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 چکیده
ست. ا شدهانجام  ،مدرسه معلمان فردی تعالي ارزیابي الگوی ارسنجياعتب و طراحي هدف با حاضر پژوهش

 راهبرد پژوهش در بخش کیفي،است.  از نوع ابزارسازی( کمي -کیفي) متوالي روش پژوهش اکتشافي

 19در بخش کیفي،  کنندگانمشارکت توصیفي و در بخش کمي، پیمایشي لحاظ گردیده است. پدیدارشناسي

که با  است رضوی خراسان استان مدارس ممتاز معاونان و مدیران تربیتي، علوم یهاهدانشکد استادان از نفر
مشهد به  شهر ابتدایي مقطع و در قسمت کمي، مدیران اندشده انتخاب هدفمند و قضاوتي یریگنمونهروش 

آوری زار گرداند. ابشده ای متناسب با حجم نواحي انتخابیری تصادفي طبقهگنمونهنفر با روش  267تعداد 

-ساخته است. پرسشنامه محققساختاریافته و در بخش کمي پرسشنیمهاطالعات در بخش کیفي مصاحبه، 

شده  یمتنظی ادرجه پنجطیف لیکرت  بر اساسگویه است که  57اصلي و  ۀمؤلفپژوهش شامل سه  نامۀ

 MAXQDAافزار ه از نرمبا استفاد مضامین شبکه روش ،های مصاحبهتحلیل داده و است. روش تجزیه

شده است.  انتخاب AMOS 23افزار ی با استفاده از نرمتأییدآزمون تحلیل عاملي  ،و در بخش کمي 2018

های قابلیت) فراگیر مضمون 3 و دهنده سازمان مضمون 13 پایه، مضمون 47های بخش کیفي شامل یافته

 عاملي تحلیل معلمان بود. نتایج فردی تعالي خصوص در های شغلي(شناختي و قابلیتفردی، عوامل روان

 .کردند تأیید را مدل پایایي و کرونباخ، روایي آلفای ضرایب و دوم و اول مرتبۀ تأییدی

 .ای، کیفیتمدرسه، مدیریت مدرسه، توسعه حرفه: هاکلیدواژه

                                                             
 .رانیا شابور،ین ،ياسالم آزاد دانشگاه ،شابورین واحد ،يآموزش تیریمد گروه ،یدکتر یدانشجو -1
 .رانیا شابور،ین ،ياسالم آزاد دانشگاه شابور،ین واحد ،يآموزش تیریمد گروه اریاستاد -2

  مسؤول: نویسندۀ       Email: moslemch2015@gmail.com 

 .رانیا مشهد، ،ياسالم آزاد دانشگاه مشهد، واحد ،يتیترب علوم گروه اریاستاد -3
 .رانیا بردسکن، ،ياسالم آزاد دانشگاه بردسکن، واحد ،يتیترب علوم گروه اریتاداس -4
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 مقدمه
 بدون اصالالح آموزش اصالح چراکه ؛هستند آموزاندانش عملکرد بهبود در کلیدی عامل معلمان

 قرار معلمان اینظام آموزشي روی رشد فردی و حرفه اصلي تمرکز بنابراین نیست. میسر معلمان

 انداز توسالعۀر چشمد(. Lindvall & Ryvea, 2019) یابد بهبود مدرسه در هاعملکرد آن تا دارد

مالۀ ششالم ( و برنا1404) نظام جمهوری اسالمي ایران سالۀصادی، اجتماعي و فرهنگي بیستاقت

 و مالؤررترین عنصالر در الگالوعنوان  ( به نقش معلم به1398 – 1394) پرورش و آموزش توسعۀ

ها و ایسالالتگيمسالالتمر ش لالزوم توسالالعۀبالالر اشالالاره شالده اسالالت. هم نالالین نظالام تعلالالیم و تربیالالت 

مرجعیالت علمالي و اجتمالاعي معلمالان و  منزلالت اجتمالاعي منالابع انسالاني، یارتقاها، توانمندی

 پالرورش و های وزارت آمالوزش. لذا در راهبردها و سیاسالتان تأکید شده استم آننکوداشت مقا

م، بهبالود منابع انساني به همراه بازآفریني مرجعیالت معلال اصالح نظام جذب، نگهداشت و توسعۀ

ایالن راهبردهالا  نیز است ای داشتهمنزلت اجتماعي معلمان جایگاه ویژه ای و ارتقایجایگاه حرفه

 ,Khwaja Kulkiبالود عظیمي از نسل آینده خواهد  ا و کارآمد برای گسترۀز نظامي کارسازمینه

 شالمار باله تربیالت و تعلیم اصلي کارگزار که است تأکید مورد جهت آن از معلمي حرفۀ(. (2015

 آن واسالطۀبه بایالد نهایالت در مختلالف ابعاد در تربیت و تعلیم هاینظام متعالي و اهداف رودمي

 ممتاز موقعیت در را حرفه این آموزان،دانش با معلم چهرۀ به چهره و مستمر تعامل .شود محقق

 برخالوردار آن از سالازمان ایالن در دیگالری انساني عنصر هیچ که دهدمي قرار فردی به منحصر و

 جامعۀ گستردگي به توجه با ،پرورش و در آموزش عمده مسائل از یکي (.Talebi, 2019) یستن

 بالاا انسالاني نیالروی تقویالت از منظور .است نیروی انساني تقویت ان،معلم ویژه به انساني نیروی

 است سازمان این در شاغل معلمان ویژهبه های کارکنانانگیزه و هاتوانایي ها،مهارت دانش، بردن

 . (Arefnejad, 2019) نیست پذیرارزیابي امکان سایۀ در جز پیشرفت، این و

 ,Montenegro)شالود مي مدرساله ارربخشي و وزشيآم افزایش کارایي باعث معلمان ارزیابي

 هالدایت، و دهيجهالت اشالتیا،، انگیالزه و جلالب در خالود خالودی باله عملکالرد، ارزیابي. (2020

 کالاربرد و شناسالایي ینالد ارزیالابي،فرا در. دارد تالأریر معلمالان توانمندسازی و نظارت سرپرستي،

 نظالام در اسالت. حیالاتي پالرورش و آمالوزش ازجملاله هاسالازمان برای ،عملکرد کلیدی معیارهای

 در را هالاآن تغییالرات و معتبالر سالنجید هایشالاخ  وسالیلۀ به را هاواقعیت است بهتر آموزشي

 باله مناسالب هایشاخ  تعیین ارزیابي، در مهم بسیار موضوع البته. کرد مطالعه مختلف شرایط

 تالدوین باله نیالاز م،معلال هم نالین ارزیالابي. اسالت عملکالرد ارزیابي برای استاندارد مبنای عنوان

 Hung Do) تبیالین کنالد را به درستي معلمان عملکردچگونگي  بتواند تا معیار دارد و استاندارد

& Chen, 2013) .تجرباله افالزایش با معلم که است ایحرفه رشد یک نیز و تعالي معلمان رشد ،
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 .(Taylor, 2020) کندمي پیدا دست آن به بازخورد ارائۀو  خودمرتب عملکرد  ارزیابي هم نین

ها در سالازمان و خودارزیالابي و سالنجش میالزان اسالتقرار سیسالتم بالرایالگوی تعالي ابزاری 

 Tena) کندراهنمایي است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایي و تعیین مي

& García & Segarra, 2019.) اقالدام مختلف کشورهای پژوهشگران ،در طول سالیان گذشته 

 باله تالوانمي هالاآن تالرینمعروف از کاله اندکرده تعالي سازماني مناسب هایچارچوب طراحي به

های مختلف تعالالي با بررسي مدل کرد. اشاره Kanjiو  Deming ،Baldrige ،EFQM هایمدل

 تمالامي در منابع انساني به مربوط معیار کهاین بر توان به این نتیجه رسید که عالوهسازماني مي

 افالزایش در حالال انسالاني منالابع امتیازات سهم زمان گذشت با بلکه دارد، وجود تعالي هایمدل

 انساني تعالي منابع مخت  هایيمدل طراحي به که داشت آن بر را پژوهشگران امر همین ؛است

 از مزایالای اسالتفاده بالر عالالوه برسالد، متعالي انساني منابع به که سازماني است بدیهي. بپردازند

 ,Sparkman) شالد خواهالد مندبهره نیز تعالي هایمدل در انساني منابع امتیازات از آن، متعدد

 عنالوان باله نیالروی انسالاني باله توجاله ؛مغفول مانده است میان این در که مهمي مسئلۀ (.2015

 اررگالذار کالار ینالدفرا در تواننالدمي و هسالتند فرد به منحصر هایيویژگي دارای که است افرادی

 ضالروری و کلي بسیار جنبۀ که هاویژگي این ترینمهم از یکي که نمود اذعان انبتو شاید باشند.

