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 1دوم متوسطه دوره معلمان شیمی شایستگی الگوی طراحی

 
 اسماعیل اولی

 ارشدی اهللنعمت
 پورموسی اهللنعمت

 غالمرضا یادگارزاده
 چکیده

یخته روش آمبا  بود و شیمیمعلمان طراحی الگوی شايستگی ، پژوهشاز اجرای اين هدف  
با  ومشخص  ،معلمان شیمی یهاشايستگی، رای ديکومجبخش کیفی با ادر . گرفتانجام 

ان آموزش خبرگ ،امعه آماریج تعیین شد. آن هایمؤلفه، ابعاد و مصاحبه و نشست تخصصی
. با شدند خابهدفمند برای ديکوم انت گیرینمونهبا روش بود که ده نفر  به تعدادشیمی 

ای بر ووی شايستگی طراحی گتعیین و سپس ال ،ابعاد شايستگی ،مصاحبه و نشست تخصصی
 لفایيب آضربا  و پايايی آن آن با نظرات متخصصان. روايی شد ، پرسشنامه تدوينآنتأيید 

 جاناستان زندر  معلم شیمی 186 بخش کمی، ماریآجامعه  به دست آمد. 918/0کرونباخ 
 آوریگرد با دند.شنمونه انتخاب  عنوانبهنفر  144 ،بود که با روش تصادفی و جدول مورگان

 وايی سازهر ،تأيیدیلی با آزمون تحلیل عام ،LISREL افزارنرمبا  هادادهتحلیل پرسشنامه و 
ار و های آشکداری میان متغیررابطه معنی و بود برخوردارشد. مدل از برازش مطلوبی  تأيید
 دران شیمی شايستگی معلمنشان داد:  پژوهشنتايج پنهان )ابعاد( به دست آمد.  هایسازه
 ،دانش موضوعی ،پژوهش -فناوری  ،عد مديريتیشش بُ شاملدانش و مهارت  حوزه

عد سه بُ شامل ،نگرش و صفات رفتاری در حوزهو  تربیتیدانش و  ایحرفهتدريس  ،فرهنگی
 .است ایحرفه و اجتماعی -فتاری، رفردی

 
 ، تحلیل شغلایحرفهی هاصالحیت، شايستگی، معلمان شیمی، ديکوم مدل: واژگان کلیدی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 است قاله برگرفته از رساله دکتریاين م .1
  :نويسنده مسئول( دانشجوی دکتری شیمی دانشگاه زنجان، زنجان، ايرانsm_oula@yahoo.com) 

گروه شیمی دانشگاه زنجان، زنجان، ايران اراستادي    

 دانشیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، ايران 

   استاديار گروه علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ايران
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 مسئلهمقدمه و بیان 
های رسمی جامعه و سازمان مؤسساتنهادها،  همهالگوی  ،وپرورشآموزشام نظ

، با رشد و توسعه جامعه در ابعاد اخالقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی رواين. از است
ی دارد. در بین منابع آموزشی موجود در نظام نو سیاسی پیوندی ناگسست

عامل  ترينمهم، معلمان در يادگیری فراگیران نقشی حیاتی دارند و وپرورشآموزش
ان اتفاق آموزدانشمیان معلمان و هايی است که کیفیت در اين امر، کنش و واکنش

افتد. عناصر اين تعامل شامل دانش، مهارت و شايستگی معلمان از يک سو و می
ان از آموزدانشهای فرهنگی انتظارات يادگیری، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و ويژگی

کند. بنابراين را تعیین می وپرورشآموزشسوی ديگر، عامل موفقیت يا شکست 
است و  مسئلهترين ترين افراد برای حرفه معلمی حیاتیتواناترين و شايسته استفاده از

نیز  ایپیشرفته تربیت و تعلیم از باشد داشته باتجربه و شايسته معلمان که ملتی هر
نظام آموزشی  هرمراکز تربیت معلم  آموختگاندانشبه همین دلیل  .است برخوردار

 ولتطح ملی )بومی( و جهانی باشند )نیجدر س هاشايستگیای از بايد دارای مجموعه
 (.2005، 1و همکاران

 «ه ابتدايیمعلمان دور ایحرفهی هامهارتارزشیابی »عنوان پژوهشی با  نتیجه 
ی عمومی هامهارتان و آموزدانشکه همبستگی بین پیشرفت تحصیلی  دهدمینشان 

زايش يعنی با اف(. 1385و فرزاد،  پژوهدانش) و اختصاصی معلمان مثبت است
فزايش ای عمومی و اختصاصی معلمان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیز هامهارت

ارآمد بودن معلمان کی معلمان در هامهارتو  هاشايستگی جهیدرنتو برعکس.  يابدمی
 نقش اساسی دارند. وپرورشآموزشهای نظام تحقق هدف جهیدرنتو 

برون داد قابل  ،ست که بر عملکردمبتنی بر شايستگی، رويکردی ا رويکرد 
اين . شودمیو با ثبات و تکرار در رفتار فرد مشاهده  دارد تأکید گیریو اندازه مشاهده

 ايو فردی  هایويژگیشامل دانش، مهارت،  عناصر اصلی شايستگی تابععملکرد 
مرکز ملی مطالعات آموزش (. 1389)زاهدی و شیخ،  ترکیبی از اين عوامل است

آموزشی که دانش، »تعريف کرده است:  گونهاينآموزش مبتنی بر شايستگی را  2شغلی
ی افراد را برای دستیابی به استانداردهای مبتنی بر شايستگی هانگرشو  هامهارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Nijveldt et al 
2. National Centre for Vocational Education Research (NCVER) 
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: مبتنی بر هایپايهو بر اساس اين آموزش مبتنی بر شايستگی بر  «دهدتوسعه می
 یزيربرنامهمحور و عتنيندمحور، صااد فرددادها و نه درونشايستگی، مبتنی بر برون

، عملکردمحور، قابلیت ارزيابی معیار مرجع به جای رويکردهای ريپذانعطافشده، 
 کاربرد کهديگر نشان داد پژوهشی نتايج  (.1392)عبدالهی،  هنجار مرجع استوار است

 تقاار برای الزم فرصت مرسوم سنتی، روش از بیش شايستگی، بر مبتنی آموزش روش
کند می فراهم را پرستاری دانشجويان شناختی و بالینی یهامهارت يادگیری بهبود و

 (.1391 ،و همکاران )نادری
درسی و جمعیت  برنامهتغییرات عمیق در ساختار ( 2007) 1مورنوبه گفته  

 نبود. توجود آورده اس به بحران ،معلمان ایحرفهی در هويت آموزدانش
بسیاری است تا  شده موجب جديد موقعیت اين با برخورد یبرا مرتبط یهاصالحیت

 معلمان نیاز ایحرفهبنابراين هويت  .خود را در تنگنا ببینند ایحرفهاز معلمان هويت 
 د.دار دوبارهبازسازی  مبرم به

 اندکردهبیان ( 2009 ،2و همکاران میرزبه نقل از  ،1389و دهداری راد ) محمدی 
 در تخصص دارد تدريس مورد موضوع در مدرسفقط  سنتی، آموزش مدل که در
 يادگیری اغلب ،مدل اين ندارند. در مسئله به راجع دانشجويان اطالعاتی که حالی

 خارج در تکرار و تمرين مدرس، سخنان به دادن گوش طريق از و منفعالنه صورتبه
 تا گیریياد نوع اين گیرد. نتايجمی صورت دادن، امتحان تيدرنها و کالس درس از

 آنچه دوباره بیان و کردن حفظ در توانايی دانشجويان به بستگی دارد زيادی اندازه
 بر اساس اغلب و دانشجويان کرده است بیان موضوع به راجع کالس در مدرس
 (2008) 3چنین به نقل از لرمانگیرند. هممی قرار ارزيابی مورد گوناگون هایآزمون
 توان باشد، قديمی و سنتی یهامهارت مجموعه رب مبتنی تنها که آموزشی برنامه
 ،و دهداری راد )محمدی را ندارد امروز رقابتی و تجارت دنیای نیازهای به گويیپاسخ
1389.) 
ريزی دانش برنامه»در معلمان  بیشتردهد ( نشان می1389طالبی )پژوهش نتايج  

دانش »، «ارزشیابی دانش»، «ایدانش حرفه»، «دانش روشی»، «دانش موضوعی»، «درسی
توانايی و تخصص الزم ندارند و خواستار توجه به بهسازی نظام تربیت  «شناسیروان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Moreno 
2. Mears et al 
3. Lerman 
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در بهبود کیفی  ریمتغترين مهم عنوانبهمعلم و جدی گرفتن ارتقای عملکرد معلمان 
، تحقیقات و وزارت علوم بررسیهمچنین به نتیجه  .شده است وپرورشآموزش
شغلی  -ی آموزشیهانگرشمیزان دانش، توانايی و  ( در خصوص1383) فناوری

های تربیتی و تخصصی حرفه معلمان در زمینه جانبههمهتسلط نداشتن معلمان و 
گرفته در  انجام هایپژوهش. نتايج ساير کرده استخويش به میزان مطلوب اشاره 

دارای  ه،مطالع مورد معلمان که است آن دهندهنشاننیز  کشور ردر سراس مورد معلمان
 ؛1389 عبدالهی، شريعتمداری و نادری،الزم نیستند ) یهامهارت و صالحیت

و  1384 کريمی، ؛1384 نژاد،سبحانی و عريضی عابدی، ؛1385 فرزاد، و پژوهدانش
 هاشايستگیی معلمان و شناسايی اين هاشايستگیتوجه به  ،روايناز  (؛1383 شعبانی،

 .ار استاز اهمیت و ارزش بااليی برخورد
 ازجملهالزامات قانونی  ،ضرورت و اهمیت اين موضوع با توجه بهگفتنی است  
فصل هشتم قانون  54و  53( و مواد 6-1ای کلی نظام اداری )بندهای هتسیاس

، 54( ماده 2)ج( و تبصره )اجرايی آن بند  یهانامهنيیآخدمات کشوری و 
تنی بر شايستگی و توجه به احراز های اجرايی را موظف به استقرار نظام مبدستگاه

و عملکرد موفق کارکنان خود، در هنگام انتخاب، انتصاب و ارتقای شغلی  هاشايستگی
سند تحول بنیادين  همچنین در (.1386کند )قانون خدمات کشوری، آنان می
در فصل چهارم ، 1390سال  مصوب شورای انقالب فرهنگی وپرورشآموزش

ی هاشايستگیبرخوردار از مربیان دارای فضايل اخالقی و  ایبر مدرسهانداز، چشم
در  ؛شده است تأکیدبا هويت يکپارچه توحیدی بر اساس نظام معیار اسالمی  ایحرفه

های و توانمندی هاشايستگی، به توسعه مستمر 13بند فصل ششم راهبردهای کالن 
فتم، بند دوم، راهکار در فصل ه است؛فرهنگیان اشاره شده  ایحرفهاعتقادی، علمی و 

