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Abstract 
The aim of this study was to provide a new model for measuring and evaluating 

the annual professional performance of primary school teachers. The research 

was conducted with a qualitative approach and content analysis method. For this 

purpose, review of specialized and research texts related to the qualifications 

and professional competencies of primary school teachers, evaluation of 

teachers' professional performance, upstream documents of the country's 

educational system (document of fundamental change in education and national 

curriculum document, etc.) and also a structured scientific interview with 20 

experts, specialists and experts in primary education in the province and the 

country, as well as experienced and experienced professors of the Department 

of Educational Sciences, Farhangian University, and data saturation, which 

were selected by targeted sampling and snowballing. Data analysis was 

performed through open coding, axial coding and selective coding, and after 

reaching the main themes and extracting open, central and selective codes at the 

end of the new model, evaluation of professional performance of primary school 

teachers in two main content and process dimensions, 5 sections or floors, 36 

categories and 95 sub-categories were provided. 
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لمان ای ساالنه معارزشیابی از عملکرد حرفه نینو یالگو یطراح

 کشور ییمدارس ابتدا

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یآموزش تیریمد رشته ،یدکتر یدانشجو رضا مظفری

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یآموزش تیریگروه مد اریدانش آبادیزین حسن رضا

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ،یآموزش تیریاستاد گروه مد حمیدرضا آراسته

 

 .رانیتهران، ا ،یزمدانشگاه خوار ،یآموزش تیریگروه مد اریاستاد حسین عباسیان

 چکیده
ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی مدلی نوین برای سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفه ارائههدف این پژوهش 

است. پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی انجام شده است. به این منظور بررسی متون بوده 
ملکرد ای معلمان مدارس ابتدایی، ارزشیابی عحرفههای ها و شایستگیتخصصی و پژوهشی مرتبط با صالحیت

رنامه درسی و سند ب وپرورشآموزشای معلمان، اسناد باالدستی نظام آموزشی کشور )سند تحول بنیادین حرفه
 نظراننفر از خبرگان، متخصصان و صاحب 20( و نیز مصاحبه علمی ساختاریافته با غیرهملی و 
کشور، همچنین از بین اساتید پرسابقه و مجرب گروه علوم تربیتی دانشگاه ابتدایی استان و  وپرورشآموزش

 گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، انجام شد.ها که به روش نمونهفرهنگیان تا اشباع نظری داده
ه ب ها از طریق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد و پس از رسیدنتحلیل داده

ای مضامین اصلی و استخراج کدهای باز، محوری و انتخابی در پایان الگوی جدید ارزشیابی عملکرد حرفه
زیرمقوله ارائه  95مقوله و  36بخش یا طبقه،  5معلمان مدارس ابتدایی در دو بعد عمده محتوایی و فرایندی، 

ررسی پایایی از روش پایایی و برای ب Member Checkگردید. برای اعتباریابی این الگو از روش 
 کدگذاران استفاده شده است.

 ييعملکرد، معلمان، دوره ابتدا يابیسنجش ارزشها: کلیدواژه
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 مقدمه

جانبه اجتماعی بوده و تحقق اهداف عالی توسعه انسان هدف اصلی و عامل اساسی توسعه همه
 تربیت و مدیریت اینجانبه انسانی و اجتماعی تا حد زیادی به نحوه آموزش، پرورش، همه

دارایی، ثروت و منبع مهم حیاتی وابسته است. منابع انسانی و در عبارتی جدیدتر سرمایه 
سرمایه هر سازمان و منبع اصلی زاینده مزیت  ترینمهمترین عامل تولید و انسانی باارزش

ت و الی. فعاستهای اساسی هر سازمان یا سیستم اجتماعی رقابتی و ایجادکننده قابلیت
ای های ضروری و مستمر برجانبه منابع انسانی از فعالیتهمه و توسعهعملیات اساسی رشد 

ای هانطباق نیروی جامعه با شرایط و موقعیت متغیر و متحول محیط اجتماعی و سازمان
 وپرورشآموزشوزارت  بر عهدهاجتماعی است. این وظیفه مهم و اساسی در ابتدای امر 

و این رسالت و مسئولیت خطیر و حساس را معلمین و آموزگاران در  کشور واگذار گردیده
مدارس و مراکز آموزشی بر عهده گرفته و به ایفای این مسئولیت مهم مشغول هستند. از این 
دیدگاه نقش، جایگاه و رسالت معلمی در جامعه بسیار حساس و حیاتی است. امروزه نقش 

آن در رأس مسائل آموزشی و  هاییستگیشاو ها ای معلمی و صالحیتو جایگاه حرفه
پرورشی جامعه قرار دارد. اگر معلمان مدارس مخصوصاً معلمان مدارس ابتدایی کشور که 

ترین بخش اقتصادی جامعه را بر عهده دارند، فاقد ترین و زیربناییترین، بنیادیاساسی
ها، وظایف و ند نقشای الزم باشند و نتوانحرفه هاییستگیو شاها ها، مهارتصالحیت
را به نحو خوبی انجام بدهند نظام آموزشی  هاآنای خود را درک کرده و های حرفهمسئولیت

ی مواجه بسیار بزرگ معضالتکشور در تربیت و پرورش فرزندان شایسته جامعه اسالمی با 
معلمان مدارس ابتدایی کشور شکست یا  یهاو شکستها بنابراین موفقیت؛ خواهد شد

آید و نقش معلمان مدارس مخصوصاً مدارس می حساببهفقیت کامل نظام آموزشی مو
ها و ای برخوردار است. مدارسی که از معلمان با صالحیتابتدایی از جایگاه و اهمیت ویژه

رشد، توسعه، ترقی و  یسوبهآموزان را ای واالیی برخوردارند دانشهای حرفهشایستگی
و جاری  یجامعه سارهای اجتماعی گرایی را در سیستمو شایسته جانبه سوق دادهتعالی همه

 (.1397منش و همکاران، خواهند ساخت )زمانی
ام های نظتمامی کاستی رغمبهایران معلمان پس از استخدام  وپرورشآموزشدر تاریخ 

های آنان از ابعاد صالحیت و کمتراند روانه کالس درسی شده معلمیتو ترباستخدام 
بر  مدت موردیهای کوتاهای و تخصصی و روابط انسانی سنجیده شده و فقط آموزشهحرف
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های درازمدت ضمن خدمت با محتوای حجیم اساس تغییر محتوای کتب درسی یا آموزش
ت، آموزان اسآموزشی که معموالً فاقد کارایی و نامتناسب با نیازهای عمیق و اساسی دانش

های اولیه دوران ها و یادگیریهم بر اساس دانش، آموختهها به معلمان ارائه شده و آن
ع موق و تاای خود که قدیمی و ناکارآمد شده است تا پایان زندگی حرفه معلمیتترب

از ن اند. از سوی دیگر معلماهای تکراری گذشته به تدریس ادامه دادهبازنشستگی با روش
تبار علمی ها فاقد اعدند که این ارزشیابیارزشیابی عملکردشان انتقاد کرده و معتق هاییوهش

های ای، توسعه مهارتاست و تقریباً تأثیری در ایجاد انگیزه، رغبت و عالقه به رشد حرفه
های انسانی و مالی شده شغلی و احساس تعلق به محیط کار ندارند و موجب اتالف سرمایه

 (.1390است )حبیبی، 
ن با گرفته نظام آموزشی کشور ما ایراانجام یقاتقو تحها نتایج مطالعات، بررسی بنا بر

ین برد که ارنج می هاآنبوده و از  یبانگربهدستهای زیادی ها، مشکالت و نارساییآسیب
( 3های درسی، و ( محتوای کتاب2( سیستم آموزشی 1ها در سه بخش و مقوله عمده: آسیب

 بنا بر(. 1384؛ نقل از عبداللهی 1384 ان،و همکار گیرد )عابدینیرو و منابع انسانی قرار می
اد پژوه و فرزیافته توسط پژوهشگران، دانشهای متعدد انجامنتایج مطالعات و پژوهش

 (،1393)دادجوی و همکاران  (،1389) و همکاران عبداللهی (،1387)کریمی  (،1385)
، نظام (1390)کشور  وپرورشآموزشو سند تحول بنیادین  (1395)خروشی 

مختلف سازمانی دارای چنان مشکالت و  یهابخشفعلی کشورمان در  وپرورشموزشآ
نجام اقدامات الزم ا هاآنمدت نسبت به رفع و حل اساسی است که اگر در کوتاه ییتنگناها

