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چکیده
هدف :طراحی مدل ارزشیابی عملکرد اثربخش معلمان ،چالش عمدهای در وزارت آموزش و پرورش است و دستاندرکاران این
حوزه از روشهای ارزشیابی فعلی ناراضیاند .لذا هدف پژوهش حاضر این است تا مدلی برای ارزشیابی عملکرد مبتنی بر
شایستگی معلمان دبیرستانی ارائه کند.
مواد و روشها :برای این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی-کمّی) اکتشافی استفاده شد .بخش کیفی با تکیه بر رویکرد نظریه
دادهبنیاد استراورس-کوربین و دادههای تجربی حاصل از مصاحبههای باز  20خبره ،صورت گرفت .از دل مصاحبهها مدلی نظری
برخاست که با فرآیند تحلیلی کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاصل شد .از کدگذاری باز جهت اشباع رسیدن مفاهیم و ایجاد
مقولهها ،کدگذاری محوری برای برخاستن مقولهها و فرآیند ربطدهی آنها به زیر مقولههایشان برای انتخاب پدیده محوری و از
کدگذاری انتخابی برای ایجاد آرایش نظری مقولههای اصلی جهت ساخت مدل استفاده شد.
بحث و نتیجه گیری :در نتیجه ساخت مدل ،معیارهای عملکرد مبتنی بر شایستگی با زیر مقولههای شایستگیهای رفتاری-
اخالقی-عاطفی ،دانشی ،حرفهای ،نگرشی ،معیارهای عملکرد عمومی و تخصصی بهعنوان پدیده محوری تبیین شدند .همچنین
استراتژیهای نُهگانه هدفگذاری در تعیین حدود و ثغور اهداف و شاخصها ،تعیین و درج کنشها و پیش شرطها و تاکتیکهای
الزم در طراحی ،طراحی فرآیند جامع ارزشیابی عملکرد ،هدایتگری و مشاوره برای معلمان ،بسترسازیهای ذهنی و قانونی برای
ارتقاء ارزشیابی عملکرد ،باالبردن کیفیت عملیات ارزشیابی عملکرد ،انتخاب ارزشیاب ،طراحی ابزار ارزشیابی عملکرد ،تعیین شیوه
و نوع اجرای ارزشیابی عملکرد در آن منتج شدند .نتایج نشان میدهند ارزشیابی عملکرد تحت تأثیر شرایطی علّی ،مداخلهگر و
زمینهای روی میدهد که بر انتخاب استراتژیهای مناسب و در نتیجه بر پیامدها تأثیرگذار هستند .روایی مدل با شاخصهای
لینکلن-گوبا و پایایی آن با استراتژی دوکدگذار موافق کرسول بررسی شد .با توزیع  360پرسشنامه به صورت تصادفی خوشهای
بین معلمان  11استان مدل نظری حاصل شده با روشهای کمّی معادالت ساختاری از طریق نرمافزار  PLS3مورد آزمون قرار
گرفت و تأیید شد .روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی انجام شد و بارهای عاملی باالتر از  0/4و مقادیر
اشتراک باالتر از  0/5بودند .مقادیر پایایی ترکیبی و آلفایکرونباخ برای همه متغیرها در مدل باالی  0/7بود .بررسی برازش مدل
ساختاری از شاخصهای ضرایب معناداری  tاستفاده شد ،که مقادیر  tهمگی باالی  1.96بوده و روابط بین متغیرها را تایید کرد.
همچنین ،پیشنهادات و رهنمودهایی برای پژوهشهای آتی ارائه شد.
کلید واژه :ارزشیابی عملکرد ،ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی ،نظام آموزش و پرورش ،معلمان دبیرستان.