بند  ؛معلمان و مديران ایحرفهی اعتقادی، اخالقی و هاشايستگی، بر تقويت 3-2
معلمان و مديران و در بند  ایحرفهی هاشايستگی، بر تقويت 8-6هشتم، راهکار 

معلمان در سطح ملی و  ایحرفهی هاشايستگیيازدهم، بر ضرورت انطباق سطح 
 1390مچنین در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان مصوب سال شده است. ه تأکیدجهانی 

بر لزوم سرآمد بودن نیروی انسانی  «کلیات» کميشورای عالی انقالب فرهنگی ماده 
ای و تخصصی حرفهی هاشايستگیدر امر آموزش و  وپرورشآموزشوزارت 

بر تربیت، توانمندسازی و ارتقای  2بند  «اهداف»دوم محور و ماده تربیت
بر  افزون شده است. تأکیدمنابع انسانی  ایحرفهی عمومی، تخصصی و هاتگیشايس



 133 طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

 

 

 

کشور  وپرورشآموزشهای کلی ايجاد تحول در نظام در سیاست ،هياد شددو مورد 
-1در بند  ازجملهبسیار شده است.  تأکیدنیز  1392ابالغی مقام معظم رهبری در سال 

و تربیتی  ایحرفههای علمی، انمندیو تو هاشايستگیاين سند بر افزايش مستمر  3
ی الزم هاشايستگیبر ضرورت جذب معلمان کارآمد و دارای  3-2فرهنگیان و در بند 

 آموزشی، تربیتی و اخالقی اشاره شده است.
ر که های قانونی، الزم است در نظام تربیت معلم کشوبا توجه به اين ضرورت 

 آموختگاندانشاست و  وپرورشموزشآو تربیت نیروی انسانی برای  نیتأممتولی 
بیین و ت، نسبت به شناسايی، معلم مشغول به خدمت خواهند شد عنوانبهآنها 
پیش از هر  د، بايرواينی حرفه معلمی اقدام شود. از هاشايستگیهای ايجاد شیوه

در های يادگیری در صهای معلمان در همه حوزهشايستگیشناسايی و تعیین  ،اقدامی
دانش  محتوايی در یهاتفاوتبا عنايت به  ی پژوهشی کشور قرار گیرد.هافعالیت

ايی سشنا منظوربهپژوهشی  تاکنونتدريس،  یهاروشموضوعی و هم چنین 
در تحقیقات داخلی و  اصخشايستگی معلمان در يک رشته و دانش موضوعی 

تبیین  وشناسايی  ،اين پژوهشاجرای هدف از  ،رونيانشده است. از  اجرا خارجی
ی معلمان هاشايستگیشايستگی معلمان شیمی و طراحی الگوی  هایمؤلفهابعاد و 

تن ياف ژوهش تالشی برایشیمی برای تدريس در دوره متوسطه دوم ايران است. اين پ
 های زير است:پاسخ پرسش

يک معلم شیمی موفق برای تدريس در دوره متوسطه دوم چه  -الف
 اشد؟يی بايد داشته بهاشايستگی

 ؟چیست هاشايستگیالگو، اصول و متغیرهای اصلی اين  -ب
 ربرخوردااز چه میزان اعتبار  الگوی طراحی شده شايستگی معلمان شیمی -پ
 است؟

 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 شایستگی و مفهوم شناسی آن
 طوریبهنیست  جديد رويکردی شايستگی، رويکرد که است باور اين بر 1کرستید

 سرباز خوب تفصیلی يک و یجزئ صفات به دستیابی برای تالش در هارومی که

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kristed 
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 شکل به شايستگی بر شناسی مبتنیاند. در هر حال، روشکردهمی استفاده آن از رومی
  2کللندمک ديويد آن مؤسس که 1برهی مک شرکت توسط امروزی و مدون
 1970 دهه اوايل و 1960 دهه اواخر در بود، دانشگاه هاروارد برجسته شناسروان

توانست که می کرد آغاز شايستگی متغیرهای تعريف با را کار کللند،مک .شد هئارا
 عوامل يا جنسیت، نژاد تأثیر تحت آنکهکند، بدون  ینیبشیپ شغلی را عملکرد

 مختلف هایجنبه به شناسايی او همچنین مطالعات .گیرد قرار اقتصادی و اجتماعی
 و واحد تعريف شايستگی مفهوم مورد (. در1389کرد )شصتی،  کمک عملکرد

 يک ارائه در مديران و پردازاننظريه ،نظرانصاحب همه و ندارد وجود مشخصی
 از که تعاريفی اند. دربوده مواجه مشکل با شايستگی از و صحیح دقیق تعريف

 مختلف پژوهشگران و دارد وجود زيادی اختالفات و هاواگرايی دارد وجود شايستگی
(. در 1387مهموئی،  یمؤمن) برندمی پیش را خود کار مختلف تعاريف توجه به با

 آمد. دستبه  گرفتهبا توجه به مطالعات انجام چند تعريف از شايستگی  (1)جدول 
 

 های پیشیندر پژوهش تعریف شایستگی (1ول )جد

 تعریف سالنویسنده /  ردیف

1 
  )1993( 3کیو

 (1389)شصتی، 
 ديگر یعبارت مناسب. به طوربه مهارت و دانش بردنکار  به جهینت 

 تعريف شده است دانش + مهارت =شايستگی 

2 
 4جکسون و شولر

(2003) 
 (1386)مطلبی اصل، 

ی هايويژگیو ديگر  هاتوانايی، دانش، هامهارت عنوانبه هاشايستگی
 ارد.ديک شغل نیاز  مؤثرکه يک شخص برای انجام  شوندمیتعريف 

3 
 (2000( 5تینهانس

 (1389)کرمی، 

 دانش، انواع مرتبط، هایفعالیت يا رفتارها مجموعه ،شايستگی
 یزشیانگ و فنی رفتاری، یازهاینشیپ که هاستو انگیزه هامهارت
 است. مشخص شغل نقش يا يک در زیآمتیموفق عملکرد برای

4 
  )2002( 6موير و بیهام

و دهداری  )محمدی
 (1389، راد

 خاص شغلی در توانايی و مهارت دانش، از ایموعهمج ،شايستگی
 وظايف انجام در موفقیت به تا دهدمی شخص اجازه به که است

 يابد. دست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hay McBer  
2. David Mc Clelland 
3. Cave 
4. Jakson & Sholer 
5. Hauenstein 
6. Byham & Moyer 
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 تعریف سالنویسنده /  ردیف

5 
 (2002) 1يونیدو

 (1391)فرجی، 

روند که ای از رفتارها به کار میبرای توصیف مجموعه هاشايستگی
عکس را من هاارزشو  هانگرش ،هامهارتترکیب واحدی از دانش، 

 کند و با عملکرد در يک نقش سازمانی مرتبط است.می

6 
 2سسه اسکانورمؤ

(2003) 
 (1389)کرمی، 

ف تعريشايستگی را دانش، مهارت، توانايی و نگرش های مؤلفه
 .اندکرده

7 
 3همکاران و سینگل
(2005) 

 (1391)ساالری، 

 راه يافتن ،طور کاملبه وظايف انجام برای فرد توانايی شايستگی
 .است کاری یهاتیموقع در آنها تشخیص و هاحل

8 
 آکسفورد فرهنگ

(2006) 
 (1390، یمؤمن)

رده ک تعريف وظیفه دادن انجام ظرفیت و توانايی قدرت، را شايستگی
 .است

9 
 (2006) 4هیوا

 (1391)ساالری، 

، هاارزش، هاانگیزه، هامهارت، هاتوانايیشايستگی را ترکیبی از دانش، 
اصطالح که  گفت توانمیو باالخره  اندکردهز تعريف عاليق نی

از  که ترکیب واحدی رفتارهااز  ایمجموعهگی برای توصیف تشايس
 که و با عملکرد کندمیرا منعکس  هاانگیزهو  هاتوانايیدانش، مهارت، 

 .رودمیيک نقش سازمانی مرتبط است به کار  به

10 
  5همکاران و فیلپوت
(2002)  

 (1389)شصتی، 

 برای نیاز مورد یهانگرش و ، دانشهامهارت از ترکیبی را شايستگی
 ند.کرده تعريف اثربخش یاگونهبهانجام نقش، 

11 
 (2014) 6پوته

 (1396)عاشقی، 

لکرد عم به است که هانگرشاز دانش، مهارت و  ایمجموعهتوصیف 
نجر مسازمانی  یهاتياولوو  هانیل به هدف تيدرنهاشغلی موفق و 

 .دشویم

 
 رانو همکا ، فیلپوت(2002) ق با تعريف يونیدومطاب شايستگی ،در اين پژوهش

رد موفق ترکیبی از دانش، مهارت و نگرش که مرتبط با عملک( 2014) هو پوت( 2002)
 در نظر گرفته شده است. ،فرد در سازمان است

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
2. schoonover associates (www.schoonover.com) 
3. Single et al 
4. Hyua 
5. Philpot et al 
6. Puteh 
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 شایستگی الگوهایسطوح و 
 از يکديگر متمايز راهبردی و سازمانی فردی، سطح سه در توانمی راشايستگی 

ها ظرفیت بالقوه، یهامهارتو  دانش شامل شايستگی فردی، سطح در .کرد
 روش شامل شايستگی سازمانی، سطح در ؛کارکنان است هایصالحیت ها( و)قابلیت

شايستگی  ديگر، عبارت است. به يگرديک با سازمان گوناگون ترکیب منابع در ایويژه
 دانش مانند منابع سازمان، ديگر با کارکنان یهامهارت و دانش متقابل یبترک شامل
 شايستگی راهبردی، سطح در ؛فناورانه است تولیدات و هارويه جاری، امور ها،سامانه
 ،هامهارت دانش، از خاصی ترکیب ، بازیآمرقابتبرتری  حفظ و ايجاد شامل

 به را شايستگی ،1(. کامپرفرم9138يندهاست )شصتی، افر و ساختارها، راهبردها
 3جاب و رابتام ؛سازمانی و فردی نوع دو ( به2002) 2بولتون و السان ؛فنی و رفتاری

و  بخشی عمومی، ضروری، به 4استخدام ملی سسهمؤ ؛و نرم سخت نوع دو ( به1995)
 نوع دو به نیز (2002ماير ) و بیهام ؛شغلی و رهبری فنی، به 5کراوتز سسهمؤ مشترك؛

 آگاه و متبحر پیشرفته، به يونیدو سسهؤمهمچنین  .اندکرده تقسیم خاص و حوریم
 نخستین در شايستگی الگوی هر (. تدوين1390مهموئی، مؤمنی) کرده است تقسیم

 و رويکرد تعريف مبنای بر بايد است. سپس شايستگی تعريف در اجماع نیازمند ،گام
 و الگوها دهه گذشته، د. درکر اقدام شايستگی الگوی تدوين به اتخاذ شده
 الگوها است. اين شده مطرح هاشايستگیگیری اندازه زمینه در متعددی هایچارچوب

 الگوها به از دارند. برخی تفاوت هم با غالباًاند شده که گردآوری اطالعاتی نظر از
 ديگری گروه که درحالی .دارند دیتأک اشخاص کیفی هایويژگی و ی عمومیهاتوانايی

 تالش شده نیز الگوها از برخی شغل متمرکزند. در ويژه فنی یهامهارت بر الگوها زا
 از ترکیبی» و «شغلی رفتارهای» ،«شغلی هاینقش» سه عامل نظر گرفتندر  با که

شود.  ارائه جامع رويکردی در شغلی شايستگی هایزمینه ،«ی فردیهاشايستگی
 توانمی است، ولی موجود شايستگی برای متعددی هایچارچوب و الگوها امروزه
 انگیزش، ،هاتوانايی ،هامهارتدانش، » خوشه بر مبتنی حدودی تا انهآ بیشتر که گفت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Komperform 
2. Olson & Bolton 
3. Robotham & Jubb 
4. national park service 
5. Kravets 
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 اثربخشی، يا برتر عملکرد شغل، مهم هستند و با بخش «اهرغبت و هاارزش باورها،
 گیریبا جهت همچنین و سنجش قابل و مشاهده پذيرفته شده قابل استانداردهای

 هستند )شصتی، بهبود قابل وپرورشآموزش طريق از هبردی در ارتباط بوده،را
(. در اين پژوهش نیز شايستگی بر اساس دانش، مهارت و نگرش و صفات 1389

 رفتاری در نظر گرفته شده است.
 