ین خواهد ساخت. یکی از ا مواجهنگیرد اثربخشی و کارآمدی آن را با موانع بسیار بزرگی 
معلمان  کردعمل یو کارآمدو کیفیت کارایی، اثربخشی  یتر کمبهای مهم و اثرگذار آسیب

ای ساالنه حرفه و عملکردها کاربرد و اجرای نامطلوب نظام سنجش و ارزشیابی مهارت
و  الگو و مدل مطلوب حالتابهمعلمان مخصوصاً معلمان مدارس ابتدایی است که متأسفانه 

رائه نگردیده است و روال فعلی سنجش و ای در این رابطه تهیه، تنظیم، تدوین و ابهینه
ای معلمان کارآمدی چندانی نداشته و اجرای نظام فعلی ارزشیابی ساالنه عملکرد حرفه

ها و غبتها، رای معلمان تأثیر چندانی در افزایش انگیزهحرفه و کارکردارزشیابی عملکرد 
، یری و ارتقای کارآمدیعالقه به کار و تالش بیشتر معلمان در امر تدریس، آموزش، یادگ

 وری آموزشی معلمان مدارس ابتدایی ندارد.اثربخشی و افزایش بهره
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کشور بر امر مهم و اساسی  وپرورشآموزشعلیرغم تأکید سند تحول بنیادین نظام 
های ای معلمان و تعیین مالکهای عمومی، تخصصی و حرفهاستقرار نظام سنجش صالحیت

ای شغلی در های ارتقلمی و تربیتی معلمان مدارس و تقویت انگیزهبندی عارزیابی، نظام رتبه
ها آنان از طریق طراحی، تدوین و اجرای الگوی مطلوب نظام سنجش و ارزشیابی صالحیت

سال از زمان تصویب نهایی سند تحول بنیادین  7از ای، اما با گذشت بیش های حرفهو مهارت
ی جدی در جهت تهیه، تنظیم، تدوین و ارائه نظام اقدام گونههیچ حالتابه وپرورشآموزش

ای معلمان مدارس حرفه یو عملکردهاها مطلوب و اثربخش سنجش و ارزشیابی مهارت
انه فعلی عملکرد سالی یابیارزشهای معمول ها و شیوهنیامده و روش به عملابتدایی کشور 

ه است که ضمن اینک یرمنطقیو غ شدهحساب یرغای غیرعلمی، معلمان یک روش کلیشه
گیزه ارتقای کارایی، ایجاد ان گونههیچتوانایی ارزشیابی عملکرد معلمان را نداشته و قدرت 

تواند نسبت به تشخیص و جداسازی معلمان کارآمد ای معلمان را نداشته و نمیشغلی و حرفه
ل درباره هر (. این اص1396بپردازد )مهدی،  اثربخش یرغو اثربخش را از معلمان ناکارآمد و 

اگر نتوانید چیزی را ارزشیابی کنید امکان بهسازی آن وجود ندارد  کهکند کاری صدق می
(Armestrang, 2013شایستگی را مجموعه دانش1397 ،نقل از میرکمالی ؛ .) ،ها

داند که های مرتبط با شغل میها و توانمندیها، خصوصیات شخصیتی، عالیق، تجربهمهارت
سازد در سطحی فراتر و باالتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد. قادر میدارنده آن را 
از  عبارت است(، شایستگی 1397، ؛ نقل از میرکمالیMcCleland, 2014)در دیدگاه 

ها، دانش محتوایی و یا ها، ارزشها، نگرشها، خودانگاریها، ویژگیترکیبی از انگیزه
ابل ، یا قگیریاندازهقابلاعتماد، قابل طوربهفردی که های شناختی و هر ویژگی مهارت

شدن بین کارکنان عالی و متوسط نشان داده شود.  قائلتواند برای تمایز سفارش است و می
Lucis and Lespinger (2016شایستگی را گروهی از دانش، مهارت و نگرش ) های

گذارند و با عملکرد شغلی میای از شغل یک فرد اثر دانند که بر بخش عمدهمرتبط می
رفتارها و  ها،ها، ویژگیها، مهارتها، تواناییبنابراین شایستگی به دانش؛ همبستگی دارند

هایی اشاره دارد که به اهداف سازمانی مربوط بوده و نقش کلیدی در دستیابی به صالحیت
آن است  دهندهنشان (1385پژوه و فرزاد )های تحقیقات دانشاهداف سازمانی دارند. یافته

ه های آموزشی بکه معلمان علیرغم داشتن مهارت نسبی در فنون تدریس، اما در فعالیت
های شناختی، دانشی و نگرشی توجه کرده و اکثراً هنوز پایبند اهداف مهارتی کمتر از هدف
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های تدریس فعال و خالق خیلی کم های سنتی آموزشی بوده و از روشالگوها و روش
ها، اصول و الگوهای آموزشی رفتارگرایی و ده نموده و بیشتر پیرو تئوریاستفا

دهد ( نشان می1390) و همکاران باشند. پژوهش انجام شده توسط طالبیگرایی میغیرسازنده
وردار ای سطح باالیی برخکه اکثر معلمان از آمادگی علمی و تخصصی و شایستگی حرفه

ود. شریزی درسی میمشارکت معلمان در فرایند برنامهنیستند و این عدم آگاهی مانع از 
( با اجرای پژوهشی مشاهده کردند که بین وضعیت موجود و 1391) یمیو کرنیکنامی 

داری در داری وجود دارد و این معنیای معلمان تفاوت معنیهای حرفهمطلوب صالحیت
( با انجام پژوهش 1392) مکارانهزاده و . انرژیاست یترؤقابلو  مشاهدهقابلها کلیه مؤلفه

دارند  ای نیازهای توسعه حرفهمیدانی متوجه شدند که معلمان به محدوده وسیعی از فرصت
های ای فرایندی مداوم از آموزشای تبدیل گردند و توسعه حرفهتا بتوانند به معلم حرفه

 در قالب ، حتییو گروهانفرادی  صورتبهگروهی و فردی تجربی است که معلمان را 
سازد تا بتوانند تصمیمات پیچیده اتخاذ نموده، مشکالت را شناسایی و ها توانمند میانجمن

آموزان ارتباط برقرار نمایند. پژوهش حل کنند و بین نظریه و عمل در زمینه تربیت دانش
( در دانشگاه خوارزمی تهران با هدف شناسایی و 1393) و همکاران میدانی عبداللهی

 ای معلمان اثربخش مدارس دوره ابتدایی نشان داد که وضعیتهای حرفهابی شایستگیاعتباری
ط . در پژوهش علمی که توسیستنبخش فعلی نظام آموزشی کشور در این رابطه رضایت

ه اند، کشورهایی ک( انجام گرفته به این نتیجه دست یافته1394) و همکاران زادهکریمی
هداری ، نگیکارگماربهرا در امر جذب، گزینش، تربیت، های باالی علمی و تجربی شاخص

لی، ( در پیشرفت تحصیغیره اند )فنالند، ژاپن، آلمان، هلند وو بهسازی معلم مدنظر داشته
های ت( و در موفقیغیره المللی )تیمز و پرلز وهای بینهای برتر علمی در آزمونکسب رتبه

مطالعه پژوهشی  ؛ واندظاهر شده رگذارتریو تأثتر بسیار کارآمدتر و موفق ازآنپس
دهنده باال بودن میزان رفتارهای ضدتولیدی معلمان ( نشان1395) همکارانطوالزدهی و 

یقات و ، تحقاز مطالعاتمدارس ابتدایی بود. با توجه به اینکه بر اساس نتایج بسیاری 
یشتری ایی کشور، تعداد بای معلمان ابتدهای حرفهیافته در مورد شایستگیهای انجامپژوهش

ند ای کافی برخوردار نیستهای حرفهها و شایستگیها، صالحیتاز معلمان مدارس از توانایی
، و همکاران ؛ عبداللهی1387؛ کریمی، 1385پژوه و فرزاد، ؛ دانش1384، همکاران)عابدی و 

و  ی؛ مهرمحمد1395آبادی و عبدالحسینی، ؛ زین1393، و همکاران ؛ دادجوی1389
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به نقل از  1397 منش و موسوی؛؛ زمانی1396؛ مشایخی و منصوریان،1395، همکاران
. از طرف دیگر با عنایت به نتایج تحقیقات و (1398و قنبرپور،  1395مهرمحمدی، 

های انجام گرفته وضعیت فعلی نظام ارزشیابی عملکرد ساالنه معلمان مدارس ابتدایی ارزیابی
لمان ای معه و ضمن ناتوانی در سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفهناکارآمد و نامطلوب بود