* نویسنده مسئول :دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی ،گروه مدیریت ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
seiedmohammadh@gmail.com
 .1دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2دانشیار گروه منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه
هدف از هر سیستم ارزشیابی عملکردی ،فراهم ساختن ابزارها و روشهاایی اسات کاه از طریاق
آنها نتیجه بهتری برای سازمانها ،تیمها و افاراد باه دسات آیاد و ایان نتاایج بواساطه درک و
ارزشیابی عملکرد در داخل سازمان و در مسیر چارچوبی توافاق شاده از اهاداف و اساتانداردها و
نیازهای شایستگی برنامهریزی شده ،میسّر میگردد (آرمسترانگ .)61 :2006 ،شایستگی معلم به
توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات حرفه تدریس به میزان کافی و با اساتفاده از مجموعاه
ای یکپارچه از دانش و مهارت و نگرش گفته میشود ،به طوری که این شایستگیهاا در عملکارد
معلم بازتاب و تجلی مییابد (نیچولت و همکاران .)2005 ،1در یک دساتهبنادی شایساتگیهاای
معلمان در سه حوزۀ دانش حرفهای ،عمل حرفهای و تعهد حرفهای تقسیمبندی شده است .دانش
حرفهای شامل دانش مربوط به محتوا و شناخت دانشآموز و آگاهی از تدریس و عمال یاادگیری
است .عمل حرفهای از طراحی یادگیری و ایجاد یاادگیری و سانجش و ارزشایابی تشاکیل شاده
است و تعهد حرفاهای نیاز در برگیرناده یاادگیری حرفاهای و مشاارکت و رهباری و ارزشهاا و
ارتباطات و اخالقیات است .نکته قابل توجه در مبحث شایستگیها پیوندشان با عملکارد اسات و
در این میان ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی نقش اساسی در ارتقای عملکرد ایفا مایکناد
(هانتلی.)2008 ،2
بعد از اینکه هدف ارزشیابی عملکرد ،مفهوم آن و شایستگی معلم بیاان شاد ،ذکار ایان نکتاه
ضروری است که علت انتخاب ارزشیابی معلماان دبیرساتان تبیاین شاود .اهمیات پارداختن باه
ارزیابی عملکرد در این مقطع به خاطر وجود پیچیدگی ،تنوع و تعادد دروس ایان مقطاع ،تغییار
ماهیت تحصیلی از تاک معلمای دوران ابتادایی باه چناد معلمای دوران دبیرساتان ،پیچیادگی
حساسیت تعلیم و تربیت دانشآموزان نوجوان نسبت به دبستانیها که عملکرد متفاوتی میطلبد،
و نوع رفتارشان ،کنش و واکنشهای این سن ،سرنوشت شغلی یا تحصیالت تکمیلی دانشآموزان
که در این مقطع رقم میخورد ،میباشد .همچنین وجود حجم چند برابری معلمان در این مقطع
با دغدغههای مختلفی چون جایگاه شغلیشان ،سازماندهیهایشان ،یا جبران خدماتشان اهمیت
پرداختن به این مقطع ایجاب میشود (حدادیان و همکااران .)1391 ،دلیال دیگار انتخااب ایان
موضوع کم بودن پژوهشهای علمی با عنوان ارزشایابی عملکارد مبتنای بار شایساتگی معلماان
دبیرستانی در ایران میباشد .و در نهایت تسلط پژوهشگران این پاژوهش در عرصاه دبیرساتان از
دیگر دالیل پرداختن به مقطع دبیرستان است.

