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هنجاريابي نگرش سنج معلمان مينه سوتا بر روي معلمان دوره راهنمايي شهر 
  تهران

  
  ***فرزاد... ،  دكتر ولي ا**دكتر سيد احمد جاللي، ∗منير صادقيان

  
ظر به اهميت نقش معلمان به عنوان عوامل موثر و كارآمد در تربيت نسل آينده، يافتن راهكارهايي كه                   ن :چكيده

پرسشنامه نگرش سنج معلمـان مينـه       .  ضروري مي نمود   دادانجام  نحو  بهترين  اين مهم را به     وان  با كمك آن ها بت    
جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش را معلمـان زن و مـرد دوره       . سوتا از جمله ابزار مناسب براي تحقق اين هـدف اسـت        

با هدف هنجاريـابي ايـن       معلم زن و مرد دوره راهنمايي استان تهران          415. دنده راهنمايي شهر تهران تشكيل مي    
ـ     19اي از بين مناطق      به روش تصادفي خوشه    ،پرسشنامه  تحقيـق انتخـاب   ة گانه آموزش و پرورش، به عنـوان نمون

 تدريس، مورد بررسي    ي  هفتن وضعيت تاهل، گروه سني و سابق      معلمان زن و مرد با در نظر گر        تفاوت نگرش . شدند
اعتبار محاسبه شده بـه وسـيله   : به اين شرح استspss  رايانه اي هاي نتايج حاصله با استفاده از بسته. قرار گرفت

روايي محتوايي آزمون نيـز بـا روش تحليـل          .  است آزمون برآورد شد كه نشانگر باالبودن اعتبار        0,89آلفاي كرنباخ   
 عامل  2 از آزمونكه   فوق نشان داد     ي  اصل از اجراي اين آزمون روي نمونه      نتايج ح . مورد بررسي قرار گرفت   عاملي  

با .  معلميي ه نگرش معلمان حرف-2آموزان،   نگرش معلمان به دانش -1: ند از ا  عامل عبارت  2اين  . اشباع شده است  
 تفاوت نمرات عامل هـاي  ،Manovaهاي آماري و استفاده از روش   بررسيرايمتغيرهاي مورد پژوهش، پس از اج     

ولي بين نگرش معلمان مجرد و متاهل تفـاوت      . بود معنادار   ين زنان و مردان معلم     ب 05/0 در سطح اطمينان     2 و   1
   .  معلمان و تفاوت سني آنان نيز تاثير معناداري بر نگرش آنان نداشت تدريسةسابق. معناداري مشاهده نشد

  
   مينه سوتا، آزمون ،هنجاريابيدانش آموز، نگرش، معلم،  :كليد واژه ها

  
  مقدمه 

                                                            

  كارشناس ارشد روان سنجي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي* 
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي** 

  دانشيار داشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي*** 
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 شگرفي كه در فنون و روش هاي آموزشي بـه وجـود آمـده               با وجود پيشرفت هاي همه جانبه و      
 بـه   دهـي  است، هنوز معلمان نقش محوري و تعيين كننده اي در فعاليت هاي آموزشي و شكل              

فراينـد   ن در مورد  ت شناخت نگرش مثبت يا منفي معلما      اهمي.  دارند رفتار و تفكر دانش آموزان    
آموزش دانش آمـوزان بـه طـور اخـص بـر             هدايت و راهنمايي و       و آموزش و پرورش به طور اعم     

 عرضـة در پرتو شناخت اين ويژگي هاست كه گزينش بهترين معلم بـراي             . كسي پوشيده نيست  
تجربه نشان داده است كه كارآمـدترين       . بهترين آموزش و گزيده ترين راهنمايي ميسر مي شود        

شند، در دانش افزايي    و ماهرترين معلمان اگر نگرش منفي به محصل و فرايند يادگيري داشته با            
از اين رو، اطالع دقيق و همه جانبه از         . و هدايت دانش آموزان، موفقيت چنداني نخواهند داشت       

  .واقع شود راستاي اهداف تعليم و تربيت مفيد و موثر ايربنگرش هاي معلمان مي تواند 
 4ن و مـك گـاور     3، هـاروي  )1988 (2، گريس ورلد  )1985 (1نپژوهشگراني مانند كيم پستو   

نيز بر نقش و سهم مهمي كه نگرش ها در فراينـد تغييـر و               ) 1993 (6 و شيفر  5، و جت  )1985(
اصالح ساختار آموزش و پرورش داشته و دارند تاكيد كرده اند و نگرش معلمان به دانش آموزان                 

ري ايجاد تغيير و تحول و تدوين و پيشبرد         ب، منبع اطالعاتي مناسب و خوبي        را و تعليم و تربيت   
نيز نگرش معلمان به دانش آموزان، برنامه ها و         ) 1989(ارنست  . رنامه هاي آموزشي دانسته اند    ب

راي اصالحات آموزشي   بد كه   هايي مي دان   يشبرد و موفقيت تالش   عامل مهمي در پ   را  حرفه خود   
   .صورت مي گيرد

، درك و   يرابطه معلم و شاگرد را رابطه اي متوازن، و توام با محبت، همدرد            ) 1954 (7ليدز
-اي را در گـرو      تي و آموزشـي بايـسته     تربيكند و ايجاد چنين فضاي      ارزيابي مي فهم و همكاري    

 8 باكـستر  . به ايجـاد چنـين فـضاهايي مـي دانـد           مندي آنان ه  معلمان و عالق  شخصيت و نگرش    
 اهميت تاثير معلمان بر شخصيت تاثيرپذير و قابل انعطـاف دانـش             زمينهنيز در همين    ) 1998(

  . استار دادهرقتاكيد مورد  مراحل نوجواني و جواني به ويژه دررا زان آمو
  تهيه و تدوين آن را كشور آمريكا  در 11 ليدز و كليس-10 كه كوك9سوتاسنج مينهنگرش

                                                            

1. Kim Piston     2. Griswold 
3. Harvey     4. McGovern 
5. Jett      6. Shafer 
7. Leeds      8. Baxter 
9. Minnesota Teacher Attitude Inventory (M.A.I.T) 10. Cook 
11. Calais        
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به گونه اي ) 1974(كوك ي  بسنجد و به گفتهرا تواند نگرش معلمان به دانش آموزان    مي نددكر
مـورد بررسـي و مطالعـه قـرار     را حرفه معلمي از  رضايت معلمان  غيرمستقيم نيز رضايت يا عدم    

والن آموزش كشور كمك مي كند تا با شناختي كه از نگرش معلمـان و               ؤاين وسيله به مس   . دهد
آورنـد در انتخـاب معلمـان،       داوطلبان شغل معلمي به دانش آموزان و حرفه خود به دسـت مـي             

  . دراهكارهاي مناسبي را برگزينن
-سوتا را سـنجش آن دسـته از نگــرش  مينههدف از طـرح و تدوين مقياس) 1967(كوك  
پيش بيني مي كند و به گونه اي را دانست كه چگونگي ارتباط معلمان با دانش آموزان هايي مي

ليـدز  .  مـورد بررسـي قـرار مـي دهـد      نيـز ار رضايت شغلي موردغيرمستقيم ديدگاه معلمان در  
بررسي امكان تهيه و تدوين وسيله اي مـي دانـست كـه بتوانـد               هدف مطالعات خود را     ) 1950(

