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چکيده
این پژوهش به منظور بررسي رابطه صالحيتهای حرفهای و انگيزش شغلي با ميزان تمایل معلمان به
مشارکت در تدوین برنامه درسي انجام شد .روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماری
 726نفر از معلمان مقطع ابتدایي سال تحصيلي  93-94شهرستان تربت حيدریه بودند 267 .نفر از طریق
فرمول کرجسي و مورگان با استفاده از نمونهگيری تصادفي طبقهای به عنوان نمونه انتخاب شدند .گردآوری
دادهها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مشارکت معلمان در تدوین برنامه درسي ،صالحيتهای حرفه
ای معلمان و انگيزش شغلي هکمن و الدهام صورت گرفت .روایي پرسشنامهها از طریق روایي محتوایي
بررسي شد .پایایي پرسشنامه صالحيتهای حرفهای معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ  ،0/83انگيزش
شغلي ، 0/81ميزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي 0/79به دست آمد .از آزمونهای
همبستگي پيرسون و رگرسيون برای تحليل دادهها استفاده شد .نتایج نشان داد ،بين صالحيتهای حرفه ای
و انگيزش شغلي معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي رابطه معناداری وجود داشت
( .) p <0/05بين صالحيتهای حرفه ای معلمان با انگيزش شغلي رابطه معناداری وجود داشت(.) p <0/05
صالحيتهای حرفه ای و انگيزش شغلي معلمان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي را پيشبيني
ميکند.

کليد واژهها :صالحيتهای حرفهای ،انگيزش شغلي ،برنامه درسي مشارکتي.
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مقدمه
معلم اساسيترین عامل برای ایجاد موقعيت مطلوب درتحقق هدفهای آموزشي است
) (Shabani, 2003و اهداف اجرایي و نيز متعالي نظام آموزشي ،در نهایت توسط وی محقق ميشود
و به ظهور ميرسد) .(Mehr Mohamadi, 1996معلمان عالوه بر اجرای برنامه درسي گاهاً در نقشي
فراتر از مجری صرف ،به جرح و تعدیل برنامههای درسي نيز ميپردازند )& Momeni Mahmouei
 Zareyan, 2010؛  Mahram et al, 2006؛  Fathi Vajargah, 2014,p72؛ Bekalo & Welford,
 .)2000که این امر تا اندازهای حکایت از تمایل آنها به ایفای نقشي فراتر از مجری برنامههای
درسي دارد ،که در گرو داشتن صالحيتهای حرفه معلمي و برخورداری از انگيزش شغلي الزم
است.
نظریهها ،اصالحات و ادبيات آموزشي از دیرباز ) (Handler, 2010و همچنين محققان معاصر
نقش مهمي برای معلمان درتدوین ،اجرا و ارزشيابي برنامه درسي قائل بودهاند )Lieberman & et al
 ,1988/2001؛ .(Ornstein & Hunkins, 2004
مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسي و تصميمات مرتبط با آن از زمان تخصصي شدن
قلمرو برنامه درسي مطرح بوده است ،ولي دامنه مشارکت آنها در نظامهای برنامهریزی متفاوت و
متنوع بوده است ).(Batvani & Ghayoor, 2007
برنامه ها ممکن است نسبت به نقشي که برای معلم در تدوین ،اجرا و ارزشيابي در نظر گرفته
اند متفاوت باشند ) .(Momeni Mahmouei et al, 2010ضرورت ایفاى نقش مؤثرتر براى معلمان از
این واقعيت ناشي ميشود که معلمان بعنوان مجریان برنامههای درسي ،در صف اول « عمل » قرار
دارند و بدون اجرای برنامههای درسي نميتوان به مطلوب بودن یا نامطلوب بودن آنها پي برد
).(Maleki , 2005
معلمان ميتوانند در پذیرش برنامه درسي ابالغ شده و اجرای آن بر اساس برنامهریزی مقامات
مرکزی ،انطباق و سازگارکردن برنامههای درسي ابالغ شده با شرایط مدرسه و منطقه ،انتخاب
برنامهها و کتب درسي از ميان برنامههای پيشنهادی ،توسعه برنامه درسي ،سازماندهي برنامه
درسي ،ارائه پيشنهادهای الزم برای اصالح اجزا و مؤلفههای برنامة درسي مصوب ،طراحي برنامه
درسي (شامل شناسایي هدفها ،تدوین کتب درسي و مانند آن مشارکت داشته باشند ) Fathi
 Vajargah, 2004؛  .(Lewy, 1977در مراحل ششگانه ،تعيين اهداف عمده ،برنامهریزی ،آزمایش،
آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت که برای تدوین برنامه درسي در نظر گرفته بود ،به مشارکت
کليه ذی نفعان از جمله معلمان در کليه مراحل اشاره نموده است )& Momeni Mahmouei
 .) Zareyan ,2010باور به مشارکت معلمان تا آنجا پيش ميرود که موفقيت و شکست و یا ضعيف
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) Goya, 2002؛

