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  سرآغاز 

در سطح جهانی، نگرانی قریب به اتفاقی بر کیفیت و موضوعیت           
عنـوان جزئـی از      وپرورش به  آموزش. وپرورش وجود دارد   آموزش

نظام اجتماعی جامعه، نقش کلیدي در اصالح و بازسازي جامعـه           
معلمان نقش مهمی در شـکل دادن       . از نسلی به نسل دیگر دارد     

و رسوم و باالتر از همه، شخصیت         سازي به عادات، آداب    و مدل 
هاي سالم و شایسته ایفا      شدن به انسان   آموزان براي تبدیل   دانش
 در  يارآمـد  خودک ي باورهـا  یژگـ ی و توجه بـه و     تیتقو. کنند می

ــا  ــستلزم شناس ــان، م ــرد معلم ــل پییعملک ــ عوام ــ يندیشای  ای
 در  تواننـد  ی مـ  يادیـ  ز اریعوامـل بـس   . باشـد  ی آن مـ   ةکنند نییتع
 – ی شـناخت یـۀ نظر باشـند؛ طبـق   لیـ  دخ يارآمـد  خودک شیافزا

 هـا،  ازجمله باورها، انتظارات، نگرش    (ی عوامل شخص  ،1یماعاجت
 بـا  ي فـرد  ي و رفتارها  یطی مح يدادهای، رو ...)دانش، راهبردها و  

 عنوان  به2باورهاي خودکارآمدي). 1( متقابل دارند ریتأث گریکدی

 مـسیر    و کننـد   توانند بـه معلمـان کمـک       ک عامل شناختی می   ی
هموار سازد؛ بنابراین، شناخت این  رسیدن به موفقیت را برایشان

هـــاي تقویـــت آن بـــراي پیـــشبرد اهـــداف در  عوامـــل و راه
  . داردیوپرورش اهمیت فراوان آموزش

 اجتمــاعی، باورهــاي خودکارآمــدي –مطــابق نظریــۀ شــناختی 
ترین عامل تفاوت در چگونگی تفکر، احساس و عمل افـراد            مهم

 عنـوان  بـه  کـه  دارنـد  وجـود  عوامـل دیگـري   چـه اسـت؛ اگر 

 
  )مقالۀ پژوهشی(

  اي بر باورهاي خودکارآمدي معلمان هاي حرفه نقش اخالق و صالحیت
  ∗زاده ه، حمزه قلیزاد دکتر ابوالفضل قاسم، انیدکتر سیروس اسد

  گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  

  )26/10/95 :، تاریخ پذیرش8/8/95: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
بنابراین پژوهش حاضـر بـا    انسان مطرح بوده است؛   يها  عنوان محرکی مهم و جهت دهنده به فعالیت         افراد همواره به   يها   باورها و نگرش   :زمینه

  . بر باورهاي خودکارآمدي معلمان صورت گرفته استيا هاي حرفه هدف بررسی نقش اخالق و صالحیت
 660 شد، بدین منظور از بین جامعۀ  این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردي و با توجه به هدف آن به شیوة توصیفی از نوع همبستگی انجام                     :روش
با توجـه بـه هـدف    .  انتخاب شدند  يا  ري تصادفی طبقه  یگ  با روش نمونه  )  مرد 120 زن و    124( نفر   244دژ،    نیشهرستان شاه  معلمان ابتدایی    ينفر

هـاي    اي معلمـان اسـتفاده شـد و روایـی پرسـشنامه             هاي حرفه   اي و صالحیت    اصلی پژوهش از سه پرسشنامه باورهاي خودکارآمدي، اخالق حرفه        
یـابی معـادالت     به دسـت آمـد و از شـیوه مـدل          ) =97/0α(و  ) =89/0α(و  ) =α 93/0( کرونباخ به ترتیب برابر      پژوهش حاضر با استفاده از آلفاي     

  .ها استفاده شد ساختاري براي تحلیل داده
 و 55/0بر ترتیب برا اي بر باورهاي خودکارآمدي معلمان به ها و اخالق حرفه  نتایج معادالت ساختاري نشان دادند، ضرایب تأثیر صالحیت    :ها  افتهی

و ) RMSEA(دست آمد همچنین نتایج حاکی از این بود که مقادیر کاي اسکوئر هنجارشده، ریشۀ دوم میانگین مربعات خطـاي بـرآورد              به 36/0
دهند، پس از اصالح در حد مطلوب قرار دارند و           که هرکدام وجهی از برازش مدل ساختاري را نشان می          CFI و   NFI  ،IFIها مانند     سایر شاخص 

  .توان گفت مدل نهایی از برازش خوبی برخوردار است می
اي معلمان داراي نقشی مثبـت و معنـادار بـر             هاي حرفه   توان ادعا نمود که اخالق و صالحیت         این تحقیق می   يها  با توجه به یافته    :گیري  نتیجه

  .باشد باورهاي خودکارآمدي آنان می
  

  .اي هاي حرفه ي، صالحیتاي، باورهاي خودکارآمد اخالق حرفه :کلید واژگان
 

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  hamzeh.gholizadeh @ gmail.com : نشانی الکترونیکی: نویسنده مسؤول* 
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 تـابع  ها آن همۀ اما کنند، می عمل انسان رفتار يها برانگیزاننده

 ي خودکارآمـد ي باورهـا ي کـه دارا ینیمعلم ).2(هستند  فرد باور
 کـردن  ریـ  درگيهـا  نـه یزم  باشند اغلـب عملکردشـان در  ییباال
 در  کالستیری مناسب و مد   سی تدر يها روش ي اجرا ران،یفراگ

 دارنـد   خود به اعتماد   يها یی توانا یعنی خواهند بود؛    ییسطح باال 
  ).3 (کنند ی مدیو نسبت به خود کمتر ترد

 نظم ةحوز در بار نینخست يبرا که است يساختار 3يخودکارآمد
ـ  و یروحـ  انضباط و  و  اسـت  گرفـت  قـرار  مطالعـه  مـورد  ،یروان
 اسـت ه   استوار گشت  یاجتماع – یشناخت یۀ نظر در آن يها شهیر
 از تداخل   ی اعمال انسان را ناش    ،ی اجتماع – ی شناخت یۀنظر). 4(