مطلوب با دانش آموزان خود هستند، از معلماني كه قـادر           ي  معلماني را كه قادر به ايجاد رابطه        
  .  نيستند و تمايلي نيز به آن ندارند، متمايز كنداي به ايجاد چنين رابطه

نوجـواني و   ي  راهنمايي كه دوره    ي   به دانش آموزان دوره      در پژوهش حاضر نگرش معلمان    
بلوغ را مي گذرانند و به توجه، همدلي و راهنمايي معلمان نياز مبرم دارنـد مـورد بررسـي قـرار                     

 و سـعي شـده اسـت بـا اسـتفاده از              مورد بررسي  معلميي   حرفه   در مورد گرفته و ديدگاه آنان     
  . دشو بهترين معلم فراهم  براي انتخابي مالك قابل قبول،سوتا و هنجاريابي آنآزمون مينه

 
  له ئاهميت و ضرورت مس

نگـرش  ي  طور رابطه    ، و سنجش آن و همين      چگونگي شكل گيري، تغيير    ،ورد نگرش بحث در م  
بخشي از  .  روان شناسي اجتماعي بوده و هست       ي با رفتار، از مباحث بسيار مهم و رايج در حوزه         

تومـاس،   (هـستند رفتارهـا   ي  كننده  اين اهميت مبتني بر اين فرض است كه نگرش ها تعيين            
هاى حيات بشرى نيازمند توجه به آينده        نها يك عرصه از عرصه     ت اگر «1به تعبير ميچل  ). 1971
فرهنگـى،   هاى اجتماعى، براى رويارويى مؤثر با چالش. » پرورش استآموزش وه ي عرصباشد، 

تـوان يافـت    نمى يم و تربيتتر و كارسازتر از نظام تعل اقتصادى، علمى و اخالقى، بسترى مناسب
جامعـه، هـيچ راهـى بهتـر از      براى از بين بردن يـك «گلد اسميت  به عقيده  و.)1375هندى، (

   چنين .)1378 ،از گلد اسميت تامن، به نقل(» تحليل و تضعيف نظام آموزشى آن كشور نيست

                                                            

1. Mitchell 
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  .)1376ي، مهرمحمد(باشد  تربيت و تواند ناظر بر اهميت فرايند خطير تعليم شواهدى، مى
آيد كه اهداف اجرايى و نيز  عامل اصلى تعليم و تربيت به شمار مى از آن جهت كارگزار و و معلم

 در نتيجه،. رسد شود و به منصه ظهور مى در نهايت توسط وى محقق مى متعالى نظام آموزشى،
 هـاى  يتبازنماى تمام و كمال خصوصيات و كيف نقش برترى كه دارد، بايد بهي به واسطه  معلم

  .)1374مهرمحمدى،  (مطلوب هر نظام آموزشى تبديل شود
  بهتر است قبل از.شود  بايد تمهيداتى فراهميمعلم ، ياى و فكورانه  ايفاى نقش حرفهايبر

 و يا كمك گرفتن از ابزاري همچون آزمـون هـاي اسـتاندارد شـده                استخدام معلمان با مصاحبه   
از جمله اين آزمـون هـا مـي تـوان بـه             . رسي قرار داد   را مورد بر   آنانتوانايي، شخصيت و نگرش     

  . مقياس نگرش سنج معلمان مينه سوتا اشاره كرد
ناديده گرفتن نگرش معلمان باعث شده است كه بسياري         ) 1997 (1اكيجان -به اعتقاد ريچ  

ـ                 هـم . رو شـود  ه  از اصالحات و تغييرات الزم و حياتي در حيطه آموزش و پرورش با شكست روب
 پيرامون زمينه يابي مشكالت رفتاري دانش آموزان به          خود در مطالعات ) 1982 (2منچنين ويك 

اين نتيجه رسيد كه بررسي نگرش معلمان در هر نوع مطالعه اي كه درباره اختالل رفتار دانـش                  
آموزان انجام مي شود ضروري و نقش معلمان در پيش گيـري و اصـالح اخـتالل رفتـار دانـش                     

به تجربه نيز مي توان دريافت كه نگرش دانش آموزان به مدرسـه و              . تآموزان مهم و كليدي اس    
هاي  مطالب درسي و آينده شغلي و شيوه زندگي تا حد زيادي تحت تاثير بينش، رفتار و توانايي

  . )1382سرمد،  (استشخصيتي و مهارت هاي آموزشي معلمان 
حـساسيت الزم در برابـر      ، معلماني كه از گرمـي، صـميميت و        )1989 (4و بوني  3از نظر ترنر  

تواننـد بـه رشـد روانـي و پيـشرفت           آموزان و مشكالت آنان برخوردارند، بهتر و بيشتر مـي         دانش
  . ها كمك كنندتحصيلي و خالقيت آن

  
  پژوهشاهداف 

هنجاريـابي  . هترين معلم است  ر و قابل قبولي براي گزينش ب      هدف اين پژوهش تهيه مالك معتب     
ند ابزار مناسبي بـراي پاسـخگويي بـه ايـن نيـاز باشـد و روش يـا                   توا نگرش سنج مينه سوتا مي    

                                                            

1‐ Rich-Janiak     2- Wick man 
3- Terner     4- Bouni 
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 مطرح شـده در     پرسش هاي . منفي معلمان پيشنهاد كند   گاه   يهايي براي بهبود نگرش ها     روش
  :ندبدين قرار پژوهش اين

    آيا نگرش سنج مينه سوتا  از روايي كافي در ايران برخوردار است؟-
  ر كافي در ايران برخوردار است؟  آيا نگرش سنج مينه سوتا از اعتبا-

دانش آموزان مي تواند تحت تاثير عوامل گوناگوني        به  از آنجا كه نگرش معلمان به حرفه خود و          
ف جزئي ديگري نيز در اين پژوهش مورد بررسـي و تحقيـق             اهدار اين هدف كلي،     كنادر   ،باشد

  :ندبه قرار زيرگرفت كه قرار خواهد 
 تـدريس ي  وضعيت تاهل، گـروه سـني و سـابقه          توجه به    و مرد با     تفاوتي بين معلمان زن   ا   آي -

  وجود دارد؟ آنان
  

   نظريمباني
از آنجا كه نگرش مفهومي انتزاعي است، نمي توان انتظار داشـت كـه صـاحب نظـران در مـورد                     

  .ها اتفاق نظر داشته باشند ماهيت نگرش
ي ويـژه در برابـر محركـي       نگرش را نوعي حالت آمادگي، تمايل به كنش يا واكنش          1اوپنهايم

 ...موسسه، قانون، انديشه، مـذهب      تواند شخص، گروه، نهاد،     ها مي موضوع نگرش . داندخاص مي 
بـه  . نگرش مي تواند مثبت، منفـي يـا خنثـي باشـد           .  موضوع يا ايده اي باشد     ،يا هر نوع فعاليت   

زيابي كند، بي تفاوت يا رويدادي را مثبت ارشي پديده، موضوع، هر عبارت ديگر انسان مي تواند 
  .)1380كريمي، (رو شود ه از آن بگذرد، يا با ديدي منفي و اجتنابي با آن روب

ي و رفتاري مورد مطالعه قرار مـي دهنـد،          ت عاطفي، شناخ  يهانبه  نگرش ها را معموالً از ج     
.  شناخت و ميل به اقدام وجود دارد،علت آن است كه در هر نگرشي عنصري از احساس، هيجان 

. عبارت ديگر نگرشي را نمي توان يافت كه بخشي از اين سه عامل را در خـود نداشـته باشـد                    به  
عنصر احساسي، عاطفي و هيجاني نگرش ها مشتمل بر حاالت، هيجان ها و وضعيت رواني ويژه                