ترین برنامه درسي طراحي شده را در گرو کيفيت و اجرا از جانب معلم ميداند
 .(Fathi Vajargah, 2004قابليت و توانایي حرفهای معلم ،برنامه را غني مي سازد و ضعف و ناتواني
او از اعتبار و کيفيت برنامه درسي ميکاهد ) .(Batvani & Ghayoor, 2007شکست اصالحات
آموزشي در نتيجه عدم بهرهگيری از مشارکت محدود معلمان در تصميم گيریها در سازمانهای
آموزشي است ) Giroux, 1988؛ .(Barth, 1990
از دو دهه قبل تحقيقات دليل محکمي بر وجود همبستگي بين معلم بعنوان رهبر برنامه درسي
و بهبود پيشرفت دانش آموزان نيافتهاند ) (York-Barr et al , 2004 , Leithwood & Jantzi, 2000
دانش حرفه ای بویژه دانش نظریه برنامه درسي و تعليم و تربيت انتقادی یکي از عواملي است که تا
اندازهای توفيق کامل نقش رهبری و حمایت کنندهشان از برنامه درسي و بهبود پيشرفت دانش
آموزان و اصالحات آموزشي را با ناکامي مواجه ساخته است ).(Handler, 2010
معلمان برای ایفای نقش حرفهای شان در تعليم و تربيت نيازمند صالحيتهای حرفهای مي
باشند ) .(Huntly, 2008برشمردن ویژگيهای یک معلم واجد صالحيت کار چندان آساني نيست،
زیرا جوامع مختلف با فلسفهها و نگرشهای مختلف ،انتظارات متفاوتي از معلم دارند.
قابليت صالحيتهای حرفهای با استفاده از دانش و مهارت در محيط کار ،توانایي حرفهای و
عملکرد معلمان با یکدیگر در تعامل ميباشند ) Kulshrestha et al, 2013؛ Momeni Mahmouei
 .(& Shariatmadari ,2009صالحيت معلم مجموعه شناختها ،گرایشها و مهارتهایي ميباشد که
معلم با کسب آنها به پرورش جسمي ،عقلي ،عاطفي ،اجتماعي و معنوی فراگيران کمک ميکند و
این صالحيتها را مي توان در سه حيطه شناختي ،عاطفي و مهارتي طبقهبندی نمود ) Maleki,
 .(2005صالحيت معلم به توانایي معلم در برآوردن نيازها و مطالبات حرفة تدریس به ميزان کافي
و با استفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت و نگرش گفته ميشود به طوری که این
مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلي یابد).(Nijveldt et al , 2005
) (Koster et al, 2005صالحيتهای معلمان را به پنج دسته اصلي دانش تخصصي ،ارتباطات،
سازماندهي ،تعليم و تربيت (پداگوژی) و صالحيت رفتاری تقسيم ميکنند .هانتلي ()2008
قابليتهای معلمان را در سه زمينه دانش حرفهای ،عمل حرفهای و تعهد حرفهای دستهبندی کرده
است .دانش حرفهای شامل دانش محتوا ،شناخت دانشآموز و آگاهي از تدریس و یادگيری است.
عمل حرفهای از طراحي یادگيری ،ایجاد محيط یادگيری و ارزشيابي یادگيری تشکيلشده است و
تعهد حرفهای ،یادگيری حرفهای ،مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقيات را شامل ميشود
) .(Momeni Mahmouei & Shariatmadari, 2009صالحيتهای معلمان را در سه زمينه دانش
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(عمومي ،تربيتي ) ،توانایي ( عمومي ،ذهني و تربيتي ) و نگرش ( عمومي ،تربيتي ) طبقه بندی
کرده اند.
صالحيتهای حرفهای ،دارا بودن اعتماد به نفس ،عمل گرایي ،دیدگاه معلم نسبت به کار کميته
های برنامه ریزی درسي  ،ميزان کار موظف معلم و عالقه او به برنامه ریزی درسي در مقایسه با سایر
عالئق و مسایل وی  ،از عوامل مهم ترغيب کننده معلمان به مشارکت در فرایند برنامه ریزی درسي
است که بر ایجاد انگيزه یا عدم انگيزه معلمان برای مشارکت در برنامهریزی درسي اثر مي
گذارد)Young, 1993؛ .(Elbaz, 1991انگيزش ،عامل اساسي در ایجاد تالشها و فعاليتهای
معلمان محسوب ميشود ( .)Hosseini Nsab et al, 1998وجود انگيزش شغلي نيرو بخش معلمان
در امر تعليم و تربيت بوده و آنان را در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش پرتالش تر و اميدوارتر
ميکند( .)Maleke & Pour Heydar, 2008در تعریف انگيزش شغلي آمده است که نشان دهنده
عالقه فرد نسبت به انجام دادن یک کار ،سر و سامان دادن به محيط مادی ،معنوی و اجتماعي
خود ،فائق آمدن بر موانع ،ازدیگران سبقت گرفتن و رقابت کردن با آنها از طریق کوشش زیاد
برای بهتر انجام دادن کارهاست ). (Akhondi Bonab et al, 2011
عالقمندی و رضایت از شغل ،رشد انگيزش شغلي را موجب شده و کارایي معلم در انجام وظایف
حرفهایاش در مدرسه را افزایش ميدهد ) .(Akrami, 1992عالقه ،انگيزه و احساس تعهد معلمان
