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بررسي مسائل حرفه اي ادراك شده از سوي معلمان با سوابق خدمتي 
متفاوت در نظام آموزشی ایران

چکيده
هدف پژوهش حاضر، شناسايي مسائل حرفه اي معلمان است و روش اجراي آن، روش 
توصيفي است. جامعه آماري پژوهش شامل معلمان )دبيران( مدارس راهنمايي سراسر کشور 
است و براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. 
در ابتدا، استان هاي کشور بر اساس شاخص هاي پراکندگي جغرافيايي و پوشش تحصيلي 
دسته بندي شدند سپس از ميان هر گروه از استان ها، يك استان به طور تصادفي انتخاب شد. 
به منظور گردآوري داده هاي مورد نياز اين پژوهش، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. 
آلفاي  فرمول  از  استفاده  با  پرسش نامه  اعتبار  و  محتوا  روايي  روش  به  پرسش نامه،  روايي 
کلية  که  معلمان،  مسائل حرفه اي  پژوهش،  يافته های  اساس  بر  است.  تعيين شده  کرونباخ 
نمونه هاي پژوهش به ميزاني متفاوت با آنها مواجه بوده اند، به ترتيب از زياد به کم عبارتند 
از استفاده از مواد و تجهيزات کمك آموزشي، کاربرد روش ها و فنون تدريس، ارتباط با 
تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي  و  سنجش  کاري،  روابط  و  مدرسه  با  آشنايي  دانش آموزان، 
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اين  به  درس.  مديريت کالس  باالخره  و  يادگيري  موقعيت  بهبود  و  اصالح  دانش آموزان، 
تجهيزات  و  مواد  از  استفاده  در خصوص  معلمان  مشکل  بيشترين  که  شد  معلوم  ترتيب، 
کمك آموزشي، و کمترين آن در مورد مديريت کالس درس است. نتيجه اين که الزم است 
سياستگذاران نظام آموزشي در طراحي و تدوين برنامه هاي آموزش پيش از خدمت و تربيت 
معلم و نيز آموزش ضمن خدمت بر آموزش موضوعاتي که معلمان مشکل بيشتري را در آن 

زمينه اظهار داشته اند و عمدتًا ا ز نوع مسائل حرفه اي است؛ تأکيد وي ژه داشته باشند .

کليدواژه ها: مسائل حرفه ای ادراك شده، معلمان دورة راهنمايي، سابقة خدمت معلم 

مقدمه
توسعه  در  نظام،  اين  در  شده  تربيت  انساني  نيروي  آن  تبع  به  و  پرورش  و  آموزش  نظام 
جوامع نقش محوري دارند. از آنجا كه معلم ركن اساسي هر نظام تعليم و تربيت شناخته مي شود 
اجتماعي  پيشرفت هاي  و  توسعه  تغيير،  محكم  ستون  معلم  كه  باور  اين  بر  فشردن  پاي  »با  و 
است و تربيت معلمان حرفه  مند سودآورترين سرمايه گذاري در اقتصاد ملي به حساب مي آيد« 
و  موضوعيت  معلم،  ويژه  به طور  و  انساني  نيروي  تربيت  براي  سرمايه گذاري  )رئوف،1379(، 
اهميت پيدا مي كند. مديران جامعه به طور عام و مديران آموزش و پرورش به شكل ويژه بايد 
باور داشته باشند كه بنابر عقيده پياژه »زيباترين طرح اصالح و بازسازي آموزش و پرورش در 
صورتي كه معلم به تعداد كافي و با كيفيت مطلوب در اختيار نباشد، با شكست روبه رو خواهد 

شد« )به نقل از كاردان 1367، ص139(. 
نقش معلم به عنوان ركن كليدي در آموزش و پرورش به  گونه اي است كه در بارة آن گفته 
شده است: »از آنجا كه كيفيت آموزش و پرورش هر كشور وابسته به كيفيت معلمان آن است و 
به قول ژاپني ها شايستگي هر نظام آموزشي به اندازه شايستگي معلمان آن است، ضرورت دارد 
مسئوالن آموزشي كشورها به انتخاب، استخدام و تربيت معلمان توانا توجه خاص مبذول داشته 

و آن را كانون فعاليت هاي توسعه اي خويش قرار دهند« )دهقان 1376، ص8(.
طراحی  به  )آذر1390(  پرورش  و  آموزش  بنيادين  تحول  سند  عملياتی  هدف  يازدهمين 
تربيت و نگهداشت معلمان در آموزش و  ارتقای شيوه های جذب،  برای  مناسب  سياست های 
پرورش اشاره دارد و در همين راستا، ارتقای سطح آموزشی و تجهيزاتی مراكز ذی ربط، ايجاد 
نظام باز آموزی مستمر علمی و تسهيل در ادامة تحصيل با توجه به رتبه بندی معلمان را از جمله 
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از بحث  بعد  از مباحث مهم  بنابراين مالحظه می شود كه يكي  اين سياست ها برشمرده است. 
انتخاب و گزينش معلم، موضوع حفظ و نگهداشت معلمان است كه از برنامه هاي پيش از خدمت 
تأثير مي پذيرد و مواردي از قبيل فشارهاي رواني، اضطراب ها و دلهره هاي ناشي از عهده دار شدن 

مسئوليت تدريس را هم شامل مي شود )مهرمحمدي، 1379(. 
رومانو و گيبسون1 )2006( در اين باره به نظر شون2 اشاره نموده و يادآور شده اند كه وقتی 
معلمان در عمل تربيتی خود با مسائلی مواجه می شوند در فرايندی از تفكر و كاوش پيرامون آن 
مسئله درگير می شوند و سعی می كنند به راه های مختلفی آن را حل كنند؛ ليكن در صورت بسط 
نيافتن گنجينة دانش و تجربه خويش دچار اضطراب می گردند كه اين امر به دليلی برای ناخشنودی 
آنها از اين حرفه تبديل می شود. بنا بر اظهار اينگوالسون و تامسون3 )2007( متخصصان تعليم و 
تربيت بر اين باورند كه تدريس می تواند يک حرفة همواره پرزحمت و توان فرسا، اغلب لذت 
بخش و هيجان انگيز و گاهی اوقات دلخراش و تأثرانگيز باشد. ويليامز4 )2003(، روفی5 )2004(، 
دونالدسون6 )2010( هم با تعابيري مشابه به دشواري حرفه تدريس و هيجان انگيز بودن آن اشاره 
داشته اند. روچكيند، اوت، ايمروار، دابل و جانسون7 )2007(  هم ضمن تأييد بر نكتة فوق اظهار 
می دارند كه »اگر چه معلمان با شور و حرارت و با ايده آل گرايی وارد اين حرفه می شوند اما تعداد 
زيادی از آنها دغدغه هايی در بارة وظايف اولية تدريس خويش دارند و مسائلی از قبيل فقدان 

