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چكيده:
پژوهش آمیخته حاضر باهدف شناسایی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان و ارزیابی وضع
موجود آن در میان معلمان مدارس شــهر خرمآباد انجامشده است .در بخش کیفی با کاربست
روشهای نمونهگیری هدفمند ،معلمان باتجربه ،نمونه و مشهور که بنا بر گزارش والدین و مدیران
میتوان آنها را عجین شده با شغل تلقی نمود ،انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند .با استفاده
از تحلیل محتوا و کدگذاری مصاحبهها 32 ،نشــانگر در  5بعد شناسایی شد .در بخش کمی این
پژوهش با استفاده از نشانگرهای شناساییشــده پرسشنامهای با روایی محتوایی تأییدشده و
پایایی مناســب (آلفای کرونباخ  )0/8تدوین شد و توســط  325معلم تکمیل گردید .از طریق
تحلیل عاملی اکتشــافی  25نشانگر شناساییشــده در  5بعد (عجین شدن فعالیت تدریس و
آموزش ،دانشافزایی ،ویژگیهای شخصیتی ،همکاران و دانشآموزان) طبقهبندی شد .در مرحله
بعد همانطور که نتایج آزمون ( Tتک نمونهای) نشان داد معلمان عجین شدن با شغل معناداری
را تجربه کردهاند و هر پنج عامل عجین شدن با شغل آنها باالتر از متوسط ارزیابی شد.

كليد واژهها:

عجین شــدن با شــغل ،عجین شــدن با فعالیت تدریس و آموزش ،دانشافزایی،
ویژگیهای شخصیتی ،روش آمیخته

 ïتاريخ دريافت مقاله ï 96/3/20 :تاريخ شروع بررسي ï 96/4/25 :تاريخ پذيرش مقاله96/8/13 :
* مربی ،گروه علوم تربیتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) s.ashrafi@pnu.ac.ir..........................................................................................
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مقدمه

بهبود عملکرد دانشآموزان و مدرسه زمانی به وقوع خواهد پیوست که مدیران و معلمان بر دانش
تعلیم و تربیت اشــراف کاملی داشــته باشــند ،پیچیدگیهای فرایند آموزش و یادگیری را درک کردهاند
و در پی کســب و اســتفاده از اطالعات جهت بهبود تأثیر آموزشــی باشــند .این معلمان در کنار تعامل
پویا با همکاران و تعهد شــغلی باال باید با فعالیتهای آموزشــی و یادگیری عجین شده باشند .عجین
شــدن با شــغل به حالت ذهنی مثبتی از انجام کار گفته میشــود که در این حالت کارکنان در نقشهای
شــغلی خود در سازمان ذوب شــدهاند بهطوریکه نیازهای سازمان را بر نیازهای خود ترجیح میدهند
(اسکوفلی ،سلنوا ،گنزالس روما و بیکر .)2002 ،1اخیراً به دلیل تغیر و تحوالت سریعی که در مدارس
اتفاق میافتد بر عجین شــدن معلمان با شغلشــان بسیار تأکید میشود (بیکر و بیل .)2010 ،2اسکافلی
و بیکر )2010 ،2004( 3عجین شــدن معلم با شــغل را بهعنوان تالش معلمان برای کمک به آنچه در
کالسهای درس اتفاق میافتد و همچنین ارتباط مؤثر معلمان با شغل خود و مدرسه تعریف میکنند.
پژوهشگران اعتقاد دارند که عجین شدن معلمان با شغلشان بر خالقیت معلمان (ولچ ،)2011 ،4عملکرد
کالسی (بیکر و بیل ،)2010 ،تعهد سازمانی (هاکنن ،بیکر و اسکافلی )2006 ،5و بهبود عملکرد معلمان
و دانشآموزان (کانرمین )2012 ،6تأثیر دارد .معلمان عجین شــده با شغلشــان عملکرد آموزشی بهتری
دارند ،برای مؤثرتر کردن آموزش از اطالعات استفاده میکنند .در هنگام افت عملکرد دانشآموزان ،در
فرایند آموزش خود تغییر ایجاد میکنند و آزادانه درباره موفقیت و شکستهای خود صحبت میکنند.
معلمان عجین شــده با شغلشان در سختیها حرفهایتر عمل میکنند و نتایج بهتری به دست میآورند
(وست .)2013 ،7بیکر ،دموروتی ،دبور و اسکوفلی )2003( 8اذعان میدارند که عجین شدن معلمان با
شغلشان به دو دلیل مهماند:
 .1نتایج پژوهشها اشــاره میکند که معلمانی که با شغلشــان عجینتر هستند دانشآموزان را بهتر
برای آینده آماده میکنند (بیکر و دموروتی2007 ،9؛ خان.)1990 ،10
 .2اگر معلمان با شغلشان عجین شوند کمتر میل به ترک شغل دارند.

