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 ای معلمانشایستگی حرفه سنجش ابزار اعتباریابی ساخت و

 
  *2 و حمیده جهانگرد 1 نژادحسین مطهری

 کرمان، ایران. استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان،. 1

دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. )نویسنده . 2
 مسئول(

 دهیچک
بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی  ای معلمانشایستگی حرفه سنجش ابزار اعتباریابی ساخت و پژوهش هدف
 با نفر 300 حجم به نمونه ای که از میان آنان ابتدایی مدارس شهر کرمان بودندکلیه معلمان دوره  پژوهش جامعه .است

ای معلمان بر اساس مبانی نظری و . ابزار سنجش شایستگی حرفهشدند انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش از استفاده
بنایی ابزار شناسایی و سپس با های زیرگویه ساخته شد. ابتدا از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، عامل 60پیشینه پژوهش با 

 ؛که شامل سه عامل داردگویه  30استفاده از تحلیل عاملی تائیدی، ساختار عاملی ابزار مورد تائید قرار گرفت. ابزار نهایی 
های . ضریب آلفای کرونباخ برای عاملاستای و مدیریت منابع ریزی برای آموزش، اخالق و مسئولیت حرفهبرنامه

های پایایی گویه و پایایی مرکب بیانگر پایایی مناسب ابزار دست آمد. شاخصبه 90/0و  92/0، 86/0ترتیب زیربنایی به 
روایی قابل قبول  نشان دادند که ابزار ازنیز . عالوه بر تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی، نتایج روایی همگرا و تفکیکی است

مورد استفاده  ،ای معلمانتواند جهت سنجش شایستگی حرفهابزار میبرخوردار است. سرانجام، نتیجه گیری شد که این 
 قرار گیرد.
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 مقدمه  
 کلیدی نقش و پرورش توسعه آموزش در معلمان

و کارگزار اصلی تعلیم و تربیت و روح نظام آموزشی  [1]دارند
هر کشوری هستند که با کوشش خردمندانه آنها اهداف 

هایی . در آرمان[2]یابدمتعالی نظام آموزش کشور تحقق می
نظران برای نظام آموزش و پرورش مطرح که از سوی صاحب

می شود، از معلم به عنوان نقطه اتکای هر تغییر و تحولی یاد 
بنابراین، موفقیت هر نظام آموزشی در حد تعیین . [3]می شود

ای معلمان بستگی های حرفهای به دانش و مهارتکننده
موز آ. با توجه به کنش متقابلی که بین معلم و دانش[4]دارد
کالس درس وجود دارد، نحوه رفتار معلم عامل فوق العاده در 

آموز در کالس درس مهمی در جهت دهی به رفتار دانش
های شناختی، معلمان باید از دانش و مهارت [.5]خواهد داد

تعاملی و عاطفی برخوردار باشند که الزمه انجام وظایف، حل 
 .[6]باشندمشکالت و عملکرد موثر در حرفه معلمی می

های بسیار مهم برای شایستگی معلمان از جمله موضوع
 یکی، اما [7]شودتمامی ذینفعان نظام آموزشی محسوب می

 اییافته سازمان نظام فقدان رابطه؛ این در موجود مسائل از

 ایحرفه هایسنجش شایستگی و شناخت بررسی،ت جه

 هایصالحیت و هاتعیین ویژگی و شناسایی .باشدمی معلمان

 اقشار و اجتماعات که چرا نیست، آسانی کار معلمان ایهحرف

 مختلف، هایدیدگاه و هافلسفه با اجتماعی، گوناگون

 و علوم سریع تغییرات و دارند معلمان از متفاوتی انتظارات
 انجام برای معلمان نیاز مورد هایصالحیت نیز تکنولوژی

 تحقیقات نماید. نتایجمی تحول و تغییر دچار را شانوظایف

 و هاشایستگی شناسایی و بررسی زمینه در که مختلفی
 این بیانگر گرفته، انجام معلمان ایحرفه هایصالحیت

 بین زیادی مشترک هایصالحیت چه اگر که است موضوع

-بندیدسته و ابعاد تحقیقات این اما دارد، وجود مطالعات این

 معلمان ایحرفه هایشایستگی و هاصالحیت از متفاوتی های

 .[2]اند کرده ارائه

-مفهوم شایستگی به عنوان واجد شرایط بودن برای عهده

دار شدن یک وظیفه یا فعالیتی است که مستلزم دانش، تولید 
. به عبارت دیگر، [8]دانش و کاربرد دانش بوجود آمده است

 وسیله عنوان به کهاست  رفتارهایی از ایمجموعه شایستگی

. [1]رودمی کار به مطلوب پیامدهای یا و نتایج به رسیدن برای
بنابراین، شایستگی در درجه اول به یک وظیفه یا فعالیت و 
کسب نتیجه مطلوب در آن معطوف است و در درجه دوم 

 هایی است که در رفتار نمود پیدا کند. بیانگر دانش و مهارت
 معلم توانایی به معلم براساس این دو ویژگی، شایستگی

 و کافی میزان به تدریس حرفه مطالبات و نیازها برآوردن در
 نگرش مهارت، دانش، از یکپارچه ایمجموعه از استفاده به

معلم  عملکرد در مجموعه این که شود به طوریمی گفته
ی ابه عبارت دیگر، منظور از شایستگی حرفه [.9]یابد  بازتاب

هایی است که ها، مهارتها، گرایششناخت معلم مجموعه
تواند در جریان تعلیم و تربیت به پرورش می علم با کسب آنهام

عقالنی و معنوی فراگیران  اجتماعی، عاطفی، اخالقی، جسمی،
توان آنها را در سه حیطه شناختی، عاطفی و کمک کند و می

 های شناختی،مهارتی طبقه بندی کرد. منظور از شایستگی
است که معلم ها و مهارتهای ذهنی ها، بینشمجموعه آگاهی