 اين جزء شامل احساساتي اسـت       .استاي است كه با معتقدات و باورهاي افراد پيوسته و همراه            
شـايند يـا ناخوشـايند       انگيزد، يعني موضوع ممكن اسـت خو        در شخص برمي   كه موضوع نگرش  

همين جنبه احـساسي    . باشد، ايجاد خوشي و خوشحالي كند يا برانگيزاننده نفرت و انزجار باشد           

                                                            

1- Oppenhim 
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نقش انگيزشي دارد و اهميت بعد احساسي را در نگرش مورد تاكيد براي رفتار كه  ست  نگرش ها 
 اطالعات و برداشـت هـاي       ،معتقدات ش ها را باورها، حقايق و     عنصر شناختي نگر   .قرار مي دهد  

تـرين شـناخت هـا آن هـايي           البتـه مهـم    . اشيا و موقعيت ها تشكيل مي دهد       ،فرد از رويدادها  
. ئولـوژي سياسـي   ل اعتقاد به خوبي يا بدي يك ايده        مث د،نهستند كه با نوعي ارزيابي همراه باش      

 ،ادگي فرد براي پاسخگويي و واكنش در برابـر رويـدادها  تمايل به اقدام و عمل نيز معطوف به آم  
  موقعيت ها و اشيا به شيوه و روش ويژه و مبتني بر شخصيت هر فرد است، موضوع ها،پديده ها

  .)1377كريمي، (
ها را با   آناند  بعد عاطفي نگرش ها را مورد بررسي قرار داده          ) 1975( و همكارانش    1فيشتاين

بت و منفي شخص در برخورد با يك يا چند موضوع اجتماعي ويـژه              اطف يا هيجان مث   وميزان ع 
شناخت و ادراك را از عناصر مهم نگرش ها بـه حـساب مـي               ) 1968 (2روكيچ .برآورد مي كنند  

 او  . كه از اوضاع و رويدادها دارند اهميت بـسيار قائـل اسـت             يآورد و براي باورهاي افراد و تحليل      
 داند كه فرد را آماده پاسخگويي و واكنش به شيوه و روش    نگرش ها را مجموعه عقايد ثابتي مي      

 رفتاري نگـرش هـا تاكيـد     ياز جمله افرادي است كه بر جنبه) 1976 (3چرمي .خاصي مي كند 
 و  4فريـدمن  .فراوان دارد، و آن ها را به صورت رفتارهاي تقرب، اجتناب تعبير و تفسير مي كنـد                

 شناخت و تمايل بـه عمـل   -ر و مشتمل بر احساسنگرش ها را نظامي پايدا    ) 1970(همكارانش  
را تفكر، باورها و معتقدات، و اطالعات و برداشت هاي فرد، از            نگرش ها   عنصر شناختي   . مي داند 

  .رويدادها، و اشيا تشكيل مي دهد
 رابـر بدر ميـزان وشـدت هيجـاني كـه شـخص            سـاس رابها را    نيز نگرش ) 1968 (5ترستون

خواه اين هيجان در جهت     (د نشان مي دهد ارزشيابي كرده است        رويداد، موضوع يا چيزي از خو     
 نيـز نگـرش هـا را ايـده          6ترينـديس ).  جهت آن   خالف ا چيز باشد ي   ، موضوع ،و موافق آن رويداد   

داند كه زمينه ساز اقدام هاي مشخص در برابر محرك           هايي آكنده از عواطف و هيجان هايي مي       
م نگرش ها نوعي حالت آمادگي، تمايـل بـه كـنش يـا              به نظر اوپنها  . هاي اجتماعي ويژه هستند   

نش  و همكـارا  7اتكينـسون . واكنش ويژه در برابر محرك يا محرك هاي خاص تلقـي مـي شـوند              

                                                            

1. Fishtein     2. Rocage  
3. Micher     4. Fridman 
5. Terston     6. Terindis   
7. Atkinson 
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هـا يـا    اشيا، اشـخاص، گـروه    ها،  داشتن يا نداشتن موقعيت    ها را حالتي از دوست     نگرش )1982(
ط مشي هاي سياسي و اجتمـاعي       هاي خاصي از محيط، از جمله انديشه هاي انتزاعي و خ          جنبه

   .تعريف كرده اند
 5آزگــودو ) 2004( 4تــانن بــوم، )1995 (3فــستينگر، )1992 (2روركــيج، )1950 (1هايــدر

 اين ديدگاه براي شـناخت      .، جنبه هاي شناختي نگرش ها را مورد مطالعه قرار داده اند           )2009(
ها رند اهميت بسيار قائل است و نگرش      افراد و باورهاي آنان و تحليلي كه از اوضاع و رويدادها دا           

يوه و روش خـاص  شـ رد را آمـاده پاسـخگويي و واكـنش بـه     داند كـه فـ    را عقايد نسبتا ثابتي مي    
 نيز نگرش ها را با آمادگي ذهني و عـصب شـناخي افـراد مـرتبط مـي دانـد و                      6آلپورت. كند مي

اي شخص به تمامي اشيا     معتقد است آمادگي هايي كه از راه تجربه به دست مي آيد بر پاسخ ه              
از .  مستقيم و پويا تاثير مي گذاردتيورص به   قرار مي گيرد،  ها در ارتباط    ا آن بو موقعيت هايي كه     

 نيز نگرش هـا  8و بايرن 7سونراند.  آموختني هستند،اين ديدگاه نگرش ها اعم از مثبت يا منفي       
 آموختني و تغيير پذير مي داننـد       راآنها  اند و   را از همين منظر مورد مطالعه و بررسي قرار داده           

  .)1376كريمي، (
ديدگاه هـاي   در  نگرش ها به هر شكلي كه تعريف و معرفي شوند، تركيبي از عناصر موجود               

مختلف را در خود دارند و از طريق تجربه، شناخت و آموزش هاي اجتماعي تحقـق مـي يابنـد،                    
هـاي مـساعد و يـا        شت هـا و گـرايش     يعني در حقيقت آميزه اي از تجربه ها، احساس ها، باوردا          

 آمادگي و تمايل فرد براي بروز واكنش به شيوه اي نسبتاً ثابت             ا توجه به  نامساعدي هستند كه ب   
  . اشيا، اشخاص و رويدادهاي خاص تعريف مي شونددر برابر

 ،رفتـاري در رويكـرد  : ا رويكردهـاي مختلـف قابـل بررسـي و توجيـه و تفـسيرند         بها   نگرش
نگـرش هـا    كـه    اسـت     براين اعتقـاد   نيتبد و م   شو س قوانين يادگيري توجيه مي    ها براسا  نگرش

 و  9گـود  . اسـت  دقاصـ مـورد آنهـا      شوند و قوانين يادگيري در     همانند ساير رفتارها آموخته مي    
ها بر اساس شرطي شدن      نيز همانند ساير انواع آموختني    را   پرورش نگرش ها     )1990 (10بروفاي

بـراي   شـناخت گرايـي    رويكرد   .)1379كريمي،   (دكنناش توجيه مي    رفتار به ويژه تقويت و پاد     
                                                            

