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زيسته، رضايت و عملکرد  هدف مقاله تحلیل تجربهچکیده: 

ها بود. نوع دوره شده در سايرشغلی نومعلمان ساماندهی
-آماری آن دانش ترکیبی و جامعه پژوهش کاربردی، روش

های آموزش فیزيک، شیمی و ( رشته1187-1182) آموختگان
 هایکه در دورهاست شناسی دانشگاه فرهنگیان کشور زيست

 نفربه 177از بین آنان،  .نده بودتحصیلی متفاوت ساماندهی شد
عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش يک پرسشنامه بازپاسخ 

پاسخ عملکرد و رضايت زيسته و دو پرسشنامه بستهتجربه
نفر هیأت علمی دانشگاه  6لی بود. روايی ابزار توسط شغ

های رضايت و فرهنگیان تأيید شد. ضريب پايايی پرسشنامه
 87/4و  28/4عملکرد، به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 

بازپاسخ، توسط پژوهشگران و سه  محاسبه شد. اعتبار پرسشنامه
 70و  کد محوری 18زيسته، متخصص تأيید شد. برای تجربه

 شده طبق معادالت ساختاری مدل ترسیمکد باز استخراج شد. 
(47/0=/DF2ꭓ،14/4>RMSEA)،  دارای برخورداری از

برازش الزم و بیانگر وجود همبستگی بین رضايت و عملکرد 
زيسته، رضايت و عملکرد شغلی  شغلی افراد بود. چون تجربه

بوده، نومعلمان از ساماندهی در دوره متفاوت چندان مطلوب ن
 الزم است اين مسئله مورد توجه قرار گیرد.

آموختگان، زيسته، دانشگاه فرهنگیان، دانشتجربه ها:واژهکلید
در دوره  رضايت شغلی، عملکرد شغلی، ساماندهی شده
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Abstract: The research purpose was to analyze 
the lived experiences, job satisfaction and 
performance of novice teachers who were 
organized in out-of-field educational courses. 
The research was applied and mixed in terms 
of the method. The statistical population 
included Farhangian University students who 
graduated graduates from 2016 to 2019 in 
physics, chemistry, and biology education who 
were working in out-of-field situation. From 
this population, 165 individuals were selected 
as the research sample. The tools were an 
open-ended life experience questionnaire and 
two closed-answer questionnaires for job 
performance and satisfaction. The tool's 
validity was confirmed by 7 faculty members 
of Farhangian University. The reliability of 
satisfaction and performance questionnaires by 
Cronbach's alpha method was 0.89 and 0.96, 
respectively. For lived experience, 12 core 
codes and 64 open codes were extracted. The 
model drawn using structural equations 
(ꭓ2/DF=4.05,RMSEA>0.10) confirmed the 
correlation between job satisfaction and 
performance. It seems that the teachers do not 
have proper lived experience, job satisfaction, 
and performance from out-of-field organizing, 
and this issue should be addressed. 

Keywords: life experience, Farhangian 
University, graduates, job satisfaction, job 
performance, out-of-field organized 
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 مقدمه

دارای هويت عنوان يک نهاد اجتماعی ترين فعالیت کارگزاران مدرسه بهاصلیکردن معلمی 

يک درسه حضور دارند، هیچهای بسیار است. در میان کسانی که در مخاص و پیچیدگی

ای است اندازه معلم دارای آثار ماندگار و گسترده نیست. اين آثار گسترده نیازمند عمل حرفهبه

 (.174:1186صفرنواده و همکاران، ) شودهای مربوط حاصل میکه از طريق کسب شايستگی

نظام آموزشی به های معلمی، نقش مهمی در دستیابی ها، احساسات و توانمندیافکار، ايده

عوامل متعددی بر رفتار معلم در کالس درس، . (8416، 1پرادان و جنا) های خود دارندهدف

، باورهای معلم، مديريت مدرسه، برنامه درسیتوان به گذارند. از بین اين عوامل میتأثیر می

لم و های شخصیتی معهای جامعه، ويژگیآموزان، ويژگیامکانات و تجهیزات، شرايط دانش

 (.10:8416، 8مويجز و رينولدز)های تدريسی او اشاره نمود مهارت

های جنسیتی، سنی، ذهنی، شناختی، معلمان هر دوره و رشته تحصیلی، با توجه به ويژگی

علمی، ذهنی،  هایاز توانمندی آموزان، بايدهای دانشعاطفی و روانی، اجتماعی و توانايی

زاده شريف) های شخصیتی خاص آن برخوردار باشنديژگیهای هیجانی و انگیزشی و ومهارت

-سو با تحوالت علمی و متناسب با نیازهای جامعه، توانايیهم( تا بتوانند 12:1182و همکاران، 

های يادگیری متنوعی را برای کسب های دانشی و روشی متناسب را کسب نمايند و موقعیت

ريزی گروه هماهنگی برنامه) ک ببینندالعمر تدارهای يادگیری مادامعادات و مهارت

 .(0:1188معلم، تربیت

معلم است. های الزم در معلمان، نظام تربیتترين نظام ايجاد شايستگیاز جمله مهم

سازی معلمان و نهادی نفیس و ترين ارکان نظام آموزشی در امر آمادهمعلم يکی از مهمتربیت

 است و پرورشآموزش حول و تعالی در فاخر در مجموعه آموزش عالی کشور و رکن ت

بیش از يک  ایمعلم ايران، با برخورداری از سابقه تربیت نظام (.07:1186قاسمی و همکاران، )

ها و و با تأسیس دانشگاه فرهنگیان، اقدام به پذيرش دانشجو برای دوره 1181قرن، از سال 

هر رشته و دوره تحصیلی،  درسیمهابرننمود. در اين دانشگاه منطق  های تحصیلی مختلفرشته

ای ترکیبی عنوان مجموعهای و تحقق شايستگی بهای است که شرايط برای تربیت حرفهگونهبه

                                                 
1. Pradhan & Jena 

2. Muijs& Reynolds 



...، رضايت و عملکرد شغلی نومعلمان ساماندهی شده در کاوشی در تجربه زيسته  

85 

 

های هويت را برای دانشجومعلمان فراهم های ناظر به همه جنبهو مهارت از صفات، توانمندی

ی برای بهبود مستمر آن بر تا آنان برای درک موقعیت خود و ديگران و عمل فردی و جمع کند

مراتب حیات طیبه، چهار شايستگی موضوعی، اساس نظام معیار اسالمی، در جهت دستیابی به

-ای که قرار است بعد از دانشموضوعی و عمومی را متناسب با رشته يا دوره -تربیتی، تربیتی

 (.1180رهنگیان، جمعی از نويسندگان دانشگاه ف) آموختگی در آن فعالیت نمايد، کسب نمايند

های دبیری دانشگاه که آموختگان رشتهدانش وجود، در موارد متعدد، تعدادی ازاين با

اند، به داليل مختلف از جمله عدم شده برای فعالیت و تدريس در دوره متوسطه دوم تربیت

در اين  نیاز به رشته آنان در دوره متوسطه دوم، کمبود معلم در دوره متوسطه اول و ابتدايی،

های الزم شوند. اين امر به دلیل عدم برخورداری اين معلمان از شايستگیها ساماندهی میدوره

ها، مشکالت و مسائل برای فعالیت در دوره و رشته تحصیلی متفاوت، باعث ايجاد چالش

پرچالش، به  هایسال عنوانهای نخست معلمی، بهاين موضوع در سال متعددی خواهد شد.