ادبیات موجود در این زمینه نشــان میدهد که عوامل متعددی ازجمله منابع فردی و شــغلی (بیکر و
دموروتی2007 ،؛ اکنثپولو ،11بیکر ،دموروتی و اسکوفلی ،)2007 ،ابداع ،قدردانی ،تعاملهای بین معلمان
(باروپ ،اســتیون و واترز )2015 ،12ویژگیهای سازمانی (مســی و اسچندر ،)2008 ،13سبک رهبری
تحولی (ارفین ،ترونا و دیجماهیر2014 ،14؛ وین ســنت هوپر ،ماســر و جنک ،)2012 ،15سبک رهبری
اصیل (کیلوپس2015 ،16؛ دته2015 ،17؛ برد ،چینگ ،واتسون و ماری )2012 ،18و سرمایه روانشناختی
(هربرت2011 ،19؛ سایمونز و بیوتندچ2013 ،20؛ شن ،کوباک و آسلو )2014 ،21بر عجین شدن معلمان
با شغلشــان تأثیر دارد .عجین شــدن با شــغل بهعنوان حالت ذهنی مثبتی از انجام کار است که با توان یا
قدرت ،ازخودگذشتگی یا وقف و جذب توصیف میشود (اسکوفلی وهمکاران )2002 ،توان یا قدرت
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بهوسیله سطح باالی انرژی و تابآوری روحی و روانی در حین کار ،تمایل برای تالش کردن و مقاومت
در برابر سختیها مشخص میشود .ازخودگذشتگی یا وقف به معنای مشارکت فعال در کار فردی و تجربه
احســاس اشــتیاق ،معناداری و چالش است .جذب شدن نیز به تمرکز باال و مجذوب شدن در کار فردی
و عدم احســاس سپری شدن زمان اشاره دارد (رانهیر ،ســندرز و کانرمن 2013 ،22ص )2 .خان ()1990
اولین کســی است که از اصطالح عجین سازی در محیط علمی استفاده کرد او پیشنهاد میکند که عجین
سازی یک عبارت رایج از خود ترجیحی فرد است و در ارتباط با دیگران رشد میکند .همچنین او اولین
بار ادعا کرد که مفهوم عجینسازی با بافت شغلی ارتباط دارد خان ( )1990عجین شدن با شغل را فرایند
مطیع (مهار) شدن کارکنان در نقشهای شغلی خود در سازمان تعریف میکند این درگیری ،ابعاد مختلف
فیزیکی ،شناختی و احساسی را در برمیگیرد وقتی ترجیحات افراد مطیع کار میشود ،این را میتوان گفت
که آنها عقاید ،افکار و هویت واقعی خودشــان را نشــان میدهند .پژوهشگران در بررسی مفهوم عجین
شــدن با شغل دو رویکرد متضاد دارند گروهی از پژوهشگران بر مفهوم مثبت و بهزیستی عجین شدن با
شغل تمرکز دارند .در این رویکرد عجین شدن با شغل ،یک حالت ذهنی مثبت مرتبط با انجام کار است که
بهوسیله انرژی ،تعهد و جذب تعریف میشود و گروه دیگری بر مفهوم منفی و مخالف رویکرد اول ،یعنی
فرســودگی شغلی تمرکز دارند (کینو .)2015 ،23کلسن ،یردلن و درکسن )2013( 24در پژوهش خود چهار
بعد عجین شدن معلمان با شغلشان که عبارتاند از عجین شدن شناختی ،عاطفی ،عجین شدن اجتماعی با
دانشآموزان و عجین شدن اجتماعی با همکاران را شناسایی و اعتبار یابی کردند لویس )2006( 25چهار
نوع متفاوت از عجین شدن معلمان با شغلشان را تشخیص دادند که عبارتاند از عجین شدن معلمان با
مدرسه ،عجین شدن با دانشآموزان ،عجین شدن با دانشافزایی و عجین شدن معلمان با رشته تحصیلی
خود .دو نوع اول عجین شدن معلمان با شغلشان یعنی عجین شدن معلمان با مدرسه و دانشآموزان مربوط
به نتیجه اســت و بر روابط انســانی در مدرســه تمرکز دارند؛ و دو نوع دیگر یعنی عجین شدن معلمان با
دانشافزایی و رشته تحصیلی خود وسیلهای برای تمرکز بر اهداف آموزش و یادگیری است (لویس.)2006 ،
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هاکنن وهمکاران ( )2006در پژوهشــی به بررسی فرسودگی و عجین شدن با شغل در بین معلمان
پرداختند .آنها در این پژوهش از الگو منابع  -تقاضا بهعنوان اصل پیشــنهادی با دو فرایند موازی در
ارتباط با بهزیستی شغلی معلمان که اصطالح ًا فرایند انرژی (تقاضای شغلی-فرسودگی  -ناخوشی) و
فرایند انگیزشــی (منابع شغلی-عجین سازی  -تعهد ســازمانی) خوانده میشود ،استفاده کردند .عالوه
بر این ،وجود ارتباطات درونی بین این دو فرایند فرض شد .مدل معادالت ساختاری وجود دو فرایند
انرژی و انگیزشی را تأیید کرد همچنین نتایج پژوهش نشان داد که  .1فرسودگی تأثیر میانجی در رابطه
بین تقاضای شــغلی و ناخوشــی دارد  .2عجین شدن با شغل تأثیر میانجی در رابطه بین منابع شغلی و
تعهد ســازمانی دارد و  .3فرســودگی تأثیرهای میانجی در رابطه بین کمبود منابع و عجین شدن ضعیف
دارد .هوی جرد ،جیســک و ساندســلی )2012( 26پژوهشــی را با هدف بررسی عجین شدن با شغل و
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کارآمدی معلمان ،روابط آن با رضایت شــغلی و تمایل به تــرک خدمت معلمان تازهکار انجام دادند با
توجه به فرضهای پژوهش ،نتایج نشان میدهند که عجین شدن با شغل و کارآمدی معلم بهطور مثبتی
با رضایت شــغل ارتباط دارد اما با فرسودگی شــغلی و تمایل به ترک خدمت رابطه منفی دارد .ایکین
و اردیل )2012( 27در پژوهشــی به بررســی رابطه بین خودکارآمدی و عجین شــدن با شغل و تأثیر آن
بر رضایت شــغل را پرداختند نتایج پژوهش آنها نشــان داد که هم خودکارآمدی و هم عجین شدن با
شغل بر رضایت از شغل تأثیر دارد و رضایت شغلی از طریق خودکارآمدی و عجین شدن با شغل قابل
پیشبینی اســت .رانهیر ،ســاندرز و کانرمن ( )2013پژوهش آمیختهای با عنوان «عجین شدن با شغل
معلمان :بررسی ارتباط متقابل با دانشآموز و بهکارگیری منابع انسانی بهعنوان منابع شغلی» انجام دادند
هدف پژوهش عبارت اســت از بررسی رابطه عجین شدن شــغلی معلمان و ابعاد آن (قدرت ،وقف و
جذب) با میزان تجربه معلمانی است که با دانشآموزان ارتباط متقابل دارند و منابع انسانی را بهعنوان
برانگیزنده به کار میبرند .نتایج نشان میدهد که ارتباط متقابل با شاگردان بهطور مثبتی با عجین شدن
با شــغل ارتباط دارد .عالوه بر این؛ بهکارگیری منابع انسانی بهطور مثبتی با قدرت و وقف ارتباط دارد
اما برخالف انتظار ،بهکارگیری منابع انسانی رابطه بین ارتباط متقابل با دانشآموزان و وقف را تضعیف
میکنــد .بارکهیوزن ،راثمن و ویجــور )2014( 28مطالعهای باهدف بررســی رابطه خوشبینی ،منابع و
تقاضای شــغل ،عجین شــدن با شغل ،ناخوشی و تعهد ســازمانی را در بین کارکنان مؤسسات آموزش
عالــی آمریکای جنوبی انجام دادند .نتایج پژوهش تأیید میکند که تقاضاهای شــغلی و کمبود منابع به
فرســودگی شغلی کمک کرده درحالیکه منابع شغلی به عجین شدن با شغل کمک میکند و خوشبینی
تأثیر مستقیمی بر ادراک منابع شغلی داشته است .همینطور خوشبینی تأثیر غیرمستقیم قوی از طریق
منابع شــغلی بر فرســودگی ،عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی دارد .کلســن وهمکاران ( )2013در
پژوهشــی یک مقیاس چندبعدی را برای اندازهگیری عجین شــدن معلمان با شغلشــان خلق و اعتبار
یابــی کردنــد .آنها یک مقیاس با چهــار بعد و  16گویه تنظیم کردند و نتایــج پژوهش اعتبار و پایایی
آن را تائید میکند .چهار بعد این مقیاس شــامل عجین شــدن شناختی ،عاطفی ،عجین شدن اجتماعی
بادانشآموزان و عجین شــدن اجتماعی با همکاران میباشد .یو ،سو و یو )2015( 29پژوهشی با عنوان
«بررسی رابطه بین خود رهبری و عجین شدن با شغل در بین مدیران مدارس پیشدبستانی و ابتدایی»
انجام دادند نتایج پژوهش آنها ارتباط معناداری را بین ابعاد خود رهبری شغلی و عجین شدن با شغل
نشان میدهد .هنکل )2016( 30در پژوهشی به بررسی رابطه بین سبک رهبری تحولی و عجین شدن با
شغل اعضای علمی دانشگاه پرداخت نتایج پژوهش نشان داد که هر پنج سبک رهبری تحولی مدیران
پردیس دانشگاه روابط قوی با عجین شدن شغلی استادان دانشگاه دارد .یاسمی نژاد و همکاران ()1390
پژوهش حاضر باهدف شناســایی رابطه تیپهای شخصیتی  Bو  Aبا میزان درگیری شغلی در اعضای
هیئتعلمی انجام شد .نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی  Aو درگیری شغلی رابطه مثبت و معنیدار
 ëشمارة64
 ëسال شانزدهم
 ëزمستان 1396

