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 چکیده

پژوهش حاضرررر با هدر بررسررری، سرررا ت و 

ای معلمان انجام های حرفههنجاريابی صررالح ت

اين پژوهش از نظر هدر کاربردی و از نظر  شررد.

مامی داده نوع گرد آوری ها همبسرررتگی بود. ت

-97در سررال تحصرر لی معلمان اسررتان ویوين 

جامعه آماری پژوهش حاضررر را تشرر     1396

شرکت کننده  618دادند. نمونه مورد نظر شام  

شه ای انتخاب بودند که به روش نمونه گ ری  و

ها از مق اس محقق برای جمع آوری داده .شرردند

صالح ت ان که دارای ای معلمهای حرفهسا ته 

شد. داده 10گويه و  56 ستفاده  ها با مؤلفه بود، ا

و با  LISREL و  SPSS -25کمک نرم افیارهای 

به روش الوشررره، روايی  کاربرد روايی محتوايی 

به روش  عاملی اکتشرررافی  با تحل    سرررازه 

فه با روش مؤل مد  عا های اصرررلی و شر ش مت

های واريماکس و تحل   عاملی تأي دی، شررا  

يايی براز پا باخ برای بررسررری  فای کرون ش و آل

به روش  تايو روايی محتوايی  تحل   شررردند. ن

Abstract 

The purpose of this study was to 

investigate the construction and 

standardization of professional 

competencies of teachers. The present 

study was applied in terms of purpose 

and in terms of data collection type, 

correlation. All teachers in Qazvin 

province in the academic year of 2017-

2018 were the statistical population of the 

present study. The sample consisted of 

618 participants who were selected by 

cluster sampling method. To collect the 

data, a researcher-made scale of 

professional competencies of teachers 

was used that contained 56 items and 10 

components. Data were analyzed using 

SPSS and LISREL software's and 

through content validity in Lawshe 

method, exploratory and confirmatory 

factor analysis, principle component 

analysis, orthogonal rotation with 

varimax rotation, confirmation factor 

analysis, fitness indexes, and Cronbach’s 

alpha . The results of content validity in 
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 مقدمه

 و مهارت علم، به معلمان و دانش آموزان تجه ی ،حاضر عصر در پرورش و آموزش وظايف از ي ی

 بنابراين. نندک زندگی موفق شهروندان عنوان به يافته توسعه دن ای اين در بتوانند هاآن تا است هنر

 پرورش و موزشآ نظام که جايیآن از. باشد هماهنگ دن ای کنونی با بايد پرورش و آموزش س ستم

 از ي ی ، نقاط ضعف آن از ب ن برود.تغ  رات بر ی طريق از بايد شود،می اداره سنتی طور به ايران

، اينانلو و 2012، 2است )کانی، م  فری، م لر و استاجر 1ای معلمانهای حرفهصالح ت تغ  رات اين

 (.2011زند، 

ها آن يی است که معلم با کسبهاها و مهارتها، گرايشصالح ت معلمی، مجموعه شنا ت

تواند در جريان تعل م و ترب ت به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی، فراگ ران می

                                                           
1 . Professional Competence of Teachers 

2 .  Kane, McCaffrey, Miller, & Staiger 

ناسررررب مق اس  حاکی از روايی م الوشرررره، 

فهصرررالح ت مان بود. تحل   های حر ای معل

فه که مق اس مؤل های اصرررلی نشرررران داد 

فهصرررالح ت مان از های حر م   10ای معل عا

ای، مديريت کالس دانش، ا الق حرفهشرررام  

، تدريس مؤثر،  الو ت ونوآوری، هم اری درس

ها، پژوهشرررگری، و تعام ، ارزشررر ابی از آمو ته

سعه حرفه شده  ایفناوری اطالعات و تو ش     ت

تايو تحل   عاملی تأي دی حاکی از  اسرررت و ن

م  عا ناسرررب  با دادهبرازش م فای ها بود. ها  آل

و برای ک   60/0باالتر از  برای هر مؤلفهکرونباخ 

بر اساس نتايو حاصله بدست آمد.  97/0مق اس 

 ای معلمانهای حرفهصالح ت توان از مق اسمی

جش  ن برای سررر بر  ت ع م بیاری  نوان ا ع برره 

 استفاده کرد. ای معلمانهای حرفهصالح ت

یدی: هایواژه فهصرررالح تکل ای، های حر

شافی و  معلمان، روايی، پايايی، تحل   عاملی اکت

 .تأي دی

 

 

the Lawshe method indicated that the 

teachers' professional qualifications scale 

was appropriate. The analysis of the main 

components showed that the professional 

competencies of teachers from 10 factors 

including knowledge, professional 

ethics, classroom management, effective 

teaching, creativity and innovation, 

cooperation and interaction, assessment 

of learning, research, technology 

Professional information and 

development were formed and the results 

of the confirmatory factor analysis 

indicated the proper fitting of the factors 

with the data. Cronbach's alpha for each 

component was higher than 0.65 and for 

the whole scale was 0.97. Based on the 

results, one can use the professional 

competence scale of teachers as a valid 

tool for assessing the professional 

qualifications of teachers. 

