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 چکيده

آن بیر اسیا     یدر بین معلمان ایرانیي و مقایسیه   شده ادراکاین پژوهش بررسي استقالل کاری  هدف کلي

نفر از معلمان مدار  مقاطع مختلف تحصیلي شهر  469پژوهش  کنندگان شرکت. بودمتغیرهای جمعیت شناختي 

استقالل کیاری  » ینامهپرسشها  دادهی انتخاب شدند. ابزار گردآوری ا خوشهتصادفي  یسنندج بودند که به شیوه

کیه بایید    ی معمیول معلمیان را  ها تیفعال( بود که میزان 6333از مطالعات فریدمن ) شده اقتبا « شایسته معلمان

نامیه  آزمون روایي محتیوایي پرسیش   منظور به. دینما يممستقل انجام گیرد توسط خود معلمان ارزیابي  صورت به

ی پژوهشي بیا توجیه بیه    ها پرسشپاسخ به  برایاستقالل کاری معلمان روش تحلیل عاملي تأییدی به کار رفت. 

استفاده  راهه کمستقل و تحلیل واریانس ی یبا دو نمونه tی، آزمون ا نمونهتک  tی ها آزموناز  ها دادهنوع توزیع 

از سطح متوسط مقیا  مربوطه  تر نییپا درمجموعنشان داد که معلمان سطح استقالل کاری خود را  ها لیتحل. شد

ی و ا حرفه یایجاد هویت، مشارکت والدین، توسعه یها طهیح درستقالل خود را ارزیابي نمودند. معلمان میزان ا

تیدریس و ارزشییابي پیشیرفت تحصییلي در حید       یاز سطح متوسط، در حیطیه  تر نییپا، برنامه فوقموضوعات 

چنیین  برنامه درسي، باالتر از سطح متوسط ارزیابي کرده بودند. نتایج هیم  یتغییر و توسعه یو در حیطه متوسط

خیدمت   یظ جنسییت و سیابقه  به لحا ها يابیخودارزحاکي از آن بود که اگرچه میزان استقالل معلمان بر اسا  

و مدرک تحصیلي آنیان باعی     کردند يمتحصیلي که معلمان در آن تدریس  یاما دوره ،تفاوت معناداری نداشت

معلماني که دارای  رسد يمشده بود. به نظر  شان یکاری معناداری در ارزیابي معلمان از سطوح استقالل ها تفاوت

بیا اسیتفاده از نیوعي     کردنید  يمابتدایي تدریس  یی مختلف دورهها هیپامدرک تحصیلي دیپلم و کارداني که در 

در نظام  اند توانستهآمده از عدم نظارت والدین، مؤسسات رقیب و سطح بلوغ فراگیران  به وجود ءخالخالقیت و 

تدریس و مدیریت کیال  در  خیود    یخاصي استقالل کاری را صرفاً در حوزه یمتمرکز آموزشي ایران گونه

احسا  و گزارش نمایند. 
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مقدمه
ی ا حرفهبا افزایش استقالل  تواند يمکه کارایي سازماني  کنند يمسازماني استدالل  پردازان هینظر

(. ایین  6332، 6)لوتیانز  تر فکر و عمل بهبیود یابید  ی و آزادی بیشریگ میتصمکارکنان مانند قدرت 

ی ریی گ میتصیم یي کیه در آن  هیا  سازمان کنند يمی مطالعاتي است که ادعا ها افتهاستدالل، بر مبنای ی

یي دارند که در ها سازمانتری نسبت به اثربخشي کم شود يمبه سطوح باالی سازماني محدود صرفاً 

 هیا  سیازمان ی اخیر ها سالبنابراین، در ؛ (6333، 2)فریدمن کنند يمی با تمرکززدایي عمل ریگ میتصم

ی تمرکززداییي سیازماني   ندهایآفری کارکنان خود از طریق ا حرفهیي را برای افزایش استقالل ها گام

(.6331، 9)هوبر وگلیک اند برداشته

تیفیباکی ا مدرسهحقوق باالتر و تسهیالت  مانندخواهان شرایط کاری مناسبي هستند، معلمان 

(، 1،2004سیتوکارد و لمیان  آمیوزان ) تیر بیرای دانیش   (، محیطي امن و منابع بییش 2003، 4)هورنگ

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

ی شرایط کار مورد تقاضیای معلمیان   ها مؤلفه، استقالل بیش از سایر حال نیا با(. 3،2006اینگرسول)

 .(2064، 8)سترانگ و یوشیدااست 

در بسییاری از کشیورهای بربیي، میدار  و      پیرورش  و  آمیوزش ی اخیر، مقامیات  ها سالدر 

ی مهیم  ادار وی در موضیوعات تربیتیي   ریی گ میتصیم آموزشي محلي را با اعطای قیدرت   انیمتصد

قیوی   برقراری ییک جیو   تفویض اختیار توانمندسازی معلمان وایند آ. هدف این فراند کردهتقویت 

تیر  نیاز به تقویت استقالل معلمیان را در بییش   ،3درون مدار  است. نهضت توانمندسازی معلمان

(. طبیعتییاً چنییین جییوی از 6330، 60ملنیییزراسییت )ی عملکییرد مدرسییه تشییدید نمییوده هییا طییهیح

یي نظراتیي ماننید اسیتقالل کیاری و     آزمابازتوانمندسازی معلمان، محیطي پرثمر را برای بازبیني و 

 عنیوان  به. درک استقالل معلم کند يمی معلمان فراهم ا حرفهاحسا  درک شده از استقالل فردی و 

یند توانمندسازی معلم و نه مانع بین معلم و گردانندگان مدرسه، بینش نویني است کیه نیازمنید   آفر

ی معلم ا حرفهی مختلف برای ارزیابي استقالل ها ا یمقی ریکارگ بهی جدید و ساخت و ساز مفهوم

.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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عمل و سطح مشخصي از فشار خارجي برای انجام یک  استقالل، به تجربه، اراده، آزادی رواني

( اسیتقالل معلیم را بیه شیکل تییل تعرییف        6331)2(. هوییل و جیان  6318، 6)دیچارمز اشاره دارد

ی مثبت از استقالل که آزادی معلم را برای ساخت ییک تعلییم و تربییت شخصیي     ا گونه» :اند کرده

خیا    یی زمینیه هیا  یازمنید ینو مستلزم تعادل بین شخصیت، کارآموزی، تجارب و  کند يم ارائه

که فرد رفتارش را خود انتخیاب کنید و    شود يم(.  احسا  استقالل باع  32) « آموزشي است

 و عالیقش همخوان سازد.  ها باارزشآن را 

به اجماع بر سر یک تعریف دقییق از اسیتقالل معلیم وجیود      دنیرس درمشکالتي که  ربم يعل

ایین سیازه را    یدهنیده  لیتشیک چنیدین عامیل    آمیده   عمیل  بهی ها پژوهش(، 2001، 9رودلفدارد )

ی عمل اسیتقالل معلیم اسیت.    ها طهیحاولین عامل،  (.2064، 4سترانگ و یوشیدااند ) کردهشناسایي 

تییل   یهایي که ممکن است معلمان در آن مستقل عمیل کننید در شیش جنبیه     ( زمینه2001) 1الکو

 ی، محییط کیال  و توسیعه   آموز دانش: برنامه درسي، آموزش، ارزیابي، رفتار با اند کردهی بند دسته

 ی.ا حرفه

و  هیا  یيتوانیا  یافزایش عملکرد کلي خود در محیط مدرسیه نییاز بیه توسیعه     منظور بهمعلمان 

 یجنبیه آموزشي و سیازماني اسیت:    یی معلم دارای دو جنبهها تیفعالی دارند. ا حرفهی ها مهارت

  دربیر ی سیازماني نییز    جنبیه . شیود  يمی عملکرد معلم در محییط کیال  در  مربیو      آموزشي به

ي، کلی  طیور  بیه معلمان (. 6381، 1کانلاست )ی معلم ها یریگ میتصمی مدرسه و ها تیفعال یرندهیگ

کمیک بیه پیشیبرد اهیداف مدرسیه هسیتند. آنیان         منظیور  به ها یریگ میتصمبه شرکت در  مند عالقه

 .را در مدرسه دارند شانیها یيتوانای و ا حرفهارتقای دانش  ی، دبدبهنیچن هم

، کیه این : نخستاست شده  مطرحی موارد تیل ا حرفهدر خصو  استقالل معلمان در عملکرد 

کل مدرسه  ی برایزیر برنامهو مدیریت و  آنان به آموزش پداگوژی با عملکردهای فردی در کال 

انتخیاب و تعییین    یی که اجازهریگ میتصم(؛ دوم، آنان به استقالل در 6334اینگرسول، ) پردازند يم

بهتیرین شایسیتگي را در    هیا  آنمهم وظایفشان را دهد نیاز دارند. معلمان بر این باورند کیه   مسائل

ی داشیته باشیند   ریی گ میتصیم ی کال  دارند و بنابراین بایید توانیایي چشیمگیری در    ها هیرومورد 

( ادعا کرده که استقالل به معني آزادی از تقاضاها یا فشار از 2006) 8(. سوم، برونتي6383، 3)المور

ینیدهای کیار معلیم ماننید     آطرف سایر معلمان یا مدیران است. چنین مفهومي با آزادی در تعیین فر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- DeCharms 

2 Hoyel & John 
3- Rodolph 
4- Strong & Yoshida 

5- LaCoe 

6- Connell 
7- Elmore 
8- Brunetti 
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میل بیرای   به مفهوم آزادی ع دارد. چهارم، استقالل با کنترل، سروکاربرنامه درسي  یارائهآزادی در 

ی کال  ها تیولؤمس دار عهدهانجام کار در ارتبا  است. منظور از کنترل مستقل این است که معلم 

احتماالً میزان این  پرورش و  آموزش، تغییرات اساسي در حال نیباا (،2001، 6سنتوویچاست )در  

 یي از هییا محییدودهو  هییا هیییروی آزادی را کییاهش داده اسییت. معلمییان اکنییون باییید بییه  هییا گونییه

وفادار باشند کیه قیبالً وجیود نداشیته اسیت؛       پرورش و  آموزشپذیری تحمیلي از طرف مسؤولیت

آزادی اکنون باید درون مرزهایي با موانیع مشیخ     اند کرده( ادعا 2002) 2دسي و ریان که چنان آن

 رخ دهد.