های مرتبط با تعلیم را در شناخت و تحلیل مسایل و موضوع
های عاطفی سازد. منظور از شایستگیو تربیت توانا می

های معلم نسبت به مسایل و موضوع عالیق و گرایش مجموعه
ی های مهارتهای مرتبط با تعلیم و تربیت است. شایستگی

عملی است که به ها و توانایی های بیانگر مجموعه مهارت
 [.10]شود فرایند تعلیم و تربیت مرتبط می

ای معلمان در دو دسته عمومی و های حرفهشایستگی
 عمومی هایبندی شده اند: شایستگیاختصاصی نیز دسته

 از صرف نظر معلمان که است هاییدسته از توانایی آن شامل،

 د.باشن برخوردار آن از باید کنندمی تدریس که درسی نوع
 و گروهی هایبحث هدایت توانایی درس، طرح داشتن مانند
توانایی مجموعه شامل، اختصاصی هایاینها. شایستگی مانند
 به توجه با خاصی دروس تدریس در معلمان که است هایی

 [.11]بندند می کار به دروس این برنامه و هاهدف
 آموزش تحقیقات مرکز که نتایج پژوهشی راستا، این در

 سال در توسعه و اقتصاد مشترک سازمان به وابسته نوآوری و
 کشور 11 در معلم، تدریس کیفیت موضوع داد، انجام 1994

 نروژ، نیوزلند، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، فنالند، اتریش، استرالیا،
شایستگی و گرفت قرار بررسی مورد آمریکا و انگلستان سوئد،
  :است شده تعیین معلم تدریس کیفیت افزایش برای زیر هاى

 تعهد، دادن ( نشان1
 مهارت، و موضوعی دانش ( داشتن2 
 ن،آموزا دانش به عشق ( داشتن3 
ای از صفات و رفتارهای اخالقی و داشتن مجموعه( 4 

 نمونه بودن، 
 ها،  گروه مؤثر کردن ( اداره5
 ( استفاده از تکنولوژی جدید، 6
 یادگیری، -( تسلط بر الگوهای چندگانه یاددهی7
 های عملی،( تطبیق دادن و ابتکار داشتن در تمرین8 
 ( شناختن نیازهای فردی دانش آموزان،9 
 همکاران، با عقاید و آراء ( تبادل10 
 های عملی،( تمرین11 
 ( توسعه دادن تدریس حرفه ای و12 
 .[12]( مشارکت در جامعه به طور وسیع تر13 
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اختی، عاطفی، های معلم در پنج بعد: شنشایستگی
توان تقسیمانگیزشی، مهارت تدریس و عوامل شخصی می

های شایستگی [13] 1پیکوک و راوسون. [3]بندی کرد
معلمان را در چهار بعد: برنامه ریزی، ارتباط، مدیریت و 

ایی هاند و در هر بعد زیر مجموعهارزشیابی تقسیم بندی کرده
 اند. قرار داده

 حوزه در سه را معلمان هایشایستگی  [14] 2هانتلی

 بندی تقسیم ایتعهد حرفه و ایحرفه عمل ای،حرفه دانش

 محتوا، به مربوط دانش شامل ایحرفه است. دانش کرده

است.  یادگیری عمل و تدریس از آگاهی و دانش آموز شناخت
 و یادگیری محیط ایجاد یادگیری، طراحی از ایحرفه عمل

 نیز حرفه ای تعهد و است شده تشکیل ارزشیابی و سنجش

 ها،ارزش رهبری، مشارکت، ای،حرفه یادگیری برگیرندة در

 برکیلمانس، باشد. کاستر،می و اصول اخالقی ارتباطات

 در را معلمان ایحرفه هایشایستگی[15] 3وابلز و کورتاگن

 رفتاری، صالحیت تخصصی، اصلی: دانش دستة پنج

 اند.نموده یم بندیتقس سازماندهی ارتباطات و  پداگوژی،
 دیدگاه از اثربخش معلمان ایحرفه هایشایستگی بعادا

حرفه  هایمسئولیت از: عبارتند [16] 5و استرانگ 4دانیل سون
 تدریس، یا آموزش درس، کالس سازماندهی و مدیریت ای،

 پیش نیازهای دانش آموزان، پیشرفت بر کنترل و نظارت

 شخصی هایویژگی و  آمادگی و برنامه ریزی مؤثر، تدریس

 معلم.
در طراحی مدل ارزشیابی عملکرد معلمان [17]حاتمی 

های معلمان را تعیین کرد که عبارتند دوره ابتدایی شایستگی
 از: 

آگاهی از موضوع تدریس ونحوه ( عملکرد حرفه ای: 1
تدریس آن، مدیریت بر یادگیری دانش آموزان، ارزیابی منظم 

آموزان و اتخاذ تدابیر الزم، تعهد در پیشرفت تحصیلی دانش 
 ی، ابرابر توسعه حرفه ای خود و ارائه سطح باالی رفتار حرفه

رعایت مقررات اداری، برخورد مناسب  ( رفتار شغلی:2
با اولیای دانش آموزان و همکاران، انتقال تجربیات به 
همکاران، پشتکار و جدیت در کار، ابتکار، خالقیت و نوآوری، 

 پذیری وانعطاف 
های دینی، شاخص های رعایت ارزش ( رفتار اخالقی:3 

مندی به تعلیم و تربیت، آگاهی از فنون اداره عملکردی، عالقه

                                                           
1 Peacok &Rawson 
2 Huntly 
3 Koster, Brekelmans, Korthagen, Wubbels 
4 Danielsn 
5 Stronge 
6 Jessop & Penny 
7 Hong, Jon, Jeou, Chan & Lin-Jua 

های فردی دانش آموزان و داشتن کالس، شناخت تفاوت
 روحیه همکاری با مدرسه.