Keywords:      Professional 

competencies, Teacher, Validity, 

Reliability, exploratory and confirmatory 

factor analysis  .  
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های الح ت، ص1های شنا تیصالح ت یتوان در سه ح طههای معلمی را میکمک کند. صالح ت

ها شنا تی مجموعه آگاهی یهاصالح ت بندی نمود. منظور ازطبقه 3های مهارتی، صالح ت2عاطفی

و موضوعات مرتبط با تعل م و ترب ت  های ذهنی است که معلم را در شنا ت و تحل   مسائ و مهارت

و عاليق معلم نسبت به مسائ  و موضوعات ها های عاطفی، مجموعه گرايشسازد. صالح تتوانا می

های علمی معلم در فرآيند ا و توانايیهمهارتی به مهارت هایمرتبط با تعل م و ترب ت است و صالح ت

آموز حاص  گانه، صالح ت تأث رگذاری بر دانشهای سهصالح ت شود از مجموعهيادگ ری مرتبط می

 (.9113 مل ی،، 2017، 4)ووت ی و س فريد شودمی

ای وجود ( دو جنبه عمومی و تخصصی برای صالح ت حرفه2013) 5مطابق با پژوهش گونسیی

تواند مؤثر باشد. بر اساس آ رين شواهد، صالح ت های عمومی و تخصصی میجنبهدارد. ترک ب 

برنامه ريیی درسی، اجرا و ارزيابی، دانش نظری  ای معلمان برای آموزش سطح باال عبارتند از:حرفه

های مرتبط با زندگی کاری، ايجاد و استفاده از دانش شواهد محور، مديريت و رهبری و عملی و مهارت

های يادگ ری، ارزش ابی، اد و سازماندهی موضوعات، روش تدريس مف د و مبتنی برنظريهافر

های عمومی مانند های مرتبط با ب ارگ ری فناوری در تدريس و مح ط يادگ ری، مهارتصالح ت

ای ای و توسعه حرفهتف ر انتقادی، ارتباط مؤثر، هم اری، و تصم م گ ری، رعايت ا الق حرفه

 ها و ها، توانايیای معلمان س ستمی از دانش، مهارتهای حرفه(. صالح ت2018، 6)م  ونن

دهد )زالت ک، بج  س، ای مؤثر را ارائه میهای حرفههای انگ یشی است که آموزشمووع ت

 (.2014، 7مارين ويک و بجويک

جود دارد ای معلمان سه ح طه و( برای صالح ت حرفه2009) 8مطابق با الگوی اگون و و رول اک

های تخصصی که در صالح ت -3های پايه و صالح ت -2های کل دی، صالح ت -1که عبارتند از:

گ رد. بر طبق های کل دی و اساسی ورار میهای ارتباطی معلمان در بخش صالح تآن مهارت

های ، صالح ت9های ترب تیای معلمان سه گروه شام  صالح تروي ردهای ديگر، صالح ت حرفه

ها برای انتقال محتوای دوره آموزشی(، تبط با محتوای دوره آموزشی )س ستمی از دانش و مهارتمر

(. بر طبق روي ردهای سنتی و مدرن در 2009، 10های ارتباطی است )پانت ک و وبلیو صالح ت

گردد. دانش آموز تع  ن می-آموزش، ک ف ت تعل م و ترب ت، فرايندی است که به وس له تعام  معلم

                                                           
1. Cognitive Competencies 

2. Affective Competencies 

3. Skill Competencies 

4 . Wuttke   &  Seifried 

5 . Gonczi 

6 . Mikkonen 

7 . Zlatić a , Bjekić b , Marinković a &  Bojović  

8 . Ogienko& Rolyak 

9 . educational competencies 

10 . Pantić, & Wubbels 
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های ضروری برای افیايش يادگ ری دانش آموز است )زالت ک، های ارتباطی معلم، از مهارتهارتم

 (.2014، 1بج  س، مارين ويک و بجويک

 -1ای معلمان در شهار ح طه شام های حرفه( صالح ت2013) 2طبق الگوی بامرت و کانتر 

ای تقس م دانش حرفه -4نظ می، و  ود ت -3ها، گ ریانگ یش و جهت -2ها و اهدار، باورها، ارزش

ای از پنو مؤلفه دانش مرتبط با محتوا، دانش مرتبط با تدريس محتوا، شود. ح طه دانش حرفهمی

 3است. بر طبق پژوهش سلویای تش    شدهسازمانی و دانش مشاورهروان شناسی تدريس، دانش

وانايی و مهارت در برنامه ريیی، ب ار ای معلمان عبارتند ازداشتن تهای صالح ت حرفه( مؤلفه2010)

 -های فرهنگیگ ری فناوری در تدريس، پژوهش، ارتباط، يادگ ری مادام العمر، توانايی و مهارت

 اجتماعی و ه جانی. 

توان ارشوب مفهومی صالح ت معلمان را میش (1395طبق پژوهش ديبايی صابر و هم اران )

های مؤلفه دانش، نگرش، مهارت، توانايی و ويژگیبر اساس مدارک و مستندات مرتبط در پنو 

ر صالح ت د(، 1393پژوهش عبداللهی، دادجوی توکلی و يوسل انی )تقس م بندی کرد.  شخص تی

و آمادگی،  بعد يا مؤلفة اصلی، شام  پ ش ن ازهای معلم، ويژگی های شخصی معلم، برنامه ريیی هفت

ان و ريس، نظارت بر پ شرفت و توان دانش آموزمديريت و سازمان دهی کالس درس، آموزش يا تد

رای انتقال ای شناسايی شد. در بعد پ ش ن ازهای معلم، داشتن توانايی کالمی بهای حرفهمسئول ت

ن روشن؛ در مفاه م به دانش آموزان؛ در بعد نظارت بر پ شرفت دانش آموزان، توض ح ت ال ف به زبا

ر بعد برنامه و تعام  محترمانه با والدين دانش آموزان؛ د های حرفه ای، داشتن رفتاربعد مسئول ت

، آماده ريیی و آمادگی، ب ان نتايو درس به زبان روشن؛ در بعد مديريت و سازماندهی کالس درس

اد فرصت های شخصی معلم، ايجکردن پ شاپ ش مواد آموزشی برای استفاده در کالس؛ در بعد ويژگی

ه م و زبان زان و در بعد آموزش يا تدريس ن ی، بهره گ ری از مفاهايی برای موفق ت همة دانش آمو

ان هايی شناسايی شده است که معلمترين صالح تمتناسب با سن و سوابق دانش آموزان، مهم

  .اثربخش بايد از آن بر وردار باشند

 ای نقش بسیايی در فرايندهایهای حرفهاند که داشتن صالح تهای ا  ر نشان دادهپژوهش

و ل پوس ی  2009، 5، هاتی2013، 4کند )برای مثال کانتر و هم ارانيادگ ری دانش آموزان ايفا می