استقالل کاری بررسي کردند و  انتقادی ادراکات معلمان را از صورت به( 6339) پیرسون و هال

کنترل بر کار و محیط آن دارنید   یکه استقالل کاری، ادراکي است که معلمان درباره اند داشتهاظهار 

 و شاید یک ناهمسازی با واقعیت وضع موجود باشد.

میک  « اسیتقالل کیاری  »الگیوی   قرارگرفته استفاده موردالگوی استقالل که  نیتر معمولاحتماالً 

و دانیش نظیری خیود را حفی       هیا  تیفعال( است که بر اسا  آن کارمندان کنترل بر 2062) 9بی 

تیر بیه موضیوع    است که کم شده  ارائه( 2060)1پیت« 4یا حرفهاستقالل »الگوی  . در مقابل،کنند يم

روابطي پیچیده برای نفوت و اختیار » عنوان بهتر و بیش پردازد يماز نظارت مقامات دولتي  رها شدن

ی سیاز  مفهیوم « ند متعلق بیه خودشیان اسیت   کن يمند یا ادعا کن يمیي که رد ها آلدهیاو  ها دهیاافراد، 

( بیر ایین   2066) و همکیاران 3مربو  بیه گابرییل   1«استقالل درگیر شده»(. الگوی 6)  شده است

کیه   شوند يمبرابر نیست چراکه در این الگو، معلمان تشویق  8مفهوم نهاده شده که  استقالل با انزوا

و بیه   شود يمحف   ها یهمکارهمان حال،  مستقل نوآوری کنند و آن را توسعه دهند؛ در صورت به

 3«ولؤاسیتقالل مسی  » ، الگیوی نظیران  صیاحب . از دید برخي شود يمتسهیم تجارب ارزش گذاشته 

 کنید  يمی در همان حال، استقالل محیط کار را نیز تسیهیل   ؛کند يماهمیت الزامات اصلي را برجسته 

اصلي را بر دوش میدیران میدار     ی(. به نظر برخي دیگر، این الگو وظیفه6331، 60)هویل و جان

چراکه، این اصطالح یک راهبرد مدیریتي از دستیابي به اجابت را از طریق درونیي کیردن    گذارد يم

یش کنتیرل  (. در ادامه، پیوستار افیزا 6331و همکاران،  66)منتر کند يمتوصیف  ها نظارتهنجارها و 

 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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( که اصطالحي است برای توصییف وضیعیتي   6382، 2)دال رسد يم6«شده میتنظاستقالل »به الگوی 

ی محدود وجود دارد و شاید حتي معلمان میورد  ا حوزهکه در آن استقالل معلمان در  رود يمکار به

( اشاره کیرد  2062) بری« 9استقالل شغلي»به الگوی  توان يم. مشابه با این، رندیگ يمیي قرار اعتنا يب

خود معلم اسیت امیا مقصید و اهیداف از قبیل       یجهت حرکت و سفر تدریس به عهده که در آن،

 است.   شده  نییتع

نظرییه  ، بر اسا  مثال  عنوان به، اند کردهی دیگری هم از بح  استقالل در کار حمایت ها هینظر

 . شیود  يمی ( جیو حمیایتي اسیتقاللي، باعی  پیشیرفت مطلیوب       2002دسي و ریان، ) 4تعییني-خود

روحي برای استقالل، رقابیت و   یهیاولی ازهاینکه وقتي  کند يمعلمي، این نظریه اظهار  ینهیزم در

 .  ابدی يمی افزایش مند تیرضا، شود يمارتبا  در یک محیط اجتماعي برآورده 

ی معلیم در سیطح   هیا  تیی فعالتر مفهوم استقالل معلم الزم است کیه مفهیوم   برای بررسي بیش

ي بررس موردی در سطح محتوای آموزشي و سازماني ریگ میتصمی اصلي و عادی و ها یریگ میتصم

ایجیاد   ماننید  دهید  يمی ی اساسي کار معلم را تحت تأثیر قیرار  ها جنبهقرار گیرد: تصمیمات اصلي، 

اما تصیمیمات عیادی بیرای    ؛ در درون سازمان حرفهو ابداع و تغییر قوانین اساسي برای  ها استیس

 مسیائل ی محتیوا شیامل   ریی گ میتصیم اسیت. محیور    ازیی ن موردجهت اجرای قوانین  ها روشایجاد 

درسیي   برنامیه ، برخورد با اولیا و اعضای جامعه، آموزان دانشآموزشي از قبیل مشکالت و نیازهای 

 میوارد مربیو  بیه    یرنیده یگ دربری سازماني ریگ میتصم نیچن همس مؤثر است. یری تدها روشو 

 است. آموزان دانش نام ثبتبودجه، روش کار مدرسه و مقررات و سیاست 

 یعالقییه مییورداسییتقالل معلییم یکییي از موضییوعاتي اسییت کییه از دیربییاز  یپیشییینه لحییاظ از

( گفتیه اسیت کیه گیرایش     6381)1مؤسسات آموزشیي بیوده اسیت. تیامیر     انیمتصدپژوهشگران و 

ی اصیالحات  هیا  یدیی ناامتر معلمان در تدوین برنامه درسي، پاسخي بیه  روزافزون به استقالل بیش

تیر معلمیان   ( بیان داشته است که استقالل بییش 6383) 3پورتربوده است.  6310دهه  1برنامه درسي

آمیوزان  درگیری جدی معلم در تعیین استانداردهای پیشیرفت دانیش  کلید آموزش بهتر است که با 

 ماننید اسیت )  شیده   ارائیه از سوی برخي مطالعیات   دست نیازای دیگری ها هیتوص. شود يمحاصل 

 عنیوان  بیه ( استقالل شخصیي و ییک احسیا  روانیي از جمیع را      6381) 3(. فکس6381، 8دوتین

 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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فناورانه درون مدار  در نظر گرفته است. عالوه بر  سازگاری معلمان با تغییرات یکننده  یيشگویپ

تیری بیه تغیییرات و    که معلماني که از حس استقالل برخوردارند، گیرایش بییش   شده گزارشاین، 

( نیز در پژوهش خیود  6934(. اندام و اسعدی )6389، 6کاموناند ) دادهپشتیباني از آن از خود نشان 

 یکننیده  ينی یب شیبهتیرین پی  در تدریس استقالل عمومي میزان که  ي دریافتندبدن تیتربروی دبیران 

 استر  شغلي است.  

ی بیه  تیا حیدود   اند داشته( بیان کرده که اساساً معلمان موفق همیشه استقالل کاری 6331)2لیتل

و  ساز سرنوشتکه شاید ریشه در هویت همساز،  الگو بودنی شخصي و ریپذ تیولؤمسدلیل حس 

یعنیي   هیا  ارزشکلیي   یدو مجموعیه  بر اسیا   اند کرده( ادعا 2004) 9ثابتي دارد که وود و جفری

« فرد محیوری و روابیط گیرم و مراقبتیي    »یي بر گرا انسان. ردیگ يمقرار  1گرایيو حرفه 4یيگرا انسان

کیه بیر تعهید     کنند يممعلمان عواطف قوی به کارشان نثار »گرایي، ، در حرفهکه يدرحالتأکید دارد 

 (.229)  تأکید دارد« کلي به تدریس

بیاالتر   یالییه  ردارای اهمیت اسیت امیا د   نفسه يفبررسي موضوع استقالل فردی معلم اگرچه 

روابیط   یکه باید به آن توجه شود؛ بنابراین، مطالعیه  داد قراراستقالل فردی معلم، استقالل مدرسه 

مربیو  بیه رفتیار سیازماني ماننید       مسائلمدرسه( و  ینماینده عنوان بهبین معلمان و مدیر مدرسه )

که استقالل معلیم   شده  گزارش ،مثال  عنوان بهرضایت و تعهد شغلي ارزش مطالعه و پژوهش دارد. 

