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چکيده
هدف کلي این پژوهش بررسي استقالل کاری ادراکشده در بین معلمان ایرانیي و مقایسیهی آن بیر اسیا
متغیرهای جمعیت شناختي بود .شرکتکنندگان پژوهش  469نفر از معلمان مدار

مقاطع مختلف تحصیلي شهر

سنندج بودند که به شیوهی تصادفي خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی «استقالل کیاری
شایسته معلمان» اقتبا شده از مطالعات فریدمن ( )6333بود که میزان فعالیتهای معمیول معلمیان را کیه بایید
بهصورت مستقل انجام گیرد توسط خود معلمان ارزیابي مينماید .بهمنظور آزمون روایي محتیوایي پرسیشنامیه
استقالل کاری معلمان روش تحلیل عاملي تأییدی به کار رفت .برای پاسخ به پرسشهای پژوهشي بیا توجیه بیه
نوع توزیع دادهها از آزمونهای  tتک نمونهای ،آزمون  tبا دو نمونهی مستقل و تحلیل واریانس یکراهه استفاده
شد .تحلیلها نشان داد که معلمان سطح استقالل کاری خود را درمجموع پایینتر از سطح متوسط مقیا

مربوطه

ارزیابي نمودند .معلمان میزان استقالل خود را در حیطههای ایجاد هویت ،مشارکت والدین ،توسعهی حرفهای و
موضوعات فوقبرنامه ،پایینتر از سطح متوسط ،در حیطیهی تیدریس و ارزشییابي پیشیرفت تحصییلي در حید
متوسط و در حیطهی تغییر و توسعهی برنامه درسي ،باالتر از سطح متوسط ارزیابي کرده بودند .نتایج هیمچنیین
حاکي از آن بود که اگرچه میزان استقالل معلمان بر اسا

خودارزیابيها به لحاظ جنسییت و سیابقهی خیدمت

تفاوت معناداری نداشت ،اما دورهی تحصیلي که معلمان در آن تدریس ميکردند و مدرک تحصیلي آنیان باعی
تفاوتهای معناداری در ارزیابي معلمان از سطوح استقالل کاریشان شده بود .به نظر ميرسد معلماني که دارای
مدرک تحصیلي دیپلم و کارداني که در پایههای مختلف دورهی ابتدایي تدریس ميکردنید بیا اسیتفاده از نیوعي
خالقیت و خالء به وجود آمده از عدم نظارت والدین ،مؤسسات رقیب و سطح بلوغ فراگیران توانستهاند در نظام
متمرکز آموزشي ایران گونهی خاصي استقالل کاری را صرفاً در حوزهی تدریس و مدیریت کیال
احسا

در

خیود

و گزارش نمایند .

واژههايکليدي:استقالل کاری ،معلمان ،توسعهی حرفهای ،شرایط کاری معلمان ،توانمندسازی
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مقدمه
نظریهپردازان سازماني استدالل ميکنند که کارایي سازماني ميتواند با افزایش استقالل حرفهای
کارکنان مانند قدرت تصمیمگیری و آزادی بیشتر فکر و عمل بهبیود یابید (لوتیانز .)6332 ،6ایین
استدالل ،بر مبنای یافتههای مطالعاتي است که ادعا ميکنند سازمانهیایي کیه در آن تصیمیمگییری
صرفاً به سطوح باالی سازماني محدود ميشود اثربخشي کمتری نسبت به سازمانهایي دارند که در
تصمیمگیری با تمرکززدایي عمل ميکنند (فریدمن)6333 ،2؛ بنابراین ،در سالهای اخیر سیازمانهیا
گامهایي را برای افزایش استقالل حرفهای کارکنان خود از طریق فرآیندهای تمرکززداییي سیازماني
برداشتهاند (هوبر وگلیک.)6331 ،9
معلمان خواهان شرایط کاری مناسبي هستند ،مانند حقوق باالتر و تسهیالت مدرسهای باکیفیت
(هورنگ ،)2003 ،4محیطي امن و منابع بییشتیر بیرای دانیشآمیوزان (سیتوکارد و لمیان،)2004،1
اندازهی مناسب کال

(گوارینیو ،)2001 ،1درگییر شیدن والیدین در آمیوزش و حماییت جامعیه

(اینگرسول .)2006،3با اینحال ،استقالل بیش از سایر مؤلفههای شرایط کار مورد تقاضیای معلمیان
است (سترانگ و یوشیدا.)2064 ،8
در سال های اخیر ،مقامیات آمیوزش و پیرورش در بسییاری از کشیورهای بربیي ،میدار

و

متصدیان آموزشي محلي را با اعطای قیدرت تصیمیمگییری در موضیوعات تربیتیي و اداری مهیم
تقویت کردهاند .هدف این فرآایند تفویض اختیار توانمندسازی معلمان و برقراری ییک جیو قیوی
درون مدار

است .نهضت توانمندسازی معلمان ،3نیاز به تقویت استقالل معلمیان را در بییشتیر

حیطییههییای عملکییرد مدرسییه تشییدید نمییوده اسییت (ملنیییزر .)6330 ،60طبیعت یاً چنییین جییوی از
توانمندسازی معلمان ،محیطي پرثمر را برای بازبیني و بازآزمایي نظراتیي ماننید اسیتقالل کیاری و
احسا

درک شده از استقالل فردی و حرفهای معلمان فراهم ميکند .درک استقالل معلم بهعنیوان

فرآیند توانمندسازی معلم و نه مانع بین معلم و گردانندگان مدرسه ،بینش نویني است کیه نیازمنید
مفهومسازی جدید و ساخت و بهکارگیری مقیا های مختلف برای ارزیابي استقالل حرفهای معلم
است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Luthans
2 - Friedman
3- Huber & Glick
4- Horng
5- Stockard & lehman
6- Guarino
7- Ingersoll
8 - Strong & Yoshida
9 - Teacher empowerment movement
10 - Melenyzer
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استقالل ،به تجربه ،اراده ،آزادی رواني و سطح مشخصي از فشار خارجي برای انجام یک عمل
اشاره دارد (دیچارمز .)6318 ،6هوییل و جیان )6331(2اسیتقالل معلیم را بیه شیکل تییل تعرییف
کردهاند« :گونهای مثبت از استقالل که آزادی معلم را برای ساخت ییک تعلییم و تربییت شخصیي
ارائه ميکند و مستلزم تعادل بین شخصیت ،کارآموزی ،تجارب و نیازمنیدیهیای زمینیهی خیا
 .)32احسا

آموزشي است» (

استقالل باع

ميشود که فرد رفتارش را خود انتخیاب کنید و

آن را باارزشها و عالیقش همخوان سازد.
عليربم مشکالتي که در رسیدن به اجماع بر سر یک تعریف دقییق از اسیتقالل معلیم وجیود
دارد (رودلف ،)2001 ،9پژوهشهای بهعمیل آمیده چنیدین عامیل تشیکیلدهنیدهی ایین سیازه را
شناسایي کردهاند (سترانگ و یوشیدا .)2064 ،4اولین عامل ،حیطههای عمل اسیتقالل معلیم اسیت.
الکو )2001( 1زمینههایي که ممکن است معلمان در آن مستقل عمیل کننید در شیش جنبیهی تییل
دستهبندی کردهاند :برنامه درسي ،آموزش ،ارزیابي ،رفتار با دانشآموز ،محییط کیال

و توسیعهی

حرفهای.
معلمان بهمنظور افزایش عملکرد کلي خود در محیط مدرسیه نییاز بیه توسیعهی توانیایيهیا و
مهارتهای حرفهای دارند .فعالیتهای معلم دارای دو جنبهی آموزشي و سیازماني اسیت :جنبیهی
آموزشي به عملکرد معلم در محییط کیال

در

مربیو میيشیود .جنبیهی سیازماني نییز دربیر

گیرندهی فعالیتهای مدرسه و تصمیمگیریهای معلم است (کانل .)6381 ،1معلمان بیهطیور کلیي،
عالقهمند به شرکت در تصمیمگیریها بهمنظیور کمیک بیه پیشیبرد اهیداف مدرسیه هسیتند .آنیان
همچنین ،دبدبهی ارتقای دانش حرفهای و توانایيهایشان را در مدرسه
در خصو

دارند.

استقالل معلمان در عملکرد حرفهای موارد تیل مطرح شده است :نخست اینکیه،

آنان به آموزش پداگوژی با عملکردهای فردی در کال

و مدیریت و برنامهریزی برای کل مدرسه

ميپردازند (اینگرسول)6334 ،؛ دوم ،آنان به استقالل در تصمیمگیری که اجازهی انتخیاب و تعییین
مسائل مهم وظایفشان را دهد نیاز دارند .معلمان بر این باورند کیه آنهیا بهتیرین شایسیتگي را در
مورد رویههای کال

دارند و بنابراین بایید توانیایي چشیمگیری در تصیمیمگییری داشیته باشیند

(المور .)6383 ،3سوم ،برونتي )2006( 8ادعا کرده که استقالل به معني آزادی از تقاضاها یا فشار از
طرف سایر معلمان یا مدیران است .چنین مفهومي با آزادی در تعیین فرآینیدهای کیار معلیم ماننید
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DeCharms
2 Hoyel & John
3- Rodolph
4- Strong & Yoshida
5- LaCoe
6- Connell
7- Elmore
8- Brunetti
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آزادی در ارائهی برنامه درسي سروکار دارد .چهارم ،استقالل با کنترل ،به مفهوم آزادی عمیل بیرای
انجام کار در ارتبا است .منظور از کنترل مستقل این است که معلم عهدهدار مسؤولیتهای کال
در

است (سنتوویچ ،)2001 ،6بااینحال ،تغییرات اساسي در آموزش و پرورش احتماالً میزان این

