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Abstract 

Organizational efficiency can be improved by increasing the professional independence of 

employees, such as decision-making power and greater freedom of thought and action. 

The purpose of research was to investigate the level of perceived work autonomy of the 

teachers of Literacy Movement Organization. The research method is descriptive-

correlational. The statistical population included all teachers of Literacy Movement, 100 

people were selected as a sample, and in order to collect data, Work Independence 

Questionnaire was used. The content validity of the questionnaires was confirmed using 

experts' opinions and their reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The 

results showed that the teachers, having the necessary work independence with their own 

initiative and the experiences they gain, get to know the aspects of the curriculum, their 

involvement in the ways of educational materials leads to their becoming more professional. 

The results show that whatever the teacher participates in the level of knowledge, social, from 

the time of formulating the goals of the curriculum, to its implementation and content, and 

even in the amount, place and time of training while serving for him, the teacher He deals 

with the timing of his skills and seeks to develop his professionalism. This means that at the 

end of the evaluation, the teacher evaluates the success rate of the literate students. Evaluation 

as a feedback of the teacher's performance helps him to correct his mistakes, strengthen his 

strengths so that he can increase his professional levels. 
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 چکیده

یابد.  بهبود عمل و فکر بیشتر آزادی و گیریتصمیم قدرت مانند کارکنان ایحرفه استقالل افزایش با تواندمی سازمانی مقدمه: کارایی
 در که دارند هاییسازمان به نسبت تریکم اثربخشی شودمی محدود سازمانی باالی سطوح به صرفاً گیریتصمیم آن در که هاییسازمان
 کنند.می عمل تمرکززدایی با گیریتصمیم

 .سنندج بود شهرستان آموزی سواد نهضت سازمان دهندگانآموزش شده درک کاری استقالل سطح بررسی حاضر، پژوهش اجرای از هدف: هدف
 144 بود، دهندگان نهضت سوادآموزی شهرستان سنندجآموزش کلیه شامل آماری جامعه. باشدمی همبستگی نوع از توصیفی پژوهش روش: روش

 .شد استفاده( 1111) فریدمن معلمان شایسته کاری پرسشنامه استقالل از ها،داده گردآوری  منظور به و شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر
 داد نشان نتایج. شد تأیید کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با هاآن پایایی و متخصصان نظر از استفاده با هاپرسشنامه محتوایی ها: روایییافته

 شوند،می آشنا درسی برنامه های جنبه با آورند می دست به که تجاربی و خود ابتکار قوه با الزم کاری استقالل داشتن با دهندگانآموزش که
 . شود می آنها شدن تر ای حرفه به منجر آنها کردن دخالت آموزشی مواد های راه در

 محتوای و اجرا تا درسی، برنامه اهداف تدوین زمان از اجتماعی، دانش، سطح در دهندهآموزش چه دهد که هرگیری: نتایج نشان مینتیجه
-می خود های مهارت توقیت به دهندهآموزش باشد داشته مشارکت وی برای خدمت ضمن هاییآموزش زمان و مکان میزان، در حتی و آن

 سوادآموزان، موفقیت میزان از ارزشیابی پایان دهنده درآموزش که است معنی بدان این .است خود بودن ای حرفه توسعه دنبالبه و پردازد
 اصالح را خود اشتباهات تا کند می کمک  را او دهندهآموزش عملکرد از بازخوردی عنوان به ارزشیابی. کند می ارزیابی را خود موفقیت میزان
 .بیفزاید خود ای حرفه سطوح به بتواند تا کند تقویت را خود قوت نقاط کند،

 

 دهندگانشرایط کاری آموزش دهندگان،آموزش استقالل کاری، واژگان کلیدی:

 

 تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

 

 مقدمه 

کنند که کارایی سازمانی نظریه پردازان سازمانی استدالل می
ای کارکنان مانند قدرت افزایش استقالل حرفهتواند با می

. این [1] گیری و آزادی بیشتر فکر و عمل بهبود یابدتصمیم
کنند های مطالعاتی است که ادعا میاستدالل، بر مبنای یافته

گیری صرفاً به سطوح باالی هایی که در آن تصمیمسازمان
-تری نسبت به سازمانشود اثربخشی کمسازمانی محدود می