تجربگی، عدم امکان استفاده از ضطراب ناشی از ورود به محیط کالس و درس، کمدلیل ا

(، باعث ايجاد 186:1041قربانی،) مباحث نظری دانشگاهی و فاصله بین نظريه و عمل تربیتی

 شود. مشکالت متعددی برای نومعلمان می

لف انجام های مختها يا رشتهگرچه پژوهشی مرتبط با عدم بکارگیری معلمان در دوره

هايی که به نحوی اقدام به بررسی متغیرهای مربوط به اين پژوهش نشده، اما نتايج پژوهش

های اند، حاکی است که معلمان برای موفقیت در يک دوره يا رشته بايد از شايستگینموده

مورد نیاز آن برخوردار باشند، تا از رضايت و عملکرد شغلی مناسبی در آن دوره برخوردار 

(، نومعلمان رشته شیمی در تدريس 1188) کامیابی ای که طبق نتايج پژوهشند. به گونهباش

راد و کاظمی اند.رو بودهبا مشکالت متعددی در حوزه دانش موضوعی روبه علوم تجربی

های ترين عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان را میزان تسلط آنان بر روش(، مهم1182) همکاران

-ابوالحسنی و جوادی اند.شی مدرسه، مديريت کالس و ارزشیابی آوردهتدريس، فضای انگیز

ای و رضايت شغلی معلمان رابطه وجود های حرفهشايستگی(، دريافتند که بین 1182) پور

در چهار زمینه  های تدريس دبیران برگزيده را(، ابعاد صالحیت1186) سراجی و پايداردارد. 

های آموزشی کارگیری فناوریداری و بهريس و کالسهای شخصیتی، تدتسلط علمی، ويژگی

را  ترين عوامل مؤثر در میل به ماندگاری نومعلمان(، مهم1186) ابراهیمی و همکاران اند.دانسته
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ای، های رفتاری و درونی آنان، تناسب شغل و شاغل، شايستگی حرفهتوجه به ويژگی میزان

سازی معلمان، شانس پیشرفت ایغلی، حرفهرضايت شغلی، تنوع محتوای کاری و جذابیت ش

(، معلمان 1186) نتايج پژوهش کبیریطبق اند. ای و کاهش تبعیض شغلی آوردهو توسعه حرفه

 اند.اند، عملکرد بهتری از ساير معلمان داشتهشده ابتدايی که برای آموزش در اين دوره تربیت

ل و شرايط ارتقاء خود، عملکرد شغلی (، دريافت که معلمان راضی از ماهیت شغ1186) امانی

-آورده 1(، به نقل از روسو106: 1187) دهند. محمدی فارسانی و همکارانخود را افزايش می

به دلیل عدم  کنند،تحصیالت خود تدريس میای به غیران جايگزين که در رشتهاند که معلم

قادر به برقراری نظم کالس ها و راهبردهای آموزشی در مقطع و رشته متفاوت، آشنايی با روش

متفاوت از رشته آموزش ابتدايی، از دانش  دريافت که معلمان دارای رشته کبیرینیستند. 

کبیری، ) موضوعی باالتری برای تدريس درس رياضی دوره ابتدايی برخوردارند -تربیتی

لمان و ( بین میزان رضايت شغلی مع1181) آبادی و همکارانزارع شاه(. در پژوهش 04:1186

پژوه و نتايج پژوهش دانشبستگی وجود دارد. متغیر رشته تدريس و سطح تحصیلی آنان هم

های درسی های معلمانی که موضوعاثربخشی فعالیت (، نیز حاکی است که1127) همکاران

 تری قرار دارد.کنند، در سطح پايینمختلفی مانند علوم تجربی، رياضیات و غیره را تدريس می

(، شرايط شغلی و محیط کار و نوع و میزان ارتباط رشته 8412) 8يج پژوهش تینطبق نتا

 (،8412) 1چنگ و ژیتخصصی و فعالیت تدريس معلمان در رضايت شغلی آنان تأثیر دارد. 

تربیتی آنان و رشته مورد تدريس -های فردی معلمان و دانش محتوايیاند که بین ويژگیآورده

آموزشی و تربیتی (، نشان داد که دانش8416) 0هش هموند و گاردنرآنان رابطه وجود دارد. پژو

و توانايی تدريس در يک دوره نقش مهمی در عملکرد و رضايت شغلی معلمان دارد. 

(، در پژوهش خود دريافت هرگونه استرس و فشار بر معلم از سوی 8416) 7دروزينسکا

 7يج پژوهش گرباز، ساينم و تراماننتاشرايط کاری، با رضايت شغلی او رابطه معکوس دارد. 

شناختی معلمان يعنی شخصیت و رضايت شغلی با های روان( نشان داد که ويژگی8417)

                                                 
1. Russo 

2. Tien 

3. Cheng &Xie 

4. Hammond & Gardner 

5. Dorozynska 

6. Gurbuz, Ergun, Sinem&Teraman 
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( نیز نتیجه گرفتند که رشد و توسعه 8444) 1ويلیج و ريمرزعملکرد شغلی در ارتباط هستند. 

شروع و تا پايان معلم ای معلمان يک دوره تحصیلی، فرآيندی است که از دوران تربیتحرفه

معلم بايد معلمان آن دوره را آماده سازد که در موارد يابد، بنابراين تربیتزندگی فرد ادامه می

 آموزان تدريس کنند.های متفاوت دانشپیچیده بتوانند به گروه

با توجه به موارد مذکور و پیشینه برای تدريس در يک دوره، الزم است افراد از 

ن دوره برخوردار باشند، در غیر اين صورت ممکن است با مشکالت و های الزم آشايستگی

ها و مشکالت کاهش رضايت و های متعددی برخوردار شوند. از جمله اين چالشچالش

-رو در اين پژوهش با توجه به اهمیت ساماندهی دانشعملکرد شغلی افراد است. ازاين

-ائل مرتبط با ساماندهی آنان در دورهآموختگان در دوره و رشته تحصیلی خود، به بررسی مس

دانشگاه فرهنگیان نیز  1188های پژوهشی سال های متفاوت پرداخته شد که يکی از اولويت

زيسته، رضايت و عملکرد شغلی آنان در زمینه فعالیت در  تجربه بوده است. در اين پژوهش

صورت نظری مورد بررسی دوره متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه سه متغیر مذکور به

 قرار گرفته است.