، )یشـناخت  (ی عوامل شخـص   یعنی سه نوع عامل،     انی م تعاملو  
 همـراه   يخودکارآمـد . دانند ی م يرفتار و عوامل    یطیمحعوامل  
 از عوامـل    ی بخـش  ن،ی و تمـر   هـا   مانند مهارت  گری د يها با سازه 
 عامـل  سـه    نیـ  بـر ا   يهر فرد  گر،ید عبارت به؛  )5( است   يرفتار
). 6 (گــذارد ی هــم مــریتــأث رد،یپــذ ی مــریتــأث کــه گونــه همــان
 بـه  را   ي خودکارآمد باور ،یاجتماع یشناخت کردیرو پردازان هینظر
 منظـور  بـه  خـود  يهـا  یی و توانا  ها تی ظرف در يفرد باور عنوان
 الزم کـار  کیـ  انجام يبرا که يها تیفعال یده سازمان و انجام
  ).7 (کنند یم فی تعراست،
 ریـ  نظ ی مختلفـ  نی ممکن اسـت بـا عنـاو       ي خودکارآمد يباورها

 و »5ســبک اســناد «، »انتظــار «،»4شــده  ادراكیستگیــشا«
 يخودکارآمـد  يباورهـا ). 8( شـود  انیـ  ب»6 کنتـرل يباورهـا «
 در يداریـ پا به قادر زمان چه تا افراد که هستند نیا ةکنند نییتع

 بـه  کننـد  یم کوشش اندازه چه تا و بود خواهند ها يدشوار برابر
 یژگـ ی وي خودکارآمـد ي باورهـا ن،ی بنـابرا ابنـد؛ ی دست یابیکام
 ي فـرد بـرا    کیـ  يریگ می است که در تصم    ی و مهم  کننده نییتع
 کند ی م نی تالش و همت او را مع      زانی به اهداف خود، م    یابیدست

دهد کـه افـراد بـا        ی نشان م  ي خودکارآمد يقات بر رو  یتحق). 9(
گیـري اهــداف  یل بـه پ یــ، تماي خودکارآمـد  ازيسـطوح بـاالتر  

د روبـرو   ی که با مـشکالت شـد      ی زمان یز دارند و حت   یبرانگ چالش
شتري یـ تر اسـت؛ در مقابـل احتمـال ب         يها قو  شوند تعهد آن   یم
 سـطح   ي دشـوار توسـط افـراد دارا       ي انجام نـدادن کارهـا     يبرا

دن بـه  ی رسـ ين وجود دارد و تعهد و تالش برا    یی پا يخودکارآمد

باورهاي خودکارآمـدي واسـطۀ     ). 10(در آنان کمتر است     اهداف  
باورهاي خودکارآمـدي  ). 11(بین کسب دانش و کاربرد آن است    

 تـأثیر بر انتخاب، رفتار، انگیـزه، پـشتکار و الگـوي فکـري فـرد              
اي بـاالیی دارد     معلمی که باورهاي خودکارآمدي حرفه    . گذارد می

تـوان گفـت     ی؛ لذا مـ   )12(ها را داشته باشد      باید همۀ این ویژگی   
هـاي خـود    باور خودکارآمدي عبارت است از باور فرد در توانـایی       

ــت   ــا موقعی ــارویی ب ــه و روی ــراي انجــام وظــایف محول ــاي  ب ه
شده؛ که این باور دامنۀ خاصی از توانایی فـرد کـه در آن        خواسته

  ).13(کند  بینی می دامنۀ خاص رفتارش اثربخش باشد را پیش
طـور   بـه  خودکارآمدي مفهوم دربارة وهشپژ انبوه با حجم همسو

 دربـارة  وي قـضاوت  عنـوان  بـه  را 7عـام، خودکارآمـدي معلـم   

 ادگیريیـ  بـراي  مثبـت  پیامدهاي ایجاد خود جهت هاي قابلیت

باوجود  حتی تحصیلی، امور در ها آن کردن درگیر آموزان و دانش
بـه  ). 1(کننـد   مـی  تعریـف  انگیـزه،  بی ای دار مشکل آموزان دانش
تر باور خودکارآمدي معلم حدي است که معلم بـاور           ت ساده عبار

آمـوزان را دارد     گذاري بـر یـادگیري دانـش      تأثیردارد که ظرفیت    
کنند  معلمان خودکار آمد اهداف آموزشی را خود تنظیم می        ). 14(

هـا دسـت     کوشند حتی در شرایط نـامطلوب بـه آن         و پیوسته می  
هاي خودکارآمدي معلـم    عالوه بر این باال بودن سطح باور      . یابند

هاي نوین در جهت حل مشکالت خواهد بود         باعث توسعۀ روش  
باورهاي خودکارآمدي معلمان از خـصوصیات انگیزشـی و         ). 15(

از ). 16(آیـد    حـساب مـی    ها بـه   شناختی وابسته به شغل آن     روان
ــف صــورت گرفتــه در مــورد باورهــاي   طرفــی مطالعــات مختل

خـوبی   دهاي رفتار سازمانی به   خودکارآمدي و رابطۀ آن با عملکر     
هـاي   اي و صـالحیت  انواع متغیرهاي دیگر ماننـد اخـالق حرفـه    

عنوان مثال در    به. دهند اي و غیره را تحت پوشش قرار می        حرفه
 مکانیـسم   تـأثیر ، عملکـرد تحـت      ی رفتار سـازمان   8مدل یکپارچه 

 است که از رضـایت شـغلی، اسـترس، انگیـزه، صـداقت،              يفرد
، آمـوزش و  )اعتماد، عـدالت و اخـالق  (اي  فهانصاف و اخالق حر   
ســاختار ). 17(گیــري تــشکیل شــده اســت  یــادگیري و تــصمیم

ک یـ باورهاي خودکارآمدي در قابلیت درك افراد ریشه دارد کـه           
). 18(آور آن را دارا اسـت        ک کـار دلهـره    یفرد هنگام مواجهه با     

طور طبیعی پیچیده و      مختلف به  يها تصمیمات اخالقی در حرفه   
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آمـوزش، تجربـه،    : شوار هستند و با بسیاري از عوامـل ازجملـه         د
ــس  ــدن و پ ــاعی ش ــ یزم اجتم ــاط م ــراد در ارتب ــه اف ــند ین . باش

توانـد   یقین مـ  ی ، به يا هاي حرفه  طیگیري اخالقی در مح    میتصم
 امـروزي   يهـا  در دنیاي مشاغل و حرفه    . آور باشد  ک کار دلهره  ی

و ) ینفعـان از طـرف ذ  (هـا  زمانی که فـشار ثابـت ضـرب العجـل        
ژه بـراي افـرادي کـه تـازه         یـ و نیروهاي رقـابتی وجـود دارد، بـه       