1. Haider      2. Rorcage 
3. Fistinger     4. Tanenbom  
5. Azgood     6. Alport 
7. Anderson     8. Bayron 
9. Good      10. Brophy  
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 ).1995اي،  وفـ گـود و بر   ( ي در يـادگيري اهميـت بـسيار قائـل اسـت           تنقش واسطه هاي شناخ   
 ايـن   .ر مـي گيـرد    اقـر  ساخت گرايي جايي بين ديدگاه شناخت گرايي و انـسان گرايـي           رويكرد  

ن رويكـرد   آ و گوشه ديگري از       مي ورزيد  در يادگيري تاكيد   نقش تجربه    ربرويكرد در گوشه اي     
  .)1376كريمي،  (اطالعات مي پردازدي كننده  پردازش انسان به عنوان فعال به نقش

  
  در زمينه نگرش معلماني مروري بر پژوهش هاي انجام شده 

. نـد ه ا به بررسي رابطه بين نگرش معلمان و محيط و جو كالس پرداختـ            ) 1985 (1نيديا وبوشن 
 بـراي اي  محيط آموزشي كه پرسـشنامه    ي  سوتا و پرسشنامه     مينه سنجش از نگرش  در اين پژوه  

 پـژوهش    ي نتيجـه . ه اسـت  به محيط آموزشي است استفاده شـد       سنجش ديدگاه دانش آموزان   
 دارد، و روش نشان مي دهد كه بين نگرش معلمان و محيط يـادگيري رابطـه اي مثبـت وجـود                

شود و شرايط نامناسـب      دانش آموزان مي   يرضايتناموجب  بينانه و فشارآور    هاي تحكم آميز و بد    
  .هددكالس توان يادگيري را كاهش مي 

 ل راهنمـايي و دوم دبيرسـتان       او  ي ، نگرش معلمان ابتدايي، دوره    )1981 (5جفري گوردون 
معلمان حداقل ي  در اين پژوهش همه .مورد بررسي و مطالعه قرار داده استرا به دانش آموزان    

بررسـي نـشان داد كـه نگـرش         ي    نتيجه .معلمي داشتند ي  تدريس و تجربه    ي  ه  يك سال سابق  
ابتدايي و دبيرسـتان منفـي تـر    ي  معلمان راهنمايي به دانش آموزان در مقايسه با معلمان دوره           

كمتـر  . معلمان دوره راهنمايي بر اين باور بودند كه دانش آموزان آن ها مسووليت ناپذيرنـد              . بود
هـاي مدرسـه در تعـارض         با خواسته  اًلباغدهند و خواسته هاي آنان نيز        مي به درس عالقه نشان   

با استفاده از نگرش سـنج مينـه سـوتا و پرسـشنامه             ) 1975( و همكاران    4جيمز و يكفيلد   .است
ز، رابطه بين نگرش ها و شخصيت معلمان را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده دادوار

دانش آموزانشان به ميزان زيادي تحت تاثير متغيرهاي شخصيتي آنان          اند كه نگرش معلمان به      
  .است

در ايران نيز پژوهش هايي با استفاده از نگرش سنج معلمان مينه سوتا و نگرش سنج هـاي                  
  :ا اشاره مي شودهمحقق ساخته انجام شده است كه به برخي از آن

                                                            

1. Bhushan Nidia     2. Bhushan Nidia 
3. Gordon Jeffrey     4. James & Wakefield  
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حرفـه اي آنـان را مـورد     شغل معلمـي و موفقيـت      هتاثير نگرش معلمان ب   ) 1383(سپهري  
  ي بررسي و مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيده است كـه بـين نگـرش معلمـان بـه حرفـه                      

ارتباط نگرش  ) 1372(ساكي  . وجود دارد معنادار  ي  معلمي و موفقيت هاي حرفه اي آنان رابطه         
 هـا در    ميزان موفقيـت آن   با   شانمعلمان در مورد علل شكست و موفقيت تحصيلي دانش آموزان         

ني كه ميزان تالش خـود را       امعلم: ر داده و به اين نتيجه رسيده است       مورد مطالعه قرا  را  تدريس  
 در تدريس   ،بيش از هر عامل ديگري موجب شكست يا موفقيت دانش آموزان خود مي دانستند             

خود موفق تر از معلماني بودند كه بر  عواملي مانند هوش، تعداد دانش آمـوزان كـالس و سـواد                
، نگرش معلمان به موفقيت هاي آموزشـي و ميـزان    ) 1370(نجفي زند    .الدين تكيه مي كردند   و

با استفاده از پرسشنامه مينه سوتا مـورد بررسـي          را  مديران   موفقيت آنان از نظر دانش آموزان و      
ارزشيابي دانش  و  بين نگرش معلمان به دانش آموزان        :قرار داده و به نتايج زير دست يافته است        

ي معلمان زن و معلماني كـه در دوره        .وزان و مديران از ميزان كاريي آنان رابطه معنادار است         آم
راهنمـايي درس   ي  ابتدايي تدريس مي كنند، در مقايسه با معلمان مرد و معلماني كـه در دوره                

  . دانش آموزان خود دارند به از نگرش مثبت تري،مي دهند
قعيـت اسـت كـه نگـرش         و داخل نشانگر ايـن وا      چكيده پژوهش هاي انجام يافته در خارج      

 رفتـار وپيـشرفت تحـصيلي       ،حيطه هاي مختلف آموزش، برنامه ريزي، انضباط      مثبت معلمان در  
و گـزينش   دانش آموزان، ايفاگر نقش سازنده و مهمي است و درصـورتي كـه امكـان شناسـايي                  

  . نسل جوان دل بستمي توان به آينده بهتري براي تعليم وتربيتچنين معلماني فراهم شود،
  

  روش پژوهش
مورد مطالعه اين پژوهش را كليه معلمان زن و مرد مدارس راهنمايي تهـران در سـال            ي  جامعه  

 معلـم  220 مشتمل بـر   نفر   415  نمونه مورد تحقيق   .ي دهد  تشكيل م  1387 -1388تحصيلي  
 از شمال،   خوشه اي چند مرحله اي    تصادفي  نمونه گيري   به روش    كه است  مرد م معل 195زن و   

 گـزاره اي    150 آن هـا پرسـشنامه       اي بر سپس .انتخاب شدند تهران   جنوب، مركز، شرق و غرب    
آزمـون يعنـي    ايـن   الزم به يادآوري است كـه مولفـان          .نگرش سنج معلمان مينه سوتا اجرا شد      

 گـزاره و بـا اسـتفاده از روش هـاي            756كوك، ليدز و كليس، پرسشنامه مينه سـوتا را از بـين             
قدرت تشخيص  ي مانند به ويژه روش تحليل عاملي و با توجه به مالك هاي    ،روان سنجي متداول  
 ميزان تاثيرپذيري هر گزاره از رشته تحصيلي معلمي، ميزان تاثير پذيري هر گـزاره از                ،هر گزاره 
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 تجربه هاي آموزشي معلمان، سطح يا ميزان همپوشي گزاره هـا، شـفافيت و وضـوح گـزاره هـا                   
كـامالً مخـالف،    ي   پـنج گزينـه      ايراال بر مبناي ليكرتـي د     ؤهر س گذاري   ارزش .برگزيده بودند 

.  درجـه اي نمـره گـذاري شـده اسـت     5 مقياس بامخالف، بي نظر، موافق، كامال موافق بوده كه        
 . اسـت  600تغييـر نمـره هـا     ي   و دامنـه     450 متوسط   ،750  حداكثر ،150بنابراين حداقل نمره  

 آزمودني ها و سابقه نسمتغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل، شايان ذكر است كه در اين پژوهش 
   .تدريس آن ها نيز در نظر گرفته شد