نسبت به شغل خود با موفقيت آنها در تدریس ارتباط دارد .یعني آنهایي که با عالقه حرفه معلمي
را انتخاب کردهاند دارای احساس ،تعهد و انگيزه بيشتر نسبت به کار خود ميباشند و در عمل موفق
تر از دیگران ميباشند ) .(Saatchi et al, 2008عوامل متعددی با انگيزش شغلي معلمان در ارتباط
بوده و برآن نقش داشته است .بستههای تشویقي و مالي ( پرداخت به موقع حقوق و مزایا ) )Alam
& Farid, 2011؛ Youlonfoun, 1992؛  Kazeem,1999؛  ، (Eton,1984مشارکت در تصميم
گيری ) ،(Adjei & Amofa, 2014محدود بودن کاربرد توانایي معلمان در تصميمگيری در سطح
مدارس ) ،(Ingersoll, 2001طراحي شغل و محيط کار ،سيستم مدیریت عملکرد ،آموزش و توسعه
بر انگيزش شغلي معلمان نقش دارند ) .(Rasheed et al, 2016عوامل توسعهای ( آموزش ضمن
خدمت ،ارتقاء ،صالحيت حرفهای ) ،عوامل محيطي ( منابع تدریس و یادگيری ،شرایط کاری،
حجم کار ) ،سبکهای رهبری ( تحولي ،تراکنشي ،استبدادی ) ،پاداش (حقوق ،جوایز ،مزایای
جانبي) بر انگيزش شغلي معلمان تاثير گذار ميباشند ).(Matoke, 2015
) Fatahi Vajargah & Momenimahmouei, 2008؛  ( Helton, 2000در بررسي نقش عوامل
موثر بر مشارکت اعضای هيات علمي /مدرسين در برنامه ریزی درسي  ،عوامل انگيزشي (انگيزشي
دروني و بيروني ) را یکي از عوامل موثر قلمداد کردهاند.
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فقدان انگيزش شغلي کافي) ،(Aghdasi, 2002باور معلمان ،صالحيتهای حرفهای ،موقعيت
شغلي و حرفهای ،دانش و آگاهي معلمان در زمينه برنامهریزی درسي ،تمایل معلمان به مشارکت در
تدوین برنامه درسي ) Fathi Vajargah & Momeni Mahmouei, 2008؛ (Mehr Mohamadi,1990
و اصالحات آموزشي ) (Handler, 2010را همواره تحت تاثير قرار ميدهد.
مشارکت معلمان در تصميمگيریهای برنامه درسي افزایش تعهد و دلبستگي به اجرای موفقيت
آميز برنامه درسي  ،کاهش ابهامات و اضطراب معلمان از ابعاد تغيير در برنامه درسي و غني سازی
تغييرات برنامه درسي را در پي خواهد داشت ) .(Fullan, 1999تغيير و تحول در برنامههای درسي،
از توفيق در حد انتظار برخوردار نخواهد شد ،مگر این که توجه کنيم .در یک فرایند تغيير برنامه
کارساز نميتوان از معلمان چشم پوشيد و اگر انتظار داریم به هدفهای برنامه درسي دست یابيم،
معلم باید از نقش فعالي در فرایند برنامهریزی درسي برخوردار شود ).(Mehr Mohamadi, 1990
بر این اساس معلمان محور اصلي فرایند برنامه ریزی درسي را تشکيل ميدهند و بدون مشارکت
جدّی آنها در مراحل طراحي ،اجرا و ارزشيابي ،نميتوان برنامههای واقعي و قابل اجرا تهيه
کرد ) .(Maleki,2005مشارکت آنها اثربخشي بيشتر برنامههای درسي را موجب خواهد
شد ) .(Momeni Mahmouei et al, 2009با مطالعه ارتباط صالحيتها و انگيزش شغلي معلمان با
ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامههای درسي ميتوان به شناسایي زمينههای مناسب
برای به منصه ظهور رساندن این تمایل (که متعاقباً ممکن است به مشارکت در تدوین برنامههای
درسي بيانجامد) دست یافت و این تمایل را ارتقاء بخشيده و تبدیل به عمل مشارکت در سطوح
متعدد برنامه درسي نمود و بدین وسيله موجبات اثر بخشي بيشتر برنامههای درسي در نظام
آموزش و پرورش را فراهم نمود .با توجه به آنچه که گفته شد هدف این پژوهش بررسي رابطه بين
صالحيتهای حرفهای و انگيزش شغلي معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه
درسي ميباشد .بدین منظور فرضيههای زیر تدوین شده است:
 بين صالحيتهای حرفهای معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین
برنامه درسي رابطه وجود دارد.
 بين انگيزش شغلي معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه
درسي رابطه وجود دارد.
 بين صالحيتهای حرفهای با انگيزش شغلي معلمان ارتباط وجود دارد.
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روش تحقيق
روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است .جامعه مورد بررسي در این مطالعه عبارت است از
کليه معلمان مقطع ابتدایي ،که در سال تحصيلي  1393-94در شهرستان تربت حيدریه مشغول به
کار بودند .تعداد آنها شامل  726معلم ( 345معلم مرد و  381معلم زن ) بود .حجم نمونه با