1. Nijveldt, Beijaard, Brekelmans, Verloop & Wubbels
2. Huntly
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وجود ضعفهای بنیادین در سیستم ارزشیابی موجود معلمان در نظام آماوزش و پارورش نیاز
جهتگیری به سمت اصاال چناین سیساتمی را اقادامی منطقای جلاوه مایدهاد .بسایاری از
پژوهشگران مدلهای کنونی ارزشیابی معلمان را مورد انتقاد قرار دادهاند؛ با این ادعا که این مدل
ها تأثیرگذار نبوده و کمک ناچیزی به توسعه آموزشی میکنند .با این وجود ،ارزشایابی عملکارد
فعلی بیشتر شبیه ارزشیابی سنتی برگرفته از شر شغل است تا مبتنی بر شایستگی بهطوری که
پژوهشگران ضعفهای عمدهای را برای ارزشیابی عملکرد فعلی متصاورند .ارزشایابی فعلای دارای
ضعفهایی مانند استفاده کردن از معیارهای قادیمی و محادود ،عادم درک مشاترک از تادریس
خوب ،عدم دقت کافی در ارزشیابی عملکرد ،نگاه یک طرفه و باال باه پاایین باه ارزشایابی ،فار
نگذاشتن بین ارزشیابی معلمان باتجرباه و تاازهکاار ،عادم تخصاص مادیران در ارزشایابی اسات
(دانیلسون و مکگریل.)2000 ،1
پژوهشگران داخلی نیز دریافتند که نگرش معلماان نسابت باه ارزشایابی عملکارد کارکناان
آموزشی در آموزش و پرورش منفی بوده است .به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه
معلمان سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان استفاده مطلوب به عمال نمایآیاد باه هماین دلیال
موجبات نارضایتی معلمان را فراهم کرده است (نویدنیا و همکاران1392 ،؛ حدادیان و همکااران،
 .)1391همچنین عدم کارآیی در بهینهسازی تعیین نظام پرداختهاا ،عادم تشاخیص کارکناان
مستعد برای ارتقاء کارآمد (حدادیان و همکاران ،)1391 ،کافی نبودن شناخت معلمان از اهاداف
مقطع متوسطه و به دنبال آن پایین آمدن اثربخشی آموزشی را میتوان از دیگر ضعفهاا عناوان
کرد (عبدالهی و همکاران .)1392 ،از همینرو پورصمد ( )1376دریافات کاه معلماان بیشاترین
عامل نارضایتی خود را پایین بودن موقعیت اجتماعی و عدم ارزشیابی عملکرد صحیح عنوان مای
کنند .ضعف دیگر قرار نداشتن سیستم فعلی ارزشیابی معلمان در چهاارچوب ارزشایابی عملکارد
چند بار در سال است که در موردش میتوان گفت ویژگای ارزشایابی عملکارد چنادبار در ساال
مداوم بودن آن میباشد (بیشتر از یاک باار در ساال و باه صاورت فصالی) و براسااس اهاداف و
مأموریتهای سازمان استوار است (آگیونیس .)2013 ،2حال طبق گفته دانش آشتیانی وزیر وقت
آموزش و پرورش ( )1395سیستم ارزشیابی عملکرد فعلی با معلمان در ایران سالی یکبار برگازار
میشود و بر دستاوردهای دانشآموزان همان که رسالت و هدف آموزش و پارورش اسات تمرکاز
چندانی ندارد (خبرگزاری قدس آنالین کد خبر .)95/11/13 ،581863طبق فرمهاای ارزشایابی
موجود ( )96-97نیز تمرکز بسیار کمی بر شایستگیهای فردی معلمان وجود دارد و بیشتر جنبه
عمومی رفتار او را میسنجد .براساس گفته مدیر کل وقت امور اداری و تشکیالتی وزارت آماوزش
2. Aguinis

1. Danielson & McGreal

198

مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی /دوره  /13شماره ( 2پیاپی  /)25پاییز و زمستان 1399

و پرورش اساساً این فرمها ابالغی از سوی معاونت منابع انسانی رئیس جمهاور اسات و در وزارت
آموزش و پرورش تبیین نمیشوند (خبرگزاری باشاگاه خبرنگااران جاوان ،کاد خبار ،5860711
.)95/8/24
ارزشیابیها در ایران ،از نوع کیفی و سلیقهای بوده و تمام عملکرد معلم را پوشش نمیدهند و
در غالب پر کردن یک سری فرمها توسط ارزشیابان میباشند و هدف اصلی در این کاغاذبازیهاا
فراموش شاده و نیاز مقادار زیاادی از مناابع از باین مایرود (میرکااممی و همکااران.)1392 ،
ارزشیابان در ارزشیابی معلمان دچار خطای نرمش و ارفا میشوند و آماوزش و توجیاه آناان در
ارزشیابی عملکرد کارکنان بهطور صحیح انجام نشده است (همتیناژاد و همکااران .)1388 ،هام
چنین سیستم ارزشیابی عملکرد کارکناان از حیاث شناساایی کارکناان مساتحق تنزیال درجاه
(توانایی ایجاد یک سیستم منطقی تنبیه براساس نتایج ارزشیابی ،توانایی در شناسایی افراد واجد
شرایط تنزیل براساس نتایج ارزشایابی) کارآماد نیسات (حادادیان و همکااران .)1391 ،غفاوری
( )1386بهطور مشابهی دریافت که سیستم ارزشیابی عملکرد در ارتقاء ساطح عملکارد کارکناان
موفقیت چندانی نداشته است و نتوانسته بازخورد مناسبی ارائه دهد.
در دیگر سو ،شایستگیها نقش اساسی در عملکرد افراد ایفاا مایکنناد باهطاوری کاه آنچاه
کودکان ،نوجوانان و جوانان در مدرسه کسب میکنند ،متأثر از خصوصیات ،کیفیاات ،شایساتگی
های علمی ،فرهنگی ،دینی ،اجتماعی ،اخالقی و معنوی معلمان است .از این رو کیفیت معلام باه
تنهایی مهمترین عامل تأثیرگذار بر توساعه داناشآماوزان و متفااوت کاردن مادارس مایباشاد
(الیوت .)2015 ،1براساس گفته سندرس و هورن )1998( 2مهمترین عامل در تعیین موفقیت یاا
عدم موفقیت دانشآموزان ،معلم کالس میباشد و در این میان کیفیت عملکرد معلمان وابسته به
شایستگیهایی است که آنها با خود به یدک میکشند (نویدی نیا و همکااران .)1392 ،باا ایان
وجود طبق گفته وزیر وقت آموزش و پرورش (احمدی دانش آشتیانی) ارزشیابی فعلی معلمان بار
اساس فرمهای ارزشیابی مبتنی بر شر شغل سانتی اسات و از معیارهاای شایساتگی نااچیزی
برخوردار است .در سیستم ارزشیابی معلمان باید براساس فعالیت و کارآیی آنها در کالس مشاخص
شود نه براساس فرمها و لو های سپاس ماهری؛ زیرا آنچه اصالت دارد ،نقش معلم در بهبود کیفیات
آموزش و پرورش است (خبرگزاری قدس آنالین کد خبر.)95/11/13 ،581863
از اینرو ،سیستم ارزشیابی دستوری و صوری سنتی درحاال تغییار اسات و باه سامت نظاام
ارزشیابی عملکرد آمیخته با تاکید بر شایستگی در جریاان اسات .باهمنظاور اساتقرار مطلاوب و
کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش و پرورش به مدلی جامع نیااز
2. Sanders & Horn