ای های تخصصی صالح ت حرفهها عمدتاً نقش برجسته ح طه(. همچن ن پژوهش2009، 6و هم اران

 د مانند دانش تخصصی، دانش مبتنی بر محتوا، روش تدريس را در موفق ت دانش آموزان مورد تأي

                                                           
1 . Zlatić a, Bjekić, Marinković a & Bojović 

2 . Baumert & Kunter 

3 . Selvi 

4 .Kunter & et al 

5 . Hattie & et al 

6 .Lipowsky & et al 
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ارزيابی  (. از سوی ديگر2010، 2، بامرت و هم اران2005، 1اند )برای مثال ه   و هم ارانورار داده

های تواند سنجش ک ف ت معلمان و روششود، نخست اين ه میمعلمان با دو هدر اصلی انجام می

شد ک ف ت ای برای رهای يادگ ری حرفهتدريس را افیايش دهد و دوم اين ه منجر به ايجاد فرصت

 ای معلمان ضرورت دارد.. بنابر اين داشتن مق اس استاندارد برای ارزيابی صالح ت حرفهآموزش شود

 کند. اولای شند مسأله را مشخ  میبررسی پ ش نه در مورد ابیار سنجش صالح ت حرفه

اند، بل ه دهای معلمان را مورد توجه ورار نداهای موجود ارزيابی صالح ت های حرفهکه مق اساين

های ستگاهای مديران مدارس و يا ساير دهای حرفههای موجود ب شتر برای ارزيابی صالح تمق اس

بی صالح ت ( ارزيا1394دولتی و غ ر دولتی بوده است. برای مثال  فرزانه، پور کريمی و نوروزی )

ای  ت حرفه(، صالح1390ای مديران مدارس، حاج کريمی، رضائ ان، هاديیاده و بن ادی نائ نی )حرفه

صالح ت   (،1392های دولتی، رنجبر،  ائف الهی، دانايی فرد و فانی )مديران منابع انسانی بخش

ای مديران ( صالح ت حرفه1394های سالمت، ترک زاده و انصاری )ای مديران بخشحرفه

انی. در پ ش دبستای مرب ان های حرفه(، صالح ت1394دانشگاهی، فالح، احمدی ورضازاده ش راز )

غفول مانده ای معلمان پردا ته شده باشد، ماين ب ن مق اسی استاندارد که به بررسی صالح ت حرفه

اص را  ای معلمان، معلمان يک دوره  يا تخص  که مق اس مربوط به صالح ت حرفهاست. دوم اين

مربوط به  (، فقط مق اس1393مورد توجه ورار داده است، برای مثال عبدالهی، توکلی و يوسل انی )

رحس نی اند و م ای معلمان دوره ابتدايی را مورد سا ت و هنجار يابی ورار دادهصالح ت حرفه

که ينای معلمان ترب ت بدنی را بررسی کرده است. سوم ا(،  مق اس مربوط صالح ت حرفه1395)

ارسازی ای آماری و هنجهای معلمان از نظر تحل  های سا ته شده در مورد صالح ت حرفهمق اس

مومی عای معلمان آموزش ( صالح ت حرفه1388دشار نق  هستند. برای مثال، ن  نامی و کريمی )

در آن از  اند وای دانشجو معلمان را مورد بررسی ورار داده(، صالح ت حرفه1391و ماليی نژاد )

تاي دی را  عاملی اکتشافی و پرسشنامه محقق سا ته استفاده کرده اند، اما شواهد مربوط به تحل  

ر سا ت و اند. بر اساس  الء موجود در زم نه وجود ابیار معتبر، پژوهش حاضر باهدگیارش ن رده

ؤال است که  ای معلمان انجام شدو به دنبال پاسخ به اين سها حرفهاعتباريابی برای سنجش صالح ت

آن شگونه    شده است و روايی و پايايیهايی تش  ای معلمان از شه مؤلفهها حرفهمق اس صالح ت

 است؟

 

  

                                                           
1 . Hill & et al 

2 .Baumert & et al 



 
 1398 بهار، 28 دورة هفتم، شمارةژوهشی روان سنجی، پ -فصلنامه علمی                          78

 

 پژوهش روش

می ها همبستگی است. تماپژوهش حاضر از نظر هدر کاربردی و از نظر نوع گرد آوری داده

.  جامعه آماری پژوهش حاضر را تش    دادند 1396-97در سال تحص لی معلمان استان ویوين 

ند. ای انتخاب شدکه به روش نمونه گ ری  وشهشرکت کننده بودند  618نمونه مورد نظر شام  

ن ویوين به نمونه مورد نظر طی روند زير انتخاب شد. ابتدا از شهارده منطقه آموزش و پرورش استا

هار شطور تصادفی هفت منطقه انتخاب شد بعد از آن از هر منطقه  شهار دب رستان د ترانه و 

ابتدايی  کدام دو دب رستان( همچن ن شهار دبستاندب رستان پسرانه )دوره اول و دوم متوسطه هر 

وع به روش پسرانه و شهار دبستان د تر از هر منطقه به طور تصادفی مورد نظر ورار گرفت. در مجم

 مدرسه نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه ورار گرفت.  112ای از  وشه

م، رصد دارای مدرک ديپلد 8/0بودند.  مرددرصد  8/49درصد از شرکت کنندگان زن و  2/50

درصد مدرک  3/6درصد کارشناسی ارشد و  4/25درصد کارشناسی،  2/60درصد کاردانی،  3/7

طع متوسطه درصد در مق 9/35درصد از معلمان مورد مطالعه در مقطع ابتدايی،  5/33دکتری داشتند. 