استفاده فرمول کرجسي و مورگان 267 ،معلم ( 126معلم مرد و  141معلم زن ) بودند که از
طریق روش نمونهگيری تصادفي طبقهبندی شده انتخاب شدند .از پرسشنامه صالحيتهای حرفه
ای ،انگيزش شغلي و ميزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي جهت جمعآوری
اطالعات استفاده شد.
پرسشنامه صالحيتهای حرفهای معلمان  :در پژوهش حاضر به منظور سنجش صالحيت
های حرفهای مورد نياز معلمان ،از پرسشنامه محقق ساخته با توجه به مباني نظری و پژوهشي از
جمله ( )Maleki, 2005؛ ( )Momeni Mahmouei & Shariatmadari, 2009؛ ()Huntly, 2008
تهيه شده است استفاده شد .این پرسشنامه شامل  50گویه است ،گویههای شماره  1تا 4
برای دانش عمومي و همچنين گویههای شماره  5تا  16برای دانش اصلي و تخصصي تربيتي و
گویههای شماره  17تا  25برای مهارتها و توانایيهای عمومي و گویههای شماره  26تا 29
برای توانایيها ( مهارتهای ) ذهني و گویههای  30تا  41برای مهارتها و توانایيهای اصلي و
تخصصي ( تربيتي ) و گویههای  42تا  46برای گرایشها نگرشها و اعتقادات عمومي و گویههای
 47تا  50برای گرایشها نگرشها و اعتقادات اصلي و تخصصي( تربيتي ) طراحي گردیده است و با
استفاده از مقياس درجه بندی ليکرت از خيلي زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خيلي کم ،ارزش گذاری
گردیده اند .در این پژوهش برای بررسي اعتبار پرسشنامه از روایي محتوایي استفاده شد ،بدین
منظور از نظرات متخصصان و اساتيد دانشگاه استفاده شد .در این مرحله با کسب نظرات افراد یاد
شده اصالحات الزم بعمل آمد ،بدین ترتيب اطمينان حاصل گردید که پرسشنامهها همان خصيصيه
مورد نظر تحقيق را ميسنجند .پایایي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ  0/83محاسبه
شد که نشان از قابليت اعتماد مناسب پرسشنامه ميباشد.
انگيزش شغلي  :برای ارزیابي انگيزش شغلي از پرسشنامهی انگيزش شغلي هکمن و الدهام
( )1974که بر اساس پرسشنامهی ترجمه شده موسسه  JDSآمریکا به منظور سنجش ميزان
انگيزش شغلي کارمندان در تمامي مشاغل تهيه شده است که دارای  25سوال  5گزینه ای با
گزینههای بسيار زیاد ،زیاد ،تا اندازهای کم ،کم و بسيار کم ميباشد که بر اساس مدل جدید هکمن
و الدهام تنظيم شده است .در این پرسشنامه  5مشخصهی کليدی که برای توصيف انگيزهی بالقوه
یک شغل به کار برده شود تعيين شده است که عبارتند از سئوال های  21-16-11-6-1برای تنوع
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وظيفه 23-19-15-10-2 ،برای هویت وظيفه 22-17-12-7-3 ،برای اهميت وظيفه-13-9-4 ،
 18-24برای استقالل و  25-20-14-8-5برای بازخورد را در بر ميگيرد .شواهد مربوط به روایي و
پایائي این مقياس بر اساس گزارشهای موجود در حد قابل قبولي است )Pasha Sharifi et al,
 .(2008پایایي این پرسشنامه در این مطالعه مجدد از طریق آلفای کرانباخ  0/81محاسبه شد.
پرسشنامه ميزان تمايل معلمان به مشارکت در تدوين برنامه درسي  :در پژوهش حاضر
به منظور سنجش ميزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي از پرسشنامه محقق
ساخته با توجه به مباني نظری و پژوهشي لوی ( )1977به نقل از مومني مهموئي و زارعيان
( )1389استفاده شد .این پرسشنامه شامل  27سئوال  5گزینه ای با گزینه های بسيار زیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خيلي کم ميباشد که در قالب موارد زیر بيان شده است :تعيين اهداف عمده (
سئوالهای  ،) 7-6-5-4-3-2-1برنامهریزی ( ،)8-9-10-11آزمایش ( ،)12-13-14-15آزمایش
زمينهای ( ،)16-17-18-19اجرا ( )20-21-22-23و کنترل کيفيت ( .)24-25-26-27در این
پژوهش برای بررسي اعتبار پرسشنامه از روایي محتوایي استفاده شد ،بدین منظور از نظرات
متخصصان و اساتيد دانشگاه استفاده شد .در این مرحله با کسب نظرات متخصصان اصالحات الزم
بعمل آمد ،بدین ترتيب اطمينان حاصل گردید که پرسشنامهها همان خصيصيه مورد نظر تحقيق را
ميسنجند .پایایي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرانباخ  0/79محاسبه شد که نشان از
قابليت اعتماد مناسب پرسشنامه ميباشد .دادهها با استفاده از ضریب همبستگي پيرسون و
رگرسيون به کمک نرم افزار آماری  spss22تحليل شد.