پشتيبانی مديران و مسائل انضباطی دانش آموزان را به عنوان مشكل اصلی خود مطرح می كنند«.
مسائل  برجسته ترين  و  عمده ترين  كه  می دهد  نشان  شده  انجام  پژوهش های  بر  مروری 
حرفه ای كه در اين پژوهش ها گزارش شده تقريبًا مشابه يكديگرند، ليكن ترتيب اولويت آنها در 
پژوهش های مختلف، متفاوت است. گواه اين ادعا، نتايج حاصله از مطالعه ای بين المللی است كه  
توسط محققان مؤسسه وست اِد8 انجام شد و بيانگر اين است كه معلمان در كشورهای مختلف از 
جمله چين، نيوزيلند و سوئيس به همان مشكالتی كه قباًل آشكار شده، اشاره داشته اند ) استانس 

بری و زيمرمن9 2000، ص2(. 
بوير و هاميل10 )2008( پس از بحث پيرامون حرفه تدريس و فشارها و مسئوليت های آن، 
نرخ فرسايش11 و خروج معلمان از اين حرفه را بسيار زياد اعالم كرده اند. آنها به مقاله آنهورن12 
)2008( استناد می كنند كه در آن مسائل مهمی را كه منجر به اين پديده می شود به دقت جمع بندی 
كرده و آنها را چنين برمی شمارد: »وظايف كاری دشوار، منابع ناكافی، تنهايی، تضاد نقش13، و شوک 

واقعيت14«. او تأكيد می كند كه اين نوع مسائل برای معلمان طاقت فرسا و غيرقابل تحمل هستند. 
همان طور كه اشاره شد شغل معلمی و تدريس از جمله مشاغل پر اضطراب است و همين 
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معلم15 می شود. در  يا فرسودگی  تدريس، موجب فرسايش  كار  بر  اضطراب و تشويش حاكم 
پژوهش های داخلی، پژوهشگرانی از قبيل پاكی )1380(، شريفی و احمدنيا )1381(، رضاپور 
)1382(، محسن زاده )1383(، مهريان و يوسفی )1385( و قاسملو )1386( به  سنجش ميزان 
فرسايش يا فرسودگی شغلی در ميان معلمان دوره های مختلف تحصيلی پراخته و عوامل مؤثر 
نقش، عدم وجود فرصت های  ابهام و سردرگمی در  نقش،  تعارض  بررسی كرده اند.  را  آن  بر 
تصميم گيری و فقدان اختيار در اين حرفه، فرصت های اندک برای ارتقا، وجود قوانين و مقررات 
خشک و غير قابل انعطاف، شرايط نامطلوب كاری ناشی از كمبود امكانات و تجهيزات آموزشی، 
مشكالت رفتاری دانش آموزان، محدوديت های پيشرفت معلم و حجم باالی كار از جمله عواملی 
هستند كه در ايجاد فرسودگی شغلی مؤثر شناخته شده اند. به طور كلی يافته های اين پژوهش ها 
و  مالی  مسائل  از  بيش  فرسودگی شغلی  تبيين  در  انسانی  روابط  نسبی  كه سهم  می دهد  نشان 
ساختاری است. در برخی از اين پژوهش ها، راه های فردی و سازمانی مقابله با اين پديده مورد 
مطالعه قرار گرفته است. نتايج تحقيقاتی كه راه های فردی و سازمانی مقابله با پديده فرسودگی 
را بررسی كرده اند نشان می دهد كه تفويض اختيار به معلمان در حيطه وظايف شغلی، استفاده از 
نظرات و پيشنهادهای آنان در تصميم گيری های مدرسه، ايجاد زمينه های الزم برای ارتقا سطح 
علمی معلمان، ايجاد امكانات الزم برای افزايش احساس امنيت و آرامش شغلی معلمان، تدارک 
برنامه هايی جهت گردش های علمی معلمان، فراهم كردن موجبات ارتقا شغلی معلمان، در نظر 
گرفتن ساعاتی از موظفی معلمان برای مطالعة آزاد در مدرسه، فراهم ساختن امكان دسترسی 
معلمان به منابع علمی روز، به كارگيری شيوه های مديريت مشاركتی از سوی مديران، آموزش 
بازخورد و پاداش های درخور و مناسب و حمايت های سازمانی از جمله مواردی هستند كه در 
پيشگيری از فرسودگی شغلی و مقابله با آن مؤثرند. بديهی است كه آشنايی با روش های مقابله با 
فرسودگی شغلی در همه رشته ها و حوزه ها و نيز آگاهی از راه های حمايت و پشتيبانی حرفه ای، 
می تواند به افزايش اثربخشی فعاليت های افراد در سازمان كمک كرده و از ابتال افراد به فرسودگی 

شغلی و عوارض آن پيشگيری نمايد. 
با عنايت به آنچه گفته شد و از آنجا كه معلمان در واقع برونداد نظام تربيت معلم هستند و 
به كاری حساس و پر اضطراب اشتغال دارند، آگاهي از مسايل مبتالبه معلمان مي تواند اطالعات 
مهمي براي اصالح و طراحي مجدد برنامه هاي آموزش پيش از خدمت و ضمن خدمت فراهم 
سازد. از اين رو پرسش هايی كه اين پژوهش در صدد پاسخگويی به آنها می باشد عبارت اند از: 

1. مسائل حرفه اي ادراک شده از سوي معلمان كدام اند؟
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2. آيا نوع و ميزان مسائل حرفه اي معلمان، با توجه به متغيرهاي جنسيت، سابقة خدمت و 
مدرک تحصيلی، متفاوت است؟

روش پژوهش 
به  كه   پژوهش  نخست  بخش  در  است.  بوده  توصيفي  روش  پژوهش  اين  اجراي  روش 
بررسي مسائل حرفه ای معلمان اختصاص دارد از روش پيمايشي استفاده شده است. همچنين 
اين پژوهش به واسطة آن كه در بخش دوم آن، رابطة اين متغير با متغيرهايي همچون جنسيت، 
سابقه  خدمت، آخرين مدرک تحصيلي بررسي شده است؛ پژوهشي از نوع همبستگي مي باشد. 

جامعة آماري اين پژوهش شامل معلمان )دبيران( مدارس راهنمايي سراسر كشور بوده است. 
اين جامعه از آن جهت انتخاب شد كه اعضاي آن عمدتًا از مسير معين تربيت معلم عبور كرده و 
وارد حرفه تدريس شده اند. از اين رو بين اعضاي اين جامعه به لحاظ كار راهة تحصيلي و شغلي 
انسجام و يكدستي وجود دارد واكثر آن ها به لحاظ استخدامي رسمي و در استخدام آموزش و 
پرورش هستند لذا احتمال ماندگاري آن ها در آموزش و پرورش بيشتر و استناد به پاسخ هاي 
آن ها معتبرتر است. بدين ترتيب تالش شده است كه تأثير تعداد هر چه بيشتري از متغيرهاي 