ای معلمان ههای حرفای باالتر در فعالیتمدارس ابتدایی توانایی ایجاد انگیزش شغلی و حرفه
(. این 1397( و )قنبری و دریکوند، 1396؛ نقل از عابدینی، 1395نژاد، مدارس را ندارد )ایران

علمان ای ساالنه مالگوی مطلوب ارزشیابی از عملکرد حرفهپژوهش با توجه به فقدان یک 
مدارس ابتدایی کشور انجام گرفته و سؤال اصلی پژوهش این است که الگوی بهینه ارزشیابی 

های عمده نظام فعلی ای معلمان مدارس ابتدایی چیست و آسیباز عملکرد ساالنه حرفه
 ؟اندکدمای معلمان مدارس کشور ارزشیابی از عملکرد حرفه

 روش
( 1در این پژوهش به خاطر اهداف زیر از روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا استفاده شده است:

آوردن اطالعات و شواهد الزم برای درک و تشخیص مفهوم ارزشیابی عملکرد  به دست
های نظام سنجش و ( تشخیص و شناخت آسیب2ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی. حرفه

( عدم وجود یک الگوی 3ای معلمان مدارس ابتدایی.های حرفهصالحیت ارزشیابی ساالنه
( لزوم و ضرورت استفاده 4ای معلمان مدارس. های حرفهها و صالحیتجامع سنجش مهارت

لکرد عم یهامؤلفههای متخصصان و خبرگان علمی برای شناسایی ابعاد، اجزاء و از دیدگاه
ها، موانع های کیفی )آسیبن صورت که در ابتدا دادهبه ای ای معلمان مدارس ابتدایی.حرفه

ای ساالنه معلمان مدارس سنجش و ارزشیابی عملکردهای حرفه نظامبهو مشکالت مربوط 
بندی ای گردآوری و مورد شناسایی و صورتهای حرفهالگوی صالحیت صورتبهابتدایی( 

 وردمطالعهمت کاملی از پدیده به شناخ موردمطالعههای قرار گرفته و سپس با توصیف جنبه
اقدام گردیده است. در این رابطه در مرحله اجرا با توجه به روش تحقیق این پژوهش )تحلیل 

( بررسی متون، 1آمده است:  به عملذیل اقدامات الزم  به شرحمحتوای کیفی( در دو مرحله 
از طریق مصاحبه،  آوری اطالعات الزم( جمع2های موجود، منابع، محتوی، ادبیات و پژوهش

ساختاریافته. این تحقیق از حیث هدف تحقیق از نوع های کیفی فردی نیمهشامل مصاحبه
روش تحقیق کیفی محسوب  عنوانبهها روش گردآوری داده ازنظرکاربردی بوده و 

گردد. در این پژوهش پس از تهیه، تنظیم، تدوین پروتکل مصاحبه در بین اعضای نمونه می
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ها و درآمد. بعد از اجرای کامل مصاحبه اجرادقیق و کامل به  صورتبهب آماری منتخ
مده در آ به دستهای ها به کدگذاری باز اقدام و مفاهیم اولیه برگرفته از دادهسازی آنپیاده

کدگذاری ثانویه، مفاهیم مشترک در یک مقوله قرار گرفت. در مرحله کدگذاری محوری 
 هانآآمده پرداخته و ابعاد  به دستهای به مقایسه مقولهای ثابت به کمک روش مقایسه

تشخیص داده شد، سپس از طریق نوشتن خط داستان به بیان ارتباط معنایی و منطقی بین 
ایان در و در پ شدهیینتعای ها پرداخته شد. در مرحله کدگذاری انتخابی مقوله هستهمقوله

تعاملی و پیامدی به ارائه الگوی نهایی اقدام ای/فرایندی/ قالب ابعاد شرایط علّی/ زمینه
های اقتصادی، های پژوهش و همچنین بر اساس ویژگیابتدا بر اساس یافته یطورکلبهگردید. 

س نویکشور پیش وپرورشآموزشهای اختصاصی اجتماعی، فرهنگی و نیز نظام ارزش
دایی علمان مدارس ابتای ساالنه مالگوی پیشنهادی نظام سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفه

طراحی گردید و پس از تهیه، تدوین و طراحی الگو، روایی صوری و محتوایی آن با 
 کشور محاسبه گردید. وپرورشآموزشو عقاید خبرگان نظام  از نظراتگیری بهره

 لامشهای خبرگان علمی این پژوهش کیفی برای اجرای مصاحبه گروه جامعه آماری
مدیران استانی نظام  عمومی کشور، وپرورشآموزشبرجسته حوزه  نظرانصاحب
 های آموزشی و درسی دوره آموزش ابتدایی استان، سرگروه دوره ابتدایی،  وپرورشآموزش

رهنگیان ابتدایی دانشگاه ف وپرورشآموزشاساتید و مدرسان رشته علوم تربیتی با گرایش 
 .بود استان

گیری کیفی هدفمند با رعایت قاعده اشباع نظری استفاده در این پژوهش از روش نمونه
نیز  دیگریها مراجعه به خبرگان مصاحبه یمحتواها برحسبشده است. در طول تحقیق و 

نفر نمونه انتخاب شد  20برفی ضرورت پیدا کرد، لذا در اینجا  گیری گلولهروش نمونه
گیری و گردآوری اطالعات در بخش کیفی تا زمانی ادامه پیدا نمود که نمونه وجودنیباا

و اکتشاف به اشباع نظری برسد در تمام مراحل مطالعه بخش کیفی  وتحلیلتجزیهفرایند 
شد که  وقتی مشخص ترتیباینبهحساسیت نظری و توجه به مفاهیم حساس راهنمای ما بود 

ای به همدیگر شباهت های انجام شده با افراد مطلع به اندازههای داده شده و یا مصاحبهپاسخ
های جدیدی در ها شده است و دادهها و یا مصاحبهدارند که منجر به تکراری شدن پاسخ

های بعدی خودداری ها را کافی دانسته و از انجام مصاحبهوجود ندارند تعداد مصاحبه هاآن
دقیقه متغیر بود.  50تا  30ها بین آمد. زمان مصاحبه عمل بهنفر مصاحبه  20گردیده و نهایتاً از 
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آمده  به دستهای ( تحلیل و بازبینی مقوله1ها اقدامات زیر انجام شد: برای اعتباریابی داده
کننده که مبتنی است ( روش بازخورد مشارکت2نظران و اساتید گروه نمونه، توسط صاحب

الح کنندگان در حین انجام مصاحبه برای اصمشارکت های محقق بهتفسیرها و تحلیل ارائهبر 
ها که در آن ( تطابق همگونی یافته3اند، و ویرایش مواردی که توسط محقق بد فهم شده

ه کند، ها استفادتواند از مشارکت دیگری برای کدگذاری و بازبینی مقولهپژوهشگر می
 ران استفاده گردید.همچنین برای محاسبه پایایی از روش محاسبه پایایی کدگذا

 هایافته
هایی که بتوانند سؤاالت پژوهش را پاسخ دهند، بعد از اجرای دستیابی به داده منظوربه

ه، آمد به دستاطالعات  وتحلیلتجزیهها و های علمی و انجام فرایند کدگذاریمصاحبه
ن مدارس لماای معهای نظام فعلی سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفهمسائل و آسیب ترینمهم

ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی شناسایی شده و الگوی جدید ارزشیابی عملکرد حرفه
ای نظام هترین آسیبگردید. در پاسخ به سؤاالت اول و دوم این پژوهش، عمده ارائهابتدایی 

 ه شرحبای معلمان مدارس ابتدایی در بعد محتوایی و فرایندی فعلی ارزشیابی عملکرد حرفه
 :باشندیمل ذی

 :بعد فرایندی -الف 
های الزم در مدیران مدارس برای اجرای مطلوب نظام . بودن دانش، اطالعات و مهارت1

 ارزشیابی عملکرد ساالنه معلمان مدارس ابتدایی.