يافته ها
توصيف ویژگيهای جمعيت شناختي اعضای نمونه در این مطالعه به شرح زیر است :در معلمان
مرد سابقه خدمت  12معلم (1 )4%/49تا  10سال 23 ،معلم ( )8%/61بين  11تا  20سال و 91
معلم ( )%34/08بين  21تا  30سال سابقه خدمت داشتهاند .در معلمان زن سابقه خدمت  8معلم
(1 )2%/99تا  10سال 72 ،معلم ( )26%/96بين  11تا  20سال و  61معلم ( )22%/84بين  20تا30
سال سابقه خدمت داشتهاند .در معلمان مرد مدرک تحصيلي  5معلم ( )%1/87دیپلم 24 ،معلم
( )8%/98کارداني و  91معلم ( )34%/08کارشناسي و  6معلم ( )2%/24کارشناسي ارشد بوده است.
در معلمان زن مدرک تحصيلي  65معلم ( )24%/34کارداني 69 ،معلم ( )25%/84کارشناسي و 7
معلم ( )2%/62کارشناسي ارشد بوده است .نتایج تحليل فرضيات به قرار زیر است:
فرضيه اول :بين صالحيتهای حرفه ای معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین
برنامه درسي رابطه وجود دارد.

246

فصلنامه علمي– پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي ،سال هشتم ،شماره ،3پاييز ،96پياپي 31

مولفه ها

صالحيتهای حرفهای معلمان
دانش عمومي
دانش اصلي وتخصصي تربيتي
مهارتها و توانایيهای عمومي
توانایيها (مهارتهای) ذهني
مهارتها و توانایيهای اصلي و
تخصصي
گرایشها ،نگرشها و اعتقادات
عمومي
گرایشها نگرشها و اعتقادات
اصلي و تخصصي

**/396

**/329

**/300

**/316

**/323

**/509

**/290

**/281

**/168

/062

*/121

**/291

**/517

**/277

**/490

**/367

**/220

**/313

**/418

**/606

**/520

01/0>p>0/ 05

برنامه درسي

**/467
**/286
**/341
**/268
**/183

**/357
**/331
**/306
**/290
**/185

**/270
**/201
**/310
**/290
/112

**/322
*/124
**/223
**/198
**/187

**/405
**/216
**/237
*/133
/109

**/640
**/274
**/404
**/286
**/308

**/355
**/215
**/208
/107
/004

مشارکت در تدوین

تعيين اهداف عمده

برنامه ریزی

آزمایش

آزمایش زمينه ای

اجرا

کنترل کيفيت

جدول .1همبستگي صالحيتهای حرفه ای با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي

*=** p

با توجه به جدول  ،1مشاهده ميشود که بين صالحيتهای حرفهای معلمان با مشارکت در
تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت
همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p >0/05معنادار مي-
باشد .بين دانش عمومي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش
زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در
سطح ( ) p >0/05معنادار ميباشد .بين دانش اصلي و تخصصي تربيتي با مشارکت در تدوین
برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينه-ای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي
مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p >0/05معنادار ميباشد .بين
مهارتها و توانایيهای عمومي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش،
آزمایش زمينهای ،اجرا همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح
( ) p >0/05معنادار ميباشد .اما با کنترل کيفيت در سطح ( ) p >0/05رابطه معناداری وجود
ندارد .بين توانایيها ( مهارتهای ) ذهني با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،آزمایش ،اجرا
همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p >0/05معنادار مي
باشد .اما با برنامهریزی ،آزمایش زمينهای و کنترل کيفيت در سطح ( ) p >0/05رابطه معناداری
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وجود ندارد .بين مهارتها و توانایيهای اصلي و تخصصي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين
اهداف ،برنامه ریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد
که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p >0/05معنادار ميباشد .بين گرایشها ،نگرشها و
اعتقادات عمومي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و
کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح (p >0/05
) معنادار ميباشد .اما با برنامهریزی در سطح ( ) p >0/05رابطه معناداری وجود ندارد .بين گرایش
ها نگرشها و اعتقادات اصلي و تخصصي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی،
آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها
از نظر آماری در سطح ( ) p >0/05معنادار ميباشد .برای آزمون فرضيه فوق از رگرسيون خطي
ساده مدل همزمان استفاده شده است که در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  .2همبستگي چند گانه صالحيتهای حرفهای معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین
برنامه درسي
ضريب همبستگي