 راهبردها و رویکردهای تدوین شایستگی
و رفتارهای  هاتوانايیبرای سنجش  گیریاندازهوی قابل گالگوی شايستگی، ال

است.  آمیزموفقیت صورتبهکاری مورد نظر  یهافعالیتمورد نیاز برای انجام دادن 
ارد. گی وجود دمختلفی از راهبردها و رويکردهای تعیین و استخراج شايست بندیدسته

شده در  معرفیبا توجه به مطالعات  هابندیطبقهاين  ترينمهمبرخی از  (2)در جدول 
 شده است. ئه، ارااين پژوهش

 
 پیشین هایدر پژوهش راهبردها و رویکردهای تدوین شایستگی (2جدول )

 1لرباستر
(1997) 

)ديانتی، 
1388) 

و  ولراث
 2کازانانس

(1998) 

 هافمن
 (1393)اثرزاده، 

و  بريسکو
 (1999) 3هال

)زاهدی، 
1389) 

 4برگوين
(1993) 

)زاهدی، 
1389) 

 (2006) 5يوکل
 (.1390)میرمجیدی،

کرد روي -1
 استاندارد

رويکرد  -2
 رفتاری

رويکرد  -3
 اقتضايی

. 

قرض  -1
 6گرفتن

روش  -2
متناسب با 

 هاسازمان
روش  -3

 تلفیقی

 کرديرو -1
 شامل رفتاری

 قابل عملکرد
 افراد، مشاهده

 رويکرد -2
 استاندارد

  رويکرد)-3
 یهاويژگی
 و اصلی
 فرد زيربنايی

رويکرد  -1
مبتنی بر 
 پژوهش

رويکرد  -2
بر مبتنی 

 راهبرد
رويکرد  -3

بر  مبتنی
 ارزش

-یورود -1
 محور

-یخروج -2 
 محور

 راهبرد -1
بنیادی  هایويژگی

 فردی
 راهبرد رفتاری -2
 راهبرد اقتضايی -3
 راتیتأثراهبرد  -4

 قدرت
 راهبرد ترکیبی -5

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Strobler 
2. Rothwell & Kazanas 
3. Berisco & Hall 
4. Bargovin 
5. Yukl 
6. borrowing strategy 
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 «تحلیل شغل»مقايسه دو رويکرد سنتی و شايستگی برای  2009سال در پژوهشی 
 (.2009 ،1سانچز و لوين) نشان داده شده است (3)جدول ه در است ک گرفتهانجام 

 
 نسانچز و لویاز دیدگاه  ( مقایسه دو رویکرد سنتی و شایستگی برای تحلیل شغل3جدول )

 رويکرد شايستگی تحلیل سنتی شغل بُعد

 هدف
 ديدگاه نسبت به شغل

 تمرکز
 گیری زمانیجهت

سطح عملکرد مورد 
 نظر

 گیریرويکرد اندازه

 صیف رفتارتو
 خارجی که بايد توصیف شود موضوع

 شغل
 گذشته
 معمولی

 رفتارهای ناپايدار

 ثیرگذاری بر رفتارأت
 ايفا شود یدرستبهکه بايد  ینقش

 سازمان
 يندهآ

 عالی
 قضاوت

 
 عنوانبه معلمان یهاشايستگی به توجه ضرورت (1390) یتوکلدادجوی به گفته 

 ذهن ،بعد به 1980دهه  از آموزشی هاینامهبر موفقیت در یزيربناي مسائل از يکی
 ژهيوبه افتهيتوسعه کشورهای است. در کرده جلب خود به را آموزشی ريزانبرنامه

 تربیتی و-خدماتی مؤسسه توسط زيادی مطالعات و هاپژوهشآمريکا  اياالت متحده
 موزشیآ شناختی، علمی، یهاشايستگیخصوص  در ارزشیاب هاینظام ملی مدرسه

سی بررعمده  داليل تربیت و تعلیم نظرانصاحباست.  گرفته صورت علمانم
 ضعف -1از:  اندعبارت که دانندمی عامل سه به مربوط را آمريکا در دبیران شايستگی

 -2؛ صیلیتح استعداد آزمون هاینمره بودن پايین و انآموزدانش پیشرفت تحصیلی
در  .آموختگاندانش علمی سطح از صنايع صاحبان یرضايتنا -3 ؛زياد تحصیلی افت

در  های مبتنی بر آنآموزشهای شايستگی و کشور ما نیز مدل در ،چند سال اخیر
 (4)دول جهای اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است که در ها، صنايع و بنگاهسازمان

 است. چند مورد آن اشاره شدهشده در اين پژوهش به  معرفیبا توجه به مطالعات 
 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sanchez & Levine 
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 یراناحوزه شایستگی در مرتبط با داخل کشور  های اجرا شدهپژوهش (4دول )ج
 عنوان سال /پژوهشگر ردیف

 (1397پناهی ) 1
های مديران پژوهشی در سازمان ایحرفهالگوی شايستگی  ارائه

 محور-پژوهش

 (1396نژاد )عزيزی 2
نیازسنجی آموزشی در سه حیطه نگرش، دانش و مهارت در بین 

 ن مبتنی بر روش ديکومپرستارا

 (1393جعفری ) 3
 هیئتاعضای  ایحرفهسنجی ابزار سنجش شايستگی طراحی و روان

 علمی رشته پرستاری
 طراحی مدل شايستگی مديران بخش سالمت (1392رنجبر ) 4

5 
 و همکاران کرمی
(1391) 

 بر اساس شايستگی ایمنطقهنیازسنجی آموزش مديران شرکت برق 

 (1391ینی )بنیادی نائ 6
اه های ناجا از ديدگی مديران و فرماندههاشايستگیطراحی الگوی 

 حضرت امام )ره( و مقام معظم رهبری
 اثربخشمعلمان  ایحرفهی هاشايستگی (1390دادجوی توکلی ) 7

 (1390عابديان اول ) 8
های آموزشی دانشگاه فردوسی طراحی مدل شايستگی مديران گروه
 مشهد

 شايستگی و عملکرد فرا شغلی بر اساسنیازسنجی آموزشی  (1390صانعی ) 9
 سازمانی یهاشايستگی مدل از استفاده با آموزشی موفق نیازسنجی (1389) یآبادافضل 10

 (1389فیض ) 11
های مهندسی دانشکده آموختگاندانشمطلوب  ایحرفهی هاشايستگی

 ايران

 (1388مهموئی ) مؤمنی 12
ه درسی مبتنی بر شايستگی در دوره کارشناسی طراحی الگوی برنام

 ابتدايی
 )ره( مدل شايستگی مديران دولتی ايران بر اساس صحیفه حضرت امام (1387فرد )اسدی 13

 
 دیکوم

بودن  نهيهزکمبودن، سريع و  مؤثرديکوم يک روش ابتکاری تازه است که به دلیل 
عینیت بخشیدن به مشاغل  روش سودمندی برای مورد استفاده قرار گرفته است و

ديکوم از (. 1997، 1آيد )نورتونهای گوناگون آن به شمار میآينده و تحلیل بخش
 -3؛ نیازهای آموزشی -2؛ توسعه برنامه درسی -1 منظوربه «تحلیل شغل»برای 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Norton 
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 -6و  ؛های شايستگیآزمون توسعه -5 ؛ارزيابی عملکرد کارکنان -4؛ استخدام
افزون بر موارد  (.2015، 1ک موهی)حسنا و مال ه استدششغلی استفاده  فیتوص

 اندعبارتترين آنها يادشده، کاربردهای ديگری برای ديکوم گفته شده است که عمده
های عملکرد، در حوزه مديريت برای طراحی دوباره شغل، هدايت ارزيابی -1از: 

افزوده، کنترل  (، تعیین ارزش تکلیفSOP) 2های عملیاتی استانداردمعین کردن روش
در حوزه آموزش  -2؛ ISO/QS900های کیفیت توسعه شايستگی، ورود به برنامه

های آموزشی، تعیین اهمیت/ سختی وظايف، ی برنامههاشايستگیبرای شناسايی 
و شناسايی استانداردهای  ارزيابی نیازهای آموزشی، اصولی برای توسعه مواد آموزشی

سانی و کاريابی برای توسعه شرح شغل )بر طبق سند در حوزه منابع ان -3عملکردی؛ 
، (3ADAدر آمريکا 1990حقوق مدنی پرهیز از تمايز بر اساس ناتوانی مصوب سال 

(. 2004 )نورتون، ایحرفهو گواهی صالحیت  ایحرفهريزی و توسعه رفتارهای برنامه
تخاب يک ديکوم به دلیل ان لیوتحلهيتجزهای ( محدوديت1999) 4از نظر هارتلی

به ا چند روز در کارگاه است. همچنین يگروه به نمايندگی از کارکنان و صرف يک 
توانند شغل خود را برحسب وظیفه، دانش، می یسختبه کنندگانمشارکتوی گفته 

کارگاه زمان  مهارت و رفتار شرح دهند. برای کاهش اين مشکالت، در شروع
. به همین دلیل، تحلیل شغلی به روش يابدخصی به راهنمايی افراد اختصاص میمش

طور بهديکوم از (. 2010، 5کم به دو روز زمان نیاز دارد )جانسوندست ،ديکوم
، سرعت و هزينه کم در آمريکا، کانادا، آلمان و برخی یاثربخشبه دلیل  یاگسترده