[؛ 2کنند ]گیری با تمرکززدایی عمل میهایی دارند که در تصمیم
هایی را برای ها گامهای اخیر سازمانبنابراین، در این سال
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ای کارکنان خود از طریق فرایندهای افزایش استقالل حرفه
 .[3اند ]تمرکززدایی سازمانی برداشته

ز فشار استقالل به تجربه، اراده، آزادی روانی و سطح مشخصی ا
[ 5] 1هویل و جان .[0خارجی برای انجام یک عمل اشاره دارد ]

 "اند: دهندگان را به شکل ذیل تعریف کردهاستقالل آموزش
دهنده را برای ساخت ای مثبت از استقالل که آزادی آموزشگونه

کند و مستلزم تعادل بین یک تعلیم و تربیت شخصی ارائه می
ی خاص های زمینهازمندیشخصیت، کارآموزی، تجارب و نی

شود که فرد رفتارش . احساس استقالل باعث می"آموزشی است
ها و عالیقش همخوان سازد. را خود انتخاب کند و آن را بارزش

رغم مشکالتی که در رسیدن به اجماع بر سر یک تعریف علی
های به [، پژوهش0دهنده وجود  دارد ]دقیق از استقالل آموزش

ی این سازه را شناسایی دهندهعامل تشکیل عمل آمده چندین
دهنده های عمل استقالل آموزش[. اولین عامل حیطه0اند]کرده

دهندگان در هایی که ممکن است آموزش[ زمینه8] 2الکواست. 
لند: بندی کردهی ذیل دستهآن مستقل عمل کنند در شش جنبه

محیط کالس برنامه درسی، آموزش، ارزشیابی، رفتار با فراگیران، 
دهندگان به منظور افزایش عملکرد ای. آموزشی حرفهو توسعه

-ها و مهارتی تواناییکلی خود در محیط کالس نیاز به توسعه

ی دهندگان دارای دو جنبههای آموزشای دارند. فعالیتهای حرفه
-ی آموزشی به عملکرد آموزشآموزشی و سازمانی است: جنبه

ی سازمانی نیز در شود. جنبهوط میدهنده در محیط کالس مرب
دهنده های آموزشگیریهای کالس و تصمیمی فعالیتبرگیرنده
مند به شرکت در دهندگان به طور کلی، عالقه[. آموزش1است ]
ها به منظور کمک به پیشبرد اهداف کالس هستند. گیریتصمیم

ن را هایشاای و تواناییی ارتقای دانش حرفهآنان همچنین، دغدغه
 در مدرسه دارند.

ای دهندگان در عملکرد حرفهدر خصوص استقالل آموزش 
موارد ذیل مطرح شده است: اول اینکه، آنان به آموزش پداگوژی 

[ دوم، آنان به 14پردازند ]با عملکردهای فردی در کالس می
ی انتخاب و تعیین مسائل گیری که اجازهاستقالل در تصمیم

دهندگان بر این باورند نیاز دارند. آموزشمهم وظایفشان را دهد 
های کالس دارند و ها بهترین شایستگی را در مورد رویهکه آن

گیری داشته باشند بنابراین باید توانایی چشمگیری در تصمیم
[ ادعا کرده که استقالل به معنی آزادی 12] 3برونتی[. سوم، 11]

باشد. یران میاز تقاضاها یا فشار از طرف سایر همکاران یا مد
چنین تعریف یا مفهومی با آزادی  در تعیین فرایندهای کار 

دهندگان مانند آزادی در ارائه برنامه درسی سروکار دارد. آموزش
چهارم، استقالل با کنترل، به مفهوم آزادی عمل برای انجام کار 
در ارتباط است. منظور از کنترل مستقل این است که معلم 

[. با این حال، 13های کالی درس است ]دار مسئولیتعهده

های آزادی را تغییرات اساسی در نظام آموزشی میزان این گونه
ها و دهندگان باید به رویهتا حدی کاهش داده است. آموزش

پذیری تحمیلی از طرف نظام آموزشی هایی از مسئوولیتمحدوده
 ی ودسچنان که وفادار باشند که قبالً وجود نداشته است، آن

اند آزادی اکنون باید درون مرزهایی با [ ادعا کرده10] 0رایان
[ به صورت انتقادی 15] 5پیرسون و هالموانع مشخص رخ دهد. 