1. Kerry Elliott
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هست تا با درنظرگرفتن بسترهای الزم و شرایط بافتی بتوان از راهبرد و استراتژی مناسبی بارای
پیادهسازی بهرهمند شد که نواقص مدلهای قبلی و سنتی را در مقطع معلمان دبیرستان برطرف
نماید و هم ناکارآمدیهای آن را از طریق پیشانهاد اساتراتژیهاای مناساب برطارف کناد .ایان
پژوهش درصدد است تا با اتکا به رویکرد نظریهپردازی برخاساته از دادههاا یاا داده بنیااد ،1درک
کاملی را از شرایط بستری و زمینهای اجرایی کردن آن به کمک استراتژیهای پیشنهادی فاراهم
سازد و زمینهساز تحقق اهداف سازمانی و رشد و توسعه فردی باشد.
بنابر مطالب ذکر شده اهداف و پرسشهای اصلی این پژوهش به صورت زیر هستند:
هدف اصلی پژوهش عبارت است از طراحای مادل ارزشایابی عملکارد مبتنای بار شایساتگی
معلمان دبیرستان در وزارت آموزش و پرورش .سواالت پژوهش به شر زیر است:
مدل مؤثر برای ارزشیابی عملکرد معلمان با تکیه بر رویکرد شایستگی کدام است؟
چه معیارهای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و چه استراتژیهایی برای تحقق نتایج دلخاواه در
این کار دخالت دارند و فرآیند رخداد آن چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برای آنکه مشخص شود چه میزان آگاهی برای کشف مجهوالتی که در زمینه موضاوع پاژوهش
وجود دارد و این پژوهش چه میزان یافته به ادبیات موجود میافزاید ،برای آنکه اشراف بیشاتری
به موضوع ایجاد شود و از دوبارهکاری پرهیز شود مرور پیشینه پژوهش ضروری اسات .باه گفتاه
کرسول ( )2005قبل از بررسی پیشینه پاژوهش شناساایی وا ههاای کلیادی ضاروری اسات تاا
براساس آن پژوهشهای پیشین جستجو و سپس مرور شوند (دانایی فرد و همکاران.)63: 1392 ،
ارزشیابی عملکرد به عنوان یک سنجش از کارکنان توسط مدیر تعریف میشود که در آن کال
سهم کمک کارکنان را به سازمان ارزشیابی میکند .این یک بررسی سیستماتیک و منطقی است
که ساالنه توسط سازمان انجام میشود تا پتانسیل او در انجام یک کار را مورد قضاوت قرار دهاد.
این به تجزیه و تحلیل مهارتها و تواناییهای یک کارمند برای رشد آینده خود کمک میکند که
در نهایت بهرهوری کارکنان را افزایش میدهد .همچنین به شناسایی کارمند خوب از ضعیف نیاز
کمک میکند (سوربهی .)2015 ،2در ارزشیابی معلمان سیستمهای موفقیتآمیز در ارزشایابیهاا
از مشاهدات کالسهای مختلف در طول سال استفاده میکنند که توسط ارزشیابهای متخصص
از راه جستجوی منابع مختلف داده است و بازخورد به موقع و معنی دار را به معلم ارائه میدهند.
روشهای جدید برای ارزشیابی معلمان باید از تحقیق در مورد اثربخشی معلمان اساتفاده کنناد.
(دارلینگ-هاموند .)2013 ،شایستگیها شاامل داناش ،مهاارت ،ابعااد خودپناداری ،انگیازههاای
2. Surbhi