 است کمال و سعادت به یابيدست در حقیقي اصل یک عنوان به فردی تعالي مفهوم ،است افراد

 امالروزه کاله نیالا بالا (.Shahram, 2009) برسالاند مقصالود سالرمنزل به را هاسازمان تواندمي که

. ابنالدی ينمال دسالت آن باله يتعال ندگانیجو ۀهم اما هستند، يتعال يپ در ها سازمان از یاریبس

 یرویالن نقالش باله يتالوجه يبال و يتعال مفهوم قیعم يدسترس عدم ،يناکام ياصل لیدا از يکی

 معنالوی جنبالۀ فرد، تعالي مفهوم (.abdolmalaki &  Ahmadifar, 2020) است يمتعال يانسان

 همدل ایمان، با خویش، معبود شاکر تکلف،بي فروتن، فرادیا باا، تعالي با افراد و است شخصیت

 صالفت یالک فالردی تعالالي دیگالر، عبالارت باله. هسالتند خویش خالق با صمیمیت حس دارای و

 (.Newman & Newman, 2014) اسالت عرفالاني و معنالوی هایاندیشاله بالا مالرتبط شخصیتي

 تالأریر تحالت مختلالف وامالعج در فالرد تعالالي که است آن از حاکي سازمان در فرد تعالي بررسي

 کالهاکنون اسالاس، ایالن بر. است جوامع آن از یک هر فرهنگ بر حاکم اجتماعي -سیاسي فلسفۀ

 انسالاني سالرمایۀ زمینالۀ در سالازماني تعالي به هاسازمان مدیران هایمشغوليدل از زیادی حجم

 عنالوان باله ردیف تعالي موضوع تا شود پرداخته حیاتي مقولۀ این به دارد جا است، معطوف آنان

 باله دسالتیابي در هاسازمان موفقیت بالطبع و کارکنان وریبهره ارتقای در مهم و پایه مفهوم یک

 موجالب سالازمان در آن بالرای زمیناله ایجالاد و فالرد تعالي الگوی تدوین. شود مطرح خود اهداف
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 معنالوی و مالادی امکانالات تمامي از و گیرد قرار ترقي و رشد اصلي مسیر در سازمان که شودمي

 باعالث سالازمان در کارکنان فردی تعالي به توجهيبي که حالي در ؛انجام دهد بهینه وریبهره خو

 رفالاه تنها نه و ماندبازمي حقیقي تعالي احراز از سازمان و شودمي دیگر هایسرمایه رفتن بین از

 نیالز او تآخالر آن از ناشالي مشالکالت بالروز ارالر در بلکاله ریالزد، هالم باله انسان دنیوی آرامش و

 (.Mohammadi, Alizadeh & Mohammadi, 2015) گردد نامالیمات خوشدست

. این مدل باید شودشدت احساس مي بین بهکمبود مدل ارزیابي تعالي فردی معلمان در این 

عنوان  مان بهمعل بر خاصي متعالي، تمرکز سازمان یک ابعاد تمام به نسبت جامع دیدی بر عالوه

، مشخ  تعالي فردی معلمان يابیارزباشد.  پرورش داشته و آموزش سازمان انساني سرمایۀ

رای ید داباکاری خود  به سرآمدی و ممتاز بودن در زمینۀ خواهد کرد که ایشان برای رسیدن

 به ازیوزه مشکل کجاست و در کجا نح نیدر اسازد که و روشن ميهای فردی باشند چه ویژگي

را ود خمعلمان تا  کندمي پرورش کمک و ان سازمان آموزشمدیربه  نی. هم ناست بهبود

 فروضات ومنه  هستند اتیبر واقع يمبتن انماتشید که تصمند و مطمئن شونبشناس خوبيبه

و زمان ندهای ساوری در فرایعملکرد و بهره بي تعالي فردی معلمان برای ارتقایارزیا. اتیحدس

 هایي برایدلدسترسي به الگو و م وله خود نیازمند. توجه به این مقمدیریت مغفول مانده است

را  علمانمآن است. لذا هدف اصلي این پژوهش این است که الگوی ارزیابي تعالي فردی  سنجش

 طراحي و اعتبارسنجي کند.

 پیشینۀ پژوهش
ایران که توسط  دولتي هایسازمان در انساني منابع تعالي الگوی عنوان در پژوهشي با

(2018)Seyyed Naghavi, vaezi, Ghorbanizadeh & Afkaneh  الگوی شده است، انجام 

 تعالي) اصلي پدیدۀ ،(الزامات و انتظارات ها،ناکارآمدی) يعلّ شرایط شامل که شده طراحي

 و تعالي فرهنگ نوین، دولتي خدمات تئوری) ایزمینه شرایط ،(دولتي بخش در انساني منابع

 و دولتي بخش هایتفاوت دولتي، مدیریت هایویژگي ها،مدل خرده) گرمداخله شرایط ،(قوانین

 منابع کارکردهای انساني، منابع سازمان سیاسي، مقامات دولت) راهبردها ،(خصوصي بخش

 پیامدها( سازماني و انساني منابع) نتایج ،(خانواده و شرکا و مردم اداری، اخال، انساني،

هم نین در پژوهش . ستا( همکاران و دممر برداشت و آرماني جامعۀ و سازماني)

(2012)Rahmani Asle  تعالي بر آن تأریر و جعفری عالمهآرای  در فردی سلوک عنوان با 

 گام اولین. نیست پذیرامکان فرد تعالي و رشد بدون سازمان تعالي که است شده بیان ،سازماني

 در حکمت و دین علم، مهم، عنصر سه به وی. است آن از صیانت و حیات شناخت مسیر این در
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( الف: است برده نام شرح این به سازماني تعالي بر را آن تأریرات و کرده اشاره فردی تعالي مسیر

 از ناشي اتحاد تحقق( ج .افراد بین محض انسانيرابطۀ  ایجاد( ب .انسان حقیقي خود تحقق

 دین معرفي( ه .برین اتحاد تحقق راستای در شخصیت رشد( د .حیات اعالی هدف در اشتراک

 تعهد، هایارزش و اصول رسیدن اعال حد به( و .حیات و شخصیت سازوحدت عامل عنوان به

 هایگردیدن وسیلۀ به زدن درجا و رکود هرگونه از دوری( ز .حقو، استیفای و تکالیف انجام

 .روحي آرامش( ی .زندگي کیفیت تغییر( ط .سازمان افراد شادابي و طراوت( ح .تکاملي

Shahram (2009) تعالیم به توجه با ،سازمان در فرد تعالي مدل ارائۀ عنوان با پژوهش خود در 

 تعالي برای کریم قرآن که نتیجه گرفته است محتوا تحلیل و اسنادی هایروش بر تکیه و اسالم

 ،تعالي به فرد رسیدن در را عواملي نیز است کرده بیان را خاصي هایسنت جامعه در فرد

قاعدۀ  و ترین عامل استخدا، مهم برای شدن قائل شریک از پرهیز و توحید .داندمي محوری

 صراط در کند،مي را خدا اطاعت قلب، خشیت و ایمان و علم با که موحدی مهم این است که

 در فردی تعالي برای برشمرده کلیدی قواعد. رسید خواهد تعالي به و شودمي هدایت مستقیم

 از یک هر که شودمي مشخ  و شودمي گفتگو و بحث ،سازمان سیستمي دلم با تناظر

 فردی تعالي کلیدی عوامل از یک کدام با سازماني هایسیستم خرده با اصلي هایبخش

 تأریر بگذارد. آن بر و باشد داشته رابطه تواندمي

هایي از توان به پژوهشمي از میان تحقیقاتي که در خارج از کشور انجام شده است؛

 منابع توانایي بلوغ مدل توسعۀ و کاربرد عنوان با Chen & Wang (2016) پژوهش جمله

 منطق و مشاهده برای عیني روش یک محققان، مقالهدر این  ، اشاره کرد.سازمان در انساني

. نداهکرد اتخاذ سازمان توسعۀ و انساني منابع مدیریت به مربوط هایفعالیت تحلیل و تجزیه

 یک هدایت برای بلوغ سطح پنج ارائۀ و فرایند مفهوم مبنای بر افراد توانایي بلوغ مدل آنان

عنوان  محققان. دانندمي سازمان کار نیروی توانمندیعامل بهبود تدریجي  را، سازمان

 عملکرد بهبود بر عالوه ،افراد توانایي بلوغ سطح بهبود برای پیشنهادی روشاند که کرده

 Jankal (2014) پژوهشي دیگر .سازدمي فراهم را تعالي به سازمان رسیدن نامکا ،کار نیروی

 اولیه تحقیقات. است پرداخته وکار کسب موضوعات تعالي ارزیابي در نوآوری نقش بررسي به

 قرار دائمي تغییرات تحت افراد تعالي ارزیابي رویکردهای که است داده نشان رانویه و

 اصالح و تغییر ،تعالي جامع ارزیابي برای شده ارائه معیارهای و فردی هایزمینه و گیردمي