و بین تیپ شخصیتی  Bو درگیری شغلی رابطهای وجود ندارد .کردی و ناستیزایی ( )1394در پژوهشی
با عنوان رابطه ســبک رهبری خدمتگزار و یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس استثنایی
به این نتیجه رسیدند که هم رهبری خدمتگزار و هم یادگیری سازمانی با اشتیاق شغلی معلمان مدارس
اســتثنایی رابطه مثبت و معناداری دارند .قنبری و پاکیزه ( )1395در پژوهشــی به بررسی نقش رهبری
اصیل مدیران در میزان دلبســتگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان پرداختند نتایج حاکی از
تأثیر مثبت رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان است .عظیم پور و علیلو ( )1396در
پژوهشــی به بررسی رابطة ابعاد انگیزش خودمختاری در آموزش با فرسودگی و اشتیاق شغلی معلمان
پرداختند .نتایج نشان داد که سطوح باالی انگیزش شغلی خودمختار در آموزش به پیامدهای مثبتی مانند
افزایش اشتیاق شغلی و کاهش فرسودگی شغلی میانجامد.
مطالعه دربارة عجین شــدن با شــغل از آغاز قرن بیســت و یکم به یک موضوع داغ پژوهشــی در
ســازمانها تبدیلشــده اســت (بیکر ،رادریگیز -مینوز و درکز .)2012 ،31عجین شدن با شغل وضعیت
انگیزشــی مثبتی اســت که بر عملکرد فرد و ســازمان تأثیر دارد .پژوهشها بیانگر آن است که معلمان
عجین شــده با شغلشــان بهخوبی عمل میکنند؛ نسبت به شغل خود متعهد هســتند و برای رسیدن به
اهداف چالشبرانگیز تالش میکنند (بیکر و دموروتی .)2007 ،با توجه به مطالعاتی که در زمینه عجین
شــدن با شــغل انجام شد ،میتوان گفت که بیشــتر پژوهشها در خارج از کشــور صورت گرفته و در
آموزشوپرورش نیز با توجه به اهمیت عجین شدن با شغل معلمان تعداد پژوهشها رو به افزایش است.
این در حالی است که در ایران پژوهشهای محدودی در این زمینه بهویژه در سازمان آموزشوپرورش
و در بین معلمان صورت گرفته است که بیشتر آنها ،پژوهشهای کمی بوده است .لذا پژوهشگر سعی
بر آن داشــت که در پژوهشــی آمیخته ،در بخش کیفی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان با توجه به
ویژگیها و بستر مدارس ایران را شناسایی کرده و در بخش کمی وضع موجود عجین شدن با شغل در
بین معلمان را بررسی کند و در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر باشد.
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 .1نشــانگان عجین شدن با شــغل معلمان در بین معلمان مدارس شهر خرمآباد کداماند و به چه
ابعادی تقسیم میشوند؟
 .2وضع موجود عجین شدن با شغل معلمان در بین معلمان مدارس شهر خرمآباد چگونه است؟