کـی از   یگیري اخالقی شـاید در عمـل         میاند، تصم  استخدام شده 
؛ بنـابراین، اگـر     )4(ک حرفه باشد    ی يها زترین جنبه یبرانگ چالش

افراد صاحب مشاغل در محیطی قرار گیرند کـه در آن باورهـاي           
ــرویج دارد، ممکــ   ــدي ت ــه   خودکارآم ــادر ب ــشتر ق ــت بی ن اس

گیري درست در عمل باشند به عبارت دیگر ممکن است           میتصم
  . باالیی باشنديا داراي اخالق حرفه

کی از موضـوعات    یتوجه به اخالق و اخالقیات امروزه تبدیل به         
کی از موضوعات جالب و     یها و جوامع و      پذیرفته شده در سازمان   

ین مختلفی ماننـد    قابل توجه براي محققین است که تحت عناو       
بـه آن پرداختـه     ... اي، اخالق تجاري و    اخالق کار، اخالق حرفه   

تعلیم و تربیت نیز یک فرآینـد بنیـادین در حیـات            ). 19(شود   می
بشر است بنابراین در تعلیم و تربیت، نقش اخالق بسیار مهـم و             

هاي خوب، آموزش اخـالق      منظور تربیت انسان   به. باشد مؤثر می 
عنـوان   ، بـه  »اخـالق «). 20( آموزشی قرار گیـرد      باید در سیستم  

اي از فلسفه، تالشـی سیـستماتیک بـراي درك ماهیـت و           شاخه
در حـال   ). 21(هـا اسـت      مبانی اخالق و اثر آن بر رفتـار انـسان         

. حاضر تفکر در مورد مـسائل جهـانی اخـالق احیـا شـده اسـت               
اي   و اخالق حرفـه 9بخشی از این بحث و گفتگوها دربارة اخالق     

  ).22(هاي مختلف زندگی بشر است  ر زمینۀ جنبهد
شـود کـه    یعلم اخالق به دو حوزة نظري و کاربردي تقـسیم مـ       

 اسـت کـه بـه       10ترین جز اخالق کـاربردي     اي مهم  اخالق حرفه 
 11اي اخـالق حرفـه   ). 23(پـردازد    مباحث اخالقی در حرفـه مـی      

ر هاي اخالقی، بایدها و نبایـدهاي موجـود د         اي از گزاره   مجموعه
هـاي اخالقـی    هـا و واکـنش     اي از کـنش    ک حرفه و مجموعـه    ی

اي مقرر  ها و مجامع حرفه  پذیرفته شده است که از سوي سازمان      
ترین روابط ممکن را بـراي اعـضاي خـود در            شود تا مطلوب   می

این موضوع در تعلـیم و  ) 24(آورد  فراهم اي اجراي وظایف حرفه

باشـد   اي می ت حرفهتر است، تدریس یک فعالی   تربیت بسیار مهم  
هاي اخالقی است و بدیهی   ها و مالحظه   شدت درگیر بحث   که به 

هاي اخالقی در  است که مقتضیات این اخالق، متفاوت از ویژگی  
چرا با توجه به ماهیت مشاغل متفـاوت عمـل     . هاست سایر حرفه 

شود  اخالقی در هر حرفه با توجه به ماهیت آن حرفه تعریف می           
اي و مسائل اخالقی مطرح در حرفۀ        الق حرفه عالوه بر اخ  ). 25(

تواند بـر توانـایی معلمـان بـراي          تدریس از جمله عواملی که می     
تـوان بـه باورهـاي       داشتن تـدریس باکیفیـت مـؤثر باشـد، مـی          

هـا اشـاره     آن 13هـاي   یا شایـستگی   12ها خودکارآمدي و صالحیت  
اي ماننـد دو   عنی باورهاي خودکارآمدي و صالحیت حرفـه یکرد؛  
د این نکتـه  یآیند مؤ  حساب می  ال براي پرواز در حرفۀ معلمی به      ب

طبـق  . گـردد  یهـا اشـاره مـ      باشـد کـه بـه آن       ی م ییها پژوهش
هاي گذشته باورهاي معلم از خودکارآمدي، با شایستگی         پژوهش

شود، رابطـه دارد     ها که توسط مدیران ارزیابی می      و صالحیت آن  
 بـا   14اي هـاي حرفـه    حیتها نشان دادند که بین صال      یافته). 26(

داري وجـود دارد     باورهاي فراشناختی و خودکارآمدي رابطۀ معنی     
ها نشان دادند که بین میزان برخـورداري از          همچنین یافته ). 27(

اي با متغیر خودکارآمدي معلمـان ارتبـاط مثبـت           صالحیت حرفه 
ــی ــود دارد  معن ــش). 28(داري وج ــه  یپژوه ــشان داد ک ــر ن  دیگ

اي و   هـاي حرفـه    معنـاداري بـین صـالحیت     همبستگی مثبت و    
  ).14(باورهاي خودکارآمدي وجود دارد 

طـور   ا بـه  یـ ک اسـتاندارد و     یـ مفهوم صالحیت از برآورده شدن      
مفهـوم صـالحیت و     . کنـد  ضمنی به مفهوم کیفیت داللـت مـی       

هـایی اسـت کـه       شایستگی معلم شامل نگرش، دانش و مهارت      
یستگی به جزئیات فنی    صالحیت و شا  . معلمان باید داشته باشند   
ت حرفۀ معلمی شـامل آن      یصالح). 29(شغل معلمان اشاره دارد     

ها و رفتارهایی است که معلم    ها، مهارت  ها، نگرش  دسته از دانش  
تواند در فرایند تعلیم و تربیـت، رشـد جـسمی،      ها می  با کسب آن  

ل کنـد صـالحیت     یعقلی، عاطفی و اجتماعی فراگیـران را تـسه        
ک توانمنـدي   یـ باشـد؛ ازجملـه اینکـه بـه           می هایی واجد ویژگی 

گیـري و سـنجش      گردد، کاربردي باشد، قابـل انـدازه        می یمنته
ادگیري و پاسخگوي نیازهاي خـاص      ی و   یاددهیباشد، در فرایند    

هـاي   اي تنها مهارت   هاي حرفه  تیصالح). 30(هر موقعیت باشد    
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 اي بـراي دسـتیابی بـه       مـشاهده  هاي قابـل   ساده نیستند بلکه راه   
ها از توانایی ذاتـی، حاصـل توسـعه و      آن. باشند عملکرد مؤثر می  

شوند  رشد فرد در هر زمان تا حدودي وابسته به محیط ناشی می           
. دهد تا فرد بـه یـک عملکـرد کارآمـد داشـته باشـد               و اجازه می  