مجذورات R

مجذورات  Rتعديل شده

خطای معيار تخمين

0/46

0/ 21

0/ 21

15/226

جدول  .3بررسي معناداری مدل رگرسيون برای پيشبيني تمایل به مشارکت در تدوین برنامه درسي با
صالحيتهای حرفهای معلمان
مدل
رگرسيون
باقيمانده
کل

مجموع
مجذورات
17167/437
61438/413
78605/850

Df
1
249
250

ميانگين
مجذورات
17167/437
231/843

آماره F

74/048

مقدار احتمال

0/001

با توجه به جدول  2در کل مشارکتکنندگان ،ضریب همبستگي بين صالحيتهای حرفهای
معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي برابر با  0/46است .بهعبارتي ،با
توجه به مجذور  Rتعدیل شده 0/21 ،درصد از واریانس تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه
درسي توسط صالحيتهای حرفهای معلمان در کل گروه مورد پژوهش تبيين ميشود .با توجه به
جدول ،3پيشبيني تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي از روی صالحيتهای حرفه
ای معلمان از نظر آماری در سطح ( )p>0/05معنادار بوده است.
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جدول . 4بررسي ضرایب استاندارد پيشبين
متغير پيش بين

ضرایب غيراستاندارد

خطای معيار

ضرایب استاندارد

آماره t

سطح معناداری

صالحيت های
حرفه ای معلمان

0/39

0/04

0/46

8/60

0/001

با توجه به جدول  4ضرایب استاندارد متغيرهای پيشبين ،صالحيتهای حرفهای معلمان با
بتای  %46به صورت مثبت سهم معناداری در پيش بيني تمایل معلمان به مشارکت در تدوین
برنامه درسي دارد.
فرضيه دوم :بين انگيزش شغلي معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه
درسي رابطه وجود دارد.

مشارکت در

تدوین برنامه

درسي

عمده

برنامه ریزی

آزمایش

تعيين اهداف

01/0>p>0/05

آزمایش زمينه ای

انگيزش شغلي
تنوع وظيفه
هویت وظيفه
اهميت وظيفه
استقالل
بازخورد

**/473
**/249
**/427
**/485
**/362
**/275

**/432
**/248
**/363
**/474
**/330
**/228

اجرا

مولفه ها

کنترل کيفيت

جدول . 5همبستگي انگيزش شغلي با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي

**/392
**/170
**/308
**/376
**/283
**/297

**/329
*/154
**/379
**/388
**/281
/096

**/438
**/284
**/387
**/386
**/321
**/298

**/414
**/191
**/375
**/412
**/396
**/194

**/331
**/170
**/311
**/335
**/189
**/254

*=** p

با توجه به جدول  5مشاهده مي شود که بين انگيزش شغلي با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين
اهداف ،برنامه ریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد
که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين تنوع وظيفه با
مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامه ریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينه ای ،اجرا و کنترل
کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح () p>0/05
معنادار ميباشد .بين اهميت وظيفه با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی،
آزمایش ،آزمایش زمينه ای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگي
ها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين هویت وظيفه با مشارکت در تدوین
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برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي
مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين
استقالل با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و
کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح (p>0/05
) معنادار ميباشد .بين بازخورد با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش،
آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر
آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار مي باشد .برای آزمون فرضيه فوق از رگرسيون خطي ساده مدل
همزمان استفاده شده است که در جداول زیر ارائه شده است.
جدول  . 6همبستگي چندگانه انگيزش شغلي معلمان با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه
درسي
ضريب همبستگي

مجذورات R

مجذورات  Rتعديل شده

خطای معيار تخمين

0/47

0/22

0/22

15/17

جدول .7بررسي معناداری مدل رگرسيون برای پيشبيني ميزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین
برنامه با انگيزش شغلي
مدل
رگرسيون
باقيمانده
کل

