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 یهاصالحیت یهامؤلفهسی( و شناوظیفهختی )شخصیت شناروانی هاویژگیرابطه 

 با اثربخشی معلمان: رویکرد معادالت ساختاری ایحرفه

 2و کویستان محمدیان شریف  1جمال سلیمی

 

 چکیده
 سی( و پارامترهایشناوظیفهختی )شخصیت شناروانی هاویژگیبررسی رابطه پژوهش حاضر با هدف 

ی جامعه. ودبتوصیفی از نوع همبستگی روش پژوهش فت. صورت گربا اثر بخشی معلمان  ایحرفهی هاصالحیت

شهرستان مریوان آموزش و پرورش  مدارس دوره اول و دوم متوسطه معلمان کلیهآماری این پژوهش شامل 

با توجه به نسبت  نفر از معلمان 235که ، ودب 1394-93 در سال تحصیلینفر(   315و دوره دوم  310)دوره اول 

ه س ابزار پژوهش حاضر،ند. انتخاب شدای نسبتی گیری طبقهنمونه با روشطبقه دوره اول و دوم و زن و مرد 

ربخشی ساخته اثنامه محققسی نئو و پرسششناوظیفهمعلمان، عامل شخصیت  ایحرفهی هاصالحیت ینامهسشپر

استفاده شد. نتایج  LISRELافزار ها از معادالت ساختاری با استفاده از نرممعلمان بود. برای تجزیه و تحلیل داده

یت کند، ولی شخص بینیپیشتواند اثربخشی معلمان را به تنهایی می ایحرفهی هاصالحیت نشان داد که

 ایحرفهالحیت گری متغیر صکند، اما با واسطه بینیپیشتواند اثربخشی معلمان را سی به تنهایی نمیشناوظیفه

شخصیت  یها حاکی از آن بود که مؤلفهکند. همچنین بخش دیگر یافته بینیپیشتواند اثر بخشی معلمان را می

 ایحرفهی هاصالحیت یکه مؤلفهی اثربخشی معلمان دارد، درحالیمؤلفه بینیپیشسی قدرت کمی در شناوظیفه
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 مقدمه

 یی انجام کار، برقراری ارتباط با دیگران و نحوههای پیچیده و بسیار، نحوهعصر حاضر با چالش

و ها و همستواند راه حل مقابله با این چالشیادگیری ما را تحت تأثیر قرار داده است. آموزش می

مات اثرگذار کنترل بر تصمیها و افزایش شدن با تغییرات مداوم جوامع باشد، که افراد را برای توانایی

. طلبد(. آموزش مناسب و بهینه ابزار و شرایط مخصوص خود را می2008، 1سازد )یونسکوتوانمند می

-ترین عنصر سیستم آموزشی هستند. بنابراین آموزش و پرورش و صالحیت معلمان میمعلمان مهم

ز، هونز و ا کند )کانتر، ماریک، سیسازی فرآیندهای آموزشی ایفای در بهینهکنندهتواند نقش تعیین

(. تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نه تنها بر دنیای اطراف معلم تأثیر 2014، 2بامرت

-ان، معلم و ابزارها و وسایل مورد استفاده برای تدریس میآموزدانشگذارد. بلکه باعث تغییر می

رد تغییرات مداوم فرآیند یادگیری دوباره مورد شود. در زمان حاضر معلم باید دانش خود را در مو

(.  در همین راستا و برای تأکید بر 1392؛ به نقل از کریمی، 2007، 3بازبینی قرار دهد )وایالنت

معلمان متناسب با تحوالت علمی و نیازهای جامعه، سند  ایحرفهی هاصالحیت ضرورت توجه به

ی شورای عالی آموزش و پرورش، ایجاد جلسهتحول راهبردی، مصوب هشتصد و بیست و ششمین 

های درسی تربیت معلم متناسب با تحوالت علمی و نیازهای نطام های تربیت رسمی انعطاف در برنامه

اند دهای تربیتی و تخصصی معلمان را حقیقتی غیر قابل انکار میو عمومی و به روز رسانی توانمندی

اند و مل و متغیرهای زیادی در جامعه در حال تعامل(. عوا1389)شورای عالی آموزش و پرورش، 

نند، کهریک با توجه به نقش و جایگاهشان تأثیرات گوناگونی را در یادگیرنده و یادگیری ایجاد می

فی، ی جسمانی، عاطهاویژگیاند از: یادگیرنده )با تمامی تعدادی از عوامل مؤثر در یادگیری عبارت

ی درسی، شرایط و محیط یادگیری و معلم در این میان معلم با برنامهروانی و عقالنی و اجتماعی(، 

گیری دارد دهی و یاداش تأثیر زیادی بر فرآیند یادو تربیتی ایحرفهی شخصیتی، هاویژگیتمام 
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های تحصیلی به حدی است که صاحب نظران بدون (. نقش معلمان در همه دوره1392)محمودی، 

اده، دانند )آقازآمیز نمیی و اصالح نظام آموزش و پرورش را موفقیتوجود معلمان شایسته بازساز

( معتقد است در این 2006) 1(. معلمی کاری است دشوار و رسالتی بسیار بزرگ است. رابر1390

های جدید، آموزش و پرورش عصر که عصر انفجار دانش و اطالعات است، برای استفاده از فناوری

کارگیری و تربیت معلمان ت و لذا آموزش و پرورش با جذب و بهنیازمند معلمان اثربخش اس

(. اثربخشی معلم به مفهوم 1391اثربخش، در اهداف خود موفق خواهد شد )گراوند و عباس پور، 

 ،آموزدانشمیزان توانایی معلمان برای دستیابی به اهداف آموزشی، ارتباط مثبت بین معلم و 

های آموزش و انجام دادن کارهایی ه موقع، هیجان و انگیزهها، حضور بو شایستگی هاصالحیت

