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play an undeniable role in improving the quality or disqualifying the educational system. UNESCO sees
education as the key to the development of societies and a path that empowers individuals to realize
competencies and increase control over the decisions that affect them. However, in order to teach and
create sustainable learning, teachers in the education system must have a set of knowledge and skills that
are called professional knowledge or professional competencies of the teacher (teacher competencies); at
the same time, training capable students is one of the concerns of the education system. In order to have
professional and entrepreneurial people, they must be properly and scientifically trained in schools so that
they can play their role in the labor market and society properly. This requires improving teaching methods
and increasing the skills of teachers. Given that countless people are studying and wanting to do a good job,
governments and most likely the people hold the education system, especially teachers and administrators,
directly responsible for their learning or non-learning. In this regard, one of the learning strategies in the
national curriculum is to benefit more from active, creative and uplifting methods, by innovative and
creative organization of the process of collecting and cumulating facts, to provide the basis for science and
knowledge.
The purpose of this article is study about the relationship between middle school teacher’s job satisfactory
and their competency; also measuring the level and amount of this professional competency based on
constructivism approach.

Methods: The study type is applied research and descriptive (mean and frequency) and in inferential
statistics part, mean, independent t-test, single t-test, and Pearson correlation coefficient methods has
been used. The competency for constructivism test was used by means of questionnaire. Reliability of
the constructivism professional competency questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.98 and for
questionnaire of job satisfactory based on Cronbach's alpha was 0.81. Middle school teachers (164 male
and 177 female teaching during 2016-2017) in Baharestan area were the participants. For sampling, Census
method has been used.
Findings: Results of independent t-test showed that teachers have an average amount of constructivism
professional competency. Based on Pearson correlation coefficient between job satisfactory and
constructivism professional competency is 0.37. In whole, results showed that teachers who have higher
job satisfactory will have a higher amount of constructivism professional competency.
Conclusion: Overall, this study showed that teachers have a moderate level of professional competence
and in fact a constructive attitude, and this competence is related to teachers' job satisfaction. Therefore,
it is suggested to the authorities that appropriate in-service courses be held to familiarize teachers more
with the constructivist approach. Also, since job satisfaction is related to the competence of constructive
professionals, to make this approach more effective they have to try to provide conditions for job satisfaction
of teachers.
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پیشینه و اهداف :مربیان از ارکان اصلی فرآیندیاددهی ـ یادگیری هستند که نقش انكارناپذیری درکیفیت زایی یا
کیفیت زدایی نظام آموزشی ایفا میکنند .یونسکو آموزش را كليد توسعه جوامع و مسيري مي داند كه افراد را براي
تحقق توانايي ها و افزايش كنترل بر تصميمات اثرگذار بر آن ها توانمند مي سازد .این در حالی است که برای آموزش
و ایجاد یادگیری پایدار باید معلمان سیستم آموزشی یکسری اطالعاتِ دانشی و مهارتی را داشته باشند که به آن دانش
حرفه ای یا شایستگی حرفه ای معلم (شایستگی های شغلی معلم) می گویند؛ در عین حال که تربیت دانش آموزان
توانا یکی از دغدغه های نظام آموزش و پرورش می باشد .برای اینکه بتوانیم افراد متخصص و کار آفرین داشته باشیم
باید افراد در مدارس به شیوه صحیح و علمی آموزش دیده باشند تا بتوانند نقش خود را در بازار کار و جامعه درست
ایفا کنند .این امر مستلزم اصالح شیوه های تدریس و افزایش مهارت معلمان و مدرسان می باشد .با در نظر داشتن
اینکه افراد بی شماری تحصیل می کنند و می خواهند کار خوب داشته باشند ،دولت ها و به احتمال زیاد مردم ،سیستم
آموزشی و مخصوصا معلمان و مدیران را مسئول مستقیم یادگیری یا عدم یادگیری آنها می دانند .در این راستا یکی
از راهبردهای یادگیری در برنامه درسی ملی بهره مندی فزونتر از روش های فعال ،خالق و تعالی بخش ،با سازماندهی
نوآورانه و خالق فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق ،زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید ،می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه ای معلمان با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی و
همچنین میزان شایستگی حرفه ای سازنده گرایی معلمان مقطع متوسطه اول می باشد.

روشها :روش تحقیق از حیث اجرا توصیفی بخشی پیمایشی و همچنین در بخشی دیگر همبستگی و از لحاظ
هدف کاربردی می باشد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه شایستگی حرفه ای سازنده گرایی است که پایایی آن از طریق
آلفای کرونباخ  0.98بدست آمده و پرسشنامه رضایت شغلی ،با آلفای کرونباخ 0.81می باشد که روایی محتوایی هر
دو پرسشنامه توسط اساتید دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران تایید شده است .جامعه آماری پژوهش
حاضر تمامی معلمان مقطع متوسطه اول شهرستان بهارستان به تعداد  164معلم مرد و  177معلم زن که در سال
تحصیلی 2017-2016مشغول تدریس بوده اند؛ می باشد .برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد .جهت
تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی )میانگین،فراوانی داده ها( و در بخش استنباطی از میانه ،آزمون  tتک نمونه ای،
 tمستقل وضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافتهها :نتایج بدست آمده از آزمون tتک نمونه ای نشان داد که معلمان به میزان متوسطی شایستگی حرفه ای سازنده
گرایی را دارا می باشند .ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین رضایت شغلی و شایستگی حرفه ای سازنده گرایی
همبستگی  0.37وجود دارد .همچنین میانه و  tمستقل بیانگر این موضوع بود که معلمانی که رضایت شغلی باالتری
دارند در نتیجه نمره شایستگی حرفه ای سازنده گرایی بیشتری را دارا می باشند.