  گزارش شده اسـت    27/63و در مطالعه ديگر     % 46 مقياس مينه سوتا در يك مطالعه        اعتبار
  و همكـاران   كـه جاللـي   در ايران نيز در اجـراي طـرح مقـدماتي ايـن مطالعـه               . )1974كوك،  (
 ضريب اعتبار همساني درونـي مقيـاس اول آزمـون بـا اسـتفاده از فرمـول            ،دادنانجام د ) 1381(

كـه  گـزارش   85/0 و ضريب اعتبار مقياس دوم با استفاده از آلفاي كرونباخ            75/0آلفاي كرونباخ   
روايـي مقيـاس بيـشتر براسـاس روايـي          .  واريانس كل را پيش بيني مـي كنـد         24/0در مجموع   

  .ه استدشش تحليل عاملي محاسبه ه از رومحتوايي و نتايج به دست آمد
است و چون هدف اين پـژوهش استانداردسـازي          همبستگي از نوع توصيفي      ،روش پژوهش 

 بررسي اعتبار داده ها از فرمول ضريب آلفاي كرنبـاخ اسـتفاده شـد    اي مورد نظر است، بر    آزمون
از روش  ن   را نشان مي دهـد و بـراي بـه دسـت آوردن روايـي آ                آزمونكه ميزان همگوني درون     
 استفاده شده است كه بر اساس اين روش در عناصـر قطـري مـاتريس                تحليل مولفه هاي اصلي   

بـراي  . عدد يك قرار مي گيرد كه عالوه بر واريانس مشترك، واريانس خطا را نيز در بر مي گيرد        
، از   به صورت مستقل و واضـح      ،دنن را نشان مي ده     آوردن عامل هايي كه زيربناي آزمو      به دست 

 استفاده شد و براي نام گـذاري عامـل هـا دو             2 روش چرخش واريماكس    و 1ار اسكري پالت  نمود
  .نظر كارشناسان) ب. بار عاملي سواالت انتخاب شده) الف: مالك زير مد نظر قرار گرفت

روش آمار توصيفي براي توصيف مقدماتي داده ها مورد استفاده قرار گرفت كه نشان داد در    
ضـريب اعتبـار پرسـشنامه نگـرش سـنج           . زن شركت كرده انـد     53/0 مرد و    47/0 اين پژوهش 

 و 86/0 بـر پايـه آلفـاي كرنبـاخ      ضريب اعتبـار عامـل اول  ،894/0 معلمان بر پايه آلفاي كرنباخ 
  .دش برآورد 86/0 ضريب اعتبار عامل دوم بر پايه آلفاي كرنباخ

  
                                                            

1. Scree plot     2. Varimax 
3. Kaiser-Mayer-Olkim 
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  تحليل عاملي
  : بررسي قرار گيردقبل از اجراي تحليل عاملي الزم است دو موضوع مورد 

 يـك سـوال مهـم و ارزشـمند در           . كفايت نمونه بـرداري    -2. همبستگي و معناداري ماتريس    -1
تحليل عاملي آن است كه آيا ماتريس داده ها شامل اطالعات مفيد و بـا معنـايي اسـت يـا نـه؟                 
چون يكي از هدف هاي تحليل عاملي به دست آوردن عامل هايي است كه به تبيين همبستگي                 

گر همبـستگي بـين     ا. بنابراين متغيرها بايد با يكديگر مرتبط باشند      . ماتريس داده ها كمك كند    
بـراي  . متغيرها كوچك باشد احتمال آن كه در عامل هاي مشترك سـهيم باشـند انـدك اسـت                 

مقـصود از اجـراي ايـن       . ارزشيابي ماتريس داده ها مي توان آزمون كرويت بارتلت را به كار بـرد             
پـذيرش و  . مبني بر وجود همبستگي بـين متغيرهـا در جامعـه اسـت            H0آزمون رد فرض صفر     

 KMO 3اما كفايت نمونـه بـرداري يـا شـاخص         . ، كاربرد مدل عاملي را زير سوال برد        H0تاييد  
شاخصي است كه مقادير همبستگي مشاهده شده را با مقادير همبستگي جزئـي مـورد مقايـسه         

 را بيـانگر آن اسـت كـه همبـستگي بـين زوج متغيرهـا       KMOمقـادير كوچـك   . قرار مي دهد  
 KMO مقـادير    معتقدنـد بـا   ) 1997 (1سرني و كيسر  . دكننتبيين  د  ننمي توان ديگر  متغيرهاي  

 براي ماتريس همبـستگي     KMOاندازه  .  به راحتي مي توان تحليل عاملي كرد       6/0تر از    بزرگ
هاي حاصل از اجراي پرسشنامه نگرش سنج معلمان مينه سوتا در گروه مورد مطالعـه برابـر بـا                   

 است كه از لحاظ آماري      913/19062 با   آماري آزمون كرويت بارتلت برابر    ي   و مشخصه    756/0
 فر است و بنابراين بر پايه هـر دو        و دترمينال ماتريس همبستگي ها عددي غير ص       . معنادار است 

اسـاس مـاتريس همبـستگي هـاي         گرفت كه اجراي تحليل عـاملي بر       مالك باال مي توان نتيجه    
 مي توان به استخراج عامـل       حاصل در گروه مورد مطالعه قابل توجيه است و بر پايه اين داده ها             

   .ها اطمينان كرد
 98/19 در مجمـوع  كه اسـتخراج شـد،   آزمـون  عامـل از كـل       2، تحليل عاملي  يارجپس از ا  

  : از تفسير ساختار ساده متغيرها نتايج زير حاصل شده است. كرد ميدرصد واريانس را تبيين 
  .دانش آموزان است سوال همبستگي قوي دارد كه نشانگر نگرش معلم به 45 با 1عامل 
ـ ي قوي دارد كه نشانگر نگـرش معلـم          گ سوال همبست  23با  2عامل    .معلمـي اسـت   ي  ه حرفـه    ب

  ا شده در جدول زير خالصه شده استرجتمامي فرايند ا

                                                            

1. Cerney and Kaiser 
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   داراي بارهاي عاملي پس از اجراي چرخش واريماكسل هاي سوا:1يجدول شماره 

 سوال هاي هر عامل عاملها

تعداد 
سوال 
هاي 
  هرعامل

  وال هاي بدون عاملس

1  113-  66- 101- 134- 102- 118- 
59- 148- 88- 132- 107- 110-  

114- 94- 103- 96- 121- 135- 
111- 67- 55- 106- 63- 13- 27- 
51- 115- 70- 84- 6- 33- 46- 

105- 4- 73- 61 -101- 1- 90- 
38- 144- 117- 147- 91- 143-  

45  

2 104- 17- 138- 48- 108- 37- 76- 
23- 31- 116- 47- 11- 44- 24- 
22- 85- 53- 136- 58- 86- 112- 

133- 40  

23 

77-142-81-97-140-89-92-12-25-5-40-136-
87-53-100-58-35-29-16-32-28-10-43-15-2-
60-6-133-36-149-21-79-84-4-26-70-19- 29- 
77- 97- 140-21 - 25- 12- 40-  136-  35- 100- 
29- 53-  9- 2- 29- 19- 70-  113- 111- 107- 

109-  88- 85- 66-  96- 118- 148- 134-  50- 
110- 50- 56- 69- 68-125- 65- 57- 41- 120-  