 & Stoeger .بگذارد افراد تعالي افزایش در سزایي به تأریر تواندمي هانوآوری و شودمي

Gruber (2014) فردی تعالي اجتماعي تعریف: فرهنگي هایتخص  عنوان با پژوهشي، 
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 تمرکز که شده است استدالدر آن . است تعالي مفهوم بر پژوهش این تمرکز. اندداده انجام

 این هاییافته .است تعالي مفهوم برای علمي تحقیقات آغاز داشتن، برتری مفهوم روی بر

 ؛ از جمله:دهدنمي توضیح را مهم مسئله چندین موجود تعاریف که دهدمي نشان پژوهش

 در تعالي متغیرهای ودارند  ارر فردی تعالي کسب و رشد بر که اجتماعي هایمکانیسم

(. عالي هایسازمان ها،گروه جغرافیایي، هایبندیدسته ها،خانواده ها،فرهنگ) مختلف سطوح

 بر باید سازماني متغیرهای بر عالوه تعالي مفهوم تبیین برای که کنندمي استدال لذا

 وهشينیز پژ  Santos & Almeida & Werlang(2012). بود متمرکز نیز فردی متغیرهای

 شخصیت نقش بر مقاله این که در اندداده انجام ت،شخصی نقش: انساني تعالي عنوان تحت

 این در روانشناسي هاینظریههم نین  .است شده تأکید انساني تعالي در عاملي عنوان به

 به متون از بسیاری در شخصي فاکتورهای که کندمي اشاره و است شده بررسي خصوص

 ذهني هایتمرین و شناختي هایمهارت نقش به که حالي دراند؛ ذکرشده ،مهم متغیر عنوان

 تعالي توسعه برای نیز شخصیتي متغیرهای. است شده توجه کمتر تعالي به دستیابي برای

 تجربه بودن باز و عاطفي کنترل پایداری، اهمیت مطالعه این ادبیات، اساس بر. هستند مهم

 رشد به تنها نه معلمان فردی تعالي ارزیابي که کرد بیان وانتمي نهایت در .دهدمي نشان را

 خال، و کارآمد انساني نیروی تربیت طریق از بلکه کند،مي کمک ایشان ایحرفه توسعۀ و

ساختن  در را پرورش و آموزش نقش و اهمیت اگر. شود کشور اعتالی موجب تواندمي

 در. کرد قبول باید نیز را معلمان نقش اهمیت ناچار به بپذیریم، جامعه ای بهتر برایآینده

 انساني نیروی شکوفایي در مهمي نقش شده، گفته منطق همان اساس بر معلمان واقع،

 موضوعات در بسیاری یهاکه پژوهش شد مشخ  پژوهش پیشینۀ بررسي در .دندار جامعه

 شناسایي اما ستا شده انجام انساني منابع تعالي و سازماني تعالي فردی، توسعۀ و رشد

 :عبارتند از پژوهش این سؤاات لذا .نادیده گرفته شده است معلمان فردی تعالي هایمؤلفه

 توان برای ارزیابي تعالي فردی معلمان طراحي کرد؟چه الگویي را مي (1

 اسبي برخوردار است؟شده از برازش منآیا الگوی طراحي (2
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 مبانی نظری 
 از ترکیبالاليایالالن مفهالالوم . شالالدن اسالالت بزرگالالوار شالالدن و دبالاله معنالالای بلنالال علالالوّ ریشالالۀ از تعالالالي

 تمالالام کالمیالالک در و سالالخاوت شالالجاعت، عفالالت، عالالدالت، رعایالالت :ماننالالد اخالقالالي هایفضالالیلت

 چالارچوبمبتنالي بالر هم نالین . اسالت زنالدگي مراتالب همالۀ در اعتالدال حد حفظ نیز هاخوبي

 وجالالبم و گیالالردمي شالالکل پویالالایي موقعیالالت در اسالالت کالاله ارزش و دانالالش از ذهنالالي متشالالکل

 بالاله کالالار و کسالالب در و کننالالد اقالالدام و احسالالاس هالالا اندیشالاله،آن اسالالاس بالالر افالالراد کالاله شالالودمي

 در هالالدف بالاله دسالالتیابي در آنالالان برتالالری سالالبب کالاله ایگونالاله بالاله ؛یابنالالد دسالالت مهمالالي ارزش

 باشالد. نداشالته آن دخالالت در مقایساله بالرای مالادی و زمینالي اسالتاندارد هالیچ کاله شود زماني

 اسالالتانایي و ،خالالوب شالالکل بالاله آن در موجالالود عوامالالل کالاله اسالالت مالالوقعیتي تعالالالي ،بنالالابراین

 شالامل کاله داننالدمي معنالوی متالرادف بالا رشالد را . تعالالي(Ozgoli, 2013) دارد وجالود مطلق

 حاضالالر حالالال بالالرای شالالکرگزاری و تشالالکر و یافتالاله آگالالاهي افالالزایش فالالرد، مرزهالالای گسالالترش

. شالالودریالف ميتع «جهالان بالاله گشالودگي» عنالوان بالاله تعالالي Frankl( 1966)از دیالدگاه . اسالت

 (.Johnson, 2015) دانالالدمي زنالالدگي در معنالالا کشالالف بالاله انسالالان ذاتالالي میالالل را تعالالالي وی

 شالالامل خالالودافزایي، هالالایارزش و خیرخالالواهي و شالالموليجهان شالالاملخالالود  ،تعالالالي هالالایارزش

 ,Nuremberg, Lundman, Gustafson) اسالالالت و لالالالذّت جالالالویي پیشالالالرفت قالالالدرت،

Norberg, Fischer & Lovheim, 2015.) 

 درونالالي توانالالایي عنالالوان را بالاله فالالرد اليتعالال  Decker( 1993)تالالوان از نظالالر م نالالین ميه

 انسالالجام معنویالالت اسالالاس بالالر شخصالالیت آن طالالي کالاله معرفالالي کالالرد شالالکوفایي خالالود بالالرای

 و انسالالجام احسالالاس بالاله منجالالر اسالالت کالاله خالالود تعالالالي نتیجالالۀ شخصالالیت، انسالالجام. یابالالدمي

 نظریالالۀتالالوان بالاله مشالالابه مي در تعریفالالي .(Johnson, 2015)شالالود مي فالالرد در دوسالالتينوع

(1969 )Maslow  زمالالان و  از تالالرفرا حرکالالت و رشالالد عنالالوان را بالاله اشالالاره کالالرد کالاله تعالالالي

 نهایالالت و اوج نقطالالۀ عنالالوانبالاله  تعالالالياز وی  اسالالت. کالالرده تعریالالف ،دیگالالران و فرهنالالگ خالالود

 ششالم بعالد عنالوان باله را مفهالوم تعالاليو  نالام بالرده مراتب نیازهالاسلسله دراو  انگیزشي تالش

. (Reed, 2014) ه اسالالتگرفتالال نظالالر در خودشالالکوفایي نیالالاز از فراتالالر ،نیازهالالا مراتبلسالاللهس

 دنبالالال بالاله کالاله رسالالدمي فالالردی تعالالالي بالاله وقتالالي شالالخ  یالالک بالالود هم نالالین وی معتقالالد

 از سالطح ایالن در افالراد. اسالت خالود باله مربالوط حواشالي از فراتالر و مسائلي همدلي صمیمیت،

 باله کاله شالوندمي تبالدیل فالرد مسالتقل یالک باله و رونالدمي دوگالانگي ماهیالت از فراتالر انگیزه،

 از بیشالالتر افالالراد ایالالن. هسالالتند خودشالالان شخصالالي قالالوانین تالالأریر تحالالت جامعالاله، قالالوانین جالالای

 خالود درونالي صالدای باله و خالود قالوانین و هالاارزش باله زنالدگي بالرای و شوندمي درون هدایت
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 افالراد بینيجهالان باله مربالوط فالردی، تعالالي مهالم مفهالوم هایجنباله از یکالي. دهنالدمي گوش

 فالردی چنالین .برسالند زنالدگي معنالای از تالرغني مفهالوم یالک باله افراد شودمي باعث که است

 خالالودش نیازهالالای بالاله مربالالوط فقالالط کالاله اهالالدافي دارد، اهالالداف بالاله نسالالبت ترعمیالالق ياحساسالال

 دیگالالران شالالرایط بالاله زیالالادی مقالالدار بالاله لذتشالالان و شالالادی هالالا وآن زنالالدگي معنالالای. نیسالالت

 و داوریپالالیش و بنالالدیگروه اسالالت، از رسالالیده دیفالالر تعالالالي بالاله کالاله فالالردی. اسالالت وابسالالته

