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معلمی بر اساس اسناد  هايیستگیشاو  هایژگیوین الگوي دوتپژوهش حاضر با هدف 

جامعه پژوهش حاضر کمی و کیفی) انجام شد. ( یبیترکش روش پژوه با آموزش و پرورش باالدستی

 دولتی شهر بابل بودند. ابزار پژوهش حاضر يهارستانیدبدر  شاغلکلیه معلمان مقطع متوسطه دوم 

لیکرت بود که با استفاده از روش دلفی  يادرجه 5در مقیاس  سؤال 53پرسشنامه محقق ساخته شامل 

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي روایی سازه پرسشنامه حاضر تعیین  با استفاده از تنظیم شد و همچنین

، هاییتوانا، سالمت، هایزشانگ، هادانش، هاارزشخرده مقیاس بدست آمد که عبارت بودند از  8 وشد 

نتایج حاصل از بررسی پایایی مرکب براي عوامل هشت گانه  باورها و صالحیت اخالقی.، هارغبت

قرار دارد که نشان دهنده پایایی مطلوب براي این  94/0تا  70/0ریب در دامنه نشان داد که این ض

داد که این ضرایب  زیرمقیاس نشان 8نتایج حاصل از بررسی همسانی درونی این ، عوامل بود. همچنین

همچنان که نتایج مربوط به مدل نشان داد که  بدست آمد. 85/0روایی سازه  و 83/0تا  65/0در دامنه 

نتایج  مسیرهاي منتهی به الگوي شایستگی معلمان مسیرهاي مثبت و معنی داري بودند. همچنینهمه 

، هادانش، هاارزش، هشت گانه ي سنجش الگوي شایستگی معلم يهاعاملدر بین همه  داد نشان

و به ترتیب باالترین بار عاملی  باورها و صالحیت اخالقی، هارغبت، هاییتوانا، سالمت، هایزشانگ

باورها و ، وزن عاملی را بر روي عامل مرتبه دوم الگوي شایستگی معلمان نشان دادند. بر اساس نتایج

موتور محرك بقیه عوامل باشد بار عاملی  تواندیمعقاید معلمان نسبت به حرفه معلمی به دلیل این که 

  باالتري را در مدل شایستگی معلمان نشان داد.

 هايیستگیشاو  هایژگیوالگوي ، هاارزش، آموزش و پرورش دستیاسناد باال :ي کلیديهاواژه 

  صالحیت اخالقی، سالمت، هارغبت، هادانشها، ییتوانا ،باورهاها، یزشانگ، معلمی

                                                                                                                                        
 ایران،بابل، آزاداسالمی دانشگاه،بابل واحد، آموزشی مدیریت دکتري دانشجوي 

 (نویسنده مسئول)  ایران،بابل، آزاداسالمی دانشگاه،بابل واحد، تربیتی علوم  گروه، عالی آموزشی مدیریت یاراستاد

shahramae@yahoo.com 
 ایران،بابل، آزاداسالمی دانشگاه،بابل واحد، تربیتی علوم  گروه، آموزشی مدیریت استادیار 
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 مقدمه

است مفهوم شایستگی ، یکی از مفاهیم کلیدي در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

در  اندکردهبیان  )1386( یدرگاهپور و علیهمچنان که  .)2010، 1ابطحی و ترابیان(

 »تعلیم و تربیت«در تبیین مفهوم ، بخش کلیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