سه پروژه در سریالنکا و آفریقا [13]پیکوک و راوسون 
ند. اشد انجام دادهکستر حمایت میجنوبی که توسط دانشگاه ا

وپ و سدر این پروژه از چهارچوب روابط تدریس معلم که ج
وپ و سج .تدوین کرده بودند استفاده شده است[18] 6پنی

ها را در چهار گروه اصلی: برنامه پنی در این چهارچوب، مولفه
اند و در چهار ریزی، ارتباط، مدیریت و ارزشیابی قرار داده

 اند.مهارت ها را تقسیم بندی کردهسطح این 
 که داد نشان [11]فرزاد  و دانش پژوه پژوهش نتیجة

 معلمان با اختصاصی و عمومی مهارتهای بین همبستگی

 افزایش با است. یعنی مثبت دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

 تحصیلی پیشرفت معلمان، اختصاصی و عمومی مهارتهای

 اما نتایج پژوهش عبدالهی، یابد.می افزایش دانش آموزان نیز

 تحقیقات از نشان داد که بسیاری[19]نادری  و شریعتمداری

 حاکی کشور سراسر در ابتدایی معلمان مورد در انجام گرفته

 هایمهارت و صالحیت از مطالعه، مورد معلمان که است آن از

 نیستند. برخوردار الزم

       در ارزشیابی[ 20]های مطالعه دانش پژوه یافته
ای معلمان علوم و ریاضی دوره راهنمایی های حرفهمهارت

های نشان داد که در برخی از راهکارهای تدریس نارسایی
وجود دارد. این نارسایی ها در پنج مقوله؛ ایجاد آمادگی و 
انگیزه، اجرا و آزمایش، پرسش و پاسخ، جمع بندی و نتیجه 

شترین تحقیق بیگیری، ارزشیابی پایانی و تعیین تکلیف و 
درصد رفتارهای مورد بررسی در معلمان را تشکیل می دهد 

 که یا مشاهده نشده یا به طور نارسا انجام گرفته است. 
نگاری در مالزی نشان براساس یک پژوهش قوم [7]گو 

کار در پنج زمینه از شایستگی الزم داد که معلمان تازه
، دانش نسبت درس و رفتاربرخوردار نبودند: مدیریت کالس
آموزان، جستجوی کمک و به موضوع درسی، درک دانش
 ای.های حرفهپشتیبانی و برخورداری از ارزش

 بین ناهماهنگی [21] 7چان، جوی، چان و لیهونگ

 هایو شایستگی خدمت از پیش معلم تربیت هایشایستگی

 قرار بررسی مورد را خدمت ضمن معلمان تدریس نیاز مورد

 در معلمان هایشایستگی عاملی تحلیل از استفاده دادند. با

مهارت  ها،ارزش سیستم فکری، توانایی اصلی؛ دسته شش
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 و ایحرفه هایتوانایی مدیریت، توانایی فردی، بین های 
 تفاوت پژوهش شد. نتایج بندیدسته شخصیتی هایویژگی

 هایشایستگی مورد در معلمان نظر بین مالحظه ای قابل

 معلمان شغلی های نیازمندی خدمت و از پیش تربیت معلم

زمینه  در سه تفاوت تریننداد. بیش نشان خدمت حال در
 این که بود منطقی تفکر و کنشی پیش تفکر ریسک، مدیریت

 مورد و کافی اندازه به معلم تربیت دوره طول در هاشایستگی

 .است نشده داده توسعه معلمی، حرفه نیاز
ای الزمه اثربخشی معلم حرفهبرخورداری از شایستگی 

 که است اثربخش معلمی  [22]1تگیل و  گرنت نظر است. به

 انتظارات و شوند موفق توانندمی آموزان دانش تمام دارد باور

در  یادگیری گیرد، اجتماعاتمی نظر در هاآن برای باالیی
 برقرار ارتباط آموزان دانش خانواده با و داده تشکیل کالس

 دانش نیاز با را آموزش و است یادگیری حال در کند،می

 دارد باور را فراگیران دانش و هامهارت دهد،می تطبیق آموزان

 عقاید و خود بر نظارت نماید،می استفاده آموزش در آن از و

می پرهیز داوری پیش و سوءگیری از و داشته عملکردش و
 .کند

 لحاظبه  ما کشور آن به تبع و جهان گذار حال در وضعیت

 حوزه در به ویژه فزاینده علوم گسترش و رشد تکنولوژیکی،

 نظام جلوی به رو تغییر نیز یادگیری و و رشد نشناسیارو

 به و هامأموریت و اهداف زمینة در کشور و پرورش آموزش

 هاشایستگی تا کندمی ایجاب معلمان، وظایف افزایش آن تبع
 اعتباریابی و شناسایی مورد معلمان ایحرفه هایصالحیت و

 در تواندمی نه تنها هاویژگی یا هاشایستگی گیرد. این قرار

 منزلة به بلکه شود، گرفته کار به معلمان تربیت و آموزش

 کیفیت میزان ارزشیابی برای هاییشاخص و هامالک عوامل،

 برای آموزشی محتوای تدوین معلمان، اثربخشی و عملکرد

 بدو آموزش هایدوره معلم، تربیت مراکز آموزشی هایبرنامه

 مورد کارورزی، هایبرنامه و خدمت ضمن هایدوره خدمت،

 پژوهش، این انجام از هدف بنابراین، [.2] گیرد قرار استفاده

 بود.  معلمان ایحرفه هایشایستگی اعتباریابی و شناسایی

 های پژوهشسوال
ای حرفهشایستگی  سنجش ابزار زیربنایی هایعامل -1

 کدام اند؟ معلمان

ای عاملی ابزار سنجش شایستگی حرفه ساختار آیا -2
 شود؟معلمان تائید می

سنجش شایستگی  ابزار های پایاییوضعیت شاخص -3
 است؟ چگونه ای معلمانحرفه

                                                           
1 Grant & Gillette 

سنجش شایستگی  ابزار روایی هایشاخص وضعیت -4
 است؟ چگونه ای معلمانحرفه

 روش پژوهش
 ابزار اعتباریابی و ساخت پژوهش حاضر، از آنجا که هدف

پژوهش دسته در بود، ای معلمانشایستگی حرفه سنجش
 گردآوری گیرد. از نظر شیوهمی قرار توسعه و تحقیق های