گونییههییای آزادی را کییاهش داده اسییت .معلمییان اکنییون باییید بییه روی یههییا و محییدودههییایي از
مسؤولیتپذیری تحمیلي از طرف آموزش و پرورش وفادار باشند کیه قیبالً وجیود نداشیته اسیت؛
آنچنانکه دسي و ریان )2002( 2ادعا کردهاند آزادی اکنون باید درون مرزهایي با موانیع مشیخ
رخ دهد.
پیرسون و هال ( )6339بهصورت انتقادی ادراکات معلمان را از استقالل کاری بررسي کردند و
اظهار داشتهاند که استقالل کاری ،ادراکي است که معلمان دربارهی کنترل بر کار و محیط آن دارنید
و شاید یک ناهمسازی با واقعیت وضع موجود باشد.
احتماالً معمولترین الگوی استقالل که مورد استفاده قرارگرفته الگیوی «اسیتقالل کیاری» میک
بی  )2062( 9است که بر اسا

آن کارمندان کنترل بر فعالیتهیا و دانیش نظیری خیود را حفی

ميکنند .در مقابل ،الگوی «استقالل حرفهای »4پیت )2060(1ارائه شده است که کمتیر بیه موضیوع
رها شدن از نظارت مقامات دولتي ميپردازد و بیشتر بهعنوان «روابطي پیچیده برای نفوت و اختیار
افراد ،ایدهها و ایدهآلهایي که رد ميکنند یا ادعا ميکنند متعلق بیه خودشیان اسیت» مفهیومسیازی
شده است (

 .)6الگوی «استقالل درگیر شده» 1مربو بیه گابرییل3و همکیاران ( )2066بیر ایین
8

مفهوم نهاده شده که استقالل با انزوا برابر نیست چراکه در این الگو ،معلمان تشویق ميشوند کیه
بهصورت مستقل نوآوری کنند و آن را توسعه دهند؛ در همان حال ،همکاریها حف ميشود و بیه
تسهیم تجارب ارزش گذاشته ميشود .از دید برخي صیاحبنظیران ،الگیوی «اسیتقالل مسیؤول»

3

اهمیت الزامات اصلي را برجسته ميکند؛ در همان حال ،استقالل محیط کار را نیز تسیهیل میيکنید
(هویل و جان .)6331 ،60به نظر برخي دیگر ،این الگو وظیفهی اصلي را بر دوش میدیران میدار
ميگذارد چراکه ،این اصطالح یک راهبرد مدیریتي از دستیابي به اجابت را از طریق درونیي کیردن
هنجارها و نظارتها توصیف ميکند (منتر 66و همکاران .)6331 ،در ادامه ،پیوستار افیزایش کنتیرل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Sentovich
2- Deci & Ryan
3 MacBeath
4 professional autonomy
5 Pitt
6 Engaged autonomy
7 Gabriel
8 isolation
9 responsible
10 Hoyel & John
11 Menter
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به الگوی «استقالل تنظیمشده»6ميرسد (دال )6382 ،2که اصطالحي است برای توصییف وضیعیتي
بهکار ميرود که در آن استقالل معلمان در حوزهای محدود وجود دارد و شاید حتي معلمان میورد
بياعتنایي قرار ميگیرند .مشابه با این ،ميتوان به الگوی «استقالل شغلي »9بری ( )2062اشاره کیرد
که در آن ،جهت حرکت و سفر تدریس به عهدهی خود معلم اسیت امیا مقصید و اهیداف از قبیل
تعیین شده است.
نظریههای دیگری هم از بح

استقالل در کار حمایت کردهاند ،بهعنوان مثال ،بر اسا

خود-تعییني( 4دسي و ریان )2002 ،جیو حمیایتي اسیتقاللي ،باعی

نظرییه

پیشیرفت مطلیوب میيشیود.

در زمینهی علمي ،این نظریه اظهار ميکند که وقتي نیازهای اولیهی روحي برای استقالل ،رقابیت و
ارتبا در یک محیط اجتماعي برآورده ميشود ،رضایتمندی افزایش ميیابد.
برای بررسي بیشتر مفهوم استقالل معلم الزم است کیه مفهیوم فعالییتهیای معلیم در سیطح
تصمیمگیریهای اصلي و عادی و تصمیمگیری در سطح محتوای آموزشي و سازماني مورد بررسي
قرار گیرد :تصمیمات اصلي ،جنبههای اساسي کار معلم را تحت تأثیر قیرار میيدهید ماننید ایجیاد
سیاستها و ابداع و تغییر قوانین اساسي برای حرفه در درون سازمان؛ اما تصیمیمات عیادی بیرای
ایجاد روشها جهت اجرای قوانین مورد نییاز اسیت .محیور تصیمیمگییری محتیوا شیامل مسیائل
آموزشي از قبیل مشکالت و نیازهای دانشآموزان ،برخورد با اولیا و اعضای جامعه ،برنامیه درسیي
و روشهای تدریس مؤثر است .همچنین تصمیمگیری سازماني دربر گیرنیدهی میوارد مربیو بیه
بودجه ،روش کار مدرسه و مقررات و سیاست ثبتنام دانشآموزان است.
از لحییاظ پیشییینهی اسییتقالل معلییم یکییي از موضییوعاتي اسییت کییه از دیربییاز مییورد عالقییهی
پژوهشگران و متصدیان مؤسسات آموزشیي بیوده اسیت .تیامیر )6381(1گفتیه اسیت کیه گیرایش
روزافزون به استقالل بیشتر معلمان در تدوین برنامه درسي ،پاسخي بیه ناامییدیهیای اصیالحات
برنامه درسي 1دهه  6310بوده است .پورتر )6383( 3بیان داشته است که استقالل بییشتیر معلمیان
کلید آموزش بهتر است که با درگیری جدی معلم در تعیین استانداردهای پیشیرفت دانیشآمیوزان
حاصل ميشود .توصیههای دیگری ازایندست از سوی برخي مطالعیات ارائیه شیده اسیت (ماننید
دوتین .)6381 ،8فکس )6381( 3استقالل شخصیي و ییک احسیا

روانیي از جمیع را بیهعنیوان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Regulated autonomy
2- Dale
3- Occupational autonomy
4- Self-Determination
5- Tamir
6- Curriculum Reform
7- Porter
8 -Duttin
9- Fax
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در نظر گرفته است .عالوه بر

این ،گزارششده که معلماني که از حس استقالل برخوردارند ،گیرایش بییشتیری بیه تغیییرات و
پشتیباني از آن از خود نشان دادهاند (کامون .)6389 ،6اندام و اسعدی ( )6934نیز در پژوهش خیود
روی دبیران تربیتبدني دریافتند که میزان استقالل عمومي در تدریس بهتیرین پییشبینیي کننیدهی
استر

شغلي است.

لیتل )6331(2بیان کرده که اساساً معلمان موفق همیشه استقالل کاری داشتهاند تیا حیدودی بیه
دلیل حس مسؤولیتپذیری شخصي و الگو بودن که شاید ریشه در هویت همساز ،سرنوشتساز و
ثابتي دارد که وود و جفری )2004( 9ادعا کردهاند بر اسیا

دو مجموعیهی کلیي ارزشهیا یعنیي

انسانگرایي 4و حرفهگرایي 1قرار ميگیرد .انسانگرایي بر «فرد محیوری و روابیط گیرم و مراقبتیي»
تأکید دارد درحاليکه ،در حرفهگرایي« ،معلمان عواطف قوی به کارشان نثار ميکنند کیه بیر تعهید
کلي به تدریس» تأکید دارد (

.)229

بررسي موضوع استقالل فردی معلم اگرچه فينفسه دارای اهمیت اسیت امیا در الییهی بیاالتر
استقالل فردی معلم ،استقالل مدرسه قرار داد که باید به آن توجه شود؛ بنابراین ،مطالعیهی روابیط
بین معلمان و مدیر مدرسه (بهعنوان نمایندهی مدرسه) و مسائل مربیو بیه رفتیار سیازماني ماننید
رضایت و تعهد شغلي ارزش مطالعه و پژوهش دارد .بهعنوان مثال ،گزارش شده که استقالل معلیم
بر درک موقعیت حرفهای و رضایت شغلي تأثیر دارد (بیوگلر .)2006،1سیتوکارد و لییمن)2004( 3
دریافتند معلماني که در نخستین سال تدریس ،حس کنترل و نفوت بر محیط کاری خود داشیتند ،آن
را عامل مهمي در رضایت شغلي گزارش کرده بودند .ما و مک میلیان )6333( 8گزارش کردنید کیه
آن دسته از مدیران مدرسه که آزادی را برای معلمانشان فراهم کرده بودنید تیا بتواننید تصیمیمات
اساسي دربارهی کل مدرسه اتخات کنند رضایتمندی بیشتری از معلمان مشاهده کردنید .اسیتقالل
معلم همچنین یکي از عوامل مهم محیط کار است که با خود-کارآمیدی تیدریس (هیو )2002 ،3
نگرش و عملکرد مثبت معلم (بلیس و کربي )2003 ،60در ارتبیا اسیت .عیالوه بیر ایین ،بیهنظیر
ميرسد استقالل بیا مانیدگاری معلیم در حرفیه و مدرسیه در ارتبیا اسیت (هورنیگ .)2003 ،از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Common
2- Little
3- Wood and Jeffrey
4- humanism
5- vocationalism
6- Bogler
7- Stockard & Lehman
8- Ma & McMillan
9- Hodge
10- Blase
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موضوعات شایع بیان شده از طرف معلمان که منجر به ماندگاری آنان در مدرسه ميگردد ،کیار بیا
مدیری است که کنترل و پشتیباني را همزمان برای معلمان فراهم ميکند (اینگرسول.)2006 ،
از دیدگاه حرفهای گرایي نیز به مقولهی استقالل معلم نگریسته شده است .موضوع حرفهگرایي
معلمان از پیوستاری طوالني برخوردار است (بیری )2062،6و تعرییف آن تهنیي اسیت .امیا ،اگیر
استقالل را بهعنوان یکي از ویژگيهای تعریف حرفهگرایي قرار دهیم قابل دفاع است (میک بیی ،
 .)2062یکي از حیطههای اصلي تنش درون نظریهی حرفهگرایي معلم عبارت اسیت از تینش بیین
استقالل معلم و وظایف تعیین شیده بیهوسییلهی دولیت بیرای معلمیان بیهعنیوان افیراد حرفیهای
(اینگلند .)6331،2بهعالوه ،تیأثیر اسیتقالل کیاهشیافتیه بیهعنیوان یکیي از عوامیل دخییل در بییر
حرفهگرایي معلمان تکرشده است (ایوانز .)2066 ،9در مقابل ،هیارگرو