هاي پایه دانسته شده رسیدن به مراتب حیات طیبه مستلزم کسب شایستگی :آمده است

یعتاً به طب، گفته شد» و تربیت (تعلیماست در این بیانیه نیز بنابر آنچه که در مفهوم 

 دبن عبارتند ازها هایی از این گزارهمفهوم شایستگی اشارات آشکاري شده است. نمونه

هاي پایه با تأکید بر خصوصیات مشترك اسالمی ایران و سازي کسب شایستگی. زمینه5

، آموزان در ابعاد فرديدر راستاي تکوین و تعالی پیوسته هویت دانش، انقالبی

اي و هاي عام حرفهکسب شایستگی، . روحیه کارآفرینیبند .خانوادگی و اجتماعی

ضروري است آن را در ، شناخت هر مفهوم براي .« ساز کار مولدمهارتی و هنري زمینه

عبارت است از:  یک نظام مفهومی بررسی کنیم. نظام مفهومی مرتبط با شایستگی

  .مدل عمومی شایستگی و نقش، الگوي شایستگی، شایسته، شایستگی

براي مدل سازي شایستگی سه رویکرد توسط محققان متفاوت و با اصطالحات 

طراحی و طراحی -اقتباسی، مختلف ارائه شده است که شامل رویکرد اقتباسی

. باشدیمرویکرد  ترینینههزو کم  ینترآسانرویکرد اقتباسی: این رویکرد -1.گرددیم

ازمان وفق داده شود. یک مدل رویکرد اقتباسی در صورتی مفید است که با شرایط س

افراد برتر و مورد نیاز سازمان دیگر  هايیژگیوتوسعه یافته خارجی هرگز به طور دقیق 

. مدل شایستگی با فرهنگ سازمانی که مدل در آن طراحی شده کندینمرا توصیف 

رویکرد -2و ممکن است براي استفاده سازمان دیگر چندان مفید نباشد. باشدیمسازگار 

طراحی: این رویکرد تحت عناوین مدل کلی تغییر یافته یا روش فهرست -تباسیاق

. این رویکرد شامل پذیرش یک مدل مشخص خارجی یا شودیمشایستگی هم نامیده 

 تنییم. این رویکرد باشدیمشایستگی موجود در ادبیات تحقیق  هايیستلاستفاده از 

ش خود را براي تدوین یک مدل کلی بر تحقیقات گذشته است زیرا محققان دیگر پژوه

. در این روش اصالح مدل با هدف متناسب سازي با فرهنگ سازمان انددادهانجام  قبالً

توسط کارکنان خبره سازمان مورد ارزیابی قرار  هایستگیشاو  گیردیمانجام 

                                                                                                                                        
1 Abtahi & Torabiyan 
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روش براي تدوین مدل شایستگی  ینترجامعرویکرد طراحی: این رویکرد -3.گیرندیم

. با گرددیم. در این روش یک مدل اختصاصی و منحصر به سازمان طراحی اشدبیم

  .)1386، و درگاهی علیپورباشد (یماین وجود این رویکرد پرهزینه و وقت گیر 

الگوي شایستگی عبارت است از یک الگوي قابل اندازه گیري براي سنجش 

هاي کاري به صورت موفقیت ها و رفتارهاي مورد نیاز براي انجام دادن فعالیتتوانایی

هدف از تدوین مدل شایستگی  نیز) 2010( 1، و ریچ ینلپ، در این ارتباط گروفورد آمیز.

الگویی براي یکپارچه سازي عملکرد سامانه منابع انسانی  يارائهرا در هر سازمان 

ی الگوي شایستگ .اي که منجر به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شودبه گونه دانندیم

هاي مورد نظر را به صورت یک شکل انتزاعی است که رابطه بین شایستگی

 يارائهپژوهش حاضر درصدد است تا به  لذا .دهدسیستماتیک و مفهومی نمایش می

معلمی بر اساس اسناد باالدستی آموزش وپرورش  يهایستگیشاو  هایژگیوالگوي 

  بپردازد.

   روش

روش آمیخته  هادادهاز لحاظ روش گرداوري و  کاربردي، پژوهش حاضر از نظر هدف

هدف آن جمع  به این صورت که قسمت اول پژوهش حاضر از این لحاظ که است

از  –توصیفی  باشدیم شایستگی معلمان يهاشاخصتعیین  اوري اطالعات الزم جهت

کیفی مانند روش تحلیل محتوي جهت  تحقیق يهاروشنوع همبستگی است و از 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  از اسناد باال دستی موجود در هامؤلفهاستخراج 

است. از سوي دیگر چون یکی از اهداف پژوهش حاضر استخراج یک پرسشنامه 

معلمان بر اساس اسناد باال دستی آموزش و  يهایژگیوو  هاشاخصجهت تعیین 

مانند روش  تحلیل عاملی يهاروشو  تحقیق کمی استفاده يهاروشپرورش است از 

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي استفاده شد و در مجموع چون هم از روش تحقیق 

  کیفی و کمی استفاده شد روش تحقیق حاضر روش تحقیق آمیخته بود.