  
 معلمـان در بـين     سنجپرسشنامه نگرش براي بررسي ميزان تفاوت عوامل به دست آمده در          

 ي آمـار   روش س از معلمان زن و مرد و با در نظر گرفتن وضعيت تاهل، گروه سني و سابقه تدري               
Manovaدر ابتدا همگني ماتريس كوواريانس به وسيله . كمك گرفته شدBox's M و بررسي 

 در سطح 742/1، به دست آمده از آزمون باكسfآماره  ، برآورد شدBox's M 715/278 اندازه
  . معنادار بود و در نتيجه همساني كوواريانس ها تاييد مي شودα<0.05اطمينان 

 به دست آمده    f از آزمون لون استفاده شد كه آماره         س بررسي يكساني واريان   همچنين براي 
ه در نتيجـ  معنـادار نبـود و   α>0.05 در سطح اطمينان ،)207/1( يكاز آزمون لون براي عامل   

 به دست آمده از آزمون لون براي        fهمچنين آماره   . يكساني واريانس دراين عامل تاييد مي شود      
ه يكساني واريانس    نيز معنادار نيست و در نتيج      α>0.05طح اطمينان   در س ،  )253/1 (دوعامل  

  . شود نيز تاييد ميدراين عامل 
پس از تاييد همگني مـاتريس كوواريـانس و يكـساني واريـانس، متغيرهـاي مـورد نظـر بـا                  

  : كه نتايج به شرح زير استمورد بررسي قرار گرفت Manovaاستفاده از روش 
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 اثر متقابل آزمودني هابررسي . 2جدول شماره 

Effect ارزش F 
درجه 
 آزادي

درجه 
آزادي 
 خطا

سطح 
معناداري

مجذور 
اتاي 
  جزئي

 Wilks' 
Lambda 

.040 3,087E3a 3,000 384,000 .000 .960 

 'Wilks  جنسيت
Lambda 

.962 5,068a 3,000 384,000 .002 .038 

 'Wilks  سن
Lambda 

.984 1,004a 6,000 768,000 .421 .008 

 'Wilks  تاهل
Lambda 

.999 .185a 3,000 384,000 .907 .001 

 'Wilks  سابقه تدريس
Lambda 

.985 .973a 6,000 768,000 .442 .008 

 'Wilks  سن*جنسيت
Lambda 

.980 1,280a 6,000 768,000 .264 .010 

 'Wilks  جنسيت*تاهل
Lambda 

.979 2,700a 3,000 384,000 .045 .021 

 'Wilks  جنسيت*سابقه
Lambda 

.971 1,916a 6,000 768,000 .076 .015 

 'Wilks  سن*تاهل
Lambda 

.975 1,636a 6,000 768,000 .134 .013 

 'Wilks  سن*سابقه
Lambda 

.975 1,088 9,000 934,706 .369 .008 

 'Wilks  تاهل*سابقه
Lambda 

.981 1,254a 6,000 768,000 .277 .010 

 'Wilks  تاهل*جنسيت*سن
Lambda 

.975 1,644a 6,000 768,000 .132 .013 
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 در و معنـادار   05/0 در سطح    )068/5 (المبدا ويلكز ي   آماره   ) مرد -زن(جنسيت   متغير   درمودر  

  .نتيجه تفاوت معنادار است و اثرات بين آزمودني ها در اين متغير بررسي مي شود
 20 از  ،سال20تا 11از   ، سال 10 تا   1از  (تدريس  ي   يعني سابقه    ، متغيرها  ساير خصوصدر  ولي  
و وضعيت تاهل )  سال60  تا41  ازسال،40  تا31  از سال،30  تا18از (، گروه سني )به باالسال 

  .مشاهده نشد معنادارتفاوت )  مجرد-متاهل(
  ي  آمـاره  ، تاهـل   و ثـر متقابـل جنـسيت     ادر مورد   تنها   ،در بررسي اثر متقابل متغيرها    همچنين  

  . معنادار است05/0 در سطح )700/2 (المبدا ويلكز
  

   بررسي اثر بين گروه ها:3 ي جدول شماره

 
متغير 
 مربع مجموع  وابسته

درجه 
 آزادي

 F مجذورميانگين
سطح 
 مجذوراتا معناداري

1029,435  عامل 2 28 36,766 1,462 .561  درستي مدل096.

2432,879 عامل 1 28 86,889 .937 .096 .064
267,139 عامل2 1 267,139 10,626 1,000   جنسيت027.

8-2,894 عامل 1 1 2,894E-8 .000 .017 .000
24,443 عامل 2 2 12,221 .486 .901   سن003.
19,380 عامل 1 2 9,690 .104 .106 .001

سابقه*جنسيت*سن Wilks' 
Lambda 

.983 1,099a 6,000 768,000 .361 .009 

سابقه*جنسيت*تاهل Wilks' 
Lambda 

.973 1,780a 6,000 768,000 .100 .014 

 'Wilks  سن*تاهل*سابقه
Lambda 

.974 1,680a 6,000 768,000 .123 .013 

 .019 2,499a 3,000 384,000 ــسيت 019. 059. ــن* جن  س
 قهساب *تاهل*

Wilks' 
Lambda 

.981 2,499a 3,000 384,000 .059 .019 
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6,390 عامل 2 1 6,390 .254 .553  تاهل001.

32,750 عامل 1 1 32,750 .353 .732 .001
5,832 عامل 2 2 2,916 .116 .234  سابقه001.

270,786 عامل 1 2 135,393 1,459 .537 .008
22,446 عامل 2 2 11,223 .446 .050 سن* جنسيت002.
559,644 عامل 1 2 279,822 3,016 .615 .015
137,058 عامل 2 1 137,058 5,452 .065  * جنسيت014.

318,432 عامل 1 تاهل 1 318,432 3,433 .633 .009
127,545 عامل 2 2 63,773 2,537 .085  * جنسيت013.

459,642 عامل 1 سابقه 2 229,821 2,477 .955 .013
106,525 عامل 2 2 53,262 2,119 .258  تاهل * سن011.

251,965 عامل 1 2 125,982 1,358 .558 .007
61,831 ملعا 2 3 20,610 .820 .088  سابقه* سن006.

612,417 عامل 1 3 204,139 2,201 .439 .017
24,958 عامل 2 2 12,479 .496 .109  سابقه * تاهل003.

413,286 عامل 1 2 206,643 2,227 .784 .011
32,842 عامل 2 2 16,421 .653 .356  سن * جنسيت003.

191,921 عامل 1 تاهل * 2 95,961 1,034 .077 .005
66,102 عامل 2 2 33,051 .892 .270  سن * جنسيت007.

165,490 عامل 1  سابقه* 2 82,745 .649 .411 .005
130,278 عامل 2 2 65,139 2,591 .477  * جنسيت013.

137,480 عامل 1 سابقه * تاهل 2 68,740 .741 .290 .004
220,619 عامل 2 2 110,309 4,388 .647  * تاهل * سن022.