مداخله گر محدود شود. 
براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. بدين معني 
كه ابتدا استان هاي كشور، بر اساس پراكندگي جغرافيايي و شاخص پوشش تحصيلي دسته بندي شدند. 
سپس از ميان هر گروه از استان ها، يک استان به طور تصادفي انتخاب شد. استان هاي منتخب عبارت 
بودند از اصفهان ، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان، لرستان و مازندران. عالوه بر استان هاي فوق، شهر 
تهران نيز با توجه به ويژگي هاي آن انتخاب شد. از هر استان منتخب به نسبت جمعيت كل معلمان و 
نيز مناطق آموزشي آن گروه استان ها، مناطقي انتخاب شدند. به اين ترتيب از ميان گروه اول 8 منطقه ، 
گروه دوم 10 منطقه ، گروه سوم 12منطقه ، گروه چهارم 25 منطقه، گروه پنجم 8 منطقه و گروه ششم 4 
منطقه انتخاب شدند . البته جهت اطمينان در هر استان دو يا سه منطقه هم مازاد بر تعداد مناطق تعيين 
شده، انتخاب شدند. به اين ترتيب در كل، 79 منطقه شهري در اين مرحله انتخاب شد و در هر منطقه 
به طور تصادفي يک مدرسه و در هر استان، به تعداد مساوي مدارس دخترانه و پسرانه انتخاب گرديد. 
در واقع در اين نمونه گيري، واحد نمونه، مدرسه بوده است. بعد از تعيين مدارس نمونه، در هر مدرسه، 
پرسش نامه هاي پژوهش در اختيار كليه معلمان قرار گرفت. با احتساب  وجود 15 الي 20 نفر معلم در 

هر مدرسه، در عمل تعدادي  بيش از 900 نفر از معلمان، به پرسش نامه پاسخ گفتند. 
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ابزار جمع آوري داده ها 
به منظور گردآوري داده های مورد نياز اين پژوهش، از پرسش نامة محقق ساخته استفاده شده 
است. برای تهيه پرسش نامه سه گام اصلی برداشته شد. در گام نخست از طريق مطالعه اسنادی 
و با مراجعه به منابع داخلی و خارجی اعم از كتب، مقاالت و طرح هايی كه به نحوی به موضوع 
معلم مربوط بودند، مجموعة گسترده ای از محورهای اصلی و نيز عبارات و پرسش های مرتبط 
گردآوری و تهيه شد. از مجموع آنچه جمع آوری شده بود، موارد متجانس و يكدست مشخص 
گرديده و در زيِر مؤلفه های كلی تر ساماندهی شدند. در گام دوم، با درک ضرورت اين كه الزم بود 
در ابتدا تصويری كلی از مسائل حرفه ای معلمان به دست آيد به وسيلة يک پرسش نامة باز پاسخ 
از جمعی از معلمان درخواست شد تا نوع مسائلی را كه معلمان در خالل انجام فعاليت حرفه ای 
خويش در فرايند ياددهی - يادگيری با آنها درگير هستند؛ تعيين نمايند. در مقدمه پرسش نامه هم 
از ايشان درخواست شده بود كه از ذكر مسائل اجتماعی و اقتصادی كه مبتال به معلمان می باشد 
خودداری كنند. در اين مرحله، با توجه به هدفی كه مورد نظر بود معلمان زن و مرد، با سوابق 
كاری مختلف، از مدارس متفاوت در مناطق آموزشی گوناگون، در بارة اين موضوع اظهار نظر 
كردند. تعداد دبيرانی كه در اين مرحله نظر خويش را به طور مشروح و مفصل بيان داشتند بالغ بر 
52 نفر بود. پس از جمع آوری پرسش نامه ها، پاسخ ها استخراج، دسته بندی و سازماندهی گرديد. 
در گام سوم، مصاحبه اي نيمه ساختار يافته با متخصصان  قلمرو معلم، تربيت معلم، روان شناسان 
تربيتي و همين طور سياست گذاران اين حوزه در خصوص مسائل حرفه اي معلمان ترتيب داده 
شد و ديدگاه هاي آنان مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انجام مصاحبه و تجزيه و تحليل داده هاي 
حاصل از مصاحبه، مسائل حرفه اي معلمان از ديدگاه صاحب نظران و سياست گذاران استخراج 
شد. پس از آن، بر اساس مسائل استخراج شده از بخش مباني نظري، داده ها و اطالعات حاصل 
از پرسش نامه مقدماتی معلمان و ديدگاه صاحب نظران و سياست گذاران، پرسش نامه اي تنظيم شد. 
اين پرسش نامه جهت اعتباريابی، در اختيار 10 متخصص حوزه هاي مديريت و نيروي انساني و 
نيز تعداد 41 نفر معلم قرار داده شد. پس از دريافت نقطه نظرات ايشان، پرسش نامه بر اساس 

پيشنهادهای ارائه شده جرح و تعديل و اصالح گرديد. 
اين پرسش نامه مشتمل بر 7 مؤلفه و 50 گويه است كه عبارت اند از: آشنايي با مدرسه و 
روابط كاري، ارتباط با دانش آموزان، استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي، سنجش ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، مديريت كالس درس، اصالح و بهبود موقعيت يادگيري، كاربرد 

روش ها و فنون تدريس.
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روايي پرسش نامه به صورت محتوايي و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ محاسبه شد 
كه داده هاي حاصله از آن در جدول زير آمده است :

جدول1. معرفي پرسشنامه سنجش مسائل و مشکالت حرفه اي معلمان و ضرايب پايايي آن

ضريب پاياييتعداد هر گويه مؤلفه هارديف

110/87آشنايي با مدرسه و روابط کاري 1

60/87ارتباط با دانش آموزان 1

60/79استفاده از مواد و تجهيزات کمك آموزشي 3

70/84سنجش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 4

70/86مديريت کالس 5

70/87اصالح و بهبود موقعيت يادگيري 6

60/86کاربرد روش ها و فنون تدريس 7

مؤلفه هاي  پايايي  ضرايب   كه  است  اين  از  حاكي   1 شماره  جدول  از  حاصل  داده هاي 
پرسش نامه در دامنه 0/79 تا 0/87 قرار دارند كه به لحاظ آماري رضايت بخش است.

يافته هاي پژوهش
آنها  ويژگي هاي جمعيت شناختي  ابتدا  پژوهش،  نمونه هاي  با  كلي  آشنايي  به منظور كسب 

ترسيم گرديده است.

جدول 2. آمار توصيفي وي ژگي هاي جمعيت شناختي نمونه پژوهش

انحراف معيارميانگينحداكثرحداقلتعداد

8882205236/086/765سن

89213715/66/738سابقه خدمت

--8674984سال اخذ باالترين مدرک

81147227/928/182كل ساعات تدريس هفتگي

800254/15310/56554آشنايي با مدرسه و روابط كاري

8721/3354/15310/62036ارتباط با دانش آموزان
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776153/45450/75034استفاده ازمواد و تجهيزات كمک آموزشي