و گودسیون )2009( 4بیا

پیشنهاد این موضوع که «نیا خودمختیاری شیغلي 1بیهجیای خودمختیاری ،خیود-کنشیگری 1بیرای
حرفهگرایي معلمان در این عصر پسیت میدرن بسییار مناسیبتیر اسیت» (
استقالل را رد ميکنند .همگام با بح

 )26نقیش محیوری

اهمیت استقالل برای توسعهی حرفهگراییي معلیم ،تضیمین

استقالل و توانمندسازی معلمان بهعنوان نقطهی شروع مناسب حل مسیائل جیاری میدار

میورد

تأکید قرارگرفته است (شورت .)6334 ،3استقالل معلم نقشي اساسي در انگیزش معلم (لوسیو ،8
 )2000و رضایت شغلي (هویل و جان )6331 ،ایفا ميکند .این تا حیدی بیا ابتکیارات دولتیي کیه
برای ارتقای استانداردها تعبیه شده است در تناقض است ،چراکه در واقع ،تدریس را بیر اثیربخش
کرده است و بار سنگین مسؤولیت مربو به وظایف بوروکراتیک ،زمان سپری شده بر فعالیتهیای
ارزشمند را کاهش ميدهد (پارکر .)2061 ،3اینگرسول ( )6333ادعا میيکنید کیه یکیي از مزاییای
توسعهی بیشتر استقالل معلم تأثیر بالقوه آن بر بهبود استانداردها است .مکین و ورنوت)2066( 60
دریافتند که رابطهای مثبت بین استقالل معلیم در برنامیه درسیي و سینجش و پیشیرفت تحصییلي
دانشآموز وجود دارد.
بهنظر ميرسد عالوه بر عوامل فردی و سازماني مرتبط با استقالل کاری معلمیان ،موضیوعات
جدیدتری مانند خطمشيهای بینالمللي و جهانيشدن بر این مقوله تأثیرگذار است .بهعنوان مثیال،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Berry
2- England
3- Evans
4- Hargreaves & Goodson
5- Occupational heteronomy
6- Self-protective
7- Short
8- Losos
9- Parker
10- Machin & Vernoit

بررسي و مقایسهی سطح استقالل کاری درک شده معلمان در مدار

619

پارادیس ،لوتوواک و کاسیال )2061( 6در پژوهشي بر روی معلمیان کانیادایي گیزارش کردنید کیه
استقالل معلم در دورهی اصالحات و به اشتراک گذاری سیاست های جهاني همواره کاهش ميیابد.
معلمان شرکتکننده ،تیأثیر اصیالحات آموزشیي بیر زنیدگي کیاری خیود را از لحیاظ اسیتقالل و
اعتمادبهنفس درک کرده بودند .یافتههای آنان نشان داد که اعتمادبهنفس معلمان بهشدت وابسته بیه
میزان استقالل درک شده بود و کاهش استقالل موجب کاهش مییزان عمیدهای از اعتمادبیهنفیس و
نهایتاً منجر به انزوای معلمان ميشد.
با بررسي مباني نظری و پیشینهی پژوهشي مفهوم اسیتقالل کیاری معلیم ،در پیژوهش حاضیر،
استقالل معلم بهعنوان منبع یا تولید قدرت معلم مفهومسیازی میيشیود .در ایین مفهیوم ،اسیتقالل
نهفقط بهعنوان سپری در برابر فشارهای وارده به معلم بلکه یک وسیلهی تشویق و تقوییت قیدرت
معلمان در حالت فردی یا حرفهای است .الگویي که بیشتیرین تناسیب را بیا مفهیوم فیوق دارد و
بهعنوان مبنای نظری پژوهش حاضر در نظر گرفته شده ،الگویي است که توسیط فرییدمن ()6333
مطرح شده است .وی در الگوی ارائه شده میزان استقالل معلمان به پنج سطح به شرح زیر تقسیم
کرده است:
 )6نبود استقالل :معلمان قدرت خالقیت و قابلیت ایجاد تغییر روشهای تدریس را ندارند.
 )2اسییتقالل کییم :معلمییان آزادی انییدکي در محییدودهی مشخصییي از برنامییههییای موجییود و
هنجارهای تعریف شده دارند.
 )9استقالل متعادل :معلمان مجاز به ایجاد ایدهها و برنامههای جدیدند اما به اجازهی مدیر نیاز
دارند.
 )4استقالل زیاد :معلمان برای نوآوری آزادی تضمین شدهای در چارچوب هنجارها و قیوانین
دارند.
 )1استقالل کامل :معلمان برای ارائه و اجرای برنامههای درسي در محدودهی قوانین منطقي یا
اخالقي آزادی کامل دارند.
سطوح بیانشده در الگوی فوق بر مبنای شش مؤلفه در عملکرد روزانهی معلمان طراحي شیده
است که در زیر توضیحي مختصر در مورد آنها ارائه شده است:
 -6نخستین مؤلفه ،ایجاد هویت و رویههای مدرسه است که در آن معلمان در میورد مسیائلي
همچون موضوعات تربیتي و طرز فکر اجتماعي مدرسه ،برنامهی زمانبندی کیال هیا ،معیارهیا و
شرایط پذیرش و ثبتنام دانشآموزان ،تعیین قوانین مدرسه و ایجاد تعیامالت سیازنده بیا مقامیات
صاحب نفوت و تصمیمگیرندهی بیرون از مدرسه ميتوانند تصمیمگیری کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Paradis, Lutovac. & Kaasila.
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 -2مؤلفهی بعدی تدریس و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي است که در آن معلمیان در خصیو
رویههای کاری کال

در  ،تعیین هنجارها و مقررات برای رفتارهای دانشآمیوزان و شییوههیای

تنبیه در صورت سرپیچي از آنها  ،ابزار و رویههای ارزشییابي پیشیرفت تحصییلي دانیشآمیوزان،
محیط فیزیکي کال

در  ،و نهایتاً گونههای مختلف پیشیرفت تحصییلي دانیشآمیوز (نمیرههیا،

ارزیابي کتبي ،شفاهي )...ميتوانند تصمیمگیری نمایند.
 -9مؤلفهی سوم ،حیطهای است که به مشارکت والدین مربو

است و معلمان ميتوانند

دربارهی میزان مشارکت و مداخلهی والدین در آموزش فرزندانشان ،شیوهی مالقات با والدین و
در مورد دستورالعملها و گزارش پیشرفت تحصیلي آنها ،برگزاری فعالیتهای فرهنگي با

بح

والدین تصمیمگیری نمایند.
 -4مؤلفهی توسعهی حرفهای به تصمیمگیری معلمان در محتوا و انتخاب موضوعات خا
اجتماعي و فرهنگي آموزش ضمن خدمت و همچنین انتخاب مکان و زمان برگزاری آموزشهای
ضمن خدمتشان اشاره دارد.
 -1مؤلفهی موضوعات فوقبرنامه به امکان تصمیمگیری معلمان در انتخاب موضوعات ویژهی
فعالیتهای تقویتي برای دانشآموزان ،انتخاب حیطهی فعالیت فرهنگ عمومي از بین برنامههای
پیشنهاد شده از طرف مدیر مدرسه و یا از بین برنامههای شناخته شدهی موجود اشاره دارد.
 -1آخرین مؤلفه که تغییر و توسعهی برنامه درسي است ،به امکان تصمیمگیری و استقالل
معلم در حذف یا افزودن موضوعات برای آموزش کال
مصوب ،انتخاب روشهای تدریس بر اسا

در

خارج از برنامهریزی درسي

نیازمندیهای دانشآموزان ،آزمون و تجربهی

روشهای تدریس جدید به همراه وسایل کمکآموزشي ،آزمون برنامههای درسي جدید اشاره
دارد.
توجیه انتخاب الگوی پنج سطحي فریدمن آن است که این الگو بر مبنای مفهوم دقیق استقالل
معلم بهعنوان منبع یا تولید قدرت معلم شکل گرفته است و معنای آبازگری ایدههای نو و
فعالیتهایي که معلم را در خطمشي و عملکردهای اصلي مدرسه درگیر ميکند دربر ميگیرد.
همچنین ،پیشفرض پژوهشگران آن بود که این الگو احتماالً نسبت به سایر الگوهای دیگر
سازگاری بیشتری با نظام آموزشي ایران بتواند داشته باشد.
نکتهی مهم دیگری که با بررسي ادبیات و سوابق پژوهشي موجود دراینباره ميتوان دریافت
آن است که بهنظر ميرسد در ادراک استقالل کاری معلم در نظامهای آموزشي بربي بیشتر در دو
سطح فردی و سازماني و بیشتر با مفاهیم روانشناختي و مدیریتي مورد مطالعه قرارگرفته است و
بررسي چگونگي درک این مفهوم توسط معلمان در رابطه با متغیرهایي مانند جنسیت ،دورهی
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تحصیلي که معلم تدریس ميکند و رشتهی تخصصي معلم ،کمتر مورد عالقه یا توجه پژوهشگران
بوده است .اما پژوهشهایي در خصو