نتیجهگیری :در مجموع این پژوهش نشان داد معلمان شایستگی حرفه ای و در واقع نگرش سازنده گرا را در حد
متوسطی دارند و این شایستگی با رضایت شغلی معلمان رابطه دارد .لذا به مسئوالن امر پیشنهاد می شود دوره های
متناسب ضمن خدمت برای آشنایی بیشتر معلمان با رویکرد سازنده گرایی برگزار گردد .همچنین از آنجایی که رضایت
شغلی با شایستگی حرفه ای سازنده گرا ارتباط دارد .برای اجرایی تر شدن این رویکرد موفق سعی در فراهم آوردن
شرایط رضایت شغلی معلمان شود.

مقدمه
مربیان از ارکان اصلی فرآیندیاددهی ـ یادگیری هستند که نقش
انكارناپذیری درکیفیت زایی یا کیفیت زدایی نظام آموزشی ایفا میکنند
]1[.یونسکو آموزش را كليد توسعه جوامع و مسيري مي داند كه افراد
را براي تحقق توانايي ها و افزايش كنترل بر تصميمات اثرگذار بر آن ها

توانمند مي سازد  ]2[.این در حالی است که برای آموزش و ایجاد
یادگیری پایدار باید معلمان سیستم آموزشی یکسری اطالعاتِ دانشی و
مهارتی را داشته باشند که به آن دانش حرفه ای یا شایستگی حرفه ای
معلم(شایستگی های شغلی معلم) ،می گویند در عین حال که تربیت
دانش آموزان توانا یکی از دغدغه های نظام آموزش و پرورش می باشد.
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برای اینکه بتوانیم افراد متخصص و کار آفرین داشته باشیم باید افراد در
مدارس به شیوه صحیح و علمی آموزش دیده باشند تا بتوانند نقش خود
را در بازار کار و جامعه درست ایفا کنند.
این امر مستلزم اصالح شیوه های تدریس و افزایش مهارت معلمان و
مدرسان می باشد و با در نظر داشتن اینکه افراد بی شماری تحصیل
می کنند و می خواهند کار خوب داشته باشند ،دولت ها و به احتمال
زیاد مردم ،سیستم آموزشی و مخصوصا معلمان و مدیران را مسئول
مستقیم یادگیری یا عدم یادگیری آنها می دانند[ .]3در این راستا
یکی از راهبردهای یادگیری در برنامه درسی ملی بهره مندی فزونتر
از روش های فعال ،خالق و تعالی بخش ،با سازماندهی نوآورانه و خالق
فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق ،زمینه ساختن علم و معرفت را
فراهم نماید[ ،]4می باشد.
نظام آموزشی در کشور ایران سالیان طوالنی است که بر پایة انتقال
منفعالنه دانش به یادگیرندگان استوار است .اما امروزه دولت همگام
با تغییرات جهانی شروع به بازسازی و بهبود سیستم آموزشی پیشین
و تبدیل آن به یک سیستم آموزشی جدید انعطاف پذیر و دموکراتیک
کرده است .این تالش ها در راستای بهبود سطح مهارت های فکری
و با هدف آماده سازی افراد برای زندگی شخصی و حرفه ای انجام
می گیرد[ .]5با همه این تالش ها پژوهش کریمی[ ،]6با توجه به
یافته های مطالعه بین المللی پیشرفت سوادخواندن (پرلز) ،چنین
نتیجه گیری می کند که وضعیت عملکرد دانش آموزان ایرانی در
مطالعه تطبیقی (پایه چهارم ابتدایی) ،نشان دهندة ضعف نسبی نظام
آموزشی و توانایی پایین دانش آموزان درمهارت خواندن ،خاصه از نظر
درک و استنباط در آزمون پرلز است .وی در تحلیل نتایج به لزوم تجدید
نظر در فرایند یاددهی – یادگیری ،روش های تدریس و شایستگی های
حرفه ای معلمان اشاره می کند .همچنین نتایج مطالعه ی بین
المللی ریاضی و علوم (تیمز) نشان می دهد که دانش آموزان ایرانی
از نظر عملکرد در درس ریاضیات چندان موفق نبوده اند و همیشه در
رده های آخر از میان کشورهای شرکت کننده قرار گرفته اند و عملکرد
دانش آموزان در درس ریاضی در حیطه های شناختی بهتر و باالتر از
حیطه های درک و فهم است[ .]7موارد ذکرشده نشانگر آنند که معلمان
در شایستگی حرفه ای دچار نقصان می باشند و استدالل می شود که
ِ
تربیت نیروی انسانی متفکر و خالق
برای تحول در نظام های آموزش و
باید از اصول و روش خاصی بهره گرفت[.]8
از طرفی دیگر برای تربیت انسانی متفکر و خالق باید توجه داشت
نقش منابع انسانی به گونه ای است که می توان اظهار داشت هر قدر
تکنولوژی وجود داشته باشد ،باز هم رمز موفقیت سیستم های آموزشی،
عامل انسانی است .درمیان مولفه های منابع انسانی ،رضایت شغلی یکی
از مقوله هایی است که تالش های نظری و بنیادی بسیاری را به خود
معطوف ساخته است [ .]9رابینز[ ،]10رضایت شغلی را نگرش کلی فرد
نسبت به شغلش تعریف می کند [ .]10رضایت شغلی احساس رضایت
همرا با احترام در آموزش می باشد [ .]11اهمیت رضایت شغلی تا
حدی زیاد است که ولدمن و همکاران [ ،]12اظهار داشتند که یکی از
علت هایی که معلمان خود را زودتر از موعد بازنشسته می کنند شاید به
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نوعی عدم رضایت شغلی آنان باشد .این در حالی است که رضایت شغلی
با افزایش توانایی در تدریس ،افزایش نشان می دهد  ]13[.شرایط معلم
به منظور ارائه کار با کیفیت در آموزش و پرورش نسل های آینده یک
مسئله مهم برای سیاست های آموزشی است[ .]14بنابراین باید توجه
داشت رضایت معلم در جو یادگیری و روابط آموزشی و همچنین کیفیت
آموزش موثر است.
بدیهی است که نیروی انسانی وفادار خشنود ،سازگار با اهداف و ارزش های
مدرسه حاضر است فراتر از وظایف خود فعالیت کند و می تواند عامل
مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .رضایت شغلی نه تنها محیط را به
محیطی خالق و رشد یابنده تبدیل می کند همچنین باعث می شود
معلمان به خوبی شایستگی های حرفه ای مناسب را کسب کرده و عمل
کنند[ .]10در واقع رضایت شغلی باعث کاهش خستگی معلمان می شود
و باعث پیشرفت و موفقیت دانش آموز می شود[ .]15مطالعات نشان