3(. سیتوکارد و لییمن  1،2006)بیوگلر  ی و رضایت شغلي تأثیر داردا حرفهبر درک موقعیت 
 (2004 )

سال تدریس، حس کنترل و نفوت بر محیط کاری خود داشیتند، آن   نیدر نخستدریافتند معلماني که 

کیه  گزارش کردنید  ( 6333) 8را عامل مهمي در رضایت شغلي گزارش کرده بودند. ما و مک میلیان

شان فراهم کرده بودنید تیا بتواننید تصیمیمات     آن دسته از مدیران مدرسه که آزادی را برای معلمان

تری از معلمان مشاهده کردنید. اسیتقالل   مندی بیشکل مدرسه اتخات کنند رضایت یاساسي درباره

( 2002، 3هیو  ) سیتیدر کارآمیدی  -یکي از عوامل مهم محیط کار است که با خود نیچن هممعلم 

نظیر  ( در ارتبیا  اسیت. عیالوه بیر ایین، بیه      2003، 60بلیس و کربيمعلم )نگرش و عملکرد مثبت 

(. از 2003و مدرسیه در ارتبیا  اسیت )هورنیگ،      در حرفیه اری معلیم  رسد استقالل بیا مانیدگ   مي

 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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، کیار بیا   گردد يماز طرف معلمان که منجر به ماندگاری آنان در مدرسه  شده  انیبموضوعات شایع 

 (. 2006)اینگرسول،  کند يمبرای معلمان فراهم  زمان هممدیری است که کنترل و پشتیباني را 

گرایي استقالل معلم نگریسته شده است. موضوع حرفه ینیز به مقولهگرایي  یا حرفهاز دیدگاه 

( و تعرییف آن تهنیي اسیت. امیا، اگیر      6،2062)بیری  معلمان از پیوستاری طوالني برخوردار است

)میک بیی ،    گرایي قرار دهیم قابل دفاع استی تعریف حرفهها يژگیویکي از  عنوان بهاستقالل را 

گرایي معلم عبارت اسیت از تینش بیین    حرفه یاصلي تنش درون نظریهی ها طهیح(. یکي از 2062

ی ا حرفیه افیراد   عنیوان  بیه دولیت بیرای معلمیان     یلهیوسی  بیه  شیده   نییتعاستقالل معلم و وظایف 

 یکیي از عوامیل دخییل در بییر     عنیوان  بیه  افتیه ی کیاهش ، تیأثیر اسیتقالل   عالوه به(. 2،6331)اینگلند

( بیا  2009) 4(. در مقابل، هیارگرو  و گودسیون  2066، 9)ایوانز است تکرشدهگرایي معلمان حرفه

 بیرای   1یکنشیگر -خیود  ،ی خودمختیاری جیا  بیه  1ی شیغلي نیا خودمختیار  »پیشنهاد این موضوع که 

( نقیش محیوری   26)  «اسیت  تیر  مناسیب بسییار   میدرن   پسیت گرایي معلمان در این عصر حرفه

گراییي معلیم، تضیمین    حرفه یاهمیت استقالل برای توسعه . همگام با بح کنند يماستقالل را رد 

جیاری میدار  میورد     مسیائل شروع مناسب حل  ینقطه عنوان بهاستقالل و توانمندسازی معلمان 

، 8(. استقالل معلم نقشي اساسي در انگیزش معلم )لوسیو  6334، 3)شورت است قرارگرفتهتأکید 

. این تا حیدی بیا ابتکیارات دولتیي کیه      کند يم( ایفا 6331)هویل و جان،  ( و رضایت شغلي2000

، تدریس را بیر اثیربخش  واقع در چراکهاست در تناقض است،  شده  هیتعببرای ارتقای استانداردها 

ی هیا  تیفعالبر  شده یسپرولیت مربو  به وظایف بوروکراتیک، زمان ؤکرده است و بار سنگین مس

کیه یکیي از مزاییای     کنید  يمی ( ادعا 6333(. اینگرسول )2061، 3)پارکر هدد يمارزشمند را کاهش 

( 2066) 60و ورنوت نیمکتر استقالل معلم تأثیر بالقوه آن بر بهبود استانداردها است. بیش یتوسعه

معلیم در برنامیه درسیي و سینجش و پیشیرفت تحصییلي        استقالل ی مثبت بینا رابطهدریافتند که 

 وجود دارد.  آموز دانش

عالوه بر عوامل فردی و سازماني مرتبط با استقالل کاری معلمیان، موضیوعات    رسد يمنظر به 

، مثیال   عنوان بهبر این مقوله تأثیرگذار است.  شدن يجهاني و الملل نیبی ها يمش خطجدیدتری مانند 

 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 
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 گیزارش کردنید کیه    کانیادایي  معلمیان در پژوهشي بر روی ( 2061) 6پارادیس، لوتوواک و کاسیال

. ابدی يم کاهش همواره جهاني یها استیس یگذار اشتراک به و اصالحات یدوره معلم در استقالل

 و اسیتقالل لحیاظ   از را خیود  کیاری  زنیدگي  بیر  آموزشیي  اصیالحات تیأثیر   ،کننده شرکتمعلمان 

 بیه  وابستهشدت  بهمعلمان  نفس اعتمادبه که داد نشان ی آنانها افتهی. کرده بودند درکنفس  اعتمادبه

و  نفیس  اعتمادبیه ی از ا عمیده  کاهش مییزان  موجب استقالل کاهش بود و شده درک میزان استقالل

 . شد يمانزوای معلمان  به منجر نهایتاً

پژوهشي مفهوم اسیتقالل کیاری معلیم، در پیژوهش حاضیر،       یبا بررسي مباني نظری و پیشینه

. در ایین مفهیوم، اسیتقالل    شیود  يمی ی سیاز  مفهومتولید قدرت معلم یا منبع  عنوان بهاستقالل معلم 

تشویق و تقوییت قیدرت    یسپری در برابر فشارهای وارده به معلم بلکه یک وسیله عنوان به فقط نه

تیرین تناسیب را بیا مفهیوم فیوق دارد و      ی است. الگویي که بیشا حرفهیا  فردیمعلمان در حالت 

( 6333) دمنیی فرالگویي است که توسیط   ،شده  گرفتهضر در نظر مبنای نظری پژوهش حا عنوان به

میزان استقالل معلمان به پنج سطح  به شرح زیر تقسیم  شده  ارائهاست. وی در الگوی  شده  مطرح

 کرده است:

 ی تدریس را ندارند.ها روشنبود استقالل: معلمان قدرت خالقیت و قابلیت ایجاد تغییر  (6

ی موجییود و هییا برنامییهمشخصییي از  یمحییدودهاسییتقالل کییم: معلمییان آزادی انییدکي در  (2

 دارند. شده  فیتعرهنجارهای 

مدیر نیاز  یی جدیدند اما به اجازهها برنامهو  ها دهیااستقالل متعادل: معلمان مجاز به ایجاد  (9

 دارند.

و قیوانین   هنجارها بچارچوی در ا شده  نیتضماستقالل زیاد: معلمان برای نوآوری آزادی  (4

 دارند.

قوانین منطقي یا  یی درسي در محدودهها برنامهو اجرای  ارائهاستقالل کامل: معلمان برای  (1

 اخالقي آزادی کامل دارند.

 شیده   يطراحمعلمان  یدر الگوی فوق بر مبنای شش مؤلفه در عملکرد روزانه شده انیبسطوح 

 است: شده  ارائه ها آن در مورداست که در زیر توضیحي مختصر 

ي در میورد مسیائل  است که در آن معلمان  مدرسه یها هیرو و تیهو جادیانخستین مؤلفه،   -6

و  ارهیا یمع، هیا  کیال   یبند زمان یبرنامهرسه، مد يو طرز فکر اجتماع يتیترب چون موضوعاتهم

تعیامالت سیازنده بیا مقامیات      جادیاو  مدرسه نیقوان نییتعآموزان، نام دانش و ثبت رشیپذ طیشرا

 ی کنند. ریگ میتصم دنتوان يم از مدرسه رونیب یرندهیگ میصاحب نفوت و تصم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Paradis,  Lutovac. & Kaasila. 
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 ي است که در آن معلمیان در خصیو   لیتحص شرفتیپ يابشیو ارز سیتدربعدی  یمؤلفه -2

 یهیا  وهیشی  آمیوزان و دانش یرفتارها یهنجارها و مقررات برا نییتع، کال  در  یکار یها هیرو

آمیوزان،  دانیش  يلیتحصی  شیرفت یپ يابیارزشی  یها هیابزار و رو،  ها از آن يچیدر صورت سرپ هیتنب

هیا،   )نمیره  آمیوز  دانیش  يلیتحصی  شیرفت یمختلف پ یها گونه، و نهایتاً کال  در  يکیزیف طیمح

 ی نمایند.ریگ میتصم توانند ي...( ميشفاه ،يکتب يابیارز

 توانند يممربو  است و معلمان  نیمشارکت والدی است که به ا طهیح ،سوم یمؤلفه -9

و  نیمالقات با والد ی، شیوهشاندر آموزش فرزندان نیوالد یو مداخلهمشارکت میزان  یبارهدر

با  يفرهنگ یها تیفعال یبرگزار، ها آن يلیتحص شرفتیها و گزارش پ دستورالعملبح  در مورد 

 ی نمایند.ریگ میتصم نیوالد

موضوعات خا   و انتخابدر محتوا معلمان  یریگ میتصمبه  یا حرفه یتوسعه یمؤلفه -4

 یها آموزش یانتخاب مکان و زمان برگزارچنین و هم آموزش ضمن خدمت يو فرهنگ ياجتماع

 اشاره دارد. شانضمن خدمت

 یژهیانتخاب موضوعات وی معلمان در ریگ میتصمبه امکان  برنامه فوق موضوعات یمؤلفه -1

 یها برنامه نیاز ب يفرهنگ عموم تیفعال یطهیانتخاب ح، آموزان دانش یبرا يتیتقو یها تیفعال

 اشاره دارد. موجود یشده  شناخته یها برنامه نبی و یا ازمدرسه  ریاز طرف مد شده شنهادیپ

ی و استقالل ریگ میتصمبه امکان  ،ي استبرنامه درس یو توسعه رییتغآخرین مؤلفه که  -1

 يدرس یزیر از برنامه آموزش کال  در  خارج یافزودن موضوعات برا ایحذف معلم در 

 یآزمون و تجربهآموزان، دانش یها یازمندیبر اسا  ن سیتدر یها انتخاب روش، مصوب

اشاره  دیجد يدرس یها آزمون برنامهي، آموزش کمک لیبه همراه وساجدید  سیتدر یها روش

 دارد.