دهندگان را از استقالل کاری بررسی کردند و ادراکات آموزش
-بیان داشتند که استقالل کاری، ادراکی است که آموزش

و احتماالً یک ناهمسازی  ی کنترل بر کار دارنددهندگان درباره
 با واقعیت وضع موجود باشد. 

ترین الگوی استقالل که مورد استقاده قرار گرفته الگوی معمول
[ است که بر اساس ان افراد 10] 0مک بیتاستقالل کاری 

کنند. در ها و دانش نظری خود را حفظ میکنترل بر فعالیت
تر به است که کم[ ارائه شده 10] 0پیتای مقابل، استقالل حرفه

تر به پردازد و بیشموضوع رها شدن از نظارت مقامات عالی می
-ها و ایدهآلعنوان روابطی پیچیده برای نفوذ و اختیار افراد، ایده

کنند متعلق به خودشان است کنند یا ادعا میهایی که رد می
سازی شده است. الگوی استقالل درگیر شده مربوط به مفهوم
[ بر این مفهوم بنا شده است که 18همکاران ] و 8گابریل

دهندگان استقالل با انزوا برابر نیست چراکه در این الگو، آموزش
شوند که به صورت مستقل نوآوری کنند و آن را تشویق می

-ها حفظ میها و همکاریتوسعه دهند؛ در همان حال، مشارکت

برخی شود. از دید شود و به تسهیم تجارب ارزش گذاشته می
نظران، الگوی استقالل مسئوول اهمیت الزامات اصلی را صاحب

کند، در همان حال ، استقالل محیط کار را نیز برجسته می
ی [. به نظر برخی دیگر، این الگو وظیفه5نماید ]تسهیل می

گذارد چرا که، این اصلی را بر دوش مدیران آموزشی می
ه اجابت را از طریق یابی باصطالح یک راهبرد مدیریتی از دست

[. در 11کند ]ها توصیف میدرونی کردن هنجارها و نظارت
ادامه، پیوستار افزایش کنترل به الگوی استقالل تنظیم شده 

[ که اصطالحی است برای توصیف وضعیتی به کار 24رسد ]می
ای محدود دهندگان در حوزهرود که در آن استقالل آموزشمی

دهندگان مورد بی اعتنایی قرار وزشوجود دارد و شاید حتی آم
 1بریتوان به الگوی استقالل شغلی گیرند. مشابه با این میمی

[ اشاره کرد که در آن، جهت حرکت و سفر تدریس به 21]
دهنده است اما مقصد و اهداف از قبل ی خود آموزشعهده

 تعیین شده است.
ل ی پژوهشی مفهوم استقالبا بررسی مبانی نظری و پیشینه

دهنده دهنده، در پژوهش حاضر، استقالل آموزشکاری آموزش
شود. سازی میدهنده مفهومبه عنوان منبع یا تولید قدرت آموزش

در این مفهوم، استقالل نه فقط به عنوان سپری در برابر 
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ی تشویق و دهنده بلکه یک وسیلهفشارهای وارده بر آموزش
ای است. یا حرفه دهندگان در حالت فردیتقویت قدرت آموزش

ترین تناسب را با مفهوم فوق دارد و به عنوان الگویی که بیش
مبنای نظری پژوهش حاضر در نظر گرفته شده، الگویی است 

[ مطرح شده است. وی در الگوی ارائه 2] 14فریدمنکه توسط 
سطح به شرح ذیل  5دهندگان را به شده میزان استقالل آموزش

 تقسیم کرده است:
دهندگان قدرت خالقیت و قابلیت د استقالل: آموزشنبو  -1

 های تدریس را ندارند.ایجاد تغییر روش
ی دهندگان آزادی اندکی در محدودهاستقالل کم: آموزش -2

 های موجود و هنجارهای تعریف شده دارند. مشخصی از برنامه
ها و دهندگان مجاز به ایجاد ایدهاستقالل متعادل: آموزش -3

 ی مدیر نیاز دارند.ای جدید هستند اما به اجازههبرنامه
دهندگان برای نوآوری آزادی تضمین استقالل زیاد: آموزش -0

 ای در چارچوب هنجارها و قوانین دارند.شده
-دهندگان برای ارائه و اجرای برنامهاستقالل کامل: آموزش -5