های متفاوت و جدید در کالس ان، استفاده از روشآموزدانشریزی، توجه به نیازهای همچون برنامه

 4(. آندرسون2010، 3؛ چارلستون2010، 2ان است )ریکنبرجآموزدانشدرس و ایجاد انگیزه در 

معلمان اثربخش، افرادی هستند که دستیابی به اهدافی »نویسد: ( در تعریف معلم اثربخش می2010)

و یا دیگران )مدیران مدارس،  هاآنگیرند، خواه این اهداف توسط خود خود خاص را در نظر می

وزارت آموزش و پرورش( تهیه و تدوین شده باشد. در نتیجه آنانی که به دنبال بررسی در مورد 

باید اهداف مورد نظر معلمان را به دقت بشناسند. انتخاب معلمان  افزایش اثر بخشی معلمان هستند،

های مدیریت با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در هر منطقه اثربخش استفاده از شیوه

است. مدیران درباره انتخاب معلم، اعمال و ادراکات آن اثربخشی معلم را مورد بررسی قرار می

ریزی برای تدریس )طرح درس(، مدیریت کالس، انتخاب معلم عبارتند از: برنامههای دهند و مالک

 های برای تدریس اثربخش، مشارکت معلمپذیری و محتوای دانش، برنامهوجدان شغلی یا مسئولیت

 ی معلم اثربخش صورت گرفتههاویژگی( از جمله تحقیقاتی که درباره 2008، 5)شرمن آموزدانشو 
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( انجام شده است. کانین کوشید که به این 1970) 1ت که توسط جاکوب کانیناست، پژوهشی اس

توان رهبری و مدیریت اثر بخشی را در کالس درس ارائه داد. نتایج سوال پاسخ دهد که چگونه می

،  2این تحقیق نشان داد که معلمان اثربخش کارهایشان را به خوبی سازمان یافته و آماده است )بریک

1985.) 

ی حرفه معلمی، اثربخشی معلم را هاصالحیت ( نیز معتقد است که تجربه دانش و2009) 3فیفلس 

دهد. صالحیت معلم به توانایی معلم در بر آوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس به میزان افزایش می

که این طوریشود، بهنگرش گفته میای یکپارچه از دانش، مهارت و کافی و با استفاده از مجموعه

، 4مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی یابد )نیج ولدت، بیجارد، بریکلمنس، ویرلوپ و ووبلس

داند که معلم های میها و مهارتها، گرایش( صالحیت معلم را مجموعه شناخت1384(. ملکی )2005

 ند و اینکبه پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران کمک می هاآنبا کسب 

های ( قابلیت2008) 5نماید. هانتلیبندی میعاطفی و مهارتی طبقه -را در سه حیطه شناختی هاصالحیت

بندی کرده است. دانش دسته ایحرفهو تعهد  ایحرفه، عمل ایحرفهمعلمان را در سه زمینه دانش 

 ایحرفهو آگاهی از تدریس و یادگیری است. عمل  آموزدانششامل دانش محتوا، شناخت،  ایحرفه

، ایرفهحاز طراحی یادگیری، ایجاد محیط یادگیری و ارزشیابی یادگیری  تشکیل شده است و تعهد 

و  6شود. کاسترها، ارتباطات و اخالقات را شامل می، مشارکت، رهبری، ارزشایحرفهیادگیری 

پنج دسته اصلی دانش تخصصی، ارتباطات،  ی معلمان را بههاصالحیت (2005همکارانش )

( 2005) 7انکنند. هایبرمن و بومهسازماندهی، تعلیم و تربیت )پداگوژی( و صالحیت رفتاری تقسیم می
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 ایحرفههای ( نقش مهارت2007) 1های تدریس و ارزشیابی( ویلگاس و ریمرسی )روشهامؤلفهبه 

ای هی )روشهامؤلفهدانسته و در این رابطه به  معلم را جهت تغیر در نظام آموزشی بسیار ضروری

های (، به توانایی1389اند. نادری و همکاران )جدید تدریس، تکنولوژی آموزشی و ارزشیابی( پرداخته

های تدریس و ارزشیابی و استفاده از تکنولوژی آموزشی معلم اعتقاد دارند. منظور از مربوط به روش

های تدریس، سازمان دهی و اداره کالس، مشاوره و ان از روشها شامل آگاهی معلماین مهارت

 ان و ارزشیابی است.آموزدانشراهنمایی 

معلمی در تدریس اثربخش معلمان الزم و ضروری  ایحرفهی هاصالحیت با توجه به نقش مهم

( در پژوهش 2008) 2تری داشته باشند. تلی حرفه معلمی آشنایی بیشهاصالحیت است که معلمین با

گیری کرد که نبودن معیارهای روشن برای سنجش کیفیت تدریس معلم، تدریس خارج خود نتیجه

عدالتی اجتماعی از عمده عوامل مؤثر در کاهش کیفیت تدریس معلمان از حوزه تخصصی و بی

 تقد استسازی معلمان تأکید کرده و مع( نیز به اهمیت اصالحات برای آماده1992) 3است. گودلد

ی اآماده کرد. وی برنامه تربیت معلم را برنامه ایحرفهی هاصالحیت که معلمان را باید برای کسب

س معلمان را برای تدریس در کالس در -کند که دانشجومنتخب، منسجم و قابل ارزیابی تعریف می

 ، تحت عنوان1370 ها درسیریزی و تالیف کتابدفتر برنامه 164ی شماره کند. در نشریهآماده می

 ی زیر باشد:هاصالحیت معلمی آمده است که هر معلم الزم است دارای ایحرفهی هاصالحیت

های فکری و شناختی است که ها، مهارتی شناخت: منظور مجموعه دانشهاصالحیت -1

افته دست ی هاآنی آموزشی به ی تربیت معلم و یا دورهرود هر فرد در پایان دورهانتظار می

 باشد. 