می دهد که معلمان قدرتمندترین نفوذ را در دستاوردهای دانش آموزان
دارند[ . ]16در واقع متولیان آموزش و پرورش معلمان می باشند.
امروزه اندیشمندان بر این باورند که منابع انسانی با ارزش ترین منبع
برای آموزش و پرورش می باشد .لذا طبیعی است که توجه به آن ها از
اهمیت وافری بر خوردار است و هر فردی برای انجام صحیح و مناسب
وظیفه نیاز به رضایت از شغل دارد[ .]17همچنین بر اساس یافته های
کیامنش[ ]18میان بسیاری از درون دادهای آموزشی (ویژگی های
فردی و باورداشت های آموزشی معلمان مانند رضایت شغلی و شایستگی
حرفه ای) و برون دادهای آموزشی (کیفیت و نحوه یادگیری دانش
آموزان)رابطه وجود دارد[ .]18با توجه به یافته ها می توان به اهمیت
رضایت شغلی جهت بهبود بخشیدن به کارمعلمان و داشتن شایستگی
حرفه ای مناسب برای پرورش دانش آموزان توانا پی برد.
لذا در جامعه امروز برای داشتن زندگی بهتر باید شرایط اندیشیدن براي
فراگیران فراهم شود؛ تا با اندیشیدن ،به شناخت و باور برسند .یکی از
نظریه هاي دوران معاصر که با عصر فناوري اطالعات متناسب است و
بر یادگیرنده تأکید دارد ،نظریه سازنده گرایی است .بنابراین در عصر
حاضر توجه به نقش كليدی معلمان در امر آموزش و تلفيق فناوری های
جدید در تدریس ،لزوم رشد شایستگی ،كارایی ،اثربخشی و توانمندسازی
هرچه بيشتر آنها را ضروری می نماید[ .]19همچنین با توجه به این
نظریه معلمان نیاز به تجزیه و تحلیل مشکالت و سنتز دانش خود در
هر سطح از مطالعات برای مدیریت آموزش موثر و فرایند یادگیری به
طوری که دانش آموزان بدانند که چگونه زندگی در جامعه ای شاد را
یادبگیرند؛ دارند .لذا با توجه به نیاز عصر حاضر جامعه آموزشی ایران و
نکات ظریف نقش معلم در برنامه درسی سازنده گرایی معلمان نیاز به
توسعه شایستگی خود مطابق با تحول آموزشی سازنده گرا را دارند[]20
.اهمیت شایستگی حرفه ای از آن روست که شاخص موفقیت برای
سازمان ها به جای هوش افراد شایستگی حرفه ای می باشد .باید توجه
داشت که توسعه دادن شایستگی حرفه ای عامل اصلی مؤثر بر کیفیت
مدیریت آموزشی از جمله روابط خوب بین معلم و دانش آموزان و
همچنین مدیریت جو یادگیری است[.]21
معلمان اثربخش معلمانی هستند که به دنبال دستیابی
با عنایت به اینکه
ِ
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به اهدافی خاص هستند ،خواه این اهداف توسط خود آنان یا دیگران
تعیین شده باشد .بنابراین معلمان اثربخش باید دانش و مهار ت های
مورد نظر جهت دستیابی به اهداف مورد نظر را داشته باشند و این
مهارت ها را در زمان مناسب و به شیوه ی مطلوب و مورد انتظار به
کارگیرند .لذا شایستگی حرفه ای رابطه بین توانایی های فردی و اتمام
رضایت بخش و مناسب وظیفه است[ .]22برای رسیدن به چنین
تحوالتی باید معلمان دانش و بینش صحیحی از نظریه ها و راهبردهای
مختلف آموزشی رابدست آورند .نظریه بدون عمل حرکتی ایستا است
و عمل بدون مبانی نظری حرکتی کورکورانه است[. ]23سازنده گرایی
با حضور خود در تعلیم و تربیت با تاکید بر ظرفیت های ذهن انسان و
توان او در ساختن معنی بسیاری از اصول و روش های آموزش و پرورش
سنتی را به چالش کشیده است .
هانتلي[ ،]22قابليت هاي معلمان را در سه زمينه دانش حرفه اي ،عمل
حرفه اي و تعهد حرفه اي دسته بندي كرده است .دانش حرفه اي شامل
دانش محتوا ،شناخت دانش آموز و آگاهي از تدريس و يادگيري است
عمل حرفه اي از طراحي يادگيري ،ايجاد محيط يادگيري و سنجش
و ارزشيابي يادگيري تشكيل شده است و تعهد حرفه اي ،يادگيري
حرفه اي ،مشاركت ،رهبري ،ارزش ها ،ارتباطات و اخالقيات را شامل
مي شود.
نیکنامی و کریمی[ ،]24در پژوهشی اظهار کردند که كاستر و
همكارانش [ ]24صالحيت هاي معلمان را به پنج دسته اصلي و زير
مجموعه هاي آن ها تقسيم مي كنند كه عبارتند از -1دانش تخصصي
شامل :داشتن اطالعات الزم در زمينه دانش تخصصي ،توسعه و به روز
نگه داشتن آن -2ارتباطات شامل :برقراري ارتباط با دانش آموزان با
داشتن پيشينه مختلف ،هدايت انجام وظايف ،تحليل و روشن سازی
ديدگاه هاي دانش آموزان -3سازماندهي شامل :تعيين سيستم عملكرد
دانش آموزان ،مديريت زمان و تنظيم برنامه درسي مطابق اهداف
سازماني  -4پداگوژي چهار عامل را در برمي گيرد كه عبارتند از :كمك
به دانش آموزان و تعيين نيازهاي يادگيري ،تنظيم برنامه درسي براساس
نياز دانش آموزان مختلف ،طراحي فعاليت هايي براي تسهيل يادگيري
و رشد فراگيران ،استفاده از فن آوري اطالعات در تدريس  -5صالحيت
رفتاري شامل داشتن رويكرد دموكراتيك ،نگرش پيش كنشي ،كنجكاوي
در مورد تازه ها ،صداقت و درستي.
در زمان معرفی روش ها و رویکردهای جدید یادگیری ،عامل رضایت
شغلی نقشی مهم دارد[ .]25جامعه امروز از فراهم آوردن اجباری آموزش
به سمت تمرکز بر کیفیت آموزش و پرورش حرکت کرده است [.]26
تدریس با کیفیت در مدرسه مستلزم آگاهی از پارادیم ها و نظریه های
یادگیری است .در این راستا نظریه سازنده گرایی تاثیر عمیقی بر
رویکردهای یاددهی و یادگیری گذاشته است .نوع نگاه به ماهیت
یادگیری و به تبع آن تدریس ،دانش آموز ،معلم و محیط یادگیری را
دچار تغییر اساسی کرده است[ .]27استریون درکی و جانستو [ ،]28نیز
بر این عقیده هستند که بعد از ظهور نظریه سازنده گرایی قلمروهای
جدیدی از روش تدریس وارد حوزه ی آموزشی شد .تدریس مبتنی بر
سخنرانی کاهش یافته و در مقابل تدریس بر محورهای سازنده گرایی