 3/50روستايی و درصد در مدارس  7/49درصد در مقطع متوسطه دوم تدريس داشتند.  6/30اول و 

ی، درصد از معلمان در مدارس دولت 3/5درصد در مدارس شهری مشغول به کار بودند. همچن ن 

 کردند. درصد در مدارس غ ر دولتی تدريس می 3/6درصد در مدارس ه أت امنايی و  4/37

ها از مق اس محقق سررا ته اسررتفاده شررد. اين مق اس بر اسرراس مبانی، برای جمع آوری داده

شورای عالی آموزش و پرورش ايران، ها و پژوهشوالگ صوبات و مق اس  شده از جمله م های انجام 

های های مرتبط در زم نه صرررالح ت(، و پژوهش1390سرررند تحول بن ادين آموزش و پرورش )

شد و دارای حرفه سا ته  ست که   56ای معلمان  صالح ت10گويه ا ای معلمان های حرفهمولفه 

گويه(،  6گويه(، مديريت کالس درس ) 11ای، )گويه(، ا الق حرفه 2ای )هشرررام  دانش حرف

ارزشررر ابی از  گويه(، 4گويه(، هم اری و تعام  ) 7گويه(،  الو ت و نوآوری ) 10تدريس مؤثر )

شگری ) 3ها )آمو ته سعه حرفه 4گويه(، فناوری اطالعات ) 4گويه(، پژوه گويه(،  5ای )گويه(، تو

جهل  ر  فطرا در مق اس  ياد( ت پنو در تا نمره  پنو )  لی ز يک)  لی کم(  ای از نمره 

شافی سنجد.می سی روايی از تحل   عاملی اکت سی پايايی از روش  2و تأي دی 1برای برر و برای برر

 انجام شد. LISREL-8ونرم افیار  SPSS 4-25 -نرم افیاربا استفاده از  3آلفای کرونباخ

 

  

                                                           
1. Exploratory analysis 

2 . Confirmatory factor analysis 

3 . Cronbach's Alpha 

4 . statistical package for social science 
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 هایافته

های صالح تابتدا نتايو مربوط به روايی و سپس نتايو مربوط به پايايی مق اس در اين بخش 

 مق اس بررسی شد. برای« سازه»و « محتوايی»، «صوری»ای معلمان گیارش شده است. روايی حرفه

جهت استفاده شد. ( 5197)2الوشه  (CVR)1نسبت روايی محتوايیسنجش روايی محتوايی از شا   

در زم نه  با درجه دکترای علوم ترب تی، متخص و کارشناسان نفر از 12راتنظمحاسبه اين شا  

که هريک از  شدها  واسته و با توض ح اهدار آزمون، از آن ورار گفتمحتوای آزمون مورد نظر 

 «گويه مف د است، ولی ضروری ن ست»، «گويه ضروری است»ای ها را بر اساس ط ف سه درجهگويه
ها  واسته شد، از نظر صوری در ضمن اين بررسی از آن طبقه بندی کنند.« گويه ضرورتی ندارد»و 

ارائه دهند. الزم به ذکر است که روايی صوری در اين  ن ی مق اس را مورد بررسی و پ شنهادات الزم را

( در پژوهش حاضر 1975بررسی روايی محتوايی کمّی مبتنی بر الگوی الوشه )مرحله تأي د شد. برای 

  زير انجام شد: طی مراح 

يی بايد از شناسايی اعضای تع  ن روايی محتوايی مق اس: معموالً اعضای ارزياب روا ی اول،مرحله

ابی دو ق متخصصانی تش    شوند که در حوزه محتوايی مق اس فعال ّت داشته باشند تا ام ان ارزي

سی، برنامه ريیی درو صح ح فراهم شود، لذا در اين پژوهش از متخصصان حوزه علوم ترب تی )

( 1975استفاده شد. اگرشه در روش پ شنهادی الوشه )مديريت آموزشی و فلسفه تعل م و ترب ت(

شتری در حداو  تعداد متخصصان پنو نفر است، اما تصم م بر آن شد که تا حد ام ان از اعضای ب 

د از مشارکت انصرار افراهای آتی مانند اين مطالعه استفاده شود. اين تصم م ضمن غلبه بر محدوديت

شارکت در متخص  برای م 12شد. بر اين اساس از پژوهش، باعث افیايش وابل ّت اطم نان نتايو می

های ، ارسال مق اس ارزيابی صالح تی دوممرحلهسنجش روايی محتوايی کمّی دعوت شدند. 

ای رايانامه بر ای معلمان برای متخصصان تع  ن روايی محتوايی کمّی: مق اس از طريقحرفه

ی اظهار رگههای الزم در زم نه ت م   بمتخصصان تع  ن روايی ارسال شد و با تماس تلفنی، پ گ ری

شد  وارد SPSSهای ارسالی توسط گروه متخصصان به نرم افیار نظر انجام گرديد، سپس ارزيابی

محتوايی  تع  ن روايی ، کمّی سازی ارزيابی اعضایی سوممرحلهها انجام شد. وتحل   آماری داده

ير زبرای تع  ن نسبت روايی محتوايی از فرمول  (CVR) از طريق محاسبه نسبت روايی محتوايی

 استفاده شد:

  

                                                           
1. content validity ratio 

2 . LAWSHE  



 
 1398 بهار، 28 دورة هفتم، شمارةژوهشی روان سنجی، پ -فصلنامه علمی                          80

 

 

تعداد کل 

 متخصصان
که گزینه ضروری را  انیتعداد متخصص -

 اندانتخاب کرده

 

2 CVR= 

 ل متخصصانتعداد ک

2 

 

 

 

های مق اس س تعداد متخصصانی که به ارزيابی گويهمورد پذيرش بر اسا CVRتفس ر مقدار 

مورد پذيرش برای  CVR( مشخ  شده است، برای مثال  1975اند، توسط الوشه )پردا ته

بعد از انجام مراح  فوق، است.  29/0نفر  40و  56/0نفر،  12، 99/0نفر،  5متخصصان به تعداد 

 1  ک محاسبه گرديد که نتايو آن در جدول نسبت روايی محتوايی برای هر گويه و هر مؤلفه به تف

  گیارش شده است.