سابقهی خدمت معلمان انجام شده است .ستوکارد و لیمن

( )2004دریافتند معلماني که در سالهای اول تدریس حس کنترل و نفوت بر محیط کاری خود
داشتند آن را عاملي مهم در پیشرفت فعالیتهای شغلي خود دیده بودند .بهنظر ميرسد تمایز
مهمي بین معلم کمتجربه و باتجربه وجود دارد .در پژوهش (ویتي )2001 ،1معلماني که تجربهی
کاری بیش از  20سال داشتند کم شدن استقالل کاریشان را گزارش کرده بودند .اما نتایج
یافتههای فورستر )2000(2حاکي از آن بود که چگونه باتجربهها برعکس معلمان کمتجربه استقالل
خود را بهدست آوردهاند.
ازاینرو ،با توجه به مطالب فوق ،هدف اصلي تحقیق حاضر هنجاریابي مقیا

ارزیابي استقالل

کاری شایستهی معلمان و آگاهي از ادراک مفهوم استقالل کاری معلمان از دیدگاه نمونهای از
جامعهی معلمان ایراني با توجه به عوامل جمعیتشناختي است .در این راستا پرسشهای پژوهشي
زیر مطرح شده است:
 -6معلمان مشارکتکننده در پژوهش ،میزان استقالل کاری خود را در چه سطحي ارزیابي
ميکنند؟
 -2آیا تفاوت معناداری بین سطح استقالل کاری درک شده معلمان بر اسا

متغیرهای

جمعیتشناسي وجود دارد؟

روشپژوهش
شرکتکنندگانپژوهش 

تمامي معلمان شابل در مدار
تشکیل ميدادند که بر اسا

شهر سنندج در سال تحصیلي  6939-34جامعهی تحقیق را

آمار ارائه شده توسط آموزش و پرورش سنندج  1812نفر بودند.

برای برآورد حجم نمونه ،از جدول کرجسي مورگان )6330(3استفاده شد .بر مبنای این جدول
حداقل حجم نمونهی مورد نیاز برای جامعهی مورد نظر 916 ،نفر بود .با توجه به بزر

بودن

جامعهی پژوهش از روش نمونهگیری تصادفي خوشهای استفاده شد ،به این ترتیب که کلیهی
مدار

دو ناحیهی شهر سنندج بهعنوان خوشه در نظر گرفته شدند و تعداد هفت مدرسهی ابتدایي

و هفت مدرسهی متوسطه (دبیرستان و هنرستان) بهصورت تصادفي انتخاب و تمامي معلمان آن
مدار

بهعنوان شرکتکنندگان پژوهش برگزیده شدند .بر این اسا

تعداد  469معلم زن و مرد

( 208نفر از مقطع ابتدایي و  201نفر از مقطع متوسطه) پرسشنامهی پژوهش را تکمیل نمودند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Whitty
2- Forrester
3- Krejcie & Morgan
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ابزارپژوهش 
اهمیت موضوع استقالل معلم در پژوهشها و در عمل منجر به تقاضا برای تهیهی ابزار
روانسنجي مناسب اندازهگیری استقالل معلم شده است (ویلسون)6339 ،1؛ اما یک ابزار قطعي
برای اندازهگیری استقالل وجود ندارد .ازاینرو ،با توجه به هدف پژوهش از پرسشنامهی
«استقالل کاری شایسته معلمان »2اقتبا

شده از کار فریدمن ( )6333استفاده شد .این پرسشنامه،

دارای  92گویه در شش خرده مقیا

(ایجاد هویت و عملکرد مدرسه ،تدریس و ارزشیابي

پیشرفت ،درگیری والدین ،توسعهی کارکنان ،موضوعات فوقبرنامه ،تدوین و تغییر برنامه درسي)
است و میزان فعالیتهای معمول معلمان را که باید بهصورت مستقل انجام گیرد توسط خود
پنج درجهای لیکرت تنظیم شدهاند و درجات استقالل

معلمان ارزیابي مينماید .گویهها در مقیا

کاری را از عدم استقالل تا استقالل کامل بیان ميکند.
روانسنجیپرسشنامه 
شاخصهاي 

الف-پایایي :میزان همساني دروني گویههای پرسشنامه استقالل کاری شایستهی معلمان با
استفاده از ضریب آلفای کرانباخ مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول  6آمده است.
همانگونه که مشاهده ميشود مقادیر آلفا در بین مؤلفههای پرسشنامه از مقدار  0/81تا  0/34در
نوسان است .از آنجا که همهی ضرایب باالتر از میزان قابل قبول  0/30هستند لذا همساني دروني
گویههای در درون مؤلفههای پرسشنامه مورد تأیید قرار ميگیرد.
جدول-8نتايجآزمونپايايیپرسشنامهياستقاللکاريشايستهيمعلمان
تعداد گویه

شماره گویه

ضریب آلفا

ردیف

مؤلفهها

8

هویت و رویه مدرسه

3

6-2-9-4-1-1-3

0/81

7

تدریس و ارزشیابي پیشرفت

3

8-3-60-66-62-69-64

0/39

3

مشارکت والدین

9

61-61-63

0/83

4

توسعهی حرفهای معلمان

4

68-63-20-26

0/36

9

موضوعات فوقبرنامه

4

22-29-24-21

0/88

9

تغییر و توسعهی برنامه درسي

1

21-23-28-23-90-96

0/34

ب -روایي :برای آزمون روایي محتوایي پرسشنامه استقالل کاری شایستهی معلمان از
روش تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد .در واقع ،این بخش از پژوهش به دنبال بررسي میزان
انطباق و همنوایي بین سازهی تجربي استقالل کاری شایستهی معلمان و سازهی نظری استقالل
معلم بود .مهمترین هدف تحلیل عاملي تأییدی تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با
مجموعهای از دادههای مشاهده شده است .به عبارتي ،تحلیل عاملي تأییدی درصدد تعیین این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Wilson
2- Appropriate Teacher Work- Autonomy
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مسأله است که آیا تعداد عاملها و بارهای متغیرهایي که روی این عاملها اندازهگیری شدهاند با
آنچه بر اسا
شاخ

تئوری و مدل نظری انتظار ميرفت انطباق دارد .در این روش نخست متغیرها و

های مربوطه بر اسا

تئوری اولیه انتخاب ميشوند و سپس از تحلیل عاملي استفاده

ميشود تا مشاهده شود آیا این متغیرها و شاخ

ها آن طوری که پیشبیني ميشد روی عاملهای

پیشبینيشده بار شدهاند یا اینکه ترکیب آنها عوضشده و روی عاملهای دیگری بار شدهاند.
بررسيهای اولیه نشان داد که کفایت حجم نمونه با آماره  ،KMOبرابر با  0/323از میزان قابل
قبول  0/3باالتر بود ،لذا دادههای پژوهش قابل تقلیل به چند عوامل زیربنایي و مکنون بودند.
همچنین با استناد به مقدار آماره مجذور کای در آزمون کرویت بارتلت ( )1/31و سطح معناداری
حاصله )P< 0/006( ،نتیجه گرفته شد که بین گویههای داخل هر یک از عوامل زیربنایي،
همبستگي باالیي وجود دارد و بین گویههای یک عامل با گویههای عوامل دیگر ،هیچگونه
همبستگي مشاهده نميشود .در مجموع ،بر اسا

نتایج آزمون  KMOو کرویت بارتلت ،کفایت

حجم نمونهی مورد مطالعه جهت انجام تحلیل عاملي مورد تأیید قرار گرفت .در جدول  2بارهای
عاملي هر یک از گویههای بیانگر استقالل کاری درک شده معلمان ارائه شده است.
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جدول-7نتايجتحليلعاملیتأييديمقياساستقاللکاريشايستهيمعلمان 
بارعاملی 

عامل  گويهها 

0/10

هويتورويهمدرسه  مسائل تربیتي و طرز فکر اجتماعي مدار
تشکیل کال های مختلط و یا تک جنسیتي

0/10

خطمشي برنامهی زمانبندی کال ها

0/11

معیارها و شرایط پذیرش و ثبتنام دانشآموزان

0/34

تعیین هنجارها ،دستورالعملها و قوانین مدرسه

0/39

تعریف اهداف برنامهی تحصیلي مدار

و اولویتبندی آنها

ایجاد تعامالت سازنده با مقامات صاحب نفوت بیرون از مدرسه
تدريسوارزشيابی رویههای کاری کال های در

0/38
0/34
0/10

پيشرفتتحصيلی  تعیین هنجارها و مقررات برای رفتارهای دانشآموزان

0/19

ابزار و رویههای ارزشیابي پیشرفت دانشآموزان

0/12

معیارهای سنجش و ارزیابي دستاوردهای دانشآموزان

0/19

محیط فیزیکي کال

0/19

در

تعیین گونههای پیشرفت تحصیلي دانشآموز (ارزیابي کتبي ،شفاهي)

0/13

تعیین الگوی رفتاری و شیوهی تنبیه دانشآموز در صورت سرپیچي از آن

0/12
0/82

مشارکتوالدين  مشارکت والدین در آموزش فرزندانشان
مالقات و گفتگو با والدین در مورد دستورالعملها و پیشرفت دانشآموزان

0/32

برگزاری فعالیتهای فرهنگي با والدین

0/39

حرفهايمعلم  محتوای آموزش ضمن خدمت و سایر موضوعات موردعالقه
توسعه 
موضوعات خا

اجتماعي و فرهنگي برای آموزش ضمن خدمتشان

انتخاب موضوعات برنامهی ضمن خدمت بر اسا

نیازمندی تعیین شدهی مدرسه

مکان و زمان برگزاری آموزشهای ضمن خدمتشان
موضوعات فعالیتهای تقویتي برای دانشآموزان از بین برنامههای موجود
فوقبرنامه  فعالیت فرهنگ عمومي از بین برنامههای پیشنهاد شده از طرف مدیر مدرسه