                                                                                                                                        
1. Crawford, E.R., LePine, J.A., & Rich, B.L. 
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  هاافتهی

نفر زن) به عنوان نمونه مورد  85نفر مرد و  115معلمان (نفر از  200در پژوهش حاضر 

ارائه  1سنوات خدمت در جدول ، ع نمونه بر حسب سنتوزی .اندگرفتهمطالعه قرار 

نفر زن) به  125نفر مرد و  215نفر از معلمان ( 340در پژوهش حاضر شده است. 

سنوات خدمت در ، . توزیع نمونه بر حسب سناندگرفتهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار 

  ارائه شده است. 2 و 1جدول 

 زن متوسطه اول و دوم ت خدمت معلمانوسنوا، توزیع نمونه بر حسب سن .1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه گروه  شاخص

  سن
 70/13 66/37 53 31 معلمان متوسطه اول

 50/4 63/40 48 34 معلمان متوسطه دوم

  سنوات خدمت
  99/5  18/21  35  5 معلمان متوسطه اول

  78/3  25/9  17  4 معلمان متوسطه دوم

 مرد متوسطه اول ودوم وسنوات خدمت معلمان، مونه بر حسب سنتوزیع ن .2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیشینه کمینه گروه  شاخص

  سن
 72/12 66/39 61 30 معلمان متوسطه اول

 50/5 23/41 59 32 معلمان متوسطه دوم

  سنوات خدمت
  49/5  32/23  35  5 معلمان متوسطه اول

  22/3  34/8  17  4 معلمان متوسطه دوم

دهد که میانگین سن معلمان متوسطه اول و نشان می 1نتایج درج شده در جدول 

. میانگین سنوات خدمت براي هر دو گروه باشدیمسال  63/40و  66/37دوم به ترتیب 

نشان  2نتایج درج شده در جدول  در گروه معلمان زن بود. 25/9و  18/21به ترتیب 

سال  23/41 و 66/39متوسطه اول و دوم به ترتیب  دهد که میانگین سن معلمان مردمی

در گروه  34/8و  32/23. میانگین سنوات خدمت براي هر دو گروه به ترتیب باشدیم

  معلمان زن بود.

معلمی بر  يهایستگیشاو  هایژگیوبراي براي به دست آوردن الگوي مناسب 

 مؤلفهدست آمده از تحلیل  به يهاافتهیابتدا از  آموزش و پرورش اساس اسناد باالدستی
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استفاده شد و بر اساس نتایج تحلیل عاملی مدل نظري پژوهش دوباره ارائه شد و مدل 

فوق با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاري مورد آزمون قرار گرفت که نتایج 

در مدل زیر بیضی نشانه  نشان داده شده است. کصورت شماتی 1شکل در  مدل نهایی

بار عاملی  هایکانپ. اعداد روي باشدیممکنون و مربع معرف متغیر مشاهده شده متغیر 

. همچنین باشدیممکنون  یرهايمتغو اعداد داخل پرانتز وزن عاملی مربوط به 

داخل هر مربع معرف گویه مربوطه در پرسشنامه الگوي شایستگی معلمان  يهاشماره

. همه مسیرهاي منتهی به الگوي دهدیمان . همچنان که نتایج مربوط به مدل نشباشدیم

 یرهايمتغمعنی داري هستند و همچنین مسیرهاي منتهی به  یرهايمسشایستگی معلمان 

مشاهده شده  یرهايمتغبه این معنا که  باشندیممشاهده شده نیز مثبت و معنی دار 

ر میزان دیگ . از سويباشندیممکنون و نهفته  یرهايمتغمناسبی براي سنجش  يهاسنجه

 .باشدیممشاهده شده قابل قبول  یرهايمتغخطاي مشاهده شده براي 
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  مدل نهایی الگوي شایستگی معلمان 1شکل 

جزیی اول از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوي  سؤالبراي پرداختن به 

استفاده شده است. در تحقیق حاضر به منظور سازمان دهی و پردازش نظام دار و کمی 

معلمی بر اساس اسناد  يهایستگیشاو  هایژگیو الگويي موجود در محتو
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از روش تحلیل محتوي مبتنی بر سند کاوي استفاده شده  آموزش و پرورش باالدستی