گسترده توسط مربیان  طوربه ،روش نياهمچنین  .است شدهکشورهای ديگر استفاده 
های آموزشی برای طراحی يک برنامه يا دوره آموزشی تازه يا بازبینی درسان دورهو م

های آموزشی مبتنی توسعه برنامه منظوربهو تجديدنظر در يک برنامه آموزشی موجود، 
رود. ديکوم در مقايسه موزشی مبتنی بر عملکرد به کار میهای آبر شايستگی يا برنامه

هايی رسد. برتریبه نظر می فردمنحصربهروشی  «تحلیل شغل»های ديگر با روش
محوری، افزايی و توافق گروهی، آيندهاستفاده از بارش مغزی، تعامل، هم ازجمله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Hasanah & Malik Muh 
2. standard operation procedure 
3. Americans with disabilities act 
4. Hartley 
5. Johnson 
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هزينه کم، ديکوم را به مؤثرترين و  با دادهای جامع وجلب حمايت کارمند، برون
ی واجارگاه، در زمان حاضر تبديل کرده است )فتح «تحلیل شغل»يند افر نيترتیفیباک

برای  «تحلیل شغل راهبردی» خصوصبه(. از انواع مختلف تحلیل شغل 1390
يند تفکر درباره ا. تحلیل شغل راهبردی فرشودمیاستفاده  هاشايستگیشناسايی 

های آينده سازمان است به نحوی که به وسیله آن مقتضیات شغلی استنباط هدف
( اهمیت تحلیل شغل برای 2007) 2وگبرگراز نظر (. 2006 ،1شود )تورنتن و راپمی

های ها ظاهراً اساس تمام الگوسازیای است که در سازمانبه اندازه هاشايستگیتعیین 
به نظر (. 1391 يند تحلیل شغل است )عريضی، خشوعی و نوری،اشايستگی، فر

ی هادار برای توسعه برنامهنظام( ديکوم يک روش 2002) 3اوونا( و دی2008نوترون )
(. از 2012، 4همکاران و سوك-ی عملی است )يانهاشايستگیآموزشی مبتنی بر 

ی شغلی در برنامه درسی آموزش هاشايستگیبرای شناسايی  تکنیکی عنوانبهديکوم 
(. برای ترسیم 2015، 5مانگسا و لورا)سی شده استاستفاده  ایحرفهعالی فنی و 

مشخص شده است که يک  شده وه ی مهندس برق نیز از ديکوم استفادهاشايستگی
شايستگی کاری باشد )موه و  26مهندس برق بايد دارای شش شايستگی اصلی و 

ی متخصصان برنامه درسی هاشايستگی(. با روش ديکوم برای تعیین 2015مالک، 
وظیفه فرعی به دست آمد  67وظیفه اصلی و  11آموزش عالی از روی تحلیل شغلی، 

 پنجچنین برای تحلیل شغل معلمی شیمی به روش ديکوم (. هم1392)يادگارزاده، 
ارزشیابی و ارزيابی  ،تکلیف( 10با )شامل تدريس و مديريت يادگیری  وظیفه اصلی

با )رشد و توسعه فراگیران  ،تکلیف( 9با )مديريت و رهبری يادگیری  ،تکلیف( 8با )
، و همکاران لی)اوتکلیف( به دست آمد  10با ) ایحرفهتکلیف( و رشد و توسعه  8

1397.) 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Thornton and Rupp 
2. Ruggeberg 
3. De Onna 
4. Hyun-Sook et al 
5. Syahrul & Mangesa 
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 روش پژوهش
تشافی آمیخته اک پژوهشی یهاطرح. در استاکتشافی میخته آوع ناز اين پژوهش، 

 نخست ،ور. برای اين منظاست «موقعیت نامعین»درباره  یابينهیزمدر صدد  پژوهشگر
 از یشماریب یهاجنبهتوصیف  بهاين مرحله  در و دکنیمگردآوری  را ی کیفیهاداده

و با  شودمیتدوين  گیریاندازهيک ابزار  ،پژوهش کیفی با .دشومیپديده هدايت 
در مرحله  .شودمیاصلی پديده پرداخته  یهاجنبهکیفی به  یهادادهو تحلیل  یگردآور

 )بازرگان دکنرا آزمون  هاهیفرضی کمی، هادادهگردآوری  باد توانمیر گبعدی پژوهش
 .(1390ی، و مبینی دهکرد 1387هرندی، 

ی هاايستگیششناسايی  منظوربهتحلیل شغل »پژوهشگر با اجرای در روش کیفی،  
دفمند غیر تصادفی ه گیرینمونه صورتبهبه روش ديکوم،  «يک معلم شیمی

گیری هنمونه مورد نیاز را برای اين پژوهش انتخاب کرده است. نمون، یاهیسهم
کند که اب میرا طوری انتخ کنندهشرکتبدين معنا است که پژوهشگر افراد  ندفمهد

جربه موضوع اصلی مورد پژوهش ت دربارههستند و  یاشدهدارای خصوصیات تعريف 
 .(1390جاللی، دارند )و تخصص الزم را 

غیر تصادفی هدفمند گیری برای حضور در کارگاه ديکوم ده نفر به روش نمونه 
و تخصص کافی در موضوع  تجربه ضرورتبهانتخاب شدند. با توجه  یاهیسهم

علمی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر  هیئتپژوهش، افراد يادشده از اعضای 
درسی شیمی دورۀ  یهاکتابريزان همچنین از میان مؤلفان و برنامه شهید رجايی،

نظام آموزشی انتخاب شدند.  یهاهدفو آگاه به  باسابقهمتوسطه و معلمان شیمی 
ای در مورد کارگاه هی و آموزش اعضا، پیش از برگزاری کارگاه، جزوهآگا منظوربه

آن، نقش و مسئولیت اعضا و همچنین چگونگی فرايند اجرای  یهاهدفديکوم و 
ديکوم در اختیار آنان قرار گرفت. در ابتدای برگزاری کارگاه، برای آشنايی بیشتر، 

و تبادل نظر قرار گرفت. سپس  دوباره موارد يادشده دربارۀ کارگاه ديکوم مورد بحث
کند؟ معلم شیمی معلم شیمی چه می چون معلم شیمی کیست؟ يیهاپرسشبا طرح 

کند؟ دهد؟ معلم شیمی به چه منظوری کار میچه طور و چگونه کار خود را انجام می
به روش بارش مغزی، نسبت به شناسايی دانش، مهارت و نگرش و صفات رفتاری 

 مرحله -ام وظايف و تکالیف با توجه به مدل فرم تحلیل وظیفهمورد نیاز برای انج
در کارگاه ديکوم و  کنندهشرکتسپس با مصاحبه پنج نفر از متخصصان  .اقدام شد

 بندی شد.مشخص و دسته هاشايستگیتشکیل نشست تخصصی، ابعاد اصلی اين 
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امه شده و روايی سازه، پرسشنو اعتبار الگوی طراحی  تأيیدبرای  تيدرنها
 تأيیدیانجام آزمون تحلیل عاملی  منظوربه ،از متغیرهای شايستگی ساختهمحقق

 استادان. روايی محتوايی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان )چند تن از شدتدوين 
گیری میزان پايايی از ضريب آلفای . برای اندازهگرفتدانشگاه فرهنگیان( انجام 

مقیاس ضريب آلفای کرونباخ همه خرده (5)کرونباخ استفاده شد. مطابق جدول 
 به دست آمد. 7/0تر از بزرگ

 
 ( ضریب آلفای کرونباخ5جدول )

 ضریب آلفای کرونباخ نام سازه ضریب آلفای کرونباخ مقیاسنام خرده

 902/0 فردی 910/0 مديريت

 909/0 جتماعیا-رفتاری 909/0 فناوری و پژوهش

 911/0 ایحرفه 915/0 دانش موضوعی

 944/0 نگرش و صفات رفتاری 917/0 هنگیفر

 918/0 کل 906/0 ایحرفهتدريس 

   914/0 تربیتی

   903/0 مهارت

 
. با توجه بودندنفر از معلمان شیمی استان زنجان  186جامعه آماری اين پرسشنامه 

دادن ناسخ پ احتمالنفر باشد. با لحاظ کردن  123به جدول مورگان، نمونه آماری بايد 
پس به نفر از معلمان شیمی استان پرسشنامه ارسال شد. س 173رسشنامه برای به پ

 57 پاسخگويان، که از اين تعداد شد آوریگردپرسشنامه تکمیل شده  144تعداد 
 23، یردرصد دارای تحصیالت دکت 2 ،درصد مرد بودند. از اين میان 43درصد زن و 

 منظوربهرك کارشناسی بودند. درصد با تحصیالت کارشناسی ارشد و بقیه دارای مد
 متغیرهای) هااسیمقآشکار با خرده یرهایمتغالگو و ارتباط همبستگی بین  تأيید

و نگرش و  گويه مربوط به دانش، مهارت 51ی حاصل از هادادهتحلیل  برایمکنون(، 
گو و ال تأيیدبرای  LISRELو  SPSSافزار نرمپرسشنامه، صفات رفتاری مورد نیاز 

 استفاده شد. هاشايستگیندی بدسته
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 های پژوهشیافته
 و اولی) شناسايی وظايف و تکالیف آنپس از تحلیل شغل معلمی شیمی و  با توجه به
انجام وظايف و  ی مورد نیاز برایهاشايستگیشناسايی  منظوربه، (1397، همکاران

 فراد بايی اآشناتکالیف، کارگاه ديکوم با حضور افراد انتخاب شده برگزار شد. پس از 
 جام آنو احصا مراحل ان وظیفههر تکلیف از نقش خود در کارگاه، نسبت به تحلیل 

 یرفتارات دانش، مهارت، نگرش و صف، مرحله -، مطابق فرم تحلیل وظیفهوظیفه
با  تيدرنهابرای انجام هر مرحله از آن تکلیف به دست آمد. و ( هاشايستگی)

ی معلمان هاشايستگیآنها  یبندمقولهمشترك و  و حذف موارد هاداده آوریگرد
 شیمی استخراج شد.