ها، نظام ارزشی و بیانگر عالئق، نگرش، رغبت هاصالحیت ی عاطفی: اینهاصالحیت -2

 ی آموزشیرود دانشجوی تربیت معلم و یا کارآموز هر دورهاعتقادی است که انتظار می
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 ی خود در پایان دوره به دست یافته باشد.در ارنباط با حرفه

ها و اعمال آشکاری است که انتظار دسته از مهارتی عملکردی: شامل آن هاصالحیت -3

های ضمن خدمت کار آموزان در پایان رود در تربیت معلم دانشجویان و یا در دورهمی

 دوره از خود بروز دهند.

ه های معلم است کشامل آن دسته از توانایی هاصالحیت : اینگذاریی تأثیرهاصالحیت -4

 گردد )صافی،می آموزدانشینش، منش و کنش در نهایت منجر به تغییر مطلوب در ب

مان ی معلهاصالحیت و هاویژگینظران و محققان تعلیم وتربیت، در مورد (. صاحب 1388

عتقدند م هاآناند. های مشابه و گاه متفاوتی ارائه کردههای شایستگی آنان دیدگاهو مالک

مورد قبول یک ملت های که مشخصات یک معلم خوب و موفق به فرهنگ و ارزش

تواند مفید باشد. همچنین در فرآیند های مختلف میها و محیطبستگی دارد و در موقعیت

لکه تأثیر دارد، ب آموزدانشهای علمی معلم نیست که در تدریس، تنها تجارب و توانمندی

س، ی شخصیت وی، در تدریهاویژگیای که بدان معتقد است و کل دیدگاه معلم، فلسفه

 (.1388شود )صافی، یر، تحول و یادگیری شاگرد مؤثر واقع میتغی

معلمان  های اصلی در اثر بخشیتواند، یکی از آیتمی شخصیتی معلم میهاویژگیرسد به نظر می

شود، کار های انسان مربوط میتعریف مفهوم شخصیت مانند اکثر مفاهیمی که به ویژگیباشد. 

سان شناروانآسانی نیست؛ زیرا مفهومی که این کلمه در زبان عامیانه پیداکرده، با مفهومی که در 

ی هاویژگیای از توان به عنوان مجموعهشخصیت را میاند، تفاوت زیادی دارد. برای آن قائل شده

، 1د )شولتزییر کننهای مختلف تغهمتا تعریف کرد که ممکن است در موقعیتنسبتاً پایدار و بی

شخص  های ثابت و رفتارهایی که بیانگر تمایالت فردیشخصیت به الگوی نسبتاً ثابت حالت(. 2001

است، اشاره دارد. شخصیت در واقع اشاره به مجموعه نسبتًا ثابتی از عوامل است که هر فرد را از 

فرهنگی، طبقه اجتماعی و دهنده شخصیت، عوامل سازد. عوامل اصلی شکلدیگری متمایز می
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؛ 2010، 1ها، عوامل وراثتی و روابط خانوادگی است )ماتسیون و ایوان سویچعضویت در دیگر گروه

( FFMحوزه شخصیت طی دوره گذشته با مدل پنج عاملی شخصیت ) (.2010احدی و نریمانی، 

های اخیر نشان ( صورتی غالب پیدا نمود. تحقیقات در سال1987،1997،1999) 2کری و کوستامک

دهد که پنج بعد شخصیتی، مبنا و اساس سایر خصوصیات شخصیت است )کاپالن، استیگلر و می

ی از ابرون گرایی به خوشه گرایی:برون عبارتند از: ،(. پنج ویژگی غالب شناخته شده2003، 3بکر

-فعال، هیجانای است که شخص، پر انرژی معاشرتی، جسور، گردد و آن درجهصفات اطالق می

را گطلب و دارای شور و شوق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت هست. افراد برون

تمایل به اجتماعی بودن، احساسی بودن و صمیمی بودن داشته و معموالً با افراد متفاوت بهتر کنار 

دن افراد به همسان بو: این ویژگی به گرایش تطابق پذیری(. 2000، 4آیند )هازن سکی و بروچانانمی

ان و پذیری، قابل اعتماد، روراست، نوع دوست، مهربیابد. افراد با ویژگی تطابقبا دیگران ارتباط می

ذیر پدارای خصیصه از خود گذشتگی، پیرو، متواضع و فروتن و خوش قلب هستند. افراد تطابق

سی، شناروانتدریس، امور ها مناسب برای ها هستند. همچنین آنکنندگان تیممعموالً هدایت

سی، وجدان یا شناوظیفه(. 2000اند )هازنسکی و بوچانان، های اجتماعیمشاوره، کارها و فعالیت

: این بعد معیار سنجش قابلیت اطمینان است. فرد با وجدان باال، فردی شایسته، منظم، وظیفه دلسوزی

)جورج و جونز،  )مشاور( است شناس و قابل اتکاشناس، هدف جو، دارای انضباط شخصی، وقت

ود. افراد شاین بعد به توانایی فرد در تحمل استرس مربوط میروان رنجوری یا ثبات عاطفی: (. 1999

اند. این افراد نگران، عصبی، مأیوس و ناامید، دارای رنجوری دارای ثبات عاطفی پایینبا ویژگی روان

 جربه اندوز:ودگی یا باز بودن نسبت به تجربه یا تگشپذیر و شتابزده هستند. استرس، خجالتی، آسیب

راد با این دهد. افهای جدید را نشان میآخرین بُعد، میزان عالقه افراد نسبت به تازگی و کسب تجربه

های دیگران، با های هنری، کنجکاو نسبت به ایدهویژگی دارای قدرت تخیل، عالقه به جلوه

                                                           
1 . Matsyvn   & Evan Switch 

2 . McCraee & Costa 

3 . Kaplan, Stigler & Becker 

4 . Hazen Sky & Buchanan 



  Journal of school psychology, Summer 2018                                  1397شناسی مدرسه، تابستان روانی مجله     
                 