()914

Z. Abolhasani and M. Javadipour

که شامل روش تدریس فعال مساله محوری ،یادگیری قرار دادی تکالیف
مربوط به موردها و فعالیت مشارکتی جای تدریس سنتی را گرفته است.
پیاژه ،دیویی ،ویگوتسکی و دیگران در توسعه سازنده گرایی پیشگام بوده
و تالش کرده اند جنبه های کاربردی آن را در آموزش برجسته کنند.
سازنده گرایی داری داللت های ضمنی عمیقی برای تدریس است .در
این پارادایم تاکید بر روی فرایند یادگیری است تا نتیجه آن .اینکه
فرد چگونه به پاسخ صحیح می رسد مهم است نه بازیابی یک حل
عینی .از نظر آویرام[ ،]29یک محیط سازنده گرایی ،محیطی است که
دانش آموزان را برای کار کردن با یکدیگر در یک جامعه پژوهنده قادر
سازد .در دیدگاه سنتی معلمان مسئول برنامه ریزی برای آموزش هستند.
در رویکرد سازنده گرایی برنامه ریزی با مشارکت و گفت وگو صورت
می گیرد .معلم و شاگرد در خصوص محتوا ،فعالیت ها و روش ها تصمیم
می گیرند .گاهی مهارت ها و رفتار خاص یک دانش آموز به عنوان هدف
برگزیده می شود[ .]30معلم فرصت هایی را برای یادگیرندگان فراهم
می کند تا بتوانند دانش خود را در عمل و چارچوبی خاص توسعه دهند.
در واقع معلم تسهیل کننده فرایند یادگیری است.
سازنده گرایی به دنبال حذف آزمون های استاندارد و رتبه بندی هستند.
عالوه بر این در سازنده گرایی سنجش بخشی از فرایند یادگیری است که
شاگردان نقش بیشتری در قضاوت پیشرفتشان رادارند ،سنجشعملکرد
براساس پرسشها کارپوشههایی که پیشرفت را مستند میکند
است[ .]31در روش های جدید ارزشیابی ،روش ها و ابزارهای سنجش
به گونه ای تهیه و به کار بسته می شوند که درک و فهم ،حل مسأله،
استدالل ،تفکر و کاربرد آموخته ها در شرایط زندگی واقعی را بسنجد که
این امر نیازمند ابزارهایی است که تکالیف پیچیده و واقعی را در اختیار
یادگیرندگان بگذارند و به آنان فرصت های بیشتری برای انجام تکالف و
حل مسائل بدهد.
بررسی پژوهش های انجام شده بيانگر توجه به اهميت شایستگی
حرفه ای معلم و رضایت شغلی در زندگی حال و آینده افراد جامعه و
تأثير آن در امر تعليم و تربيت می باشد که به اختصار به تعدادی از آنها
اشاره می شود.
بررسی پژوهش های انجام شده بيانگر توجه به اهميت شایستگی
حرفه ای معلم و رضایت شغلی در زندگی حال و آینده افراد جامعه و
تأثير آن در امر تعليم و تربيت می باشد که به اختصار به تعدادی از آنها
اشاره می شود.
جلیلی و همکاران[ ، ]3در پژوهشی با هدف بررسي وضع موجود توانايي و
صالحيت هاي معلمان از ديدگاه دانش آموزان و مقايسه با وضع مطلوب
از ديدگاه صاحب نظران در درس فيزيك سال چهارم دبيرستان؛ به این
نتیجه رسیدند که توانایی معلمان از لحاظ شناختی و نگرشی و مهارتی
در سطح مطلوبی قرار ندارد .در همین راستا یافته های تحقیق ایزدی
و همکاران[ ،]27که با هدف بررسی میزان شایستگی های حرفه ای
معلمان دوره متوسطه استان مازندران بر اساس دیدگاه سازنده گرایی،
انجام پذیرفت نشان داد که معلمان مورد نظر از شایستگی های
سازنده گرایی بر خوردار نیستند.
در پژوهشی دیگر که با هدف آزمون الگوي شناختي  -اجتماعي بر
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روی رضايت شغلي معلمان مقطع متوسطه شهر اروميه میکائیلی منبع
و همکاران[ ،]32با استفاده از روش پیمایشی انجام دادند به این نتیجه
دست یافتند که الگوی شناختی – اجتماعی در رضایت شغلی معلمان
موثر می باشد.
همچنین بر اساس تحقیق کاظمی[ ،]33که با هدف بررسی میزان
استفاده اساتید دانشگاه اصفهان از مولفه های اصلی دو رویکرد آموزشی
(رفتارگرایی،سازنده گرایی)در فرآیند یاددهی و یادگیری انجام پذیرفت
و نتایج بیانگر آن بود که میزان استفاده اساتید از دو مولفه رفتارگرا و
سازنده گرا از نظر دانشجویان در حد متوسط می باشد و بین مدرک
تحصیلی و سابقه تدریس و مرتبه دانشگاهی و استفاده از مولفه ها
رابطه ی معناداری مشاهده نمی شود.
عالوه بر کارهای نظری فوق ،به منظور تبیین اهمیت و جایگاه شایستگی
حرفه ای و رضایت شغلی و همچنین نظریه سازنده گرایی در تعلیم
وتربیت نیز پژوهش های میدانی متعددی در منابع التین انجام شده و در
تمامی آ نها به لزوم و اهمیت کاربرد این مولفه ها در تعلیم وتربیت تأکید
گردیده؛ به عنوان مثال :اسکالویک و اسکالویک[ ،]34طی پژوهشی به
این نتیجه دست یافتند که معلمانی که خودکارآمدی باالتری دارند
استرس کمتر و رضایت شغلی بیشتری دارند و بالعکس .همچنین نتایج
نشان داد اگر خود کار آمدی معلمان باال رود رضایت شغلی نیز بیشتر
می شود.
نتایج یافته های جاج و بونو[ ]35نشان داد که اعتماد به نفس و خود
کارآمدی عمومی ،اسناد درونی و پایداری عاطفی بهترین پیشبین برای
رضایت شغلی و عملکرد شغلی می باشد .باجر[ ، ]36با استفاده از
معادالت ساختاری چند سطحی و تجزیه و تحلیل مدل سازی یک مدل
مفهومی به این نتیجه دست یافت که اعتقادات فردی و خودکارآمدی
معلم تعیین کننده های رضایت شغلی معلمان هستند .با در نظر داشتن
پژوهش های ذکر شده و پژوهش هایی همانند؛ بدیهی است که رضایت
شغلی و خود کار آمدی معلمان با یکدیگر رابطه مستقیم دارد .هوی[]37
خودکارآمـدي معلم را به عنوان قضـاوت وي دربـاره قابلیـت هـاي خـود
جهت ایجاد پیامدهاي مثبت براي یادگیري دانش آمـوزان و درگیر
کـردن آنهـا در امـور تحصـیلی ،حتـی بـا وجود دانش آموزان مشکل
دار یـا بـی انگیـزه ،تعریـف مـی کننـد .در این صورت می توان نتیجه
گرفت که خود کار آمدی معلم همان باور مثبت است که موجب داشتن
توانایی در جهت اجرای رویکردهای نوین آموزشی مانند سازنده گرایی
می شود.
در پژوهشی دیگر دی سیمون و همکاران[ ،]38به این نتیجه رسیدند
که رضایت شغلی معلمان در روابط ایجاد شده بین معلم و شاگرد موثر
است .همچنین در تایید نتایج تحقیقات پیشین در پژوهشی جینک و
همکاران[ ]25به این نتیجه دست یافتند که با دستکاری عوامل روانی
می توان معلمان را به جهت گیری هدف راغب کرد.
در همین راستا نتایج تحقیق کولی و همکاران [ ،]11که با هدف بررسی
باورهای معلمان در مورد یادگیری اجتماعی-عاطفی دانش آموزان با
توجه به رابطه آن با استرس و رضایت شغلی انجام شد نشان داد
که استرس و رضایت شغلی معلمان در آموزش یادگیری اجتماعی –