های مقیاس ها و مؤلفهبرای گویهنتایج  محاسبه نسبت روایی محتوایی  :1جدول 

 ای معلمانهای حرفهالحیتص

 (برای هر گویهCVRنسبت روایی محتوایی ) مؤلفه

          2 گويه 1 گويه دانش

100/ 100/          

اخالق 

 ایحرفه

 13 گویه 12 گویه 11 گویه 10 گویه 9 گویه 8 گویه  7 گویه  6 گویه 5 گویه  4 گویه 3 گویه

100/ 83/ 83/ 83/ 100/ 83/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 

مدیریت 

 کالس درس

       18گویه  17گویه 16گویه 15ویهگ 14گویه
83/ 83/ 100/ 100/ 83/       

تدریس 

 موثر

  28گویه 27گویه 26ویهگ 25گویه 24گویه 23گویه 22گویه 21گویه 20گویه 19گویه

100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 83/ 83/ 83/ 100/  

     35گویه 34گویه 33گویه 32گویه 31گویه 30گویه 29گویه خالقیت

83/ 100/ 100/ 100/ 100/ 100/ 83/     

همکاری و 

 تعامل

        39گویه 38گویه 37گویه 36گویه

83/ 100/ 100/ 100/        
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 (برای هر گویهCVRنسبت روایی محتوایی ) مؤلفه

ارزشیابی از 

 هاآموخته

         42گویه 41گویه 40گویه
100/ 100/ 100/         

 پژوهش

 

        46گویه 45گویه 44گویه 43گویه

100/ 83/ 83/ 83/        

فن آوری 

 اطالعات

        50گویه 49گویه 48گویه 47گویه

100/ 100/ 66/ 100/        

توسعه 

 ایحرفه

       55گویه 54گویه 53گویه 52گویه 51گویه

83/ 100/ 83/ 83/ 83/       

 

ظر ن ها براساسی گويهشود، نسبت روايی محتوايی همهمشاهده می 1در جدول  طور کههمان

ها دارای روايی محتوايی هستند. پس از است، درنت جه، تمامی گويه/56متخص ، باالتر از  12

 دی مورد تأيتأي د روايی محتوای مق اس، روايی سازه آن با استفاده از تحل   عاملی اکتشافی و 

 بررسی ورار گرفت.

شا صی است که مقادير همبستگی  1(KMOال  ن ) -م ر-شا   کفايت نمونه گ ری ک یر

 70/0دهد و اگر مقدار آن باالتر از مشاهده شده با مقادير همبستگی جیئی را مورد مقايسه ورار می

ای ی مق اس صالح ت حرفهبرا KMO(. مقدار 1387توان تحل   عاملی انجام داد )هومن، باشد، می

است که  67/3002برابر با 2ی آماری آزمون کرويت بارتلتو مشخصه 87/0معلمان در پژوهش حاضر 

توان نت جه گرفت که اجرای تحل   عاملی از لحاظ آماری معنادار است، بر اساس دو مالک مذکور می

ها اطم نان کرد.  پس استخراج عام  توان بهها میی اين دادهدر دو گروه مورد پذيرش است و برپايه

از نوع  4و شر ش متعامد 3های اصلیو کرويت بارتلت، تحل   عاملی به روش مؤلفه KMOاز اجرای 

 اند.انجام شد که نتايو آن در ادامه ارائه شده 5واريماکس

  

                                                           
1 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

2. Bartlett's test 

3 . Principal componant 

4 .orthogonal 

5 . Varimax rotoation 
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های های مقیاس صالحیتارزش ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای  عامل :2جدول 

 ی معلماناحرفه
ل

عام
ها

 

 1های ویژه اولیهارزش

 

مجموع مجذور بارهای عاملی 
 استخراج شده2

مجموع مجذور بارهای عاملی 
 چرخش یافته3

 کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی
 کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی

1 88/17 93/31  92/31  88/17  92/31  92/31  80/6  14/12  14/12  

2 88/3  93/6  86/38  88/3  93/3  86/38  67/5  13/10  28/22  

3 66/3  55/6  41/45  66/3  55/6  41/45  13/5  17/9  46/31  

4 50/2  46/4  87/49  50/2  46/4  87/49  87/3  75/6  21/38  

5 25/2  03/4  91/53  25/2  03/4  91/53  62/3  46/6  68/44  

6 06/2  68/3  59/57  06/2  68/3  59/57  59/3  42/6  10/51  

7 69/1  02/3  61/60  69/1  02/3  61/60  99/2  35/5  45/56  

8 62/1  90/2  52/63  62/1  90/2  52/63  71/2  85/4  31/61  

9 53/1  73/2  26/66  53/1  73/2  26/66  35/2  19/4  51/65  

10 36/1  43/2  69/68  36/1  43/2  69/68  78/1  18/3  69/68  

 

درصد واريانس مق اس  69/68توان گفت که می 2با توجه به نتايو گیارش شده در جدول 

درصد را عام  اول )دانش  14/12شود که عام  پ شنهادی تب  ن می 10ای با های حرفهصالح ت

درصد را عام  سوم )مديريت کالس  17/9ای(، درصد را عام  دوم )ا الق حرفه 13/10ای(، حرفه

درصد را عام  پنجم ) الو ت و نوآوری(،  46/6درصد را عام  شهارم )تدريس مؤثر(،  75/6درس(، 

ها(، درصد را عام  هفتم )ارزش ابی از آمو ته 35/5درصد را عام  ششم )هم اری و تعام (،  42/6

 18/3درصد را عام  نهم )فن آوری اطالعات( و  19/4درصد را عام  هشتم )پژوهشگری(،  85/4

هم  4ها در نمودار سنگ ريیهکند. ارزش ويژه عام ای( تب  ن میدرصد را عام  دهم )توسعه حرفه

 مشخ  شده است.