روش

در پژوهش حاضر نخست با استفاده از رویکرد کیفی ،مهمترین نشانگان عجین شدن با شغل معلمان
شناسایی شدند .سپس با یک مطالعه کمی ،وضع موجود عجین شدن با شغل معلمان شهر خرمآباد مورد
ارزیابی قرار گرفتند .بر این اساس ،پژوهش حاضر پژوهش «آمیخته» اکتشافی است در رویکرد کیفی
پژوهش از راهبرد پدیدارشناسی استفاده شده است .هدف از پدیدارشناسی ،بررسی معنی یک پدیده یا
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مفهوم موردمطالعه ازنظر یک گروه از افراد است که آن را تجربه کردهاند؛ بهعبارتدیگر پدیدارشناسی
سعی بر آن دارد که به شناخت از پدیده از طریق پی بردن به درک افراد از آن پدیده ،ارج نهد (بازرگان،
 ،1393ص )156 .و در رویکرد کمی روشهای توصیفی و اســتنباطی (آزمون تحلیل عاملی اکتشــافی،
آزمون  tتک نمونهای و آزمون فریدمن) به کار گرفتهشده است.
جامعة آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دورههای تحصیلی ابتدایی (دورة اول و دوم) و متوسطه
(دورة اول و دوم) شــهر خرمآباد در ســال تحصیلی  95-96بودند .در بخش کیفی پژوهش با توجه به
ماهیت پژوهش ،برای انتخاب مشارکتکنندگان ،ابتدا از شیوه «نمونهگیری هدفمند» استفادهشده است.
نمونهگیری هدفمند بدان معنا است که پژوهشگر شرکتکنندگانی را انتخاب میکند که در مورد پدیده
اصلی مورد مطالعه یا مفهوم کلیدی کشفشــده تجربهدارند (کرســول و پالنو کالرک .)1394 ،در این
پژوهش معلمانی انتخاب شدند که بیشترین و مناسبترین اطالعات را در مورد مصادیق عجین شدن با
شــغل داشتند .در این پژوهش این روش نمونهگیری تا مرز «اشباع» اطالعاتی ادامه داشت .بهطورکلی
در بخش کیفی نظرات  15نفر از معلمان باسابقه در زمینه تدریس در مدارس مورد بررسی قرار گرفت؛
امــا در بخش کمی از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای برای انتخاب معلمان مدارس شــهر خرمآباد
استفادهشده است .تعداد  340نفر از معلمان با استفاده از فرمول کوکران ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
در این پژوهش در بخش کیفی از مصاحبه «نیمه هدایت شده» استفادهشده است .از مشارکتکنندگان
درباره تجارب و مشاهداتشــان از مصادیق عجین شــدن با شغل سؤال شد .ســؤاالت مورداستفاده در
مصاحبهها مشخص بود و پاسخگویان در دادن پاسخهای خود به مصاحبهکننده از آزادی کاملی برخوردار
بودند .البته پژوهشــگر در حین مصاحبه عالوه بر ســؤاالت کلی ،سؤالهای دیگری را نیز برای تشریح
بیشــتر هر ســؤال مطرح میکرد شایانذکر اســت که انجام این مصاحبهها تا رسیدن به حد اشباع (15
خبره) ادامه یافت .اشباع نظری رویکردی است که در پژوهشهای کیفی برای تعیین کفایت نمونهگیری
مورداستفاده قرار میگیرد .در تحلیل مصاحبهها از رویکرد استقرایی استفاده شد ،بدین ترتیب که بدون
داشــتن هیچ چارچوب مفهومی مصاحبهها بهصورت بــاز و آزاد مورد تحلیل قرار میگرفت .دادههای
کیفی فراهمشده در دو مرحله شامل کدگذاری باز و محوری تحلیل شد .الزم به ذکر است که کد انتخابی
همان عبارت «عجین شــدن با شغل» بود .تحلیل مصاحبهها پس از انجام هر مصاحبه صورت گرفت.
بهاینترتیب که با کسب اجازه از مصاحبهشونده ،صدای مکالمه ضبط میشد و مکالمات ضبطشده پس
از هر مصاحبه بر روی کاغذ پیاده میگردید .سپس  15فایل پیاده شده بهطور جداگانه مجدداً با تأکید بر
نکات مهم و موردنظر در عجین شدن با شغل در میان معلمان مورد بررسی قرار گرفت .در این مرحله
در حقیقت مجموعهای از کدهای باز که از منظر خبرگان (معلمان باتجربه) عنوانشده بود ،شناسایی و
ســپس خوشهبندی و طبقهبندی شــد؛ بهاینترتیب که با بررسی چندباره کدهای باز و کناره هم گماری
کدهای مشابه که مطلب یا موضوع خاصی را مورداشاره قرار میدادند .طبقات اولیه از کدهای محوری
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شناســایی شــد .در این مرحله نیز با حساسیت بســیار طبقات شناساییشــده مورد ارزیابی قرا گرفت
بهنحویکه تمامی کدهای باز مرتبط به هر کد انتخابی ،ارتباط مفهومی مســتقیمی با عنوان کد محوری
داشتند .جدول  1کدگذاری باز را نشان میدهد.
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جدول شمارة .1یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه

بخشــی از یک مصاحبه :اینکه یک معلم خوب باید
دغدغة یادگیری دانشآموزان را داشته باشد .برای آنچه
دانشآموز یاد میگیرد و آیند آنها اهمیت ویژهای قائل
شود .معلم باید درک بســیار باالیی نسبت به توانایی و
استعدادهای دانشآموزان و همچنین مسائل و مشکالت
آنها داشــته باشــد .با دانشآموزان ارتباط خوبی برقرار
کــرده و اعتماد آنها را نســبت به خــود جلب کند .به
سبک یادگیری دانشآموزان توجه کرده و نیازها ،عالیق
و توانایی دانشآموزان در کالس و مدرسه در نظر بگیرد.