ی قوانین منطقی یا اخالقی آزادی کامل های درسی در محدوده
 ارند.د

توجیه انتخاب الگوی پنج سطحی فریدمن آن است که این الگو 
دهنده به عنوان منبع یا بر مبنای مفهوم دقیق استقالل آموزش

های نو و تولید قدرت شکل گرفته است و معنای آغازگری ایده
مشی و عملکردهای دهنده را در خطهایی که آموزشفعالیت

گیرد. از این رو با توجه به کند دربر میاصلی کالس درگیر می
مطالب فوق، هدف اصلی پزوهش حاضر هنجاریابی مقیاس 

دهندگان و آگاهی از ادراک ی آموزشارزیابی کاری شایسته
 باشد.دهندگان میمفهوم استقالل کاری آموزش

 

 روش 
باشد. در روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می

دهندگان تمامی آموزشاین پژوهش، جامعه آماری، شامل 
باشد که بر اساس آمار گزارش نهضت سوادآموزی سنندج می

وپرورش نهضت سواد آموزی شده از سوی مسئوالن آموزش
دهندگان به عنوان باشند که تمامی آموزشنفر می 144سنندج 
-کنندگان پژوهش انتخاب شدند. به منظور گردآوری دادهشرکت

 ی شایسته معلمان استفاده شد.نامه استقالل کارها، از پرسش
 

 ابزار تحقیق

پرسشنامه استقالل کاری شایسته معلمان فریدمن 

ها دهنده در پژوهشاهمیت موضوع استقالل آموزش: (1111)

سنجی مناسب ی ابزار روانو در عمل منجر به تقاضا برای تهیه
دهنده شده است؛ اما یک ابزار قطعی برای گیری آموزشاندازه

گیری استقالل وجود ندارد. از این رو، به توجه به هدف اندازه
ی استقالل کاری سایشته معلمان اقتباس نامهپژوهش از پرسش

نامه دارای [ استفاده شد. این پرسش1111شده از کار فریدمن ]
گویه در شش خرده مقیاس )ایجاد هویت و عملکرد آموزشی،  31

اجتماعی محلی، تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، درگیری 
ی کارکنان، موضوعات فوق برنامه، تدوین و تغییر برنامه توسعه

دهندگان را که های معمول آموزشدرسی( است و میزان فعالیت
دهندگان باید به صورت مستقل انجام گیرد توسط خود آموزش

ای لیکرت تنظیم ها در مقیاس پنج درجهنماید. گویهارزیابی می
ستقالل کاری را از عدم استقالل تا استقالل اند و درجات اشده

 کند. کامل بیان می
 

 پایایی پرسشنامه
نامه استقالل کاری های پرسشمیزان همسانی درونی گویه

ی معلمان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد شایسته
-( آمده است. همان1آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول )

-ود مقادیر آلفای کرونباخ در بین مؤلفهشگونه که مشاهده می

در نوسان است. از  108/4تا  801/4نامه از مقدار های پرسش
-می 04/4ی ضرایب باالتر از میزان قابل قبول جا که همهآن

نامه های پرسشها در درون مؤلفهباشند لذا همسانی درونی گویه
 باشد. مورد تأیید می

 
ی ی استقالل کاری شایستهنامهپرسشنتایج آزمون پایایی : 1جدول 
 معلمان

 ضریب آلفا تعداد گویه مولفه

 111/4 0 ایجاد هویت و عملکرد آموزشی

 112/4 0 تدریس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 100/4 3 درگیری اجتماعات محلی

 115/4 0 توسعه کارکنان

 801/4 0 فوق برنامه

 108/4 0 تدوین و تغییر برنامه درسی

 

 های پژوهشیافته 
 دهد.دهندگان را نشان میدرصد و فراوانی سابقه آموزش :2 جدول

 درصد فراوانی مدرک تحصیلی

 1/4 1 دیپلم

 5/4 5 کاردانی

 01/4 01 کارشناسی

 15/4 15 ارشد کارشناسی

 144/4 144 کل
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نامه استقالل نمودار ستونی متغیرهای طیف لیکرت برای پرسش
 ( زیر قابل مشاهده هست.1معلمان طبق نمودار )کاری شایسته 

 
 پرسشنامه برای لیکرت طیف متغیرهای ستونی نمودار -1 نمودار

 معلمان شایسته کاری استقالل

 
ها را در توانیم فراوانی تعداد پاسخ( می1با توجه به نمودار )

 31نامه نامه استقالل کاری مشاهده کنیم. در این پرسشپرسش
نمونه از عدم  144ها بین شده است که پاسخسؤال مطرح 

 استقالل تا استقالل کامل متغیر است. 
 