توجیه انتخاب الگوی پنج سطحي فریدمن آن است که این الگو بر مبنای مفهوم دقیق استقالل 

ی نو و ها دهیااست و معنای آبازگری  گرفته  شکلمنبع یا تولید قدرت معلم  عنوان بهمعلم 

 . ردیگ يم بردر کند يمي و عملکردهای اصلي مدرسه درگیر مش خطیي که معلم را در ها تیفعال

این الگو احتماالً نسبت به سایر الگوهای دیگر  پژوهشگران آن بود که فرض شیپچنین، هم

 ي ایران بتواند داشته باشد. آموزشتری با نظام سازگاری بیش

دریافت  توان يم باره نیدرامهم دیگری که  با بررسي ادبیات و سوابق پژوهشي موجود  ینکته

دو تر در ی آموزشي بربي بیشها نظامدر ادراک استقالل کاری معلم در  رسد يمنظر آن است که به

است و  قرارگرفته مطالعه موردي و مدیریتي شناخت روانتر با مفاهیم فردی و سازماني و بیش سطح

 یي مانند جنسیت، دورهیبررسي چگونگي درک این مفهوم توسط معلمان در رابطه با متغیرها
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یا توجه پژوهشگران  عالقه موردتر تخصصي معلم، کم یو رشته کند يمتحصیلي که معلم تدریس 

 است. ستوکارد و لیمن شده  انجامخدمت معلمان  ییي در خصو  سابقهها پژوهشاما  .بوده است

های اول تدریس حس کنترل و نفوت بر محیط کاری خود  ( دریافتند معلماني که در سال2004)

تمایز  رسد يمنظر های شغلي خود دیده بودند. به رفت فعالیتداشتند آن را عاملي مهم در پیش

 ی( معلماني که تجربه2001، 1)ویتي وجود دارد. در پژوهش باتجربهو  تجربه کممهمي بین معلم 

را گزارش کرده بودند. اما نتایج  شان یکارکم شدن استقالل  سال داشتند 20کاری بیش از 

استقالل  تجربه کممعلمان  برعکس ها باتجربه( حاکي از آن بود که چگونه 2000)2ی فورسترها افتهی

 . اند آوردهدست خود را به

هدف اصلي تحقیق حاضر هنجاریابي مقیا  ارزیابي استقالل  توجه به مطالب فوق،، با رو نیازا

ی از ا نمونهمعلمان و آگاهي از ادراک مفهوم استقالل کاری معلمان از دیدگاه  یکاری شایسته

ی پژوهشي ها پرسششناختي است. در این راستا با توجه به عوامل جمعیت ی معلمان ایرانيجامعه

 است: شده  مطرحزیر 

میزان استقالل کاری خود را در چه سطحي ارزیابي  ،در پژوهش کننده مشارکتمعلمان  -6

 ؟کنند يم

بر اسا  متغیرهای  معلمان ی بین سطح استقالل کاری درک شدهدار امعنآیا تفاوت  -2

 ي وجود دارد؟شناس تیجمع

 پژوهشروش

پژوهشکنندگانشرکت

تحقیق را  یجامعه 6939-34تمامي معلمان شابل در مدار  شهر سنندج در سال تحصیلي 

نفر بودند.  1812سنندج  پرورش و  آموزشتوسط  شده  ارائهکه بر اسا  آمار  دادند يمتشکیل 

( استفاده شد. بر مبنای این جدول 6330)3از جدول کرجسي مورگان ،برای برآورد حجم نمونه

نفر بود. با توجه به بزر  بودن  916، نظر مورد یبرای جامعه ازین مورد یحداقل حجم نمونه

 یکه کلیه بیترت  نیا  بهی استفاده شد، ا خوشهی تصادفي ریگ نمونهپژوهش از روش  یجامعه

ابتدایي  یخوشه در نظر گرفته شدند و تعداد هفت مدرسه عنوان بهشهر سنندج  یهیدو ناحمدار  

تصادفي انتخاب و تمامي معلمان آن  صورت بهمتوسطه )دبیرستان و هنرستان(  یو هفت مدرسه

معلم زن و مرد  469پژوهش برگزیده شدند. بر این اسا  تعداد  کنندگان شرکت عنوان بهمدار  

 پژوهش را تکمیل نمودند.    ینامهنفر از مقطع متوسطه( پرسش 201نفر از مقطع ابتدایي و  208)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Whitty   
2- Forrester 
3- Krejcie & Morgan  
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ابزارپژوهش

ابزار  یو در عمل منجر به تقاضا برای تهیه ها پژوهشاهمیت موضوع استقالل معلم در 

(؛ اما یک ابزار قطعي 6339، 1ی استقالل معلم شده است )ویلسونریگ اندازهي مناسب سنج روان

 ینامه، با توجه به هدف پژوهش از پرسشرو نیازای استقالل وجود ندارد. ریگ اندازهبرای 

 ،نامه( استفاده شد. این پرسش6333از کار فریدمن ) شده  اقتبا « 2استقالل کاری شایسته معلمان»

و عملکرد مدرسه، تدریس و ارزشیابي  تیهو جادیار شش خرده مقیا  )گویه د 92دارای 

، تدوین و تغییر برنامه درسي( برنامه فوقکارکنان، موضوعات  یدرگیری والدین، توسعه پیشرفت،

مستقل انجام گیرد توسط خود  صورت بهی معمول معلمان را که باید ها تیفعالاست و میزان 

و درجات استقالل  اند شده  میتنظی لیکرت ا درجه  پنجدر مقیا   ها هیگو. دینما يممعلمان ارزیابي 

 .کند يمکاری را از عدم استقالل تا استقالل کامل بیان 

نامهیپرسشسنجروانيهاشاخص

معلمان با  ینامه استقالل کاری شایستههای پرسشپایایي: میزان همساني دروني گویه-الف

 .آمده است 6قرار گرفت که نتایج آن در جدول  مورد آزموناستفاده از ضریب آلفای کرانباخ 

در  34/0تا  81/0 از مقدارنامه ی پرسشها مؤلفهمقادیر آلفا در بین  شود يمکه مشاهده  گونه همان

هستند لذا همساني دروني  30/0 قبول  قابلضرایب باالتر از میزان  یهمه که جاآن ازنوسان است. 

 .ردیگ يمنامه مورد تأیید قرار ی پرسشها مؤلفههای در درون گویه

 معلمانياستقاللکاريشايستهينامهيیپرسشنتايجآزمونپايا-8جدول

 ضریب آلفا شماره گویه تعداد گویه ها مؤلفه ردیف

 81/0 6-2-9-4-1-1-3 3 هویت و رویه مدرسه8

 39/0 8-3-60-66-62-69-64 3 تدریس و ارزشیابي پیشرفت7

 83/0 61-61-63 9 مشارکت والدین3

 36/0 68-63-20-26 4 ی معلمانا حرفه یتوسعه  4

 88/0 22-29-24-21 4 برنامه فوق موضوعات9

 34/0 21-23-28-23-90-96 1 درسي برنامه یتغییر و توسعه9

معلمان از  ینامه استقالل کاری شایستهروایي محتوایي پرسشروایي: برای آزمون  -ب   

میزان  ، این بخش از پژوهش به دنبال بررسيواقع درروش تحلیل عاملي تأییدی استفاده شد. 

نظری استقالل  یمعلمان و سازه یاستقالل کاری شایسته تجربي یانطباق و همنوایي بین سازه

با  شده  فیتعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعر ییدیأت عامليتحلیل  هدف نیتر مهم .بود معلم

ییدی درصدد تعیین این أت تحلیل عاملي، شده است. به عبارتي  مشاهده یها از داده یا مجموعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Wilson 
2- Appropriate Teacher Work- Autonomy 



 613  در مدار  معلمان ی درک شدهاستقالل کاری سطح بررسي و مقایسه  

اند با  شده یریگ ها اندازه ها و بارهای متغیرهایي که روی این عامل له است که آیا تعداد عاملأمس

متغیرها و  نخستانطباق دارد. در این روش  رفت يو مدل نظری انتظار م چه بر اسا  تئوریآن

استفاده  تحلیل عاملي و سپس از شوند يمربوطه بر اسا  تئوری اولیه انتخاب م یها شاخ 

 یها روی عامل شد يم ينیب شیها آن طوری که پ آیا این متغیرها و شاخ مشاهده شود تا  شود يم

 .اند شده دیگری بار یها شده و روی عامل ها عوض ترکیب آن که نییا ااند  شده بار شده ينیب شیپ

 قابلاز میزان  323/0، برابر با KMOآماره با نمونه حجم کفایت ی اولیه نشان داد که ها يبررس

 . بودندعوامل زیربنایي و مکنون  چندبه  لیتقل  های پژوهش قابل ، لذا دادهبودباالتر  3/0قبول  

 یو سطح معنادار (31/1استناد به مقدار آماره مجذور کای در آزمون کرویت بارتلت )چنین با هم

های داخل هر یک از عوامل زیربنایي،  که بین گویهه شد نتیجه گرفت( >P 006/0، )هحاصل

گونه  های عوامل دیگر، هیچ های یک عامل با گویه همبستگي باالیي وجود دارد و بین گویه

کفایت  ،بارتلتکرویت و  KMOبر اسا  نتایج آزمون  ،مجموع ود. درش همبستگي مشاهده نمي

بارهای  2قرار گرفت. در جدول  مطالعه جهت انجام تحلیل عاملي مورد تأیید مورد ینمونهحجم 

 است.  شده  ارائهمعلمان  های بیانگر استقالل کاری درک شده عاملي هر یک از گویه
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معلمانيعاملیتأييديمقياساستقاللکاريشايستهنتايجتحليل-7جدول
عاملیبارهاگويهعامل