 ( و10:1188سیف، ) ستد يا تأثیر متقابل بین فرد و محیط و ، تجربه داد8زعم ديويیبه

و از طريق 1جريانی متحول است که مستقل از تجربه و مقدم بر تعامل فرد با جهان هستی نبوده

 گیردرامون وی شکل میتعامل دائمی انديشه آدمی با محیط فردی، اجتماعی و مادی پی

کند های مختلفی را کسب می(. هر انسان با توجه به زندگی خود، تجربه172:1827، 0کلندينین)

، برای بیان دنیای تجربه 7زيسته، از سوی هوسرل شود. تجربهمی گفته 7زيستهکه به آن تجربه

ندگی طبیعی اصیل، شود، يعنی زصورت طبیعی تجربه میفوری و بدون واسطه و دنیايی که به

عنوان دنیايی واقعی و معنادار مطرح شد و عبارت است از اينکه فرد چگونه دنیای خود را به

 (.887:1187فتحی واجارگاه،) کندتجربه و درک می

                                                 
1. Villegas & Reimers  

2. Dewey 

3. Tranxendental 

4. Clandinin 

5. Lived Experince 

6. Husserl 
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-ای بسیار ارزشمندی هستند که قبل از هرگونه سیاستهای حرفهمعلمان دارای تجربه

دانش، ) ها توجه شود، اما به دلیل تأکید بر ساير منابعآنريزی آموزشی بايد به گذاری و برنامه

زعم (. به1،1881کالين) گیردمورد غفلت قرار می فراگیران و جامعه(، اين تجربیات اغلب

شده، زندگی آنچه در مدارس مورد غفلت واقع شد، احترام عمیق به تجربه زيست 8پاينار

تحلیل نیستند و نگرش  و گیری و تجزيهاندازه هايی است که قابلعاطفی و آن دسته از ادراک

مهرمحمدی و ) تفاوتی نسبت به تجربه شخصی آنان استمکانیکی نسبت به معلمان و بی

های معلمان از موقعیتی که در آن قرار . با توجه به متفاوت بودن برداشت(117:1126همکاران، 

توان موانع و مشکالت را طريق میو از اين  دارند، تفسیر نگرش و رفتار آنان ضرورت دارد

 (.8410و همکاران،  1چنگ) ها اقدامات الزم را عمل آوردشناسايی و برای حل آن

عملکرد  معلمان از اهمیت بسیار بااليی برخوردار است. 0بنابراين توجه به عملکرد شغلی

یت در های اثربخشی، مديريت دانش، کیفعنوان يک پديده بسیار مرتبط به جنبهشغلی به

ای به درجه و (8417، 7پالتیس، رکلیتیز و زيمراس) شودمديريت و توسعه سازمان شناخته می

-(، فعالیت8484و همکاران،  7لیدبتر) از کیفیت انجام وظايف محول شده به فرد، در شغل خود

يا  (،8411، 6گیتر، هافمنز و پپرمنز) هايی که فرد بايد انجام دهدهای مربوط به شغل و فعالیت

های مختلف که به تفکیک افراد فعال آن بخش های کلی مورد انتظار سازمان از بخشارزش

و  2پالتیس) دهدای مشخص از زمان آن را انجام میشود و هر فرد در طول دورهارائه می

 کند.(، اشاره می8417همکاران، 

مل توانايی، انگیزه، ترين متغیرهای مؤثر بر عملکرد معلمان را شا، مهم8هرسی و بالنچارد

 (،8412) 14، هسبی و آلتیندگ(04: 1182راد و همکاران، کاظمی) ارزيابی، اعتبار و محیط

                                                 
1. Klein 

2. Pinar 

3. Cheng  

4. Job Performance  

5. Platis, Reklitis&Zimeras 

6. Leadbetter 

7. Gieter, Hofmans&Pepermans 

8. Platis 

9. Hersey & Blanchard 

10. Hasbay&Altindag 
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های عملکرد، دستمزد، محیط کار و ها، سطح و شاخصای، شايستگیاستاندارهای حرفه

 .کردند(، فرهنگ سازمانی، انگیزش شغلی و رضايت شغلی ذکر 8417) 1مديريت و هاتابارات

لحاظ نظری، انگیزه و رضايت شغلی معلمان يکی از عوامل مهم اثرگذار در عملکرد  به

هايی مند برای انجام فعالیتوجود معلمانی عالقه(. 8411، 8آزوپ و همکاران) شغلی آنان است

 فراتر از وظايف رسمی خود، در بهبود سازمان آموزشی از اهمیت بااليی برخوردار است

های مديران، چگونگی ايجاد بستر مناسب ترين نگرانی( و يکی از مهم1084، 1سامچ و اپالتکا)

خوبی پذيری و احساس تعهد، وظايف شغلی خود را بهبرای معلمان است تا آنان با مسئولیت

 انجام دهند. افرادی که از شغل خود رضايت دارند، از عملکرد باالتری برخوردار هستند

 (.877:1181زارعی متین، )

است که باعث خشنودی و  غلی واکنش هیجانی مثبت فرد نسبت به شغل خودرضايت ش

هايی ( و يکی از مؤلفه8414، 0نديری و تانوا) شودنگرش مثبت وی نسبت به کار و سازمان می

، 7مودور و توکسون) کنداست که در بلندمدت افراد را به انجام وظايف خود ترغیب می

ايط کاری، شیوه رهبری، عدالت، شغل مناسب و غنی، (، شر877:1181) (. زارعی متین8411

(، 1180) های پیشرفت و تطبیق مناسب شغل و شاغل، شمس و اسفندياریوجود فرصت

ماهیت کار، حقوق و پرداخت، فرصت ارتقاء، نظارت و سرپرستی و همکاری شغلی، شريعتی 

رهبری و سرپرستی  ارتقاء، ، وجود شرايط7(، دستمزد مکفی، نفس کار78:1187) و همکاران

های مناسب، روابط با همکاران، امنیت شغلی، ساختار سازمانی، شرايط فیزيکی کار و ويژگی

 اند.عنوان عوامل مؤثر بر رضايت شغلی مطرح نمودهشخصیتی رابه

های آموختگان رشتهبا توجه به موارد مذکورو با توجه به ساماندهی تعداد زيادی از دانش

های متوسطه اول و ابتدايی و لزوم بررسی مسائل نشگاه فرهنگیان در دورهآموزش و دبیری دا

برنامه های های متفاوت به دلیل متفاوت بودن ويژگیو مشکالت آنان در زمینه فعالیت در دوره

عنوان ها از دوره متوسطه دوم، آنچه در اين پژوهش بهآموزان و معلمان اين دوره، دانشدرسی

                                                 
1. Hutabarat 

2. Usop Et All 

3. Somech & Oplatka 

4. Nadiri&Tanova 

5. Mudor&Tooksoon 

6. The Work Itself 
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های آموختگان رشتهزيسته، عملکرد و رضايت شغلی دانشت که تجربهمسأله مطرح اين اس

 شناسی، از فعالیت در دوره متفاوت چگونه است؟آموزش فیزيک، شیمی و زيست

 روش پژوهش

جامعه آماری  تحلیلی و همبستگی بود.-روش آن توصیفی نوع اين پژوهش کاربردی و

توسطه دوم های دبیری مرشته 1182تا  1187های آموختگان سالشامل تمامی دانش پژوهش

اند. با های متوسطه اول و ابتدايی ساماندهی شدهکه در دورهدانشگاه فرهنگیان کشور بود 

آموزش و اداره کل  و پرورشآموزش های گسترده پژوهشگران از طريق وزارت وجود تالش

ن زمینه، امکان تعیین دقیق مانع دراي و ها، به دلیل عدم وجود اطالعات جامعاستان و پرورش

-ای يک مرحلهتعداد افراد جامعه فراهم نشده است. بنابراين پژوهشگران ابتدا به روش خوشه

عنوان نمونه آماری  به شناسی راآموزش فیزيک، شیمی و زيست آموختگان سه رشتهای دانش

ور از طريق مذک آموختگان سه رشتهتمامی دانش انتخاب نموده و بعد از اخذ مشخصات

از آنان خواسته  های مختلف،معاونت آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه و ارسال پیام به روش

ها اعالم شد که در صورت ساماندهی در دوره متفاوت، موافقت خود را برای ارسال پرسشنامه