گیری خیلی باالتر در جریان سنجش و ارزشیابی عملکرد . وجود تساهل، تسامح و سهل2
 ابتدایی. ای معلمان مدارسساالنه حرفه

وسط ای و فرایندی تمستمر، مرحله صورتبه. عدم اجرای فرایند ارزشیابی عملکرد معلمان 3
 ای آن هم فقط در پایان سال تحصیلی در تابستان.دفعه صورتبهمدیران مدارس و اجرای آن 

. فقدان یک استراتژی، راهبرد و برنامه بلندمدت آموزشی در نظام آموزشی کشور و 4
 ای مدیران، طراحانمداری در رفتار و عملکرد حرفهاین حالت روزمرگی و سلیقهحاکمیت 

 ای معلمان.و مجریان فرایند ارزشیابی عملکرد ساالنه حرفه

حوه ای معلمان مدارس ابتدایی به نبازخورد نتایج ارزشیابی عملکرد ساالنه حرفه ارائه. عدم 5
آن در آموزش، نگهداری، بهسازی و ارتقای  ادامه خدمت معلمان مدارس و فقدان تأثیر مثبت

 شغلی آینده معلمان مدارس.
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ای معلمان مدارس ابتدایی . کاربرد و اجرای متمرکز فرایند ارزشیابی از عملکرد حرفه6
یطی و ، محیاییجغرافتوجهی به خصوصیات، شرایط و اقتضائات اجتماعی، کشور و بی

 آموزشی مناطق و نواحی مختلف کشور.–تربیتی

گیری از وجود نماینده معلمان در فرایند بینی فرصت و شرایط برای بهره. عدم پیش7
 ای معلمان.ارزشیابی عملکرد حرفه

. دخالت و ورود عوامل فراسازمانی )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جناحی و...( در فرایند 8
 ور.رس ابتدایی کشای ساالنه معلمان مدااجرا و امتیازدهی فرایند ارزشیابی عملکرد حرفه

ایی ای معلمان مدارس ابتدهای نظام ارزشیابی ساالنه عملکرد حرفه. یکسان لحاظ شدن فرم9
 ها، خصوصیات وتوجهی به ویژگیهای تحصیلی و بیها و دورهبرای معلمان تمامی پایه

 های تحصیلی مختلف.ها و پایهشرایط خاص دوره

ی ای معلمان مدارس ابتدایفعلی شغلی و حرفه توجهی به وضعیت یا موقعیت خاص. بی10
ه، تقدیرنامه نامگویه یا بند دریافت تشویق ارائههای ارزشیابی ساالنه و طرح و کشور در فرم

، سایر مقامات باالی کشوری یاو یا نشان دولتی از مقام ریاست جمهوری، معاونان او، استاندار 
ور دسترسی چندانی به این مقامات و اکثریت معلمان مدارس ابتدایی کش کهیدرحال

 ها ندارند.موقعیت

توجهی به نقش و جایگاه سازمانی، نظام معلمی یا نظام صنفی معلمی در وزارت . بی11
 و عدم واگذاری این مسئولیت مهم به عهده آن سازمان صنفی تخصصی. وپرورشآموزش

ریزی و د برنامه. فقدان مشارکت، دخالت و حضور عینی خود معلمان در فراین12
ای ساالنه و منفعل بودن نقش و جایگاه معلمان سازی و اجرای ارزشیابی عملکرد حرفهتصمیم

 در کل این فرایند.

ها و عمده در ساختار نظام آموزشی کشور و استان اداری –. علیرغم وجود واحد اجرایی13
اداری و منابع انسانی های آموزشی و درسی، اما آن مجموعه ها تحت عنوان گروهشهرستان

 ای معلمان ندارند.آن چندان دخالتی در این زمینه ارزشیابی حرفه

ان بر ترفیعات معلم ارائهسازمان مدرسه و  یو آت. عدم توانایی در تشخیص نیازهای آینده 14
 ای.های حرفهاساس شایستگی
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 :بعد محتوایی –ب 

ای باالتر در رفتار و عملکرد هحرف–های تخصصی، علمی و فنیتوجهی به شاخص. کم1
 ای معلمان مدارس ابتدایی.حرفه

 ها و معیارهای فرم. عدم آگاهی و اطالع دقیق بسیاری از معلمان مدارس ابتدایی از شاخص2
 ای معلمان مدارس ابتدایی.نظام سنجش و ارزشیابی عملکرد ساالنه حرفه

ارس ابتدایی جهت انجام مطالعه و ها و شرایط برای بیشتر معلمان مد. عدم وجود فرصت3
ها و متأسفانه رواج آسیب مندی از امتیازات آنمقاله علمی جهت بهره ارائهپژوهش برای 

در جریان  هاآنبرای برخورداری از امتیاز باالی  غیرهو  هانتیو کافخرید مقاله از بازار آزاد 
 ارزشیابی ساالنه.

ی د فعلی معلمان به فرایند مهم پیشرفت تحصیلتوجهی شدید نظام ارزشیابی عملکر. بی3
ترین شاخص کارآمدی نظام آموزان که اصلیآموزان و رشد و توسعه شخصیتی دانشدانش

 آموزشی کشور است.

رای ای ساالنه معلمان بهای سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفه. نبود روایی و اعتبار در فرم4
یجاد شده ا و تحوالتر خصوص سنجش تغییرات ای معلمان دارزیابی کیفیت عملکرد حرفه

 آموزان کالس درس.در شخصیت دانش

ای معلمان در کشور ما توان غربالگری نیروهای . نظام سنجش و ارزشیابی عملکرد حرفه5
کارآمد و خالق از سایر نیروها را ندارد تا مبنایی برای نظام پرداخت عادالنه را فراهم آورده 

 و ارتقای پاداش در کنار آن قرار گیرد.های پرداخت و سیستم

 ای معلمان مدارس ابتدایی قابلیت. نظام فعلی سنجش و ارزشیابی عملکرد ساالنه حرفه6
ارزشی در انجام وظایف  مسائلسازی روابط شغلی و دخیل کردن دوری جستن از شخصی

 ند.استاندارد هستهای ارزشیابی فاقد شرایط ای تدوین را ندارد، لذا این فرمشغلی و حرفه

ی های مهم و عمده آموزشی و تربیتهای آن به شاخصتوجهی نظام فعلی ارزشیابی و فرم. بی7
آوری اطالعات و ارتباطات در های پژوهشی، کاربرد فنمعلمان در زمینه یهایتوانمندمثل؛ 

ن یهای خارجی پیشرفته، تألیفات، ترجمه، طراحی و تدوآموزش، تسلط معلمان بر زبان
درسی  توجهی به وضعیتهای درسی نوین و کممحتوای آموزشی الکترونیکی، تولید برنامه

 .غیرهآموزان، ارزشیابی کارآمد علمی از وضعیت دانش آموزان و و آموزشی دانش
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 های آن به سنجش و ارزشیابی ابعاد مختلف رشدگویه توجهی فرم ارزشیابی عملکرد و. بی8
 الکه در طول س هاآنهای مختلف انسانی ربیت و پرورش جنبهآموزان و تشخصیتی دانش

 بایست تحقق یابد.ای سازمانی معلمان میتحصیلی از طریق رفتار حرفه

قی های سازمانی، اخال. بسیاری از موارد مربوط به بندهای اخالقی، یعنی پایبندی به ارزش9
 وبه حدی کیفی  (غیرهو اخالقی، اسالمی، حجاب و عفاف  شئونرعایت شامل )و دینی 

ر این باشند و دادن امتیازات کم دگیری نمیو اندازه سنجشقابلاند که شده ارائهبیان و  یکل
یدرصورتآورد. می به وجود هاآناز معلمان عواقب جدی خطرناکی برای  هرکدامرابطه به 

ای ارزشیابی دقیق و زمینه را بر تواندیم هاآنتر و قابل سنجش ترواضحتر، بیان عینی که
 فراهم بیاورد. هاآنمطلوب 

های ارزشیابی عملکرد ساالنه معلمان مدارس بر میزان تحقق اهداف عمده توجهی فرم. بی10
مصرح در سند تحول بنیادین  گانه 6های متناسب با ساحت وپرورشآموزش
 .وپرورشآموزش

و اختصاص کمترین میزان  های ضمن خدمت معلمانتوجهی فرم مذکور به آموزش. کم11
های آموزشی ضمن اهمیت دورهو حتی اجرای بسیار ضعیف و بی امتیاز( 6امتیاز به آن )

 ای گردیده است.فایدهتبدیل به یک فعالیت کامالً صوری بی که خدمت

در  (غیره . دخالت و ورود عوامل فراسازمانی )سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، جناحی و12
ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی متیازدهی فرایند ارزشیابی عملکرد حرفهفرایند اجرا و ا

کشور و تالش برای از بین بردن ورود موارد فوق و دخالت در جریان ارزشیابی عملکرد 
 ای معلمان مدارس ابتدایی کشور.حرفه

د رنبودن و فقدان قدرت برانگیزانندگی فرایند اجرای ارزشیابی عملک زیبرانگچالش. 13
 ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی.حرفه