 Vol.7, No.2/72-94                                                              72-2/94ی ، شماره7ی دوره       

79 

(. در این پژوهش بعد 2000، 1)هازنسکی و بوچانانرا هستند گاحساسات باز، دارای ایده و اقدام

سی شخصیت مدنظر است و پژوهش حاضر به دنبال این سوال است که چه ارتباطی بین شناوظیفه

 با اثربخشی معلمان وجود دارد؟ ایحرفهی هاصالحیت سی وشناوظیفهشخصیت 

 روش

نوع روش توصیفی و همبستگی و از پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ 

 ها به صورت میدانی است.لحاظ روش گردآوری داده

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم گیری: جامعه، نمونه و روش نمونه

نفر بود.  حجم نمونه براساس   625به تعداد  93-94متوسطه اعم از زن و مرد شهرستان مریوان در سال 

زن  و  35نفر تعیین گردید که با توجه به نسبت موجود معلمان در دوره اول ) 235فرمول کوکران 

گیری معلم به روش نمونه 235مرد( است. بر این اساس جمعاً تعداد  39زن و  79مرد( و دوره دوم ) 82

دارد، به ه استاننامبرای جمع آوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسش ای نسبی برگزیده شدند.طبقه

 شرح زیر استفاده شد:

است که در  NEOجانشین تست  NEOPI-Rنامه شخصیتی پرسشنامه پنج عاملی نئو: پرسش

عامل  5سوال بوده که  60نامه دارای این پرسش د.ش توسط مک کری و کاستا، تهیه 1985سال 

ی را اندازه خویی و گشودگآزرده سی، روانشناوظیفهگرایی، مقبولیت، اصلی شخصیت  یعنی برون

، بی تفاوت 2، موافقم نمره 1نامه بر اساس مقیاس لیکرت )کامالً موافقم نمره گیرد. این پرسشمی

عامل  5گویه آن یکی از  12( طراحی شده که هر 5، و کامالً مخالفم نمره 4، مخالفم نمره 3نمره 

نمره به  5شود و در نهایت به میگیری و نمرات هر عامل جداگانه محاسبزرگ شخصیت را اندازه

سی مد نظر بود. پایایی شناوظیفه(. در پژوهش حاضر، نمره عامل 1380آید )گروسی فرشی،دست می

، 6، 9، 3محاسبه گردید به دلیل نامناسب بودن سواالت  82/0آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 

                                                           
1 . Hasky & Buchanan 
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،  Sig=  001/0ییدی استفاده شد )حذف شدند و جهت بررسی روایی آن هم از تحلیل عاملی تأ 11

74/0 =KMO.) 

ی هاصالحیت نامهجهت ارزیابی این متعیر از پرسش معلمان: ایحرفهی هاصالحیت نامهپرسش

 90نامه شامل ( ساخته شده است استفاده شد. این پرسش1389حرفه ای معلمان که توسط کریمی )

ی هاصالحیت رفتاری، -ی شخصیتیهاصالحیت آموزشی،-های علمیمؤلفه )صالحیت 9گویه با 

 یهاصالحیت ی اخالقی،هاصالحیت ی مدیریتی،هاصالحیت ی فکری،هاصالحیت اجتماعی،

 یمؤلفه 3ی فناوری( است که در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش فقط هاصالحیت و ایحرفه

-مد نظر پژوهش ایحرفه یهاصالحیت شناختی و -ی رفتاریهاصالحیت ی آموزشی،هاصالحیت

، در 96/0و پایایی آن  89/0نامه سوال را تشکیل دادند. روایی پرسش 58گر بوده است که جمعاً 

نامه (، که حاکی از مناسب بودن سواالت پرسش1392تحقیقات قبلی گزارش شده است )کریمی، 

، 93/0)شناختی  94/0( و  پایایی Sig ،88/0  =KMO=  001/0است. در این پژوهش نیز روایی  )

به دلیل نامناسب بودن از تحلیل حذف  32و  6، 2( است که سواالت 89/0 ایحرفه، 83/0آموزشی 

 شدند.

حقق نامه مگیری متغیر اثربخشی معلمان از پرسشجهت اندازه نامه اثربخشی معلمان:پرسش

انتقال اهداف بازدهی  -1عامل:  5ساخته اثربخشی معلمان با اقتباس از مدل ادموند و همکاران که 

تدارک تمرین و بازخورد  را  -5کنترل درک  -4اجتناب از ابهام -3ارائه منطم اطالعات  -2درس 

وسط نامه تسوال در طیف لیکرت است، استفاده شد. روایی  محتوایی پرسش 36سنجد و دارای می

یب آلفای نامه از طریق ضرشصاحب نظران مورد تأیید قرار گرفت و پس از تأیید روایی، پایایی پرس

عامل  5محاسبه گردید. همچنین جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی اکتشافی )که  86/0کرونباخ 

 (.Sig  ،82/0  =KMO=  001/0اصلی شناسایی شد( استفاده شد )

های انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش جهت اجرای پژوهش پس از هماهنگیروش اجرا: 

ها در بین معلمان و همچنین دریافت نامهیوان واخذ مجوز کتبی جهت توزیع پرسششهرستان مر
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ها با توجه به حجم نمونه توزیع شد. به طور متوسط توزیع و گردآوری نامهها، پرسشلیست دبیرستان

ها نیز از معادالت ساختاری با روز به طول انجامید. جهت تجزیه و تحلیل داده 17ها نامهپرسش

 استفاده شد. LISRELافزار استفاده از نرم

 نتایج

سی با شنافهوظیو شخصیت  ایحرفهی هاصالحیت یهامؤلفهجهت بررسی همبستگی کافی بین 

( روابط 1اثربخشی معلمان از همبستگی پیرسون استفاده شده و در قالب ماتریس همبستگی )جدول 