طرح از و توصیفی )غیرآزمایشی( استفاده مورد روش داده ها،
اکتشافی و  تحلیل عامل خاص به صورت و همبستگی های

 تاییدی است. 
مدارس شهر  ابتدایی دورة معلمان پژوهش کلیه جامعه

از  مناسب نمونه انتخاب (. به منظورN=2900)بودند کرمان 
 اساس بر سپس و تعیین نمونه حجم ابتدا معلمان شهر کرمان

 الزم نمونه حجم شدند.  انتخاب ایخوشه گیرینمونه روش

 شد. تعیین نفر 300 کوکران گیرینمونه فرمول از استفاده با

 در کننده شرکت نفر 300 مجموع در نمونه مورد مطالعه از

 زن درصد( 84) نفر 252 و مرد درصد(  16) نفر 48 پژوهش،

درصد(  5) نفر 15تحصیالت،  همچنین از لحاظ سطح .بودند
 173درصد( در سطح فوق دیپلم،  32) نفر 96درسطح دیپلم، 

در درصد(  33/5) نفر 16درصد( در سطح لیسانس،  57) نفر
 سطح فوق لیسانس تحصیل کرده بودند.

با  برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد. ابتدا پیشینه نظری و تجربی پژوهش  گویه 60

های متعددی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و شایستگی
ای هپژوهشبررسی ها براساس شناسایی شد. این شایستگی

به دست  [18و  14، 13] و خارجی[ 12و  11، 2]داخلی 
 کارشناسان از نفر چند اختیار در پرسشنامه آن از . بعدندآمد

مورد مطالعه قرار گرفت و با انجام  حوزه صاحبنظران و
اجرا  مطالعهاصالحات مورد نظر آنان، بر روی نمونه مورد 

  گردید.

 هایافته
 سنجش ابزار زیرینایی هایعامل .1سوال

 ای معلمان کدام اند؟شایستگی حرفه

 اکتشافی عاملی تحلیل مقدمه به عنوان ابزار پایایی ابتدا

به دست آمد.  75/0شد که ضریب آلفای کرونباخ  بررسی
 نمره با هاسؤال تک تک جهت افزایش پایایی ابزار، همبستگی

 سؤال آن حذف صورت در کرونباخ آلفای و ضریب آزمون کل

 . [23]بررسی شد
به دلیل همبستگی  55و  53، 51، 25، 22های والس
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 که ضریب آلفای [24]( حذف شدند3/0پایین )کمتر از 
 ارتقا یافت. 95/0ها به کرونباخ پس از حذف این سئوال

گیری کفایت نمونه شاخص، 1های جدول با توجه به داده
بدست آمد که بیانگر مناسب  951/0برابر با  1کایزر میر اولکین

باشد. همچنین آزمون تحلیل عاملی میها برای بودن داده

 باشد.( میp < 001/0نیز معنادار  ) 2کرویت بارتلت

 گیری و آزمون کرویت بارتلتکفایت نمونه شاخص .1جدول 
 951/0 (KMO)گیری کایزر میر اولکین کفایت نمونه

 276/2 آزمون کرویت بارتلت
 435 درجه آزادی

 001/0 سطح معناداری

 
 معیوب هایسؤال حذف از پس نهایی شده استخراج هایعامل .2 جدول

 میزان اشتراک
 عامل ها

 گویه ها

ف
ردی

 

3 2 1 
 1 آموزانارتباط دادن اهداف درس با انتظارات یادگیری از دانش  62/0   54/0

 2 اطالع کافی از برنامه های مرتبط با موضوع درس 59/0   47/0

 3 در اختیار داشتن منابع کافی 66/0   50/0

 4 تعیین اهداف های متناسب با موضوع درس 77/0   67/0

 5 آگاهی از نیازهای تحصیلی دانش آموزان 72/0   62/0

 6 توجه به رشد علمی خود 66/0   55/0

 7 توجه به رشد علمی دانش آموزان 59/0   49/0

 8 جلب توجه دانش آموزان به درس  58/0  49/0

 9 دادن دستورالعمل های واضح و قابل درک برای یادگیری دانش آموزان  59/0  57/0

 10 توجه به فعالیت های داوطلبانه دانش آموزان  47/0  43/0

 11 آموزانتوجه به تفاوت های فردی دانش   65/0  58/0

 12 برانگیختن کنجکاوی ذهنی دانش آموزان  65/0  57/0

 13 برقراری ارتباط با دانش آموزان  74/0  64/0

 14 رشد مهارت های اولیه دانش آموزان  62/0  57/0

 15 نظارت بر انجام تمرینات و ارائه کمک به دانش آموزان  71/0  58/0

 16 یادگیری مستقل دانش آموزان عکس العمل مناسب وتشویق  69/0  58/0

 17 ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان جهت انجام فعالیت  های یادگیری  67/0  62/0

 18 برخورد مناسب با رفتارهای نابه جای دانش آموزان  57/0  46/0

 19 توجه به مسائل ایمنی و رفاهی دانش آموزان  57/0  47/0

 20 فعالیت های معتبر و رشد یادگیری خود محورباال بردن سطح    56/0 59/0

 21 دادن مسئولیت کالس به دانش آموزان   55/0 53/0

 22 توجه به تهیه منابع و مواد درسی   63/0 62/0

 23 مشارکت در تشکیل نمایشگاه های علمی برای دانش آموزان   68/0 54/0

 24 استفاده از تجربیات همکاران خود   67/0 55/0

 25 بررسی منابع درسی قبل از تدریس   60/0 56/0

 26 همکاری با معلمان درامر آموزش   71/0 61/0

 27 توزیع مواد و وسایل آموزشی در بین دانش آموزان و جمع آوری آنها به طور موثر   73/0 61/0