مجموع
مجذورات
17604/149
61001/701
78605/850

df
1
249
250

ميانگين
مجذورات
17604/149
230/195

آماره F

76/475

مقدار احتمال

0/001

با توجه به جدول  6در کل مشارکتکنندگان ،ضریب همبستگي بين انگيزش شغلي معلمان
با ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي برابر با  0/47است .به عبارتي ،با توجه به
مجذور  Rتعدیل شده 0/22 ،درصد از واریانس ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه
درسي توسط انگيزش شغلي در کل گروه مورد پژوهش تبيين ميشود .با توجه به جدول  ،7پيش
بيني ميزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي از روی انگيزش شغلي از نظر آماری
در سطح ( ) p>0/05معنادار بوده است.
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جدول . 8بررسي ضرایب استاندارد پيشبين
متغير پيش بين
انگيزش شغلي

ضرايب

خطای

ضرايب

غيراستاندارد

معيار

استاندارد

0/ 67

0/07

0/47

آماره
t
8/74

سطح معناداری
0/001

با توجه به جدول  8ضرایب استاندارد متغيرهای پيشبين ،انگيزش شغلي با بتای  %47به
صورت مثبت سهم معناداری در پيش بيني ميزان تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي
دارد.
فرضيه سوم  :بين صالحيتهای حرفهای با انگيزش شغلي معلمان ارتباط وجود دارد.

01/0>p>0/ 05

انگيزش شغلي

تنوع وظيفه

**/487
**/365
**/522
**/417
**/178
**/416
**/369

**/426
**/284
**/413
**/334
**/191
**/353
**/387

**/452
**/332
**/521
**/453
**/230
**/366
**/384

**/488
**/385
**/481
**/339
**/195
**/414
**/353

**/340
**/189
**/294
**/340
/114
**/356
*/154

**/240
**/251
**/368
**/216
/048
*/147
**/255

**/305

**/211

**/287

**/312

**/164

**/241

هویت وظيفه

اهميت وظيفه

صالحيت های حرفه ای
دانش عمومي
دانش اصلي وتخصصي تربيتي
مهارتها و توانایي های عمومي
توانایي ها (مهارتهای) ذهني
مهارتها و توانایي های اصلي و تخصصي
گرایشها ،نگرشها و اعتقادات عمومي
گرایشها ،نگرشها و اعتقادات اصلي و
تخصصي

استقالل

مولفه ها

بازخورد

جدول .9همبستگي صالحيتهای حرفهای با انگيزش شغلي معلمان

*=** p

با توجه به جدول  ،9مشاهده ميشود که بين صالحيتهای حرفه ای معلمان با انگيزش شغلي،
تنوع وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد که این
همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين دانش عمومي با انگيزش
شغلي ،تنوع وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد
که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين دانش اصلي و
تخصصي تربيتي با انگيزش شغلي ،تنوع وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد
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همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار مي
باشد .بين مهارتها و توانایيهای عمومي با انگيزش شغلي ،تنوع وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت
وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در
سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين توانایي ها ( مهارتهای ) ذهني با انگيزش شغلي ،تنوع
وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری
در سطح ( ) p>0/05معنادار مي باشد .اما با استقالل و بازخورد از نظر آماری در سطح () p>0/05
رابطه معناداری وجود ندارد .بين مهارتها و توانایيهای اصلي و تخصصي با انگيزش شغلي ،تنوع
وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد که این
همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد .بين گرایشها ،نگرشها و
اعتقادات عمومي با انگيزش شغلي ،تنوع وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد
همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار مي
باشد .بين گرایشها ،نگرشها و اعتقادات اصلي و تخصصي با انگيزش شغلي ،تنوع وظيفه ،هویت
وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد که این همبستگيها از نظر
آماری در سطح ( ) p>0/05معنادار ميباشد.

بحث و نتيجهگيری
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه صالحيتهای حرفهای معلمان و انگيزش شغلي با ميزان
تمایل آنها به مشارکت در تدوین برنامه درسي ميباشد .یافتهها حکایت از آن دارد که بين
صالحيتهای حرفهای معلمان با مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش،
آزمایش زمينه ای ،اجرا و کنترل کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد .بين انگيزش شغلي با
مشارکت در تدوین برنامه ،تعيين اهداف ،برنامهریزی ،آزمایش ،آزمایش زمينهای ،اجرا و کنترل
کيفيت همبستگي مثبت وجود دارد .بين صالحيتهای حرفهای معلمان با انگيزش شغلي ،تنوع
وظيفه ،هویت وظيفه ،اهميت وظيفه ،استقالل و بازخورد همبستگي مثبت وجود دارد .نتایج تحليل
رگرسيون نيز نشان داد که تمایل به مشارکت در تدوین برنامه درسي معلمان از طریق صالحيت-
های حرفهای و انگيزش شغلي آنان قابل پيشبيني است.
نتایج فرضيه اول این پژوهش یعني ارتباط بين صالحيتهای حرفهای و تمایل به مشارکت
معلمان در تدوین برنامه درسي با پژوهشهای ) (Mehr Mohamadi, 1990؛ ) (Goya, 2002؛ )
(Batvani & Ghayoor ,2007؛ ) (Fathi Vajargah, 2004؛ ) (Maleki, 2005؛ )Momeni
 (Mahmouei & Shariatmadari, 2009؛ ) (Elbaz, 1991؛ )Momeni Mahmouei & Zareyan,