 روشن شده است. هاآنی هامؤلفهبین متغیرهای اصلی و 
 سی و اثربخشی معلمانشناوظیفه، شخصیت ایحرفه. ماتریس همبستگی بین صالحیت 1جدول 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1           

2 70/0 1          

3 519/0 60/0 1         

4 866/0 936/0 755/0 1        

5 346/0 439/0 29/0 431/0 1       

6 24/0 316/0 294/0 328/0 481/0 1      

7 14/0 131/0 076/0 139/0 445/0 631/0 1     

8 165/0 203/0 321/0 247/0 298/0 411/0 351/0 1    

9 189/0 169/0 223/0 214/0 176/0 101/0 092/0 304/0 1   

10 318/0 377/0 338/0 40/0- 757/0 795/0 78/0- 655/0- 386/0 1  

11 165/0 248/0 111/0 22/0 281/0. 161/0 207/0 012/0 126/0 237/0 1 

-8ابهام،  -7اطالعات،  -6اهداف،  -5کل،  ایحرفهصالحیت  -4، ایحرفهصالحیت  -3صالحیت شناختی،  -2صالحیت آموزشی،  -1 نکته:

 (.05/0p شخصیت وظیفه شناس ) -11اثربخشی کل،  -10بازخورد،  -9کنترل، 

 

یش با شخصیت هامؤلفهو  ایحرفهی هاصالحیت در جدول باال همبستگی بین نمرات

ابطه شود رطور که مشاهده مییش ارائه شده است. همانهامؤلفهسی و اثربخشی معلمان و شناوظیفه
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(، ولی =22/0rمعلمان رابطه معناداری است ) ایحرفهس و متغیر صالحیت شناوظیفهبین شخصیت 

 (. از سوی دیگر همبستگی=126/0rس و اثربخشی معلمان معنادار نیست )شناوظیفهرابطه شخصیت 

معلمان و اثربخشی آنان همبستگی مثبت معناداری در سطح متوسط  ایحرفهی هاصالحیت متغییر

گر و با یکدی ایحرفهی اثربخشی و صالحیت هامؤلفه(. همچنین در جدول رابطه بین =4/0rاست )

لی و با یکدیگر با همبستگی باال مربوطند ایحرفهی صالحیت هامؤلفهسایر متغیرها آمده است. همه 

خشی ی اثربهامؤلفهی اثربخشی معلمان مؤلفه بازخورد بر خالف انتظار با سایر هامؤلفهاز میان 

 همبستگی قوی ندارد.

سی و شناهوظیفو شخصیت  ایحرفهی هاصالحیت جهت بررسی تبیین اثربخشی معلمان از روی

اختاری از معادالت س هاآنسی شناوظیفهمعلمان با میزان شخصیت  ایحرفهی هاصالحیت رابطه بین

های الزم از جمله فرضاستفاده شد. قبل از تحلیل معادالت و ارائه مدل، پیش LISRELبا نرم افزار 

مانده ، استقالل باقیP-P( و نمودار p>05/0اسمیرنف ) -نرمال بودن از طریق آزمون کولموگروف

)نمودار پراکنش(، حجم  ی مانده(، خطی بودن نمرات باقD59/1=rاز طریق آزمون دوربین واتسون )

)پیرسون( بررسی شدند.  پس از اطمینان از رعایت  نمونه کافی و بررسی همبستگی کافی بین متغیرها

 ها معادالت ساختاری انجام شد. پیش فرض

ای پیروی شده است. در این رویکرد، ابتدا برازش برای آزمون برازش مدل، از رویکرد دو مرحله

گیرد، چرا که گیری و سپس، برازش مدل معادالت ساختاری، مورد آزمون قرار میهای اندازهمدل

ردد ی ساختاری گتواند منجر به برازش ناقص مدل معادلهگیری نامعتبر، میهای اندازهوارد شدن مدل

که در هیچ یک گیری، با توجه به اینهای اندازهی اول یعنی برازش مدلدر مرحله (.1389)قاسمی، 

ی نرمال بودن (، از مفروضه2005ی حاضر در مدل، بر اساس نظر کالین )متغیرهای مشاهده شده از

روش  گیری براساسهای اندازهمتغیره و چندمتغیره تخطی نشده است، لذا محاسبات برازش مدل تک
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-ها و مالکگیری، شاخصبرای بررسی برازش مدل اندازه انجام شده است. 1نماییحداکثر درست

 نظران ارائه شده است. در این پژوهش، بر اساس مالکهای مختلف و متفاوتی از سوی صاحب

(، مقتصد IFIو  CFI(، تطبیقی )CMINبرازش مطلق ) (، سه نوع شاخص2005کالین )

(RMSEA و نیز شاخص مقتصد )CMIN/DF .مورد بررسی قرار گرفت 
 معلمان ایحرفهی هاصالحیت گیریبرازش مدل اندازه -الف

 
 Tالف( مدل استاندارد                                                                                         ب( مدل 

 T، الف( برآوردهای استاندارد و ب( برآوردهای ایحرفهی هاصالحیت گیری. مدل اندازه1شکل 

 

                                                           
1 . Maximum Liklehood 
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 یاثربخش یرگی برازش مدل اندازه -ب

            
 Tب( مدل     الف( مدل استاندارد                                                                                                           

 Tگیری اثر بخشی معلمان، الف( برآوردهای استاندارد ب( برآوردهای. مدل اندازه2شکل 

 

 سیشناوظیفهگیری شخصیت برازش مدل اندازه -ج

 
 Tالف( مدل استاندارد                                                                                             ب( مدل            

 Tسی، الف( برآوردهای استاندارد ب( برآوردهایشناوظیفهگیری شخصیت . مدل اندازه3شکل
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، اثربخشی معلمان، شخصیت ایحرفهگیری صالحیت های اندازهمدل 3و  2، 1های شکل