()915

Tech. Edu. J. 13(4): 911-920, Autumn 2019

عاطفی به دانش آموزان تاثیر گذار است .در تاکید برتحقیقات پیشین
مصطفی و پال [ ،]39به این نتیجه دست یافتند که رضایت معلمان و
شرایط محیطی مناسب در کالس های علمی ،دسترسی به منابع مدرسه
و امکان شرکت در فعالیت های حرفه ای توسعه ای رابطه مثبت وجود
دارد.از طرفی دیگر آریف اوزر باس[ ،]40در پژوهشی با هدف ارزشیابی
برنامههای درسی آموزش ابتدایی جدید بر اساس رویکرد یادگیری
ساختن گرایی و با استفاده از نظرات معلمان با استفاده از روش تحقیق
توصیفی و تعداد نمونه ای معادل 713نفر معلم ابتدایی درجه یک و دو
در ترکیه به این نتیجه دست یافتند که معلمان تازه کار درک بهتری از
این رویکرد دارند و در اجرای این رشته موفق تر هستند.
بر اساس نتایج حاصل از تحقیق کلومشی و همکارن[ ]13معلمانی که
رضایت شغلی دارند امکان توسعه و بهره وری بیشتری را دارا می باشند.
همچنین یافته های بنتی[ ،]41در پژوهشی با عنوان یک مدل توضیحی
برای رضایت شغلی معلمان رومانیایی حاکی از این نکته بود که رضایت
شغلی باعث ایجاد نگرش مثبت به کار و باعث تغییر در سازمان مدرسه
می شود .در پژوهش های متفاوت بر روی متغیرهای شایستگی حرفه ای
معلم ،سازنده گرایی و رضایت شغلی به صورت جداگانه پژوهش هایی
انجام شده است .با این حال در هیچ یک از این تحقیقات به بررسی هر سه
متغیر به صورت همزمان نپرداخته اند .در واقع مشکالت و عدم موفقیت
دانش آموزان درآموزش ها؛ در نظام آموزشی حاضر مشکالت فراوانی را
فرا روی فراگیران و جامعه قرار داده است .که بنا به گزارشات مستند
روند تسهیل و بهبود فعالیت های آموزشی را با مشکل مواجه ساخته و
همچنین با در نظر گرفتن پژوهش های انجام شده اهمیت شایستگی
حرفه ای معلمان همراه با رضایت شغلی و رویکر موثر و مثمرثمر سازنده
گرایی؛ خالء یک چنین پژوهشی در عصر حاضر واضح تر می شود.
در ادامه از بررسی پیشینه پژوهشی نیز چنین استنباط می شود که
آموزش در کشور دچار ضعف و کاستی هایی می باشد و با عنایت به
اینکه نظریه سازنده گرایی یک نظریه ای است که اثرات مثبت آن در
جامعه ایران و جهان مستند شده است.
همچنین رضایت شغلی که اگر همراه با نیروی انسانی آموزش و پرورش
همراه باشد بهره وری آموزشی باال می رود .ضرورت بررسی شایستگی
حرفه ای معلمان با توجه به دیدگاه سازنده گرایی و رابطه آن با رضایت
شغلی معلمان ملموس تر می شود .بنابراین در این پژوهش هدف
بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلم و شایستگی حرفه ای معلمان بر
مبنایی سازنده گرایی می باشد .زیرا مهم ترین عامل در کالس کنش و
واکنش هایی است؛ که میان معلم و دانش آموز اتفاق می افتد[ .]42نتایج
بدست آمده از اطالعات این پژوهش می تواند مورد استفاده معلمان و
کارشناسان و برنامه ریزان آموزش جهت اصالح و بهبود آموزش حرفه ای
معلمان قرار گیرد .بدین منظور سواالت ذیل در پژوهش حاضر مورد
بررسی قرارگرفته شده است:
-1آیا معلمان در فرایند تدریس از شایستگی های حرفه ای سازنده
گرایی برخوردارند؟
 -2آیا بین شایستگی حرفه ای معلمان و رضایت شغلی رابطه ای وجود
دارد؟
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 -3آیا بین گروهی که رضایت شغلی باالتری دارند با سایر افراد نمونه ،در
نمره شایستگی حرفه ای سازنده گرای تفاوت معنادار است؟
روش تحقیق
روش پژوهش توصیفی -پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است .با
توجه به سواالت پژوهش برای پاسخگویی به سوال اول از روش پیمایشی
و برای پاسخگویی به سوال دوم از روش همبستگی استفاده شده است.