يک معلم شیمی موفق برای تدريس در دوره متوسطه پرسش نخست پژوهش: 
 يی بايد داشته باشد؟هاشايستگیدوم چه 
 یاولهش برای معلمان شیمی مطابق نتايج پژووظیفه اصلی  پنجتکلیف از  45برای 

ت ، دانش، مهارت، نگرش و صفافرم تحلیل وظیفه با تکمیل (1397) و همکاران
پس تخراج شد. ساجرای تکلیف مربوطه اس منظوربهرفتاری مورد نیاز برای هر مرحله 

 33با حذف دانش، مهارت و نگرش و صفات رفتاری مشترك در مراحل مختلف، 
 ( استخراج شد.6مورد دانش و مهارت مطابق جدول )

 
 شیمی( دانش و مهارت معلم 6جدول )

 دانش و مهارت ردیف

 و رفتاری( و توان تحلیل آنها یجزئهای نظام آموزشی )کلی، آشنايی با هدف 1

 آشنايی با ساختار و قوانین نظام آموزشی، اسناد باالدستی و توان تحلیل آنها  2

و ی کوينهای گوناگون ارزشیابی شامل ارزشیابی تشخیصی، تدانش و مهارت طراحی و اجرای شیوه 3

 پايانی و تحلیل و بازخورد نتايج آن

 نهاآو توان تحلیل  یمستندسازدهی و ، گزارشیریگجهینت، یسينوگزارشدانش و مهارت  4

 دانش و مهارت برای تحلیل رفتار فراگیران 5

 های يادگیری و توان تحلیل آنهادانش و مهارت تعیین سبک 6

 و...( ، زماناحی، ساماندهی، اجرا، نظارت برای کالسو طر یزيربرنامهدانش و مهارت مديريتی ) 7

 تسلط داشتن به دانش موضوعی شیمی و کاربرد آنها 8

 شناسی تربیتیدانش مشاوره و روان 9
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 دانش و مهارت ردیف

 تربیتی یشناسجامعهدانش  10

 درسی یزيربرنامهدانش و مهارت  11

 احلیل آنهتايشگاهی و توان ی دست ورزی، عملی و آزمهافعالیتدانش و مهارت طراحی و اجرای  12

 (HSEبهداشتی، ايمنی و محیط زيست ) مسائلدانش و تسلط به  13

 نآرتبط با ای مدانش و مهارت تولید، تحلیل و ارزشیابی محتوا )الکترونیکی و سنتی( و استاندارده 14

 دانش و مهارت نوشتن طرح درس و توان تحلیل آن 15

 های تدريس و توان تحلیل آنهاشدانش و مهارت اجرای انواع رو 16

 های اطالعاتی داخلی و خارجیدانش و مهارت استفاده از منابع علمی و پايگاه 17

 آنها حلیلدانش و مهارت استفاده از فناوری آموزشی، ارتباطی و اطالعاتی در آموزش و توان ت 18

 تبط با شیمیتوسعه پايدار مر هایمؤلفهدانش و مهارت استفاده از مفاهیم و  19

 نهاو توان تحلیل آ یالمللنیب، ملی و ایمنطقهی محلی، هاسنت، فرهنگ، آداب و هاارزشآشنا با  20

 هويت ملی و باور دينی هایمؤلفهدانش و مهارت تحلیل  21

 آشنايی با وظايف و تکالیف يک معلم شیمی 22

 ان تحلیل آنهايندهای اجتماعی و روندها در جامعه و تواآشنايی با فر 23

 دانش و مهارت خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی  24

 ی آنهاهافعالیتیل ، استانی، ملی و جهانی و تحلایمنطقهمعلمان شیمی  ایحرفهآشنايی با جامعه  25

 ایرفهحهای جامعه ی آموزشی، پژوهشی و... در راستای هدفهافعالیتدانش و مهارت انجام  26

 اع تفکر )طراحی، سیستمی، انتقادی و جانبی(تقويت انو 27

 یریگمیتصم، تصمیم سازی و توان تحلیل و مسئلهمهارت حل  28

 دانش و مهارت ايجاد انگیزه و عالقه در فراگیران 29

 نیازسنجی و توان تحلیل نتايج آن دانش و مهارت 30

 ار وشتن توان تحلیل ساختدانش و مهارت استفاده از منابع آموزش رسمی و غیر رسمی و دا 31

 محتوای آنها

 و صنايع مرتبط با شیمی وکارکسبآشنايی با ابعاد اقتصادی، کارآفرينی، محیط  32

 آشنايی با محیط يادگیری )درون و بیرون از کالس( 33

 
کالیف مورد نگرش و صفات رفتاری مورد نیاز برای انجام وظايف و ت 18همچنین 

 ناسايی و استخراج شد.ش (7)جدول شغلی به شرح 
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 ( نگرش و صفات رفتاری7جدول )

 نگرش و صفات رفتاری ردیف

 شورکبان رسمی و اصول اخالقی جامعه و پاسداری از ز هاارزشاعتقاد به باورهای ملی، دينی،  1
 ار(قررات محیط کبندی به قانون و مپای ازجمله) ایحرفهو رعايت اصول  ایحرفهباور به رشد  2
 آزمايشگاهی و عملی یهافعالیت کارايی و اهمیت به رباو 3
 اجتماعی توسعه در مشارکت و کار گروهی کارايی به باور 4
 آموزش کیفی بهبود در ارزشیابی کارايی و اهمیت به باور 5
 علمی هایرشته ديگر با شیمی در زندگی و ارتباط آن ضرورت علم و اهمیت به باور 6
 علم ترويج برای ابزاری عنوانبه آموزشی یهافعالیت به باور 7
 ریيادگی-ياددهی فرايند بهبود برای ابزاری عنوانبه آموزش در پژوهش به باور 8

9 
شته ن به رو تعصب نداشت یريرپذییتغاعتقاد به تغییر، نوآوری، روزآمد شدن و داشتن روحیه 

 تحصیلی
 آن با مرتبط هایسیاست به و پايبندی زيست محیط به نهادن ارج 10

11 
ی، نتقادی، سیستم، تحلیلی، اینگرندهيآنگرش راهبردی،  ازجملهی مديريتی هانگرشاعتقاد به 

 گرايانهجهانی انديشی و پیشرفت

12 
، کاوشگری و...( و داشتن روحیه پرسشگری، مسئلهحل ) یعلمهای نگرش مثبت به روش

 یریگیپکنجکاوی، خالقیت، يادگیری و 
 یستمی(سحی و به اهمیت و کارايی انواع تفکر )همگرا، واگرا، قیاسی، استقرايی، طرا باورمندی 13
 داریامانتو  يیگرابرون(، یشناسوقت، ینیبواقع، یسنجنکتهدقت )اعتقاد به عدالت، صداقت،  14
 ی ارتباطیهامهارتهای مرتبط با آراسته بودن به ويژگی 15
 ويیو پاسخگ یريپذتیمسئولتعهد،  16
 رفتار قاطعانه، جديت و شجاعت ايجاد تغییر 17
 جامعه در آن ارتقای و حفظ برای تالش و معلم جايگاه اجتماعی به احترام 18

 
 ؟چیست هاشايستگیاصلی اين الگو، اصول و متغیرهای  :پرسش دوم پژوهش

دانش، مهارت نگرش و صفات ) یمیشی معلم هاشايستگیپس از احصای 
 کنندهشرکتای و تهیه الگوی شايستگی، با پنج نفر از اعض بندیدسته رفتاری( برای

سپس نشست تخصصی بین آنها برگزار شد. و مصاحبه  ،در کارگاه ديکوم
فناوری  ی معلمان شیمی در حوزه دانش و مهارت به شش بُعد مديريتی،هاشايستگی

 (8)جدول ، تربیتی به شرح ایحرفهو پژوهش، دانش موضوعی، فرهنگی، تدريس 
 شد. بندیدسته
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 ی معلمان شیمیهاشایستگی دانش و مهارت هایمؤلفه( ابعاد و 8جدول )
 دانش و مهارت

 مدیریتی ردیف
فناوری و 
 پژوهش

دانش 
 موضوعی

 فرهنگی
تدریس 

 ایحرفه
 تربیتی

1 

دانش و مهارت 
، یسينوگزارش

، یریگجهینت
گزارش دهی و 

و  یمستندساز
 توان تحلیل آنها

 دانش و
مهارت 
 استفاده از

منابع علمی و 
های پايگاه

اطالعاتی 
داخلی و 
 خارجی

تسلط داشتن 
به دانش 
موضوعی 
شیمی و 
 کاربرد آنها

آشنايی با 
های هدف

نظام 
 یآموزش

کلی، )
و  جزئی

رفتاری( و 
توان تحلیل 

 آنها

طراحی و 
اجرای 

 هایشیوه
گوناگون 

ارزشیابی شامل 
ارزشیابی 
تشخیصی، 
تکوينی و 

و تحلیل  پايانی
و بازخورد 

 نتايج آن

دانش 
مشاوره و 

شناسی روان
 تربیتی

2 

دانش و مهارت 
 یتيريمد

و  ريزیبرنامه)
طراحی، 

ساماندهی، 
اجرا، نظارت 
برای کالس، 

 زمان و...(

دانش و 
مهارت 

استفاده از 
فناوری 

آموزشی، 
ارتباطی و 

اطالعاتی در 
آموزش و 

توان تحلیل 
 آنها

دانش و 
مهارت 

طراحی و 
اجرای 

ی هافعالیت
دست ورزی، 

عملی و 
آزمايشگاهی 
و توان تحلیل 

 آنها

آشنايی با 
ساختار و 

قوانین نظام 
آموزشی، 

اسناد 
باالدستی و 
توان تحلیل 

 آنها

تحلیل رفتار 
 فراگیران

دانش 
 شناسیجامعه

 تربیتی

3 

شناخت انواع 
طراحی، تفکر )

سیستمی، 
انتقادی و 
جانبی( و 

داشتن دانش و 
زم مهارت ال

برای تقويت 
 آنها

آشنايی با 
جامعه 

 ایحرفه
معلمان شیمی 

، ایمنطقه
استانی، ملی 
و جهانی و 

تحلیل 
ی هافعالیت
 آنها

دانش و تسلط 
 مسائلبه 

بهداشتی، 
ايمنی و 

محیط زيست 
(HSE) 

آشنا با 
، هاارزش

فرهنگ، 
آداب و 

ی هاسنت
محلی، 

، ایمنطقه
ملی و 

و  المللیبین
توان تحلیل 

 آنها

ین تعی
های سبک

يادگیری و 
توان تحلیل 

 آنها

 ريزیبرنامه
 درسی
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 دانش و مهارت

 مدیریتی ردیف
فناوری و 
 پژوهش

دانش 
 موضوعی

 فرهنگی
تدریس 

 ایحرفه
 تربیتی

4 

مهارت حل 
، تصمیم مسئله

سازی و توان 
تحلیل و 

 گیریتصمیم

دانش و 
مهارت انجام 

ی هافعالیت
آموزشی، 

پژوهشی و... 
در راستای 

های هدف
جامعه 

 ایحرفه

دانش و 
مهارت 

استفاده از 
مفاهیم و 

 هایمؤلفه
 توسعه پايدار

 مرتبط با
 شیمی

دانش و 
مهارت 
تحلیل 

 هایمؤلفه
هويت ملی 
 و باور دينی

نوشتن طرح 
درس و توان 

 تحلیل آن

تولید، تحلیل 
و ارزشیابی 

محتوا 
)الکترونیکی 
و سنتی( و 

استانداردهای 
 مرتبط با آن

5 

دانش و مهارت 
نیازسنجی و 
توان تحلیل 

 نتايج آن

 

آشنايی با 
ابعادی 

اقتصادی، 
کارآفرينی، 

محیط 
و  وکارکسب

صنايع مرتبط 
 با شیمی

 