است. با توجه به این که اسناد باال دستی به صورت یک سند رسمی در سایت وزارت 

یل محتوي کد گذاري موجود بود لذا سند فوق بر اساس روش تحلآموزش و پرورش 

گزارش شده است. الزم به ذکر است که کدگذاري  شد و نتیجه آن در جدول زیر

 D، هایزشانگ  C، هادانش B، هاارزش Aبه شرح ذیل انجام شده است. هامؤلفه

 صالحیت اخالقی  H، باورها .j هارغبت F هاییتوانا E، سالمت

 آموزش و پرورش یاد باال دستبر اساس اسن یمعلم یستگیابعاد شا .3جدول  

  منبع  واحد تحلیل  هامؤلفه  ردیف
کد 

  نهایی

1  
دینی و اخالقی و اصول متعالی جمهوري  هاارزشاعتقاد به 

  اسالمی ایران

 جمله و

  مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
A  

2  
دانش و اطالعات کافی در مورد شغل معلمی به صورت 

  نظري و کاربردي

 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
B  

  کافی براي شغل معلمی داشتن انگیزش درونی و بیرونی  3
 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
C  

4  
برخورداري از سالمت جسمی و روانی کافی جهت انجام 

  وظایف معلمی

 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
D  

5  
مرتبط با حوزه  هاي نظري و عملیيتوانمندبرخورداري از 

  کاري و تدریس

 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
E  

6  
 و درون سازمانی ي برون سازمانیهارغبتبرخورداري از 

  مرتبط با حوزه کاري و تدریس

 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
F  

7  
ي تعلیم و هاحوزهداري از باورهاي مفید و مناسب در برخور

  ربیت در سه حوزه باورهاي مرکزي میانی و سطحی

 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
G  

  برخورداري از صالحیت اخالقی درون فردي و برون فردي  8
 جمله و

 مطالب سند

سند تحول بنیادین 

  آموزش و پرورش
H  

بر اساس اسناد  یمعلم یستگیهر کدام از ابعاد شا تیهم و اولوسجهت تعیین 

از روش رگرسیون گام به گام استفاده شده است  آموزش و پرورش چگونه یباالدست

لذا ابتدا جهت استفاده از رگرسیون به عنوام مفروضه از روش ضریب همبستگی 

ه شده است جهت تعیین جهت و شدت همبستگی بین ابعاد شایستگی استفاد پیرسون

  گزارش شده است. 3جدول که نتایج آن در 
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  ابعاد شایستگی معلمان همبستگی .4جدول 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

1 1            

2 **0/22 1           

3 **0/17 **/670 1          

4 **0/35 **/370 **0/40 1         

5 **0/34 **0/44 **0/34 **0/21 1        

6 **/490 **0/22 **0/23 **0/34 **0/66 1       

7 **/370 **0/22 **/770 **0/64 **0/36 **0/54 1      

8 **0/28 **0/23 **0/32 **0/43 **/230 **/670 **/490 1     

9 **0/41 **/670 **0/41 **0/32 **/370 **/370 **/370 **/870 1    

10  **0/33 **0/34 **0/33 **0/36 **/440 **0/23 **0/34 **0/66 **/670 1   

11  **0/35 **0/17 **0/19 **0/16 **0/22 **0/24 **0/64 **0/36 **/370 **0/33 1  

12  **0/34 **/770 **0/64 **0/36 **/670 **0/41 **0/32 **/370 **0/44 **0/33 **/370 1 

- 8 رغبت -7 توانایی -6 سالمت -5انگیزش  -4دانش  -3ارزش  -2 شایستگی-1

  صالحیت اخالقی -9 باور

داشت وجود  رابطه آماري معناداري بین ابعاد شایستگی معلمان 4با توجه به جدول 

)05/0P< یرهايمتغو خرده  یرهامتغ). از این رو با توجه به وجود رابطه معنادار بین 

  ز رگرسیون استفاه نمود.ا توانیمپزوهش 

بر اساس اسناد  یمعلم یستگیهر کدام از ابعاد شا تیسهم و اولوجهت تعیین 

از روش تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد.  آموزش و پرورش یباالدست

در  همبستگیضرایب  باالترینبراساس  هاآنپیش بینی کننده  يرهایمتغدر این تحلیل 

وارد تحلیل شدند تا میزان پیش بینی هر یک از آنها براي تغییرات متوالی  يهاگام

، انگیزش، دانش، ارزشخرده متغیر  8که  دهدیممشخص گردد. مدل نشان  شایستگی

  شدند. وارد معادله رگرسیون باور و صالحیت اخالقی، رغبت، توانایی، سالمت
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  گام به گام چندمتغیره وندر تحلیل رگرسی و حذف شده وارد شده رهایمتغلیست . 5جدول 