 

 

                                                           
1 . Initial Eigenvalues 

2 . Extraction Sums of Squared Loadings 

3 . Rotation Sums of Squared Loadings 

4 .Scree plot 
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 ای معلمانهای حرفهگانه مقیاس صالحیت 10ها . نمودار سنگ ریزه عامل1شکل 

ر عام  های مربوط به هپس از شناسايی عوام ، بر اساس ماتريس همبستگی شر ش يافته، گويه

 (.3شناسايی شدند )جدول 

های مربوط به هر ماتریس همبستگی چرخش یافته و بارهای عاملی گویه :جدول 

 عامل

 گویه مؤلفه
عامل 

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

عامل 

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

 مجموع بار عاملی

 استخراجی سوال

دانش 

ایحرفه  

اخالق 

ایحرفه  

1 84/0           76/0  

2 84/0    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

76/0  

 

3  67/0          67/0  

4  76/0          73/0  

5  77/0          77 /0  

6  76/0          64/ 0  

7  80/0          76/0  

8  82/0          74/0  

9  32/0          74/0  

10  67/0          58/0  

11  74/0          69/0  

12  74/0          61/0  

13  66/0          49/0  

هاتعداد عامل  

ژه
 وی

ش
رز

 ا
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 گویه مؤلفه
عامل 

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

عامل 

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

 مجموع بار عاملی

 استخراجی سوال

مدیریت 

 کالس درس

14   67/0         63/0  

15   83/0         79/0  

16   83/0         75/0  

17   80/0         78/0  

18   78/0         66/0  

19   77/0         75/0  

تدریس 

 مؤثر

20    51/0        56/0  

21    69/0        61/0  

22    66/0        68/0  

23    79/0        70/0  

24    81/0        82/0  

25    86/0        79/0  

26    86/0        80/0  

27    84/0        76/0  

28    82/0        76/0  

29    82/0        74/0  

خالقیت و 

 نوآوری

30     85/0       80/0  

31     87/0       85/0  

32     81/0       83/0  

33     92/0       89/0  

34     88/0       82/0  

35     77/0       73/0  

36     63/0       50/0  
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 گویه مؤلفه
عامل 

1 

عامل 

2 

عامل 

3 

عامل 

4 

عامل 

5 

عامل 

6 

عامل 

7 

عامل 

8 

عامل 

9 

عامل 

10 

 مجموع بار عاملی

 استخراجی سوال

همکاری و 

 تعامل

37      68/0      60/.  

38      73/0      68/0  

39      69/0      66/0  

40      80/0      80/0  

ارزشیابی از 

هاآموخته  

41       83/0     74/0  

42       85/0     77/0  

43       48/0     28/0  

79/0        44 پژوهشگری    72/0  

45        88/0    83/0  

46        91/0    88/0  

47        74/0    67/0  

فناوری 

 اطالعات

48         76/0   65/0  

49         87/0   80/0  

50         85/0   78/0  

51         85/0   75/0  

توسعه 

ایحرفه  

52          68/0  59/0  

53          51/0  45/0  

54          58/0  63/0  

55          82/0  72/0  

56          83/0  75/0  

 

ها از طريق تحل   عاملی اکتشافی، صحت تحل   اکتشافی با تحل   پس از شناسايی عام 

ر ل یرل بررسی شد و اين کار در دو بخش انجام گرفت. در بخش اول ضرايب عاملی تأي دی در نرم افیا

و در بخش دوم  1(2محاسبه شد )ش   برای هر مؤلفه   value-Tداری در حالت استاندارد و معنی

مورد بررسی ورار گرفتند های مربوط به هر مؤلفه گويه، value-Tضرايب استاندارد و معنی داری 

 (. 3)ش   

 

 

 

 

                                                           
 هستند. T-valueمقادير دا   پرانتی نشان دهنده ضرايب استاندارد و مقادير  ارج از پرانتی نشان دهنده مقدار 3و  2. در ش    1
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 برای هر مؤلفه Tبارهای عاملی مدل مورد برازش در حالت ضرایب استاندارد و . 2شکل 

 

های صالحیت

معلمان ایحرفه  

ایدانش حرفه  

71/13(55/0)  

66/17(67/0)  

22/22(80/0)  

33/25(85/0)  

56/19(73/0)  

77/14(58/0)  

44/11(48/0)  

33/14(56/0)  

73/14(57/0)  

53/13(54/0)  

ایاخالق حرفه  

 مدیریت کالس درس

 تدریس مؤثر

وآوریخالقیت و ن  

 همکاری و تعامل

هاارزشیابی از آموخته  

 پژوهشگری

 فناوری و اطالعات

ایتوسعه حرفه  
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است.  96/1تر از ها باالهمه مؤلفه t-valueشود مقادير مشاهده می 2طور که در ش   همان

 شوند.ها تأي د میهمه مؤلفه ،بنابراين

 

 
 

 

ی هابرای گویه Tالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملی مدل مورد برازش در ح. 3شکل 

 مربوط به هر مؤلفه
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است. بنابر  96/1تر از ها باالهمه مؤلفه t-valueشود مقادير مشاهده می 3طور که در ش   همان

 رار داده شوند.و های حرفه ای معلمان( توانند در آزمون پايانی) ارزيابی صالح تها میاين همه گويه

 

 های مربوط به نیکویی برازش مدل در پژوهش حاضرشاخص  :4جدول 

 شاخص

معیار تفسیر و 

مقادیر مورد 

 پذیرش

مقدار شاخص 

در الگوی 

پژوهش 

 حاضر

نتیجه 

 برازش

  وب 42/1 5کمتر از  ( χ2/df)  نسبت مجذور کای به درجه آزادی

  وب 026/0 يا کمتر 06/0مقادير  1(RMSEAريشه م انگ ن مجذورات تقريب )

  وب 2 095/0<P 99/0(GFIن  وئی برازش)شا   

  وب NFI(3 095/0< P 1(شا   برازش هنجار شده

  وب NNFI(4 95/0< P 1(شا   برازش هنجار نشده

  وب CFI(5 095/0< P 1(ایمقايسه شا   برازش

  وب IFI(6 95/0< P 1(شا   برازش فیاينده

  وب 0041/0 نیديک به صفر 7(RMRها )م انگ ن مجذور پس مانده

استاندارد شده  ماندهام انگ ن مجذور پس

)SRMR)8 

  وب 015/0 نیديک به صفر

شاهده می 4طور که در جدول همان شا  م دل، های مربوط به ن  ويی برازش مشود  مقادير 

 05/0 کنند. به عبارت ديگر الگوی مذکور با پذيرش احتمال  طایبرازش کام  مدل را مشخ  می

 باشد.ه جامعه تحق ق میواب  تعم م ب

پايايی پس از بررسررری روايی، نتايو مربوط به بررسررری پايايی مق اس مورد نظر ورار می گ رد. 