در این تحقیق متغیرها همانگونه که هستند مورد بررسی و تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند و همچنین شناخت وضعیت موجود می تواند برای
برنامه ریزی مسوالن مفید واقع گردد .برای انجام این کار پس از تعیین
نمودن مدارس نمونه با مراجعه به هر مدرسه و ارائه پرسشنامه نسبت به
جمع آوری داده ها اقدام شد.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی معلمان زن به تعداد  177و
مرد به تعداد  164مقطع متوسطه اول ناحیه  1شهرستان بهارستان که
در سال تحصیلی 95-1394در مدارس دولتی مشغول به تدریس بودند،
می بود .به دلیل محدود بودن حجم جامعه به جای نمونه گیری از سر
شماری استفاده شد.
ی
.
ها
متغی
توصیف
آمار
1
جدول
ر
ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های تحقیق شامل پرسشنامه ای
است که پرسشنامه حاضر شامل سه بخش
می باشد .بخش اول مربوط به مشخصات فردی یا حرفه ای آزمودنی ها
شامل :سن ،جنس ،سابقه کار و مدرک تحصیلی و  ..می باشد .بخش
دوم مربوط به شایستگی حرفه ای معلمان بر اساس سازنده گرایی است
که این پرسشنامه دارای چهار مولفه مشتمل بر  42گویه که بر اساس
پرسشنامه ایزدی و همکاران[ ]27در قالب طیف لیکرت پنج سطحی(از
خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= )5تدوین گردید .روایی صوری و محتوایی این
پرسشنامه توسط استادان دانشگاه و کارشناسان و پایایی آن با استفاده
از ضریب آلفای کرونباخ ومقدار  0.98محاسبه و تایید گردید .بخش
سوم پرسشنامه رضایت شغلی کارمندان است .این پرسشنامه داری 7
گویه است که بر اساس پرسشنامه نصیری فرد ]43[،در قالب طیف
لیکرت پنج سطحی( از خیلی کم= 1تا خیلی زیاد= )5تدوین گردید.
روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه نیز با استفاده از نظر استادان
دانشگاه و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
ومقدار 0.81محاسبه و تایید گردید.
همانطور که در باال اشاره شد ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای 5
گزینه ای از طیف لیکرت بود که به گزینه های آن از خیلی کم تا خیلی
زیاد به ترتیب امتیاز  1تا  5داده شد و بر این اساس یک نمره کلی
تحت عنوان میزان سازنده گرا بودن معلم و یک نمره برای هریک از
شاخص ها به صورت جداگانه محاسبه گردید .برای هر مولفه داده ها
با نرم افزار  spss22مورد تحلیل قرار گرفت.با توجه به نرمال بودن
داده ها ،از آزمون tتک نمونه ای برای بررسی تفاوت میانگین نمرات
معلمان در میزان توجه به مولفه های سازنده گرایی در فرایند تدریس و
همچنین بررسی شایستگی حرفه ای معلمان استفاده شد .در ادامه برای
پاسخگویی به سوال دوم از روش همبستگی پیرسون استفاده گردید و
سوال سوم را با استفاده از بدست آوردن میانه رضایت شغلی و آزمونt
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مستقل پاسخ داده شد.
یافته ها
الف :آمار توصیفی مربوط به پژوهش حاضر در جدول  1بصورت توزیع
فراوانی آمده است.
ب:آمار استنباطی
در این بخش از پژوهش در قسمت های جداگانه به سوال های پژوهش
پاسخ داده می شود.
سوال اول پژوهش :آیا معلمان شایستگی حرفه ای سازنده گرایی
برخوردار می باشند؟
میانگین فرضی مورد مطالعه معنادار است و چون میانگین محاسبه شده
برای مولفه شایستگی حرفه ای سازنده گرایی داده های جدول فوق
برای پاسخگویی به سوال اول با توجه به سطح معناداری بدست آمده،
 sig=0.001محاسبه شده و در سطح اطمینان [ ]0.01تفاوت میانگین
محاسبه شده برای مولفه شایستگی حرفه ای سازنده گرایی معنادار است.
با در نظر گرفتن اینکه میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین فرضی 3
جدول  :1آمار توصیفی متغیرها