ای بر هاآنمندی از . اختصاص بیشترین امتیازات برای موارد و اموری که امکان بهره14
 نامهیقشوتمعلمان یا وجود ندارد و یا با کمترین احتماالت روبرو است مثل دریافت تقدیر و 

 .غیرهاز دست ریاست جمهوری و معاونان او و وزرا و 

 پذیر مفاهیم مهمی در نظام آموزشیعدم تعریف و تبیین واضح، عینی و روشن و سنجش .15
و عدم  یرهغکشور ما، مثل تربیت دینی، تربیت اخالقی، تربیت عاطفی، مذهبی و اجتماعی و 

 .هاآنپذیر بودن سنجش
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های موجود در آن بر آموزش، یادگیری و توجهی فرم ارزشیابی عملکرد و مؤلفه. بی16
در  هاآنهای مهم و اساسی زندگی و تبلور یافتن آموزان بر مهارتتسلط و احاطه دانش

 .آموزانشخصیت و رفتار دانش

معلمان  ایهای شناسایی شده در نظام فعلی ارزشیابی عملکرد حرفهبا توجه به آسیب
زشیابی رهای االگویی بود که مؤلفه ارائهمدارس ابتدایی، هدف اصلی این تحقیق طراحی و 

ای معلمان مدارس ابتدایی را پوشش داده و همچنین امکان در برگرفتن عملکرد حرفه
های راهبردی را نیز داشته باشد که بتوان از آن در سطوح عملیاتی سازمان آموزشی نوآوری

برداری نمود. در این خصوص الگوی مفهومی اولیه سنجش و ارزشیابی از مدرسه بهره
لمان مدارس ابتدایی کشور در جدول مفصلی و در قالب دو بعد عمده ای مععملکرد حرفه

مفهوم یا زیرمقوله ارائه  182مقوله و حدود  70ای، طبقه یا مقوله هسته 6محتوایی و فرایندی، 
دول ج ارائهجلوگیری از بیشتر شدن متن مقاله و رعایت اختصار از  به خاطر که یدگرد
 الگوی مستخرج نهایی ارزشیابی عملکرد ارائهفقط به الذکر خودداری گردیده است و فوق

 ای ساالنه معلمان مدارس ابتدایی کشور به شرح اقدام شد.حرفه
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 ای معلمان مدارس ابتداييالگوی نهايي ارزشیابي از عملکرد حرفه. 1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
دارس االنه معلمان مای سپذیر ارزشیابی از عملکرد حرفهنبود الگوی جامع، عینی و سنجش

های دقیق، واضح در نظام آموزشی کشور از یک ها و شاخصابتدایی و نبود معیارها، مالک
 ای بودن نظام ارزشیابی عملکرد از سوییگرایی و سلیقهسو و وجود حاکمیت روحیه ذهنیت

ی الگوی نوین ارزشیاب ارائهدیگر سبب شده است که این پژوهش با هدف اصلی طراحی و 
با توجه به مجموعه  روازاینای معلمان مدارس کشور اجرا شود. ملکرد ساالنه حرفهع

ای معلمان مدارس و با توجه به الگوهای فعلی های حرفهها و شایستگیها، صالحیتمهارت
ند سند تحول بنیادین نظام آموزشی و س) یباالدستارزشیابی عملکرد و با عنایت به اسناد 
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و نتایج تحقیقات انجام گرفته در این زمینه بعد از انجام این پژوهش  (غیره برنامه درسی ملی و
ای ساالنه معلمان مدارس الگوی جدید ارزشیابی عملکرد حرفه ارائهبه تنظیم، تدوین و 
شده  ارائه لو مدتوان الگو یافته این تحقیق را می ترینمهمبنابراین ؛ ابتدایی اقدام گردید

س ای معلمان مدارو حالت مطلوب ارزشیابی عملکرد ساالنه حرفه دانست، این مدل وضعیت
دهد. نظام آموزشی کشور برای ایجاد اصالحات الزم و بهسازی وضعیت ابتدایی را نشان می

دوره آموزشی ابتدایی کشور و ارتقای اوضاع فعلی آن باید نظام فعلی ارزشیابی عملکرد 
و الگوی جدیدی را جایگزین آن نماید. نتایج  ای معلمان مدارس ابتدایی تغییر دادهحرفه

 (؛ اقبال1388) و همکاران ینیالدتاجهای انجام شده توسط پژوهشگران، مطالعات و پژوهش
 و همکاران (، سلطانی1396(، مهاجران )1388(، سماواتی و نجات )1386) و همکاران

و  زمانی مزده(، مخصوصًا نتیجه پژوهش انجام شده توسط 1398(، پورحیدر )1397)
مطالعه  آمده در به دستشده وی تأییدی بر نتیجه  ارائه( و الگوی سیستمی 1392) همکاران

ن و تحقق اهداف آ وپرورشآموزش و گسترش. نظر به اینکه معلمان در توسعه استحاضر 
 هایی است که میان معلمان وعامل کیفیت کنش و واکنش ترینمهمنقشی کلیدی دارند، 

های معلم از یک سو و انتظارات افتد. عناصر این تعامل و حساسیتن اتفاق میآموزادانش
ر های فرهنگی یادگیرندگان از سوی دیگیادگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی

تواناترین و  بکار گماردنبنابراین ؛ کندیمرا تعیین  وپرورشآموزشموفقیت یا شکست 
ترین مسئله در نظام آموزشی کشور است و می حیاتیترین افراد برای حرفه معلشایسته
 ای معلمان مدارس مخصوصاً مدارستر از آن برنامه ارزشیابی کارکرد و عملکرد حرفهحیاتی

 و بایست با باالترین و برترین کیفیت انجام بپذیرد )روشن قیاسابتدایی است که می
ای نیازهها و پیشدر بعد آمادگی (. معلمان مخصوصاً معلمان مدارس ابتدایی1394، همکاران

ها و ها، شایستگیها، علوم، مهارتابتدا باید از دانش یزیهر چحرفه معلمی قبل از 
ها و برخوردار بوده و بعد از تأیید این صالحیت یو کافای الزم های حرفهصالحیت
ایان پ ها توسط کارشناسان رسمی این حوزه وارد حرفه معلمی بشوند و سپس درشایستگی

و  موردسنجش هاآنای ساالنه کاری، کارکرد و عملکرد حرفه تحصیلی یا دوره هرسال
ارزشیابی قرار گرفته و بعد از شناخت و معرفی نقاط قوت و ضعف نسبت به اجرای اقدامات 

 (.1396، و همکاران آید )مهاجران به عملهای الزم بینیاصالحی پیش
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 Rothwellهای مطرح شده توسط بندیدسته زنظراشده در این پژوهش  ارائهالگوی 
Briscoe and Hall (1991 )بندی دسته ازنظرگیرد. ( جزو الگوی بومی قرار می2000)

به  برای دستیابی موردنیاز یارهایو معها مبتنی بر راهبرد است، یعنی تالش دارد شاخص
شده  ارائههای بندیهدست ازنظرهای آینده را تدوین نماید همچنین گیریاهداف و جهت

سیستمی »( مبتنی بر الگوی 1392سنجش عملکرد سازمانی توسط زمانی مزده و همکاران )
بخش یا طبقه اصلی و در  5بعد عمده محتوایی و فرایندی،  2شامل . این الگو است «منطق
ول، اگردیده است. بعد  ارائهمفهوم یا زیر مقوله تدوین، تنظیم و  95مقوله و حدود  36قالب 

 های اجرایی ارزشیابیبعد محتوایی است این بعد به محتوای درونی نظام، فرایند و فرم
شیابی بایست در فرایند ارزعملکرد ساالنه معلمان مدارس ابتدایی کشور مرتبط است که می

ست بایو عمل قرار گیرد. در این بعد مهم، چیزی که می موردتوجهاز عملکرد ساالنه معلمان 
و امعان نظر ارزشیابان قرار گیرد، تحقق وظایف آموزشی، تربیتی و پرورشی  دتوجهمورخیلی 

آموزان معلمان مدارس ابتدایی است. این امور باید در اعمال، رفتار و شخصیت انسانی دانش
امور دانش )بخش مهم، الف(  5گیری باشد. این بعد )محتوایی( به و اندازه مشاهدهقابل

های ها و توانمندیهای رفتاری و عملی، د( توانایی، ج( مهارتاهیشگراشناختی(، ب( 
ید گردد. بعد دوم، بعد فرایندی الگوی جدبندی میهای شخصیتی، تقسیمدرونی، و( ویژگی