8171/4354/18050/599سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

853254/43020/51307مديريت كالس درس

8651/2954/290/57709اصالح و بهبود موقعيت يادگيري

8551/3354/07680/67881كاربرد روش ها و فنون تدريس

6192/5854/1150/509آگاهي كلي از مسائل حرفه اي

بر اساس اطالعات ارائه شده در جدول شماره 2، از ميان 882 نفر پاسخ دهنده اي كه سن 
خود را اعالم كرده اند، حداقل سن 20 و حداكثر آن 52 سال اعالم شده است. ميانگين سن افراد 
36 سال است. در مورد سابقه خدمت، كمترين سابقه 1 سال و بيشترين آن 37 سال است. به اين 
ترتيب ميانگين سابقه خدمت افراد 15/6 سال مي باشد. در ارتباط با سال اخذ باالترين مدرک 
تحصيلي، دريافت مدرک تحصيلي افراد بين سال هاي 1349 و 1384 بوده است. در مورد ميزان 
ساعات تدريس معلمان دروس مختلف، كمترين ميزان اعالم شده 4 ساعت و بيشترين آن 72 

ساعت است.  به اين ترتيب، ميانگين ساعات درسي افراد تقريبًا 28 ساعت است.
همان طور كه مالحظه مي شود،  با توجه به ميانگين سن و سابقة خدمت به نظر مي رسد اكثر 
دبيران شاغل در اين دوره تحصيلي، سابقه خدمتي بيش از ده سال دارند. ميانگين سابقه خدمت،  

پانزده سال و شش ماه مي باشد. 
در ارتباط با مؤلفه هاي اصلي پرسش نامه، ميزان آشنايي پاسخ دهندگان با اين مؤلفه ها بر اساس 
ميانگين هاي اعالم شده از زياد به كم، به ترتيب عبارتند از: مديريت كالس درس )4/43(، اصالح 
و بهبود موقعيت يادگيري )4/29(، سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان )4/18(، 
آشنايي با مدرسه و روابط كاري )4/15(، ارتباط با دانش آموزان )4/15(، آگاهي كلي از مسائل 
تجهيزات كمک  و  مواد  از  استفاده  تدريس )4/07(،  فنون  و  كاربرد روش ها  حرفه اي )4/11(، 
آموزشي )3/45(. به اين ترتيب بيشترين مشكل معلمان در خصوص استفاده از مواد و تجهيزات 

كمک آموزشي و كمترين آن در مورد مديريت كالس درس، اعالم شده است.

ادامه جدول شماره 2
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جدول 3. شاخص هاي آماري نمرات معلمان در هر يك از مؤلفه ها به تفکيك سابقه خدمت

ميانگينتعدادسطوح سابقه
انحراف 
استاندارد

ميانگين خطاي 
استاندارد

آشنايي با مدرسه 
وروابط کاري

4264/07870/587990/02849کمتراز ميانگين)15.6سال(

3674/2380/525820/02745بيشتراز ميانگين)15.6سال(

ارتباط 
بادانش آموزان

4674/08490/634820/02938کمتراز ميانگين)15.6سال(

3964/2260/595390/02992بيشتراز ميانگين)15.6سال(

استفاده ازمواد 
و تجهيزات 
کمك آموزشي

4163/41390/752770/03691کمتراز ميانگين)15.6سال(

3533/49910/746620/03974بيشتراز ميانگين)15.6سال(

سنجش ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي 

دانش آموزان

4384/18820/581030/02776کمتراز ميانگين)15.6سال(

3704/16490/620710/03227بيشتراز ميانگين)15.6سال(

مديريت کالس 
درس

4554/42830/512670/02403کمتراز ميانگين)15.6سال(

3894/430/513650/02604بيشتراز ميانگين)15.6سال(

اصالح وبهبود 
موقعيت يادگيري

4644/27250/5920/02748کمتراز ميانگين)15.6سال(

3924/3010/558380/0282بيشتراز ميانگين)15.6سال(

کاربرد روش ها 
وفنون تدريس

4614/01590/698250/03252کمتراز ميانگين)15.6سال(

3854/14110/648960/03307بيشتراز ميانگين)15.6سال(

آگاهي کلي از 
مسائل حرفه اي

3344/07460/50960/02788کمتراز ميانگين)15.6سال(

2794/16030/505250/03025بيشتراز ميانگين)15.6سال(

مقايسة ميانگين نمرات معلمان با سابقة كمتر از ميانگين )پانزده سال و شش ماه( و بيشتر از 
ميانگين )پانزده سال و شش ماه( در مؤلفه هاي مختلف نشان مي دهد)جدول شماره 3( كه جز در 
مؤلفة سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، در بقيه موارد ميانگين نمرات معلمان 

با سابقه بيشتر از ميانگين، از نمرات معلمان با سابقه كمتر از ميانگين؛ بيشتر است. 
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جدول 4. مقايسه ميانگين نمرات معلمان در هر يك از مؤلفه ها بر اساس سابقه خدمت

 گروه هامتغيرها

آزمون لونس براي 

تساوي واريانس ها
آزمون  t براي تساوي ميانگين ها

 F آزمون

لونس

سطح 

معناداري
t

درجه 

آزادی

سطح 

معناداري

تفاوت 

ميانگين ها

خطاي 

معيار 

تفاوت ها

فاصله اطمينان در سطح 

%95

باالپايين 

آشنايي بامدرسه 

و روابط كاري
Eq4/4960/034-3/9947910/001-0/15930/03989-0/2376-0/081

ارتباط با 

دانش آموزان
Eq2/5960/107-3/3478610/001-0/141070/04215-0/2238-0/05834

استفاده از مواد و

 تجهيزات كمک

 آموزشي

Eq0/0070/933-1/577670/117-0/085190/05427-0/191730/02134

سنجش ارزشيابي

 پيشرفت 

تحصيلي

 دانش آموزان

Eq0/4180/5180/5518060/5820/023330/04233-0/059770/10642

مديريت كالس

 درس
Eq0/10/752-0/058420/96-0/001780/03543-0/071330/06776

اصالح و بهبود

 موقعيت 

يادگيري

Eq1/590/208-0/7218540/471-0/028550/03957-0/106220/04913

كاربرد روش ها و 

فنون تدريس
Eq0/3890/533-2/6828440/007-0/125220/04669-0/21686-0/03358

آكاهي كلي از 

مسائل

 حرفه اي

Eq0/0170/896-2/0826110/038-0/085740/04117-0/16659-0/00488

بر اساس t محاسبه شده )با فرض تساوي واريانس ها( مشاهده مي شود كه سطح معنا داري 
در مؤلفه آشنايي با مدرسه و روابط كاري 0/001، در مولفه ارتباط با دانش آموزان 0/001 و در 
همه موارد كمتر از 05/. است. لذا با اطمينان بيش از 95 درصد مي توان نتيجه گرفت. تفاوت 
ميانگين نمرات معلمان با سابقه بيشتر از ميانگين و كمتر از ميانگين، معنا دار است. يعني ميزان 
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آشنايي معلمان با سابقه بيشتر از ميانگين در مولفه هاي مذكور در فوق، از معلمان با سابقه كمتر 
از ميانگين؛ بيشتر است. در بقيه مؤلفه ها، همان طور كه مالحظه مي شود، سطح معنا داري بزرگ تر 
از 0/05 و بدان معناست كه تفاوت ميانگين ها معنا دار نيست و ميزان آشنايي يا مشكل اين دو 

دسته معلمان با اين مؤلفه ها تفاوتي ندارد )جدول شماره 4(.  
  