کشور،  استان 11آموخته، از نفر دانش 177های متعدد، ها و تماسنمايند. بعد ازپیگیری

 را تکمیل و ارسال نمودند الکترونیکی برای آنان ارسال شد صورت که به هايیپرسشنامه

 (.1جدول )
 هاهای پرسشنامهدهندگان به سؤالفراوانی و درصد پاسخ: 1جدول

 مجموع عنوانشده بهساماندهی رشته جنسیت متغیر
 ساير آموزگار دبیر علوم زيست شیمی فیزيک زن مرد

 177 00 8 111 87 24 74 67 84 فراوانی
 144 87.6 7.0 76.1 17.1 02.7 17.0 07.7 70.7 درصد

کیفی و کمی( و از طريق يک پرسشنامه بازپاسخ برای ) های پژوهش به روش ترکیبیداده

پاسخ برای بررسی عملکرد و رضايت شغلی زيسته، دو پرسشنامه بسته هایبررسی تجربه

متفاوت استفاده شد. روايی صوری و محتوايی سه پرسشنامه  نومعلمان ساماندهی شده در دوره

اعتبار پرسشنامه علمی دانشگاه فرهنگیان تأيید شده است.  نفر از اعضای هیأت 6توسط 

گیری با بهره) های افراد، تعیین کدهای منتخب، محوری و بازسازی تجربهبازپاسخ، بعد از پیاده
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ط پژوهشگران و سه نفر از همکاران آگاه به (، توسMASQDA2020 افزار آماریاز نرم

بررسی رضايت و عملکرد شغلی، به دلیل های پژوهش کیفی بررسی و تأيید شد. برای روش

های مدنظر اين های الزم برای برآورد هدفموجود از ويژگی هایعدم برخورداری پرسشنامه

ها بعد از ب پايايی پرسشنامهساخته استفاده شد. ضريپاسخ محققاز دو پرسشنامه بستهپژوهش، 

(، برای SPSS20افزارنرم) نفر از افراد جامعه، به روش آلفای کرانباخ 14توزيع مقدماتی بین 

شده با های گردآوریداده محاسبه شد. 87/4و عملکرد شغلی 28/4پرسشنامه رضايت شغلی 

-، از طريق نرمهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی، معادالت ساختاریاستفاده از روش

 مناسب مورد تحلیل قرار گرفت. افزارهای آماری

 های پژوهشیافته

 متفاوت چگونه است؟ ساماندهی در دوره آموختگان نسبت بهزیسته دانش تجربه-1

آموختگان ساماندهی زيسته دانش سازی و تحلیل نتايج حاصل از کد منتخب تجربهبعد از پیاده

کد باز استخراج شده است. در ادامه کدهای  70کد محوری و  18های متفاوت، شده در دوره

های ای ويرايش شده از تجربهآموختگان و گزيدهزيسته دانشمحوری و باز مربوط به تجربه

 آورده شده است. 8جمالت کلیدی يا شواهد(، در جدول ) آنان
 آموختگانزيسته دانشه کد منتخب تجربههای مربوط بباز و شواهد حاصل از تحلیل يافته کدهای محوری، (2جدول 

 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

توصیف حس و حال 

 ساماندهی در دوره متفاوت

 70.7 84 ناراحتی، نگرانی و ترس

 2.7 10 تفاوت نسبت به موضوعبی

 11 12 مندیرضايت و عالقه

کند، حس کردم و فقط به چشم مبصر کالس به او نگاه می آموزش پرورش ارزشی برای معلم قائل نیست شواهد:
(، ما که برای مقطع خاص آموزش 17) ديگه جای پیشرفت ندارم و کل بیست سالی که درس خوندم، بیهوده بود

-(، من االن دانش11) آموزان بزنم، مقصر مسئوالن هستندشد، هر آسیبی به دانشطور میديده بوديم، نبايد اين

 ام نابود شدرای دانشگاه خواجه نصیر هستم، وقتی فهمیدم قرار است معلم ابتدايی شوم، تمام انگیزهآموخته دکت
-(، چون آموزش88) ها يکی است، برايم فرقی نداشت(، چون شأن اجتماعی و مزايای معلمی در همه دوره117)

(، معلم در دوره 08) رقی نداشتهای دانشگاه فرهنگیان هیچ ارتباطی با تدريس علوم يا شیمی نداشت، برايم ف
آموزان روبرو است، بنابراين ترجیح دادم در متوسطه اول بمانم که چالش کمتری داشته دوم با گستاخی دانش

 (.60) (، خودم چون بلد نبودم شیمی درس بدم، پیشنهاد دادم برم متوسطه اول، خوشحال بودم111) باشم
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 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

بینی و انتظار موفقیت پیش

 وتدر دوره متفا

 81 12 کسب موفقیت باال

 1/18 84 کسب موفقیت نسبی

 7/81 18 شکست و ناکامی

 1/14 16 بینی اولیهعدم پیش

از همان ابتدا تصمیم گرفتم تمام انرژی خودم را برای بهترين عملکردم داشته باشم، چون تعداد زيادی از  شواهد:

را چه چیزی معنا کنیم؟ من سال اول دبیر نمونه مدرسه و  تا موفقیت (7) های قبلی خودم بودندهمکارانم، معلم

(، هیچ پیشرفتی 27) های خود را نشان دادتوان پتانسیلدبیر نمونه منطقه شدم، جايی که عالقه باشد، می سال دوم

ته ام برای ادامه تحصیل در رش(، عالقه17) ندارم و اگر در همین دوره بمانم، معلمی افسرده و خسته خواهم بود

آموزان حس کردم (، از لحاظ ارتباط با دانش71) های بزرگ را ندارمخودم بسیار کم شده و انتظار کسب موفقیت

 (.106) خیلی سخت باشد و نتوانم از عهده آن برآيم

ای اولین تجربه حرفه

 فعالیت در دوره متفاوت

 1/7 14 تجربه آموزشی مثبت

 1/14 12 تجربه آموزشی منفی

 07/7 8 بیتی مثبتتجربه تر

 1/7 14 تجربه تربیتی منفی

 7/2 10 تجربه روانی مثبت

 6/7 11 تجربه روانی منفی

 1/6 18 تجربه اجتماعی مثبت

 7/2 10 تجربه اجتماعی منفی

 1/8 17 عدم کسب تجربه خاص

پاسخ دهم و مطالب  هاهای بچهتوانستم به سؤالراحتی میشواهد: چون تسلط بیشتری روی درس داشتم، به

های خوارزمی (، در منطقه مقبول واقع شدم و در داوری جشنواره18) آموزان بگويمجالب و باالتری برای دانش

(، 77) (، تدريس کار و فناوری و علوم تجربی، آمادگی دفاعی و غیره برايم تجربه جالبی بود08) مشارکت دارم

بعدی آموزان شده و دريافتم در برخوردم با آنان تکد دانشهای مختلف، باعث شناسايی استعداتدريس درس

هايم (، سختگیری0) (، ديد همکاران و اولیا نسبت به سابقه و تحصیالت غیرمرتبط من، منفی بود104) عمل نکنم

آن شوم و نتوانستم با (، با شیوه ارزشیابی توصیفی اذيت می2) آموزان شدباعث ايجاد روابط منفی بین من و دانش

(، در کالس 00) کردمها و دعوا سر وسايل را تحمل میکن بچه(، بايد دغدغه گم شدن مداد و پاک11) کنار بیايم

 (.117) چندپايه، هیچ توانايی در تدريس نداشتم، هنوزم عذاب وجدان دارم که نتوانستم چیزی به آنان ياد بدهم
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 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