 (.Vanter, 2012) است آزاد آن مردم و جهان هایکلیشه

 حد یک سمت به و شودمي گذاشته کنار افراد شخصي نیازهای فردی، تعالي سطح در

 مرتبه بااترین به اشخاص، این. استورای مسائل شخصي  دیگران و نفع به که رودمي تربزرگ

 خدمت رگیرد اغلب و شخصي از سود فراتر فوایدی دنبال به و اندرسیده مازلو ینیازها از

 الي،متع افراد (.McCarthy, Hall, Crawford & Carini, 2013) هستند دیگران به فداکارانه

 باایي معنویت رایو دا فداکار خال،، صبور، راضي، فروتن، که شوندمي توصیف کساني عنوان به

 تکلفبي و ساده دفر یک غربي جوامع در و دانا فرد یک عنوان به هاآن شرقي، عجوام در. هستند

 هاآن. دارند مشکالت و ابهامات برای باایي تحمل افراد این که رسدمي نظر به. شوندمي توصیف

 چه نتیجه که بدانند کهآن بدون ؛ببرند لذت خود هایفعالیت از مقدار زیادی به توانندمي

 قرار تأریر تحت ار دیگران بودنشان متواضع و خاطر فروتني به فردی تعالي دارای فرادا. شودمي

 و دهندمي ادامه ار خود تالش و همواره کنندمي قبول راحتي به را شکست . هم نیندهندمي

 (.Reed, 2014) هستند شکرگزار موفقیت، زمان مانند شکست، زمان در

 پژوهش شناسیروش

شده  انجام میداني صورت به که است کاربردی هایپژوهش زمرۀ در هدف ظرن از حاضر، پژوهش

 کمي-فيکی شیوۀ به که است آمیخته ،هاداده گردآوری روش از نظر پژوهشاین روش . است

 ابتدا که صورت بدین ؛و از نوع ابزارسازی است متوالي اکتشافي ،پژوهش طرحشده است.  اجرایي

کمي  بخش ،ادامه در وانجام  انهای تعالي فردی معلممؤلفه شناسایيبه منظور  کیفي بخش

 .شد انجام کیفي بخش هاییافتهآماری  بررسي برای

 توجه با. شده است اتخاذ پدیدارشناسي ،کیفي راهبرد پژوهش در بخش :بخش کیفيالف( 

 ناسيمنظر پدیدارش از استفاده که رسدمي نظر به که این پژوهش از نوع اکتشافي است،این به

 دیدگاه تحقیق این که در آنجایي از .باشد موجه کامالً ،تأییدی نه و دارد اکتشافي جنبۀ که

مفهوم تعالي فردی  خصوص نیاز در مورد هایویژگي و مدارس معاونان و ، مدیراناستادان

 اعمال بدون هاداده تبیین توصیف و اکتشاف، شده است؛ نیز شناسایي و واکاوی، معلمان
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صورت  کنندگانهای مشارکتروایت از استفادهبا  صرفاً و پژوهشگران شخصي هایاستنباط

کنندگان مشارکت .است شده انجام توصیفي پدیدارشناسي رویکرد با مطالعه این لذا ،گرفته است

و معاونان موفق  رانیمد ،يتیعلوم ترب یهادانشکده استاداننفر از  19 ،پژوهش بخش کیفي

 .اندشدهانتخاب يهدفمند و قضاوت یریگکه به روش نمونه ی بودندن رضومدارس استان خراسا

 هایویژگي. ه استحجم و تعداد افراد نمونه با توجه به سطح اشباع نظری در نظر گرفته شد

 آگاهي نظر از که این است است، رسیده نیز مشاور و راهنما استاد تأیید به که پژوهش خبرگان

باشند.  جامعه از نمادی ،دقیق اطالعاتارائۀ  با بتوانند و باشند برجسته زمینه این در اطالعات و

 شده است. ( ارائه1شوندگان در جدول )شناختي مصاحبهیتمشخصات جمع

 شوندگانهای جمعیت شناختی مصاحبهویژگی .1جدول 

 های جمعیتویژگی

 شناختی
 درصد فراوانی فراوانی هاگروه

 جنسیت
 % 10/42 8 زن

 % 90/57 11 مرد

 سطح تحصیالت
 % 42/68 13 کارشناسي ارشد

 % 53/31 6 دکتری

 سابقه کار

 % 53/10 2 سال 20 – 15

 % 16/13 12 سال 25 – 21

 % 31/26 5 سال 30 – 26

 هایمصاحبه در .است ساختاریافتهنیمه ،مصاحبه کیفي بخش ها درابزار گردآوری داده

 کهاین ضمن. است شده استفاده سؤال 5 مقدماتي، بررسي یبرا شوندگانمصاحبه با انفرادی

 حین در کنندگانشرکت تجارب درک برای سؤال هر کنار در نیز دیگری فرعي هایسؤال

 بررسي نتایج پژوهش، طرح از ایخالصه مصاحبه، شروع از است. قبل شده مطرح مصاحبه

 برای اولیه آمادگي و مطالعه ربه منظو پژوهش سؤاات و اهداف همراه به پژوهش، پیشینه

 مورد در نیز مصاحبه جلسۀ ابتدای در. شد ارسال نامهنرایا و حضوری طریق از شوندگانمصاحبه

 و مصاحبه سؤاات طرح به نسبت سپس. شد داده توضیح مختصر طور به شده انجام کارهای

 بر کنندهمصاحبه بیشتر مرکزت و کیفي هایداده ربت منظور به. شد اقدام مصاحبه یندافر انجام

 نکات از و ضبط هامصاحبه بیشتر تقریباً شوندگان،مصاحبه از اجازه کسب با و مصاحبه فرایند

 هایپرسش با پژوهشگر ،مصاحبه انجام حین در. شد بردارییادداشت مصاحبه هر کلیدی
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 هم نین. تاس کرده کنترل شوندگانمصاحبه هایگفته از را خود برداشت صحت راهنما،

 با موارد ناق  تا کرده است تحلیل را هاداده ،کنندگانشرکت از گیرینمونه فرایند در پژوهشگر

 اشباع به رسیدن تا مصاحبه انجام. شود کامل جدید کنندۀاز شرکت جدید اطالعات دریافت

 تحمل و حوصله اساس بر دقیقه 60 تا 30 بین مدت هر جلسه طول .است یافته ادامه نظری

 شبکۀ های مصاحبه در بخش کیفي، روشوتحلیل دادهروش تجزیه .متغیر بود کنندگانشرکت

 در مناسبي روش ،مضامین شبکۀ. است MAXQDA 2018افزار با استفاده از نرم مضامین

 روندی اساس بر مضامین شبکه. اندداده توسعه استرلینگ آن را –که آتراید است مضمون تحلیل

 با سپس پایه(. )مضامین کشديم بیرون متن از را قضایای پدیده سطح نیترنییپا مشخ ،

 )مضامین یابدرا مي تريانتزاع ومجردتر  اصول ،هاآن و تلخی  یاهیپا مضامین این یبنددسته

 به وشده  گنجانده اساسي یهااستعاره قالب در عالي مضامین این سوم، در قدم دهنده(. سازمان

صورت  به این مضامین سپس فراگیر(. )مضامین ندیآيدرم متن کل رب مضامین حاکمصورت 

 میان روابط با سطح همراه سه این از یک هر برجستۀ مضامین و رسم تارنما، شبکۀ یهانقشه

 Gubaروش  از اعتمادپذیری تأمین برای (.(Attride , Stirling, 2001 شوديم داده نشانها آن

& Lincoln(1985) اعتمادپذیری، باورپذیری، مالک چهار لینکلن، و گوبا. استفاده شد 

 برای پژوهش این در. کردند معرفي اعتماد قابلیت برای بررسي را قابلیت انتقال و ییدپذیریتأ

 سازیسویهچند ،کنندگانمشارکت توسط نتایج بازبیني، بیروني روش ممیزی چهار از باورپذیری

 .شد استفاده مدتطواني درگیری و

 بدین. است شده استفاده داده منابع سازیمالث از حاضر پژوهش در: ویه سازیس چند

 استان مدارس معاونان و مدیران دانشگاه، استادان دیدگاه شامل هاداده گانهسه منابع از منظور،

 و ترجامع هایداده وبررسي  مختلف هایدیدگاه تا آمد عمل به مصاحبه رضوی خراسان

 کارهای و مقاات تخصصي، متون. شود حاصل معلمان فردی عاليت خصوص در تریعمیق

 اطمینان توانمي طریق این از. است بوده حاضر پژوهش مورداستفاده منابع دیگر از نیز پژوهشي

 تعالي خصوص در موجود واقعیات کنندهمنعکس بیشتری میزان به پژوهش هاییافته که یافت

ن ارد و آد نظارت کار روش به کسي بیروني ممیزی وشر در: بیروني ممیزی .است معلمان فردی