 10/0 تربیتي و طرز فکر اجتماعي مدار  مسائلرويهمدرسههويتو

 10/0 مختلط و یا تک جنسیتي یها کال تشکیل 

 11/0 ها کال  یبند زمان یبرنامه يمش خط

 34/0 آموزان دانش نام ثبتمعیارها و شرایط پذیرش و 

 39/0 و قوانین مدرسه ها دستورالعمل، تعیین هنجارها

 38/0 ها آن یبند تیاولوتحصیلي مدار  و  یتعریف اهداف برنامه

 34/0 ایجاد تعامالت سازنده با مقامات صاحب نفوت بیرون از مدرسه

يابیشتدريسوارز

پيشرفتتحصيلی

 10/0 در  یها کال کاری  یها هیرو

 19/0 آموزان دانشتعیین هنجارها و مقررات برای رفتارهای 

 12/0 آموزان دانشارزشیابي پیشرفت  یها هیروابزار و 

 19/0 آموزان دانشمعیارهای سنجش و ارزیابي دستاوردهای 

 19/0 محیط فیزیکي کال  در 

 13/0 فاهي(ش)ارزیابي کتبي،  آموز دانشپیشرفت تحصیلي  یها گونهتعیین 

 12/0 سرپیچي از آندر صورت  آموز دانشتنبیه  یرفتاری و شیوه یتعیین الگو

 82/0 مشارکت والدین در آموزش فرزندانشانمشارکتوالدين

 32/0 آموزاندانشو پیشرفت  ها دستورالعملمورد  با والدین درو گفتگو مالقات 

 39/0 فرهنگي با والدین یها تیفعالبرگزاری 

 89/0 موردعالقهموضوعات سایر و  ضمن خدمت شآموز محتوایمعلمياحرفهتوسعه

 36/0 شانموضوعات خا  اجتماعي و فرهنگي برای آموزش ضمن خدمت

 83/0 مدرسه یشده  نییتعنیازمندی  اسا  برضمن خدمت  یبرنامه عاتانتخاب موضو

 86/0 شانضمن خدمت یها آموزشمکان و زمان برگزاری 

موضوعات

برنامهفوق

 89/0 دوموج یها برنامهبین  از آموزان دانشبرای تقویتي  یها تیفعال

 86/0 از طرف مدیر مدرسه شده شنهادیپی ها برنامهاز بین فعالیت فرهنگ عمومي 

 82/0 مدرسه برنامه فوق یها تیفعالموضوعات 

 31/0 موجود یها برنامهبین از  آموزان دانشبرای  ویژهرهنگي ی اجتماعي فها تیفعال

برنامهوتدوينتغيير

درسی



 16/0 درسي مصوب یزیر برنامهکال  خارج از  آموزشموضوعات 

 38/0 آموزان دانش یها یازمندینتدریس بر اسا   یها روش

 33/0 آموزان دانش یها یازمندیندرسي بر اسا   یزیر برنامهتنظیم 

 80/0 آموزان دانش یها یازمندیناسا   بر  ژهیوتدریس  یها روش یتوسعه

 36/0 يآموزش کمکی تدریس به همراه وسایل ها روش یآزمون و تجربه

 30/0 جدیدی درسي ها برنامه ونزمآ

 

هستند  1/0باالتر از مقدار  ها هیگوبارهای عاملي برای تمام  دهد يمنشان  2جدول  چنان کههم

. اند آمده گرداستقالل کاری  یشده نییتعی ها مؤلفهي بر روی درست به ها هیگوو گویای آن است که 
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 ینامهی مربو  به انجام تحلیل عاملي تأییدی بر روی پرسشها شاخصهو  ها آمارهی از ا خالصه

 آمده است:  9 معلمان در جدول یاستقالل کاری شایسته

 خالصهمدلتحليلعاملیتأييدي-3جدول

 tآمارهعاملیبار مؤلفهرديف
 هايبرازندگیشاخص

 مقدار شاخ  آماره

 X2/df 30/2 80/60 33/0 هویت و رویه مدرسه8

 RMSEA 018/0 36/3 33/0 تدریس و ارزشیابي پیشرفت7

 GFI 32/0 84/3 33/0 مشارکت والدین3

 CFI 30/0 93/66 32/0 ای معلمان حرفه یتوسعه4

 NFI 30/0 83/3 81/0 برنامه فوقموضوعات 9

 RMR 093/0 10/8 14/0 برنامه درسي تغییر و توسعه9

 

ی برازش ساختار عاملي حاصل ا شاخصهبا توجه به  شود يممشاهده  9که در جدول  گونه همان

 نامه از روایي مناسبي برخوردار است؛ نامه نشان از آن دارند که پرسشاز تحلیل عوامل پرسش

، لذا دارند مدلهای نیکویي برازش حکایت از برازندگي  شاخ  یهمه که جاازآن، مجموع در

ی آموزشي ایران ها طیمحپژوهش برای اجرا در  ینامهتوان گفت که روایي محتوایي پرسش مي

 مورد تأیید است.

هاافتهي
 های پارامتریک مورد های مربو  به استفاده از آزمون شر  قبل از بررسي سؤاالت پژوهش، پیش

ها، به مقادیر چولگي و کشیدگي توزیع  . در بح  نرمال بودن توزیع دادهقرار گرفتبررسي 

 آمده است:  4نتایج آن در جدول  ،دهیگردمتغیرها استناد 

هاهايچولگیوکشيدگیوضعيتتوزيعدادهشاخص-4جدول

کشيدگیچولگیمتغيررديف

 انحراف معیار آماره انحراف معیار آماره

 240/0 026/0 620/0 136/0 ایجاد هویت و رویه مدرسه8

 240/0 638/0 620/0 642/0 تدریس و ارزیابي تحصیلي7

 240/0 -916/0 620/0 964/0 مشارکت والدین3

 240/0 130/0 620/0 641/6 ای معلمان توسعه حرفه4

 240/0 -/690 620/0 942/0 برنامه فوقموضوعات 9

 240/0 -981/0 620/0 -601/0 برنامه درسيتغییر و توسعه 9

 240/0 943/6 620/0 139/0 استقالل کاری معلمان )کل(2
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 ی، مقادیر چولگي و کشیدگي در مورد ابعاد متغیر استقالل کاری شایستهدهد يمنشان  4جدول 

ها از توزیع نرمال برخوردار بوده و از  داده رو نیا از+ قرار دارند؛ 2تا  -2 یمعلمان در بازه

 یها داده لیتحل یبرااستفاده نمود.  توان يمهای پارامتریک جهت بررسي سؤاالت پژوهش  آزمون

ی، تي با دو گروه ا نمونهی تي تک ها آزموناز  ها دادهبا توجه به نرمال بودن توزیع  آمده  دست به

 استفاده شد. راهه کمستقل و آزمون تحلیل واریانس ی

در پژوهش، سطح استقالل کاری خود را چگونه ارزیابي  کننده مشارکتپرسش اول: معلمان 
 ؟کنند يم

ای  تک نمونه tبا استفاده از آزمون  ها مؤلفهو به تفکیک  مجموع درمیزان استقالل کاری معلمان 

 است. شده  ارائه 1که نتایج آن در جدول  گرفته قراري بررس مورد

نفر(483سطحاستقاللکاريمعلمانباميانگينفرضی)تعدادنمونهينتايجمقايسه-9جدول

سطحمعناداريدرجهآزادي tآمارهميانگينمعيارانحرافمعيارميانگينتجربیهامؤلفهرديف

 0006/0 462 -339/63 9 890/0 21/2 ایجاد هویت و رویه مدرسه8

 019/0 462 -398/6 9 326/0 39/2 تدریس و ارزیابي تحصیلي7

 002/0 462 -602/9 9 348/0 81/2 مشارکت والدین3

 0006/0 462 -096/29 9 338/0 83/6 ای معلمان حرفه یتوسعه4

 0006/0 462 -101/1 9 324/0 13/2 برنامه فوقموضوعات 9

 006/0 462 299/9 9 883/0 64/9 برنامه درسي تغییر و توسعه9

 0006/0 462 -161/66 9 164/0 11/2 )کل( معلمانی استقالل کار2

ی و از نوع لیکرت بود میانگین ا نهیگزنامه که پنج ی پرسشبند درجهبا توجه به نوع مقیا  

مشاهده کرد که  توان يم 1است. در جدول  شده  گرفتهدر نظر  9عدد  ها مؤلفه یمعیار برای همه

برابر  tو مقدار  11/2 با مقداربرای متغیر استقالل کاری معلمان در کل  برابر  شده  مشاهدهمیانگین 

میانگین  که جاآن ازمعنادار است و نیز  06/0در سطح  tمقدار  که جاآن ازاست.  -161/66با 

، سطح استقالل کاری خودشان را مجموع درتر از میانگین معیار بود، لذا معلمان کم شده  مشاهده

 اند.  ارزیابي نمودهتر از حد متوسط  پایین

 tو مقدار  21/2برابر با  شده  مشاهدهایجاد هویت و رویه مدرسه میانگین  یمؤلفهدر ارتبا  با 

میانگین  که جاآن ازمعنادار است و نیز  06/0در سطح  tمقدار  که جاآن ازاست.  -339/66برابر با 

ایجاد  لحاظ ازتر از میانگین معیار بود لذا معلمان، سطح استقالل کاری خود را کم شده  مشاهده

 اند. تر از حد متوسط ارزیابي نموده عملکرد مدرسه، پایین هویت و

 39/2برابر با  شده  مشاهدهتدریس و ارزشیابي پیشرفت تحصیلي میانگین  یمؤلفهدر ارتبا  با 

در سطح  tمقدار  که جاآن ازبود.  019/0و سطح معناداری حاصل  -398/6برابر با  tاست. مقدار 
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و میانگین معیار تفاوت معناداری وجود ندارد.  شده  مشاهدهمعنادار نیست، لذا بین میانگین  01/0

گیری در  توانایي تصمیم لحاظ ازدهد که معلمان، سطح استقالل کاری خود را  این نتایج نشان مي

 اند. س و ارزیابي پیشرفت تحصیلي، در حد متوسط ارزیابي نمودهتدری

برابر با  tو مقدار  81/2برابر با  شده  مشاهدهمشارکت والدین میانگین  یمؤلفهدر ارتبا  با 