  روش  متغیرهاي حذف شده  متغیرهاي ورودي  مدل

  ارزش  1

  رگرسیون چند متغیره

  گام به گام

  دانش  2

  انگیزش  3

   سالمت  4

  توانایی  5

 
  رغبت  6

  باور  7

  صالحیت اخالقی  8

شان را ن وارد شده در تحلیل رگرسیون گام به گام رهایمتغلیست  5جدول نتایج 

باور ، رغبت، توانایی، سالمت، انگیزش، دانش، ارزش يرهایمتغ. بر این اساس دهدیم

  .اندشدهوارد مدل  و صالحیت اخالقی

  ابعاد شایستگیبر اساس شایستگی  نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام .6دول ج

SS  dF MS  F sig  R 2r R  منابع تغییر  مدل

1  
 99/22182  1 99/44365  رگرسیون

20/37 001/0 40/0 18/0 17/0 
 26/596 339 76/236716  باقیمانده

2  
 69/16404  2 07/49214  رگرسیون

01/28 001/0 42/0 21/0 20/0 
 52/585 338 69/231868  باقیمانده

3  
 8/13372 3 23/53491  رگرسیون

20/23 001/0 44/0 22/0 21/0 
 18/567 337 52/227591  باقیمانده

4  
 61/11191  4 07/55958  رگرسیون

58/19 001/0 45/0 34/0 34/0 
 38/571  336 68/225124  باقیمانده

5  
 94/9929  5 66/59579 رگرسیون

61/17 001/0 46/0 36/0 35/0 
 62/563  335 09/221503 باقیمانده

6  
 8/34215 6 23/675432  رگرسیون

20/34 001/0 49/0 38/0 37/0 
  18/453  334  52/987654  باقیمانده

7  
 61/11191  7 91/342156  رگرسیون

54/11 001/0 51/0 40/0 39/0 
  38/452  333  08/564321  باقیمانده

8  
 94/9929  8 66/65432 رگرسیون

65/14 001/0 53/0 43/0 42/0 
 62/468  332 01/87654 باقیمانده

  شایستگی :مالكمتغیر  

  باور و صالحیت اخالقی، رغبت، توانایی، سالمت، انگیزش، دانش، : ارزشیش بینی کنندهپ ابعاد
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 یستگیهر کدام از ابعاد شا تیسهم و اولوکه جهت تعیین  6بر اساس نتایج جدول 