جرایی ا مسائلای معلمان مدارس ابتدایی است. این بعد به امور و ارزشیابی از عملکرد حرفه
در  گردد.ای معلمان مربوط میبی عملکرد ساالنه حرفهنظام ارزشیا و کاربردو نحوه اجرا 

ها و خصوص نحوه و شکل اجرایی نظام ارزشیابی عملکرد ساالنه معلمان ابتدایی اگر مؤلفه
الت و مشک مسائلو اعمال قرار گیرد بسیاری از  موردتوجههای مطرح در این الگوی شاخص

ها و ع خواهد شد. توسعه این شاخصفعلی موجود بر سر راه نظام ارزشیابی عملکرد مرتف
معیارهای مطرح شده در آن معلمان را برای نیل به اهداف مهم و واالی آموزشی، تربیتی و 
فرهنگی در مدرسه یاری خواهد نمود و زمینه و شرایط را برای تربیت و پرورش بهتر فرزندان 

(، نیکنامی و 1386ئوف )جامعه اسالمی فراهم خواهد آورد. این نتایج با نتایج تحقیقات، ر
 (، هزاوه1396(، رئیس سعیدی )1394(، احمدی )1394) و همکاران (، فرزانه1388کریمی )

(، همسو و 1398) و همکاران (، پورحیدر1397) و همکاران (، بیگدلی1396) و همکاران
 هماهنگ است.
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معلمان عملی برای مدیران و مسئوالن مدارس در امر ارزشیابی عملکرد  هاییشنهادپ
 :مدارس ابتدایی

ای معلمان مدارس ابتدایی کشور در فواصل زمانی معین اجرای ارزشیابی عملکرد حرفه -1
متوالی و مستمر در طول سال تحصیلی با حضور و مشارکت فکری و عملی خود  طوربهو 

 معلمان مدرسه.
مان د ساالنه معلگرایی در فرایند ارزشیابی عملکرخودداری از اعمال خودرأیی و سلیقه -2

 مدرسه توسط مدیر مدرسه و معاونین او.
ه مصرح گانهای ششتمرکز بر تحقق کامل اهداف آموزشی و پرورشی متناسب با ساحت -3

در اول شروع سال تحصیلی توسط معلم با راهنمایی  وپرورشآموزشدر سند تحول بنیادین 
 و کمک مدیر مدرسه.

ش دادن بیشتر به نظرات و افکار معلمان مدرسه و تالش جدی مدیران مدارس برای گو -4
در جهت اصالح امور  اظهارنظرجهت بحث و گفتگو و  هاآنهای الزم به دادن فرصت

 مدرسه.
ای تأثیر دادن و اعمال نتیجه ارزشیابی عملکرد ساالنه معلمان بر نحوه تداوم خدمت حرفه-5

 آتی آنان.
معلمان مدرسه در جریان ارزشیابی عملکرد  گیری از حضور و مشارکت نمایندهبهره -6

 ای ساالنه.حرفه
در کل فرایند  یو گروهسیاسی، جناحی  مسائلخودداری از دخالت دادن امور و  -7

 ارزشیابی عملکرد.
های فکری و عملی سازمان نظام معلمی در فرایند ارزشیابی گیری از مشارکتبهره-8

 عملکرد.
، ای در معلماننوع برای افزایش انگیزه شغلی و حرفهتالش علمی و عملی متعدد و مت-9

 درسه.ها در محیط مسازی برای ارضای نیازهای فرا مرتبه آنمخصوصاً از طریق توجه به زمینه
اری ها و شرایط الزم تفاهم و همیکوشش و تالش هرچه بیشتر مدیر برای جستجوی زمینه-10

 .هاآنبازخوردهای مثبت را به  ارائههرچه بیشتر با معلمان در محیط مدرسه و 
 جانبه خود معلمان درکل مراحل ارزشیابی.گیری از مشارکت همهتالش در جهت بهره-11
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های آموزشی نواحی در فرایند ارزشیابی گیری از حضور فعال اعضای گروهبهره -12
 عملکرد.

 رد.شیابی عملکهای ارزشده برای تهیه فرم ارائههای کاربردی از الگوی استخراج روش-13
از نتایج ارزشیابی برای شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف معلمان و اصالح و بهسازی -14

رقرار ارتباط ب هاآنها استفاده نموده و بین نتایج ارزشیابی و نحوه ادامه خدمت عملکرد آن
 نمایید.

ی شای برای تقویت ساختار قدرت در سیستم آموزاز نتایج ارزشیابی عملکرد حرفه-15
 کنید. یریگبهرهمدرسه و بهبود روابط و ارتباطات سازمانی و انسانی 

های ای معلمان و تهیه سنجهها و عملکردهای حرفهاندازی مرکز ارزشیابی صالحیتراه -16
 شده. ارائهای ساالنه کارآمد و اثربخش برای معلمان بر اساس الگوی عملکرد حرفه

ی با رویکردهای عملی برای معلمان درخصوص آموزش-های علمیبرگزاری کارگاه-17
های هر ها و تواناییای با دعوت از اساتید خالق برای ارتقای صالحیتهای حرفهشایستگی

 چه بیشتر معلمان.
تمیز و جداسازی معلمان موفق و کارآمد از معلمان نسبتاً موفق بعد از اجرای فرایند -18

های مالی و مادی ها و پاداشج در میزان دریافتارزشیابی عملکرد و تأثیر دادن این نتای
 معلمان.

ای ها و موازین اخالق حرفههای مربوط به ارزشپذیرتر کردن گویهتر و سنجشعینی-19
 ای.های ارزشیابی عملکرد حرفهدر فرم

یتی جانبه شخصتأکید بر ارتقا و افزایش میزان پیشرفت تحصیلی و توسعه همه -20
 ای معلمان.کل فرایند ارزشیابی عملکرد حرفهآموزان در دانش

 منابع
 .سوم هزاره در معلمان ایحرفه هایشايستگي تربیت مدل و الگو .(1394) غالمعلي. احمدی،

 رجايي تهران: دانشگاه شهید
(. ارزيابي عملکرد منابع 1387) اقبال، فرزانه، يارمحمديان، محمدحسین و سیادت، سیدعلي.

 .یتمدل تعالي بنیاد اروپايي مديريت کیف بر اساسم پزشکي اصفهان انساني دانشگاه علو
 .32-14، (34)11، پژوهشي سالمت-فصلنامه علمي
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 برنامه در نوآوری يکردهایبر رو تحلیلي(. 1390) عبدالواسط. خندقي، مقصود و اسدخاني، امین
 مايشه اولینايران،  وپرورشآموزش نظام در تحول برای بستری: معلمیتترب درسي

 وپرورشآموزش، تهران: وزارت ايران برنامه درسي در بنیادين تحول ملي
 ایحرفه هایصالحیت (.1395) مهديه. خشتي، زينب و امامیان دولتشاهي، اصالني، رعنا،
 داریتربیتي حساب مديريت علوم الملليینب کنفرانس اولین ،هاو چالش راهکارها :معلمان

 .هايشهما رکزم تهران، ،مقاومتي اقتصاد و
تهران:  .رضايي منیره و رووف علي ترجمه ،معلم کارايي افزايش (.1386)دبل.  لورين اندرسون،

 .آيیژ
ای حرفه هایصالحیت توسعه(. 1392) محسن. امیری، زاده، محمد وزاده، رضا، تیموریانرژی

 رنامهب تغییر ملي همايش آموزان، دانش درسي برنامه در ییرتغ برای آموزگاران و معلمان
 .وپرورشآموزش ، تهران: وزارتوپرورشآموزشتحصیلي  هایدوره درسي

های بهسازی (. شناسايي ابعاد و مؤلفه1397) بیگدلي، محمد، داوودی، رسول و کمالي، نقي.
 یهاپژوهشفصلنامه  .يک مدل مفهومي ارائه منظوربه وپرورشدر آموزشمنابع انساني 

 .101-75(، 2)10، مديريت منابع انساني
 ،پژوهشگرانفصلنامه  .آموزشي نظام در معلم ایحرفه نقش بر نگاهي(. 1385) هادی. پورشافعي،

 .29-11 (،7و6)
 ایحرفه هایصالحیت میان رابطه (.1392) بهرام. پور،محسن احمد و آقازاده، آرزو، جمالیاني،

بر  مانآل و ايران در يابتداي چهارم پايه آموزاندانش رياضي تحصیلي معلم و پیشرفت
 .32-54، 114، و تربیت تعلیم فصلنامه .تیمز هایداده پايه
، رساله کارشناسي ارشد علوم تربیتي تا عمل ازنظرارزيابي عملکرد معلمان، (. 1396) پديد، مجید.