 گیریبحث و نتیجه
 درک کاری استقالل سطح هدف از اجرای این پژوهش بررسی

 آموزی بود.  سواد نهضت سازمان دهندگانآموزش شده
 مورد در گیری تصمیم مولفه به ها پاسخ فراوانی داد نشان نتایج -

 از مقوله این در که دید توان می و باشد می تربیتی مسایل
 مورد در معلمان بنابراین. برخوردارند کمتری استقالل
. دارند کمی شغلی استقالل تربیتی مسائل مورد در گیری تصمیم
 یادگیری تجارب اساس بر که درسی و آموزشی های برنامه
 چراکه شود می اجرا معلم توسط شود می تدوین و ریزی برنامه
 نقش معلم بنابراین بردمی پیش را آموزشی مقاصد است معلم

 تربیتی مسائل به مربوط های گیری تصمیم در مهمی
 استقالل باید زمینه این در معلمان روی این از دارد آموزان دانش
 که هستند معلمان این که این وجود با. باشند داشته را الزم

 هستند پیشرفت و یادگیری سمت به آموزان دانش حرکت محرکه
 .دهد می نشان را زمینه این در آنها کم استقالل از نشان نتایج اما
 خط مورد در گیری تصمیم حیطه در افراد که داد نشان نتایج -

 برخوردار کمتری استقالل از ها کالس بندی زمان برنامه مشی
 .هستند

 زمینه در کمی استقالل معلمان گفت باید یافته این تبیین در
 صورتی در دارند ها کالس بندی زمان به مربوط هایمشی خط

 عضو کالسی، های فعالیت حرکت اصلی اهرم چون معلمان که
 در باید بنابراین. است درسی و آموزشی های برنامه اجرایی
 وی نباید و باشد داشته مشارکت ها کالس بندی زمان های برنامه

 در باید معلمان. ساخت محروم زمینه این در شغلی استقالل از را
 که دارد جدی و حیاتی نقش ها کالس برای زمان سازماندهی

 .گرفت نادیده را آن نباید
 شرایط و معیارها مورد در گیری تصمیم مولفه داد نشان نتایج -

 .دارند کمی استقالل رابطه این در معلمان آموزان دانش پذیرش
 درسی برنامه در اساسی عنصر عنوان به زمان کالین دیدگاه از

 سطح در آموزان دانش و آموزشی سطح در معلمان که است
 اما کنند گیری تصمیم یادگیری فرآیندهای برای باید تجربی

 از مورد این در معلمان آمده دست به نتایج براساس متاسفانه
 .برخودارند کمی استقالل

 مدرسه هنجارهای تعیین حیطه در معلمان داد نشان نتایج -
 از مقوله این در که دید توان می عبارتیبه دارند کمی استقالل
 .برخوردارند کمتری استقالل

 یادگیری -یاددهی فرآیند در فرد تریندخیل معلمان که آنجا از
 در باید بنابراین. دارند ارتباط آموزان دانش با مستقیماً و هستند
 چراکه باشند داشته گیری تصمیم حق مدرسه هنجارهای تعیین
 آموزش و تربیت در مدرسه در شاغل افراد سایر از بیشتر
 در که داده نشان نتایج متاسفانه اما. هستند دخیل آموزان دانش

 .برخورداند کمتری استقالل از حیطه این
 برنامه اهداف تعریف حیطه در معلمان داد نشان نتایج -

 که کرد مشاهده توان می و دارند کمی استقالل مدارس تحصیلی
 .دارند کمتری استقالل که کردند اعالم اکثرا مقوله این در

 اهداف عنوان به شده طراحی پیش از هدفند یادگیری های فعالیت
 آموزشی و درسی های برنامه برای مقاصد و عینی کلی،
 نیازهای اساس بر باید که شود می تعیین آموزان دانش
 معلمان اهداف این اصلی کننده اجرا و گیرد انجام آموزان دانش