80,764 عامل 1 سابقه 2 40,382 .435 .648 .002
132,087 عامل 2 سن * جنسيت 1 132,087 5,254 .683 .013
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15,483 عامل 1 1 15,483 .167 .312 .000
9703,698 عامل 2 386 25,139  خطا   

35808,842 عامل 1 386 92,769    

  
   :اده هاي جدول فوق بدين قرار استنتايج با توجه به د

  در  تفـاوت نمـرات    ،05/0در سـطح اطمينـان       :در بررسي متغير جنسيت مشاهده مي شود      
معنادار است و فرض صفر مبنـي بـر عـدم           مينه سوتا   نگرش سنج معلمان    ي   پرسشنامه   1عامل
   .زنان و مردان معلم رد مي شود در بين  نگرشتفاوت

  در  :شود  مشاهده مي)60 -41 ؛40-31 ؛30-18(ي مختلف نهاي س گروهدر بررسي متغير 
 نگرش سنج معلمان در بين معلمـان      ي   عامل پرسشنامه    2 تفاوت نمرات    ،05/0سطح اطمينان   

   .معنادار نيست و فرض صفر مبني بر عدم تفاوت تاييد مي شود
طح در سـ   :مـشاهده مـي شـود     )  بـه بـاال    20 ؛20-11 ؛10-1(سابقه تـدريس    در بررسي متغير    

معنادار نگرش سنج معلمان در بين معلمان       ي   عامل پرسشنامه    2 تفاوت نمرات    ،05/0اطمينان  
  .نيست و فرض صفر مبني بر عدم تفاوت تاييد مي شود

 2 تفـاوت نمـرات      ،05/0در سـطح اطمينـان       :در بررسي متغير وضعيت تاهل مشاهده مي شود       
رد و متاهل معنادار نيـست و فـرض         نگرش سنج معلمان در بين معلمان مج      ي  عامل پرسشنامه   

  .صفر مبني بر عدم تفاوت تاييد مي شود
 معنـادار اسـت و فـرض        ،05/0 در سطح اطمينـان      2و سن در عامل     تاهل  اثر تقابلي جنسيت و     

مـشاهده  متغيرهـا   در ساير   ولي معناداري اثرهاي تقابلي     ،  صفر مبني بر عدم تفاوت رد مي شود       
  .نشد

  
  خالصه و نتيجه گيري

ي معلمـان  ا نگرش سـنج معلمـان مينـه سـوتا بـر         آزمون استانداردسازي   ا هدف ش حاضر ب  پژوه
 نفـر از    450 ايـن پـژوهش گروهـي بـا حجـم            يارر اجـ  د. ا شد رراهنمايي شهر تهران اج   ي   دوره

خوشه اي انتخاب   تصادفي  راهنمايي شهر تهران به روش نمونه گيري        ي   دوره    زن و مرد   معلمان
 پرسـشنامه  415از اين گروه تعـداد  . دنردكنج مينه سوتا را اجرا  نگرش س ي   پرسشنامه   وشدند  

 قرار گرفت و مابقي به علت عدم عالقه به پاسخگويي و            بررسيبراي تجزيه و تحليل آماري مورد       
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 درصـد زن و  53/0مـورد مطالعـه   ي  نمونـه  415از . دندشـ ناقص از مجموعه حذف     پاسخگويي  
  . درصد مرد بودند47/0

در ايـن   . دبـو مينه سوتا   ي   سنج ترجمه شده  نگرش   گزاره اي    150يوعه  مجمابزار پژوهش   
 بر مبناي ليكرتي در پنج گزينه كامالً مخالف، مخالف، بي نظر، موافق، كامال           گزاره هر   پرسشنامه

ها همبستگي   بعد از گردآوري داده   . اي نمره گذاري شده است      درجه 5 در مقياس  و نظيم ت موافق
 بـا كـل   هـا  سـوال از اسبه و به علت پايين بودن همبـستگي برخـي      هر سوال با كل مجموعه مح     

لفـاي   آ با اسـتفاده از      آزمون  حذف شد و اعتبار مجموعه از      ها  سوال از مجموعه سوال    12 آزمون
بـودن اعتبـار     كـافي     در مورد  ش پژوهش سپرنتيجه پاسخگوي    اين   .دست آمد   به 89/0كرونباخ  

  .توان به نتايج و محاسبات بعدي اعتماد داشت  كه ميدهد مياست و همچنين نشان آزمون 
 از  تعداد عامـل هـاي تـشكيل دهنـده ي مقيـاس           و  پرسشنامه  ي  براي بررسي روايي سازه     

 معنادار بودن آزمون كرويت     است و  756/0حد كفايت نمونه برداري     . تحليل عاملي استفاده شد   
  .بارتلت، استفاده از تحليل عاملي را توجيه مي كند

و با توجه به مقـدار       واريماكس    به شيوه   چرخش مولفه هاي اصلي و   تحليل  روش  ي  بر پايه   
 سـوال بـه علـت بـار عـاملي           83 و عامل استخراج    2 ،هر سوال عاملي  واريانس تبيين شده و بار      

 درصد واريانس   98/19دو عامل به دست آمده در مجموع        . دش حذف    ها پايين از مجموعه سوال   
   :ار ساده متغيرها نتايج زير حاصل شده استاز تفسير ساخت. را تبيين كرد

  . سوال همبستگي قوي دارد كه نشانگر نگرش معلم به دانش آموزان است45 با 1عامل 
  .معلمي استي ي قوي دارد كه نشانگر نگرش معلم به حرفه گ سوال همبست23با 2عامل 

راهنمـايي  ي   معلمـان دوره     خصوصر  دكه  ) 1381(و همكاران   عوامل فوق با نتايج جاللي      
 56/51 در عامـل اول  مردانميانگين نمرات   . ا شده است هماهنگ و همسو است      رجشهر تهران ا  

عامـل دوم   بـراي    و   25/48عامـل اول    بـراي    ميانگين نمرات زنان     ؛ است 45/49و در عامل دوم     
و نگرش نگرش معلمان زن به دانش آموزان مثبت تر از مردان كه  نشان مي دهد  و است11/49

در عامـل  معلمان زن و مرد تفاوت . معلمي مثبت تر از معلمان زن استي  ان مرد به حرفه     معلم
و فرض صفر مبني بر عدم تفاوت نگرش در بـين           معنادار است    P<0/05نان  يدر سطح اطم  اول  

تـدريس معنـاداري   ي  متغيرهاي سـن، وضـعيت تاهـل و سـابقه    . شود زنان و مردان معلم رد مي     
اثر تقابلي . متغيرهاي مذكور تاييد مي شودنبودن صفر مبني بر معنادار تفاوت آن ها رد و فرض     

  ولي معناداري اثرهاي . معنادار است05/0 در سطح 2متغيرهاي جنسيت، سن و تاهل در عامل 
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  . رد مي شود2 و 1تقابلي ديگر متغيرها در عوامل 
معلـول شـرايط   ، در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد كه نگرش معلـم            )1999 (1پاتمن

پژوهشگران كه   يدر پژوهش هاي   .جامعه، مدرسه، برنامه هاي آموزشي و توانايي هاي معلم است         
،  منتشر شـده 2"اريك"  آموزش و پروش آمريكا     در سايت تخصصي    انجام دادند و   2009در سال   
: شده است  عنوان    معلمي  ي ن به دانش آموزان و حرفه     ر نگرش معلما  ب عوامل تاثيرگذار    در مورد 

عواملي مانند جنسيت دانش آموزان، موضوع و مبحث درسي كـه تـدريس مـي شـود، عملكـرد                   
دانش آموزان، نژاد و گروهي كه معلم به آنان تدريس مي كند، هدف آموزشـي معلـم، موفقيـت                   
دانش آموزان، معيار سنجش پيشرفت دانش آموزان، شخصيت دانش آموزان، وضعيت اقتصادي،            

توقـع او    اب و رسوم، فرهنگ، مذهب و توانايي هاي معلـم در نگـرش و             حمايت مالي از معلم، آد    
  .گذار هستندرتاثي