 شده استفاده آنان نگرشاز  حاضر پژوهش در که مشاور و راهنما استاد مانند کند؛مي بازبینيرا 

 یعني پژوهش، روایي از اطمینان حصول : برای(شوندگانمصاحبه) اعضاء توسط بررسي .است

ه شد استفاده ،شوندگانمصاحبهاعضا،  توسط رسيبر روش از آمدهدستبه هاییافته بودن دقیق

 تا دهدمي قرار ،مطالعه مورد گروه اختیار در را هایافته از بخشي محقق روش، این در. است

 هایگفته از درستي برداشت محقق آیا: دهند پاسخ سؤاات این به و کنند بررسي را او تحلیل
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 هاداده معني فهم در او رسد یامي نظر به منطقي نیز آنان برای تحلیل این آیا است؟ داشته هاآن

 نهایي گزارش تا ه شدخواست شوندگانمصاحبه از برخي از هم نین است؟ شده خطا دچار

 با ارتباط در را خود نظر و بازبیني را آمده دست به هایمقوله با تحلیل فرایند نخست و مرحلۀ

 واقعیت دهندۀ بازتاب زیادی بسیار حد تا پژوهش هاییافته افراد، این زعم به. کنند ابراز هاآن

 قبول قابل روایي دهندۀنشان خود این .است بوده معلمان فردی تعالي خصوص در موجود

 ماه( 9 حدود) مدتطواني زماني محقق: مدتطواني درگیری .است حاضر پژوهش هاییافته

و  مدیران از زیادی تعداد با غیررسمي طوربه تحصیلي سال ایام در و بود موضوع پژوهش درگیر

 و با مدیران تعامل و مدرسه در حضور به زمان این از بخشي هم نین. کرد مصاحبه معلمان

 .است یافته اختصاص مدرسه فضای در معلمان

جامعۀ  .است شده یمایشي بهره گرفتهپ -از روش توصیفي کّمي، بخش در: بخش کميب( 

 معۀجا به دسترسي برای است. مشهد شهر ابتدایي مقطع رانمدی از نفر 875 آماری شامل

 ایطبقه صورت به سپسشد.  تفکیک مشهد شهر گانۀهفت نواحي فهرست ابتدا ،آماری

 با متناسب ،ایهطبق تصادفي روش کمي، مرحلۀ در گیرینمونه روش. گرفت صورت بندیتقسیم

 نفر 30 عدادت به آماری جامعۀ از ابتدا نمونه، حجم تعیین برای .است شده نواحي انتخاب حجم

 دست به 503/0 مقدار به که) نمونهپیش این معیار انحراف به توجه با و شد گیرینمونهپیش

 کوکران، تصادفي گیرینمونه فرمول در گذاریجای و( 875) جامعه حجم به توجه با و( آمد

( 2شناختي در جدول )یتمشخصات جمع .شد مشخ  عدد 267 تعداد به نمونه حجم حداقل

 شده است.ارائه
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 دهندگانهای جمعیت شناختی پاسخویژگی .2جدول 

های جمعیت ویژگی

 شناختی
 فراوانی هاگروه

درصد 

 فراوانی

 جنسیت
 % 96/38 104 زن

 % 04/61 163 مرد

 سطح تحصیالت

 % 60/23 63 کارشناسي

 % 66/69 186 کارشناسي ارشد

 % 74/6 18 دکتری

 بقه کارسا

 % 36/15 41 سال 10 – 15

 % 85/22 61 سال 21 – 16

 % 33/36 97 سال 25 – 21

 % 46/25 68 سال 30- 26

 نامۀپرسش طراحي به کیفيمرحلۀ  از شدهاستخراج معیارهای اساس بر ،کمي بخش در

ي تعالي ارزیاب نامۀشد. پرسش استفاده نیاز مورد هایداده آوریجمع برای پرداخته و محقق

 ایینهگز 5 طیف در که است سؤال 57 و فرعي لفۀمؤ 13 اصلي، مؤلفۀ 3 شامل فردی معلمان

 تا 1 از ترتیب به و است شدهتنظیم و طراحي( زیاد خیلي زیاد، متوسط، کم، کم، خیلي) لیکرت

 برآورد منظور به مقدماتي، بررسي یک در نامه،پرسش طراحي از است. پس شده گذارینمره 5

مدیران  و کارشناسان ،استادان بهنامه پرسش، مطرح شده سؤاات و نامهروایي پرسش میزان

 با نامههای پرسشبندیجمله اصالح و بازخوردهای اصالحي دریافت اساس بر. شد ارسال مدارس

 مناسب و تفادهاس قابلیت و سؤاات با موضوع و تطابق نامهپرسش روایي از ایشان، نظر به توجه

 درتق نامه،پرسش سؤاات که شد مشخ  پایه، این بر. حاصل شد اطمینان ،سؤاات نبود

نامه سي پایایي، پرسشبرای بررهم نین . دارد را شدهطراحي گیریابزار اندازه آزمون و توضیح

 که هایيپاسخ اساس نفر از مدیران مدارس مقطع ابتدایي شهر مشهد توزیع و بر 45در بین 

ریب به ض توجه با .شد محاسبه آن پایایي ،کرونباخ آلفای ضریب طریق از دادند، تسؤاا به هاآن

 آن از خوبيبه توانمي که شد حاصل اطمینان آمده در بررسي مقدماتي،دستبه 88/0پایایي 

اجرا  نامهپرسش شدۀ نظر تجدید سپس نسخۀ. گرفت بهره مناسب گیریاندازه ابزار عنوان یکبه

یدی با یآزمون تحلیل عاملي تأبرای تحلیل نتایج از  اصلي،نامۀ پرسش یاجرا از پس. شد

 بهره گرفته شد. AMOS 23افزار استفاده از نرم
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 هایافته
 هایبرداریادداشتی با سپس د.درآم مکتوبصورت شده بهضبط یهامصاحبه ابتدا در گام اول

 از ریکه برای ابتدا تون،م دقیق بامطالعۀ آن از پس. است شدهلیتکم مصاحبه جلسات

هرکدام  به و شده یيشناسا ،پایه مضامین قالب در مستقل یهادهیا همۀ ،شدههیته یهامصاحبه

 در صورت وشده  انجام ،هامصاحبه ازهرکدام  برای کار این. استشده  داده اختصاص کد یک

عنوان  به بلي،ق دهایک همان از قبلي، یهامصاحبه متن در مشابه مضامین با یيهابخش وجود

مضمون پایه استخراج  47 کد باز و 135 در این پژوهش تعداد. استشده  ها استفادهآن نشانگر

 دهد.مضامین پایه را نشان مي برشمردنوه ای از متن چند مصاحبه و شی( خالصه3شد. جدول )

 ضامین پایهبه م متن گفتار لیاز تبد ییهانمونه .3 جدول

 مین پایهمضا متن مصاحبه

که  در طول خدمت خودم داشتم افرادی را دیدم که بنده مشاهدات اساس بر
کنترل  یيتوانا افراد ، اینماال عنوان بهرفتارهای خاص و ممتازی داشتند. 

 قادر مختلف عمواق در کنند ومي مدیریت را آن و دارند را خودشان احساسات

 این افراد این دیگر هایویژگي از هستند. خود واقعي شادماني و خشم ابراز به

 فقط و دارند اخالص خود شغل در مخصوصاً حال همه در و همیشه که است
 .کنندمي تالش جامعه آموزشي نظام رشد و متعال اهلل رضای منظور به

 مدیریت احساسات

 مدیریت احساسات

 اخالص در عمل

ا ي از روستاهکیردي از مدارس ابتدایي کی دردر سال هفتم مدیریت خود 
. بود معلمي داشتم که به معنای واقعي الگوی اخالقي از یک انسان متعالي

ت اعث خجالندیدم که صحبتي کند یا مطلبي را به زبان بیاورد که ب وقتچیه

 -آموزشي وضعیت بهبود برای را خودش تالش شود. وی تمام اشیشرمسارو 

. انسان کرديم واگذار خدا به را نتیجه و برديم کار به آموزاندانش  تربیتي
 بضاعتيب آموزدانشی بود و خودم دیدم که چطور به چند ابخشندهو  بزرگوار

 .کرديمکمک 

 الگوی رفتاری

 اخالص در عمل

 دوستيخیرخواهي و نوع

یکي از معلمان بنده که بعد از دوران همکاری هم افتخار دوستي با ایشان را 
 مشارکت گرایي
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ی گروهي مدرسه هاتیفعالای بودند. وی بسیار در اليبسیار انسان متع دارم،
گاه ندیدم چیهبود.  ریپذتیمسؤول هاتیفعالمشارکت داشت و همیشه در این 

که مشکالت شخصي خود را وارد محیط کار کند. بین محیط خانه و شغل 

 خود علمي محتوای و هايآگاه افزایش برای طورنیهم. کرديمتعادل برقرار 

ات و متدهای تدریس وارد تا با آخرین اطالع کرديمو سعي  کرديم تالش
 کالس شود.