 28 انجام تحقیق درکار حرفه ای و عملی خود   56/0 46/0

 29 شدن به فعالیت)مشارکت( دانش آموزان در کارهای کالسیاهمیت قائل    47/0 47/0

 30 استفاده از نتایج ارزشیابی در برنامه ریزی تدریس برای آینده   52/0 53/0

 
 مقدار ویژه 42/6 46/5 74/4

 درصد واریانس 4/21 2/18 8/15

زیربنایی  هایعامل تعداد تعیین برای مختلفی هایمالک
 دارای هایعامل به طورکلی که 3کیزر مالک دارد. وجود ابزار

 از سنگریزه نمودار و داندمی قبول قابل را 1 باالی ویژه مقدار

 اولیه عامل 7کیزر  مالک هستند. طبق آنها مهمترین

 از نداشتند. لذا، را الزم قابلیت بیشتر آنها که شدند استخراج

                                                           
1 Kaiser Mayer Olkin 
2 Bartlett’s Lest of sphericity 
3 Kaser 

 شد. استفاده ریزه سنگ نمودار
ها را براساس مقادیر ویژه آنها نمودار سنگریزه تعداد عامل 

یم از بیشترین تا کمترین مقدار با یک نمودار نزولی نشان
دهد و جایی که شیب منحنی کم شود نشاندهنده تعداد 

 سنگریزه های مناسب است که در این مطالعه، نمودارعامل
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 داد. نشان عامل 3 را مطلوب هایعامل تعداد 
 

 ، ساختار عاملی به دست آمده ارائه شده است.2در جدول 
، 20، 19، 18، 17، 16، 13، 12، 11، 10، 5، 1های سؤال

24 ،26 ،32 ،36 ،38 ،39 ،40 ،42 ،44 ،47  ،52 ،54 ،56 
نداشتند و از  خوبی وضعیت اولیه عاملی ساختار در 57و 

 بار عامل یک از بیش بر ساختار عاملی حذف شدند، چون

 عامل دو به منطقی و مفهومی نظر داشتند و از معناداری

 دو بر که هاییسؤال که است این نداشتند. استدالل ارتباط

 سؤال منظور دهنده و پاسخ اندابهام دارای یا دارند، وزن عامل

 .کنندمی گیریاندازه را مختلف متغیر دو یا شودنمی متوجه را
 ضعیت مناسبی نداشتند،هایی که وسئوالبنابراین، با حذف 

 حذف خود به نیز خود هفتم پنجم، ششم و چهارم، هایعامل

 رسید. ساختار عامل سه به قبول قابل هایعامل تعداد و شدند

 استخراج نهایی ، ساختار2 جدول در شده داده نشان عاملی

 .است اکتشافی عاملی تحلیل از شده
از  هاعامل بر هاسؤال همه عاملی بار ،2 جدول به توجه با

 معنادار ها به طورسؤال دهدمی نشان که است باالتر هم 4/0

 هستند.  مرتبط خود  زیربنایی عامل به
(، عامل دوم )شامل 7تا  1های عامل اول )شامل سئوال

تا  20های ( و عامل سوم )شامل سئوال19تا  8های سئوال
 تک تک برای را اشتراک میزان 2 جدول آخر (. ستون30

 تبیین واریانس میزان بیانگر مقدار دهد. اینمی ها نشانلسؤا

  شده است. استخراج عوامل وسیله به سؤال هر شده
 تبیین واریانس و ویژه مقدار نیز جدول این آخر ردیف دو

می دهد که سه عامل استخراج شده  نشان را عامل با هر شده
های ابزار درصد از واریانس کل سئوال 4/55در مجموع 

 د.کننای معلمان را تبیین میهای حرفهسنجش شایستگی
دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، با توجه به نتایج به

ای معلمان شامل سه عامل ابزار سنجش شایستگی حرفه
 زیربنایی است که این عوامل به ترتیب؛

 سئوال(، 7ریزی برای آموزش )با ( برنامه1 
 سئوال( و 12با ای )( اخالق و مسئولیت حرفه2 
گذاری شدند.سئوال( نام 11( مدیریت منابع )با 3 

 ارزیابی هایشاخص و گیری اندازه مدل تحلیل نتایج .3 جدول
 پایایی مرکب آلفای کرونباخ t 2R مقدار  ضریب استاندارد نشانگر )متغیر مکنون( سازه

 برنامه ریزی برای آموزش

 53/0 2/10 73/0 1گویه 

86/0 71/0 

 42/0 1/9 65/0 2گویه 
 31/0 3/8 56/0 3گویه 
 56/0 1/10 75/0 4گویه 
 56/0 4/10 75/0 5گویه 
 49/0 9/12 70/0 6گویه 
 42/0 8/12 65/0 7گویه 

 ایاخالق و مسئولیت حرفه
 
 

 42/0 1/10 65/0 8گویه 

92/0 
 

92/0 
 

 56/0 4/11 75/0 9گویه 
 43/0 2/10 66/0 10گویه 
 56/0 5/11 75/0 11گویه 
 53/0 2/11 73/0 12گویه 
 51/0 1/11 72/0 13گویه 
 54/0 6/10 74/0 14گویه 
 44/0 2/11 67/0 15گویه 
 50/0 1/11 71/0 16گویه 
 59/0 7/11 77/0 17گویه 
 42/0 1/10 65/0 18گویه 
 43/0 2/11 66/0 19گویه 

 
 
 

 مدیریت منابع

 
 
 
 
 
 

 57/0 4/11 76/0 20گویه 

 
 
90/0 

 
 
 
 

 
 
 
90/0 

 
 
 
 
 