  مشاهدهمیانگین  که جاآن ازو نیز  معنادار است 06/0در سطح  tمقدار  که جاآن ازاست.  -602/9

گیری در  تصمیم لحاظ ازتر از میانگین معیار بود، لذا معلمان، سطح استقالل کاری خود را کم شده

 اند. تر از متوسط ارزیابي نموده مورد مشارکت والدین، پایین

 tو مقدار  83/6برابر با  شده  مشاهدهی معلمان میانگین ا حرفه یتوسعه یمؤلفهدر ارتبا  با 

میانگین  که جاآن ازو نیز  معنادار است 06/0در سطح  tمقدار  که جاآن ازاست.  -096/29برابر با 

بعد  لحاظ ازتر از میانگین معیار بوده است، لذا معلمان، استقالل کاری خود را کم شده  مشاهده

 اند. تر از حد متوسط ارزیابي نموده ای، پایین توسعه حرفه

برابر با  tو مقدار  13/2برابر با  شده  مشاهده، میانگین برنامه فوقدر ارتبا  با موضوعات 

 مشاهدهمیانگین  که جاآن ازو نیز  معنادار است 06/0در سطح  tمقدار  که جاآن ازاست.  -101/1

 لحاظ ازتوان گفت که معلمان، سطح استقالل کاری خود را  تر از میانگین معیار بود، لذا ميکم شده 

 ند.ا تر از حد متوسط ارزیابي نموده یین، پابرنامه فوقگیری در موضوعات  تصمیم

و مقدار  64/9برابر با  شده  مشاهدهبرنامه درسي، میانگین  یتغییر و توسعه یمؤلفهدر ارتبا  با 

t  مقدار  که جاآن ازاست.  299/9برابر باt  میانگین  که جاآن ازو نیز  معنادار است 06/0در سطح

توان گفت که معلمان، سطح استقالل کاری  تر از میانگین معیار بوده است، لذا ميکم شده  مشاهده

 اند. ارزیابي نموده حد متوسطبرنامه درسي، باالتر از  یتغییر و توسعه لحاظ ازخود را 

بر اسا   معلمان ی بین میانگین سطح استقالل کاری درک شدهدار امعنآیا تفاوت  :دومپرسش 
منظور پاسخ به این سؤال پژوهشي، سطح استقالل کاری   ؟ بهي وجود داردشناس تیجمعمتغیرهای 

تحصیلي،  یي شامل جنسیت، دورهشناس تیجمعچند متغیر انتخابي  برحسبمعلمان  درک شده

بود مقایسه  شده  مشخ  کننده مشارکت ی خدمت که توسط خود معلمانمدرک تحصیلي و سابقه

 داده  پاسخدوم  سؤالي به شناس تیجمعه تفکیک متغیرهای ب شد، لذا در قالب پنج پرسش جزئي و

 است. شده 

جنسیت آنان،  برحسبمعلمان  آیا بین سطح استقالل کاری درک شده -2-6
 تفاوت معناداری وجود دارد؟

بیرای دو گیروه    tجنسیت، از آزمیون   برحسبسطح استقالل کاری معلمان  یمنظور مقایسه  به

 آمده است. 1 مستقل استفاده شد که نتایج آن در جدول
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جنسيتبرحسبمعلمانميانگينسطحاستقاللکاريدرکشدهيمقايسه-9جدول

نفر(483)تعدادنمونه

 متغیر

 جنسیت

 نفر( 684تعداد ) مرد نفر( 223زن تعداد ) سطح معناداری درجه آزادی tآماره 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 936/0 466 831/0 192/0 12/2 100/0 13/2 استقالل کاری معلمان

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

 که جاآن ازاست.  831/0برابر با  tو مقدار  12/2استقالل کاری از دیدگاه معلمان مرد برابر با 

میانگین نمرات میزان استقالل  شود که بین معنادار نبوده، لذا مشخ  مي 01/0در سطح  tمقدار 

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

تحصیلي،  یدوره برحسبمعلمان  آیا بین سطح استقالل کاری درک شده-2-2

 تفاوت معناداری وجود دارد؟
ها از آزمون  تحصیلي آن یدوره برحسبسطح استقالل کاری معلمان  یمنظور مقایسه  به

 آمده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  راهه کی انسیوارتحلیل 

 تحصيلیيدورهبرحسبمعلمانميانگينسطحاستقاللکاريدرکشدهيمقايسه-2جدول

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی  منابع تغییرات

 990/9 336/3 9 بین گروهي

 911/0 382/641 403 يگروه درون 0006/0 949/3

  339/611 462 کل

 

؛ معنادار است 06/0است که در سطح  949/3برابر با  F ، مقدار آماره3 بر اسا  نتایج جدول

تحصیلي، تفاوت  یدوره برحسبتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری معلمان  بنابراین مي

راهه، از آزمون  در تحلیل واریانس یک Fمعناداری وجود دارد. با توجه به معنادار بودن آماره 

ها تفاوت وجود داشته است.  استفاده شد تا مشخ  شود که بین دیدگاه کدام گروه LSDتعقیبي 

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

، بین میانگین سطح استقالل کاری حال نیدرع. اند ها ارزیابي کرده متوسطه اول، دوم و هنرستان

 ها، تفاوت معناداری مشاهده نشد. متوسطه اول، دوم و هنرستان یدبیران دوره

مدرک تحصیلي، تفاوت  برحسبآیا بین سطح استقالل کاری معلمان - 2-9

 معناداری وجود دارد؟

ها از  مدرک تحصیلي آن برحسبمعلمان  سطح استقالل کاری درک شده یمنظور مقایسه  به

 آمده است. 8استفاده شد که نتایج آن در جدول  راهه کی انسیوارآزمون تحلیل 
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مدرکتحصيلیبرحسبميانگيناستقاللکاريدرکشدهمعلمانيمقايسه-1جدول
 سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی منابع تغییرات

 648/6 449/9 9 بین گروهي

 939/0 990/612 408 يگروه درون 028/0 034/9

  339/611 466 کل

 

؛ معنادار است 06/0است که در سطح  034/9برابر با  F، مقدار آماره 8بر اسا  نتایج جدول 

مدرک  برحسبتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری درک شده معلمان  بنابراین، مي

در تحلیل واریانس  Fبا توجه به معنادار بودن آماره  ها، تفاوتي معنادار وجود دارد. تحصیلي آن

استفاده شد. بر اسا  نتایج، معلمان دارای مدرک تحصیلي  LSDراهه، از آزمون تعقیبي  یک

. اند داشتهتر  ي ارشد، در مقایسه با معلمان دارای مدرک دیپلم دیدگاه منفيو کارشناسکارشناسي 

 اند. تری ارزیابي نموده یعني، میزان استقالل کاری خود را در سطح پایین

خدمت، تفاوت  یسابقه برحسبآیا بین سطح استقالل کاری درک شده معلمان -2-4
 معناداری وجود دارد؟

ها از  خدمت آن یسابقه برحسبسطح استقالل کاری درک شده معلمان  یمنظور مقایسه  به

 آمده است. 3استفاده شد که نتایج آن در جدول  راهه کی انسیوارآزمون تحلیل 

خدمتيسابقهبرحسبميانگيناستقاللکاريمعلمانيمقايسه-9جدول

 نفر(483)تعدادنمونه

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مجذورات مجموع مجذورات درجه آزادی منابع تغییرات

 202/0 803/0 4 گروهيبین 

 934/0 210/624 992 يگروه درون 301/0 140/0

  013/621 991 کل

 

معنادار  01/0است که این مقدار در سطح  140/0برابر با  F، مقدار آماره 3جدول بر اسا  نتایج 

 یسابقه برحسبتوان گفت بین میانگین سطح استقالل کاری درک شده معلمان  بنابراین، مي؛ نبود

 ، تفاوت معناداری وجود ندارد.نخدمت آنا

يريگجهينتبحثو
تحقیق حاضر هنجاریابي مقیا  ارزیابي استقالل کاری و آگاهي از درک مفهوم  یهدف عمده

معلمان ایراني بود که در قالب دو پرسش  یی از جامعها نمونهاستقالل کاری معلمان از دیدگاه 

از روایي و پایایي  استفاده موردنشان داد که مقیا   ها لیتحل کهآن. نخست اصلي مطرح شد
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، مجموع در، آمده  دست بهمطلوبي برای استفاده در مدار  ایراني برخوردار است. با توجه به نتایج 

تر تر از حد متوسط مقیا  ارزیابي کرده بودند. بیش معلمان سطح استقالل کاری خودشان را پایین

. آوردند يمنامه، میزان استقالل کاری پایین خود را آشکارا به زبان پرسشمعلمان در حین تکمیل 

نظر ی متمرکز کشور بوده باشد. بهادار ووجود نظام آموزشي  تواند يمتوجیه این دیدگاه منفي 

اما احتماالً به دلیل نوع ساختار  ،بوده فهم  قابلنامه برای معلمان های پرسشاگرچه گویه رسد يم

درک نوع استقالل و انتظار معلمان از استقالل کاری متفاوت بوده است.  ،نظام آموزشي و مدار 

ی از طرف دیگران هستند اما در حال حاضر وضعیت کنوني ا حرفهمعلمان نیازمند برخورد و رفتار 

ی معلمان ها يابیارزمنفي بر  طور بهعي هم و ادراکات اجتما دارد يممعلمان را پایین نگه  نفس عزت

آزادی اکنون باید درون مرزهایي با  کنند يم( ادعا 2002دسي و ریان ) که  چنان آن .گذارد يمتأثیر 

پذیری تحمیلي یي از مسؤولیتها محدودهو  ها هیروموانع مشخ  رخ دهد و معلمان اکنون باید به 