کـار  (اي از عملکـرد موردنیـاز        اي فـرد خالصـه     صالحیت حرفـه  
). 31(، است  )ادهاي فردي استعد(و ظرفیت و پتانسیل     ) شده انجام

ها  ها، گرایش  ، مجموعۀ شناخت  15اي معلمان  هاي حرفه  صالحیت
توانـد در جریـان      ها می  هایی است که معلم با کسب آن       و مهارت 

تعلیم و تربیت به پرورش جسمی، عقلـی، عـاطفی، اجتمـاعی و             
هـا در سـه حیطـۀ        معنوي فراگیران کمک کند و این صـالحیت       

ــارت   ــاطفی و مه ــناختی ع ــهش ــی  ی طبق ــدي م ــود  بن ). 32(ش
هاي حرفۀ معلمی شامل صالحیت آموزشی، شایستگی        صالحیت

  ).33(اي و صالحیت اجتماعی است  شخصی، صالحیت حرفه
منظـور ارائـۀ     با توجه به مطالب ذکر شـده، پـژوهش حاضـر بـه            

هاي نظام   ها و نارسایی   هایی براي رفع کاستی    حل رهنمودها و راه  
ویـژه در     توجـه بـه معلمـان بـه        ۀ زمینـ  وپرورش ایران در   آموزش
هـاي توانمندسـازي و بهبـود نگـرش و مهـارت باورهـاي               زمینه

بدین منظور رابطـۀ    . خودکارآمدي موردنیاز معلمان پرداخته است    
اي معلمـان بـا باورهـاي        هاي حرفـه   اي و صالحیت   اخالق حرفه 

توانـد   خودکارآمدي آنان بررسی شد که نتایج ایـن پـژوهش مـی     
ریـزان مـدیریت منـابع انـسانی         گاه فرهنگیان، برنامـه   براي دانش 

وپرورش، مدارس و    هاي آموزش  وپرورش، سازمان  وزارت آموزش 
  .معلمین مقاطع مختلف تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد

  
  روش

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي است که بـا توجـه بـه              
یـن  جامعـۀ ا  . هدف آن به شیوة توصیفی از نوع همبستگی است        

اعـم از دولتـی و غیردولتـی،    (پژوهش همۀ معلمان دورة ابتدایی      
از (دژ   شهرستان شاهین ) شهري و روستایی و رسمی و قراردادي      

و روسـتاهاي تابعـه بخـش       ) هـاي آذربایجـان غربـی      شهرستان
 338باشند که از این تعـداد         نفر می  660مرکزي است که حدود     

که نسبت معلمان  نیبه ا با توجه    .باشد  نفر مرد می   322نفر زن و    
بـا   .اي انتخـاب شـد     گیري تصادفی طبقه   مرد و زن، روش نمونه    

 نفـر  244توجه به جدول مورگان تعداد نمونۀ این پژوهش حدود         
از این تعداد هم با توجه به نسبت جمعیت مرد . در نظر گرفته شد

ي بـرا  . نفر هـم زن انتخـاب شـدند        124 نفر مرد و     120به زن،   
هاي باورهاي خودکارآمـدي معلـم      ها از پرسشنامه   آوري داده  جمع

 يها درگیر کردن فراگیران، روش( موران با سه مؤلفه    –اسچانن  
اي معلم با هشت مؤلفه      و اخالق حرفه  ) تدریس، مدیریت کالس  

پـذیري، صـادق بـودن، عـدالت و انـصاف، وفـاداري،              مسئولیت(
بـا  ، احتـرام بـه دیگـران، همـدردي          یطلبـ  جویی و رقابت   برتري

هـا و هنجارهـاي      دیگران و رعایـت و احتـرام نـسبت بـه ارزش           
اي معلمان گـروه اسـتانداردها و        هاي حرفه  و صالحیت ) اجتماعی
اي آموزشی در ایالت کنتاکی آمریکـا بـا نـه            هاي حرفه  صالحیت

ریـزي آموزشـی، ایجـاد و حفـظ جـو            ریزي و برنامه   طرح(مؤلفه  
قـراري ارتبـاط بـا      یادگیري، اجرا و انجام تدریس، سـنجش و بر        

نتایج یادگیري، ارزیابی و انعکاس یادگیري و آموزش، همکـاري          
اي،  والدین و دیگران، فعالیت در جهت توسعۀ حرفه       ،  با همکاران 

هـر سـه     .اسـتفاده شـد   )  و تکنولـوژي آموزشـی     ییدانش محتوا 
پرســشنامه اســتفاده شــده در ایــن پــژوهش اســتاندارد بودنــد و 

اي  کارآمدي معلـم و اخـالق حرفـه       هاي باورهاي خود   پرسشنامه
ها و مطالعات مختلف توسط محققین      در پژوهش در گذشته   معلم  

هـاي   ایرانی و خارجی استفاده شده بودند اما پرسشنامۀ صالحیت       
شـد   اي معلمان براي اولین بار بود که در ایران استفاده می           حرفه

ه از   بـا اسـتفاد     بنابراین ابتدا به بررسی اعتبار سازة ایـن مقیـاس         
 پرداخته شـد و  AMOSافزار  وسیله نرم تحلیل عاملی تأییدي به   

پس از حصول اطمینان از اعتبـار سـازه آن، در پـژوهش حاضـر               
همچنین در این مطالعه بـراي بررسـی    . مورد استفاده قرار گرفت   

قابلیت اعتماد ابزار سنجش از ضریب آلفاي کرونباخ هم استفاده          
باورهـاي خودکارآمـدي برابـر    شد که مقدار آن براي پرسـشنامۀ     

)93/0 α= (    اي معلمــان   و بــراي پرســشنامۀ اخــالق حرفــه
)89/0α= (   اي معلمـان     حرفـه  يهـا  و براي پرسشنامۀ صالحیت
)97/0α= (       به دست آمد و بـراي اطمینـان از روایـی سـؤاالت و

هاي مورد سنجش از نظرات اساتید و کارشناسان، اسـتفاده           گویه
 . شد
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اضـر از طریـق مـدل یـابی معـادالت      تحلیل فرضیه پـژوهش ح    
 شـدکه  انجـام    AMOSافـزار    وسیله نرم  به) SEM( ساختاري

هایی دربارة روابط بین      براي آزمون فرضیه   یرویکرد آماري جامع  
که گـاه تحلیـل سـاختاري     است شده و پنهان  متغیرهاي مشاهده 

ی نیز نامیده می  ).34(شود  کوواریانس یا مدل یابی علّ
  
  ها افتهی

 میــانگین و انحــراف اســتاندارد نمــرات 1ه بــه جــدول بــا توجــ
متغیرهاي موردمطالعه، نمرة متغیر باورهاي خودکارآمدي در این         