0/89
0/36
0/83
0/86
0/89
0/86

موضوعات فعالیتهای فوقبرنامه مدرسه

0/82

فعالیتهای اجتماعي فرهنگي ویژه برای دانشآموزان از بین برنامههای موجود

0/31

خارج از برنامهریزی درسي مصوب

تغييروتدوينبرنامه

موضوعات آموزش کال

درسی 

روشهای تدریس بر اسا



تنظیم برنامهریزی درسي بر اسا

نیازمندیهای دانشآموزان
نیازمندیهای دانشآموزان

توسعهی روشهای تدریس ویژه بر اسا

نیازمندیهای دانشآموزان

0/16
0/38
0/33
0/80

آزمون و تجربهی روشهای تدریس به همراه وسایل کمکآموزشي

0/36

آزمون برنامههای درسي جدید

0/30

همچنان که جدول  2نشان ميدهد بارهای عاملي برای تمام گویهها باالتر از مقدار  0/1هستند
و گویای آن است که گویهها بهدرستي بر روی مؤلفههای تعیینشدهی استقالل کاری گرد آمدهاند.
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خالصهای از آمارهها و شاخصههای مربو به انجام تحلیل عاملي تأییدی بر روی پرسشنامهی
استقالل کاری شایستهی معلمان در جدول  9آمده است:
جدول-3خالصهمدلتحليلعاملیتأييدي
شاخصهايبرازندگی


بارعاملی 

آمارهt

8

هویت و رویه مدرسه

0/33

60/80

X2/df

7

تدریس و ارزشیابي پیشرفت

0/33

3/36

RMSEA

0/018

3

مشارکت والدین

0/33

3/84

GFI

0/32

4

توسعهی حرفهای معلمان

0/32

66/93

CFI

0/30

9

موضوعات فوقبرنامه

0/81

3/83

NFI

0/30

9

تغییر و توسعه برنامه درسي

0/14

8/10

RMR

0/093

مؤلفه

رديف 

آماره

مقدار شاخ
2/30

همانگونه که در جدول  9مشاهده ميشود با توجه به شاخصهای برازش ساختار عاملي حاصل
از تحلیل عوامل پرسشنامه نشان از آن دارند که پرسشنامه از روایي مناسبي برخوردار است؛
در مجموع ،ازآنجا که همهی شاخ

های نیکویي برازش حکایت از برازندگي مدل دارند ،لذا

ميتوان گفت که روایي محتوایي پرسشنامهی پژوهش برای اجرا در محیطهای آموزشي ایران
مورد تأیید است.

افتهها 
ي 
قبل از بررسي سؤاالت پژوهش ،پیششر های مربو به استفاده از آزمونهای پارامتریک مورد
بررسي قرار گرفت .در بح

نرمال بودن توزیع دادهها ،به مقادیر چولگي و کشیدگي توزیع

متغیرها استناد گردیده ،نتایج آن در جدول  4آمده است:
شاخصهايچولگیوکشيدگیوضعيتتوزيعدادهها 

جدول-4
رديف 

متغير 

کشيدگی 

چولگی 
آماره

انحراف معیار

آماره

انحراف معیار

8

ایجاد هویت و رویه مدرسه

0/136

0/620

0/026

0/240

7

تدریس و ارزیابي تحصیلي

0/642

0/620

0/638

0/240

3

مشارکت والدین

0/964

0/620

-0/916

0/240

4

توسعه حرفهای معلمان

6/641

0/620

0/130

0/240

9

موضوعات فوقبرنامه

0/942

0/620

-/690

0/240

9

تغییر و توسعه برنامه درسي

-0/601

0/620

-0/981

0/240

2

استقالل کاری معلمان (کل)

0/139

0/620

6/943

0/240
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جدول  4نشان ميدهد ،مقادیر چولگي و کشیدگي در مورد ابعاد متغیر استقالل کاری شایستهی
معلمان در بازهی  -2تا  +2قرار دارند؛ از اینرو دادهها از توزیع نرمال برخوردار بوده و از
آزمونهای پارامتریک جهت بررسي سؤاالت پژوهش ميتوان استفاده نمود .برای تحلیل دادههای
بهدست آمده با توجه به نرمال بودن توزیع دادهها از آزمونهای تي تک نمونهای ،تي با دو گروه
مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد.

پرسش اول :معلمان مشارکتکننده در پژوهش ،سطح استقالل کاری خود را چگونه ارزیابي
ميکنند؟
میزان استقالل کاری معلمان در مجموع و به تفکیک مؤلفهها با استفاده از آزمون  tتک نمونهای
مورد بررسي قرار گرفته که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول-9نتايجمقايسهيسطحاستقاللکاريمعلمانباميانگينفرضی(تعدادنمونه483نفر) 
رديف 

مؤلفهها 


ميانگينتجربی  انحرافمعيار  ميانگينمعيار  آمارهt

درجهآزادي  سطحمعناداري 

8

ایجاد هویت و رویه مدرسه

2/21

0/890

9

-63/339

462

0/0006

7

تدریس و ارزیابي تحصیلي

2/39

0/326

9

-6/398

462

0/019

3

مشارکت والدین

2/81

0/348

9

-9/602

462

0/002

4

توسعهی حرفهای معلمان

6/83

0/338

9

-29/096

462

0/0006

9

موضوعات فوقبرنامه

2/13

0/324

9

-1/101

462

0/0006

9

تغییر و توسعه برنامه درسي

9/64

0/883

9

9/299

462

0/006

2

استقالل کاری معلمان (کل)

2/11

0/164

9

-66/161

462

0/0006

با توجه به نوع مقیا

درجهبندی پرسشنامه که پنج گزینهای و از نوع لیکرت بود میانگین

معیار برای همهی مؤلفهها عدد  9در نظر گرفته شده است .در جدول  1ميتوان مشاهده کرد که
میانگین مشاهده شده برای متغیر استقالل کاری معلمان در کل برابر با مقدار  2/11و مقدار  tبرابر
با  -66/161است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین
مشاهده شده کمتر از میانگین معیار بود ،لذا معلمان در مجموع ،سطح استقالل کاری خودشان را
پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا با مؤلفهی ایجاد هویت و رویه مدرسه میانگین مشاهده شده برابر با  2/21و مقدار t
برابر با  -66/339است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین
مشاهده شده کمتر از میانگین معیار بود لذا معلمان ،سطح استقالل کاری خود را از لحاظ ایجاد
هویت و عملکرد مدرسه ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا با مؤلفهی تدریس و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي میانگین مشاهده شده برابر با 2/39
است .مقدار  tبرابر با  -6/398و سطح معناداری حاصل  0/019بود .از آنجا که مقدار  tدر سطح
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 0/01معنادار نیست ،لذا بین میانگین مشاهده شده و میانگین معیار تفاوت معناداری وجود ندارد.
این نتایج نشان ميدهد که معلمان ،سطح استقالل کاری خود را از لحاظ توانایي تصمیمگیری در
تدریس و ارزیابي پیشرفت تحصیلي ،در حد متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا با مؤلفهی مشارکت والدین میانگین مشاهده شده برابر با  2/81و مقدار  tبرابر با
 -9/602است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین مشاهده
شده کم تر از میانگین معیار بود ،لذا معلمان ،سطح استقالل کاری خود را از لحاظ تصمیمگیری در
مورد مشارکت والدین ،پایینتر از متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا با مؤلفهی توسعهی حرفهای معلمان میانگین مشاهده شده برابر با  6/83و مقدار t
برابر با  -29/096است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین
مشاهده شده کمتر از میانگین معیار بوده است ،لذا معلمان ،استقالل کاری خود را از لحاظ بعد
توسعه حرفهای ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا

با موضوعات فوقبرنامه ،میانگین مشاهده شده برابر با  2/13و مقدار  tبرابر با

 -1/101است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین مشاهده
شده کمتر از میانگین معیار بود ،لذا ميتوان گفت که معلمان ،سطح استقالل کاری خود را از لحاظ
تصمیمگیری در موضوعات فوقبرنامه ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند.
در ارتبا با مؤلفهی تغییر و توسعهی برنامه درسي ،میانگین مشاهده شده برابر با  9/64و مقدار
 tبرابر با  9/299است .از آنجا که مقدار  tدر سطح  0/06معنادار است و نیز از آنجا که میانگین
مشاهده شده کمتر از میانگین معیار بوده است ،لذا ميتوان گفت که معلمان ،سطح استقالل کاری
خود را از لحاظ تغییر و توسعهی برنامه درسي ،باالتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند.

پرسش دوم :آیا تفاوت معناداری بین میانگین سطح استقالل کاری درک شده معلمان بر اسا
متغیرهای جمعیتشناسي وجود دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال پژوهشي ،سطح استقالل کاری
درک شده معلمان برحسب چند متغیر انتخابي جمعیتشناسي شامل جنسیت ،دورهی تحصیلي،
مدرک تحصیلي و سابقهی خدمت که توسط خود معلمان مشارکتکننده مشخ

شده بود مقایسه

شد ،لذا در قالب پنج پرسش جزئي و به تفکیک متغیرهای جمعیتشناسي به سؤال دوم پاسخ داده
شده است.

 - 6 - 2آیا بین سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب جنسیت آنان،
تفاوت معناداری وجود دارد؟
به منظور مقایسهی سطح استقالل کاری معلمان برحسب جنسیت ،از آزمیون  tبیرای دو گیروه
مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول  1آمده است.
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جدول-9مقايسهيميانگينسطحاستقاللکاريدرکشدهمعلمانبرحسبجنسيت 
(تعدادنمونه483نفر) 
جنسیت
متغیر

زن تعداد ( 223نفر)

استقالل کاری معلمان

بر اسا

مرد تعداد ( 684نفر)

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

2/13

0/100

2/12

0/192

آماره t

درجه آزادی

0/831

سطح معناداری

0/936

466

نتایج جدول  ،1میانگین استقالل کاری از دیدگاه معلمان زن برابر با  2/13و میانگین

استقالل کاری از دیدگاه معلمان مرد برابر با  2/12و مقدار  tبرابر با  0/831است .از آنجا که
مقدار  tدر سطح  0/01معنادار نبوده ،لذا مشخ

ميشود که بین میانگین نمرات میزان استقالل

کاری درک شده معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود نداشته است.