 قبالً وجود نداشته است. وفادار باشند که پرورش و  آموزشاز طرف 

کننده در تحقیق، سطح  استقالل کاری، معلمان مشارکت یدهنده  های تشکیل در خصو  مؤلفه

تر از حد متوسط ارزیابي  مدرسه، پایین یایجاد هویت و رویه یاستقالل کاری خود را در حوزه

 چون موضوعاتي هممسائلی در مورد ریگ میدر تصمنموده بودند. این بدان معني است که معلمان 

و  رشیپذ طیو شرا ارهایمع، ها کال  یبند زمان یبرنامهرسه، مد ياجتماع یها استیو س يتیترب

تعامالت سازنده با مقامات صاحب نفوت و  جادیاو  مدرسه نیقوان نییتعآموزان، نام دانش ثبت

افزایش استقالل کاری . دانند ينمخود را صاحب نقشي فعال  از مدرسه رونیب یرندهیگ میتصم

های مدرسه بستگي دارد.  گیری در مورد فعالیت ها در تصمیم معلمان در این بعد به خودمختاری آن

گیری کنترل و استقالل دارد. این وضعیت را  که معلم احسا  کند در تصمیمخودمختاری یعني این

والن، مدیر مدرسه، ؤمس یجانبه های همه دست آورد بلکه حمایتتواند به تنهایي نمي معلم به

 طلبد. آموزان را ميمعلمان و والدین دانش

تدریس و ارزشیابي  یکننده در تحقیق سطح استقالل کاری خود را در حوزه معلمان مشارکت

 یها هیرو که معلمان در خصو اند. یعني آن پیشرفت تحصیلي، در حد متوسط ارزیابي نموده

، هیتنب یها وهیش آموزان ودانش یرفتارها یهنجارها و مقررات برا نییتع، در  یها کال  یکار

 یها گونه، و نهایتاً کال  در  يکیزیف طیمحآموزان، دانش يلیتحص شرفتیپ يابیارزش یها هیرو

تاحدی  توانند ي...( م يشفاه ،يکتب يابیها، ارز )نمره آموز دانش يلیتحص شرفتیمختلف پ

های  ( تمام معلمان، کنترل بر کال 2001این یافته طبق تحقیق لوکا ) ی نمایند. در تأییدریگ میتصم

( نشان داده که 6383) اند. تحقیقات پورتر عنوان باالترین سطح استقالل دریافته در  خود را به

 ها در تعیین استانداردهای پیشرفت تحصیلي  تر معلمان با درگیری جدی آناستقالل بیش
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( معلمان بر این باور بودند که بهترین 6383) طبق نظر المور شود. آموزان حاصل ميدانش

گیری  های کال  دارند و بنابراین باید توانایي چشمگیری در تصمیم شایستگي را در مورد رویه

آموزان  کال  و تما  مستقیم با دانش یداشته باشند. در حقیقت، این معلمان هستند که در اداره

ود را اداره کنند، چه محتوایي تدریس کنند، چگونه تدریس کنند گیرند چگونه کال  خ تصمیم مي

ای  شان محدود شود و حرفه کاری یها در حوزه دست آورند. اگر اختیارات آنو چه نتایجي به

 توان انتظار کیفیت باالیي از کار معلم داشت.  ها زیر سؤال رود مسلماً نمي بودن آن

گیری  تصمیم یزمینه سطح استقالل کاری خود را درکننده در پژوهش حاضر،  مشارکت معلمان

دیگر، معلمان خودشان  عبارت اند. به تر از حد متوسط ارزیابي نموده در مورد مشارکت والدین، پایین

 نیمالقات با والد ی، شیوهشاندر آموزش فرزندان نیوالد یو مداخلهمشارکت میزان  یبارهدررا 

با  يفرهنگ یها تیفعال یبرگزار، ها آن يلیتحص شرفتیگزارش پ ها و و بح  در مورد دستورالعمل

 های اولیا و مربیان انجمن گسترش وتقویت  ی دانسته بودند. در مسیرریگ میتصمفاقد  نیوالد

ها  دستورالعمل اسا  براست که  پرورش و  آموزش پلکاني نظامموانعي وجود دارد. اولین مانع 

 و  آموزش های سازماناخیر از طریق تفویض اختیارات به  های سالدر  هرچند. شود مياداره 

مدرسه مدیریت است و بح   شده  برداشتهدر جهت تمرکززدایي  هایي گام نواحيو  پرورش

اما تا رسیدن به  ؛است شده  مطرح پرورش و  آموزشیک نگرش از سوی مدیران  عنوان بهمحوری 

هستند و  رو دنباله، نهادهای ها حاضر، انجمن حال درزیادی وجود دارد.  یمطلوب فاصله ینقطه

. شود مياداری اتخات نظام  ینماینده عنوان بهتصمیماتي است که از سوی مدیر  یدأیت ها آننقش 

را از محتوا  آموزی دانشم اداری نهادهایي مانند انجمن اولیا و مربیان، شورای معلمان و شورای نظا

  کند. ميتهي 

تر از  ای پایین حرفه یتوسعه یزمینه ، سطح استقالل کاری خود را درتحقیق یمعلمان نمونه

موضوعات  و انتخابمحتوا  تعیین درمعلمان  ابي کردند. این بدان معني است کهسطح متوسط ارزی

انتخاب مکان و زمان چنین و هم آموزش ضمن خدمت يو فرهنگ ياجتماعی، ا حرفه خا 

کنند یا تصمیم بگیرند. در توجیه  مستقل عمل توانند ينم شانضمن خدمت یها آموزش یبرگزار

و مدیریت منابع انساني به معلمان  نظام آموزش ضمن خدمت اگرچهگفت که  توان يماین یافته 

نیاز دارند، فراگیرند و از این طریق به سطح  معلميآن چیزی را که برای شغل  کند ميکمک 

ی ا عمده دچار دگرگونيدهای توسعه نیروی انساني راهبراما  از عملکرد دست یابند تری مطلوب

خا  نیست بلکه  ییند مخت  به دورهآای معلمان یک فر حرفه یتوسعهکه، . نخست آناند شده

 یبه روش جدیدی در عرصه ی اخیر، در کشورهای پیشرفتهها در سالباید مستمر و مداوم باشد. 

یندی آکه منجر به توسعه و رشد پایدار آنان با فری معلمان توجه شده است. این شیوه ا حرفهبهبود 
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6بهسازی -خود"گردد  يم صرفه به مقرونیر و پذ انعطاف
تواند رسمي یا  يمیند آنام دارد. این فر "

که، عنصر کلیدی آن است که ین کار یا خارج از ساعات کار باشد. دوم ایندر حیررسمي، ب

ولیت شناسایي و هدایت محتوا، مکان، زمان و چگونگي رشد و بهسازی خود را ؤمعلمان مس

ولیت ؤبهسازی نیازمند افرادی است که مس-خود(. 6931)شیربگي، زبردست و اماني،  پذیرند يم

ی نویني در ها برنامه(. اجرای چنین خود را بر عهده گیرند یها و اجرای تجربه یزیر اصلي برنامه

 ی نیاز به سطح باالیي از استقالل کاری معلمان دارد. ا حرفهم و توسعه معل یتترب یعرصه

 یگیری درباره لحاظ تصمیم کننده در تحقیق، سطح استقالل کاری خود را از معلمان شرکت

این وضعیت داللت بر این دارد که  اند تر از حد متوسط ارزیابي نموده برنامه، پایین موضوعات فوق

ن در آموزا دانش یبرا يتیتقو یها تیفعال یی دربارهریگ میتصمو  نظر اظهارمعلمان فرصت 

این ارزیابي نفي معلمان شاید به  ندارند. ی مختلف علمي، پرورشي، تفریحي و فرهنگيها حوزه

 مربیان پرورشي مدار  گذاشته یدست اقدامات به عهده  این این دلیل بوده که بخش فراواني از

آموزشي و پرورشي در ایران باع  شده معلمان عامداً در این شده است. تفکیک وظایف  

تلف در انجام خصي مخش های سلیقه چنین، اعمالهای مشارکت یا مداخله ننمایند. هم فعالیت

شدن از ارتبا   لن به تدریس کتب درسي و بافمامعل حد از  بیش، توجه برنامه  فوق های فعالیت

آموزان به شرکت در دانش یعالقهو  مایلدم تعدگي آنان، ط زنیآموزان با محدانش های آموخته

 جاآن از ها در مدار  کشور است. آمیز این فعالیت ها ازجمله موانع اجرای موفقیت فعالیت گونه این

از وزارتخانه به  برنامه  فوق های فعالیتتر ، بیشاسترکز مایران، مت پرورش و  آموزشساختار  که

حضور معلم در برخي  است، تنها رنگ کمبسیار  ها فعالیتن در مانقش معلشود و  ميغ مدار  ابال

 . گردد ميدر  اجرا  های کال که در  شود ميمانند طرح کرامت احسا  ها  طرحاز 

تغییر  یزمینه استقالل کاری، معلمان میزان استقالل خود را در یو نهایتاً در مورد آخرین مؤلفه

اند. این یافته گویای آن است که  برنامه درسي، باالتر از حد متوسط ارزیابي نموده یو توسعه

 یزیر کال  خارج از برنامهدر آموزش  یبرا درسي افزودن موضوعات ایحذف معلمان خود را در 

 یها روش یتجربهآموزان، دانش یها یازمندیبر اسا  ن سیتدر یها انتخاب روش، مصوب يدرس

 . اند نمودهارزیابي  رندهیگ میتصمي، مستقل و یا نوع بهي، آموزش کمک لیوسا ابجدید  سیتدر

رسد که معلمان تأثیر  نظر ميریزی درسي کشور، به در نظام برنامه شده  فیتعربر اسا  ساختار 

های  شده دارند اما نتایج حاصل از پاسخ  های درسي مصوب ابالغ اندکي در تدوین و تغییر برنامه