های نقاط قوت و موفقیت

آموزشی فعالیت در دوره 

 وتمتفا

 1/7 88 تسلط بر محتوا آموزشی

 1/7 88 سازی دائم خودمندی به دوره و آمادهعالقه

 0/8 7 هاتوانايی تلخیص و برقراری ارتباط بین درس

 7/4 1 طراحی آموزشی و اقدام طبق آنريزی، برنامه

 6/8 87 آموزانهای دانشتوانايی شناخت ويژگی

 1 7 هاها و مسابقهرهها، جشنوادر آزمون کسب رتبه

 7/4 1 استفاده از انواع ارزشیابی

 0/7 8 های تدريس نوين و متنوعاستفاده از روش

 1/7 14 ، مواد آموزشی و آزمايشگاهاستفاده از فناوری

(، توانايی تدريس هر چهار موضوع کتاب 18) آموزان و اولیای مدرسه به درس علومشواهد: اهمیت باالی دانش

(، استفاده از ابزار آموزشی آنالين و استفاده 82) های نوين(، وجود زمان مناسب برای تدريس به روش84) معلو

های آزمايشگاهی و پژوهشی نظیر المپیادهای و مسابقات (، توسعه فعالیت02) بهینه از فناوری با هزينه خودم

آموزان نهم به شرکت در آزمون شويق دانش(، ت141) سراوقت در پژوهشپژوهشی، به دلیل اشتغال نیمه -علمی

فیزيک و مطالعات جانبی که باعث ايجاد خالقیت و -در رشته شیمی (، ادامه تحصیل112) مدارس نمونه دولتی

 (.171) ساخت لوازم و وسايل جديد شده است

های نقاط ضعف و شکست

آموزشی فعالیت در دوره 

 متفاوت

 6/8 17 های دورهعدم تسلط بر محتوا و درس

 7/10 80 به دوره و تالش برای ايجاد تناسب عدم عالقه

 8/1 8 های درسعدم توانايی ايجاد ارتباط بین بخش

 4/1 7 طراحی آموزشی و طرح درسريزی، عدم برنامه

 6/17 87 آموزانهای دانشعدم شناخت ويژگی

 2/1 1 هاها و مسابقهها، جشنوارهعدم موفقیت در آزمون

 0/8 0 عدم توانايی استفاده از انواع ارزشیابی آموزشی

 7/0 8 های تدريس نوين و متنوععدم استفاده از روش

 8/0 6 ها و آزمايشگاهعدم توانايی استفاده از فناوری

-ها، عدم تسلط بر آزمايشگیری در آزمون(، سخت0) های سطح باال و غیرمرتبطانجام آزمايش شواهد: تدريس و

(، نتوانستم 11) توانم با شیوه ارزشیابی توصیفی کنار بیايم(، نمی10) هاعلوم، عدم درک تفاوت توانايی بچه های

طلبد و ادبیات (، برخورد با کودکان صبر زيادی می01) ها نشان دهمآموزان، به آناهمیت درس در زندگی دانش

برم صیل در رشته مورد تدريس گمان می(، به علت عدم تح77) خواهد که من ندارممخصوص خودش را می

 (.188) (، عدم همکاری مديران مدارس و نبود تجهیزات114) گاهی به حد غايی تدريس و يادگیری نائل نشدم
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 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

های نقاط قوت و موفقیت

غیر آموزشی فعالیت در 

 دوره متفاوت

 7/16 88 های اجتماعی و ارتباط با سايرينمهارت

 1/11 88 ی انجام فعالیتپشتکار و روحیه تالش برا

 0/8 0 برخورداری از نظم و پايبندی به قوانین

 8/6 11 ای معلمی دورههای حرفهبرخورداری از مهارت

آموزان و محیط مدرسه دارم. چون انتخاب معلمی از روی اجبار عالقه و حس رضايتی که به شغلم، دانش شواهد:

 آموز که مصداق عینی زمزمه محبت استدانش –تباط صمیمانه معلم (، ار18) نبود، در هر مقطعی راضی هستم

آموز حتی بعد از (، ارتباط با دانش17) آموزان به ورزش(، برخورداری از روحیه ورزشی و ترغیب دانش81)

آموز مسائل خصوصی خود را با من در میان مدرسه و رفتن به دوره باالتر و به جايگاهی رسیدن که دانش

 (.84) گذاردمی

های نقاط ضعف و شکست

غیر آموزشی فعالیت در 

 دوره متفاوت

 6/7 11 عدم توانايی برآوردن انتظارات متعدد سايرين

 6/7 11 های آنعدم آگاهی نسبت به دوره و ويژگی

 8/0 6 های روانی واردهعدم تحمل فشارها و استرس

 2/1 1 عدم عالقه به دوره و انگیزه برای تالش کافی

 1/7 14 عدم برآورده شدن نیازهای مالی و اجتماعی

 1/6 18 آموزانعدم توانايی ارتباط مناسب با دانش

جای والدين از معلمان ابتدايی و میدان دادن افراطی گويی به توقعات بسیار باال و بیعدم توانايی در پاسخ شواهد:

(، عدم 10) به خاطر درآمد کم و مسائل مالی معلمیبینی (، خودکم8) به والدين برای دخالت در امور مدرسه

(، موفق نبودنم در 67) آموزانی که در کالس و خارج آن ارزشی برايم قائل نیستندتحملم در رفتار با دانش

آموزان برای توجه بیشتر (، ناتوانیم در متقاعد کردن خانواده دانش112) آموزانجلوگیری از ترک تحصیل دانش

 (.104) ی فرزندان خودبهمسائل آموزش

بینی آينده شغلی خود پیش

با توجه به فعالیت در دوره 

 متفاوت

 4/81 12 عدم امیدواری نسبت به آينده و پیشرفت

 0/17 86 تالش برای پیشرفت در رشته اصلی خود

 1/6 18 مستقل بودن پیشرفت و آينده شغلی از دوره

 7/1 7 امیدواری نسبت به آينده و پیشرفت

ساالری (، چون شايسته8) به دلیل تدريس در ابتدايی از نظر تحصیلی و شغلی پیشرفتی نخواهم داشت شواهد:

بینم، حقوق بخور و نمیر معلمی و ای نمی(، آينده11) آيدفقط از طريق رابطه به وجود می وجود ندارد، پیشرفت

ها آموزان چه بگويم؟ نبايد معلمس به دانشام سر کال(، من دانشجوی دکتری هستم و مانده78) خوریتو سری

و پرورش آموزش (، اساساً به فکر ماندن در پیکره مجروح 88) رو الگو قرار داد، چون شخصیت قبلی را ندارند
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 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

ها و (، با توجه به قابلیت02) (، مهاجرت به مرکز استان و تدريس در مدارس خصوصی و غیرانتفاعی111) نیستم

(، چون معلمی را دوست دارم مطمئن هستم که 68) بینمهای مديريتی را میباال، احتمال پستاستعداد مديريتی 

 (.88) در آينده اتفاقات خوبی برايم خواهد افتاد

برای ترک فعالیت در  تالش

 دوره متفاوت

 7/81 18 پیگیری و درخواست از مجاری قانونی

 0/17 86 عدم انجام هرگونه تالش برای تغییر دوره

 6/7 11 ارتقای تحصیلی و شغلی خود برای تغییر دوره

 0/8 0 پیگیری از طريق مجاری و روابط غیرقانونی

(، چون 18) هر سال در اداره درگیر هستم که رشته خودم رو که کلی زحمت کشیدم برايش، تدريس کنم شواهد:

های دوستانه و داشتن رابطه تالشی بدون (، هرگونه17) ظرفیت دبیر شیمی تکمیل است، نتوانستم انتقالی بگیرم

(، درس علوم و شیمی تا حدودی به هم نزديک است و من 74) کنمتبعیضی فايده ندارد، من اين مسیر را طی می

(، چون در روستای ما مدرسه متوسطه دوم 18) به مباحث فیزيک و زيست هم عالقه دارم، پس مشکلی ندارم

 (.117) دهمنیست، همین دوره را ترجیح می

عوامل مؤثر بر کسب موفقیت 

 در دوره متفاوت

 1/6 18 برخورداری از دانش موضوعی و محتوايی فراتر

 6/17 87 های فردی مناسبای و ويژگیهای حرفهمهارت

 7/16 88 برخورداری از پشتکار و تالش فردی

 2/1 1 های اوآموخته و دانش و مهارتنیاز به دانش

 7/1 7 مديريتی، انسانی و فیزيکی مناسبوجود شرايط 

(، آشنايی با 18) دهندآموزان و والدين به علوم میآموزان و تدريس و اهمیتی که دانشعالقه به دانش شواهد:

آموزان و توانايی (، جديت، جذبه، توانايی ارتباط مناسب با همکاران و دانش01) محتوا و چهارچوب کتاب

(، اهمیت دادن و عدم کوتاهی نسبت به تدريس، احساس مسئولیت در قبال آموزش 00) ريزیمديريت و برنامه

های (، استفاده از روش64) آموزان حتی در ساعات غیر کالسیحداکثری و رفع ابهامات و مشکالت دانش

اوی به نفس، خالقیت، نگاه مس(، اعتمادبه26) روز بودنتدريس جديد، داشتن اطالعات کافی از فضای مجازی، به

ام ومسئولیتی که به عهده من ای که در آن ايستاده(، پذيرش کامل نقطه141) آموزان، تبحر در مديريت کالسدانش

 (.110) قرار گرفته است

عوامل شکست در دوره 

 متفاوت

 6/18 81 های الزمعدم برخورداری از دانش و مهارت

 1/14 16 های شخصیتیويژگی

 6/8 17 هاکراری بودن درسعدم تنوع، روزمرگی و ت

 7/11 18 شرايط نامناسب مديريتی، ارتباطی و فیزيکی
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 کدهای باز کدهای محوری
 مجموع

 درصد فراوانی

 آموزاننفس، مشاهده نارضايتی دانش(، عدم اعتمادبه7) خستگی از آموزش، جو اداری مدرسه و اداره شواهد:

(، اضطراب 82) (، دوری از رشته اصلی خودم16) (، همکاری نکردن کادر مدرسه در رابطه باحل مشکالت14)

آموزان به درس خواندن (، عدم تمايل دانش11) ارزشیابی توصیفی دبستان و عدم وجود عدالت کافی در اين طرح

(، عدم 71) زنی و حسادت ديگران(، زيرآب77) (، مشکالت روزمره زندگی01) های عبثو پرداختن به فعالیت

، ناديده گرفته شدن و تشويق نشدن از جانب های منتوجه متصديان مدرسه و اداره محل خدمت به توانايی

(، احساس هدر 82) های زياد زندگی، پرداختن به مشاغل دوم و سوم(، حقوق پايین و هزينه64) مسئوالن امر

 (.108) انگیزگی همکاران با سابقه(، فرسودگی سیستم آموزشی و بی181) رفتن زحماتم در رشته دشوار شیمی

برای  واکنش به پیشنهاد دوباره
 فعالیت در دوره متفاوت

 2/80 01 عدم پذيرش فعالیت در دوره متفاوت

 1/11 88 انفعالی عمل کردن و پذيرش با اکراه

 0/17 86 پذيرش با میل و رغبت فعالیت در دوره

گويم شما شیمی نیاز داشتید و من طبق دفترچه انتخاب رشته، شیمی را برای معلمی پذيرم و مینمی شواهد:

(، پیشنهاد نیست، اجبار 68) شدم(، اگر انتخاب مجدد داشته باشم، وارد دانشگاه فرهنگیان نمی2) تخاب کردمان

-جوری ذوقای دبیر برای متوسطه دوم تربیت شوند و موفق هم باشند، ولی اينهست و تاسف برانگیزه که عده

(، برای شروع معلمی دوره 77) شودمعلوم می ها در آينده در جامعهفکریشان را کور کنند. قطعاً نتايج اين بی

ها آنقدر سنگین نیستند که شما را به تری قرار دارند و درسآموزان در سنین پايینبسیار خوبی است، چون دانش

 (.67) چالش بکشد

آموختگان های رضایت و مطلوبیت عملکرد شغلی دانش. به چه میزانی بین مؤلفه2

 متفاوت همبستگی وجود دارد؟ هایساماندهی شده در دوره
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 آموختگان، در دوره متفاوتهای رضايت شغلی و مطلوبیت عملکرد شغلی دانشهمبستگی بین مؤلفه( 3جدول
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دستمزد 
و جبران 
 خدمات

r 140/4 118/4 468/4 428/4 167/4 410/4 484/4 410/4 411/4 

Sig 418/4 412/4 488/4 184/4 444/4 112/4 182/4 187/4 177/4 

c.d 42/1 01/1 78/4 76/4 1/10 11/4 40/4 48/4 48/4 

جو 
 سازمانی

r 820/4 866/4 882/4 847/4 071/4 128/4 817/4 840/4 122/4 

Sig 444/4 444/4 441/4 442/4 444/4 417/4 448/4 442/4 417/4 

c.d 46/2 76/6 8/7 80/0 87/81 76/1 76/7 17/0 71/1 

ماهیت 
 کار

r 160/4 140/4 118/4 870/4 742/4 877/4 104/4 821/4 807/4 

Sig 444/4 444/4 444/4 441/4 444/4 444/4 444/4 444/4 441/4 

c.d 88/11 80/8 8/14 07/7 86/17 77/7 77/11 41/24 47/7 

رهبری 
و 

 مدیریت

r 877/4 818/4 171/4 126/4 771/4 171/4 161/4 168/4 177/4 

Sig 441/4 447/4 418/4 417/4 444/4 418/4 486/4 486/4 417/4 

c.d 7/7 2/0 7/8 74/1 17/14 78/8 88/8 87/8 78/8 

-فرصت

های 
 پیشرفت

r 171/4 816/4 872/4 818/4 888/4 160/4 808/4 840/4 108/4 

Sig 444/4 448/4 441/4 447/4 444/4 487/4 448/4 442/4 477/4 

c.d 18/18 78/7 77/7 24/0 2/88 41/1 27/7 17/0 88/8 

شرایط 
 فیزیکی

r 887/4 171/4 167/4 162/4 010/4 176/4 171/4 172/4 100/4 

Sig 441/4 418/4 480/4 488/4 444/4 418/4 471/4 411/4 477/4 

c.d 11/7 78/8 47/1 16/1 20/12 68/8 82/8 28/8 46/8 

رضایت 
 شغلی

r 174/4 887/4 860/4 870/4 676/4 881/4 877/4 818/4 848/4 

Sig 444/4 444/4 444/4 441/4 444/4 440/4 441/4 448/4 446/4 

c.d 87/18 67/2 71/6 07/7 21/76 86/0 48/6 61/7 16/0 

های رضايت شغلی و عملکرد شغلی همبستگی ، بین اکثر مؤلفه1با توجه به نتايج جدول 

ديگر هر چه رضايت شغلی باالتر بوده  داری وجود داشته است. به عبارتمثبت و معنی

 عملکرد شغلی نیز باالتر است و برعکس.
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تفاوت، با م آموختگان ساماندهی در دورهمدل مطلوب عملکرد و رضایت شغلی دانش-1

 توجه به معادالت ساختاری چگونه است؟

در ادامه مدل ترسیم شده برای تعیین رابطه بین عملکرد و رضايت شغلی نومعلمان 

های عملکرد و های حاصل از پرسشنامههای متفاوت بر اساس دادهساماندهی شده در دوره

( Amos Graphics26اریافزار آمنرم) رضايت شغلی، با استفاده از مدل معادالت ساختاری

آورده  6تا  0های مربوط به برازش آن در جدول و داده 1نفر نمونه آماری، در شکل  177برای 

 شده است.