 - 2 - 2آیا بین سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب دوره ی تحصیلي،
تفاوت معناداری وجود دارد؟
به منظور مقایسهی سطح استقالل کاری معلمان برحسب دورهی تحصیلي آنها از آزمون
تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.
جدول-2مقايسهيميانگينسطحاستقاللکاريدرکشدهمعلمانبرحسبدورهيتحصيلی
منابع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

بین گروهي

9

3/336

9/990

درونگروهي

403

641/382

0/911

کل

462

611/339

بر اسا

آماره F
3/949

سطح معناداری
0/0006

نتایج جدول  ،3مقدار آماره  Fبرابر با  3/949است که در سطح  0/06معنادار است؛

بنابراین ميتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری معلمان برحسب دورهی تحصیلي ،تفاوت
معناداری وجود دارد .با توجه به معنادار بودن آماره  Fدر تحلیل واریانس یکراهه ،از آزمون
تعقیبي  LSDاستفاده شد تا مشخ
بر اسا

شود که بین دیدگاه کدام گروهها تفاوت وجود داشته است.

نتایج معلمان ابتدایي به طور معناداری سطح استقالل کاری خود را باالتر از دبیران مقاطع

متوسطه اول ،دوم و هنرستانها ارزیابي کردهاند .درعینحال ،بین میانگین سطح استقالل کاری
دبیران دورهی متوسطه اول ،دوم و هنرستانها ،تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 - 9 - 2آیا بین سطح استقالل کاری معلمان برحسب مدرک تحصیلي ،تفاوت
معناداری وجود دارد؟
به منظور مقایسهی سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب مدرک تحصیلي آنها از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در جدول  8آمده است.
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جدول-1مقايسهيميانگيناستقاللکاريدرکشدهمعلمانبرحسبمدرکتحصيلی 
مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

منابع تغییرات
بین گروهي

9

9/449

6/648

درونگروهي

408

612/990

0/939

کل

466

611/339

آماره F
9/034

سطح معناداری
0/028

نتایج جدول  ،8مقدار آماره  Fبرابر با  9/034است که در سطح  0/06معنادار است؛

بر اسا

بنابراین ،ميتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب مدرک
تحصیلي آنها ،تفاوتي معنادار وجود دارد .با توجه به معنادار بودن آماره  Fدر تحلیل واریانس
یکراهه ،از آزمون تعقیبي  LSDاستفاده شد .بر اسا

نتایج ،معلمان دارای مدرک تحصیلي

کارشناسي و کارشناسي ارشد ،در مقایسه با معلمان دارای مدرک دیپلم دیدگاه منفيتر داشتهاند.
یعني ،میزان استقالل کاری خود را در سطح پایینتری ارزیابي نمودهاند.

-4-2آیا بین سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب سابقهی خدمت ،تفاوت
معناداری وجود دارد؟
به منظور مقایسهی سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب سابقهی خدمت آنها از
آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که نتایج آن در جدول  3آمده است.
جدول-9مقايسهيميانگيناستقاللکاريمعلمانبرحسبسابقهيخدمت 
(تعدادنمونه483نفر)
درجه آزادی

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

بین گروهي

4

0/803

0/202

درونگروهي

992

624/210

0/934

کل

991

621/013

بر اسا

آماره F
0/140

سطح معناداری
0/301

نتایج جدول  ،3مقدار آماره  Fبرابر با  0/140است که این مقدار در سطح  0/01معنادار

نبود؛ بنابراین ،ميتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری درک شده معلمان برحسب سابقهی
خدمت آنان ،تفاوت معناداری وجود ندارد.

جهگيري 
بحثونتي 
هدف عمدهی تحقیق حاضر هنجاریابي مقیا

ارزیابي استقالل کاری و آگاهي از درک مفهوم

استقالل کاری معلمان از دیدگاه نمونهای از جامعهی معلمان ایراني بود که در قالب دو پرسش
اصلي مطرح شد .نخست آنکه تحلیلها نشان داد که مقیا

مورد استفاده از روایي و پایایي
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مطلوبي برای استفاده در مدار

ایراني برخوردار است .با توجه به نتایج بهدست آمده ،در مجموع،

معلمان سطح استقالل کاری خودشان را پایینتر از حد متوسط مقیا

ارزیابي کرده بودند .بیشتر

معلمان در حین تکمیل پرسشنامه ،میزان استقالل کاری پایین خود را آشکارا به زبان ميآوردند.
توجیه این دیدگاه منفي ميتواند وجود نظام آموزشي و اداری متمرکز کشور بوده باشد .بهنظر
ميرسد اگرچه گویههای پرسشنامه برای معلمان قابل فهم بوده ،اما احتماالً به دلیل نوع ساختار
نظام آموزشي و مدار  ،درک نوع استقالل و انتظار معلمان از استقالل کاری متفاوت بوده است.
معلمان نیازمند برخورد و رفتار حرفهای از طرف دیگران هستند اما در حال حاضر وضعیت کنوني
عزتنفس معلمان را پایین نگه ميدارد و ادراکات اجتماعي هم بهطور منفي بر ارزیابيهای معلمان
تأثیر ميگذارد .آنچنان که دسي و ریان ( )2002ادعا ميکنند آزادی اکنون باید درون مرزهایي با
موانع مشخ

رخ دهد و معلمان اکنون باید به رویهها و محدودههایي از مسؤولیتپذیری تحمیلي

از طرف آموزش و پرورش وفادار باشند که قبالً وجود نداشته است.
در خصو

مؤلفههای تشکیل دهندهی استقالل کاری ،معلمان مشارکتکننده در تحقیق ،سطح

استقالل کاری خود را در حوزهی ایجاد هویت و رویهی مدرسه ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي
نموده بودند .این بدان معني است که معلمان در تصمیمگیری در مورد مسائلي همچون موضوعات
تربیتي و سیاستهای اجتماعي مدرسه ،برنامهی زمانبندی کال ها ،معیارها و شرایط پذیرش و
ثبتنام دانشآموزان ،تعیین قوانین مدرسه و ایجاد تعامالت سازنده با مقامات صاحب نفوت و
تصمیمگیرندهی بیرون از مدرسه خود را صاحب نقشي فعال نميدانند .افزایش استقالل کاری
معلمان در این بعد به خودمختاری آنها در تصمیمگیری در مورد فعالیتهای مدرسه بستگي دارد.
خودمختاری یعني اینکه معلم احسا

کند در تصمیمگیری کنترل و استقالل دارد .این وضعیت را

معلم بهتنهایي نميتواند بهدست آورد بلکه حمایتهای همهجانبهی مسؤوالن ،مدیر مدرسه،
معلمان و والدین دانشآموزان را ميطلبد.
معلمان مشارکتکننده در تحقیق سطح استقالل کاری خود را در حوزهی تدریس و ارزشیابي
پیشرفت تحصیلي ،در حد متوسط ارزیابي نمودهاند .یعني آنکه معلمان در خصو

رویههای

کاری کال های در  ،تعیین هنجارها و مقررات برای رفتارهای دانشآموزان و شیوههای تنبیه،
رویههای ارزشیابي پیشرفت تحصیلي دانشآموزان ،محیط فیزیکي کال

در  ،و نهایتاً گونههای

مختلف پیشرفت تحصیلي دانشآموز (نمرهها ،ارزیابي کتبي ،شفاهي  )...ميتوانند تاحدی
تصمیمگیری نمایند .در تأیید این یافته طبق تحقیق لوکا ( )2001تمام معلمان ،کنترل بر کال های
در

خود را بهعنوان باالترین سطح استقالل دریافتهاند .تحقیقات پورتر ( )6383نشان داده که

استقالل بیشتر معلمان با درگیری جدی آنها در تعیین استانداردهای پیشرفت تحصیلي
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دانشآموزان حاصل ميشود .طبق نظر المور ( )6383معلمان بر این باور بودند که بهترین
شایستگي را در مورد رویههای کال

دارند و بنابراین باید توانایي چشمگیری در تصمیمگیری

داشته باشند .در حقیقت ،این معلمان هستند که در ادارهی کال
تصمیم ميگیرند چگونه کال

و تما

مستقیم با دانشآموزان

خود را اداره کنند ،چه محتوایي تدریس کنند ،چگونه تدریس کنند

و چه نتایجي بهدست آورند .اگر اختیارات آنها در حوزهی کاریشان محدود شود و حرفهای
بودن آنها زیر سؤال رود مسلماً نميتوان انتظار کیفیت باالیي از کار معلم داشت.
معلمان مشارکتکننده در پژوهش حاضر ،سطح استقالل کاری خود را در زمینهی تصمیمگیری
در مورد مشارکت والدین ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند .بهعبارتدیگر ،معلمان خودشان
را دربارهی میزان مشارکت و مداخلهی والدین در آموزش فرزندانشان ،شیوهی مالقات با والدین
و بح

در مورد دستورالعملها و گزارش پیشرفت تحصیلي آنها ،برگزاری فعالیتهای فرهنگي با

والدین فاقد تصمیمگیری دانسته بودند .در مسیر تقویت و گسترش انجمنهای اولیا و مربیان
دستورالعملها

موانعي وجود دارد .اولین مانع نظام پلکاني آموزش و پرورش است که بر اسا

اداره ميشود .هرچند در سالهای اخیر از طریق تفویض اختیارات به سازمانهای آموزش و
پرورش و نواحي گامهایي در جهت تمرکززدایي برداشته شده است و بح