 داند می که اصلی گیر تصمیم و کننده اجرا که آنجایی از. هستند
 و مباحث چه آموزان دانش یادگیری -یاددهی فرآیند در

 نقش اهداف طراحی در باید بنابراین. دارند نیاز را هایی روش
 نتایج براساس متاسفانه که باشند داشته ایکننده مشارکت
 .دارند کمی استقالل هم مقوله این در معلمان

 از سازنده تعامالت ایجاد در معلمان که بود آن بیانگر نتایج -
 .برخوردارند کمتری استقالل
 با کنند، می فعالیت ها دستورالعمل و ها نامه آیین اساس بر معلمان
-می ارتباط آنها مختلف تجارب با گیرند،می ارتباط آموزان دانش

 و کنند می راهنمایی را آموزان دانش وظایف انجام در گیرند،
 سازندمی آشکار آنها خود برای را آموزان دانش های دیدگاه

 آموزان دانش و خود بین سازنده تعامالت ایجاد در معلم بنابراین
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 بر اما کنند می ایفا مهمی نقش زندگی در ترکلی حالت در و
 را خود استقالل سازنده تعامالت ایجاد در معلمان نتایج اساس

 .اند کرده اعالم ضعیف و کم
 در گیری تصمیم مقوله در معلمان که بود آن از حاکی نتایج -

 استقالل از است کرده ارائه را کالس در کار های رویه مورد
 .برخوردارند کمتری

 در دارد که هایی مهارت و هاگرایش ها،شناخت محموعه با معلم
 عاطفی، عقلی، جسمی، پرورش به تواند می تربیت و تعلیم جریان

 معلمان. کند کمک( آموزان دانش) فراگیران معنوی و اجتماعی
 تحلیل با خود مهارتی و عاطفی شناختی، هایصالحیت با نقش

 در معلمان اگر دهد می افزایش تربیت و تعلیم با مرتبط مسائل
 استقالل یا آزادی کالس در کار های رویه گیری تصمیم مقوله
 دهد یشاافز را خود های مهارت تواند می نه باشند نداشته شغلی

 پرورش و رشد برای را الزم کارایی و اثربخشی تواند می نه
 .باشد داشته آموزان دانش

 و هنجارها تعیین مقوله در معلمان که است آن بیانگر نتایج -
 .دارند کمی استقالل سوادآموزان رفتار برای مقررات

 تجارب دانش، مجموعه عنوان به معلمان ای حرفه هایشایستگی
 و یاددهی فرآیند حین در معلم هایگرایش و ها مهارت شخصی،
 تجارب و ها آگاهی این براساس معلمان و یابد می ارتقا یادگیری

 شخص تریندخیل عنوان به و برندمی باال را خود تجارب کیفیت
 بنابراین دارد دخالت آموزان دانش یادگیری فرآیند در مستقیم که

-تصمیم در دخالتی باید دهد انجام خواهدمی که آنچه برای

 خواهد عمل منفعل شخصی عنوان به وگرنه باشد داشته هاگیری
 .دهد می نشان خود از کمتری کارایی که کرد

 در گیری تصمیم مولفه در معلمان که است آن بیانگر نتایج -
 از سوادآموزان تحصیلی پیشرفت ارزشیابی های رویه و ابزار مورد

 .برخوردارند کمتری استقالل
 تحصیلی ارزشیابی های رویه و ابزار مورد در اگر معلمان

 خود ای حرفه هویت باشند برخوردار کمی استقالل از سودآموزان
 این به را خود شغلی رضایت یا انگیزه هاآن. بینندمی تنگنا در را

 و ابزارها مورد در باید معلمان بنابراین. دهند می دست از دلیل
. باشد داشته گیری تصمیم قدرت و دخالت ارزشیابی هایی رویه
 درکار ای حرفه افراد عنوان به معلمان که داشت دور نظر از نباید
 و ها رویه و ببینیم مننفعل شخص یک دیدگاه به را آنها اگر

 را خود شغلی رضایت وی کنیم قالب او به را آموزشی ابزارهای
 زمانی و یابدمی کاهش وی کارایی نتیجه در و دهد می دست از