کدهای باز استخراج شده:
داشــتن دغدغة یادگیری دانشآموز،
اهمیت به یادگیری و آیند دانشآموز،
درک توانایی و اســتعداد دانشآموز،
درک مســائل و مشکالت دانشآموز،
برقــراری ارتباط خوب با دانشآموز،

جلب اعتمــاد دانشآموز ،توجه به
ســبک یادگیری و در نظر گرفتن
نیازها ،عـالیق و تـوانایی دانشآموز

پسازاینکه مصاحبهها تحلیل شــدند ،با استفاده از نتایج تحلیلها ،پرسشنامه عجین شدن با شغل
کمی آماده شــد.
در  5بعــد و  32گویه و در مقیاس پنجدرجهای لیکرت طراحی و برای اجرا در بخش ّ
در بررســی روایی مصاحبهها از روایی محتوایی به این صورت که پرســشهای مصاحبه با تنی چند از
استادان گروه علوم تربیتی و نیز صاحبنظران حوزه پژوهش کیفی مشورت شد .همچنین برای سنجش
پایایی پرسشهای مصاحبه از روش پایایی همزمان که ناظر بر مقایسه و همافزایی مشاهدات همزمان
اســت ،استفاده شد .همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای بررسی پایایی
پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب پایایی آن  0/84محاسبهشده است.
جدول شمارة  .2مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسشنامه عجین شدن با شغل

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

ابعاد عجین شدن با شغل

1

عجین شدن فعالیت تدریس و آموزش

8

0/710

2

عجین شدن با دانشافزایی

6

0/690

3

عجین شدن با ویژگیهای شخصیتی

5

0/670

4

عجین شدن با همکاران

6

0/740

5

عجین شدن با دانشآموزان

7

0/790

32

0/804

پایایی کل
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یافتههای پژوهش

پژوهش حاضر بهمنظور شناسایی نشانگان عجین شدن با شغل معلمان انجام گردید .برای شناسایی
نشــانگان مذکور 15،تن از معلمان باســابقه و خبره ،با استفاده از سؤاالت باز و بسته مورد مصاحبةنیمه
هدایتشــده قرارگرفته و دیدگاهها و تجارب آنان گردآوری و تحلیل گردید .بهعالوه کتابها ،مقاالت،
پایاننامهها و منابع فارســی و انگلیســی متعددی موردمطالعه قرار گرفت و مفاهیم ،عبارات و واژههای
کلیدی مرتبط با عجین شدن با شغل معلمان از آنها استخراج شد .پس از گردآوری دادهها ،در سه مرحله
اقدام به کدگذاری یادداشــتها و تولید طبقات یا مفاهیم برای شــناخت عوامل ،مالکها و نشانگرهای
عجین شدن با شغل معلمان شد .در این مرحله نشانگرهای در قالب  5بعد که شامل «عجین شدن فعالیت
تدریس و آموزش»« ،عجین شــدن با دانشافزایی»« ،عجین شــدن با ویژگیهای شخصیتی»« ،عجین
شــدن با همکاران» و «عجین شدن با دانشآموزان» طبقهبندی شد .بهاینترتیب در پاسخ به سؤال اول
پژوهش این نتیجه حاصل شــد که عجین شــدن با شــغل معلمان به  5بعد و  32نشانگر تقسیم میشود.
جدول شمارة  .3ابعاد و نشانگرهای عجین شدن با شغل شناساییشده

ابعاد

14

نشانگرها

1

عجین شدن
فعالیت تدریس
و آموزش

به فرایند تدریس عالقهمند هستم.
در حین تدریس متوجه گذر زمان نمیشوم.
در حین تدریس احساس خوشحالی میکنم.
تدریس را یک فرایند پیچیده میدانم.
تدریس را یک سرگرمی میدانم.
در ساعات بعد از مدرسه به مشکالت تدریس خود فکر میکنم.
من همیشه زود سر کالس میروم دیر از کالس خارج میشوم.
با شغلم درگیری مثبتی دارم

2

عجین شدن
با دانشافزایی

قصد ادامه تحصیلدارم.
بعد از استخدام در شغل معلمی به تحصیالت خود ادامه دادهام.
در دورههای ضمن خدمت شرکت میکنم.
به یادگیری تئوریهای و نظریههای جدید در زمینه شغلی خود عالقه دارم.
از تجربیات و دانش دیگر معلمان در جهت در بهبود تدریس استفاده میکنم.
تجربیات خود را با دیگر همکارانم در میان میگذارم

3

عجین شدن
با ویژگیهای
شخصیتی

به جوانب مختلف یک مسئله توجه میکنم
در شغلم تفکر حل مسئلهدارم.
در برابر مشکالت شغلی تحمل زیادی دارم.
در شغلم احساس استقالل میکنم.
فرد پرانرژی و سرحالی هستم.
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4

عجین شدن
با
همکاران

با همکارانم ارتباط خوبی دارم.
تجربیات خود را با دیگر همکارانم در میان میگذارم.
با همکارانم در مدرسه همکاری و مشارکت فعالی دارم.
در مدرسه ،ارتباط اعتمادآمیزی بین من و همکارانم برقرار است.
در مدرسه ،به مشکالت همکارانم توجه دارم.
با همکاران برخورد خوبی دارم.

5

عجین شدن
با دانشآموزان

از دانشآموزان نظرخواهی میکنم.
با دانشآموزان ارتباط دوستانهای دارم.
به مشکالت دانشآموزانم توجه میکنم.
به نیاز و عالیق دانشآموزان توجه میکنم.
از احساسهای دانشآموزانم آگاه هستم.
به نظرات دانشآموزان توجه میکنم.
به نیاز دانشآموزان توجه میکنم.