جدول 5. همبستگي بين مؤلفه هاي پژوهش با هر يك از متغيرها

سن
سابقه 
خدمت

باالترين مدرک 
تحصيلي

كل ساعات 
تدريس

فاصله از تاريخ اخذ 
مدرک...سال

آشنايي با مدرسه 
و روابط كاري

)**(0/02/144-)*(082/-)**(168/)**(127/ضريب همبستگي

782793778722773تعداد

ارتباط 
بادانش آموزان

)**(0/069/108-)**(111/-)**(138/)*(081/ضريب همبستگي

853863848784839تعداد

استفاده از مواد و 
تجهيزات كمک 

آموزشي

0/037)*(088/-0/049-)*(0/035/082ضريب همبستگي

763769756706748تعداد

سنجش ارزشيابي 
پيشرفت تحصيلي 

دانش آموزان

0/01-0/045-0/0460/0060/008-ضريب همبستگي

802808794745788تعداد

مديريت كالس 
درس

0/030/026-0/039-0/006-0/059-ضريب همبستگي

838844828772820تعداد

اصالح وبهبود 
موقعيت يادگيري

0/053)*(075/-0/039-0/0010/05ضريب همبستگي

846856839780833تعداد

كاربرد روش ها و 
فنون تدريس

)*(0/058/069-0/032-)**(0/048/111ضريب همبستگي

840846831779824تعداد

آگاهي كلي از 
مسائل حرفه اي

)*(094/-0/074-)*(088/-)*(0/039/101ضريب همبستگي

610613603565600تعداد

** معناداري  ضريب همبستگي در سطح دو دامنه با آلفاي %1

* معناداري ضريب همبستگي در سطح دو دامنه با آلفاي %5
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در جدول شماره 5، همبستگي مؤلفه هاي مختلف پژوهش با متغيرهاي سن، سابقه خدمت، 
باالترين مدرک تحصيلي، كل ساعات تدريس و فاصله زماني از تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي؛ 
مورد بررسي قرارگرفته است. همان طور كه مالحظه مي شود، در مؤلفة آشنايي با مدرسه و روابط 
كاري، ضريب همبستگي بين اين مؤلفه با متغيرهاي سن، سابقه خدمت و فاصله از تاريخ اخذ آخرين 
مدرک تحصيلي، مثبت و در سطح 0/01، معنا دار است. به عبارت ديگر با افزايش سن، سابقه خدمت، 
و فاصله از تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي، ميزان آشنايي معلمان با مدرسه و محيط كاري افزايش 
مي يابد. نكته جالب توجه اين كه بين اين مؤلفه و متغير مدرک تحصيلي همبستگي، منفي و ضريب آن 
در سطح 0/05 معنا دار است. اين بدان معناست كه لزوماً با باالتر رفتن مدرک تحصيلي، ميزان آشنايي 

معلمان با اين مؤلفه افزايش نمي يابد بلكه حتي اين ارتباط معكوس است.
در مؤلفة ارتباط با دانش آموزان، همبستگي اين مؤلفه با متغيرهاي سن، سابقه خدمت و فاصله 
از تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي مثبت و معنا دار است. در اين مورد هم، بين مؤلفة ارتباط با 
دانش آموزان با متغير باالترين مدرک تحصيلي، همبستگي منفي و در سطح 0/01 معنا دار است. ضريب 
به دست آمده نشان مي دهد كه به موازات باال رفتن مدرک تحصيلي، ميزان آشنايي معلمان با مؤلفه 
ارتباط با دانش آموزان افزايش نمي يابد. به عبارت ديگر، با توجه به ضريب همبستگي منفي مي توان 

نتيجه گرفت كه با ارتقا مدرک تحصيلي، مشكل ارتباط با دانش آموزان بيشتر مي شود. 
در مؤلفه استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي، تنها بين اين مؤلفه و متغير سابقة خدمت، 
همبستگي مثبت و معنا داري در سطح 0/05 وجود دارد. اين بدان معناست كه همراه با افزايش سابقه 
خدمت ميزان آشنايي با نحوة استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي افزايش و مشكل معلمان در 

اين رابطه كاهش مي يابد. 
همان طور كه در جدول شماره 5 مشاهده مي شود بين مؤلفه هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان، مديريت كالس درس و اصالح و بهبود موقعيت يادگيري؛ با هيچ يک از 
متغيرها، همبستگي مثبت و معنا داري وجود ندارد. در ارتباط با مؤلفة سنجش و ارزشيابي پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان مي توان اظهار داشت كه دليل عدم وجود همبستگي، اين است كه امر سنجش 
و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به شيوه اي مرسوم و متداول و تقريباً يكنواخت انجام 
مي شود و همة معلمان با سن، سابقه خدمت، و … مختلف، در ارتباط با اين مؤلفه رفتار مشابهي 
دارند. در خصوص دو مؤلفه ديگر، مي توان ادعا نمود كه انجام امور مربوط به اين مؤلفه ها از سوي  
معلمان مختلف، ساده و معمولي تلقي شده و همه معلمان، خود را قادر به انجام اين امور مي دانند. لذا 
ميزان آشنايي نمونه هاي پژوهش  با اين مؤلفه ها و زيرمجموعه هاي آنها مشابه اعالم شده و هيچ نوع 
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همبستگي بين اين مؤلفه ها و متغيرها مشاهده نشده است. 
در مؤلفة كاربرد روش ها و فنون تدريس، بين اين مؤلفه و متغيرهاي سابقه خدمت و فاصله از 
تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي؛ همبستگي مثبت و معنا داري در سطح 0/01 و 0/05 مشاهده 

مي شود. 
در خصوص مؤلفه نهايي آگاهي كلي از مسائل حرفه اي، همبستگي اين مؤلفه با متغيرهاي سابقه 
خدمت و فاصله از تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصيلي در سطح 0/05، معنادار است. نكتة در خور 
توجه اين كه در اين مورد نيز همبستگي بين اين مؤلفه و متغير باالترين مدرک تحصيلي منفي و در 
سطح 0/05، معنادار است. همان طور كه قباًل گفته شد اين نتيجه بيانگر آن است كه ارتقا مدرک 
تحصيلي لزوماً به افزايش ميزان آشنايي با مسائل حرفه اي منجر نمي شود و مشكالت معلمان را در 

ارتباط با اين مسائل كاهش نمي دهد. 