tisics

Table 1: Descriptive satisics

Variables

Percentage

Frequency

51.7

136

Female

47.3

127

Male

10.6

28

20-30

42.6

112

30-40

19

50

40-50

27.8

73

No response

100

263

Total

7.2

19

1-5

16

42

5-10

28.5

75

10-15

22.4

59

15-20

16.2

42

20-25

8.7

23

25-30

1.1

3

No response

100

263

Sex:

Age:

Teaching experience:

Total
Degree of education:

5.7

15

Associate degree

73.4

186

Bachelor

18.3

48

MA

1.1

3

Phd

4.2

11

No response

100

263

Total

جدول  .2آزمون تتک نمونهای

جدول  :2آزمون تی تک نمونه ای

Table 2: One-sample T test satistics

Sig

Mean
difference

Df

t

Mean

0.00

0.76

262

112.39

3.76

Professional
Competency
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جدول  .5آزمون ت مستقل برای دو گروه رضایت شغل

جدول  :3تحلیل همبستگی پیرسون

جدول  :5آزمون تی مستقل برای دو گروه رضایت شغلی

Table 3. Pearson correlation
Table 5: Independent sample t test for two groups of job satisfactory

Table 3: Pearson correlation

Std.
deviation

Mean
difrance

0.42

-0.096

0.019

-2.36

0.024

-2.28

Df

Job satisfactory

0.40

-0.096

Sig

Professional
competency

T-test

1

0.37

T-test

260

Sig

0.37

1

Levene
test
F-test

Job satisfactory

Professional
competency

Tech. Edu. J. 13(4): 911-920, Autumn 2019

0.00

3.25

Job
satisfactory

factory

ر ی
جدول .4
میانگی و انحراف استاندارد دو گروه مولفه رضایت شغل
Table 4. The mean and Std. deviation of two groups of job satisfactory
شغلی
رضایت
مولفه
گروه
دو
استاندارد
انحراف
و
میانگین
:4
جدول
ی
جدول  .6میا ر ی
انحراف استاندارد دو گروه مولفه شایستگی حرفهای سازنده گرا
میانگین و
جدول :6
سازندهگرا
حرفهای
استاندارد دو گروه مولفه شایستگ
meanو انح
نگی
افTable
Theر4:
and Std: deviation of two groups of job satisfactory
nd Std. deviation of professional
competency
Table 6: The mean and Std: deviation of professional competency
Std. deviation

Mean

N

Job satisfaction

0.38

3.82

117

First group

0.27

3.92

145

Second group

0.48

3.36

34

First group

0.49

3.58

229

Second group

جدول  :7آزمون تی مستقل برای دو گروه شایستگی حرفه ای سازنده گرا

Table
samples t-test
t-testfor
fortwo
twogroup
groupofofprofessional
professionalcompetency
competency
Table 7.
7: Independent
Independent samples
Levene
test

T-test
Std. deviation

Mean difrance

df

Sig

T-test

0.91

Sig

0.91

F-test

می باشد .می توان اظهار داشت که شایستگی حرفه ای سازنده گرایی
ی
جدول  .7آزمون ت مستقل برای دو گروه شایستگ حرفهای سازندهگرا
معلمان در سطح مناسبی قرار دارد.
سوال دوم پژوهش :آیا بین شایستگی حرفه ای معلمان و رضایت شغلی
رابطه ای وجود دارد؟
برای بررسی ارتباط بین مولفه شایستگی حرفه ای سازنده گرا با رضایت
شغلی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .در جدول 3
ضریب پیرسون همبستگی و سطح معناداری آن محاسبه شده است.
داده های جدول فوق نشان می دهد همبستگی بین دو متغیر در سطح
 p<0.05معنادار است.
سوال سوم پژوهش :آیا بین گروهی که رضایت شغلی باالتری دارند
با سایر افراد نمونه ،در نمره شایستگی حرفه ای سازنده گرایی تفاوت
معنادار است؟
برای پاسخ به این سوال ،ابتدا مولفه رضایت شغلی ،از طریق بدست
آوردن میانه ی این مولفه به دو گروه تقسیم شد .سپس برای بررسی
تفاوت بین میانگین ها با برقرای مفروضه نرمال بودن ،از آزمون تی
مستقل استفاده شد .که نتایج آن در جدول  4بدین گونه آمده است.
داده های جدول فوق نشان می دهد میانگین گروه دوم [. ]3.91بیشتر
از میانگین گروه اول[ ]3.82می باشد .همچنین تعداد افرادی که میزان
رضایت بیشتری از شغل خود دارند که به تعداد  145نفر می باشد نیز
از گروه اول بیشتر است.
داده های جدول فوق نشان می دهد که آزمون لوین معنادار شده است.
بنابراین برای تفسیر از آزمون تی دوم استفاده می شود .در اینجا تی
معنی دار شده است .بنابراین بین این دو گروه در مولفه رضایت شغلی
تفاوت معنی دار است.
در ادامه مولفه شایستگی سازنده گرایی نیز با بدست آوردن میانه ی این
مولفه به دو گروه تقسیم شد .سپس برای بررسی تفاوت بین میانگین ها
با برقرای مفروضه نرمال بودن ،از آزمون تی مستقل استفاده شد .که
نتایج آن در جدول  6بدین گونه آمده است.
داده های جدول فوق نشان می دهد میانگین گروه دوم [ ]3.58بیشتر