همچنین نرم دهد. )ب( نشان می Tسی را به همراه برآوردهای استاندارد )الف( و نیز مدل شناوظیفه

 ،هددها برای تشخیص نیکویی برازش مدل تدوین شده ارائه مییک سری شاخص LISRELافزار

 ت:گیری سه متغیر به شرح زیر اساندازههای ها برای مدلاین شاخص
 

 گیری، ساختاری(مدل )اندازه 3های کلی برازش برای . برخی شاخص2جدول 

 

 هاشاخص

 گیریمیزان کفایت برازش مدل های اندازه

صالحیت 

 ایحرفه

 شخصیت

 یسشناوظیفه 

 یاثربخش

 معلمان

 معیار

 2Xمقادیر غیرمعنادار  80/485 04/62 98/212 ( و معناداری آن2Xآماره خی دو )

 ترکم 3و  2نسبت بین  87/2 29/2 64/2 (df2X/خی دو به درجه آزادی ) 

 >RMSEA  08/0 06/0 07/0 07/0  ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

 94/0 95/0 94/0 95/0< NFI (NFI) شاخص نرم شده برازش

 95/0 95/0 95/0 95/0< CFI (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 98/0 94/0 96/0 95/0< GFI (GFI) شاخص نیکویی برازش

 

، اثربخشی ایحرفهی هاصالحیت گیریهای اندازههای براون و کالین، مدلبراساس مالک

ن مدل های تجربی دارد و به عنواسی برازش بسیار عالی و مطلوب با دادهشناوظیفهمعلمان، شخصیت 

 شدند. گیری وارد معادالت ساختاریاندازه
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، اثربخشی معلمان و ایحرفهی هاصالحیت گیری بارهای عاملی مدل اندازه t. ضرایب برآوردهای استاندارد و 3جدول 

 سیشناوظیفهشخصیت 

 

 پارامتر

 P برآورد مسیر اصالحات

 Tآماره  استاندارد

های صالحیت

 ایحرفه

 001/0 01/9 90/0 آموزشی    ⇠  ایحرفههای صالحیت المبدا )بار عاملی(

 001/0 99/9 91/0 رفتاری -شناختی    ⇠  ایحرفههای صالحیت المبدا )بار عاملی(

 001/0 84/8 76/0 حرفه ای    ⇠  ایحرفههای صالحیت المبدا )بار عاملی(

 

 اثر بخشی معلمان

 001/0 93/7 68/0 انتقال اهداف       ⇠اثربخشی معلمان     المبدا )بار عاملی(

 001/0 88/2 09/1 ارائه منظم اطالعات       ⇠اثربخشی معلمان     المبدا )بار عاملی(

 001/0 45/2 98/0 اجتناب از ابهام       ⇠اثربخشی معلمان     المبدا )بار عاملی(

 1/0 63/1 13/0 کنترل درک       ⇠اثر بخشی معلمان     المبدا )بار عاملی(

 001/0 75/7 89/0 تدارک تمرین و بازخورد   ⇠اثر بخشی معلمان     المبدا )بار عاملی(

 

 

 

 

 شخصیت

 سیشناوظیفه

 001/0 15/7 50/0 4گویه        ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 58/7 53/0 5گویه       ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 34/10 68/0 6گویه       ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 00/8 55/0 7گویه       ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 14/7 50/0 8گویه       ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 42/5 39/0 9گویه      ⇠سی     شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 87/8 60/0 10گویه       ⇠سی    شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 04/4 29/0 11گویه       ⇠سی     شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 001/0 38/6 45/0 12گویه       ⇠سی     شناوظیفهشخصیت  المبدا )بار عاملی(

 

ها با ساختار عاملی پژوهش برازش مناسبی ، داده2شده در جدول های محاسبه با توجه به شاخص

دارد و اعتبار کلی مدل مورد تأیید است. به طور مثال جذر برآورد واریانس خطای تقریب 

(RMSEAدر حالت ایده )دهنده خطای معقول است. نشان 08/0و مقادیر تا  05/0تر از ال کم

نشان داده  3در جدول  001/0گیری( در سطح های اندازهمشروح نتایج تحلیل عاملی تأییدی )مدل

به نمایش درآمده است. در معادالت ساختاری،  3در جدول  Tشده است. پارامتر استاندارد و مقدار 
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نیز  Tها روی متغیرهای نهفته مربوطه است و مقدار دهنده بار عاملی آنپارامتر استاندارد نشان

ه های برازش و نیز  اندازدهد. با توجه به شاخصگیری متغیر را نشان میهها در اندازنمعناداری سهم آ

 ، اثربخشیایحرفهگیری صالحیت های اندازههای باال به عنوان مدللالمبدای به دست آمده، مد

 سی در مدل معادالت ساختاری وارد شدند.شناوظیفهمعلمان، شخصیت 

ی ساختاری به صورت ی دوم مدل معادلهگیری، در مرحلههای اندازهبعداز برازش و تأیید مدل

های مورد نظر براون و کالین، مورد طراحی شد. جهت برازش مدل در این مرحله، شاخص 4شکل 

 بررسی قرار گرفت.