جدول 6. نتايج تحليل واريانس يك عاملی نمرات معلمان برحسب سابقه خدمت

منابع تغيير
مجموع

 مجذورات
درجه آزادی

ميانگين
 مجذورات

F
سطح 

معناداری

آشنايی با مدرسه و 
روابط كاری

7/93923/96912/7890/001بين گروه ها

245/1967900/31داخل گروه ها

253/135792جمع

ارتباط با 
دانش آموزان

8/09724/04810/7460/001بين گروه ها

323/9878600/377داخل گروه ها

332/084862جمع

استفاده از مواد و 
تجهيزات كمک آموزشی

6/04523/0235/4260/005بين گروه ها

426/7267660/557داخل گروه ها

432/771768جمع

سنجش ارزشييابی
پيشرفت تحصيلی 

دانش آموزان

0/07520/0380/1040/901بين گروه ها

289/738050/36داخل گروه ها

289/805807جمع

مديريت كالس
 درس

0/74220/3711/4120/244بين گروه ها

220/9528410/263داخل گروه ها

221/694843جمع
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اصالح و
 بهبود موقعيت

 يادگيری

1/58520/7922/390/092بين گروه ها

282/7628530/331داخل گروه ها

284/347855جمع

كاربرد روش ها و فنون 
تدريس

4/76522/3835/2240/006بين گروه ها

384/5178430/456داخل گروه ها

389/283845جمع

آگاهی كلی از
مسائل حرفه ای

2/62221/3115/1290/006بين گروه ها

155/946100/256داخل گروه ها

158/562612جمع
  

با توجه به اين كه هدف، مقايسة ميانگين نمرات گروه هاي معلمان با سوابق خدمتي متفاوت بود 
از تحليل واريانس يک راهه جهت اين مقايسه استفاده شد. نتايج جدول شماره 6 نشان مي دهد كه 
با توجه به F محاسبه شده و سطح معناداري كمتر از 0/05 در مولفه هاي آشنايي با مدرسه و روابط 
كاري، ارتباط با دانش آموزان، استفاده از  مواد و تجهيزات كمک آموزشي، كاربرد روش ها و فنون 
تدريس و مؤلفه آگاهي كلي از مسايل حرفه اي؛ بين معلمان با سوابق خدمتي مذكور در فوق، تفاوت 
معناداري وجود دارد. همان طور كه مالحظه مي گردد، با توجه به سطح معناداري بيشتر از 0/05   ، بين 
معلمان داراي سوابق خدمتي متفاوت، در مولفه هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، مديريت 

كالس درس و اصالح و بهبود موقعيت يادگيري؛ تفاوت معنا داري مشاهده نمي شود.

جدول 7. مقايسه  چندگانه ميانگين ها با شاخص توکي

فاصله اطمينان %95
 سطح

معناداري
 خطاي

استاندارد

 تفاوت ميانگين
درون سطوحي

 (I-J)

(J) سطوح 
سابقه3

(I) سطوح 
سابقه

متغير وابسته
سطح باال سطح پايين

-0.076 -0.3128 0.001 0.05043 -.19442)*( 11 تا 19 سال
1 تا 10 سال  آشنايي بامدرسه

0.1464-وروابط کاري -0.4098 0.001 0.05608 -.27810)*( 20سال به باال

0.026 -0.1934 0.173 0.04671 -0.08368 20سال به باال 11 تا 19 سال

-0.0807 -0.3317 0.001 0.05345 -.20624)*( 11 تا 19 سال
1 تا 10 سال  ارتباط

0.1236-بادانش آموزان -0.4044 0.001 0.0598 -.26403)*( 20سال به باال

0.0583 -0.1739 0.472 0.04947 -0.0578 20سال به باال 11 تا 19 سال
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فاصله اطمينان %95
 سطح

معناداري
 خطاي

استاندارد

 تفاوت ميانگين
درون سطوحي

 (I-J)

(J) سطوح 
سابقه3

(I) سطوح 
سابقه

متغير وابسته
سطح باال سطح پايين

-0.0515 -0.3729 0.006 0.06843 -.21221)*( 11 تا 19 سال
1 تا 10 سال  استفاده

 ازموادوتجهيزات
کمك آموزشي

-0.0337 -0.3938 0.015 0.07668 -.21379)*( 20سال به باال

0.1485 -0.1516 1 0.0639 -0.00158 20سال به باال 11 تا 19 سال

-0.0202 -0.2976 0.02 0.05907 -.15890)*( 11 تا 19 سال
1 تا 10 سال  کاربرد روشها

0.0481-وفنون تدريس -0.3602 0.006 0.06647 -.20414)*( 20سال به باال

0.0845 -0.175 0.692 0.05527 -0.04523 20سال به باال 11 تا 19 سال

-0.0358 -0.2803 0.007 0.05203 -.15806)*( 11 تا 19 سال
1 تا 10 سال  آکاهي کلي از

0.019-مسائل حرفه اي -0.2911 0.021 0.0579 -.15507)*( 20سال به باال

0.1163 -0.1103 0.998 0.04824 0.00299 20سال به باال 11 تا 19 سال

 *معناداري تفاوت ميانگين ها در سطح 0/05

با  ارتباط  كاري،  روابط  و  مدرسه  با  آشنايي  مؤلفه هاي  در  توكی  آزمون  اجراي  نتيجه 
دانش آموزان، استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي، كاربرد روش ها و فنون تدريس و مؤلفه 
آگاهي كلي از مسائل حرفه اي در جدول شماره 7؛ نشان مي دهد كه معلمان با سابقة خدمت بين 
19 – 11 سال و نيز 20 سال به باال، وضعيت بهتري نسبت به معلمان با سابقه خدمت 1 تا 10 
سال، در اين مؤلفه ها دارند. نتايج حاكي از آن است كه در اين مؤلفه ها، بين دو گروه معلمان با 

سوابق خدمتي 19 – 11 سال و 20 سال به باال، تفاوت معنا داري وجود ندارد. 

بحث و نتيجه گيري
بر اساس اطالعات جمعيت شناختي، در دورة زماني گردآوري اطالعات، بيش از 95 درصد 
معلمان شاغل در دورة راهنمايي، فوق ديپلم و ليسانس بوده اند. در مورد سابقة خدمت، كمترين 

و بيشترين سابقه، 1 و 37 سال و ميانگين سابقة خدمت 15/6 سال بوده است. 
در خصوص مؤلفه هاي اصلي پژوهش، همان طور كه نتايج منعكس در جدول شمارة چهار 
مواجه  آنها  با  متفاوت  ميزاني  به  پژوهش  نمونه هاي  كلية  كه   حرفه ای  مسائل  مي دهد،  نشان 
بوده اند، به ترتيب از زياد به كم عبارتند از: استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي، كاربرد 

ادامه جدول شماره 7
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با مدرسه و روابط كاري، سنجش و  آشنايي  با دانش آموزان،  ارتباط  فنون تدريس،  روش ها و 
مديريت كالس  يادگيري،  موقعيت  بهبود  و  اصالح  دانش آموزان،  تحصيلي  پيشرفت  ارزشيابي 
درس. به اين ترتيب، بيشترين مشكل معلمان در خصوص استفاده از مواد و تجهيزات كمک 

آموزشي و كمترين آن در مورد مديريت كالس درس اعالم شده است. 
نكتة در خور توجه اين است كه نتايج  به دست آمده در اين پژوهش با نتايج  پژوهش خادمي 
)1367( كه در خصوص بررسي مشكالت معلمين فارغ التحصيل از مراكز تربيت معلم در ايران 
انجام شده است  هماهنگي تقريبًا زيادي دارد. البته الزم به ذكر است كه نتايج اين دو پژوهش با 
نتايج پژوهش ولبک، منالو، گرف، منالو و هريس16 )2003( و رومانو و گيبسون )2006( مغاير 
است، چرا كه آنها در پژوهش خويش دريافتند كه مديريت كالس درس همچنان حوزه حائز 
اهميت و تمركزی است كه بايد در برنامه های تربيت معلم مورد توجه قرار گيرد. در پژوهش 
می يرز، داير و واشبرن17 )2005( هم مديريت انضباط دانش آموز در كالس درس يكی از پنج 