1. Grounded theory
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اجتماعی ،خصوصیات فردی ،الگوهای فکری ،قالبهای ذهنی و سبکهای تفکر ،احساس و عمال
هستند که به روشهای مشخص و مقتضی به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب به کار میروناد
(دوبورا 1و همکاران .)16 :1397 ،شایستگی معلمان به توانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات
حرفه تدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعهای یکپارچه از دانش ،مهارت ،نگارش گفتاه
میشود (عبداللهی و همکاران .)1391 ،ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی فرآیندی نظاممناد
برای بهبود و حفظ عملکرد افراد در کل یک ساازمان اسات و در آن شایساتگی افاراد باهعناوان
محرک کلیدی عملکرد در نظر گرفته میشود .ارزیابی دورهای افراد بر مبنای مدلهای شایستگی
در ارتباط با شغل فعلی و نتایج مورد انتظار آنها /ارائه بازخورد به افراد در راستای کمک به آنها
برای حرکت به سمت عملکرد نمونه مفاهیم بنیادی آن است (دوبورا و همکاران.)12 :1397 ،
بعد از تعریف و تعیین وا گان کلیدی جهت اشراف بیشتر یافتن درباره موضوع جستجو برای
یافتن ادبیات پژوهش آغاز شد و چند مدل یافت و بررسی شدند .جهت درک بهتر مدل ارزشیابی
عملکرد معلمان ،از دو مدل مطروحه در بریتانیا که کل فرآیند را بهطور خالصه نشان مایدهناد،
بهعنوان مثالهایی استفاده شدند.

مدل دانشگاه کمبریج ( )2015در خصوص ارزشیابی معلمان
طبق فصل اول کتاب توسعه دادن مدارس خود باا کمباریج 2دربااره چرایای ارزشایابی عملکارد
معلمان این جمله است که فقط از طریق ارزشیابی معلم میتوان از آموزش دادن چیزی که برای
رشد دانشآموز بسیار حیاتی میباشد ،پشتیبانی کرد و داشتن اهداف و استانداردهای مشخص و
روشن نقطه شروع این پروسه است .ارزشیابی عملکرد معلم یک عنصار حیااتی در بهباود نتاایج
یادگیری دانشآموزان است که با جمعآوری مدارک از طیف وسیعی از منابع که از عملکرد معلم
اطالع دارند و از این مدارک برای بهبود عمل استفاده میکند ،مرتبط اسات .سیساتم ارزشایابی
قوی ابزاری قدرتمند برای کمک به بهبود مدارس ،شناساایی فرصاتهاا بارای معلماان تماامی
سطو جهت توسعه بیشتر و تضمین پاساخگویی بارای پیشارفت یادگیرناده ،اسات (اساتوبی،3
 .)2015با این مقدمه از دیدگاه دانشگاه کمبریج گامهای مدل بدین شر هستند:
گام های مدل :گام اول شامل تعریف و تنظیم هدف و مقصود توافق شده با ارزشایابیکنناده،
گام دوم شامل جمعآوری شواهد از جمله مشاهدات درسی ،بررسی میانه سال از طریق مالقات با
ارزشیاب ،گام سوم شامل جمعآوری شواهد شامل مشاهدات تدریس و خود ارزشیابی معلم ،گاام

2. Developing your school with Cambridge

1. Deborah, David
3. Tristian Stobie
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چهارم شامل جمعآوری مدارک از جمله نتایج ارزیابی دانشآموز و بررسی خودارزشیابی معلماان
در پایان سال توسط ارزشیاب.
مؤلفههای مورد ارزشیابی معلمان در مدل :داشتن اعتماد به نفس در آموزش موضوع خاود باا
درگیرکردن هر دانشآموز در یادگیری ،مسئولیتپذیری و پاسخگویی با رعایت احترام به دیگران،
بازخورد معلم به شاگردان از میزان پیشرفت آنهاا ،تادریس خالقاناه و درگیار کاردن اجتمااعی
عقالنی و حرفهای دانشآموزان در کالس درس ،اندازهگیری دستاوردهای موفقیت دانشآماوزان و
گزیده آثار و کارهای معلم.