 
 الف( مدل مفهومی  پژوهش

      
 ب( مدل استاندارد                                                                                        Tج( مدل                                 

 T . مدل معادالت ساختاری الف( مدل تعریف شده ب( برآوردهای استاندارد ج( برآوردهای4شکل
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برای مدل مفهومی ، اعداد معناداری و تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری 4های شکل

که در شکل آشکار است به استثنایی اعداد معناداری رابطه بین  طورهماندهد. تحقیق را نشان می

(، اعداد معناداری سایر متغیرهای asr( و اثربخشی معلمان )shakh) سیشناوظیفهمتغیر شخصیت 

ده ی برقرار شداشت که رابطه علّتوان بیان قرار دارند بنابراین می -96/1و  96/1مدل خارج از دامنه 

ی های علّ درصد معنادار نبوده و سایر رابطه 95/0سی، در سطح اطمینان شناوظیفهتوسط شخصیت 

سی با اشنوظیفه. این بدان معنی است که شخصیت هستنددرصد معنادار  95/0مدل در سطح اطمینان 

 ابطه مستقیم دارد. معلمان ر ایحرفهی هاصالحیت ولی با ،اثربخشی رابطه ندارد

های برای تشخیص نیکویی برازش مدل تدوین شده یکسری شاخص LIERELافزار همچنین نرم

 :ها برای مدل به شرح زیر استدهد. این شاخصارائه می
 

 های برازش مدل معادالت ساختاری پژوهش. شاخص 4جدول 

 میزان کفایت برازش معیار نام شاخص

 2X 08/283مقادیر غیرمعنادار  معناداری آن( و 2Xآماره خی دو )

 44/2 ترکم 3و  2نسبت بین  ( df2X( )116=df/خی دو به درجه آزادی ) 

 08/0  RMSEA< 07/0 (RMSEA) ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

 95/0< NFI 96/0 (NFI) شاخص نرم شده برازش

 95/0< CFI 91/0 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 95/0< GFI 95/0 (GFI) نیکویی برازششاخص 
 

های مدل در حد بسیار مطلوب گزارش حاکی از آن است که تمامی شاخص 4نتایج جدول 

اند و مدل با داده ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود شده

 دارد.
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سی شناوظیفه و شخصیت ایحرفهی هاصالحیت اثربخشی معلمان براساس بینیپیش.  ضرایب رگرسیون برای تبیین و 5جدول 

 معلمان

 مسیر 

 صالحیت حرفه ای

 توضیح نوع مسیر برآورد

مدل 

 استاندارد

مدل 

t 

 معناداری مغیرمستقی ممستقی

 

 

مدل 

 اولیه

وزن رگرسیونی اثر  >05/0p - ممستقی 60/5 48/0 اثربخشی   ⇠  ایحرفهالحیت ـــص

بر صالحیت 

 اثربخشی

   ⇠  سیشناوظیفهشخصیت 

 اثربخشی

وزن رگرسیونی اثر  <05/0p - ممستقی 69/1 15/0

شخصیت 

سی بر شناوظیفه

 اثربخشی

صالحیت   ⇠ سیشناوظیفهشخصیت 

 ایحرفه

 رگرسیونی وزن >05/0p مغیرمستقی - 43/3 28/0

شخصیت بر 

 صالحیت

 

نشان  ایهحرفمتغیرهای اثر بخشی و صالحیت  بینیپیشضرایب رگرسیون را برای  5جدول 

 48/0ی، اثربخش بینیپیششود، ضریب رگرسیون صالحیت برای گونه که مشاهده میدهد. همانمی

است و  15/0اثربخشی،  بینیپیشسی برای شناوظیفهو معنادار است. ضریب رگرسیون شخصیت 

داده شده است، غیر معنادار است. این مسیر به صورت خط قرمز نشان   tطبق شکل که در مدل 

د و همچنین ضریب کن بینیپیشتواند اثربخشی را به تنهایی سی نمیشناوظیفهبنابراین شخصیت 

توانیم و معنادار است. در کل می 28/0 ایحرفهسی بر صالحیت شناوظیفهرگرسیون شخصیت 

، ولی شخصیت بخشی معلمان استکننده اثربینیپیشمعلمان به تنهایی  ایحرفهبگوییم که صالحیت 

ی هاصالحیت هواسطکند، ولی به بینیپیشتواند اثر بخشی معلمان را سی به تنهایی نمیشناوظیفه

 کند. بینیپیشها را تواند اثربخشی آنمعلمان می

 گیریبحث و نتیجه
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وده نظران علوم تربیتی را به خود جلب نماثربخشی معلم یکی از مباحثی است که توجه صاحب

ان دارد، بهبود وزآمدانشاست. لذا، با توجه به اثر بخشی معلم و تأثیراتی که در پیشرفت تحصیلی 

کیفیت و تربیت معلمان اثر بخش یکی از مسائل  مهمی است که مدیران مدارس و نظام آموزش و 

در انتقال تدریس و یادگیری  هاآنوانمندی پرورش باید در نظر بگیرند. آموزش معلمان باعث ت

دهد. انتخاب معلمان آموزش دیده و با تجربه در کیفیت آموزشی شود و اثربخشی را افزایش میمی

ان منوط به موزآدانشیابی به یادگیری و پیشرفت تحصیلی و اثربخشی معلمان مؤثر است. و دست

ی دستیابی به اهداف آموزشی و انجام کارهای معلمان اثر بخش است. معلم اثربخش میزان توانای

ا به اهداف کند، امدرست برای رسیدن به اهداف است. معلم غیر اثربخش از منابع مختلف استفاده می

 رسد.مورد نظر نمی

ی معلمان تواند اثر بخشبه تنهایی می ایحرفهی هاصالحیت نتایج معادالت ساختاری نشان داد که

کند،  بینییشپتواند اثربخشی معلمان را سی به تنهایی نمیشناوظیفهکند، ولی شخصیت  بینیپیشرا 

د. بخشی از این کن بینیپیشتواند اثربخشی معلمان را می ایحرفهگری متغیر صالحیت اما با واسطه

( 1986)های پاریس و وایت خوان بوده و با نتایج پژوهش(  هم2001های ماال هولند )نتایج با پژوهش

ای هی معلمی و گذراندن دورههاصالحیت همخوانی ندارد، نتایج آنان مبنی بر این بود که داشتن

ضمن خدمت تأثیری در اثر بخشی معلمان ندارد. البته باید گفت که در شکل منطقی و مفروض آن 

نتایج مثبت  وای باید منجر به یادگیری و تغییر عملکرد در کارکنان شده و نهایت اثربخشی هر دوره