اجرای انواع 
های روش

تدريس و توان 
 تحلیل آنها

آشنايی با 
منابع آموزش 
رسمی و غیر 

رسمی و 
داشتن توان 

تحلیل 
ساختار و 
 محتوای آنها

6   

آشنايی با 
يندهای افر

اجتماعی و 
روندها در 

جامعه و توان 
 تحلیل آنها

 

آشنايی با 
وظايف و 

تکالیف يک 
 میمعلم شی

 

7   
خواندن و 
نوشتن به 

 زبان انگلیسی
 

ايجاد انگیزه و 
عالقه در 
 فراگیران

 

8     

آشنايی با 
 یریادگيمحیط 

درون و بیرون )
 از کالس(
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 بُعده نگرش و صفات رفتاری به سمعلمان شیمی در حوزه  یهاشايستگیهمچنین 
 شد. یبندطبقه (9)به شرح جدول  ایحرفه و اجتماعی -اریتفردی، رف

 
 ی معلمان شیمیهاشایستگینگرش و صفات رفتاری  هایمؤلفه( ابعاد و 9جدول )

 نگرش و صفات رفتاری
 ایحرفه جتماعیا -رفتاری  فردی ردیف

1 

ــوآوری و  ــر، ن ــه تغیی ــاد ب اعتق
ــه  ــذییتغداشــتن روحی و  یريرپ

تعصــب نداشــتن بــه رشــته 
 تحصیلی

 و دينـی-ملـی باورهای به اعتقاد
 کشور رسمی نزبا از پاسداری

 آموزشـی یهـافعالیت به باور
 تـرويج بـرای ابـزاری عنوانبه

 علم

2 

ی مـديريتی هـانگرشاعتقاد به 
نگـــرش راهبـــردی،  ازجملـــه

، تحلیلـی، انتقـادی، نگریآينده
ــی و  ــانی انديش ــتمی، جه سیس

 گرايانهپیشرفت

و  زيسـت محـیط بـه نهادن ارج
 بـا مرتبط هایسیاست به پايبندی

 آن

 آمـوزش در هشپـژو بـه باور
 بهبــود بــرای ابــزاری عنوانبــه

 يادگیری-ياددهی فرايند

3 

دارای نگــــرش مثبــــت بــــه 
، مسـئلهحـل ) یعلمهای روش

کاوشــــگری و...( و داشــــتن 
روحیه پرسشگری، کنجکـاوی، 

 یریگیپخالقیت، يادگیری و 

ــته ــودن آراس ــه ب ــایويژگی ب  ه
 ارتباطی یهامهارت با مرتبط

ضــرورت  و اهمیــت بــه بــاور
شـــیمی در زنـــدگی و  علـــم

 هایرشـته ديگـر با ارتباط آن
 علمی

4 

باورمندی به اهمیـت و کـارايی 
ــواع  ــرا، تفکــر )ان همگــرا، واگ

ــتقرايی، طراحــی و  قیاســی، اس
 سیستمی(

 معلـم جايگاه اجتماعی به احترام
 آن ارتقای و حفظ برای تالش و

 جامعه در

ــاور ــه ب ــت ب ــارايی و اهمی  ک
 و عملــــــی یهــــــافعالیت

 آزمايشگاهی

5 
، یپذيرمســـــئولیتتعهـــــد، 

 داریامانتپاسخگويی و 
ــاور ــه ب ــارايی ب  و کــارگروهی ک

 اجتماعی ی توسعه در مشارکت
 

ــاور ــه ب ــت ب ــارايی و اهمی  ک
 کیفـــی بهبـــود در ارزشـــیابی

 آموزش

6 
ـــديت و  ـــه، ج ـــار قاطعان رفت

 شجاعت ايجاد تغییر
ــاور  ــه ب ــد ب ــه رش  و ایحرف

 ایحرفه اصول رعايت

7 
ــه عــدالت،  ــاد ب صــداقت، اعتق

، ینیبواقــعســنجی، دقــت )نکته
 يیگرابرونشناسی( و قتو
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از چه : اعتبار الگوی طراحی شده شايستگی معلمان شیمی پرسش سوم پژوهش
 است؟ برخورداروضعیتی 

نش، شايستگی )دا از متغیرهای یاپرسشنامهالگو و اعتبارسنجی آن  تأيید منظوربه
. سپس برای شدج طیف لیکرت تدوين مهارت و نگرش و صفات رفتاری( در پن

)مکنون( و  هااسیمقشايستگی )آشکار( با ابعاد و خرده یرهایمتغتعیین همبستگی بین 
انجام  تأيیدی تحلیل عاملیتحلیل و  هاداده، (LISREL)افزار لیزرل نرمالگو از  تأيید

 .گرفت
 

 پژوهشمتغیرهای  تأییدیتحلیل عاملی 
های سنجش ی سنجش روابط متغیرهای پنهان با گويهبرا تأيیدیاز تحلیل عاملی 

را  (پرسشنامه هایها )پرسشگويهارتباط  تأيیدیآنها استفاده شده است. تحلیل عاملی 
دهد. قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل ها مورد بررسی قرار میبا سازه

ملی مقداری بین صفر و يک شود. بار عامشاهده به وسیله بار عاملی نشان داده می
باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته شده و از آن  3/0است. اگر بار عاملی کمتر از 

 .است هاگويهپنهان با  متغیربیانگر همبستگی بین  3/0شود و بیشتر از نظر میصرف
 t-valueبودن همبستگی از آماره  داریمعناز قابل قبول بودن همبستگی، جهت  پس

ی به دست هاشاخصکلی در کار با برنامه لیزرل، هر يک از  طوربه .شودمیاستفاده 
دلیل برازندگی مدل يا عدم برازندگی آن نیست، بلکه اين  يیتنهابهآمده برای مدل 

يگر و با هم تفسیر کرد. برای ارزيابی مدل ساختاری درا بايد در کنار يک هاشاخص
ها )مدل برای ارزيابی مدل پژوهشچندين مشخصه برازندگی وجود دارد. در اين 

 1گیری و مدل ساختاری(، شاخص ريشه خطای میانگین مجذورات تقريباندازه
)RMSEA(، 2شاخص نیکويی برازش)GFI( ، 3شاخص نیکويی برازش تعديل شده 
(AGFI(،  4شده برازندگی هنجارشاخص) NFI(  ،5نشده برازندگی هنجار شاخص 

) NNFI(، 6زايندهشاخص نیکويی برازش ف )IFI(،  استفاده شده است. همچنین يکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. root mean square error of approximation 
2. goodness of fit index 
3. adjusted goodness of fit index 
4. normed fit index 
5. non-normed fit index 
6. incremental fit index 
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ی عمومی برای به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه هاشاخصاز 
دو بر -دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی-ی برازش، شاخص خیهاشاخص

 باشد مطلوب است. 3تا  1اين مقدار بین  چنانچهشود. درجه آزادی مدل محاسبه می
 هارتم-پرسشنامه بخش دانش تأییدیتحلیل عاملی 

و  هادادهمناسب بودن  نخست ازبايد  ، پژوهشگراز انجام تحلیل عاملی پیش
های سنجش يکی از روشاطمینان پیدا کند.  برای تحلیل عاملی تناسب حجم نمونه

 )شاخص ارزيابی 1KMO تناسب حجم نمونه جهت تحلیل عاملی محاسبه آماره
 پژوهشکه آيا واريانس متغیرهای  کندمیآزمون مشخص اين نمونه( است.  کفايت
چنانچه  پنهانی و اساسی است يا خیر؟ هایعاملواريانس مشترك برخی  تأثیرتحت 

های موجود برای تحلیل عامل بسیار باشد همبستگی 5/0مقدار اين آماره بیش از 
پس از تا  کندمیکه کمک  است 2آزمون ديگر، آزمون کرويت بارتلتمناسب است. 

پنهانی، بتوانیم ساختار جديدی  هایعاملبه يک سری  هادادهفراهم بودن امکان تقلیل 
ی انضمامی آنها پیدا کنیم و معنا هاعاملرا بر اساس همبستگی بین متغیرها و 

 شده است. ارائه (10)در جدول  هامقادير آن(. 1388، صفری شالیپور گتابی و )حبیب
 

 پرسشنامه حوزه دانش و مهارت گیرینمونهکفایت مون زنتایج آ( 10)جدول 

 هاآماره گیرینمونهآزمون کفایت 

 813/0 (KMO) کنیولا -میر -آزمون کیزر

 بارتلت آزمون کرويت

X2 391/2117 

df 630 

Sig 000/0 

 
 آمده است بنابراين به دست 813/0در اين مطالعه  KMO خروجی آزمون

با استفاده از  توانمیبه عبارتی  ل عامل مناسب است.های موجود برای تحلیهمبستگی
 .کردتحلیل را  هاداده LISREL افزارنرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy 
2. Bartlett's test of sphericity 
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قابل مشاهده و سنجش(  یرهایمتغ) هاگويهبار عاملی بین عامل )متغیر پنهان( و 
نشان داده شده است. با توجه به نمودار، بار  (1)برای دانش و مهارت در نمودار 

. پس همبستگی بین متغیرهای پنهان با است 3/0از  تربزرگ هاعاملعاملی برای همه 
همبستگی متغیرها، بايد متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است. پس از شناسايی 

-tدار بودن رابطه متغیرها، از آماره یبررسی معن برایداری صورت گیرد. آزمون معنی

value با سطح خطای را متغیرها دن بین دار بویآزمون معن (2)شود. نمودار استفاده می
 است. 96/1تر از دهد. با توجه به نمودار، تمام مقادير بزرگینشان م 05/0

 

ابعاد دانش و مهارت  میزان بار عاملی( 2نمودار )

  داریابا استفاده از تحلیل عاملی در حالت معن

ابعاد دانش و  میزان بار عاملی( 1نمودار )

لیل عاملی در حالت مهارت با استفاده از تح

  استاندارد
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دير با ذکر مقا (11)مهارت در جدول -بخش دانش نتايج تحلیل عاملی پرسشنامه
دير ه با مقاشده است. مقايسه بین مقادير محاسبه شد ارائهی نیکويی برازش هاشاخص

 بیانگر تأيید مدل است. قابل قبول،
 

 هارتم-ی نیکویی برازش پرسشنامه دانشهاشاخص( 11)ل جدو

  
 پرسشنامه بخش نگرش و صفات رفتاری تأییدیتحلیل عاملی 

و  KMOتحلیل عاملی محاسبه آماره  برایبرای سنجش تناسب حجم نمونه 
 شده است. درج (12)در جدول  اديراين مق. شودمیآزمون کرويت بارتلت محاسبه 

 

 رفتار حوزه پرسشنامه گیرینمونهمون کفایت زنتایج آ (12)جدول 
 هاآماره گیرینمونهآزمون کفایت 