بر اســاس نتایج بهدســتآمده در بخش آمار توصیفــی ،از  325نفر از نمونة آمــاری که دورههای
تحصیلــی ابتدایی ( 160زن 59 ،مرد) متوســطه ( 52زن 54 ،مــرد) بودند؛ حدود  20درصد تحصیالت
کارشناســی ارشد و دکتری 80،درصد کارشناسی و پایینتر داشــتند .از تعداد مذکور  70درصد ایشان
دارای ســابقه شــغلی  15سال یا کمتر و مابقی باالی  15سال سابقه داشتند .بیشترین تعداد ازنظر مقطع
تحصیلی مربوط به تحصیالت لیســانس ( 72درصد) و ازنظر ســابقه خدمت  11-15سال ( 24درصد)
میباشــد .برای بررسی ســاختار عامل و وضعیت ابعاد ،تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت .در تحلیل
عاملی اکتشافی ،با بهکارگیری روش «تحلیل مؤلفههای اصلی »32ساختار عاملی پرسشنامه مورد بررسی
قرار گرفت .اندازه «مقیاس کایرز -مایر اولکین برای کفایت نمونهگیری »33برابر  0/814و نتیجه آزمون
«کرویت بارتلت ،»34با درجه آزادی  ،300در سطح معناداری صفر ،برابر با  2119/508به دست آمد .با
توجه به آنکه  -1اندازه کفایت نمونهگیری باالتر از  0/7به دست آمد و از روش قابل قبولی برخوردار
بود -2.آزمون کرویت بارتلت معنادار شــد و  -3مقادیر محاسبهشــده در قطر همبستگی «ضد تصویر»
همگی بزرگتر از  0/5بودند ،امکان انجام دادن تحلیل عاملی برای این پرسشنامه فراهم شد .در مرحله
بعد ،برای تعیین مناسبترین عاملها« ،چرخش متمایل» انجام شد .پس از حذف  7گویه مخدوش (به
دلیل اینکه بیش از یک با عاملی داشتند و یا بار عاملی آنها کمتر از  0/40بود) ،در گام بعد با توجه به
ماهیت و درونمایه گویههای بار گرفته زیر هر عامل ،نام هر عامل به ترتیب ذکرشــده در جدول شمارة
 2مشخص شد.
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جدول شمارة  .4ماتریس چرخشیافتة عوامل پرسشنامه

شمارة
گویه

.

عوامل

گویهها

عجین شدن با شغل
تدریس

دانشافزایی

ویژگی
شخصیتی

همکاران

دانشآموزان

16

2

به فرایند تدریس عالقهمند هستم.

0/606

3

در حین تدریس متوجه گذر زمان نمیشوم.

0/595

5

در حین تدریس احساس خوشحالی میکنم.

0/645

7

تدریس را یک فرایند پیچیده میدانم.

0/609

16

تدریس را یک سرگرمی میدانم.

0/563

17

در ساعات بعد از مدرسه به مشکالت تدریس خود فکر میکنم.

0/503

19

من همیشه زود سر کالس میروم دیر از کالس خارج میشوم.

0/493

21

قصد ادامه تحصیلدارم.

0/592

22

بعد از استخدام در شغل معلمی به تحصیالت خود ادامه دادهام.

0/657

23

در دورههای ضمن خدمت شرکت میکنم.

0/678

24

به یادگیری تئوریهای و نظریههای جدید در زمینه شغلی خود عالقه دارم.

0/516

25

از تجربیات و دانش دیگر معلمان در جهت در بهبود تدریس استفاده میکنم.

0/546

1

به جوانب مختلف یک مسئله توجه میکنم

0/587

12

در شغلم تفکر حل مسئلهدارم.

0/577

14

در برابر مشکالت شغلی تحمل زیادی دارم.

0/546

4

با همکارانم ارتباط خوبی دارم.

0/480

11

تجربیات خود را با دیگر همکارانم در میان میگذارم.

0/495

13

با همکارانم در مدرسه همکاری و مشارکت فعالی دارم.

0/425

6

از دانشآموزان نظرخواهی میکنم.

0/438

8

با دانشآموزان ارتباط دوستانهای دارم.

0/478

9

به مشکالت دانشآموزانم توجه میکنم.

0/770

10

به نیاز و عالیق دانشآموزان توجه میکنم.

0/608

15

از احساسهای دانشآموزانم آگاه هستم.

0/601
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همانگونه که در جدول شمارة  4مشاهده میشود از بین سؤاالت پرسشنامه  25گویه ،بار عاملی
باالیــی دارنــد .با دقت در بار عاملی ،میتوان به نقش بااهمیــت هر یک از گویهها در تبیین و معرفی
ابعاد پنجگانه عجین شــدن فعالیت تدریس و آموزش ،عجین شــدن با دانشافزایی ،عجین شــدن با
ویژگیهای شخصیتی ،عجین شدن با همکاران و عجین شدن با دانشآموزان پی برد.
در پاســخ به ســؤال دوم پژوهش که به بررسی وضع موجود عجین شدن با شغل معلمان مدارس
شــهر خرمآباد به تفکیک ابعاد شناساییشده (عجین شدن با فعالیت تدریس و آموزش ،دانشافزایی،
ویژگیهای شــخصیتی ،همکاران و دانشآموزان) میپردازد ،از آزمون  tتک نمونهای اســتفاده شده
اســت .ازآنجاکه ســطح معناداری در ابعاد پنجگانه کوچکتر از  0/05اســت بنابراین نتیجه میگیریم
که تفاوت میانگین با مقدار ثابت عدد  3معنادار اســت و با  0/95اطمینان میتوان گفت عجین شــدن
با شــغل معلمان مدارس معلمان شــهر خرمآباد باالتر از متوسط بوده است .نتایج در جدول شمارة 4
نشان دادهشده است.
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جدول شمارة  .5نتایج آزمون  Tتک نمونهای برای ابعاد عجین شدن با شغل.