ای در ای صررالح ت حرفهگويه 56اول، ابتدا  مق اس  یحلهمرر مق اس در دو مرحله انجام شررد. د

های معلمان به نرم افیار سرخی دوم پس از وارد کردن پانفر از معلمان  اجرا شرد. در مرحله 50ب ن 

SPSS سی نقش هر ستفاده گرديد. همچن ن برای برر سبه پايايی ا ، از روش آلفای کرونباخ برای محا

                                                           
1 . Root Mean Square Error of Approximation 

2 . Goodness of Fit Index 

3 . Normed Fit Index (NFI) 

4 . Non-Normed Fit Index (NNFI) 

5 . Comparative Fit Index (CFI) 

6 . Incremental Fit Index (IFI) 

7 . Root mean squared residual 

8 .Standard Root mean squared residual 
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 ای ای معلمان، از ضررريب همبسررتگی دو رشررتههای حرفههای صررالح تها در مولفهيک از گويه

های هر ويه با ک  گويه)ضررريب تم ی(، اسررتفاده شررد. اين ضررريب ب انگر همبسررتگی هر گ1ای نقطه

دارند)هاير، بلک، باب ن و  /3هايی که ضررريب تم ی کمتر از مؤلفه اسررت. در اين وسررمت گويه

 ارائه شده است. 2های(، حذر می شوند. نتايو محاسبه ضريب پايايی در جدول2013،  2اندرسون

 

روش  ای معلمان با استفاده ازهای حرفهمحاسبه پایایی مقیاس صالحیتنتایج   :5جدول 

 کرونباخ

گویه    هابا کل گویه همبستگی هر گویه مؤلفه

های 

حذف 

 شده

آلفای 

 کرونباخ

 /63 -          2 گويه 1 گويه دانش

32/ 38/          

اخالق 

 ایحرفه

 /92 - 13 گویه 12 گویه 11 گویه 10 گویه 9 گویه 8 گویه  7 گویه  6 گویه 5 گویه  4 گویه 3 گویه

49/ 66/ 71/ 47/ 85/ 69/ 71/0 63/0 71/0 65/0 59/0 

مدیریت 

 کالس درس

 /89 -       18گویه  17گویه 16گویه 15گویه 14گویه

67/ 61/ 55/ 63/ 74/0       

 /93 -  28گویه 27گویه 26گویه 25گویه 24گویه 23گویه 22گویه 21گویه 20گویه 19گویه تدریس موثر

52/ 56/ 70/  79/ 71/ 74/ 75/ 769/ 77/0 74/0  

 /93 -     35گویه 34گویه 33گویه 32گویه 31گویه 30گویه 29گویه خالقیت

50/ 60/ 64/ 79/ 56/ 70/ 74/0     

همکاری و 

 تعامل

 /77 -        39گویه 38گویه 37گویه 36گویه

55/ 67/ 60/ 64/        

ارزشیابی از 

 هاآموخته

 /84 -         42گویه 41گویه 40گویه

50/ 61/ 73/         

 پژوهش

 

 /73 -        46گویه 45گویه 44گویه 43گویه

61/ 38/ 57/ 46/        

فن آوری 

 اطالعات

 /95 -        50گویه 49گویه 48گویه 47گویه

40/ 72/ 72/ 44/        

توسعه 

 ایحرفه

 /80 -       55گویه 54گویه 53گویه 52گویه 51گویه

49/ 48/ 67/ 54/ 71/       

                                                           
1 . POINT BISERIAL CORRELATION COEFFICIENT 

2.  Hair, Black, Babin & Anderson 
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 ای هر مؤلفه، بر30/0دهد که ضريب آلفای کرونباخ برای گويه باالتر از نشان می 5نتايو جدول 

های لفهؤدر سنجش م مق است دوّ حاکی ازاست. اين نتايو  97/0و برای ک  مق اس  60/0باالتر از 

 .باشدمی مورد نظر

 

 و نتیجه گیری بحث

ای معلمان و های حرفهاستاندارد برای سنجش صالح تپژوهش حاضر با توجه به نبود  ابیاری 

ای معلمان انجام شد. های حرفهبه منظور سا ت و اعتباريابی مق اسی برای اندازه گ ری صالح ت

های انجام شده از جمله مصوبات و مق اس شورای عالی ها و پژوهشاين مق اس بر اساس مبانی، الگو

ای های حرفههای مرتبط در زم نه صالح ت ادين، و پژوهشآموزش و پرورش ايران، سند تحول بن

 گويه سا ته شد. 56معلمان  با 

د ورار گرفت. ها، روايی محتوايی مق اس با استفاده از روش الوشه مورد تأي بعد از طراحی گويه 

ا روش بهای اصلی و شر ش متعامد ی مق اس با تحل   عاملی اکتشافی به روش مؤلفهروايی سازه

ال  ن  -م ر-شا   کفايت نمونه گ ری ک یربررسی شد.   واريماکس و تحل   عاملی تأي دی

(KMO) ی آماری آزمونو مشخصه 87/0ای معلمان در پژوهش حاضر برای مق اس صالح ت حرفه 

اص  از تحل   های حيافتهدست آمد که از لحاظ آماری معنادار است.  67/3002برابر با  کرويت بارتلت

اس از واريانس مق   69/68عام  ش   گرفته در اين تحل    10اکتشافی نشان داد که  عاملی

ای، حرفه ی دانشمربوط به مؤلفه 2و  1های گويهکند. ای معلمان را تب  ن میهای حرفهصالح ت

تا  20رس، ی مديريت کالس دمربوط به  مؤلفه 19تا  14ای، مربوط به مؤلفه ا الق حرفه 13تا  3