مسئله مهم و اصلی ذكر شده است. 
با توجه به نتايج پژوهش فوق الذكر، اگر چه ممكن است در حال حاضر مشكل كمبود وسايل 
آموزشي و تجهيزات مدرسه كاهش يافته يا از بين رفته باشد اما مطابق با نتايج مطالعه فعلي، 
چيزي كه همچنان با همان قوت باقي مانده، مشكل افزون تر معلمان در ارتباط با  مؤلفه استفاده 
از مواد و تجهيزات كمک آموزشي در مقايسه با مؤلفه هاي ديگر است. جالب توجه اين كه، همان 
اين  انضباط كمترين مشكل معلمان گزارش شده بود در  طور كه در پژوهش مذكور برقراري 
پژوهش هم معلمان، كمترين مشكل خويش را در ارتباط با مؤلفه مديريت كالس درس، كه خود 

شامل موضوع برقراري و حفظ نظم و انضباط در كالس درس هم مي شود، اعالم داشته اند. 
بنابر نتايج حاصله، ميانگين نمرات معلمان مرد در مقايسه با معلمان زن در همه مؤلفه ها باالتر 
است. با توجه به اين كه تفاوت ميانگين ها با ضريب اطمينان95 درصد معنا دار است،  مي توان 
نتيجه گرفت كه يا به واقع ميزان آشنايي معلمان مرد با هر يک از مؤلفه ها،  بيشتر از معلمان 
زن و به تعبير ديگري مشكل آنها در ارتباط با هر يک از اين مؤلفه ها كمتر از زنان است يا با 
اطمينان خاطر و اعتماد به نفسي كه تحت تأثير باور عمومي و فرهنگ جامعه نصيب مردان شده 
و مي شود، آنها وضعيت خود را بهتر ارزيابي كرده اند. كسب اطالع دقيق در خصوص تفاوت 

عملكرد معلمان مرد و زن، منوط به انجام پژوهشي مستقل است. 
همان طور كه قباًل گفته شد معلمان داراي مدرک فوق ديپلم و ليسانس، در مجموع، بيشترين 
تعداد معلمان شاغل در اين دوره تحصيلي را تشكيل مي دهند. مقايسه عملكرد اين دو گروه از 



135 بررسي مسائل حرفه اي ادراك شده از سوي معلمان با سوابق خدمتي متفاوت در نظام آموزشی ایران

معلمان در مؤلفه هاي پژوهش نشان داد كه علي رغم پيش بيني و انتظار اوليه، بين اين دو گروه 
تفاوت معنا داري وجود ندارد و حتي در برخي موارد نتيجه برعكس مي باشد؛ يعني ميزان آشنايي 
معلمان با مدرک تحصيلي فوق ديپلم بيش از معلمان با مدرک تحصيلي ليسانس اعالم شده است 
و به عبارت ديگر ميزان مشكل آنها در ارتباط با اين مؤلفه ها كمتر بوده است. در پژوهشي هم 

كه قباًل توسط رمضاني )1370(  انجام گرديده نتايج مشابهي به اين شرح گزارش شده است:
»بين دارندگان مدرک تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم در رابطه با موفقيت در تدريس پس از فراغت 
از تحصيل تفاوت معنا داري وجود ندارد. يعني اين كه موفقيت در كار تعليم و تربيت و تدريس، داشتن 
مدرک تحصيلي فوق ديپلم نيست. )ص63( و در ادامه نتيجه گيري شده است كه: »كساني كه داراي 
مدرک تحصيلي ديپلم بودند با كساني كه داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم بودند از نظر موفقيت در 
تدريس دروس رياضي، فارسي، علوم اجتماعي و ساير موارد؛ تفاوت معناداري با همديگر نداشتند 

ولي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ديپلم در تدريس علوم موفق تر بوده اند« )ص70(. 
اين اشاره شد در يک طبقه بندي، ميانگين سابقه كار معلمان، مالک  از  همان طور كه پيش 
دسته بندي آنها قرار گرفت. بر اين اساس، معلمان با سابقة كار كمتر از پانزده سال و شش ماه 
و بيشتر از پانزده سال و شش ماه، در دو گروه دسته بندي شدند. مقايسه ميانگين نمرات اين 
با  ارتباط  كاري،  روابط  و  مدرسه  با  آشنايي  مؤلفه هاي  در  كه  است  آن  نشان دهنده  گروه  دو 
دانش آموزان، كاربرد روش ها و فنون تدريس، و مؤلفة آگاهي كلي از مسائل حرفه اي؛ آشنايي 
معلماني كه داراي سابقه خدمت بيشتر از پانزده سال و شش ماه مي باشند با اين مؤلفه ها،  بيشتر 
از معلماني است كه داراي سابقه خدمت كمتر از ميانگين هستند. مقايسه اين نتيجه با يافتة مندرج 
در بند فوق حاكي از آن است كه متغير سابقه خدمت در كاهش مسائل حرفه ای معلمان مؤثرتر 
از متغير مدرک تحصيلي است. اين بدان معنا است كه با افزايش سابقه كار، مشكالت معلمان، در 

ارتباط با مؤلفه هاي فوق الذكر، كاهش مي يابد.
در دسته بندي ديگری معلمان بر حسب دهه هاي اول، دوم و سوم خدمت تقسيم بندي شدند. 
نتايج حاصل شده از اين دسته بندی حاكي از آن  كه در مؤلفه هاي آشنايي با مدرسه و روابط 
كاري، ارتباط با دانش  آموزان، استفاده از مواد و تجهيزات كمک آموزشي، كاربرد روش ها و فنون 
تدريس، و مؤلفه آگاهي كلي از مسائل حرفه اي؛ بين معلمان با سوابق خدمتي مختلف، تفاوت 
معنا داري وجود دارد. بررسي هاي تكميلي از طريق مقايسه هاي چندگانه و آزمون تعقيبی توكي 
نشان داد كه در پنج مؤلفه اي كه بين معلمان اختالف معنا داري وجود دارد در واقع معلمان با 
سابقة يازده تا نوزده سال و بيست سال به باال، در يک گروه قرار مي گيرند و همگن و متجانس 
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هستند. در اين حال معلمان با سابقه يک تا ده سال در گروه ديگر قرار مي گيرند. در تأييد نتيجه 
به دست آمده، نتايج حاصله از  پژوهش )اصلي بيگي 1385( هم نشان مي دهد كه كارآيي دبيران 
علوم تجربي، رياضي، و ادبيات فارسي با سابقه 15- 11 و 16 الي 20 سال، از نظر مهارت هاي 