Test value = 3

t

میانگین

انحراف
معیار

درجه
آزادی

سطح
معناداری

عجین شدن با شغل

219/934

4/35

0/356

324

0/000

1

عجین شدن فعالیت تدریس و آموزش

169/122

4/37

0/465

324

0/001

2

عجین شدن با دانشافزایی

161/4

4/27

0/477

324

0/001

3

عجین شدن با ویژگیهای شخصیتی

183/979

4/57

0/448

324

0/001

4

عجین شدن با همکاران

121/941

4/30

0/636

324

0/001

5

عجین شدن با دانشآموزان

157/999

4/32

0/492

324

0/001

عامل

مؤلفهها
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بحث و نتیجهگیری
معلــم بهعنوان یکی از ارکان اصلی آموزشوپرورش دارای نقش اساســی در
کیفیت آموزش و یادگیری است .موفقیت و اثربخشی معلم در شغل خود به میزان
عالقهمندی ،درگیری ذهنی ،عاطفی و همچنین عجین شــدن او با شــغلش وابسته
اســت .در پژوهش حاضر سعی شــد که نشانگان عجین شدن با شغل شناسایی و
وضعیت موجود عجین شدن با شغل در بین معلمان مدارس شهر خرمآباد بررسی
شــود .در گام اول برای شناســایی نشــانگان مذکور 15 ،تن از معلمان باسابقه و
خبره ،با استفاده از سؤاالت باز و بسته مورد مصاحبةنیمه ساختاریافته قرار گرفته
و دیدگاههــا و تجارب آنان گــردآوری و تحلیل گردید .بهعالوه کتابها ،مقاالت،
پایاننامهها و منابع فارسی و انگلیسی متعددی موردمطالعه قرار گرفت و مفاهیم،
عبارات و واژههای کلیدی مرتبط با عجین شدن با شغل معلمان از آنها استخراج
شــد .پس از گردآوری دادهها ،در ســه مرحله اقدام به کدگذاری یادداشــتها و
تولید طبقات یا مفاهیم برای شــناخت عوامل ،مالکها و نشانگرهای عجین شدن
با شــغل معلمان شــد .در این مرحله  25نشــانگر شناســایی و در قالب  5بعد که
شامل «عجین شدن با فعالیت تدریس و آموزش»« ،عجین شدن با دانشافزایی»،
«عجین شــدن با ویژگیهای شــخصیتی»« ،عجین شــدن با همکاران» و «عجین
شدن با دانشآموزان» طبقهبندی شد.
بعد عجین شدن با فعالیت تدریس و آموزش شامل گویههای «به فرایند تدریس
عالقهمند هستم»« ،در حین تدریس متوجه گذر زمان نمیشوم»« ،در حین تدریس
احســاس خوشحالی میکنم»« ،تدریس را یک فرایند پیچیده میدانم»« ،تدریس
را یک ســرگرمی میدانم»« ،در ساعات بعد از مدرسه به مشکالت تدریس خود
فکر میکنم» و «من همیشه زود سر کالس میروم دیر از کالس خارج میشوم».
میباشــد .بیشــترین تأثیر در اثربخشــی کار معلمان ،مهارت در تدریس و اطالع
از دانش تدریس اســت .تدریس فعالیتی اســت پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق،
طراحی هدفها و فعالیتهاست .این طراحی بر اساس ساعت ،روز و هفته انجام
میشــود .بهعالوه طراحی بلندمدت برنامةدرسی را در طول یک دوره ،نیم سال و
سال تحت پوشش قرار میدهد .در این بعد عجین شدن ،معلم تدریس را فعالیتی
هدفدار و از پیش طراحیشده در نظر میگیرد که هدف آن فراهم کردن فرصتها
و موقعیتهایــی اســت که امر یادگیری را در درون یک نظام پرورشــی تســهیل
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کرده و ســرعت میبخشــد .همچنین باعث همفکری ،تعامل و مشارکت فراگیران
در کالس درس و ایجاد زمینههای آزاداندیشــی ،تعامــل و نوآوری دانشآموزان
میشــود .شــناخت انواع روشهای تدریس و توانایی بهکارگیری آنها در کالس
درس از اهمیــت قابلتوجهی برخوردار اســت؛ بنابراین معلمان باید با داشــتن
دانش و بینشــی صحیح از نظریهها و راهبردهای مختلف آموزشی ،تجربةتدریس
و خلق طرح درسهایی هدفمند و پویا ،برنامههای روزانه ،هفتگی و ســاالنه خود
را ســازماندهی کنند .این بعد عجین شدن شامل فعالیتهایی نظیر نوشتن برنامة
درســی و توسعه آن ،تسهیم دانش ،عقاید و تجربیات درباره آموزش بهعنوان یک
هنر در بین معلمان دیگر و استفاده خالقانه از زمان کالس میشود.
بعد عجین شــدن با دانشافزایی شــامل گویههای «قصد ادامه تحصیلدارم»،
«بعد از استخدام در شغل معلمی به تحصیالت خود ادامه دادهام»« ،در دورههای
ضمن خدمت شــرکت میکنم»« ،به یادگیری تئوریهــای و نظریههای جدید در
زمینــه شــغلی خود عالقه دارم» و «از تجربیات و دانــش دیگر معلمان در جهت
در بهبود تدریس اســتفاده میکنم» میباشد .الزم اســت معلمان دانش خود را با
توجه به رشــته تحصیلیشــان بهروز کنند ،نظریههای جدید در رشــته خود را در
کالسها درس مطرح کنند ،برای یادگیری موضوعهای جدید اشتیاق نشان دهند،
راههایــی ارتباط این موضوعها به زندگی دانشآموزان را پیدا کنند و همچنین در
ســازمانهای حرفهای مشارکت داشته باشــند .این بعد از عجین شدن با شغل با