مربوط  40ا ت 37ی  الو ت و نوآوری(، مربوط به مؤلفه 36تا  30مربوط به مؤلفه تدريس مؤثر،  29

مربوط  47ا ت 44ها، ی ارزش ابی از آمو تهمربوط به مؤلفه 43تا  41ی هم اری و تعام ، به مؤلفه

مربوط  56ا ت 52های ی فن آوری اطالعات و گويهمربوط به مؤلفه 51تا  48گری، ی پژوهشبه مؤلفه

 ای بود.ی توسعه حرفهبه مؤلفه

(، م رحس نی 1393های عبدالهی، توکلی و يوسل انی )اين يافته تا حدودی با نتايو پژوهش

(، 1390سند تحول بن ادين آموزش و پرورش. )(  و مبانی 1388(،  و ن  نامی و کريمی )1395)

خراج شده در پژوهش حاضر تعاريف و های استرسد مؤلفهرسد به نظر میهمسو است. به نظر می

های معلمی در سه صالح تای معلمان  مانند های حرفهالگوهای مطرح شده در مورد صالح ت

های عمومی و تخصصی برای جنبه(، 2017)ووت ی و س فريد،  مهارتی و  عاطفی ، شنا تی یح طه

ها، گ ریاهدار، انگ یش و جهت ها وباورها، ارزش(،  شهار ح طه 2013ای )گونسیی، صالح ت حرفه

های کل دی، پايه و صالح ت (،2013ای در الگوی بامرت و کانتر ) ود تنظ می، و دانش حرفه

دهنده اين است که مق اس  گ رد که اين امر نشان( را در بر می2009تخصصی )اگن و و رول اک، 
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ای معلمان های حرفهه صالح تای معلمان در پژوهش حاضر همه جوانب مربوط بهای حرفهصالح ت

 را مورد توجه ورار داده است.

ی، و ای معلمان که در پژوهش حاضر روايهای حرفهرسد مق اس صالح تدر مجموع به نظر می

مقاطع ابتدايی،  ای معلمان درهای حرفهتواند برای صالح تپايايی آن مورد تأي د ورار گرفته است، می

توان برای می ها مورد استفاده ورار بگ رد. همچن ن از اين مق اسپژوهش دوره متوسطه اول و دوم در

و  ای معلمان با سوابق کاری مختلف جهت شناسايی نقاط ضعفهای حرفهبررسی وضع ت صالح ت

مانند غنی  تواند برای انجام اوداماتیها استفاده کرد، اين شناسايی میای آنووت صالح ت حرفه

اضر های پژوهش حاز محدوديت ای معلمان راهگشا باشد.بود صالح ت حرفهها و بهسازی مهارت

ه کرد، توان به  هم اری ضع ف مدارس و معلمان در اجرای پژوهش و ت م   ابیار پژوهش اشارمی

ن ن همچعالوه برآن، پراکندگی مدارس به ويژه در مناطق روستايی ووت گ ر و پر هیينه بود. 

علمان ای مهای حرفههای مق اس صالح تهای هر مؤلفه  از محدوديتداد گويهناهماهنگی در تع

 .شودهای بعدی پ شنهاد میاست که تعدي  آن در پژوهش

. 

 

 منابع فارسی

ای مديران های حرفهواکاوی صالح ت(. 1395کريمی، جواد.، فرزانه، و محمد، و نوروزی، م ترا .)

 .1-25(، 1)4، مجله مديريت مدرسه .های يک پژوهش ترک بیمدارس؛ يافته

 ايستگیش ارزيابی برای شارشوبی اعتباريابی و (. تدوين1394ترک زاده، جعفر و انصاری، سم ه. )

(، 1)4. میمجله مديريت در دانشگاه اسالاسالمی.  های آموزه به توجه دانشگاهی با مديران های

22-3. 

(. بررسی 1390ه مقدم، اکرم و نائ نی، علی. )حاجی کريمی، عباسغلی.، رضائ ان، علی.، هادی زاد

نسانی های مديران منابع اهای هوش عاطفی، شنا تی و اجتماعی در شايستگیتأث ر شايستگی

 .223-254(، 1)5 مجله انديشه مديريت راهبردی،بخش دولتی ايران. 

گوی شايستگی بی الارزيا (.1392) رنجبر منصور،  ائف الهی احمد، دانايی فرد حسن، فانی علی اصغر.

ش ی مجله دانشگاه علوم پیهای مديران بخش سالمت: روي رد مدل سازی معادالت سا تاری. 
 .113-104( :109) 23. مازندران

 (. تهران: شورای عالی آموزش و پرورش.1390. )سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

 .نى رشد حرفه اى معلما(. بررسى موانع اساسى فرارو1395)ی. اکرم صفر و ژن بی، عبداله

 23-45، 58 ،یآموزش یهاینوآور 
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 عتبارسنجیا و ناسايیش (.1393) .غالمعلی ،يوسل انی؛ و عط ه ،توکلی دادجوی ؛ب ژن ،بدالهیع

 ،(49)13 .های آموزشیفصلنامه نوآوری. دايیابت دوره اثربخش معلمان ایحرفه هایشايستگی

48-25. 

 های صالح ت اسايیشن (.1394) ب گم. فاطمه  راز،ش زاده رضا پروين،و احمدی، عاطفه.، فالح، 

 .165-182(، 6)22، مجله دانشور رفتار. بستانید پ ش یدوره مرب ان ای حرفه

 مجله ابتدايی. دوره معلمان دانشجو مطلوب ایحرفه هایصالح ت (.1391اعظم.) نژاد، ماليی
 .40-55 (،11)44 ،آموزشی هاینوآوری

  مدرسه. انتشارات تهران، .معلمی ی حرفه های صالحیت (،1384  ) حسن، مل ی،

 ارايه و عمومی آموزش معلمان ای حرفه هایصررالح ت (.1388) فريبا. کريمی، و مصررطفی ن  نامی،

 .1-22، (23)23 ،مجله پژوهش در برنامه ريیی درسی .مناسب ادراکی شارشوب
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