 50/0 8/12 71/0 21گویه 
 62/0 9/12 79/0 22گویه 

 42/0 7/10 65/0 23گویه 

 46/0 1/11 68/0 24گویه 
 57/0 2/11 76/0 25گویه 
 46/0 1/11 68/0 26گویه
 42/0 7/11 65/0 27گویه 
 40/0 9/9 64/0 28گویه 
 47/0 2/11 69/0 29گویه 
 49/0 6/11 70/0 30گویه 



 

49 

 حسین مطهری نژاد و حمیده جهانگرد                                                                                                                   ای معلمانشایستگی حرفه سنجش ابزار اعتباریابی ساخت و

عاملی  ابزار سنجش شایستگی  ساختار آیا .2 سؤال
 شود؟ای معلمان تائید میحرفه

 بررسی؛ دوم مرحله هایتحلیل و سؤال این طرح از هدف

 مرحله شده از استخراج عاملی ساختار رد یا اصالح تأیید،

 قبلی است.
هم تایید  روایی شود، تأیید نیز آمده به دست ساختار اگر 
و  مکنون هایعامل روابط شامل اندازه گیری مدل .شودمی

 به دست نتایج 3 جدول در آنهاست. به مربوط نشانگرهای

 هر ارزیابی روابط هایشاخص و اندازه گیری مدل از آمده

 .تاس شده داده نشان آن نشانگرهای با عامل
 شده تبیین واریانس و درصد  tمقدار استاندارد، عاملی بار

شده  مشخص 3 در جدول عامل هر نشانگرهای تک تک برای

 زیربنایی عامل به نشانگر هر ارتباط میزان ارزیابی اند. شاخص

 معناداری بر 2 باالی tاست. مقدار  آن و معناداری tمقدار  آن،

 از دارد. همانطور که داللت مرتبط عامل با نشانگر هر رابطه

عامل با نشانگرها روابط همه برای است، مشخص 3 جدول
 بنابراین، آمده است. به دست 2 باالی tمقادیر  خود های

 عامل به معنادار به طور نشانگرها همه می شود نتیجه

اندازه  مدل که گفت توانو می هستند مرتبط خود زیربنایی
 است.  مطلوب مورد نظر، هایشاخص ارزیابی طی گیری

 عاملی تحلیل روابط و مدل از کلیت اطمینان حصول برای

است.  آمده 4جدول  در مدل کلی برازش هایتأییدی، شاخص
 کلی کیفیت باره در قضاوت برای الزم ها اطالعاتشاخص این

 کنند. می ارائه را مدل

 های برازش مدلشاخص .4جدول 

ص
اخ

ش
 

2X df P 
𝑥2

𝑑𝑓
 NFI CFI IFI GFI AGFI TLI RMR RMSEA 

 03/0 02/0 96/0 87/0 90/0 97/0 97/0 90/0 41/1 000/0 359 9/508 میزان

 - - - مالک
کمتر از 

3 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
بیشتر از 

90/0 
نزدیک به صفر 

 مطلوبتر
کمتر از 

060/0 
 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوبنسبتاً مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب - - - رتفسی

های برازندگی با عامل تاییدی، شاخص برای تحلیل
نمایی محاسبه شد. تخمین حداکثر درستاستفاده از روش 

شاخص کای دو برای ارزیابی برازش کلی مدل به کار رفت. 
این شاخص به شدت تحت تأثیر اندازه نمونه است و در نمونه 

دهد. از سوی های باال عموماً برازش خوب مدل را نشان نمی
دیگر وقتی تعداد نمونه کم باشد، توانایی الزم در تشخیص 

با توجه به  .[25]یف بودن برازش مدل را ندارد خوب یا ضع
این محدودیت معموالً شاخص نسبت کای دو به درجه آزادی 

شود که تأثیر مقدار نمونه را در این شاخص به نیز گزارش می
را بهترین  3مقدار کمتر از  [26]هومن  رساند.حداقل می

در داند که مقدار به دست آمده حالت برای این شاخص می
حاکی از برازش کامالً مناسب است که  41/1ن پژوهش ای

به خوبی برازش مطلوب مدل را  4ول نتایج جدمدل است. 
ل مددن مناسب بو های برازندگیدهد تمامی شاخصمی ننشا
. باتوجه به نتایج بدست آمده از تحلیل 1کنندتأیید میرا 

عاملی تاییدی، ساختار عاملی به دست آمده از مرحله اول 
 پژوهش و تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد.

                                                           
برازش خوب مدل در نظر گرفته آن به عنوان دامنة پذیرش  06/0های برازش است که مقادیر زیر جز مهمترین شاخص  (RMSEA)ریشة میانگین مربعات خطای برآورد 1

ها است که توسط ها و کواریانسای از مقدار نسبی واریانس( نشان دهنده اندازهAGFI( و شاخص نیکویی برازش تعدیل شده )GFI. شاخص نیکویی برازش )[27]شودمی

 های مشاهده شده بیشتر است( نیکویی برازش مدل با داده9/0 باالتر از )معموالًشود. هر دو معیار بین صفر تا یک متغیر است که هر چه به یک نزدیکتر باشد مدل تبیین می

آورده  9/0ها دامنه پذیرش باالی ( برای هر یک از این شاخصIFI(، شاخص برازندگی فزاینده )NFI(، شاخص برازش هنجار شده )CFI) ای بنتلر. شاخص برازش مقایسه[26]

 .[28]دهد رازش خوب مدل را نشان میب 95/0شده است و مقدار باالتر از 

سنجش  ابزار پایایی هایشاخصوضعیت  .3 سؤال
 است؟ چگونه ای معلمانشایستگی حرفه

 درونی، همسانی شامل بررسی پایایی شاخص نوع سه

شدند  محاسبه پژوهش این مرکب در و پایایی گویه پایایی
 است  گویه واریانس از مقداری گویه شاخص پایایی .[29]

باشد  معنادار گویه عاملی بار دارد. اگر قرار سازه تحت که
 بررسی برای .[30](، دارای پایایی است2بزرگتر از t)مقدار 