مدیریت مدرسه

محوری بهعنوان یک نگرش از سوی مدیران آموزش و پرورش مطرح شده است؛ اما تا رسیدن به
نقطهی مطلوب فاصلهی زیادی وجود دارد .در حال حاضر ،انجمنها ،نهادهای دنبالهرو هستند و
نقش آنها تأیید تصمیماتي است که از سوی مدیر بهعنوان نمایندهی نظام اداری اتخات ميشود.
نظام اداری نهادهایي مانند انجمن اولیا و مربیان ،شورای معلمان و شورای دانشآموزی را از محتوا
تهي ميکند.
معلمان نمونهی تحقیق ،سطح استقالل کاری خود را در زمینهی توسعهی حرفهای پایینتر از
سطح متوسط ارزیابي کردند .این بدان معني است که معلمان در تعیین محتوا و انتخاب موضوعات
خا

حرفهای ،اجتماعي و فرهنگي آموزش ضمن خدمت و همچنین انتخاب مکان و زمان

برگزاری آموزشهای ضمن خدمتشان نميتوانند مستقل عمل کنند یا تصمیم بگیرند .در توجیه
این یافته ميتوان گفت که اگرچه نظام آموزش ضمن خدمت و مدیریت منابع انساني به معلمان
کمک ميکند آن چیزی را که برای شغل معلمي نیاز دارند ،فراگیرند و از این طریق به سطح
مطلوبتری از عملکرد دست یابند اما راهبردهای توسعه نیروی انساني دچار دگرگوني عمدهای
شدهاند .نخست آنکه ،توسعهی حرفهای معلمان یک فرآیند مخت

به دورهی خا

نیست بلکه

باید مستمر و مداوم باشد .در سالهای اخیر ،در کشورهای پیشرفته به روش جدیدی در عرصهی
بهبود حرفهای معلمان توجه شده است .این شیوه که منجر به توسعه و رشد پایدار آنان با فرآیندی
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انعطافپذیر و مقرونبهصرفه ميگردد "خود -بهسازی "6نام دارد .این فرآیند ميتواند رسمي یا
بیررسمي ،در حین کار یا خارج از ساعات کار باشد .دوم اینکه ،عنصر کلیدی آن است که
معلمان مسؤولیت شناسایي و هدایت محتوا ،مکان ،زمان و چگونگي رشد و بهسازی خود را
ميپذیرند (شیربگي ،زبردست و اماني .)6931 ،خود-بهسازی نیازمند افرادی است که مسؤولیت
اصلي برنامهریزی و اجرای تجربههای خود را بر عهده گیرند) .اجرای چنین برنامههای نویني در
عرصهی تربیتمعلم و توسعه حرفهای نیاز به سطح باالیي از استقالل کاری معلمان دارد.
معلمان شرکتکننده در تحقیق ،سطح استقالل کاری خود را از لحاظ تصمیمگیری دربارهی
موضوعات فوقبرنامه ،پایینتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند این وضعیت داللت بر این دارد که
معلمان فرصت اظهار نظر و تصمیمگیری دربارهی فعالیتهای تقویتي برای دانشآموزان در
حوزههای مختلف علمي ،پرورشي ،تفریحي و فرهنگي ندارند .این ارزیابي نفي معلمان شاید به
این دلیل بوده که بخش فراواني از این دست اقدامات به عهدهی مربیان پرورشي مدار
شده است .تفکیک وظایف آموزشي و پرورشي در ایران باع

گذاشته

شده معلمان عامداً در این

فعالیتهای مشارکت یا مداخله ننمایند .همچنین ،اعمال سلیقههای شخصي مختلف در انجام
فعالیتهای فوق برنامه ،توجه بیش از حد معلمان به تدریس کتب درسي و بافل شدن از ارتبا
آموختههای دانشآموزان با محیط زندگي آنان ،عدم تمایل و عالقهی دانشآموزان به شرکت در
اینگونه فعالیتها ازجمله موانع اجرای موفقیتآمیز این فعالیتها در مدار

کشور است .از آنجا

که ساختار آموزش و پرورش ایران ،متمرکز است ،بیشتر فعالیتهای فوق برنامه از وزارتخانه به
مدار

ابالغ ميشود و نقش معلمان در فعالیتها بسیار کمرنگ است ،تنها حضور معلم در برخي

از طرحها مانند طرح کرامت احسا

ميشود که در کال های در

اجرا ميگردد.

و نهایتاً در مورد آخرین مؤلفهی استقالل کاری ،معلمان میزان استقالل خود را در زمینهی تغییر
و توسعهی برنامه درسي ،باالتر از حد متوسط ارزیابي نمودهاند .این یافته گویای آن است که
معلمان خود را در حذف یا افزودن موضوعات درسي برای آموزش در کال
درسي مصوب ،انتخاب روشهای تدریس بر اسا

خارج از برنامهریزی

نیازمندیهای دانشآموزان ،تجربهی روشهای

تدریس جدید با وسایل کمکآموزشي ،بهنوعي ،مستقل و یا تصمیمگیرنده ارزیابي نمودهاند.
بر اسا

ساختار تعریف شده در نظام برنامهریزی درسي کشور ،بهنظر ميرسد که معلمان تأثیر

اندکي در تدوین و تغییر برنامههای درسي مصوب ابالغ شده دارند اما نتایج حاصل از پاسخهای
معلمان تا حدی با این واقعیت ،متفاوت است .عوامل متعددی ميتواند در این موضوع دخیل باشد:
نخست ،این احتمال وجود دارد که به دلیل رضایت معلمان از محتوای کتب درسي نیازی به تغییر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Self-development
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نميکنند و نظر مثبتي نسبت به محتوای کتب درسي دارند .عالوه بر این،

ادعای استقالل زیاد در حوزهی توسعه و تغییر برنامه درسي مربو

به دورهی ابتدایي است.

کموبیش حقیقت آن است که بافت برنامه درسي که بهصورت متمرکز تجویز شده ،تدریس درصد
عمدهای از نیروهای حرفهای آموزش و پرورش را تعیین ميکند اما بهنظر ميرسد معلماني که در
پایههای مختلف دورهی ابتدایي تدریس ميکردند در خالء بهوجود آمده از عدم نظارت والدین،
مؤسسات رقیب و سطح بلوغ فراگیران توانستهاند در نظام متمرکز آموزشي ایران گونهی خاصي
در

استقالل کاری را صرفاً در حوزهی تدریس و مدیریت کال

خود احسا

و گزارش

نمایند .این موضوع ممکن است از آنجا ناشي شده باشد که در سطح ابتدایي به دلیل نبود مسائلي
همچون کنکور و حذف آزمونهای نهایي و هماهنگ مانند آنچه در دورهی متوسطه وجود دارد
معموالً والدین ،مسؤولین و ناظران آموزش و پرورش و حتي خود دانشآموزان خیلي در بح
محتوا ،روشهای تدریس و برنامههای زماني درو
پایهها و دورههای باالتر تقریباً احسا

حسا

نیستند و معلمان این دوره به نسبت

آزادی و استقالل بیشتری در حوزهی برنامه درسي

مينمایند.
در خصو

سؤال دوم تحقیق که مربو به ارتبا بین میزان استقالل کاری معلمان بر اسا

متغیرهای جمعیتشناختي بود نتایج نشان داد که بین خودارزیابي معلمان زن و مرد در مورد سطح
استقالل کاری آنها تفاوت معناداری وجود نداشته است .اما بین سطح استقالل کاری معلمان
برحسب مقطع و مدرک تحصیلي تفاوت معناداری وجود داشت .به عبارت سادهتر ،اگرچه میزان
استقالل معلمان بر اسا

خودارزیابيها به لحاظ جنسیت و سابقهی خدمت تفاوت معناداری

نداشت اما دورهی تحصیلي که معلمان در آن تدریس ميکردند و مدرک تحصیلي آنان باع
تفاوتهای معناداری در ارزیابي معلمان از سطوح استقالل کاریشان شده بود .نتایج این بخش با
پژوهش حاضر نتایج تحقیقات موماو ( )2001همسو بود .او دریافت که تفاوت معناداری بین سطح
رتبهبندی معلمان در درکشان از استقالل وجود دارد .بیشترین تفاوت بین معلمان ابتدایي و
متوسطه در ارزیابي درک استقالل خود بود .بهنظر ميرسد معلمان دارای مدرک تحصیلي دیپلم و
کارداني که در پایههای مختلف دورهی ابتدایي تدریس ميکردند با استفاده از نوعي خالقیت
شخصي توانستهاند از سد تمرکزگرایي نظام برنامه درسي ایران عبور کنند و به شیوهی خاصي
استقالل کاری خود را در بح

تدریس و مدیریت کال

در

تلطیف نمایند .در توجیه و فهم

بهتر این یافتهها ميتوان به دو نظریه اشاره کرد :نخست به نقش خالقیت شخصي و ارتبا آن با
مدرک تحصیلي بیردانشگاهي در حوزهی کاری ميتوان اشاره نمود .به نظر اسبورن( 6ترجمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Osborn
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قاسمزاده )6936 ،تحصیالت دانشگاهي چون موجب تقویت مغز قضاوتکننده بهجای مغز خالق
ميشود مانعي بر سر راه خالقیت است (

 .)28از اینرو ،بر اسا

این ایده ميتوان گفت که

معلماني که دارای تحصیالت دانشگاهي باال نبودند بهتر توانستهاند خالقانه با موضوع استقالل
کاری کنار بیایند و آن را تعدیل کنند .دوم آنکه ،در بح

بوروکراسي و رعایت دستورالعملها

پژوهشها نشان دادهاند (مانند :شیربگي ،فاتحي و بلندهمتان )6931 ،که درجه رعایت آنها
بهشدت تحت تأثیر شخصیت و میزان جزمي اندیشي مجریان قرار ميگیرد .از اینرو ،پیشنهاد
ميشود در پژوهشهای آتي در این حوزه رابطهی بین میزان استقالل کاری و میزان خالقیت و
جزمي اندیشي معلمان را نیز مورد بررسي قرار گیرد.
بین سطح استقالل کاری معلمان برحسب سابقهی خدمت آنها ،تفاوت معناداری مشاهده
نشد .بر اسا