 زندگي –تعادل کار 

 دانشوری

به  توجه اب فراگیر مضامین و دهندهسازمان مضامین ی،اهیپا مضامین به یابيدست از پس

مضامین  مجدد يدهنسازما با است شده سعي مرحله این . دراندشده انتزاع یاهیپا مضامین

ی هامضمون گیریموجب شکل تا رسید یتريانتزاع مضامین به یاهیپا مضامین همان یا اولیه

 استخراجه سازمان دهند مضمون 13 تعداد مرحله این در .شود تریمرکز و رتریفراگ ،ترياصل

 فردی ب( هایقابلیت الف( فراگیر مضمون سه مرتبط مضامین تحلیل و بررسي با .استشده 

این موارد ( 4در جدول ) است. شده استخراج ایهای حرفهقابلیت ج( وشناختي روان عوامل

 .نشان داده شده است

 تعالی فردی معلمان با مرتبط هایمضمون .4 جدول

 های پایهمضمون هندههای سازمان دمضمون مضمون فراگیر

 فردی هایقابلیت

 دانشوری

 روزآمدی دانش

 یاحرفهرشد حرکت در مسیر 

 دانش مؤرری ریکارگبه

 گرایيمعنویت

 اخالص در عمل

 ایمان به خدا
 انجام شرعیات

 

 مداریاخال،

 صبر و بردباری

 یيگراعمل
 الگوی رفتاری

 هاارزشاحترام به 

 عدالت و انصاف

 دوستينوع و خیرخواهي

 های فکریقابلیت شناختیروان عوامل
 ریزبیني و دقت نظر

 گریروحیه پرسش
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 تفکر خال،
 تفکر حل مسئله

 هوشمندی

 مدیریت احساسات

 مدیریت تغییر

 تمرکز باا

 مابت نگری
 خود ضعف و قوت نقاط شناسایي

 خودآگاهي

 مهارت برقراری ارتباط

 خودشناسي

 نفس به اعتماد

 مدیآخودکار
 پذیریالشچ

 خودباوری

 یریگمیتصم

 ی عقالنيریگمیتصم

 ی شهودیریگمیتصم
 خواهي مشورت

 ینگرندهیآ

 خالقیت و ابتکار

 خالقیت در عمل

 شادماني

 ی فراشناختيهاتیفعالانجام 

 ایهای حرفهقابلیت

 زندگي-کار تعادل

 تعادل در کار و زندگي

 انضباطنظم و 

 یزیربرنامه

 مدیریت درآمد
 مدیریت زمان

 عالقه به شغل خود اشتیا، شغلي

 شهروندی سازماني

 مداریقانون

 کاری در شغلفدا

 يشناسوقت

 کار تیمي

 مشارکت گرایي

 حضور در جلسات

 نظر تبادلتوانایي بحث و 

 اشتراک دانش
 یریپذتیمسؤول
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افزار نرم اده ازبا استف معلمان تعالي فردی مضامین شبکه ،شدهانجام یهالیتحل اساس بر

 .استشده  داده نمایش 1 مکس کیو دی ای طراحي و در شکل شماره

 مضامین تعالی فردی معلمان ( شبکۀ1ل شک

 به استفاده و تأییدی عاملي تحلیل از ،به منظور پاسخ به پرسش دوم پژوهش ادامه در

 بین در که آنجا از. شد پرداخته الگوی ارزیابي تعالي فردی معلمان سازۀ روایي بررسي

 از یککدام کهاین با ارتباط در و کلي عمومي توافق ساختاری، هایمعادله یابيمدل متخصصان

 شودمي پیشنهاد ندارد، وجود ،کندمي فراهم را مدل از بهتری برآورد برازندگي هایشاخ 

 برش هایمالک . متخصصان،(Kline, 2011) شود گزارش شاخ  چهار تا سه از ترکیبي

 تطبیقي يبرازندگ شاخ  در ماال،عنوانبه اند.ارائه کرده برازندگي هایشاخ  برای را متفاوتي

 برازندگي دهندۀنشان (85/0از ) بااتر است، مقادیر یک و صفر بین هاآن تغییرات دامنۀ که

 مقادیر و مدل قبول قابل و خوب دهندۀ برازندگينشان (9/0) از بااتر مقادیر ت.اس مدل نسبي

 یانگینم ریشۀ شاخ  برای. است عالي مدل و خوب خیلي برازندگي گربیان (95/0) از بااتر

 بوده مدل معقول بودن و قبول قابل دهندۀ( نشان8/0) از کمتر مقادیر نیز تقریب برآورد مجذور



122 طراحي و اعتبارسنجي الگوی ارزشیابي تعالي فردی معلمان مدارس 
 

 در .(Hu & Bentler, 199) است خوب و مدل مناسب یک دهندۀنشان (6/0) از کمتر مقادیر و

 بلقا را سه از کمتر مقادیر پژوهشگران از نیز برخي آزادی درجۀ به خي دو شاخ  نسبت مورد

 و معقول دهندۀنشان را پنج تا دو مقادیر برخي دیگر،. (Kline, 2011) انددانسته خوب و قبول

 .(Terry, Lane & Fogarty, 2003) دانندمي مدل مناسب بودن

الي فردی معلمان الگوی ارزیابي تع که دهدمي نشان (2 )شکل اول مرتبۀ عاملي تحلیل نتایج

 مدل )تناسب( هایشاخ . معنادار است مدل ارامترهایپ و اعداد کلیۀ و بوده مناسب

 .دهدن ميرا نشا مدل این مناسب بودن که است شده( ارائه5جدول ) در گیریاندازه

 اول مرتبۀ تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش هایشاخص .5جدول 

 *قبولقابلبرازش  *برازش خوب آمدهدستبهبرازش  معیارهای برازش

/df2X 729/2 2dfx /2
 1 3dfx /2

 > 2 

GFI 932/0 1GFI  95/0 95/.GFI > 90/. 

NFI 959/0 1NFI  95/0 95/.NFI  >90/. 

TLI 963/0 1TLI  95/0 95/.TLI  >90/. 

CFI 973/0 1CFI 97/0 97/.CFI > 95/. 

RMSEA 074/0 05/0RMSE00 08/.RMSEA0> 05/. 
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 الگوی ارزیابی تعالی فردی معلمان استاندارد تخمین اول مرتبۀ مدل (2 شکل

 بر توانيمکنون نم رهایمتغی و شده مشاهده متغیرهای بین ارتباط معناداری بررسي برای

 اریتعیین معناد برای T شاخ  از باید بلکه. کرد قضاوت ضرایب کوچکي یا بزرگي اساس

ین ب رابطۀ مورد در T شاخ  و پارامترها مشاهدۀ .(Kline, 2011) برد بهره مسیر ضرایب

 از ترباا هاؤلفهم تمامي در T مقدار که دهدمي نشان مربوط هایخرده مقیاس با هامؤلفه

 است. مربوط هایعامل و هامؤلفه بین معنادار رابطۀ وجود از حاکي امر این و ( بوده96/1)

 .هستند خود هایعامل پیشگویي به قادر شده مشاهده متغیرهای که تمامي ایگونهبه

 مرتبۀ تأییدی عاملي تحلیل روش از تر،دقیق عاملي ساختار به دستیابي منظور به و ادامه در

 گونهاین در. است هاداده از معنادارتر روش یک به رسیدن شیوه، این از هدف. شد استفاده مدو

 چند یا یک از ناشي مشترک واریانس در مکنون متغیرهای خود که است آن بر ها فرضمدل

به  اول مرتبۀ هایعامل عامل دوم، مرتبۀ هایعامل دیگر،عبارتبه. هستند مرتبۀ بااتر عامل
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 عاملي ساختار مناسب بودن مطالعۀ برای روش این از که است ذکر شایان .آینديم شمار

 شودمي استفاده مربوطه هایپژوهش یا سازنده ادعایي هایوجود مؤلفه تأیید و نامهپرسش

(Kline, 2011.) خرده  سه ارتباط بررسي منظور به و ابزار سازۀ روایي تأیید بر این اساس، برای

 اجرا دوم مرتبۀ تأییدی عاملي تحلیل عامل تعالي فردی معلمان، با اول مرتبۀ شدۀ تأیید مقیاس

 و اعداد و تمامي مناسب گیریاندازه دوم مدل که داد نشان و نتایج (3 شمارۀ شکل) شد

 شمارۀ در جدول گیریاندازه مدل تناسب() برازش هایشاخ . است معنادار ،مدل پارامترهای

 مرتبۀ گیریاندازه مدل های برازندگيشاخ  مقادیر نتایج، با مطابق. ستا شده داده ( نشان6)

 و تناسب() برازندگي هایشاخ  مناسب بودن و قبول قابل اول نشانگر مرتبۀ همانند دوم

 .است گیریاندازه مطلوب بودن مدل و برازش درنتیجه،

 دوم مرتبۀ تأییدی عاملی تحلیل الگوی برازش هایشاخص .6جدول 

 قبولقابلبرازش  برازش خوب آمدهدستبهبرازش  یارهای برازشمع

/df2X 839/2 2dfx /2
 1 3dfx /2

 > 2 

GFI 916/0 1GFI  95/0 95/.GFI > 90/. 