 
-آموختگان ساماندهی شده در دورهمدل معادالت ساختاری مربوط به رضايت و عملکرد شغلی دانش (1شکل 

 های متفاوت
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 های متفاوتدهی شده در دورهآموختگان سامانملکرد شغلی دانشمعیارهای برازش مدل رضايت و ع( 4جدول 

 های نسبیشاخص های مطلقشاخص

 مقدار معیار برازش مدل مقدار معیار برازش مدل
حد قابل 

 قبول
 نتیجه

 کای اسکوئر

(CMIN2ياꭓ) 
142.847 

 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

(/DF2ꭓ) 
 7تا  1 47/0

 تأيید

 (D.F) درجه آزادی
67=01-

118 

 ريشه خطای تقريب میانگین مجذورات

(RMSEA) 
 14/4زير  418/4

 84/4باالی  281/4 (CFI) نیکويی برازش 4.444 (p) داریسطح معنی

 1نزديک  277/4 (NFI) برازش اصالح شدهه های مدلویژگی

 84/4باالی  217/4 (PCFI) برازش تطبیقی 14 تعداد متغیرها

و  متغیرهای مشاهده شده

 درونی
10 

 لوئیس-برازش هنجار نشده توکر

(TLI) 
 84/4باالی  264/4

متغیرهای مشاهده نشده و 

 بیرونی
 74/4باالی  212/4 (RFI) برازش نسبی 17

 84/4باالی  288/4 (IFI) برازش افزايشی 17 پارامترهای ثابت

پارامترهای آزاد برآورد 

 شده
 74/4باالی  688/4 (PNFI) برازش هنجار شده مقتصد 18

 74/4باالی  600/4 (PCFI) برازش تطبیقی مقتصد فراشناختی نوع مدل

و از نظر  142.847محاسبه شده مدل  2ꭓ، مقدار 0های جدول و داده 1با توجه به شکل 

، حاصل مقدار کای اسکوئر تقسیم دار بود. برای به حداقل رساندن اثر اندازه نمونهآماری معنی

نشانگر عالی بودن  ،DF 2ꭓ/حاصلبودن  8. کمتر از محاسبه شد (DF2ꭓ/ بر درجه آزادی)

بوده و با توجه به  DF2ꭓ/=0.47 مناسب بودن برازندگی است، در اين مدل 7تا  8و بین 

ريشه خطای و  4.8ها به ساير شاخص ( وGFI)نزديک بودن مقادير شاخص نیکويی برازش

گرچه مدل عالی نبوده، اما قابل قبول  ،4.14(، کمتر از RMSEA) تقريب میانگین مجذورات

 و برازش مدل مورد تأيید قرار گرفته است.
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 آموختگان ساماندهی شده در دوره متفاوتهای رضايت شغلی دانشهای پژوهش در زمینه مؤلفهنتايج آزمون( 5جدول 

 P نتیجه
 میانگین

(X) 

انحراف 
 استاندارد

(S.D) 

خطای 
 ارداستاند

(S.E) 

نسبت 
 بحرانی

(C.R) 
 بعد جهت شاخص برآورد

 تأيید

 ساماندهی ---> رضايت 44/1 - - 72/4 74/8 444/4

444/4 
16/8 27/4 

182/4 21/7 16/8 
جبران 
 خدمات

 رضايت <---

 رضايت <--- جو سازمانی 42/8 26/7 177/4 27/4 46/1 444/4

 رضايت <--- ماهیت کار 86/1 61/7 107/4 22/4 66/8 444/4

444/4 
11/1 27/4 

100/4 78/7 81/1 
رهبری و 
 مديريت

 رضايت <---

444/4 
18/8 27/4 

116/4 04/7 61/1 
های فرصت

 پیشرفت
 رضايت <---

441/4 
11/8 78/4 

810/4 80/1 674/4 
شرايط 
 فیزيکی

 رضايت <---

 آموختگان ساماندهی شده در دوره متفاوتنشهای عملکرد شغلی داهای پژوهش در زمینه مؤلفهنتايج آزمون( 6جدول 

 P نتیجه
 میانگین

(X) 

انحراف 
 استاندارد

(S.D) 

خطای 
 استاندارد

(S.E) 

نسبت 
 بحرانی

(C.R) 
 بعد جهت شاخص برآورد

 تأيید

 ساماندهی ---> عملکرد 44/1 - - 62/4 24/1 444/4

444/4 
66/1 24/4 

471/4 70/12 66/1 
ت کالس مديري

 وکالسداری
 عملکرد <---

444/4 
68/1 84/4 

428/4 72/11 88/1 
-آمادگی و آماده

 سازی
 عملکرد <---

 عملکرد <--- هاتبیین هدف 81/1 48/10 422/4 87/4 68/1 444/4

444/4 

22/1 27/4 

421/4 11/17 10/1 
انتخاب و 
 محتواسازماندهی

 

 عملکرد <---

444/4 
21/1 81/4 

421/4 07/17 17/1 
-بکارگیری روش

 های تدريس
 عملکرد <---

 عملکرد <--- ارزشیابی 87/1 88/11 484/4 80/4 28/1 444/4

444/4 
21/1 81/4 

426/4 82/11 81/1 
ايجاد خالقیت و 

 نوآوری
 عملکرد <---

 444/4 
20/1 87/4 

488/4 68/11 87/1 
رشد فردی و 

 اجتماعی
 عملکرد <---
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های (، برای آزمون معناداری فرضیه0های جدول طبق داده) مدلبعد از بررسی و تأيید 

 7و  7های های جدولداده استفاده شد. P( و CR) مربوطه، از دو شاخص نسبت بحرانی

رضايت و عملکرد شغلی، مقدار  های مربوط به دو متغیرحاکی است که برای تمام مؤلفه

دار ، اين فرضیه از نظر آماری معنی414/4کمتر از  Pبوده و با وجود  87/1بحرانی بیشتر از 

های رگرسیونی با مقدار دار بودن تفاوت مقادير محاسبه شده برای وزنبوده و حاکی از معنی

 صفر و مورد تأيید بودن مدل بود.

آموختگان ساماندهی کواريانس( مربوط به رضايت و عملکرد شغلی دانش) های پژوهشنتايج آزمون( 7جدول 

 ره متفاوتشده در دو

 .Estimate S.E نتیجه

نسبت 

 بحرانی

(C.R) 

P 

خطای 

 استاندارد

(S.E) 

 متغیر جهت متغیر برآورد

--> عملکرد 877/4 488/4 486/4 11/14 407/4 816/4 تأيید

> 
 رضایت

، جهت رابطه بین دو متغیر را نشان داده و با توجه به نسبت بحرانی 6های جدول داده

داری تفاوت مقادير محاسبه شده مورد ، معنی414/4داری کمتر از عنیو سطح م 82/1بزرگتر از 

 تأيید قرار گرفت.