پیشینه شواهد متناقضي دربارهی تأثیر سابقهی خدمت معلمان بر استقالل کاری

وجود دارد .یافتههای تحقیق پیرسون و هال ( )6339همسو با این بخش از یافتههای پژوهش
حاضر است .آنان هیچ ارتباطي بین این دو متغیر سابقهی خدمت و سطح استقالل کاری نیافتند .اما
شواهد گزارش شده چیانگ و ما )2062(6مغایر با آن است .ستوکارد و لیمن ( )2004نیز دریافتند
معلماني که در سالهای اول تدریس حس کنترل و نفوت بر محیط کاری خود داشتند آن را عاملي
مهم در پیشرفت فعالیتهای شغلي خود دیده بودند .کموبیش حقیقت آن است که بافت برنامه
درسي که بهصورت متمرکز تجویز شده ،آموزش درصد رو به رشدی از نیروهای حرفهای آموزش
و پرورش را تعیین ميکند .بهنظر ميرسد تمایز مهمي بین معلم کمتجربه و باتجربه وجود دارد .در
پژوهش (ویتي )2001 ،2معلماني که تجربهی کاری بیش از  20سال داشتند کم شدن استقالل
کاریشان را گزارش کرده بودند .اما نتایج یافتههای فورستر )2000(9حاکي از آن بود که چگونه
باتجربهها برعکس معلمان کمتجربه استقالل خود را بهدست آوردهاند.
در جمعبندی کلي ،این تحقیق ميتواند از اشارات کاربردی مفیدی برخوردار باشد :نخست،
آنکه همچنان که در پیشینه و مباني نظری نیز اشاره شد استقالل معلم در خالء صورت نميگیرد و
با میزان استقالل مدرسه در ارتبا

است .ضمناً یافته نشان داد که برخي معلمان در دورهها و

پایههای خاصي ميتوانند تا حدودی استقالل حرفهای خود را به شکل بیررسمي افزایش دهند و
در این راه نیاز به حمایت و پشتیباني دارند .از اینرو ،نقش مدیران مدار

بهعنوان افرادی که

امکان تعدیل میزان استقالل معلمان را دارند تا حدودی برجسته ميشود .در تأیید این موضوع
ميتوان به نتایج پژوهش بری )2062(4اشاره کرد .او که نقش تهدیدکنندهی مدیران مدار

در

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Jiang & Ma
2- Whitty
3- Forrester
4- Berry
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برابر معلمان را برای انتقال سیاستهای دولتي ارزیابي کرده است ،نشان داد که مدیران با ایفای این
نقش عمالً استقالل حرفهای معلمان را محدود ميکنند .از اینرو ،مک بی

( )2062پیشنهاد ميکند

که مدیران معتمد و شجاع الزم است که آن نوع فرهنگ سازماني را که در آن استقالل حرفهای
معلمان ممکن است تحقق یابد تقویت و ترویج کنند.
دوم آنکه ،بهنظر ميرسد که بسیاری از برنامههای اصالحات آموزشي اجرا شده در مدار

در

راستای دیدگاههای حرفهای معلمان نیست و ميتواند حس استقالل آنها و بهتبع آن سطح رضایت
شغلي را تحت تأثیر قرار دهد .کاهش سطح رضایت شغلي مهم است زیرا همچنان که گرونبل-
کلیو و بونیول )2062(6گزارش کردهاند معلماني که درگیری شغلي کم و یا انگیزش پاییني داشته
باشند به دو دلیل هزینهبر هستند :نخست ،به دلیل کمکاری و بیبتهای آنها و دوم برحسب
تأثیری که احتماالً بهعنوان الگوهای ضعیف کاری بر روی سایر معلمان باانگیزه ميگذارند.
سوم ،بهنظر ميرسد که طرفداران استقالل کاری معلمان در شیوههای جدید توسعهی حرفهای
به این نکته تأکید دارند که مدیران مدار

و مسؤولین ادارات آموزش و پرورش نميتوانند بهطور

کامل مسؤولیت توسعهی حرفهای معلمان را بپذیرند .اما آنان باید به فراهم آوردن شرایطي که در
آن پیشرفت فردی و حرفهای معلمان صورت ميگیرد کمک کنند .از اینرو ،چنین الگویي باید
ظرفیت و تمایل و استقالل معلمان را نسبت به خویشتنشناسي ،کنترل بیشتر رویدادها و
مسؤولیتپذیری در مقابل آنها افزایش دهد.

منابع 
الف.فارسی
اسبورن ،آلکس.)6936( .پرورش استعداد همگاني ابداع و خالقیت .ترجمه :دکتر حسن ،قاسمزاده،
تهران :انتشارات نیلوفر.
اندام ،رضا و اسعدی ،مهناز .)6934( .رابطهی بین استقالل شغلي و استر

معلمان تربیتبدني.

پژوهش در مدیریت ورزشي.19-12 ،)62( 9 ،
شییییربگي ،ناصیر ،فاتحي ،رویا و بلندهمتان ،کیوان .)6931( .رابطهی جزمي اندیشي مدیران
مدار

با میزان قانونمداری و درک معلمان از بوروکراسي سازمان مدرسه .مدیریت بر آموزش

سازمانها.611-623 ،)2( 1 ،
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Introduction
The present study aimed at investiagating and comparing the teachers’ perceived level
of work autonomy at schools and focused on this concept based on demographic variables
of gender, academic degree, service education level, and work experience.

Method
A positivist approach with a descriptive survey method is applied in this quantitative
research. Research sample included all working teachers in the city of Sanandaj during the
school year of 2012-2013, who were 5862 instructors based on the statistics provided by
Sanandaj’s educational system. The proposed sample size consists of 361 teachers who
were selected based on Krejcie and Morgan table (1970). However, due to the fact that a
small increase in sample size did not waste time and money, in order to improve the results
and reduce the error rate, 413 questionnaires were distributed among teachers through
cluster random sampling. First, a cumulative list of clusters, namely, educational districts of
the city of Sanandaj was prepared for the implementation of the sampling. Then, random
sampling was performed in all different primary and secondary levels of education and all
teachers working at those schools were included in the research sample. The importance of
the subject of teacher autonomy in research and practice has led to the demand for the
development of an appropriate psychometric instrument to measure the teacher’s autonomy,
however, there is no definitive instrument to measure autonomy. Therefore, in order to
answer the research questions, the questionnaire of "Appropriate Teacher WorkAutonomy" adapted from the work of Friedman (1999) was used. He presented a model
that divided teacher's autonomy into the following five categories: 1) Lack of
independence, 2) Low independence, 3) Balanced independence, 4) High independence, 5)
Full independence. The questionnaire has 32 items in six sub-scales (including, forming the
identity and performance of school, teaching and progress evaluation, parental involvement,
staff development, extracurricular subjects, curriculum change and modification) and
measures the extent to which teachers are expected to work normally and independently, by
teachers themselves. The items are set on a Likert scale of five degrees and demonstrate
different degrees of work autonomy from lack of independence to complete independence.

Results
Cronbach's alpha coefficient was used to test the reliability of the questionnaire. The
alpha values of all questionnaire items were above the acceptable level of 0.70 and ranged
from 0.86 to 0.94. Therefore, the internal consistency of questionnaire items and
components was confirmed. Confirmatory factor analysis method was used to test the
content validity of teachers’ autonomy questionnaire. Since all goodness of fit indexes
showed the fitness of model, it could be argued that the content validity of research
questionnaire has been approved for implementation in Iranian educational environments.
To test the hypotheses according to the type of data distribution, one-sample t-test, t-test
with two independent-samples and one-way analysis of variance were used. The findings
demonstrated that teachers generally rated their job autonomy levels, below the average
level of the relevant scale. Teachers assessed their independence in terms of identity
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formation, decision-making on parental involvement, professional development, and
extracurricular subjects, below the average level. Also, their self-assessment of the degree
of independence in the area of teaching and academic progress evaluating was moderate
and, in the area of curriculum modification and development, was higher than the average
level. It appeared that teachers had little impact on curriculum development, but the results
of teachers' responses illustrated the contrary. This might be due to several factors: First, it
was likely that teachers were satisfied with the content of textbooks and had positive views
of them, so there was no need to change the content of textbooks. In addition, this claim of
high independence in the area of curriculum development might be related to a specific
grade specially, elementary grade. For demographic variables, there was a significant
difference between the degree of teachers’ work autonomy in terms of their service
education level, academic degree and field of study, but there was no significant difference
between the average scores of teachers' self-assessment regarding their level of autonomy
in terms of gender and work experience.

Discussion
The results of this study feature useful implications: First, it highlightes the role of
school principals as being able to moderate the autonomy of teachers. Hence, it is suggested
that trusted and brave principals develop the kind of organizational culture in which the
professional autonomy of teachers may be strengthened and promoted. Second, it seems
that many educational reform programs conducted in schools had not been in line with
teachers' professional viewpoints which can affect their sense of autonomy and,
consequently, their level of job satisfaction. Teachers with low job engagement or low
motivation are costly for two reasons: First, due to their low performance and their absence,
and second, due to the impact they may have as weak work models on other motivating
teachers. Third, the advocates of teachers' autonomy in new professional development
practices seem to emphasize the fact that school principals and education administrators
cannot fully accept the responsibility of teachers’ professional development. However, they
need to provide the conditions in which the individual and professional development of the
teachers takes place. Therefore, such a model should increase the capacity, willingness and
autonomy of teachers toward self-discipline, more control of events and accountability.

Key words: Work autonomy, Teachers’ professional development, Teachers’ working
conditions, Empowerment
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