NFI 949/0 1NFI  95/0 95/.NFI  >90/. 

TLI 958/0 1TLI  95/0 95/.TLI  >90/. 

CFI 964/0 1CFI 97/0 97/.CFI > 95/. 

RMSEA 078/0 05/0RMSE00 08/.RMSEA0> 05/. 
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 فردی معلمانالگوی ارزیابی تعالی  استاندارد تخمین دوم مرتبۀ مدل (3 شکل

همگي  خود، زا بااتر عامل با هاخرده مقیاس بین رابطۀ مورد در T شاخ  مقادیر هم نین،

 تحلیل نتایج وع،درمجم. است هاآن بین معنادار رابطۀ وجود از حاکي که است (96/1از ) بااتر

 .دارد خوبي بسیار و قبولقابل سازۀ روایي الگو این که دهدمي نشان دوم و اول عاملي مرتبۀ

 و شد ستفادها ابزار دروني ربات یا پایایي بررسي برای کرونباخ آلفای ضریب از عالوه براین،

 ( به دست آمد.899/0) معادل کرونباخ آلفای برمبنای نامهپرسش پایایي کلي
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 نامهپرسش پایایی تعیین برای کرونباخ آلفای ضرایب نتایج .7 جدول

 مجموع آلفای کرونباخ ه هاتعداد گوی خرده مقیاس هاعامل

 های فردیقابلیت

 909/0 5 دانشوری

 917/0 10 مداریاخال، 885/0

 871/0 3 گرایيمعنویت

 شناختيعوامل روان

 796/0 4 خالقیت

881/0 

 917/0 5 خودآگاهي

 889/0 4 گیریتصمیم

 792/0 4 های فکریقابلیت

 879/0 3 خودکارآمدی

 986/0 5 هوشمندی

 ایهای حرفهقابلیت

 923/0 4 شهروندی سازماني

897/0 
 933/0 3 اشتیا، شغلي

 762/0 3 زندگي–تعادل کار 

 953/0 4 کار تیمي

براین  .بود متغیر (986/0) تا (762/0) از نیز عوامل از پایایي هریک دهد کهنتایج نشان مي

 بتاً نس ارتباط وجود و ابزار پایایي برای قبولبلقا دهندۀ سطحينشان آمدهدستبه مقادیر اساس،

 این پایایي گویه ها، از یکهیچ حذف که است ذکرشایان .است عامل هر گویه های بین در باا

 .دهدنمي افزایش را عوامل

 گیریبحث و نتیجه

راری برقال نیالز اررگالذار و اصلي هایها و مؤلفهشاخ  یافتن نیازمند ارزیابي تعالي فردی معلمان

لذا این پژوهش باهدف طراحي و اعتبارسنجي الگوی تعالي فردی معلمان  .هاستآن میان ارتباط

ها با رویکالرد تحلیالل مضالمون، موجالب در گام نخست نتایج حاصل از بررسي مصاحبه انجام شد.

هالای فالردی، قابلیت) مضمون فراگیر 3مضمون سازمان دهنده و  13 مضمون پایه، 47شناسایي 

سازی معادات ای( گردید. در گام دوم با استفاده از مدلهای حرفهشناختي و قابلیتوانعوامل ر

نتایجي همسو بالا ایالن پالژوهش  ،اعتبار و پایایي مدل مشخ  شد. در بررسي پیشینه ،ساختاری

به بررسي مفهوم تعالي منابع انسالاني یالا توصالیفي از  هاپژوهشاما در برخي  است شدهنش گزار

 ,Seyyed Naghavi, vaezi(2018)در پالژوهش  اسالت. شالده پرداختالهدر سازمان  تعالي فردی
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Ghorbanizadeh & Afkaneh   هم نالالین اندکردهاشالالارهبالاله عامالالل خصوصالالیات اخالقالالي .

(2012 )Rahmani Asle   یدن باله تعالالي سالازماني رس دردر پژوهش خود اررات تعالي فردی را

را  ژوهش خود نقش خداشناسي و رفتارهای اخالقاليپنیز در  Shahram (2009). تأیید کرده بود

 ,Ariffin (2018)یالد کالرده بالود. در تعالي فردی نشان داده و اررات آن در عملکرد سازماني تأی

Bush & Nordin  محتالوا، کارشناس چونیي همهايژگیودارای  ممتاز معلمان که اندداده نشان 

بیالان   Hota, Pavani & Gangadhar (2013)هم نالین . هستند مبتکر و مربي کننده،تسهیل

 معلمان بندیرتبه اولویت در اطالعات آوریجمع به تعامل و دانش ارتباط، معیار که سه اندکرده

 ارتبالاطي مهارت معیارهای که شده استداده نشان Mat Kasim (2012)در پژوهش . دارند قرار

 نشالان  Talwar (2011)هم نالین . ردانتخاب معلمان ممتاز قرار دا اولویت در معلم شخصیت و

 :از اندعبارت که هستند مشترک هاارزش از برخي در شخصي تعالي و سازماني تعالي که دهدمي

 مشالارکت، توسالعه کارکنان، توسعه و مشارکت بهبود، و نوآوری مداوم، یادگیری مشتری، تمرکز

 .اجتماعي یتمسؤول و چابکي فرایند، بر مبتني مدیریت ها،سیستم

 از دسته آن فردی، هایتوان اذعان داشت که قابلیتآمده ميدستدر تبیین نتایج به

 نسبتاً  زماني دوره یک در و شوندمي حاصل فردی وسیله دستاوردهایبه که هستند يهایویژگي

از  پذیریانعطاف آراستگي، دانش آموزان، به مند بودنعالقه آیند؛ برای ماال،نمي دست به کوتاه

 معلمان آموزش ویژۀ هایطریق برنامه از معلمان، خصوصیات فردی از برخي .انددستهاین 

 از برخي کهاین ضمن هستند. هاتوانایي یا هامهارت جزء هاویژگي این بیشتر. شودمي حاصل

دانش  :مانند عوامل زمینه از برخي با عوامل این. اندمربوط معلم دانش یا هاگرایش به هاآن

روحیه دانشوری که در این پژوهش  ،ازجمله هستند؛ تعامل در منابع و اولیا همکاران، آموزان،

 عوامل از معلم که خصوصیات فردی اندداده نشان روانشناسي جدید بدان اشاره شد. تحقیقات

 فردی هایقابلیت .شودمي آشکار وی عمومي رفتار در که رودمي شمار به مهمي تربیتي انساني

 او اینکه و شخصیت معلم از آموزش فرایند زیرا است؛ ترمهم کندمي ارائه او که ایيمحتو از معلم

 این خصوصیات معلم به بیشتر تدریس در ناکامي و موفقیت. پذیردمي تأریر کندمي فکر چگونه

اشاره شد عوامل  بعدی که در این پژوهش به آن مضمون او. روشي هایمهارت تا است وابسته

 یعني .است خود شناخت معلم، در هامهارت ترینبنیادی و ترینمهم از ست. یکيشناختي اروان

. خویش احساسات و نیازها ها،خواسته شناسایي نیز خویشتن شناخت در فرد ظرفیت و توانایي

 شده زیادی توجه و تأکید آن به نیز اسالم مبین دین در که دارد اهمیت چنانآن مهارت این

 داندمي که شود منجر معلمي توانمندی به تواندمي خودآگاهي نیز معلمي دنیای در .است

 کاملي و خوب شناخت که معلمي .کند استفاده حالت ترینمناسب در خود هایتوانایي از چگونه
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 کند احساس کهدرصورتي و گیردمي نظر در را خود توانایي چیز هر از پیش باشد، داشته خود از

هم نین افرادی  .کندمي انتخاب را دیگری یشیوه آید،برنمي کار ینا انجام عهدۀ از درستي به

 و دارند را هیجاني توانش های از و استفاده تشخی  کنترل، توانایي بااتری دارند که هوش

 مابت نگرش ایجاد و بینش دامنه با گسترش زندگي مشکالت و رویدادها با مواجه در توانندمي

 رواني سالمت افزایش به مشکالت، با برای مقابله مناسب راهبردهای از استفاده و وقایع درباره