تواند در این موضوع دخیل باشد:  حدی با این واقعیت، متفاوت است. عوامل متعددی مي معلمان تا

دلیل رضایت معلمان از محتوای کتب درسي نیازی به تغییر  نخست، این احتمال وجود دارد که به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Self-development 
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کنند و نظر مثبتي نسبت به محتوای کتب درسي دارند. عالوه بر این،  در کتب درسي احسا  نمي

ابتدایي است.  یتوسعه و تغییر برنامه درسي مربو  به دوره یقالل زیاد در حوزهادعای است

، تدریس درصد شده زیتجومتمرکز  صورت بهحقیقت آن است که بافت برنامه درسي که  شیوب کم

معلماني که در  رسد يمنظر بهاما  کند يمرا تعیین  پرورش و  آموزشی ا حرفهی از نیروهای ا عمده

آمده از عدم نظارت والدین،  وجودبه ءخالدر  کردند يمابتدایي تدریس  یمختلف دورهی ها هیپا

خاصي  یدر نظام متمرکز آموزشي ایران گونه اند توانستهمؤسسات رقیب و سطح بلوغ فراگیران 

تدریس و مدیریت کال  در  خود احسا  و گزارش  یاستقالل کاری را صرفاً در حوزه

ي مسائلناشي شده باشد که در سطح ابتدایي به دلیل نبود  جاآن ازکن است نمایند. این موضوع مم

متوسطه وجود دارد  یچه در دورهی نهایي و هماهنگ مانند آنها آزمونچون کنکور و حذف هم

آموزان خیلي در بح  و حتي خود دانش پرورش و  آموزشولین و ناظران ؤمعموالً والدین، مس

ی زماني درو  حسا  نیستند و معلمان این دوره به نسبت ها برنامهی تدریس و ها روشمحتوا، 

برنامه درسي  یتری در حوزهی باالتر تقریباً احسا  آزادی و استقالل بیشها دورهو  ها هیپا

 . ندینما يم

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

ختي بود نتایج نشان داد که بین خودارزیابي معلمان زن و مرد در مورد سطح شنامتغیرهای جمعیت

ها تفاوت معناداری وجود نداشته است. اما بین سطح استقالل کاری معلمان  استقالل کاری آن

اگرچه میزان  تر، . به عبارت سادهشتبرحسب مقطع و مدرک تحصیلي تفاوت معناداری وجود دا

خدمت تفاوت معناداری  یبه لحاظ جنسیت و سابقه ها يابیخودارز بر اسا استقالل معلمان 

و مدرک تحصیلي آنان باع   کردند يمتحصیلي که معلمان در آن تدریس  ینداشت اما دوره

شده بود. نتایج این بخش با  شان یکاری معناداری در ارزیابي معلمان از سطوح استقالل ها تفاوت

داری بین سطح  ا( همسو بود. او دریافت که تفاوت معن2001) پژوهش حاضر نتایج تحقیقات موماو

ترین تفاوت بین معلمان ابتدایي و شان از استقالل وجود دارد. بیشبندی معلمان در درک رتبه

معلمان دارای مدرک تحصیلي دیپلم و  رسد يمنظر به متوسطه در ارزیابي درک استقالل خود بود.

با استفاده از نوعي خالقیت   کردند يمابتدایي تدریس  یورهی مختلف دها هیپاکارداني که در 

خاصي  یاز سد تمرکزگرایي نظام برنامه درسي ایران عبور کنند و به شیوه اند توانستهشخصي 

استقالل کاری خود را در بح  تدریس و مدیریت کال  در  تلطیف نمایند. در توجیه و فهم 

به دو نظریه اشاره کرد: نخست به نقش خالقیت شخصي و ارتبا  آن با  توان يم ها افتهبهتر این ی

)ترجمه  6اشاره نمود. به نظر اسبورن توان يمکاری  یي در حوزهردانشگاهیبمدرک تحصیلي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Osborn 
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ی مغز خالق جا بهکننده ( تحصیالت دانشگاهي چون موجب تقویت مغز قضاوت6936، زاده قاسم

گفت که  توان يم، بر اسا  این ایده رو نیا از(. 28)   مانعي بر سر راه خالقیت است شود يم

خالقانه با موضوع استقالل  اند توانستهمعلماني که دارای تحصیالت دانشگاهي باال نبودند بهتر 

 ها دستورالعملکه، در بح  بوروکراسي و رعایت دوم آن کاری کنار بیایند و آن را تعدیل کنند.

 ها آن( که درجه رعایت 6931، بلندهمتان)مانند: شیربگي، فاتحي و  اند دادهنشان  ها وهشپژ

، پیشنهاد رو نیا از. ردیگ يمتحت تأثیر شخصیت و میزان جزمي اندیشي مجریان قرار  شدت به

بین میزان استقالل کاری و میزان خالقیت و  یی آتي در این حوزه رابطهها پژوهش در شود يم

 ي قرار گیرد. بررس مورددیشي معلمان را نیز جزمي ان

ها، تفاوت معناداری مشاهده  خدمت آن یبین سطح استقالل کاری معلمان برحسب سابقه 

خدمت معلمان بر استقالل کاری  یتأثیر سابقه یشواهد متناقضي درباره بر اسا  پیشینه نشد.

های پژوهش  همسو با این بخش از یافته( 6339) پیرسون و هالتحقیق ی ها افتهوجود دارد. ی

خدمت و سطح استقالل کاری نیافتند. اما  یهیچ ارتباطي بین این دو متغیر سابقهحاضر است. آنان 

( نیز دریافتند 2004) ستوکارد و لیمن ( مغایر با آن است.2062)6چیانگ و ما شده  گزارششواهد 

وت بر محیط کاری خود داشتند آن را عاملي های اول تدریس حس کنترل و نف معلماني که در سال

حقیقت آن است که بافت برنامه  شیوب کمهای شغلي خود دیده بودند.  مهم در پیشرفت فعالیت

 آموزشی ا حرفهبه رشدی از نیروهای ، آموزش درصد رو شده زیتجومتمرکز  صورت بهدرسي که 

وجود دارد. در  باتجربهو  تجربه کمتمایز مهمي بین معلم  رسد يمنظر . بهکند يمرا تعیین  پرورش و 

کم شدن استقالل  سال داشتند 20کاری بیش از  ی( معلماني که تجربه2001، 2)ویتي پژوهش

( حاکي از آن بود که چگونه 2000)9ی فورسترها افتهرا گزارش کرده بودند. اما نتایج ی شان یکار

 . اند آوردهدست استقالل خود را به تجربه کممعلمان  برعکس ها باتجربه

از اشارات کاربردی مفیدی برخوردار باشد: نخست،  تواند يمی کلي، این تحقیق بند جمعدر 

و  ردیگ ينمصورت  ءخالدر پیشینه و مباني نظری نیز اشاره شد استقالل معلم در  چنان کههمکه آن

و  ها دورهبا میزان استقالل مدرسه در ارتبا  است. ضمناً یافته نشان داد که برخي معلمان در 

ي افزایش دهند و ررسمیبی خود را به شکل ا حرفهی استقالل تا حدود توانند يمی خاصي ها هیپا

ی که افراد عنوان به،  نقش مدیران مدار  رو نیا ازدر این راه نیاز به حمایت و پشتیباني دارند. 

. در تأیید این موضوع شود يمتا حدودی برجسته  دارند راامکان تعدیل میزان استقالل معلمان 

مدیران مدار  در  ی( اشاره کرد. او که نقش تهدیدکننده2062)4به نتایج پژوهش بری توان يم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Jiang & Ma 
2- Whitty   
3- Forrester 
4- Berry 
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ی دولتي ارزیابي کرده است، نشان داد که مدیران با ایفای این ها استیسبرابر معلمان را برای انتقال 

 کند يم( پیشنهاد 2062) ، مک بی رو نیا از. کنند يمی معلمان را محدود ا حرفهنقش عمالً استقالل 

ی ا حرفهي را که در آن استقالل سازمان  فرهنگکه مدیران معتمد و شجاع الزم است که آن نوع 

 ابد تقویت و ترویج کنند. معلمان ممکن است تحقق ی

در مدار  در  شده اجرای اصالحات آموزشي ها برنامهکه بسیاری از  رسد يمنظر که، بهدوم آن

آن سطح رضایت  تبع بهو  ها آنحس استقالل  تواند يمی معلمان نیست و ا حرفهی ها دگاهیدراستای 

-چنان که گرونبلشغلي را تحت تأثیر قرار دهد. کاهش سطح رضایت شغلي مهم است زیرا هم

معلماني که درگیری شغلي کم و یا  انگیزش پاییني داشته  اند کرده( گزارش 2062)6کلیو و بونیول

و دوم برحسب  ها آنی ها بتیبی و کار کمهستند: نخست، به دلیل  بر نهیزه لیدو دلباشند به 

 . گذارند يم زهیباانگالگوهای ضعیف کاری بر روی سایر معلمان  عنوان بهتأثیری که احتماالً 

ی ا حرفه یی جدید توسعهها وهیشکه طرفداران استقالل کاری معلمان در  رسد يمنظر سوم، به

 طور به توانند ينم پرورش و  آموزشولین ادارات ؤکه مدیران مدار  و مس دارند دیتأکبه این نکته 

بپذیرند. اما آنان باید به فراهم آوردن شرایطي که در  ی معلمان راا حرفه یولیت توسعهؤکامل مس

، چنین الگویي باید رو نیا ازکمک کنند.  ردیگ يمی معلمان صورت ا حرفهو  آن پیشرفت فردی

تر رویدادها و ي، کنترل بیششناس شتنیخوظرفیت و تمایل و استقالل معلمان را نسبت به 

 افزایش دهد.      ها آنی در مقابل ریپذ تیولؤمس
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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 Work-

Autonomy" 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. 
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