تـرین و    در این متغیر پـایین    ( در نوسان بود     74-120پژوهش از   
همچنـین  ). باشـد   مـی 120 و 24باالترین نمرة ممکن به ترتیب    

 در  112-160اي هـم در فاصـلۀ بـین          نمرات متغیر اخالق حرفه   
ترین و باالترین نمرة ممکـن بـه         در این متغیر پایین   (نوسان بود   

اي بین  هاي حرفه ؛ و نمرات صالحیت)باشد  می160 و 32ترتیب  
تـرین و بـاالترین      در این متغیر پـایین    ( در نوسان بود     354-205

عـالوه بـر ایـن      ). باشـد   مـی  355 و   71نمرة ممکن بـه ترتیـب       
. ارد متغیرهاي فوق نیز محاسـبه شـدند   میانگین و انحراف استاند   

، میانگین اخـالق    23/104میانگین باورهاي خودکارآمدي حدود     
 80/298اي   هـاي حرفـه     و میانگین صـالحیت    54/145اي   حرفه
هـاي پـژوهش      مقیـاس  ي با توجه به طیـف پاسـخنامه      . باشد می

شـود هـر سـه       گونه مشاهده مـی    اي بود همان    درجه 5حاضر که   
 3مربـوط بـه متغیرهـاي پـژوهش بـاالتر از            میانگین مفـروض    

توان گفت کـه میـانگین متغیرهـاي پـژوهش        باشد؛ یعنی می   می
  . آماري پژوهش باال استي حاضر در بین افراد جامعه

  
  میانگین و انحراف استاندارد نمرات متغیرهاي موردمطالعه: 1جدول 

 معیارانحراف  میانگین حداکثر حداقل  میانگین مفروض فراوانی  متغیر
 878/8  54/145 160  112  55/4 244 اي اخالق حرفه
 292/32 80/298 354 205  21/4 244 اي صالحیت حرفه
 793/9  23/104 120 74  34/4 244 باور خودکارآمدي

  
اي   اخالق حرفهتأثیرمقدار ضریب  در مدل اولیۀ معادله ساختاري   

 تـــأثیر و مقــدار ضــریب   36/0بــر باورهــاي خودکارآمـــدي   
 به دسـت  55/0اي بر باورهاي خودکارآمدي     هاي حرفه  یتصالح
هـاي   اي و صـالحیت    همچنین کوواریانس بین اخالق حرفه    . آمد

هاي کلی برازش مدل اولیـۀ معادلـه         شاخص.  شد 62/0اي   حرفه
هـاي   اي و صـالحیت    ساختاري براي تبیین نقش اخـالق حرفـه       

 2ول   معلمان بر باورهاي خودکارآمدي آنان نیـز در جـد          يا حرفه
  .نشان داده شده است

  
اي و  هاي کلی برازش مدل اولیۀ معادله ساختاري براي تبیین نقش اخالق حرفه شاخص: 2جدول 

   معلمان بر باورهاي خودکارآمدي آنانيا هاي حرفه صالحیت
 NPAR  X2/df  ها شاخص

CMIN/DF  
df  X2 یا 

CMIN  
GFI IFI NFI  CFI  RMSEA  

  089/0  902/0  859/0  903/0  820/0  898/479  167  874/2  43  مدل اولیه
  -  -  -  -  -  0  0  -  210  مدل اشباع

 07/0کمتر از  9/0بیشتر از  9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   هرچه کمتر بهتر  -  3کمتر از   -  مقادیر پیشنهادي

  
کـه   نیـ شـود بـا وجـود ا    مشاهده مـی  2جدول گونه که در     همان
ی دو به درجۀ آزادي یا خی دو        ترین شاخص برازش یعنی خ     مهم

ــده  ــار ش ــدار ) X2/df(هنج ــا مق ــر اســت و 3 از 784/2ب  کمت
ــاخص ــسب     ش ــا ن ــی ی ــرازش تطبیق ــاي ب  و IFI=903/0 (یه

902/0=CFI (    باشد ایـن مطالـب      باالي معیار مشخص شده می

باشـد؛ بـا ایـن حـال، دیگــر       بـرازش خـوب مـدل مــی   ي نـشانه 
 الگـو نیـاز بـه    دهد کـه  یهاي برازش تا حدودي نشان م      شاخص

 این اصـالح    Amosافزار   اصالح و بهبود دارد؛ بنا به توصیۀ نرم       
گیري صـورت    از طریق همبسته کردن تعدادي از خطاهاي اندازه       

ها از حالت ثابت بـه       گرفت؛ به عبارت دیگر کوواریانس میان آن      
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  .شود می ایـن تغییـرات مـشاهده       1در نگـاره    . حالت آزاد تغییر پیـدا کـرد      
  

  
  

 بر باورهاي يا هاي حرفه مدل نهایی معادله ساختاري براي تبیین نقش اخالق و صالحیت: 1ره نگا
  هاي رگرسیونی مسیرها پس از اصالح خودکارآمدي معلمان و برآورد استاندارد وزن

  
شود اثرات مـستقیم دو متغیـر اخـالق و            مشاهده می  1در نگاره   
ارآمـدي آنـان    اي معلمان بر باورهـاي خودک      هاي حرفه  صالحیت

شود به طور تقریبـی تمـامی    گونه مالحظه می   همان. مثبت است 
دهنـد و ایـن    ضرایب مسیر استاندارد، مقادیر باالیی را نشان مـی   

شدة زیـر   هاي رگرسیونی متغیرهاي مشاهده      امر در رابطه با وزن    
اي از شدت بیشتري در مقایسه       هاي حرفه  هاي صالحیت  مقیاس

  طـورکلی،  بـه . اي برخوردار اسـت    ق حرفه هاي اخال  با زیر مقیاس  
  

اي بـر    اي و اخـالق حرفـه      هـاي حرفـه     صـالحیت  تـأثیر ضریب  
 36/0 و 55/0باورهاي خودکارآمـدي معلمـان بـه ترتیـب برابـر        

همچنین کوواریانس بین دو متغیـر اخـالق و         . آمده است  دست به
گـردد، از    چنانچه مالحظه می  . باشد  می 59/0اي    صالحیت حرفه 

هـاي    صـالحیت يهـا  اي و مؤلفـه   اخالق حرفـه   يها فهمیان مؤل 
 0/ 91 اجرا و انجام تدریس داراي وزن رگرسیونی ۀاي، مؤلف حرفه
  .باشد  می80/0پذیري داراي وزن رگرسیونی  تی مسئولۀو مؤلف