 هاعامل تفکیک به کرونباخ ضریب آلفای درونی، همسانی

 اندازه برای شاخصی کرونباخ آلفای شد. ضریب محاسبه

 یک به گانهچند هایگویه درونی انسجام و میزان تعلق گیری

 قبول قابل را 7/0باالی  کرونباخ مقدار آلفای .است عامل

 پایایی شاخص طریق از سازه پایایی .[31]است  دانسته

-گویه کفایت میزان شود. پایایی مرکبمی محاسبه نیز مرکب

 مقدار .سنجیدمی آن گیریاندازه در نهفته را عامل یک های

 ستون است. دو 7/0مرکب  شاخص پایایی برای قبول قابل

 گزارش پایایی را از بررسی آمده دست به نتایج 3 جدول آخر

 کنند.می
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 درونی همسانی وجود از 3 جدول در شده گزارش نتایج  

 به دست نتایج به توجه کند. بامی حکایت پایایی مرکب و

 شامل پایایی ،ابزار پایایی ارزیابی شاخص سه بررسی در آمده

 همسانیاستاندارد عاملی(،  ضرایب معناداری به توجه گویه )با

 مرکب )بر پایایی ( و7/0باالی  آلفای مقادیر اساس درونی )بر

شود که ابزار گیری مینتیجه (7/0باالی  مقادیر اساس
ای معلمان از پایایی مناسب و های حرفهسنجش شایستگی

  مطلوب برخوردار است.
سنجش  ابزار روایی هایشاخصوضعیت  .4 سؤال

 است؟ چگونه ای معلمانشایستگی حرفه
 عنوان تعیین به تأییدی عاملی ساختار بررسی کنار در

عامل و ابزار روایی برای نیز دیگری هایبررسی روایی ابزار،
آن انجام شد. روایی سازه عامل به مقداری که مجموع  های

 کنند، مربوطنشانگرها به درستی مفهوم سازه را منعکس می
 پژوهش در این سازه روایی بررسی شاخص دو .[32]شودمی

 و تفکیکی. فورنل روایی و همگرا شدند: روایی بررسی
 2برآوردشده واریانس میانگین عنوان با را شاخصی ]33[1الکر

(AVE) استقبال و استفاده مورد بسیار که اندکرده معرفی 

 .است قرارگرفته
 دارای باشند، 5/0از  باالتر  AVEدارای که هاییعامل

 و تمایزپذیری بر تفکیکی هستند. روایی همگرا روایی
 ولی مشابه نظری لحاظ به حتی که هاییعامل استقالل

 عامل بزرگتر هر AVEمقدار  دارد. اگر اشاره هستند، مستقل

 گواهی باشد، هاعامل دیگر با عامل آن همبستگی مجذور از

که معناداری  3اطالعات جدول  .[31] است تفکیکی روایی بر
بارهای عاملی همه نشانگرها را برای هر سه عامل نشان می

 پایایی شاخص بودن دهد، یکی از شواهد روایی همگراست. باال
 دیگری تأیید است، شده داده نشان 3 جدول در که نیز مرکب

 آمده به دست اطالعات 5جدول  همگراست. در روایی برای

 برای AVEشاخص  از استفاده با تفکیکی و همگرا روایی برای

 است. شده نشان داده عامل هر

 قطر )روی  AVEشاخص  و هاعامل بین همبستگی مجذور .5 جدول

 عامل هر برای اصلی(
 3 2 1 عامل

   69/0 . برنامه ریزی برای آموزش1
  70/0 05/0 . اخالق و مسئولیت حرفه ای2

 70/0 03/0 00/0 . مدیریت منابع3

                                                           
1 Fornell & Larcker 
2 Average Variance Expected 

3 Farell 

 

 

 از  همگرا روایی ،5 جدول در شده ارائه اطالعات طبق

است.  برقرار شده تبیین واریانس میانگین برآورد طریق
شود. می ارزیابی مطلوب شاخص این برای 5/0باالی  مقادیر

 هایعامل برای AVEمقادیر  که است مشخص 5 جدول از

 همگرا روایی بنابراین،. است 70/0و 70/0، 69/0پژوهش  این

 قطری غیر شود. مقادیرمی تأیید نیز شاخص این از استفاده با

 شاخص هاست.عامل بین همبستگی مجذور جدول این در
AVE هاعامل بین دو به دو از همبستگی هاعامل همه برای 

 .دارد وجود عامل سه هر برای تفکیکی روایی لذا ت،بزرگتراس
از ای معلمان ابزار سنجش شایستگی های حرفه بنابراین،

 روایی همگرا و روایی تفکیکی برخوردار است.

 بحث و نتیجه گیری

معلم هم فراهم کننده و هدایت کننده فرصتهای 
یادگیری، هم عاملی اساسی در ارضاء دلبستگی ها و نیازها و 

ی مهارت های اساسی و مهم در دانش هم پرورش دهنده
های معلم مجموعه شایستگی. بنابراین، [34]آموزان است 

نگرش ها وها، ارزشها، ادراکای از دانش، مهارتپیچیده
شود. هاست که به اقدام  اثربخش در حرفه معلمی منجر می

از آنجا که حرفه معلمی بیشتر از یک وظیفه است و شامل 
شود که به آموزش و های مختلفی میها و مفروضهارزش

پرورش، یادگیری و جامعه مربوط هستند، مفهوم شایستگی 
معلم تحت تاثیر شرایط ملی هر کشور امکان دارد متفاوت 

 ساخت و اعتباریابی ابزار هدف با پژوهش اینلذا،  .[35]باشد 

 زیربنایی عوامل و ان انجاممعلمای حرفهشایستگی  سنجش
 شد. به بررسی علمانای مشایستگی حرفه دهنده تشکیل