نتایج  بر این اساس و، انجام شد آموزش و پرورش یبر اساس اسناد باالدست یمعلم

مدل گفت که  توانیمابعاد شایستگی بر اساس شایستگی  تحلیل رگرسیون گام به گام

خرده متغیر از طریق  شایستگیدر از واریانس مشاهده شده  %18که  کندیممشخص  1

ی ستگیشااین متغیر در پیش بینی  سهم که )= 18/0R Square( شودیمتوجیه  هاارزش

شدن  اضافهگفت که  توانیمبعدي و سهم سایر ابعاد  يهاتیاولوجهت تعین . است

) رغبت( 6مدل  )توانایی(5مدل ، ) سالمت (4) و مدل انگیزش( 3مدل ، )دانش( 2مدل 

، 2، 2، 2، 1، 3باعث افزوده شدن  ) به ترتیبصالحیت اخالقی( 8) و مدل باور( 7مدل 

از  %43مدل روي هم  8. بدین ترتیب شودیماضافه رصد به واریانس قبلی د 3و  2

به عبارت دیگر سهم ). = 43/0R Square( کنندیمبیین را تمعلمان  شایستگیواریانس 

با  رهایمتغهر کدام از متغیرها در جدول به ترتیب اولویت مشخص شده و سهم همه 

و  Fبا توجه به مقدار گزارش شده است.  43/0هم در پیش بینی شایستگی معلمان 

د هشت گانه بین ابعا میریگیمتیحه ناست  01/0) که کوچکتر از Pسطح معنی داري (

ابعاد بر اساس  شایستگی معلمانلذا رابطه وجود دارد.  با شایستگی معلمان شایستگی

در پیش بینی  بر این اساس باالترین سهم شودیمپیش بینی  هشت گانه شایستگی

، هارغبت، هاییتوانا، سالمت، انگیزش، دانش، را به ترتیب ارزش شایستگی معلمان

  اشتند.باورها و صالحیت اخالقی د

  شایستگی ضرایب رگرسیون متغیرهاي پیش بینی کننده در تحلیل رگرسیون .7جدول 

 B SE Beta t P مدل

 001/0 14.8  5.26 77.999 مقدار ثابت 

 001/0 5.05 0.16 0.27  1.39 ارزش 1

 002/0 11.03 0.24 0.29 3.41 دانش 2

 003/0 8.32 0.17 0.28 3.20 انگیزش  3

 001/0 6.45 0.21 043 2.14  سالمت  4

 003/0 10.32 0.13 0.20 3.20  توانایی  5

 002/0 6.05 0.22 0.23 3.41  رغبت  6

 003/0 9.33 0.19 67/0 3.20  باور  7

 001/0 7.21 0.31 55/0 2.14  صالحیت اخالقی  8

  شایستگی :مالكمتغیر 

  ر و صالحیت اخالقیباو، رغبت، توانایی، سالمت، انگیزش، دانش، : ارزشمتغیرهاي پیش بینی کننده
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بتا در  يهاوزنشده است.  ارائهو سطح معنی داري  t، بتا، Bمقدار  7در جدول 

ستون ضرایب بتاي استاندارد شده براي ارزیابی سهم هر یک از متغیرها در معادله 

گوید که با تغییر یک واحد در متغیر . این ضرایب به ما میرودیمرگرسیون بکار 

به اندازه  ارزش. بر این اساس اگر دهدیمیر در متغیر وابسته رخ مستقل چند واحد تغی

دهد. به را افزایش می شایستگی متغیر 0.16اندازه این تغییر به ، یک واحد افزایش یابد

باور و صالحیت ، رغبت، توانایی، سالمت، انگیزش، دانش، عالوه افزایش یک واحد در

متغیر  31/0، 19/0، 22/0، 13/0، 21/0، 17/0، 24/0به ترتیب به اندازه  اخالقی

  .دهندیمرا افزایش  شایستگی

و طرح مدل نظري و آزمون مدل  هاشاخصو استخراج  مؤلفه پس از انجام تحلیل

 هاي برازش مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن درشاخص، نظري و ارائه آن

  گزارش شده است. 8جدول 

  ستگی معلمانبرازش الگوي شای يهاشاخص. 8جدول 

  2K  P Df  /df2K  GFI AGFI NFI  TLI  CFI  RMSEA  SRMR 

  1/0از  ترنییپا  8/0باالتر از   3کمتر از   معناداري آزمون  دامنه مورد قبول

 086/0  061/0  92/0  91/0  70/0 83/0 85/0  98/1  272  001/0  2/2433  مدل هشت عاملی مرتبه دوم

  قابل قبول  مطلوب  قابل قبول  مطلوب    مطلوب  وضعیت برازش

هاي برازش مدل مرتبه تمامی شاخص، دهدیم نشان 8همان طور که نتایج جدول 

گفت  توانیمها دوم در دامنه ضعیف تا مطلوب قرار دارند. با ارزیابی کلی این شاخص

بارهاي عاملی و معناداري آنها به همراه ، همچنین که برازش این مدل قابل قبول است.

یب اولویت گویه ها در هر یک از هشت عامل مرتبه اول در عاملی و ترت يهاوزن

و در  1/0که پایینتر از  SRMR و RMSEAبا توجه به مقدار  ارائه شده است. 7 جدول

 TLIو  CFI برازش يهاشاخصو همچنین با توجه به مقدار  باشدیمسطح قابل قبول 

لوب و قابل قبول و در سطح مط باشندیم 8/0باالتر از  که AGFI و AGF و NFIو 

 توانیمو در سطح مطلوب قرار دارد لذا  3کمتر از  K2/dfو همچنین مقدار  قرار دارند

با  آموزش و پرورش یباال دست دبر اساس اسنا یمعلم هايیستگیشامدل گفت که 

با مدل گزارش  هاشاخصداراي برازش بوده و میزان تناسب هر کدام از این  هاداده

  شده است.
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از آن جایی که بر اساس نظر بسیاري از محققان گفت  توانیمن نتایج فوق در تبیی