  
   معلمان بر باورهاي خودکارآمدي آنان پس از اصالحيا هاي حرفه اخالق و صالحیت ضرایب مسیر: 3جدول 

  وزن رگرسیونی  هامسیر
  استاندارد

  وزن رگرسیونی
  استاندارد نشده

نسبت 
  بحرانی

سطح   خطاي استاندارد
  معناداري

  001/0  249/0  241/5  307/1  359/0  اي اخالق حرفهà باورهاي خودکارآمدي
  001/0  051/0  126/8  414/0  549/0 اي صالحیت حرفهà باورهاي خودکارآمدي

شود؛ مقادیر برآورد شـدة      ی م  مشاهده 3گونه که در جدول      همان
انـد؛ بـه عبـارت       معنادار شـده  ) P >01/0(هر دو مسیر در سطح      

دیگر پارامترهاي محاسبه شده داراي تفاوت معنادار بـا صـفر در            

هـاي منفـرد بـراي هـر         هـستند و شـاخص    % 99سطح اطمینان   
  .دهد پارامتر وضعیت مطلوب مدل را نشان می
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 بر يا هاي حرفه دل نهایی معادله ساختاري براي تبیین نقش اخالق و صالحیتهاي کلی برازش م شاخص: 4جدول 
  باورهاي خودکارآمدي معلمان پس از اصالح

هاي  شاخص
  برازش

NPAR  X2/df 
CMIN/DF  

df  X2 یا 
CMIN  

GFI IFI NFI  CFI  RMSEA  

  054/0  966/0  922/0  966/0  900/0  726/265  157  783/1  53  شده مدل اصالح
 07/0کمتر از  9/0بیشتر از  9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   هرچه کمتر بهتر  -  3کمتر از   -  اديمقادیر پیشنه

  
شـود؛ نتـایج حاصـل از     مـشاهده مـی   4جدول گونه که در     همان

تحلیل مدل ساختاري نشان داد که مقدار مجذور خـی دو بـراي             
ـ    قضاوت در مورد خطی بودن ارتباط سازه      ر بـا  هـاي مکنـون براب

 به دست آمـد کـه نـسبت بـه مـدل سـاختاري اولیـه            726/256
شـود   ی نمره کاهش یافته است؛ و همچنین مالحظه م   172/214

پــس از اعمــال تغییراتــی از طریــق همبــسته کــردن بعــضی از 
گیـري، مقـدار خـی دو بـر درجـۀ آزادي             متغیرهاي خطاي اندازه  

س ایـن  بر اسا.  شده است  783/1برابر  ) کاي اسکوئر هنجارشده  (
 باشـد تـا الگـو    3شاخص، عدد حاصل این نسبت، نباید بیشتر از      

با توجه به اینکه نسبت مجذور خی بـه درجـۀ آزادي         . تائید گردد 
آمـده بـا    دسـت  هاي به  توان گفت که داده    باشد، می   می 3کمتر از   

مقـدار ریـشۀ دوم میـانگین مربعـات     . مدل فرضی مطابقت دارند  
بـر اسـاس    . باشد  می 057/0ا  برابر ب ) RMSEA(خطاي برآورد   

 یا کمتـر باشـد      07/0 برابر با    RMSEAاین شاخص اگر مقدار     
شـاخص  (هـا    سـایر شـاخص   ). 35(بر برازش خوب داللـت دارد       
ــر  ــدة بنتل ــرازش هنجــار ش ــت-ب ــرازش (، NFI)بون شــاخص ب

 و کـه هرکـدام      CFI) شاخص بـرازش تطبیقـی    (،  IFI)افزایشی
دهند به ترتیب برابر     وجهی از برازش مدل ساختاري را نشان می       

هـاي   بـا توجـه بـه شـاخص    . باشـد   مـی 966/0، 966/0، 922/0
توان گفت مدل نهایی از بـرازش        ارزیابی برازندگی کلی مدل می    

ــایج تحلیــل معــادالت ســاختاري   خــوبی برخــوردار اســت؛ و نت
دهندة توان مدل در فاصله گرفتن از یک مدل اسـتقالل و             نشان

شـده   بر مبناي معیارهاي تعریف   شده   نزدیک شدن به مدل اشباع    
اي  هاي حرفـه    و صالحیت  يا است؛ به عبارت دیگر اخالق حرفه     

معنادار بر باورهـاي خودکارآمـدي       داراي نقشی مستقیم، مثبت و    
  معلمان هستند

  
  

  بحث
هـاي   پژوهش حاضر با هدف بررسی نقـش اخـالق و صـالحیت     

ام اي با باورهاي خودکارآمدي معلمان مقطـع ابتـدایی انجـ           حرفه
تعـدادي از پژوهـشگران رابطـۀ باورهـاي خودکارآمـدي           . گرفت

اي معلمـان را   اي و اخـالق حرفـه     هاي حرفه  معلمان با صالحیت  
 امـا ایـن     .)36 و   12(انـد    طور جداگانه مورد مطالعـه قـرار داده        به

باشـد کـه رابطـۀ باورهـاي خودکارآمـدي بـا             اولین پژوهشی می  
معلمان را باهم در نظر     اي   اي و اخالق حرفه    هاي حرفه  صالحیت

در طول اجراي این پژوهش و مطالعات صورت گرفتـه،     . گیرد می
اي و  هــاي نــسبی بــراي ایــن نظــر کــه اخــالق حرفــه حمایــت
اي معلمان بر باورهـاي خودکارآمـدي آنـان          هاي حرفه  صالحیت

رسد معلمانی که داراي اخالق  به نظر می  . نقش دارند، فراهم آمد   
ــه ــه  حرف ــالحیت حرف ــاي    اي و ص ــستند، باوره ــاالیی ه اي ب

هـا کـه     ایـن یافتـه   . کنـد  خودکارآمدي آنان نیز افزایش پیدا مـی      
 ياي بر باورهاي خودکارآمدي معلمان نقش معنادار       اخالق حرفه 

 16گونه تبیین کرد که نوعی ترغیب اجتماعی       توان این  دارد را می  

چه از طرف مدیران و باالدسـتان و چـه از           (ا انتظارات ذینفعان    ی
، معلمان  )آموزان و یا والدین    رف همکاران و چه از طرف دانش      ط

با اسـتناد بـه     . کند اي تشویق می    داشتن اخالق حرفه   ۀرا در زمین  
مبناي نظري پژوهش حاضر یکی از منابع اطالعات تجربی کـه           
به قضاوت فرد در مورد باورهاي خودکارآمـدي نـسبت بـه خـود           