حرفه اي معلمي از بقيه بهتر است.
در بررسي همبستگي بين مولفه هاي پژوهش و متغيرهاي سن، سابقه خدمت، باالترين مدرک 
اكثر  اين است كه علي رغم وجود همبستگي مثبت بين  تحصيلي برجسته ترين نكته  قابل توجه 
مؤلفه هاي پژوهش با متغير سابقه خدمت، همبستگي همان مؤلفه ها با متغير مدرک تحصيلي منفي 
مي باشد. اين نتيجه، داللت بر آن دارد كه به موازات افزايش سابقه خدمت، ميزان آشنايي معلمان با 
مؤلفه هاي مذكور افزايش يافته و متقاباًل ميزان مشكالت آنها در ارتباط با اين مؤلفه ها كاهش مي يابد. 
بنابراين همان طور كه در موارد متعدد نشان داده شد، متغير سابقة خدمت، متغير تعيين كننده اي در 
ميزان آشنايي يا به عبارت ديگر ميزان مشكل معلمان با اين مؤلفه ها است. اين در حالي است كه 
مطابق با نتايج حاصله، متغير مدرک تحصيلي نقش تعيين كننده و تأثيرگذاري در اين زمينه ندارد. 
مشاهده اين وضعيت اگر چه در ابتدا غيرقابل باور به نظر مي رسيد ليكن مصاحبه با تني چند از 
دست اندركاران دفتر برنامه ريزي تربيت معلم و نيز مراجعه به برخي اسناد و مدارک نشان داد كه 
نتيجة حاصله، مطابق با واقع مي باشد. ظاهراً كساني كه موفق به دريافت مدرک تحصيلي باالتري 
مي شوند تمايل به آن دارند كه در دورة تحصيلي باالتري ادامه كار دهند و اين يكي از داليل كاهش 

انگيزه آنان براي درگيري فعاالنه با مسائل ذكر شده در ذيل مؤلفه هاي پژوهش مي باشد.
عالوه بر اين، از آنجا كه ارتقا مدرک تحصيلي، جداي از انگيزه هاي شخصي، نتايج غيرمادي 
و )به ويژه( مادي چنداني براي معلمان فوق ديپلمي كه اقدام به ادامه تحصيل در دورة كارشناسي 
مي كنند به همراه ندارد، لذا ارتقا مدرک تحصيلي، در كاركرد حرفه اي آنها- حداقل در بُعدي كه 
موضوع اين پژوهش بوده و مستقيماً به مضمون دروس تربيتي مربوط مي شود؛ چندان تأثيري ندارد.
نتيجة كلي اين مطالعه ناظر بر اين است كه با عنايت به ضرورت دقت در انتخاب معلم و 
سرمايه گذاري در جذب و نگهداري معلمان، آگاهي از مسائل حرفه ای معلمان، اطالعات مهمي 
استقرار  و  خدمت  و ضمن  خدمت  از  پيش  آموزش  برنامه هاي  مجدد  طراحي  و  اصالح  براي 
از  بيش  مطالعه  اين  كه  دارد  نكته ضرورت  اين  به  توجه  مي گذارد.  اختيار  در  حمايتی  سيستم 
و  برنامه ريزان  توجه  مورد  بايد  كه  دارد  پيام هايی  باشد  داشته  معلمان  برای  رهنمودهايی  كه  آن 
سياست گذاران آموزش و پرورش قرار گيرد. با توجه به عوامل فردی مؤثر بر فرسودگی شغلی كه 
در پژوهش های شريفی و احمدنيا )1381(، رضاپور )1382( و مهريان و يوسفی )1385( آشكار 
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گرديد الزم است در انتخاب افراد برای شغل معلمی از روش های دقيق و علمی بهره گرفته شود. 
نيز آموزش ضمن خدمت بر  همچنين در برنامه های آموزش پيش از خدمت و تربيت معلم و 
آموزش موضوعاتی از قبيل كاربرد مواد و تجهيزات آموزشی كه معلمان مشكل بيشتری را در آن 
زمينه اظهار داشته اند؛ تأكيد شود. همان گونه كه آنهورن ) به نقل از بوير و هاميل18 2008( رايزنی 
و مشاوره، برنامه های ورودی و آشناسازی19 را به عنوان اجزا و عناصر سازندة نظام حمايتی الزم 
برمی شمارد ضرورت دارد به افراد در هنگام ورود به حرفه تدريس و در خالل كار، آموزش های 
الزم داده شود. تدارک برنامه های ورودی و آشناسازی، ساماندهی و تقويت سامانه روابط حرفه ای 
ميان معلمان و به طور ويژه طراحی روابط متقابل نظام مند بين معلمان تازه كار و معلمان مجرب 
در قالب برنامه های مشاوره و معلم ياری20 يكی از ديگر شيوه های حمايتی است كه به طور قابل 
مالحظه ای در كاهش ميزان فرسايش معلمان مؤثر می باشد. لوتر و ريچمن21 )2012( به نقل از 
هاموند22 )2003( و اينگرسل23 )2003( نشان داده است كه شرايط كاری يک معلم،  دارلينگ – 
شامل پشتيبانی اداری، عامل مهمی در نگهداشت معلم است و فقدان پشتيبانی مديريتی و نداشتن 
نقش فعال و مؤثر در تصميم گيری دو دليل عمده در ترک حرفه معلمی است. با توجه به اين كه 
نتايج پژوهش های داخلی مذكور در فوق هم مؤيد اين موضوع است لذا ضرورت دارد كه امكان 
مشاركت معلمان در تصميم گيری ها فراهم شود. ايجاد تيم های يادگيری مشاركتی ) پيشنهاد كميسيون 
ملی تدريس و آينده امريكا24، 2009( شيوة ديگری جهت فراهم كردن پشتيبانی و همكاری برای 
همه معلمان به عنوان راه حل بالقوه برای مسئله رو به رشد فرسايش معلم است. تبديل مدارس 
به اجتماعات يادگيری، يعنی جايی كه پژوهش، يادگيری و سنجش مداوم به طور معمول اتفاق 
می افتد، جايی كه فعاليت فكری و عقالنی ارزش نهاده می شود و پاداش دريافت می كند، جايی كه 
بهترين اقدامات به عنوان مدل و الگو تصور می شود و جايی كه مربيان در تالش های خويش ترغيب 
می شوند فرايندهای ياددهی - يادگيری را تغيير دهند و متحول سازند؛ راه كارمشابه ديگری است 

كه می تواند امكان يادگيری و رشد مداوم حرفه ای معلمان را فراهم سازد. 
در ضمن الزم به تذكر است كه به دليل تأكيد اين پژوهش بر كنترل متغيرهاي سطح تحصيلي 
و انتخاب انحصاري گروه نمونه از ميان معلمان دورة راهنمايي، در تعميم پذيري يافته هاي اين 
پژوهش بايد تأمل نمود. عدم دسترسی به تعداد قابل مالحظه ای از معلمان با سابقه اندک به منظور 
مقايسه دقيق مسائل معلمان با دو طيف سابقه خدمت متفاوت و عدم بهره گيری از ديگر شيوه های 
گردآوری اطالعات در مرحله اجرای نهايی پژوهش، محدوديت های ديگر اين پژوهش به شمار 

می روند كه شايسته است در پژوهش های بعدی مورد توجه قرار گيرند.
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