بعد عجین شدن با دانشافزایی لویس ( )2006مشابه است .شرکت در کالسهای
ضمن خدمت ،ادامه تحصیل و گرفتن مدارک باالتر در زمینه رشته خود ،آگاهی از
امور سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و آشنایی با علم روانشناسی میتواند نشانهای
از عجین شدن با دانشافزایی باشد .نتایج پژوهشها حاکی از تأثیر مثبت یادگیری
و ادراک توســعة حرفهای معلمان بر عجین شدن یا شغلی آنها میباشد (کردی و
ناستیزایی ،1394 ،اخوندی و صفایی موحد.)1394 ،
بعد عجین شــدن با ویژگیهای شخصیتی شامل گویههای «در برابر مشکالت
شــغلی تحمل زیادی دارم»« ،به جوانب مختلف یک مسئله توجه میکنم» و «در
شــغلم تفکر حل مسئلهدارم» میباشــد .پژوهشهای گوناگون به تأثیر ویژگیهای
شــخصیتی معلم بر آموزش مؤثر فراگیران و پیشــرفت تحصیلی آنان اشــاره کرده
اســت .یــک معلم عالوه بر تــوان علمی بایــد ویژگیهای اخالقی و شــخصیتی
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نظیر داشــتن تفکر انتزاعی ،تفکر حل مســئله ،توانایی دیدن یک مســئله از ابعاد
مختلــف ،ارائه راهحلهای مختلف ،صبر و تابآوری در ارتباط با کودکان بینظم
و دیرآموز داشــته باشــد .قنبری و پاکیزه ( )1395ادعا میکنند که عوامل شخصی
نظیر عزتنفس ،نیاز به پیشــرفت ،کنترل درونی و عوامل اجتماعی نظیر مشارکت
در تصمیمگیــری نقش تعیینکنندهای در دلبســتگی شــغلی معلمــان ایفا میکند.
پژوهشها حاکی از آن اســت که معلمان عجین شده با شغل در مقابل ناسازگاری
دانشآموزان ،فشــار کاری و فضای نامناســب فیزیکی شــغلی صبر و تابآوری
بیشــتری را نسبت به ســایر معلمان از خود نشــان میدهند (هاکنن و همکاران ،
2006؛ بیکر ،هانکن ،دموروتی و اکنثپولو.)2007 ،
بعد عجین شــدن با همکاران شــامل گویههای «با همکارانــم ارتباط خوبی
دارم« ،».تجربیــات خود را با دیگر همکارانم در میان میگذارم» و «با همکارانم
در مدرســه همکاری و مشــارکت فعالی دارم ».میباشــد .در این بعد معلمان در
تالشانــد با همــکاران خود ارتباط برقرار کرده و گروههایی را تشــکیل دهند که
در آن پیشــنهادهای خود را با همفکری و هماندیشــی در مورد بهبود یادگیری و
تدریس به اشــتراک بگذارنــد و از تجربیات همدیگر اســتفاده کنند .این معلمان
در جلســههای شورای مدرســه حضور فعالی دارند و با استناد به مطالعات کافی،
اظهارنظرهای صحیح و علمی باعث ترغیب سایر معلمان میشوند .آنان به سخنان
همــکاران باتجربــه و متخصصان حرفــهای و حتی به ســخنان نیروهای جوان و
خالقــی که جســارت دارند ،توجه میکنند .ما این شــکل از عجین شــدن را در
بیــن معلمانــی میبینیم که نمیخواهند در دیگر مــدارس کار کنند ،معلمانی که به
همکاران و شاگردان خود بهعنوان دوست و خانواده نگاه میکنند ،معلمانی که به
وقایع خارج از ســاعت مدرسه توجه میکنند و زمانی که بهطور ناگهانی با وقایع
غیرمنتظره مواجهه میشوند نیرو و انرژی خود را سریع به دست میآورند.
بعد عجین شدن با دانشآموزان شامل گویههای «از دانشآموزان نظرخواهی
میکنم»« ،با دانشآموزان ارتباط دوســتانهای دارم»« ،به مشکالت دانشآموزانم
توجه میکنم»« ،به نیاز و عالیق دانشآموزان توجه میکنم» و «از احســاسهای
دانشآموزانم آگاه هســتم» میباشد .در این بعد عجین شدن معلمان ،کالسها را
به مسیرهای شناسایی و رفع نیاز دانشآموزان و گوش دادن به نقطه نظرات آنها
هدایت میکنند ،خود را در شخصیت دانشآموزان و همینطور زندگی در مدرسه
 ëشمارة64
 ëسال شانزدهم
 ëزمستان 1396

مشــغول کرده و در کل برای پاســخگویی به نیازهای دانشآموزان و مساعدت به
آنها ،در دســترس هستند .این بعد از عجین شــدن با شغل با بعد عجین شدن با
دانشآموزان لویس ( )2006مشــابه است .رفتارهایی نظیر داشتن انتظار عملکرد
باال ،ارائه بازخورد مفید و ســازنده به دانشآموزان ،تالش برای شناخت استعداد
و توانایی دانشآموزان و همچنین شناســایی تفاوتهای فردی ،شــرایط زندگی،
ارائه خدمتهای مشــاورهای مثالهای بیشــتری از این نوع عجین شدن هستند.
بــا توجه به نتایج بهدســتآمده از پژوهش ،عالوه بر توصیه بــه انجام فراتحلیل
جهت شناخت نقاط مشترک و متفاوت پژوهشهای صورت گرفته در زمینه عجین
شــدن با شغل معلمان ،به مسئوالن نظام آموزشوپرورش نیز توصیه میشود که با
ایجاد جو دمکراتیک و برگزاری کارگاههای آموزشی فرصت همکاری و مشارکت
معلمان در مدارس و دانشافزایی آنها را جهت تقویت و توســعه عجین شدن با
شغل معلمان فراهم آورند.
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