 -یاددهی فرآیند) اثربخشی افت با بیاید پایین او کارایی
 .بود خواهیم روروبه( یادگیری

 مورد در گیری تصمیم مقوله معلمان که است آن بیانگر نتایج -
 استقالل از سوادآموزان دستاوردهای ارزیابی و سنجش معیارهای

 .برخوردارند مطلوبی
 با رابطه در گیری تصمیم حیطه در معلمان داد نشان نتایج

 مطلوبی استقالل از آموزان سواد دستاوردهای ارزیابی و معیارها
 آزادی گیری تصمیم این از معلمان دهد می نشان این برخوردارند

 نتایج تواند می امر این برخورداند را الزم عمل استقالل و عمل
 به را مدرسه و آموزان دانش معلمان، برای هم رضایتبخشی

 .باشد داشته همراه
 در گیری تصمیم مولفه در معلمان که است آن بیانگر نتایج -

 در که دید توان می و باشد می درس کالس فیزیکی محیط مورد
 .دارند را فراوانی بیشترین متعادل و کم استقالل مقوله این

 در را خود نقش معلمان از ای عده دهد می نشان نتایج
 و متعادل درس کالس فیزیکی محیط مورد در گیری تصمیم
 شیوه است آن بیانگر این. اندداده کزارش کم استقالل با بعضی

 را الزم استقالل معلمان از بعضی که شده منجر مدرسه مدیریتی
 کالس فیزیکی محیط مورد در گیری تصمیم در شرکت برای
 در گیری تصمیم در مشارکت این معلمان از بعضی اما دارند درس
 و مدیران بنابراین. ندارند را درس کالس فیزیکی محیط مورد

 برای معلمان به را الزم استقالل باید آموزشی مسئوالن
 درس کالس فیزیکی محیط گیری تصمیم مورد در آنها مشارکت

 .کنند فعالیت باالتری وری بهره با آنها تا بدهند معلمان به
 های گونه تعیین مقوله معلمان که است آن بیانگر نتایج -

 مقوله رفتاری، الگوهای تعیین تحصیلی، پیشرفت مختلف
 برگزاری مقوله خانواده، مشارکت مورد در گیری تصمیم
 نشان و گذارد می نمایش به را خانواده با فرهنگی های فعالیت

 برقرار در یعنی دارند حیطه این در مطلوبی استقالل که دهند می
 ها، خانواده با فرهنگی های فعالیت برگزاری والدین، با ارتباط

 آزادی از آموزان دانش خانواده با مشارکت درمورد گیری تصمیم
 به تواند می امر این. هستند برخودار الزم استقالل و عمل

 فراوانی کمک آموزان دانش پرورش و یادگیری و آموزش تسهیل
 .دهند ارتقا را خود ای حرفه های مهارت معلمان. کند

 مقوله به ها پاسخ تعداد فراوانی از ستونی نمایش نمودار این -
 وضوح به که است آموزش محتوای مورد در گیری تصمیم

 در. برخوردارند کمتری استقالل از مقوله این در که دید توان می
  معلمان است متمرکز آموزشی سیستم که ای جامعه یا مدارس

 محتوای مورد در گیری تصمیم و مشارمت در کمتری نقش
 و نیازها با که هستند معلمان این کهصورتی در دارند آموزش
 دیگر کس هر از بهتر و دارند سروکار آموزان دانش تجارب

 چه به تربیتی و آموزشی نیازهای شدن طرف بر برای دانند می
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 در گیری تصمیم مقوله در باید بنابراین دارند نیاز محتواهایی
 .باشند داشته را الزم استقالل باید آموزش محتوای با رابطه

 برای موضوع انتخاب حیطه در افراد که است این بیانگر نتایج -
 شده تعیین قبل از نیازمندی اساس بر خدمتشان ضمن برنامه

 .هستند برخوردار کمی و متعادل استقالل از مدرسه
 ضمن های برنامه در تصرفی و دخل و انتخاب هیچ معلمان یعنی

 دارند که هایینیازمندی اساس بر باید آنها برای که خدمتی
 معلمان از بعضی اما ندارند تصرفی و دخل هیچ گیرد انجام

 هرحال به. اندداده نشان خود از زمینه این در را متعادلی استقالل
 باشد معلمان نیازهای راستای در باید خدمت ضمن های آموزش