بـه یقـین دارا بـودن اخـالق         . انجامد ترغیب اجتماعی اسـت     می
اي ترغیب و تشویق دیگران را در پی خواهد داشـت؛ ایـن              حرفه

هاي صورت گرفته باعث افزایش باورهاي       موضوع طبق پژوهش  
همچنین در تبیین این یافته بایـد بـه         ). 6(شود   خودکارآمدي می 

اي بـاال،    ق حرفه این نکته اشاره شود که افراد داراي نمرات اخال        
هاي باالیی در حرفۀ خود      نفس باالیی دارند و به مهارت      اعتمادبه

تـر اگـر فـردي داراي     به عبـارت سـاده  ). 37(کنند   دست پیدا می  
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از . تر خواهد بود   اي باالیی باشد در حرفۀ خود موفق       اخالق حرفه 
طرفی اگر فـردي، داراي تجـارب عملکـردي مـوفقی باشـد بـه               

ایـن  ). 6(دي باالیی دست پیـدا خواهـد کـرد          باورهاي خودکارآم 
ها متعددي همـسویی نـشان       هاي برخی از پژوهش    افتهییافته با   

ــه). 38(داد  ــین مؤلفـ ــه  از بـ ــالق حرفـ ــاي اخـ ــۀ  هـ اي مؤلفـ
ــذیري بیــشترین ســهم را در پــیش مــسئولیت بینــی باورهــاي  پ

پـذیري عبـارت از      منظور از مسئولیت  . خودکارآمدي معلمان دارد  
هـا و    فـرد پاسـخگو اسـت و مـسئولیت تـصمیم          این اسـت کـه      

پذیري مهارت اجتماعی است  مسئولیت. پذیرد پیامدهاي آن را می   
هـاي   و دامنۀ وسیعی از رفتارهاي انسان ازجملـه میـزان فعالیـت         

مشارکتی، احترام گذاشتن به مقررات و حقوق دیگـران، رعایـت           
گیـري   پـذیري، تـصمیم    داري، نظـم   شناسـی، امانـت    ادب، وظیفه 

باالترین سطح اخالق مبتنی بـر      . گیرد گاهانه و تعهد را دربر می     آ
تـوان   در تبیین این یافتـه مـی      ). 39(پذیري است    اصل مسئولیت 

تر کارها   پذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیح       گفت که مسئولیت  
پـذیر بـه علـت پاسـخگو         اشخاص مسئولیت . گردد ها می  و پروژه 

هـاي   د دیگران یکی از زمینه    بودن قابل اعتمادترند و جلب اعتما     
این ویژگی در هر حرفه یا شغلی بـر میـزان          . مهم پیشرفت است  

احـساس ارزشـمند بـودن و       . افزایـد  اعتبار اجتماعی شخص مـی    
اینان به دلیل اعتباري کـه در       . نفس از نتایج دیگر آن است      عزت

تر هستند و بدین ترتیـب ترقـی و          کنند برجسته  جامعه کسب می  
؛ بنـابراین بـا     )40(کننـد    ب خـود و جامعـه مـی       پیشرفت را نـصی   
ها افزایش پیدا  نفس آن پذیري معلمان، اعتمادبه افزایش مسئولیت 

شـود و    کند از طرفی انتظارت و توقع ذینفعان هـم زیـاد مـی             می
  .ابدی درنتیجه باورهاي خودکارآمدي آنان افزایش می

اي نقـش مثبـت و       هـاي حرفـه    در تبیین این یافته که صالحیت     
تـوان بـه     عناداري بر باورهاي خودکارآمـدي معلمـان دارد، مـی         م

اي معلمـان و     هـاي حرفـه     صالحیت يها مقایسه و تطبیق مؤلفه   
 باورهـاي خودکارآمـدي معلمـان پرداخـت، باورهـاي           يها مؤلفه

هاي مدیریتی  خودکارآمدي در مدیریت کالس را با بعد صالحیت   
فراگیران را بـا  و همچنین باورهاي خودکارآمدي در درگیر کردن      

هاي اجتماعی و رفتاري و نیز باورهاي خودکارآمدي در          صالحیت
اي و توسـعۀ     هاي اخالق حرفه   هاي تدریس را با صالحیت     روش

هاي مختلف اشاره شده است     در پژوهش . اي مرتبط دانست   حرفه
که معلمین براي تدریس و انجام دادن وظایف خود نیاز به برخی      

هـا،   پیشرو این صـالحیت   ) 29(ا دارند   ه ها و صالحیت   شایستگی
زمانی که شرایط آموزش و تدریس      . باورهاي خودکارآمدي است  

شود، معلمین باید بـا شـرایط مختلفـی روبـرو            در نظر گرفته می   
ــد     ــه نماین ــاگون مقابل ــشکالت گون ــا م ــوند و ب ــاي . ش باوره

خودکارآمدي براي پرداختن و حل این مشکالت و رسـیدگی بـه      
ها همـان تجربیـات      این آموزش ). 41(الزم است   ها   این موقعیت 

ایـن  . نماید جانشینی است که در فرد ایجاد باور خودکارآمدي می        
 و 27 و 14(هاي متعـددي همـسویی نـشان داد        یافته با پژوهش  

اي معلمـان، اجـرا و       هاي حرفـه   هاي صالحیت  از بین مؤلفه  ). 28
ن بینـی میـزا    انجام تدریس داراي بیـشترین سـهم بـراي پـیش          

در تبیـین ایـن یافتـه       . باشـند  باورهاي خودکارآمدي معلمان مـی    
شـده حـاکی از آن اسـت کـه           توان گفت که مطالعات انجـام      یم

باورهاي خودکارآمـدي معلـم شـیوة ارتبـاطی وي در کـالس را              
 بـا  معلمـان  دهـد  مـی  نشان ها پژوهش. دهد  قرار میتأثیرتحت 

 در اشتیاق و تعهد از باالتري سطوح خودکارآمدي تدریس مثبت،

انـد   کرده گزارش استرس را از تري پایین سطوح خود و کار قبال
ها نشان داد معلمانی کـه داراي باورهـاي          همچنین پژوهش ). 1(

ــا باورهــاي    ــدیریت کــالس درس ی ــشتر در م خودکارآمــدي بی
خودکارآمدي بیشتر در راهبردهاي آموزشی بودند؛ رضایت شغلی        

تـوان   هـا مـی    گرفتن ایـن یافتـه  با در نظر). 42(بیشتري داشتند   
باشـد کـه     گفت اجرا و انجام تدریس نوعی تجربه عملکردي می        