 895/0 (KMO) کنیاول -میر -آزمون کیزر

 بارتلت کرويت آزمون

X2 230/1102 

df 000/153 

Sig 000/0 

 
بنابراين  آمده است به دست 895/0 پژوهشدر اين  KMOخروجی آزمون 

ها بار عاملی بین عامل و گويه های موجود برای تحلیل عامل مناسب است.همبستگی
نشان داده شده است. با توجه به نمودار،  (3)برای نگرش و صفات رفتاری در نمودار 
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 3-1 1 – 0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 مقادیر قابل قبول

 85/1 92/0 95/0 91/0 97/0 94/0 077/0 مقادیر محاسبه شده
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همبستگی بین متغیرهای  جهیدرنتاست.  3/0از  تربزرگها بار عاملی برای همه عامل
دار بودن گويه( قابل قبول است. برای معنیمشاهده )رهای قابل عامل( با متغیپنهان )

بودن بین  داریمعنآزمون  (4)نمودار  شود.استفاده می t-valueرابطه متغیرها از آماره 
دهد. با توجه به نمودار، تمام مقادير نشان می 05/0خطای  در سطحرا  رهایمتغ

 است. 96/1تر از بزرگ

ابعاد نگرش و  املیمیزان بار ع( 4نمودار )
تحلیل عاملی  زبا استفاده ا های رفتاریصفت

  دارییدر حالت معن

ابعاد نگرش و  میزان بار عاملی( 3) نمودار
های رفتاری با استفاده از تحلیل عاملی در صفت

  حالت استاندارد
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 با (13)جدول نگرش و صفات رفتاری در  نتايج تحلیل عاملی پرسشنامه بخش
ه ير محاسبه شده است. با مقايسه مقادئی نیکويی برازش اراهاشاخصير اشاره مقاد

 آيد، دلیل بر تأيید مدل به دست میشده با مقادير قابل قبول
 

 صفات رفتاری ی نیکویی برازش پرسشنامههاشاخص( 13)جدول 

 
 ی معلمهاشایستگیالگوی  مدل تأییدیتحلیل عاملی 

نها، آدار بودن ارتباط کلی و همبستگی بین متغیرها و معنیبرای بررسی مدل 
 5) یودارهانماست.  گرفتهدار انجام در حالت استاندارد و معنی تأيیدیتحلیل عاملی 

دهد. ری را نشان میدایستاندارد و معنی معلم در حالت اهاشايستگیمدل ابعاد  (6و 
از  ترزرگبهمه مقادير  (6)و در نمودار  3/0تر از همه مقادير بزرگ (5)در نمودار 

 به دست آمده است. 96/1
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 3-1 1 – 0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 قابل قبول مقادیر

 41/1 92/0 98/0 94/0 96/0 91/0 054/0 مقادیر محاسبه شده
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ابعاد  میزان بار عاملی( 5نمودار )
تحلیل  ازاستفاده  های معلم باشایستگی

 عاملی در حالت استاندارد
 

های شایستگی ابعاد میزان بار عاملی( 6نمودار )
تحلیل عاملی در حالت  زاستفاده ا امعلم ب

 دارییمعن

 با ذکر (41) های معلم شیمی در جدولنتايج تحلیل عاملی مدل الگوی شايستگی
ه با های نیکويی برازش ارائه شده است. با مقايسه مقادير محاسبه شدمقادير شاخص

 علم شیمی است.مقادير قابل قبول، دلیل بر تأيید الگوی شايستگی م
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 شایستگی معلم شیمی ی نیکویی برازش پرسشنامههاشاخص( 41)جدول 

  
 هایؤلفهمابعاد و  بندیدسته، ی نیکويی برازشهاشاخص مقادير با توجه به

دانش و  هایمؤلفه اين ابعاد و واقع شد. تأيیدمی مورد ی معلمان شیهاشايستگی
ی شايستگی برای معلمان شیم رخ الگوینیمدر مهارت و نگرش و صفات رفتاری، 

 .(1 شکل)نشان داده شده است 
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 3-1 1 – 0 >9/0 >9/0 >9/0 >9/0 <1/0 قابل قبول مقادیر

 52/1 98/0 96/0 0.94 96/0 94/0 061/0 مقادیر محاسبه شده
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 رخ الگوی شایستگی معلمان شیمی( نیم1شکل )
 
 گیرینتیجه

علمان شیمی برای م ایحرفهی هاشايستگیشناسايی  ،اين پژوهش اجرای هدف از
ای از دانش، مجموعه ایحرفهتدريس در دوره متوسطه دوم بوده است. شايستگی 

دهد تا با مهارت، نگرش و صفات رفتاری در يک شغل است که به شخص اجازه می



 159 طراحی الگوی شایستگی معلمان شیمی دوره متوسطه دوم

 

 

 

موفقیت، وظايف خود را انجام دهد. با توجه به وظايف و تکالیف معلمان شیمی، فرم 
 تکمیل ،در کارگاه ديکومیفه اصلی ظيک از تکالیف و برای هر مرحله -تحلیل وظیفه

و دانش، مهارت و نگرش و صفات رفتاری مورد نیاز برای هر مرحله از انجام آن  شد
 – وظیفه نتايج حاصل از فرم تحلیل بندیمقولهو  آوریگرد با تکلیف به دست آمد.

پژوهش، در  با توجه به پرسش اولاحصا شد.  ی معلمان شیمیهاشايستگی ،مرحله
و  مؤلفه 18 ،و در بُعد نگرش و صفات رفتاری مؤلفه 31 ،بُعد دانش و مهارت

 به دست آمد. مؤلفه 51 درمجموع
، پس از هاشايستگی بندیدستهبا توجه به پرسش دوم پژوهش، برای تعیین ابعاد و 

 حضوربا  در کارگاه و سپس برگزاری نشست تخصصی کنندهشرکتبا افراد  مصاحبه
 ؛(مؤلفه 5يريتی )دانش و مهارت مد -1های برای دانش و مهارت شش بُعد با نام ا،هآن
 6رهنگی )ف -4؛ (مؤلفه 5دانش موضوعی ) -3؛ (مؤلفه 4فناوری و پژوهش ) -2

چنین ( مشخص شد. هممؤلفه 5ربیتی )ت -6؛ و (مؤلفه 8) ایحرفهتدريس  -5؛ (مؤلفه
 7)های نگرش و صفات رفتاری فردی برای نگرش و صفات رفتاری سه بُعد با نام

و  تأيید منظوربه ( تعیین شد.مؤلفه 6) ایحرفه( و ؤلفهم 5اجتماعی )-(، رفتاریمؤلفه
 استفاده شد. تأيیدیبه الگوی به دست آمده از تحلیل عاملی  اعتباربخشی

دهد که مطابق مهارت نشان می-پرسشنامه بخش دانش تأيیدینتايج تحلیل عاملی  
ها )متغیرهای قابل مشاهده و )متغیر پنهان( و گويه هابار عاملی بین عامل (1)نمودار 

است. پس همبستگی بین متغیرهای  3/0تر از سنجش( برای دانش و مهارت بزرگ
-t، آماره (2)پنهان با متغیرهای قابل مشاهده قابل قبول است. همچنین مطابق نمودار 

value  است، پس  96/1تر از عامل بزرگبرای همه  05/0آنها با سطح خطای
ها عضويت هر يک از گويه تأيیدبیانگر و دار بوده های مشاهده شده، معنیهمبستگی

 .استمقیاس مربوطه خردهدر 
دهد یپرسشنامه بخش نگرش و صفات رفتاری نشان م تأيیدینتايج تحلیل عاملی  

بوده، بیانگر  3/0تر از زرگب (3)ها با توجه به نمودار و گويه هابار عاملی بین عامل
با  t-value مقدار آماره (4)نمودار آنها است. در ضمن با توجه به  همبستگی بین
های مشاهده شده بین است، پس همبستگی 96/1تر از ، بزرگ05/0سطح خطای 

 دار است.ها معنیو گويه هااسیمقخرده
 (6و  5)نمودارهای  با توجه به ی معلمهاشايستگیمدل  تأيیدیتحلیل عاملی  
پس همبستگی وجود داشته و ب(  ،3/0تر از ( مقادير بار عاملی بزرگالف :کندمیبیان 
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معنا که  . به ايناست 96/1تر از ، بزرگ05/0در سطح اطمینان  t-valueمقدار آماره 
و  هااسیمقبا خردهعوامل بررسی شده  همهدار و عضويت ارتباط بین متغیرها معنی

 است. تأيیدمورد با سازه شايستگی  تيدرنها
 هایؤلفهماد و افزار لیزرل، برای ابعهای حاصل از نرمنتايج داده تأيیدبا توجه به  

شد  الگوی شايستگی معلمان شیمی استخراج رخی معلمان شیمی، نیمهاشايستگی
نتظار ارخ نیازهای دانش، مهارت و نگرش و صفات رفتاری مورد نیم . اين(1شکل )

یروی موزش و تربیت ند به بهبود استخدام، آتوانمیو  دهدمیبرای عملکرد برتر نشان 
 انسانی، ارزيابی عملکرد کمک کند.

 پیشنهادها
 تحلیلهای ديگر ی معلمان شیمی از روشهاشايستگیبرای شناسايی  .1

ی هاشايستگیتعیین همانند مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و...( برای )شغلی 
 قدام و نتايج آن با اين پژوهش مقايسه شود.شغلی، ا

رنامـه ی معلمان شیمی، نسبت به تدوين بهاشايستگیبا توجه به شناسايی  .2
ر کشور آموزش مبتنی بر شايستگی در تربیت معلمان شیمی د منظوربهدرسی 

 اقدام شود.

آمـوزش  یسـنجامکانی معلمان شیمی، نسبت بـه هاشايستگیبا توجه به  .3
 بر شايستگی در کشور اقدام شود.مبتنی 

 شودمیبا توجه به محدوديت پژوهش و اجرای آن در يک استان، پیشنهاد  .4
ی هاشايسـتگیتا ارتباط بـین  ، اجرا شوداين پژوهش در مناطق مختلف ايران

 خص شود.حاکم بر منطقه مش یهافرهنگخردهمعلمان شیمی با فرهنگ و 

 یآمـوزش و احصـاينـد ار کـردن فرمحورويکـرد پژوهشـیتالش بـرای  .5
 .شوداقدام  ی مرتبط با آنهاشايستگی
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 منابع
ی و علم هیئت(. الگوی شايستگی آموزشی 1393) یاحمدعلاثرزاده، رضا و شفیعی، 

های مر نظااولین کنفرانس ملی ارزيابی کیفیت دنقش آن در بهبود کیفیت دانشگاه. 
 .، تهران، دانشگاه صنعتی شريفدانشگاهی

وپرورش. شورای انقالب (. وزارت آموزش1390اسنامه دانشگاه فرهنگیان )اس
 فرهنگی.