 يناسشروانريزی درسي، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتي و با گرايش برنامه
ی و ساختار سازماني احرفه(. روابط ساختاری اعتماد سازماني، اخالق 1398. )پورحیدر، رحیمه

نشريه علمي آموزش و  .با اثربخشي مدرسه با نقش میانجي ارزشیابي عملکرد معلمان
 .116-93 (،47)12، ارزشیابي

اپن، ژ کشورهای در معلمان ایحرفه هایصالحیت ارتقای تطبیقي بررسي (.1390) کامل. حبیبي،
 .ايران طباطبايي عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسي نامهيانپا ايران، و لمانآ

 پرورش بر اثرگذار عوامل عاملي تحلیل (.1394) زهره. سعید و شفیعي، حسیني، سید
 ،معلمیتترب ملي همايش اولین فرهنگیان، در دانشگاه معلمان ایحرفه هایصالحیت

 .تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان
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 رفتارهای بر تأملي(. 1395) همکاران. و رضا حسن آبادی،زين ،شهره طوالزدهي، پورحسین
 رسمدا در موجود وضع و ارزيابي نشانگان، ابعاد واکاوی ،يسدر تدر ضدتولیدی معلمان

 .144-117(، 1)32، تربیت تعلیم و فصلنامه .تهران شهر
 یمبتد معلمان آموزش مان،معل خدمت از پیش آموزش تطبیقي بررسي(. 1395) پوران. خروشي،
، فکور معلمیتترب فصلنامه .جهان کشور چند و ايران در معلمان خدمت ضمن آموزش و
1(4 ،)22-51. 

تهران:  .سازیبومي بر تأکید با آمیخته پژوهش هایروش(. 1392) سیاووش. شوريني، خلیلي
 .کتاب موسسه يادواره

 .ابتدايي دوره معلمان ایحرفه هایمهارت ارزشیابي (.1385) .اهلليولزهرا و فرزاد،  ،پژوهدانش
 .61-42(، 18)5 ،آموزشي هایینوآور فصلنامه

 (.1395) موحد، سعید. واجارگاه، کوروش و صفايي فتحي عباسي، عفت، صابر، محسن، ديبايي
 يتباالدس اسناد در آن جايگاه تحلیل و معلمان ایحرفه های شايستگيمؤلفه تبیین

 ،يادگیری و آموزش یهاپژوهش پژوهشي – علمي فصلنامه دو .ايران وپرورشآموزش
13(24،) 27. 

، وپرورشآموزش وزارت در ارزشیابي و کنترل نظام بررسي (.1378) عبدالحمید. ذوالرياستین،
 مديريت دولتي. آموزش تهران، مرکز دولتي، مديريت کارشناسي ارشد نامهيانپا

 ارزيابي ابزار ساخت(. 1394) مسعود. پور، و گراميکیان، مرجان  پروين، قیاس، روشن
 در يالمللینبو  ملي اسناد معتبر اساس بر ابتدايي دوره معلمان یاحرفه یهاتیصالح
 ،وپرورشآموزش وزارت تهران، ،ابتدايي ملي آموزش همايش تربیت، و تعلیم حوزه

 .ابتدايي آموزش معاونت
 معلمان ابعاد استخراج(. 1396) غالمعلي. احمدی،و  محمدرضا یدس، جمعهامام جمال، زری،

 خشياعتبارب و اثربخش معلمیتتربو  آموزش مفهومي چهارچوبارائه  منظوربه اثربخش
 .41-19(، 1)1، معلمتربیت پژوهش در فصلنامه .آن

 موانع درباره معلمان ديدگاه بررسي .(1397) اعظم، مصطفي. منش، حامد و موسویزماني
و  آموزشي مطالعات فصلنامه دو .وپرورشآموزش پژوهشي در هایهيافت کاربست

 .135-99(، 14)5، آموزشگاهي
 تطبیقي مطالعه موفق، مدير موفق، مدرسه (.1396) بیتا. عبدالحسیني، رضا وحسن آبادی،زين

 ،آموزشي هاینوآوری علمي فصلنامه .موفق مدرسه مدير الملليبین پروژه هایيافته
16(61 ،)21-42. 
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 هایشیوه و هاروش انواع یریکارگبه در معلمین مهارت میزان بررسي(. 1384) جواد. پور،سلیمان
 در سال مازندران استان ابتدايي دوره در مدارس هاآن موجود و موانع فعال تدريس

 استان وپرورشآموزش تحقیقات و پژوهش پژوهش، مرکز طرح( 1384/1383تحصیلي )
 .مازندران

 فصلنامه آموزان، دانش و معلمان آموزشي تعامالت پديدارنگاری(. 1394) ال.جم سلیمي،
 .36-5 (،38)10 ،درسي ايران برنامه مطالعات

(. بررسي تأثیر ارزيابي عملکرد کارکنان بر بهبود 1387) سیدجوادين، سیدرضا و مشفق، مهدی.
-95 (،2)2، مديريتدو فصلنامه انديشه  .امام صادق )ع( موردمطالعهعملکرد در دانشگاه 

122. 
 ، وزارتوپرورشآموزش عالي شورای :. تهران(1390) ابتدايي. آموزش راهبردی برنامه سند

 .وپرورشآموزش
 عالي شورای دبیرخانه :تهران .(1390) ايران. اسالمي جمهوری ملي درسي برنامه سند

 .وپرورشآموزش
 عالي شورای دبیرخانه :هران(. ت1390) کشور. وپرورشآموزش نظام بنیادين تحول سند

 کشور. وپرورشآموزش
 برنامه اجرای در آموزگاران یازموردن ایحرفه هایصالحیت بررسي (.1391) زهرا. پور،الهسیف

 .لزهراءا تربیتي دانشگاه علوم دانشکده ارشد، کارشناسي نامه، پايانتوصیفي ارزشیابي
 رشد ماهنامه .حاضر عصر آموزگار هایشايستگي و ها. صالحیت(1393) نیره. محمدی،شاه

 .47-15(، 1)18 ،ابتدايي آموزش
های ارزيابي بندی شاخص(. شناسايي و اولويت1395) شريعتي، رضا و افخمي اردکاني، مهدی.

ماهنامه علمي ترويجي  .عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس کارت امتیازی متوازن
 .49، 137، اکتشاف و تولید نفت و گاز

 .ارسباران تهران: دوم. ويراست ،وپرورشآموزش در مديريت و سازمان، (1389) احمد. صافي،
 نشر مرکزتهران:  ،مديريت و سازمان جديد نظريه. (1378) جالل. و مقدس، ابوالفضل پور،صادق

 .آموزش مديريت دولتي
 و تعلیم فصلنامه ،رسمدا آموزشي برنامه از ارزشیابي درباره نظراتي (.1381) اهلل.امان صفوی،

 .52-33، 15، تربیت
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 هایو شايستگي هاصالحیت میزان تعیین .(1390) همکاران. و طالبي، بهنام، مرادی، سمانه
 تهران، وزارت ،1404 ايران در آموزشي ملي همايش اولین مدارس، معلمان ایحرفه

 .وپرورشآموزش
میزان اثربخشي نظام  وتحلیليهتجز(. بررسي و 1387) طبری، غالمعلي و غفوری، داوود.

 .21-7(، 4)12، فصلنامه مدرس علوم انساني .ارزشیابي عملکرد جديد کارکنان دولت
 فرايند اجرای و مدارس معلمان ایحرفه هایصالحیت سنجش(. 1396) احمد. عابديني،

 .وپرورشآموزش وزارت ،وپرورشآموزش عالي شورای دبیرخانه ،معلمان بندیرتبه
(. تأملي 1394) ، زهرا، فراستخواه، مقصود، مهرعلیزاده، يداهلل و فتحي واجارگاه، کوروش.عباباف

 فصلنامه علوم تربیتيای معلمان در مطالعات برنامه درسي، های حرفهبر صالحیت
 .182-157(، 2)21دانشگاه شهید چمران اهواز، 

 و اعتبارسنجي . شناسايي(1393) يوسلیاني. توکلي و غالمعلي، دادجوی عطیه، بیژن، عبداللهي،
-25، (49)13 ،آموزشي هاینوآوری فصلنامه .اثربخش معلمان ایی حرفههايستگيشا
48. 
 و ابتدايي مدارس در کیفیت ارزيابي نشانگرهای سامانه طراحي (.1384) بیژن. عبداللهي،

 .29-12، 90 ،تعلیم و تربیت فصلنامه .راهنمايي
 .ای معلمانرشد حرفه (. بررسي موانع اساسي فراروی1395) عبداللهي، بیژن و صفری، اکرم.