 گیری و پیشنهادهابحث، نتیجه

-زيسته دانش سازی و تحلیل کد منتخب تجربهدر اين پژوهش، بعد از گردآوری، پیاده

ای هشناسی ساماندهی شده در دورههای آموزش فیزيک، شیمی و زيستآموختگان رشته

های حاصل از تحلیل يافته تحلیل کد باز استخراج شد. 70 متفاوت، دوازده کد محوری و

آموختگان حاکی از عدم برخورداری مناسب آنان در زمینه تجربه در دوره زيسته دانش تجربه

از فعالیت در دوره متفاوت چندان مناسب  ای که اولین حس اکثر آنانگونهمتفاوت دارد، به

ها، تعهد، وجدان کاری، پشتکار و موفقیت خود را بیشتر به دلیل ويژگی ، اغلب آناننبوده است

های آموزشی، تربیتی، روانی و اند، گرچه آنان تجربههای شخصیتی خود دانستهساير ويژگی

ترين های منفی بیشتر بوده است. مهماجتماعی مثبت يا منفی، مختلفی کسب نمودند، اما تجربه
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های کسب شده در دانشگاه نان عدم برخورداری از سطح علمی و مهارتضعف آموزشی آ

های اجتماعی و ارتباطی، روحیه غیر آموزشی آنان برخورداری از مهارت بوده و نقاط قوت

ترين عوامل و مهم پذيری و احترام و پايبندی به قوانینتالش و کوشش و پشتکار فردی، نظم

آموزان، والدين و مسئوالن، عدم شناخت نتظارات دانشعدم توانايی برآوردن ا آنان شکست

هاو برآورده نشدن نیازهای مالی و اجتماعی بود. های دوره، عدم توانايی تحمل استرسويژگی

درصد بااليی برای  اند.اکثر آنان شرط موفقیت خود را منوط به خروج از دوره فعلی دانسته

های خود را مديون اند. اغلب موفقیتنموده شهای مختلف، تالخروج از دوره فعلی، به روش

دلیل شکست را عوامل  اند، اماهای شخصی و علمی خود دانستهعوامل درونی و توانايی

های فعالیت در دوره متفاوت از رشته و دوره تخصصی بیرونی مانند عدم فراهم بودن زمینه

عالیت در دوره متفاوت، بیشتر با نسبت به پیشنهاد دوباره ف اند. واکنش افرادخود ذکر نموده

ها که به نحوی به بررسی فعالیت معلمان بررسی نتايج ساير پژوهشامتناع و عدم پذيرش بود. 

ابراهیمی (، 1186) (، سراجی و پايدار1188) کامیابی های متفاوت، از جملهها و رشتهدر دوره

 پژوه و همکاراندانش (،1187) (، محمدی و همکاران1186) کبیری(، 1186) و همکاران

( و ويلیج 8417) بلومک و همکاران(، 8416) هموند و گاردنر(، 8412) چنگ و ژی(، 1127)

های ديگر با ها يا رشته( نیز حاکی هستند که معلمان در زمینه فعالیت در دوره8444) و ريمرز

 های متعددی روبرو هستند.مشکالت و چالش

نمايد و يکی از ی در بالندگی نظام آموزشی ايفاء میرضايت شغلی معلمان نقش بسیار مهم

های شخصیتی شاغل و شغل عوامل مؤثر بر رضايت شغلی، تناسب بین تخصص و ويژگی

های آموختگانی که در دورهرضايت شغلی دانش مورد فعالیت است. طبق نتايج اين پژوهش

آموختگان کرد شغلی دانشمطلوبیت عملمتفاوت فعالیت دارند، در حد بااليی قرار ندارد و 

 ساماندهی شده در دوره متفاوت، در حد مطلوب نبوده است.

های تخصصی، از جمله آموزش فیزيک، که از آنجا که برای پذيرش در رشتهنتیجه اين

ای نموده و اغلب با توجه به محدود های گستردهشناسی، داوطلبان بايد تالششیمی و زيست

شوند. از ها، پذيرفته میمتقاضیان، داوطلبان برتر در اين رشتهبودن ظرفیت پذيرش و کثرت 

فراوان طی نموده تا بتواند  های تخصصی را با سختیها بايد درسطرفی دانشجويان اين رشته

آموخته شده و سطح علمی خود را برای تدريس در دوره دوم متوسطه به منصه ظهور دانش
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گونه د از سطح علمی بااليی برخوردار باشند و يافتن اينها نیز بايبرساند. استادان اين رشته

ها نیازمند امکانات و تجهیزات آزمايشگاهی و و اين رشته استادان برای دانشگاه دشوار است

بر است. بنابراين تربیت يک نیروی آموزشی متخصص، کارگاهی بسیار زيادی هستند که هزينه

های آنان، دانشگاه، آموختگان، خانوادهرای دانشهای مختلف مادی و غیرمادی زيادی بهزينه

دولت و جامعه در بر دارد، محروم شدن آنان از فرصت خدمت در رشته تخصصی خود، 

 تبعات زيادی دارد.

های تخصصی، ها و رشتهشود: پذيرش دانشجو برای هر يک از دورهبنابراين پیشنهاد می

يه، با دقت باال و از طريق بررسی وضعیت های علوم پابه ويژه دوره دوم متوسطه و رشته

بینی دقیق موجود منابع انسانی و نیروهای آموزشی فعلی هر منطقه/ناحیه آموزشی و پیش

وضعیت، طی يک دوره زمانی مشخص، صورت پذيرد، برای اختصاص سهمیه پذيرش 

و نواحی/مناطق  هادانشجو در هر رشته، استان و منطقه/ناحیه آموزشی، اختیارات بیشتر به استان

امکان  آموزشی برای درخواست تعداد نیروی انسانی مورد نیاز داده شود، چون گاهی

های متفاوت، به ها و رشتههای مختلف در زمینه تدريس در دورهبکارگیری معلمان با تخصص

ای دانشگاه به گونه برنامه درسیتر وجود دارد، ويژه در مناطق کمتر برخوردار و کم جمعیت

ها را نیز کسب نمايند، اگر به ها و رشتههای تدريس در ساير دورهاشد که دانشجويان حداقلب

های ديگری فعالت ها يا رشتههای تخصصی در دورهآموختگان رشتهدانش داليلی الزم شد

های الزم در آنان ايجاد شود، شايستگیای آنان، کنند، از طريق تعیین نیازهای آموزشی و حرفه

های آنان توسط تعیین مطلوبیت عملکرد آنان در دوره متفاوت، نظارت دائم بر فعالیتبرای 

برای رشد و پیشرفت آنان در های الزم برای ها يا راهبران آموزشی انجام پذيرد، زمینهسرگروه

زمینه تخصصی خود، فراهم شود، برای تعیین میزان رضايت و مطلوبیت عملکرد نومعلمان، 

گیری دائمی وضعیت آنان، با استفاده از اطالعات آموختگان و پیانشگاه با دانشارتباط مستمر د

های تشويقی مختلف و نحوه برخورد عوامل روز حفظ شود و استفاده از روشصحیح و به

 گونه نومعلمان مؤثر است. اداری نیز در افزايش رضايت شغلی اين
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