مهم و  يهاشاخص، و همسو با نتایج تحقیق حاضر )2003، ینچرز، 1383، محمدي(

، یتیشخص، ياحرفه، علمی يهايتوانمندتعیین کننده شایستگی معلمان بیشتر در حوزه 

و انگیزش  هاارزشباورها و  هاییتواناو  هامهارتداشتن شناختی و ارزشی است؛ 

براي کسب شایستگی معلمان ضروري  کافی همراه با سالمت جسمی و روحی

  .باشندیم

تحقیق حاضر نشان داده  يهاافتهی) همسو با 2005همچنان که رول (، از این رو

اصلی و تعیین کننده بیشتر آموزش و پرورش را  يهاشاخصاست تاکید بیشتر بر روي 

نظام یشرفت و بالندگی ف مورد نظر خود نزدیک می کندباتوجه به این که پبه اهدا

توانایی تخصصی به ، هاستآموزشآموزشی یک کشور و دانش آموزان که محور اصلی 

دیگر  يهاعاملدانش تخصصی در بین ، معلمان در ارائه تدریس با کیفیت ارتباط دارد

 هاسازمانهمه  گفت که در توانیم، . در این ارتباطاز اهمیت بیشتري برخوردار است

معلم است؛ توانایی تخصصی ، رکن اصلی ارتقاي کیفیت، به ویژه آموزش و پرورش

در بسیاري از موارد ، یعنی اگر معلم کار باکیفیت انجام دهد و انگیزه داشته باشد

برنامه درسی و ، حتی نقایص موجود در دیگر عوامل آموزشی مثل فضا تواندیم

 واهیداشتن گدیگر شایستگی معلمان  يهانشانهیکی از جبران کند. را درسی  تحهیزات

رزومه ، صالحیت نظري و عملی از مراجع معتبر دانشگاهی و فراسازمانی بود. همچنین

نیز در زمره عواملی است که معلمان شایسته بایستی از  کاري و پژوهشی و اجرایی قوي

اشراف  کشورهاي پیشرفته بر این اعتقاد است که آن برخوردار باشند. زیرا نظام آموزشی

 دادن انجام قدرت داشتن و است المللی بین احتیاج یک پژوهش و معلمان به تحقیق

 است واجب و الزم امري قوي و داشتن مقاالت علمی و بین المللی و معتبر تحقیق یک

راسیون معلمان دهد (فد انجام که یک معلم با انگیزه بایستی که است کاري ینترمهم و

  .)2007، آمریکایی

) بیان کرده است یک معلم خوب و 2007(همچنان که فدراسیون معلمان آمریکایی  

، ریزي برنامه، تا بتواند فرایند تعلیم دارد علمی اطالعات و فنی مهارت به نیاز استاندارد

 و م دهدفعایت هاي دانش آموزان را به درستی انجا ارزیابی و نظارت و هدایت و اجرا

 هاعاملسواي این  .دهد دست به نوینی يهاحل راه و تازه اطالعات، گردآوري سایه در
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ضمن خدمت مرتبط بعد از قبولی نقطه مشترك بسیاري از  يهادورهگذراندن 

مختلف بر اساس مطالعات  کشورهاي پیشرفته براي نشان دادن شایستگی معلمی است.

) 2012، ؛ کاستن مولرو همکاران2012، همکاران؛ سالمال و 2011، بوید و همکاران(

جهت افزایش دانش معلمان  يراهکارها شودیمکه در ادامه به آنها اشاره  یعوامل

) 2هاي مدارس ومراکز تحقیقات براي مطالعه مداوم. ) غنی سازي کتابخانه1.باشدیم

 ) آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت براي3مجهز نمودن مدارس به سایت آموزشی.

) علمکرد قوي 5هاي شغلی براي توانمند سازي معلمان. ) آموزش مهارت4معلمان. 

) ارتباط مدرك تحصیلی 6هاي درسی براي انتقال تجارب تدریس به همکاران. گروه

معلمان به  ) تشویق7کند تا احاطه علمی داشته باشد.معلم با درسی که تدریس می

) تشکیل 8راي افزایش کارایی معلمان. ها و المپیادهاي علمی بشرکت در جشنواره

  هاي علمی براي معلمان با توجه به رشته تدریس.انجمن
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