 .134-99(، 95)58، های آموزشيفصلنامه نوآوری
 معلمان آگاهي میزان بررسي(. 1389) اله. عزت علي و نادری، شريعتمداری، فردين، عبداللهي،

 هيآگا حسط ارتقای جهت مطلوب الگویارائه  منظوربه و تربیت اصول تعلیم از ابتدايي
 .17-5 (،9)3، تربیتي فصلنامه علوم .هاآن

 آموزان دانش و معلمان ديدگاه از اثربخش معلم هایويژگي بررسي(. 1388) جلیل. عقیلي،
 و علوم يشناسروان ارشد، دانشکده کارشناسي نامهپايان ،نور مقطع متوسطه شهر پسرانه
 .تهران بهشتي شهید دانشگاه تربیتي،

 ارتقای برنامه تطبیقي بررسي (.1390) رضوان. زاده،حکیم الدين ونژاد، سیدنجمفاطمي
 ايران در آموزش ملي همايش اولین ژاپن، و در ايران معلمان ایهای حرفهصالحیت

 .وپرورشآموزش تهران، وزارت ،1404
 عدالت کشور، اجتماعي و اقتصادی توسعه موتور وپرورشآموزش (.1396) غالمعلي. فرجاد،

 .9، اقتصاد دنیای ماهنامه پايدار. اقتصادی گذار عدالتپايه در آموزش
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 ایحرفه هایصالحیت الگوی(. ارائه 1394) نوروزی. فرزانه، محمد، پورکريمي، جواد و میترا،
 .95-83(، 2)9 ،آموزشي رهبری و مديريت فصلنامه .مديران مدارس متوسطه

و  ابتدايي دوره معلمان عملکرد زشیابيار نظام موجود وضع ارزيابي. (1381) فريبا. فرشیدفر،
 ،همدان وپرورشآموزش دوگانه نواحي در آن نمودن بهینه برای مناسب هایراهارائه 
 تهران. دانشگاه تربیتي علوم ارشد، دانشکده کارشناسي نامهپايان

 اعلیرض ترجمه ،کیفي، ترکیبي – کمي رويکردهای پژوهش طرح .(1394) دبلیو. جان کرسول،
 .تهران: طوس .دانايي نش و مريمکیام

 معلمان ایحرفه هایصالحیت (.1394) احداله. و عزيزی، محبوبه عارفي، نسرين، زاده،کريمي
 لومو ع يشناسروان الملليینب کنفرانس دومین ،... و جهان چند کشور دوره ابتدايي در

 .یماصداوس هایيشهمامرکز  ،تهران ،زندگي و سبک تربیتي
 ادراکي چهارچوبارائه  و عمومي آموزش معلمان ایحرفه هایصالحیت(. 1388) با.فري کريمي،

 .هرانت تحقیقات علوم اسالمي، واحد آزاد دانشگاه تربیتي، علوم دکتری رساله ،مناسب
 و کارکنان، مباني، رويکردها عملکرد ارزشیابي اثربخش سیستم. (1394) امیرحسین. کیذوری،

 .نتهرا ،يشناسروان و تربیتي علوم دانشکده تهران، شتيبه شهید ، دانشگاههاروش
 فصلنامه .وپرورشآموزش نظام در استانداردسازی (.1384) زهره. سعادتمند، و اکرم گودرزی،

 .47-23، 28 ،آموزه
 ، دبیرخانهوپرورشآموزش . وزارت(1391) .وپرورشآموزش در بنیادين تحول نظری مباني

 .وپرورشر آموزشد بنیادی تحول ستاد اجرايي
 ارشد، کارشناسي نامهپايان ،اثربخش معلم هایويژگي بررسي. (1377) امیرحسین. محمودی،

 .تهران خوارزمي دانشگاه تربیتي، و علوم شناسيروان دانشکده
 ایحرفه هایصالحیت برای چهارچوبي(. 1396) فرخنده. منصوريان، منصوره و مشايخي،

 ماسال جهان و ايران نوين هایپژوهش ملي کنفرانستهران،  ابتدايي، دوره مدارس معلمان
 .تربیتي علوم و يشناسروان در

 درسي برنامه در پژوهش تلفیق پديدارشناسانه مطالعه(. 1394) زهره. يحیي و کرمي، معروفي،
(، 7)10 ،درسي برنامه مطالعات فصلنامه .معلمان ایحرفه توسعه منظوربه معلمتربیت

37-60. 
 .دانشگاه راه تهران: .انساني منابع مديريت. (1390) مجید. رمضان، محمد و سید ،مقیمي
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 رد معلمتربیت درسي برنامه نظام تطبیقي بررسي (.1387) علي. نژاد، اعظم و ذکاوتي،ماليي
، 26 ،آموزشي هاینوآوری فصلنامه .ايران و مالزی کشورهای ژاپن، انگلستان، فرانسه

21-44. 
 استاندارد به معطوف معلم ایحرفه رشد کجا؟ از تحول(. 1395) حسني، محمد. مطلق، عادله و

 .130-113(، 4)2، فکور معلمتربیت فصلنامه .نقطه عزيمت
 زمینه در اردبیل يک ناحیه مدارس دبیران مهارت و دانش میزان بررسي (.1396) رضا. مظفری،

 پیشرفت ارزشیابي و سنجش هایمهارت) امتحانيسؤاالت  و تحلیل اجرا طراحي،
 تباطاتار توسعه و جامعه الملليبین خالصه مقاالت کنفرانس مجموعهکتاب  ،(تحصیلي

 بهشتي. شهید دانشگاه ، تهران،دانشگاهيبین
ارائه  (.1395) پور، عباس.حسن و عباس ملکي، ،محمود مهرمحمدی، ،منصوره هزاوه، مهدوی

ئل مسا در پژوهش مجله .ابتدايي دوره معلم هایويژگي تبیین مفهومي برای چهارچوب
 .32-17 (،2)2، اسالمي و تربیت تعلیم

 معلمان برای ایحرفه اخالق الگویارائه  (.1397) مجتبي. خزيمه، و حاج محمد یدسمیرکمالي، 
 .30-9 (،14)5 آموزشگاهي، مطالعات دو فصلنامه .ابتدايي مدارس

بر  معلمتربیت در محورپژوهش آموزش برای الگوييارائه . (1394) محمدعلي. سید میرجلیلي،
 خالصه تابک تربیت، و تعلیم تربیت فلسفه دکتری نامهپايان، رويکرد داده بنیاد اساس

 .، تهرانمعلمتربیتملي  همايش اولین مقاالت
 .درويش مهدی ترجمه ،کارکنان عملکرد ارزشیابي. (1382) اس. آرنولد و فلدمن، دانیل جان میو،

 .کشور استخدامي و اداری امور مانساز تهران:
 يارزشیاب مجموعه افراد، عملکرد ارزشیابي مورد در تحصیلي پژوهش(. 1378) ناصر. میرسپاسي،

 .دولتي مديريت مرکز آموزشتهران:  شانزدهم، عملکرد افراد، مجموعه
 .انجهنقش نشر تهران: ،(گرانظام نگرش) انساني منابع مديريت (.1382) ناصر. میرسپاسي،
 .يسطرون نشر تهران: .سوم ويرايش ،آموزشي و مديريت رهبری(. 1389) محمد. میرکمالي،
 مدارس عملکرد ارزيابي جامع . مدل(1396) اهلل.علیرضا و رحماني، عین ای،قلعه بهناز، مهاجران،
 الملليینب کنفرانس ،ها(داده پوششي تحلیل – متوازن امتیازی کارتتلفیقي ) الگوی با

 مالزی. ،مديريت اقتصاد و تربیت، و متعلی
 مطالعات مخرب، پژوهشکده نیروی 5 و ايران آموزشي نظام شناسيیبآس .(1396) رضا. مهدی،

 .عالي آموزش و علوم وزارت ،اجتماعي، تهران و فرهنگي
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 شناسيروان فصلنامه .و اثربخش خوب معلمان هایويژگي مقايسه(. 1379) مصطفي. نیکنامي،
 .41-19(، 7)2، بیتيتر و علوم

 .تهران: سمت .ششم چاپ، کیفي پژوهش عملي راهنمای (.1393) علي. حیدر هومن،
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