سازمانی را ایجاد نمایند، اگر این اتفاق نیفتد، باید ایراد را در اثربخشی دوره دید؛ لذا انتظار عمومی 

های ضمن خدمت بر اثربخش معلمان تأثیر مثبت و معناداری داشته باشند )کیرک آن است که دوره

هایی را برای ( شاخص1386)(. دانشگاه سان فرانسیسکو امریکا 2008، 1پاتریک و کیرک پاتریک

و  ، تعاملایحرفهی هاصالحیت اثربخشی در نظر گرفته که عبارتند از: شاخص دانش علمی،

( معتقد بود که معلمان تربیت معلم 1390پذیری. ابوحمزه )همکاری، تدریس مطلوب و مسئولیت

                                                           
1 . Kirkpatrick & Kirkpatrick 
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یافته  تبیین ایندهد. در تری نسبت به مسائل آموزشی و پرورشی از خود نشان میفعالیت بیش

ی هاتصالحی های انتخاب معلمان اثربخش، تسلط آنان برتوان گفت  یکی از مالکپژوهشی می

ؤثر باشند ان مآموزدانشتواند در یادگیری بییند میهایی که میاست که با توجه به آموزش ایحرفه

راتی تواند در فرد تغییمیهای قبل از خدمت در مراکز تربیت معلم (. بنابراین، آموزش2008)شرمن، 

( تفاوت 2010تر نماید. از دیدگاه ریکینرج )را ایجاد نماید، که وی را برای تدریس اثربخش

 التدریسمعناداری بین دانش علمی معلمان جذب شده از طریق مراکز تربیت معلم و معلمان حق

شود که باعث ارتقاء ه میهایی در نظر گرفتهای آموزشی معلمان مهارتوجود دارد. زیرا در دوره

( تفاوت معناداری بین تجربه معلمان جذب شده از طریق 2009شود. از نظر فلسفی )اثربخشی آنان می

دارند ( بیان می2009( و فلسفی )1385التدریس وجود دارد. باقری )مراکز تربیت معلم و معلمان حق

 ای دارند؛ چرا که معلمان تربیتدوستانهان و همکاران ارتباط آموزدانشکه معلمان تربیت معلم با 

نند. کهای ایجاد ارتباط مؤثر را بهتر اجرا میهای آموزشی قبل از خدمت مهارتمعلم با توجه به دوره

( معلمان تربیت معلم دارای تدریس 1385( و باقری )1390(، ابوحمزه )1389از دیدگاه شنیده )

سی قدرت اشنوظیفهی شخصیت هامؤلفهها حاکی از آن است که مطلوب هستند. بخش دیگر یافته

قدرت  ایهحرفی صالحیت هامؤلفهکه ی اثربخشی معلمان دارند، درحالیهامؤلفه بینیپیشکمی در 

از  های عمده پژوهش حاضر استفادهاثربخشی معلمان دارند. یکی از محدودیت بینیپیشباالیی در 

ها است که ممکن است نتایج را در معرض سوگیری آوری دادهعهای خودگزارشی برای جممقیاس

رش شود که مدیران آموزش و پروها، پیشنهاد میمطلوبیت اجتماعی قرار دهد. بر اساس نتایج یافته

ته ترین عامل در اثر بخشی معلمان داشبه عنوان مهم ایحرفهی هاصالحیت تری نسبت بهتوجه بیش

ن خدمت های ضمریزی مدون به ترغیب معلمان به شرکت در کالسنامهباشند؛ به صورتی که با بر

زشی های کارآمد آموتری بر آموزش مؤثر معلمان از طریق روشو آموزشی نمایند. باید تأکید بیش

های اثربخش و معنادار توان گفت که تنها دورهبندی مطالعات میصورت گیرد؛ چرا که با جمع

داری بر اثربخش معلمان دارند و این متغیر اثربخشی معلم کلید اصلی هستند که تأثیر مثبت و پای
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لمان از تری در برانگیختن معورود به مدارس اثربخش است. سرانجام مدیران می بایستی سعی بیش

ا هتر به وضعیت روحی آنان برای بهتر انجام دادن وظایف و اثر بخش تر بودن آنبیش طریق توجه

دور های استخدامی مقباشند. که این نیز بدون توجه به شخصیت معلمان در آزموندر سازمان داشته 

کار گرفت که شخصیت و وظیفه شناسی الزم را برای بر عهده نخواهد بود؛ یعنی باید معلمانی را به

ری از شود که متغیرهای انگیزشی دیگگران پیشنهاد میگرفتن شغل معلمی دارا باشند. به پژوهش

های فردی و فرهنگی را در ی شخصیتی و تفاوتهاویژگیاجتماعی،  دیگر بعدهای جمله هوش 

 رد.های کیفی یا ترکیبی انجام گیتحقیقات مشابه کنترل کنند. همچنین این متغیرها با روش

 منابع

(. آموزش و پرورش تطبیقی، شورای عالی انقالب فرهنگ، سند نقشه جامع علمی 1390آقازاده، احمد )

 ران: سمت.کشور. ته

نامه  التدریس. پایان(. مقایسه عملکرد فارغ التحصیالن مراکز تربیت با معلمان حق1390ابوحمزه، فرهاد )

 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی تهران.

(. بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و مراکز تربیت 1385باقری، سیفعلی )

عالی در دوره ابتدایی شهرستان مراغه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی، معلم و آموزش 

 دانشگاه  عالمه طباطبایی.

ی سید محمد اعرابی، محمدعلی رفیعی و (. مبانی مدیریت. ترجمه1381رابینز، استیفن؛ دی سنزد، دیوید )

 بهروز اسراری ارشاد. تهران،  دفتر پژوهش های فرهنگی. 

(. بررسی و مقایسه کارایی معلمان در رشته آموزش ابتدایی و مراکز تربیت معلم و 1389یده، آسیه ) شن
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