 هـاي    شامل تجربه، عالقـه، تعهـد كـاري و از خودگذشـتگي            ) معلم شخص (يعوامل شخص 
، ميزان تحصيالت و رشته تحصيلي، سابقه آموزشي و كار تدريس معلـم، شـرايط كـاري و                  معلم

همچنـين شـرايط و   . جملگي بر اثربخشي كار معلم موثر اسـت   عالقه و تعهد معلمان به كارشان       
طق آموزشي كه از لحاظ اقتصادي، اجتمـاعي و         اموقعيت جغرافيايي مدرسه، من   . عناصر محيطي 

ر كـارآيي و    نـد د  نفرهنگي تفاوت هايي با هم دارند و روش هاي كاري متفاوتي را ايجاب مـي ك               
رسه، امكانات آموزشي، حجم كـاري معلـم،        همچنين وسعت و بزرگي مد    . نداثربخشي معلم موثر  

ـ  تعداد دانش آموزان و زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنان             ر اثربخـشي معلمـان     نيز ب
  .)2006، 3ليان (مي گذارندر تأثي

براي افـزايش   با توجه به موارد فوق و نتايج حاصل از پژوهش هاي مختلف به نظر مي رسد                 
ركنان الزم است به ارضاي نيازهاي آنان در محيط كار توجـه كنـيم و               روحيه و رضايت شغلي كا    

ايجاد جو سازماني كه از لحاظ رواني سالم        . فضاي رواني مناسب را در درون سازمان ايجاد كنيم        
 ايده هاي به اجراي و او را آسان كار خالق معلم را      ،تر و از ترس و تهديد و اضطراب به دور باشد          

بنابراين وقتي معلم به سوي بهـسازي مـداوم، بالنـده و پايـداري برنامـه                . جديد تشويق مي كند   
  ترين وجه بهدرسي و آموزشي و نيز فنون تدريس هدايت شود، دانش آموزان به مطمئن ترين و 

  ).1375گرانفيث، بخشي، (از مدرسه بهره مند مي شوند 
                                                            

1. Patman  2. E.R.I.C (Education Research Information Center)  
3. Lian 
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ت آموزشي بهتر مـي توانـد       در ايران نيز توجه بيشتر به نياز معلمان و ايجاد شرايط و امكانا            
دانـش  بـه   در بهينه سازي ديدگاه هاي معلمان و نگرش آنان به كار، برنامه، مدرسه و در نهايت                 

  .آموز موثر افتد
  

  ي پژوهشيهادهاپيشن
سنج در سطح مدارس ابتدايي، راهنمـايي و دبيرسـتان آزمـون شـود و بـراي                  مقياس نگرش  -1

   و قرار گيرداستفاده مورد نظر مديران و كارشناسان سنجش روايي مالكي از متغيرهايي مانند 
  .اين طرح ابتدا در تهران و سپس در مركز استان ها به اجرا درآيد

.  اسـت  فراهم كرده  را يك پژوهش ملي     رايجمناسبي براي ا  ي   مقدماتي زمينه ي   اين مطالعه  -2
ترده و  ژوهـشي گـس   ي حاصل از فرايند پژوهش و اجـراي طـرح پ           با تلفيق گزاره هاي دو مولفه     

 با دانش آمـوزان     درمو تري مي توان به ابزار مناسبي براي سنجش نگرش هاي معلمان در              جامع
 .اميد است كه در اين راه گام هاي موثري برداشته شود. معلمي دست يافتي و حرفه 

 مورد  افزايش واريانس تبيين شده الزم است ابزار سنجش مجدداً         ايدر پژوهش هاي ديگر بر     -3
 . جمع آوري اطالعات استفاده شودايرب نيزيو از روش هاي ديگرجديدنظر قرار گيردت

ل انتظـار اسـت كـه نگـرش          قاب لعه مورد تاييد قرار نگرفتند،    گرچه اكثر فرضيه هاي اين مطا      -4
 يارجـ غيرهاي مختلفي باشد، از ايـن رو ا        به شغل خود و دانش آموزانشان تحت تاثير مت         معلمان

 . توصيه مي شودخصوصر اين  دپژوهش هاي ديگر
  

   فارسيمنابع
  نيا،  مـريـكيه ـمه مرضـرجـ تها، رح پرسشنامه و سنجش نگرشـط). 1375. ( ف.اوپنهايم، ا

  . مشهد، آستان قدس رضوى     
مقايسه نگرش معلمان رابط و عادي دانش آموزان كـم           ).1387. (ك  كاكابرايي، ؛به پژوه، ا  

، فـصلنامه پـژوهش در حيطـه كودكـان          موزش تلفيقـي  شنوا به اثربخشي برنامه هاي آ     
  .295 ، ص29، دوره 3استثنايي،شماره 
هنجاريابي نگرش سـنج معلمـان مينـه سـوتا در مـدارس              ).1381(جاللي و همكـاران     

  .  پژوهشكده تعليم و تربيتراهنمايي شهر تهران،
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 نگرش معلمان در مورد علل شكـست و موفقيـت تحـصيلي دانـش             . )1372( .ساكي، ر 
. پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد       . آموزان و ارتباط آن با ميزان موفقيت آنان در تدريس         

  . دانشگاه عالمه طباطبايي
  . سخن: ، تهرانروش تحقيق در علوم رفتاري). 1385. ( پ، شريفي، ن.شريفي، ح

، رابطه ميان نگرش و رفتار، مجله علـوم تربيتـي و روان شناسـي              ).1366(. شكركن، ح 
  .شگاه شهيد چمراندان: اهواز

 ترجمـه علـي اكبـر سـيف و          تاريخ روان شناسي نوين،    ).1382. ( ا . س ،شولتز؛  . پ .شولتز، د 
  .دوران: تهران. همكاران
بررسي نگرش معلمان دوره راهنمايي تحصيلي نـسبت بـه دوره            ).1377. (ر. كريمي، ح 

  .رش شوراي تحقيقات اداره آموزش و پروهاي آموزشي ضمن خدمت استان مركزي،
  .دانشگاه پيام نور:  تهرانروان شناسي اجتماعي،). 1376. (كريمي، ي
  . نشر ويرايش:  تهراننگرش و تغيير نگرش،. )1379. (كريمي، ي

انتـشارات  :  ترجمه عليرضا كلـدي، تهـران      تغيير نگرش و تاثير اجتماعي،     ).1378(. كوهن، آ 
  . دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

. ، ترجمـه، وحـدتي احمـدي زاده، منـصوره         مهار استرس در معلمان   ). 1384( .كي ريـاكو، ك   
  . رشد: تهران
: خـداداد بخـشي، تهـران     :  ترجمـه  روابط انساني در مديريت آموزشي،    ). 1375. (د گرانفيت،

  . انتشارات مارليك
  . اميركبير: ، تهرانمسائل آموزش و پرورش). 1371. ( ط.معيري، م
، )زمينـه تعلـيم و تربيـت ويـژه         (كودكان اسـتثنايي  ). 1385 (. ك . ا ، و جيمـز   . پ .د هاالهان،

   .رشد: تهران. ترجمه فرهاد ماهر
  . سمت: تهران. شناخت روش علمي درعلوم رفتاري). 1386(. ع. هومن، ح
ميرمحمد، سـيد   : جلد دوم، ترجمه  . مديريت آموزشي ). 1377. ( ج .و سيكل، س  .  ك .هوي، و 

  .انتشارات انزلي. عباس زاده
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