Std. deviation

Mean

N

Professional
competency

-0.21
-0.21

260

0.019
0.022

-2.26
-2.38

0.14

2.15

Professional
competency

از میانگین گروه اول[ ]3.36می باشد .همچنین تعداد افرادی که میزان
نمره شایستگی سازنده گرایی بیشتری دارند؛ به تعداد  229نفر می باشد
که به میزان زیادی از تعداد نفرات گروه اول که میانگین پایین تری
دارند؛ بیشتر هستند.
داده های جدول فوق نشان می دهد که آزمون لوین معنادار نمی باشد.
بنابراین برای تفسیر از آزمون تی اول استفاده می شود .در این قسمت
تی معنی دار شده است .بنابراین بین این دو گروه در مولفه شایستگی
حرفه ای سازنده گرا تفاوت معنی دار است.
با توجه به جداول باال و معنی داری تی در هر دو جدول و اینکه میانگین
و تعداد نفرات گروه دوم در هر دو مولفه باالتر آمده است می توان
نتیجه گرفت که آزمودنی هایی که رضایت شغلی باالتری دارند ،میانگین
شایستگی حرفه ای سازنده گرایی باالتری دارند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که معلمان مقطع
متوسطه اول دارای شایستگی حرفه ای بر مبنای نظریه ی سازنده گرایی
می باشند .در واقع در این پژوهش سنجیده شد تا چه میزان معلمان
نگرش های سازنده گرایی را دارا می باشند که این نتیجه با یافته های
پژوهش ایزدی و همکاران[ ،]27همخوان است .این تحقیق با پژوهش

زهرا ابوالحسنی و محمد جوادیپور

حاضر از لحاظ استفاده از نظریه و پرسشنامه مشترک شایستگی حرفه
ای سازنده گرایی قابل قیاس می باشد .همچنین با یافته های تحقیق
کاظمی ]  ، [ 13نیز همخوان می باشد .در این پژوهش به این نتیجه دست
یافتند که اساتید به میزان متوسطی از مولفه های سازنده گرایی استفاده
می کنند .در پژوهش حاضر نیز با توجه به نتایج میانگین که از میانگین
فرضی لیکرت ( )3باالتر و از ()4پایین تر بود می توان گفت تاکیدی بر
نتیجه تحقیق کاظمی []13بوده است.
نتایج حاصل از یافته های سوال دوم پژوهش نشان داد رابطه مثبتی
بین رضایت شغلی معلمان با میزان شایستگی حرفه سازنده گرایی وجود
دارد اما با توجه به آنکه این میزان ارتباط این دو مولفه  0.37می باشد
می توان اینگونه تبین نمود که شدت رابطه خیلی زیاد نمی باشد زیرا
بخشی از شایستگی حرفه ای معلمان به رضایت شغلی برمی گردد و
عوامل دیگری نیز تاثیر گذار بر شایستگی حرفه ای می باشد .با این حال
این موضوع از اهمیت رابطه رضایت شغلی و شایستگی حرفه ای سازنده
گرا معلمان نمی کاهد و نیازمند توجه می باشد که این نتایج همخوان
با یافته های اسکالویک و اسکالویک[ ،]34جاج و بونو[ ،]35باجر[ ]36و
مصطفی و پال[ ]39ما و مک ویلیام[ ]44از نظر نتایج  ،روش تحقیق
و جامعه تحقیق می باشد زیرا به این نتیجه دست یافتند که رضایت
شغلی با خودکارآمدی و توانایی حرفه ای معلمان رابطه مستقیم دارد .در
واقع خود کارآمدی معلم همان توانایی معلم در تدریس  ،کنترل کالس
و آموزش اثر بخش یا به معنای تام شایستگی حرفه ای معلم را مطرح
می کند و زمانی که معلم توانمند و خود کارآمد باشد توانایی اجرای
رویکرد سازنده گرایی را نیز دارا می باشد و همچنین داوودی و همکاران
[ ،]15با استفاده از روش پیمایشی به این نتیجه رسیدند که بین انگیزش
شغلی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .شباهت این پژوهش
با تحقیق حاضر استفاده از معلمان به عنوان نمونه و همچنین استفاده از
ضریب پیرسون در تحلیل آماری می باشد و همخوان با یافته های شاه
آبادی و همکاران [ ،]10با عنوان بررسي رابطه بين رضايت شغلي و نشاط
اجتماعي در دبيران مقطع متوسطه شهر جيرفت که با استفاده از روش
پیمایشی به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و نشاط اجتماعی
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .این نشاط اجتماعی که معلمان
دارند خود باعث عملکردی بهتر در تدریس و اتخاذ شایستگی های
حرفه ای سازنده گرا می باشد.
نتایج حاصل از یافته های سوال سوم نشان می دهد معلمانی که نمره
رضایت شغلی باالتری دارند به میزان بیشتری مولفه های سازنده گرایی
را در کالس اجرا می کنند و شایستگی حرفه ای و نگرش سازنده گرا
را دارا می باشند .که می توان نتیجه گرفت رضایت شغلی در بدست
آوردن شایستگی حرفه ای سازنده گرا موثر است .این نتایج با یافته های
بنتی [ ]38که به این نتیجه دست یافت رضایت شغلی موجب نگرش
مثبت نسبت به سازمان مدرسه وایجاد تغییرات الزم می شود و پژوهشی
جینک و همکاران[ ]23که به این نتیجه دست یافتند که رضایت شغلی
معلمان را در جهت هدف های مدرسه ای و آموزشی هدایت می کند؛
همخوان است.
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مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.

تعارض و منافع
«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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