 تواندمي ،دارد وجود افراد این در که مابت اندیشي و بینيخوش این بر عالوه. کنند کمک خود

 به باایي دارند هوش که افرادی دهد. افزایش را سالمتي درنتیجه و بدن ایمني سیستم مقاومت

 امنیت؛ تهدیدی برای نه نگرند،مي یادگیری برای فرصتي و چالش وانعنبه زااسترس رویدادهای

 زندگي طبع کیفیت به و کنندمي تجربه را کمتری هیجاني و فیزیولوژیکي هایاختالل درنتیجه

توانند راهنمای مناسبي برای دانش آموزان بوده و در مسیر گونه معلمان مياین .دارند بااتری

که معلماني که دارای سطوح  کردتوان عنوان . هم نین ميکنندها نپیشرفت کمک شایاني به آ

انتظارات بیشتری برای غلبه کردن بر مشکالت  ،بااتری از هوش و خودکارآمدی هستند

دهند. هرچه خودکارآمدی دارند و رضایت بیشتری از شغلشان نشان مي احتمالي پیش رو

اهمیت و مفید است و تأریر  دارند که کارشان بامعلمان بااتر باشد به خودشان بیشتر اطمینان 

 د داشت.بتي بر یادگیری دانش آموزان خواهما

شده در ارزیابي تعالي فردی معلمان در دیگر از موارد شناسایيي ای نیز یکهای حرفهقابلیت

شغلي که یکي از زیر  اشتیا، که کرد اشاره نکته این به تواناین پژوهش بود. در این خصوص مي

 میان ارتباط در ذهني حاات این شود.مي معلم ذهني شامل حاات ،های این بعد استمقوله

 است، معلمي شغل از رضایت و تعهد تعلق، احساس شامل که معلم هاینگرش و جو مدرسه

 و تالش تمام پیشین(،) تعهد و جذب قدرت، ذهني حاات با معلم رو این از دارد.واسطه  نقش

 .داشت خواهد بااتری شغلي هاینگرش. بنابراین بنددمي کار به بودن بهتر ایبر را خود کوشش

 تعبیری با کنند ومي کار صرف را بیشتری فعالیت و انرژی هستند، کوشا خود کار در افراد این

 که افرادی. کنندمي دریافت را رضایت بااتری و تعلق احساس تعهد، دارند، مدرسه جو از که

 به .کنندمي منتقل دیگران به محیط مدرسه در را بیشتری انرژی دارند، یشتربی شغلي اشتیا،

 باورهای و احساسات و شودمي بیشتر هانگرش و جو مدرسه دوسویه ارتباطات دلیل همین

 و مشورت تیمي، کار هم نین همکاری، .یابدمي آموزشي افزایش محیط به نسبت آنان مابت

 نقش از معلمان تدریجي گرفتن فاصله و یکدیگر با معلمان ویژهبه مدرسه کارکنان همبستگي

 کههنگامي. شد خواهد مدرسه تربیش موفقیت موجب صرف، آموزش بر مبني خود سنتي
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 کافي آموزیک دانش مشکل به پرداختن برای هاآن ظرفیت و توانایي که کنند احساس معلمان

 بهره توانندمي آموزدانش به کمک برای اناتيامک چه از و کنند مراجعه کجا به بدانند باید ،نیست

 شودمي شناخته وپرورشآموزش محوری قطب عنوانبه معلم شمار،بي دایل به عنایت با .ببرند

 پرتو در تا است یادگیری به یادگیرندگان تشویق و انگیزه، هدایت ایجاد معلم نقش و

 توانمي بنابراین شوند. خویش راهنمای خود دانش آموزان، وی، فکورانۀ و داهیانه هایراهنمایي

 آیینۀ آموزشي، نظام در شاغل معلمان هایقابلیت و کیفیت که کرد تأکید جد به نکته این بر

 درستي متعالي به معلم یک عنوان به هویت آنان اگر و است وپرورشآموزش کیفیت نمای تمام

 ترینمهم توانمندی و قابلیت اشتند .بود نخواهند مهم نقش این ایفای به قادر ،نگیرد شکل

 حرفۀ و وپرورشآموزش خصوص در به امر این. است حرفه و شغل هر آمیزموفقیت احراز شرط

 به دستیابي و نظام آموزشي تداوم و بقا ضامن معلمان قابلیت زیرا زیادی دارد؛ اهمیت معلمي

نیازمند داشتن منابع انساني سازماني که در راه رسیدن به تعالي است  است. متعالي هایهدف

 .متصدیان این سازمان است عهده معلمان و متعالي است و در آموزش و پروش این نقش بر

 نظام تیمیزان کیف همان ،بیشتر در مسیر تعالي فردی گام بردارند معلمان هرچه بنابراین

 بهتری عملکرد خود ایحرفه هایفعالیت و وظایف انجام در معلمانیابد و مي بهبود آموزشي

 عملکرد در بهبود محوری عاملي عنوان به تعالي فردی گسترش ترتیب بدین .خواهند داشت

به  بخشیدن تداوم در اساسي اصلي نیزاست  آموزان دانش آموزشي هایبازده و معلمان ایحرفه

 رود.مي شمار به آموزشي بهینه شرایط

 آمدهدستمدل به بیان کرد که توانيم پژوهش این آمده دردستنتایج به کلي در تبیین

ده است تا تمام و تالش ش داشته است مضامین بین روابط بررسي به نسبت تریجامع نگاه نسبتاً

ین و همخواني بین مضامبه نظر باشد و  جوانب فردی و سازماني در شناسایي مضامین مد

راه را هم تعالي معلمان لذا توجه به این مفاهیم موجبات رشد و. ملکرد معلمان توجه شودع

ازمان سین مسؤول مورداستفادهتواند کمي مي های این پژوهش در بخش. یافتهخواهد داشت

تني بر رد معلمان مبارزیابي درستي از عملکتا با ایجاد دیدی جامع  قرار گیرد وپرورشآموزش

رشد  ان موجباتهای تعالي فردی معلممؤلفه ه باشند و تالش کنند تا با ارتقایواقعیت داشت

 زند.آموزان را نیز میسر سادانش ۀجانبهمهصحیح و 

مدیران و  گرفتن وقت برای انجام مصاحبه برای، های  پژوهش پیش رواز جمله محدودیت

اداری تقریباً غیرممکن بود و  انجام مصاحبه در وقتگاهي  کهیطوربه بود؛ معاونین مدارس

حتي در تابستان نیز  و رفتيکنندگان مراغ مشارکتاداری به س غیر یهاپژوهشگر در وقت

نحوه انتخاب  و این امر باعث طواني شدن تحقیق گردید.فرایند مصاحبه متوقف نشد 
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برای این منظور  آمد.های پژوهش حاضر به شمار ميکنندگان از دیگر محدودیتمشارکت

باسابقه و کارآمد با روش  اونینتعیین و از بین مدارس موفق، مدیران و مع یریگچهارچوب نمونه

شود پیشنهاد مي آمدهدستبا توجه به نتایج به انتخاب گردیدند.و قضاوتي هدفمند  یریگنمونه

معلمان و انتخاب معلم  عملکردارزیابي  برایابزاری به عنوان  که الگوی تعالي فردی معلمان

گوی اکتشافي در این پژوهش را ال گردديمین امر پیشنهاد مسؤوللذا به  ممتاز، قرار گیرد.

 بدیهي امری . مشارکت،کنندی ریگمیتصمی از آن ریگبهرهقرار داده و در خصوص  موردتوجه

ین سازمان مسؤولبه مدیران مدارس و  رو این از بخشد.مي بهبود را معلمان فردی رشد که است

 در ارکتي معلمانی مشهاتیفعالبه بحث توسعه و گسترش  شودپیشنهاد مي وپرورشآموزش

های مکانیسم از استفاده با دیگر طرف از .باشند داشته توجه ویژه آموزشي هایریزیبرنامه

 به نسبت را معلمان بازخورد توانمي وزارت خانه، در آن تحلیل جهت انجمني تشکیل و بازخورد

ه باید در تعالي فردی معلمان امری است ک ارتقای .کرد بررسي گیریتصمیم در امر مشارکت

ی هادورهلذا ضروری است در محتوا و ماهیت  ی معلمان، به آن توجه شود.سازآمادهمرحله 

 .ی شوداژهیوی تعالي فردی توجه هامؤلفهو به  موزشي دانشگاه فرهنگیان تغییراتي اعمال شودآ

 اساس بر، هادورهارزشیابي این  جهت شورایي ،نیز خانهوزارت انساني نیروی آموزش بخش در

و  برجسته معلمان جذب و شناخت آن وظیفۀ و گردد تشکیل ی تعالي فردی معلمان،هامؤلفه

 .باشد هادوره اجرای کیفیت ارزشیابي هم نین و توانمند
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