ها باعث باال رفتن باورهاي خودکارآمدي معلمـان         انجام بهتر آن  
مخالف بـود  ) 36(هایی  هاي پژوهش افتهیخواهد شد این یافته با    

  .هم همسو است) 43(هایی  و با پژوهش
گردد که بیـان     هایی مواجه می   یتهر پژوهشی چه بسا با محدود     

. ها در بهبود کیفیت تحقیقات مشابه در آینده مؤثر خواهد بود           آن
شـوند نتـوان یـک پـژوهش را          هایی کـه باعـث مـی       محدودیت

در . هـا تعمـیم داد     مـدت و در تمـامی جنبـه        صـورت طـوالنی    به
رغـم اینکـه سـعی شـده اسـت، جوانـب             پژوهش حاضر نیز علی   

رو  هایی روبه حال با محدودیت  اما درعینمختلف آن بررسی گردد 
شـود؛ در اجـراي ایـن     یها اشاره مـ  بوده است که به برخی از آن     
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پژوهش عوامل و متغیرهاي زیادي مانند نیازها، عالیق و دیگـر           
ــی ــی    ویژگ ــان م ــصیتی معلم ــاي شخ ــاي   ه ــد در باوره توانن

گذار باشند که از اختیار محقق خارج بوده        تأثیرخودکارآمدي آنان   
توان به آن  همچنین محدودیت دیگري که می . اند و کنترل نشده  

اشــاره کــرد ایــن اســت کــه در ایــن مطالعــه ویژگــی باورهــاي 
 متغیر وابسته و متغیرهـاي اخـالق        ینوع خودکارآمدي معلمان به  

اي آنان به عنوان متغیـر مـستقل        هاي حرفه  اي و صالحیت   حرفه
قل بر روي متغیـر     اند که نقش متغیرهاي مست     در نظر گرفته شده   
هاي دیگر  بسیاري از ویژگیکه  درصورتیشود؛  وابسته بررسی می

 نیز …مانند صفات شخصیتی، فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و        
گـذار باشـد کـه پژوهـشگر        تأثیرممکن است بـر متغیـر وابـسته         

ل گـسترده  یـ ها را هم بررسی نماید اما به دل توانست نقش آن  می
 .ها مقدور نبود ري از این ویژگییگ بودن موضوع امکان بهره

بر اساس نتایج حاصل از فرضیۀ پژوهش که نشان داد اخـالق و           
اي نقش معناداري بر باورهاي خودکارآمـدي   هاي حرفه  صالحیت

وپـرورش   شود کـه مـسئوالن آمـوزش       معلمان دارد؛ پیشنهاد می   
ــاي    دوره ــت باوره ــدمت جهــت تقوی هــاي آموزشــی ضــمن خ

صورت ادواري به    گزار نمایند همچنین به   خودکارآمدي معلمان بر  
اي  اي و اخـالق حرفـه      هـاي حرفـه    ارزیابی و سنجش صالحیت   

هاي ضـمن خـدمت    ها نیز دوره    و در این زمینه    کنند  معلمان اقدام 
بخصوص افرادي کـه از مبـادي ورودي دیگـري          . تشکیل دهند 

شـوند،   غیر از دانشگاه فرهنگیان، وارد سیستم آموزشی کشور می  
اي و   هـاي حرفـه    و استخدام نیاز به آشـنایی بـا صـالحیت         در بد 

اي معلمی دارند و باید باورهاي خودکارآمـدي آنـان           اخالق حرفه 
شـود   همچنین پیشنهاد مـی   .  شغل معلمی تقویت شود    ي درزمینه

اي یا در برنامۀ درسی دانشگاه فرهنگیان و یا در      که اخالق حرفه  
من خـدمت   هـاي ضـ    صـورت دوره   طول خدمت بـه معلمـان بـه       

آموزش داده شود و در گزینش و استخدام معلمان به ایـن نکتـه            
توجه شود و حتی در طـول خـدمت         ) اي صالحیت حرفه (اساسی  

اي معلمـان سـنجش و تقویـت         هم چندین بار صـالحیت حرفـه      
  .گردد

  
  

  گیري جهینت
تـوان   هاي ارزیابی برازندگی کلـی مـدل، مـی    با توجه به شاخص 

ــایج گفــت مــدل نهــایی از بــرازش  خــوبی برخــوردار بــود و نت
هاي برازش پس از اصالحات اولیه، مـدل تـدوین شـدة             شاخص

بـر اسـاس معنـاداري ضـریب        . ساختاري پژوهش را تأیید کردند    
مسیر بین متغیر باورهاي خودکارآمدي معلمان و دو متغیر دیگـر           

اي معلمــان و  اي و اخــالق حرفــه هــاي حرفــه یعنــی صــالحیت
تـوان   هاي رگرسـیونی مـی    مقادیر وزنهمچنین با توجه به مربع 
اي اثـر مـستقیم، مثبـت و         هـاي حرفـه    گفت اخالق و صالحیت   

تـوان تـا     دار بر باورهاي خودکارآمـدي معلمـان دارد و مـی           معنی
ــه    ــالحیت حرف ــالق و ص ــه اخ ــه ب ــا توج ــدودي ب ــاور  ح اي، ب

  .بینی کرد خودکارآمدي معلمان را پیش
  

   اخالقیيها مالحظه
احـل پـژوهش اصـول اخالقـی نگـارش          تالش شد در همـه مر     

هـا   آوري داده  که در مرحله جمـع     مقاالت رعایت شود ازجمله این    
هـا   سعی شد به افراد نمونه اطمینان داده شود کـه اطالعـات آن          

هـا از    محرمانه خواهد مانـد و همچنـین در مرحلـه تحلیـل داده            
 حقـوق  یاجتنـاب شـود و در رفـرنس دهـ     شخصی هاي قضاوت

  . شودپژوهشگران رعایت
  

  سپاسگزاري
قدر دانشکده علوم تربیتی دانـشگاه شـهید مـدنی           از اساتید گران  

هاي ارزندة خود و ارائه نظـرات مفیـد و           آذربایجان که با مشورت   
ها، موجـب    آوري داده  سازنده بخصوص درزمینۀ پایایی ابزار جمع     

شـدند و بـر غنـاي ایـن پـژوهش       برطرف شدن اشـکاالت کـار    
تمامی مدیران و معلمـان مـدارس ابتـدایی         افزودند؛ همچنین از    

همکاري زیادي نمودند،    دژ که در این پژوهش     شهرستان شاهین 
  .شود  میسپاسگزاري
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