(2010؛) (Young, 1993که صالحيت حرفهای معلمان را در تمایل به مشارکت آنها در تدوین
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برنامه درسي موثر ميدانند ،همخواني دارد .صالحيت حرفهای و بویژه فقدان دانش و آگاهي کافي از
برنامهریزی درسي یکي از عوامل مهم در ارتباط با ایفای نقش معلمان در تدوین برنامه درسي
تشخيص داده شده است) ، (Mehr Mohamadi, 1990چنانکه فقدان آن موجب ناکامي در انجام
وظایف حرفهای معلمان و مشارکت در تصميم گيریها ) ،(Handler, 2010به ویژه در برنامه درسي
قلمداد ميشود .ب سياری از معلمان برای رفع این فقدان نيازمند آموزش و توسعه حرفهای ميباشند
).(Mabry & Ettinger, 1999

نتایج فرضيه دوم یعني ارتباط بين انگيزش شغلي و تمایل معلمان با مشارکت در تدوین برنامه
درسي ،با یافتههای پژوهشي ) (Helton, 2000؛ ) (Agdasi, 2002؛ )Fathi Vajargah & Momeni
 (Mahmouei, 2008که انگيزش معلمان را در تمایل به مشارکت آنها در تدوین برنامه درسي موثر
ميدانند ،همخواني دارد.
فقدان انگيزش شغلي ) ، (Agdasi, 2002فراهم نبودن عوامل انگيزشي دروني و بيروني ترغيب
کننده در محيط آموزشي ) (Fathi Vajargah & Momeni Mahmouei, 2008و موقعيت سازماني
معلمان و به دليل اینکه در سلسله مراتب آموزشي در موقعيت پایينتری قرار دارند و از حمایت
های بلند مدت و مستمر سازماني کمتر برخوردارند ) (Goya, 2002به مشارکت در تصميم گيری
های مرتبط با برنامهریزی درسي کم توجهي نموده و رغبتي نشان نميدهند ،و بيشترین دل
مشغوليشان را تدریس و فعاليتهای آموزشي تشکيل ميدهد ) (Duke et al, 1980؛
) (Conley,1991؛ ).(Eisenhart et al, 1993
نتایج فرضيه سوم  :یعني ارتباط بين انگيزش شغلي و صالحيتهای حرفهای معلمان با یافته
های پژوهشي ) (Saatchi et al, 2008؛) (Akrami, 1992؛) (Matoke, 2015که نشان داد عوامل
توسعه ای ( آموزش ضمن خدمت ،ارتقاء ،صالحيت حرفهای) بر انگيزش شغلي معلمان تاثير دارد،
همخواني دارد .بعبارت دیگر صالحيتهای حرفهای توانایي الزم را فراهم نموده و انگيزه شغلي
معلمان را برای انجام بهتر وظایف تحت تاثير قرار ميدهد.
با توجه به یافتههای فرضيه اول پيشنهاد ميشود سازمان آموزش وپرورش صالحيتهای حرفه-
ای معلمان را بعنوان یکي از مولفههای الزم جهت مشارکت در تدوین برنامه درسي ( در صورت
وجود چنين مشارکتي ) همواره مدّ نظر داشته و از معلمان واجد صالحيت ( با تجربه ) جهت
اینگونه فعاليتها دعوت بعمل آورد و ف ضای مساعدی جهت هم اندیشي و بهرهمندی از نظرات و
تجربيات آنها در سطوح متعدد تصميمگيری برنامه درسي ایجاد نماید و به رفع موانع و
محدودیتهای مشارکت معلمان اهتمام ورزد.
با توجه به یافتههای فرضيه دوم پيشنهاد ميشود سازمان آموزش و پرورش جهت تمایل
معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسي امتيازات و تشویقهایي مادی و غير مادی را پيشبيني
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 عالوه بر این.نماید و به نوعي تمایل به مشارکت در فعاليت تدوین برنامهدرسي آنها را بر انگيزاند
 تجهيز و، آماده سازی،تمهيداتي مانند تجدید نظر در نظام تصميمگيری آموزش و پرورش
 در،توانمندسازی معلمان به منظور تسهيل و بسترسازی مشارکت آنها در تدوین برنامههای درسي
.آموزش و پرورش مهيا شود
با توجه به یافتههای فرضيه سوم پيشنهاد ميشود آموزش و پرورش بمنظور بهرهمندی از
 بهتر است،پتانسيل معلمان واجد صالحيت حرفهای و نقش آنها در تحقق اهداف برنامههای درسي
با تدابيری ویژه زمينههای ارتقای انگيزش شغلي معلمان را فراهم نموده و رغبت آنها را برای انجام
.وظایف حرفهای شان بيش از پيش فراهم نماید
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