 باید هاآموزش این اجرای و اهداف تدوین از قبل باید و
 شده گرفته نظر در معلمان های خواسته و نیازها از نیازسنجی

 .باشد
 زمان و مکان انتخاب درحیطه افراد که است این بیانگر -

 متعادلی استقالل از خدمتشان ضمن های آموزش برگزاری
 .هستند برخوردار

 زمان و مکان انتخاب از معلمان که است آن بیانگر امر این
 همین. دارند رضایت خدمتشان ضمن های آموزش برگزاری
 افرایش ها آزمون این در شرکت برای را آنها میل رضایت

 .دهد می
 انتخاب مقوله به ها پاسخ تعداد فراوانی از ستونی نمایش -

 در که دید توان می که است سوادآموزان برای ویژه موضوعات
 است آن بیانگر امر این. دارند متعادلی استقالل زمینه این

 برای را موضوعاتی توانندمی خود سوادآموزان برای معلمان
 این در استقالل حق و کنند گیری تصمیم خود آموزش و تدریس

 .هستند دارا را زمینه
 حیطه انتخاب مقوله به ها پاسخ تعداد فراوانی از ستونی نمایش -

 استقالل زمینه این در که دید توان می که است عمومی فرهنگ
 و آموزش در دانست این در را امر این دلیل شاید. دارند کمی

 به پایین به باال از فرهنگ گیری شکل تدوین، متمرکز پرورش
 افراد  که معلمان و باشد می شده تعیین قبل از دستورالعمل شکل

 حق یا کمتر دخالت هستند درسی و آموزشی های برنامه عملیاتی
 استقالل نظر این از شود می داده آنها به کمتری مشارکت
 .کنند می احساس مقوله این در را کمتری

 موضوعات انتخاب مولفه به ها پاسخ فراوانی از ستونی نمایش -
 این در که دید توان می و باشد می برنامه فوق های فعالیت برای
 دهد می نشان امر این. برخوردارند کمتری استقالل از مقوله

 های برنامه برگزاری در معلمان تصرف و دخل و گیری تصمیم
 این در کمی گیری تصمیم حق آنها به و است کم برنامه فوق
 عنوان به را معلم تواند می هامشارکت عدم این. شود می داده باره

 در معلم استقالل به باید بنابراین سازد انگیزهبی ای حرفه یک
 .داشت جدی توجه زمینه این

 فرهنگی اجتماعی های فعالیت انتخاب مقوله داد نشان نتایج -
 برای موضوعات افزودن یا حذف مقوله سوادآموزان، برای ویژه

 و آزمون مصوب، درسی برنامه از خارج درس کالس آموزش
 توسعه آموزشی، کمک وسایل همراه به تدریس های روش تجربه
 های برنامه آزمون تدریس، های روش انتخاب تدریس، های روش
 اساس بر درسی ریزی برنامه تنظیم مقوله جدید، درسی

 دید توان می و گذارد می نمایش به را سوادآموزان های نیازمندی
 .دارند بیشتری استقالل زمینه این در افراد که
 و مطالعه به خود فراغت اوقات در معلمان دهد می نشان نتایج -

 داشته کمی وقت روز در اگر حتی کنند می درسی برنامه تدوین
 استقبال خود تدریس بازخورد از که هستند معتقد آنها باشند،

 برنامه حیطه در مطالعاتی هم تابستان تعطیالت آنها کنند، می
 آموزش زمینه در خود هایآگاهی و هاتوانایی افزایش درسی،
 و گیرندمی قرار تشویق مورد خود هممکاران توسط آنها هستند،
. دانند-می مهم خود ای حرفه رشد برای را ای حرفه توسعه

-هماهنگ برای برخورد با مشکل، رفتارشان را اداره و کنترل می

 کنند، لذا دارای عملکرد تحصیلی باالتری هستند.  
دانیم برای انجام هرکار پژوهشی بر اساس  طور که میهمان

هایی  وجود دارد که انجام آن پژوهش را با عنوان آن محدودیت
ها در این کند. یکی از محدودیتمواجه میهایی دشواری

 محدوده به پژوهش آماری جامعه نمودن پژوهش محدود
 جغرافیایی بود.
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