ه مدل شايستگی مديران دولتی ايران )بر اساس صحیف(. 1387فرد، رويا )اسدی
ارشد،  نامه کارشناسی. پايانبنیادتئوری داده (: رويکرد استراتژی(حضرت امام )ره

 دانشگاه تربیت مدرس.
اباقری، فهمیه و آق محمدرضا، یآبادافضل ؛زارع، حبیب ؛نیحسمحمد، یآبادافضل 

سازمانی.  یهاشايستگی مدل از استفاده با آموزشی موفق (. نیازسنجی1389)
 ، تهران.مديران آموزش المللیبیندومین کنفرانس 

يادگارزاده، غالمرضا  و اهللنعمتپور، موسی؛ اهللنعمتارشدی، ؛ اولی، اسماعیل
سطه بندی وظايف و تکالیف معلمان شیمی دوره متوسايی و اولويتان(. ش1397)

 .54-33، (3) 34فصلنامه تعلیم و تربیت، ديکوم.  با روش
لعات یق آمیخته: رويکرد برتر برای مطاق(. روش تح1387)بازرگان هرندی، عباس 

 .36-19، (81) 21فصلنامه دانش مديريت، مديريت. 
 و مديران یهاشايستگی الگوی (. طراحى1391ود )بنیادی نائینی، علی و تشکر، محم

(. یالعالمدظله) رهبرى معظم مقام و )ره( امام خمینى ديدگاه ناجا از فرماندهان
 .30-7، (19) 6 فصلنامه نظارت و بازرسی،

ی (. ارائه الگو1397) دیمجرمضان،  و پورکريمی، جواد؛ پناهی، سید معصومه
های پژوهشحور. م-های پژوهشر سازمانمديران پژوهشی د ایحرفهشايستگی 

 .46-23، (1) 8مديريت انسانی، 
 ایحرفه شايستگی سنجش ابزار یسنجروان و طراحی(. 1393جعفری، هدايت )

 ، دانشگاه تربیت مدرس.یدکتر رساله. رشته پرستاری علمی ئتیهاعضای 
یفی در کمجله تحقیقات کیفی.  یهاپژوهشدر  یریگنمونه(. 1390رستم )جاللی، 

 .320 -310، (4) 1علوم سالمت، 
در  SPSSراهنمای جامع کاربرد (. 1388رضا )پور گتابی، کرم و صفری شالی، حبیب

 انتشارات متفکران. :. تهرانی کمی(هادادهتحلیل ) یشيمایپتحقیقات 
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 ایحرفه یهاشايستگی اعتبارسنجی و شناسايی(. 1390دادجوی توکلی، عطیه )
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.. پايانبتدايیا اثربخش معلمان

. ی معلمان دوره ابتدايیهامهارتارزشیابی (. 1385) اهللیول، زهرا و فرزاد، پژوهدانش
 .170-135، (18) 5 های آموزشی،فصلنامه نوآوری

 ،مه تدبیرماهنا. کاربرد(. شايستگی، مفاهیم و 1388ديانتی، محمد و عرفانی، مريم )
206 ،11-23. 
اله رس. سالمت بخش مديران یهاشايستگی الگوی طراحی(. 1392منصور )رنجبر، 

 ، دانشگاه تربیت مدرس.دکتری
ان میانی (. الگوی قابلیت راهبردی مدير1389شیخ، ابراهیم )و  الساداتزاهدی، شمس

 .139-95، 1، مطالعات مديريت راهبردیدولتی. 
تگی در از آموزش مبتنی بر شايس یریگبهره (. ضرورت1391) نياءالدیضساالری،  

کران ماولین همايش ملی توسعه سواحل نیروی انسانی.  یتوانمندسازنداجا جهت 
يايی . دانشگاه دريانوردی و علوم درجمهوری اسالمی ايران دريايی اقتدارو 

 چابهار.
ب وپرورش. شورای انقال(. وزارت آموزش1390وپرورش )سند تحول بنیادين آموزش

 فرهنگی.
معظم  مقام کشور ابالغی وپرورشآموزشهای کلی ايجاد تحول در نظام سیاست

 .1392 رهبری به سران سه قوه،
، (2) 3مجله راهبردهای آموزش، (. آموزش مبتنی بر شايستگی. 1389سمانه )شصتی، 

77-80. 
 لنامهفص. (. بررسی برنامه تربیت معلم ايران و چند کشور جهان1383شعبانی، زهرا )

 .160 -121، 79، تعلیم و تربیت
(. تعیین میزان 1389پاکدل بناب، مهدی و زمستانی، قادر )؛ مرادی، سمانه؛ طالبی، بهنام

وزش در ايران اولین همايش ملی آممعلمان.  ایحرفهی هاشايستگیو  هاصالحیت
 علم، فناوری و صنعت. یگذاراستیس، تهران، پژوهشکده 1404
آموزش عملکرد محور مبتنی بر معیارهای  یازسنجین(. 1390) یمهدصانعی، 

-119 ،(3) 4مديريت بر آموزش انتظامی،  فصلنامهشايستگی و عملکرد فراشغلی. 
143. 
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یمای تهران: س.  DACUMلیوتحلهيتجز(. راهنمای 1391کوروش )فتحی واجارگاه، 
 دانش تهران.

و  ان در دهه عدالتی مديرهاشايستگی(. 1391)فرجی، محسن و لطیفی، میثم 
نامه فصل. 1404جمهوری اسالمی ايران در افق  اندازچشمپیشرفت، مقدمه 

 .60-39، (1) 1مديريت سرمايه انسانی،  یهاپژوهش
 آموختگاندانشمطلوب  ایحرفهی هاشايستگیشناسايی . (1389) یمهدفیض، 

 ان.، دانشگاه شهید بهشتی تهریدکتر رساله. های مهندسی ايراندانشکده
 1386مصوب سال  ،قانون خدمات کشوریمجلس شورای اسالمی. 

 (. بررسی میزان1384نژاد، مهدی )و سبحانی درضایحمعريضی، ؛ عابدی، احمد
 یریکارگبه های يادگیری و نحوهآشنايی معلمان دوره ابتدايی شهر اصفهان با نظريه

 .74-63، 15، ماهنامه دانشور رفتارآن در تدريس. 
دانشگاه  آموزشی یهاگروه مديران شايستگی مدل طراحی(. 1390ول، اکرم )عابديان ا

 مشهد. یفردوسکارشناسی ارشد، دانشگاه  نامهپايان مشهد. فردوسی
ین ابعاد، (. شناسايی و تبی1396) یقلقهرمانی، محمد و قورچیان، نادر؛ عاشقی، حسن

مه . فصلنای توسعه شايستگی مديران صنعت بانکداریهاشاخصو  هامؤلفه
 .76-57(، 14) 4 ،آموزش و توسعه منابع انسانی

ران طراحی الگوی آموزش مبتنی بر شايستگی برای مدي(. 1392گان )ژم ،عبدالهی
انشگاه دکتری، د رساله ايدرو(.–مورد مديران آموزش صنعت ) هاسازمانآموزش 

 .آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
سی میزان آگاهی (. برر1389) اهللعزتنادری،  و لیشريعتمداری، ع؛ عبداللهی، فردين

ت وی مطلوب جهارائه الگ منظوربه تیو تربمعلمان دوره ابتدايی از اصول تعلیم 
 .108 -89، 9، فصلنامه علوم تربیتیسطح آگاهی آنان.  ارتقای
رد (. کارب1391السادات و نوری، ابوالقاسم )خشوعی، مهديه؛ درضایحمعريضی، 

شناسی روانی مديريتی. هاشايستگی ابی و تحلیل شغل در تعیینکانون ارزي
 .98-85(، 1) 7معاصر، 

هارت مآموزشی در سه حیطه نگرش، دانش و  یازسنجین(. 1396نژاد، بهاره )عزيزی
 .445-435، (6) 28 مجله پزشکی ارومیه،در بین پرستاران مبتنی بر ديکوم. 

 ،تدبیر . ماهنامه، )ترجمه(گوی شايستگی(. آموزش مديران با ال1389) یمرتضکرمی، 
18 (179 ،)27 – 49. 
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 یازسنجین(. 1391فر، هاجر )و خشنودیابراهیم  ،عمرانصالحی ؛کرمی، مرتضی
ی. مازندران مبتنی بر الگوی شايستگ ایمنطقهآموزشی مديران شرکت برق 

 .188 -163، آموزشی ريزیبرنامهمطالعات 
سواد خواندن  پیشرفت المللیبینسی نتايج مطالعه (. برر1384کريمی، عبدالعظیم )

 .88 -39(، 81) 21 تربیت، تعلیم و فصلنامه، 2001پرلز 
میخته. در روش تحقیق آ هامدلو  هاطرح(. معرفی 1390مبینی دهکردی، علی )

 .234-217، (60) 20فصلنامه راهبرد، 
محوری -ايستگی(. ارزيابی میزان ش1389راد، طاهره )محمدی، مهدی و دهداری 

، (19) 5، مطالعات برنامه درسی ايرانبرنامه درسی دوره کاردانی مکانیک خودرو. 
43- 64. 

 .1386ذر ، آ187(. مديريت شايستگی. ماهنامه تدبیر، شماره 1386صمد )مطلبی اصل، 
 .23 -19 ص
رنامه درسی (. ب1387) اهللعزتشريعتمداری، علی و نادری، ؛ مهموئی، حسین مؤمنی
 .156-129، 17، پژوهشنامه تربیتی .تنی بر شايستگی در آموزش عالیمب
 ريزیبرنامه(. 1390پور، اسماعیل و تفرشی، محمد )کاظم؛ مهموئی، حسین مؤمنی

ی اساسی. هاشايستگیمطلوب برای توسعه  یراهبرد درسی مبتنی بر شايستگی:
 .149 -143، (3) 4راهبردهای آموزش، 

 یدرس برنامه الگوی (. طراحی1388) یعلريعتمداری، مهموئی، حسین و ش مؤمنی
 دوفصلنامه .ابتدايی آموزش رشته مقطع کارشناسی برای شايستگی بر مبتنی

 .149-128، (2) 1آموزشی،  هاینظام در یزيربرنامه و مديريت
ی هاشايستگیطراحی مدل آموزش مبتنی بر (. 1390) نیمحمدحسمیرمجیدی، 

رشد، سی انامه کارشناپايان .مورد مطالعه: شرکت ساپکو کارآفرينانه در سازمان،
 دانشگاه تهران.

 بریده، کمحمدپور، يوسف؛ علیرمايی، نسرين و قربانزا ؛ بقايی، رحیم؛نادری، اعظم
ر د سنتی آموزش و شايستگی بر مبتنی آموزشی روش دو تأثیر (. مقايسه1391)

 کارورز پرستاری اندانشجوي بالینی و شناختی یهامهارتفعال  يادگیری
 .708-698، (9) 12مجله آموزش در علوم پزشکی،  . ICUبخش
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 ی شغلی متخصصانهاشايستگیسنجی  و اعتبار طراحی(. 1392يادگارزاده، غالمرضا )
گاه دانش .آن یرزشیابی برنامه درسی دوره دکترابرنامه درسی آموزش عالی و 

 شهید بهشتی.
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