 پیشینه مطالعه با ایاولیه پرسشنامه ابتدا منظور، همین

و [ 12و  11، 2]های داخلیو بررسی پژوهش پژوهش
 300 نمونه در و تهیه سؤال 60 با [18و  14، 13]خارجی

 اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با شد. اجرا پژوهش نفری

اخالق و مسئولیت برنامه ریزی برای آموزش، ؛ عامل سه
 تشکیل و زیربنایی عوامل به عنوان مدیریت منابعو ای، حرفه

 سؤال 30 که شدند تعیین ای معلمانشایستگی حرفه دهنده

 عامل سه این به اولیه ابزار در سؤال موجود 60 مجموع از

 شدند.  مربوط
نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز گواهی بر تایید عوامل 

. در پژوهش پیکوک و بوداستخراج شده در مرحله اول 
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استخراج و  شایستگی برنامه ریزی و مدیریت [13]راوسون
 ابعاد شایستگی معلمان را در [14]معرفی شده است. هانتلی

 ایتعهد حرفه و ایحرفه عمل ای،حرفه دانش حوزه سه

ریزی برای است که شایستگی برنامه کرده بندیتقسیم
ای، شایستگی اخالق و مسئولیت آموزش در حوزه دانش حرفه

ای و شایستگی مدیریت منابع حوزه تعهد حرفه ای درحرفه
کاستر، برکیلمانش،  گیرد.ای قرار میدر حوزه عمل حرفه

در پژوهش خود ابعاد شایستگی معلمان  [15]وابلز و کورتاگن
اند. دانیل رفتاری در نظر گرفته صالحیت تخصصی و انشرا د

 و مدیریت ای،حرفه هایمسئولیت [9]سون و استرانگ 
 ویژگی های و یآمادگ و درس، برنامه ریزی کالس سازماندهی

معلم را عوامل زیر بنایی شایستگی معلمان ذکر می شخصی
 کنند.

معلمان شایستگی  زیربنایی عوامل برای که تنوعی علیرغم
 مشهود آنها بین در بسیاری همپوشانی شود،می مشاهده

اندازه  ابزار که بومی شرایط از تواننمی این، وجود با .است
شایستگی است کرد. بدیهی غفلت است، آن از برآمده گیری

 زمانی شرایط در هایاز این شایستگ انتظارات و ایهای حرفه
  .است متفاوت مختلف مکانی و

پایایی و  شرط دو برقراری و بررسی برایدر این پژوهش، 
 .شد استفاده جامعی نسبتاً هایروش و هامالک ابزار، روایی

 پایایی درونی، همسانی شامل پایایی بررسی شاخص نوع سه

 شدند. در محاسبه پژوهش این مرکب در پایایی و گویه

 ابزار پایایی ارزیابی شاخص سه بررسی در و هایافته قسمت

 مرکب پایایی و درونی همسانی گویه، پایایی که شد نتیجه

 تشکیل های عامل و ابزار هستند. پایایی مناسب و مطلوب

 است، گیری اندازه ابزار هر ارزیابی در مالک اولین آن دهنده

 یافته به تواننمی ابزار پایایی پایین یا کم صورت در که چرا

 به توجه با لذا، .[31] کرد اتکا آن از آمده دست به های

 .دانست پایا و معتبر را حاضر ابزار توانمی هاشاخص مطلوبیت
 ایپاره اصالح و حذف نتیجه هم نهایی ابزار در پایایی تأیید

است. هرچند تعداد  ابزار کلی مطلوبیت نتیجه هم و هاگویه از
های قبلی تفاوتعوامل مستخرج در این پژوهش با پژوهش

 هایپژوهش در ابزار پایایی وضعیت دارد، اماهایی وجود 

 .است شده تأیید و گزارش نیز قبلی مشابه
شدند:  بررسی مختلفی هایشاخص روایی ابزار، بررسی در
 شاخص سه تفکیکی. هر روایی و همگرا روایی ،سازه روایی

 عنوان به روایی حساسیت. داشتند مطلوبی وضعیت روایی

 روایی واقع، باالست. در گیریاندازه ابزار هر ویژگی مهمترین

 آن برای ابزار که است چیزی آن مناسب گیریاندازه بر دال

 برای نیز دیگری هایمالک چند هر .[36] است شده تهیه

 دالیل به پژوهش این در که دارند وجود روایی بررسی

 متنوعی و متعدد هایشاخص اما نشدند، استفاده مختلفی

 حمایت روایی کلی ابزار از گفت توانمی که شدند بررسی

 کنند. می
هرچند نتایج حاصل از این پژوهش به معلمان ابتدایی 

شود و امکان دارد نتایج به مدارس شهر کرمان محدود می
سایر معلمان قابل تعمیم نباشد، اما نتایج گویای این است که 

ای معلمان و دسته بندی آنها از اهمیت های حرفهشایستگی
ای برخوردار است. بنابراین، ابزار تهیه شده در این هویژ

ای های حرفهتواند جهت سنجش شایستگیپژوهش می
نتایج آن جهت بهبود و از معلمان مورد استفاده قرار گیرد و 

ارتقای شایستگی آنان استفاده به عمل آورد تا بتوان گامی 
 تآموزان و ارتقای کیفیدانشموثر در جهت موفقیت تحصیلی 
 نظام آموزش و پرورش برداشت.

در این پژوهش تالش شد ابزاری برای سنجش شایستگی 
ای معلمان تهیه شود، اما باید به این موضوع اذعان کرد حرفه

های فردا نیستند. های امروز همان شایستگیکه شایستگی
ان و شمعلمان شایسته باید بتوانند یک دیدگاه کلی از حرفه

با تقاضاهای جامعه داشته باشند و  تغییراتش در ارتباط
وز رهایشان را براساس شرایط و تقاضاهای جدید بهشایستگی

. در نتیجه، ضرورت ساخت و اعتباریابی ابزارهای [37]کنند 
ای معلمان به قوت خود جدید برای سنجش شایستگی حرفه

 .باقیست
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