دانشگاه

دورهام1
2

3

در گزارشی که توسط کوی و همکارانش ( )2014تهیه شاده اسات روشهاای انادازهگیاری و
سنجش یک معلم را برای آنکه به عالیترین تدریس برسد به شر ذیل بیان میکند:
گامهای مدل :گام اول تعیین اهداف و معیارهاا و بساتن توافاقناماه باا معلام ،گاام دوم شاامل
مشاهدات کالس درس توسط همکاران ،مدیران و ارزیاباان ،گاام ساوم تحلیال مادلهاای ارزش
افزوده (ارزیابی دستاوردهای محصالن) ،گام چهارم نظرسنجی از دانشآموزان به صاورت گفات و
گویی ،گام پنجم قضاوت مدیر (یا سرپرست) و گزارش خود معلم ،گام ششم نمارهدهای و اعتباار
سنجی نهایی و تعیین رویکردهای ارائه بازخورد ،گام هفتم تقویت یاادگیری حرفاهای معلماان و
برنامههای آموزشی ،گام هشتم تعیین ادامه همکاری یا قطع آن.
مولفههای مورد ارزشیابی معلمان در مدل :دانش محتوایی معلام (شاواهد و مادارک قاوی در
مورد تأثیرگذاری بر نتایج دانشآموزان) ،کیفیت و مهارت آموزش و درگیرکردن دانشآماوزان در
کالس با محتوی درسی (شواهد محکم در مورد تأثیرگذاری بر دانشآموزان) ،جو کالس ،مدیریت
کالس ،اعتقادات و باورهای معلم و رفتار حرفهای او در تأثیرگذاری بر دانشآموز.
در این دو مدل تأکید بر دستاورد دانشآموزان ،موفقیتهایشان و اینکه چه تغییر نگارش یاا
رفتاری در آنها ایجاد میشود بهعنوان معیارهای ارزشیابی عملکرد اشاره شده است .همچنین از
روشهای تدریس پویا و چالش برانگیز از درگیر کاردن محصال در کاالس درس یااد مایشاود.
بنابراین میتوان از این دو مدل برای طراحی مدل ارزشیابی عملکرد معلماان دبیرساتانی ایرانای
ایده گرفت.
مرور پیشینه نشان میدهد پیشرفتهایی در حاوزههاای تئاوری و عملای سیساتم ارزشایابی
عملکرد معلمان کشورهای پیشرفته در رشته ارزشیابی آموزشی صورت گرفته است .با این وجود،
1. Durham University
2. What makes great teaching? Review of the underpinning research
3. Robert Coe, Cesare Aloisi, Steve Higgins and Lee Elliot Major
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پیشرفتهایی که در حوزههای ارزشایابی آموزشای صاورت گرفتاه اسات ،در سیساتم ارزشایابی
معلمان در ایران بهطور جدی منعکس نشدهاند (نویدی نیا و همکاران .)1392 ،در هماین رابطاه
چند پژوهش ایرانی نیز مرور گشتند تا نشان دهند علیرغم یافتههای ارزشمندشان مادلی جاامع
از فرآیند ارزشیابی مبتنی بر شایستگی نشان نمیدهند.
پژوهش نویدینیا و همکاران ( )1392با عنوان شناساایی ابزارهاایی بارای ارزشایابی عملکارد
معلمان دبیرستان میباشد .نتایج یافتهها بدین شر بودناد کاه چهاار ابازار باهعناوان ابزارهاای
ارزشیابی عملکرد معلمان شامل بازدید از کالس درس و ارزشیابی عملکرد معلم توساط سارگروه
آموزشی ،خود ارزشیابی ،کار پوشه معلم و ارزشیابی مدیران مشخص شد.
پژوهش میرکاممی و همکاران ( )1391با عنوان شناسایی و اولویتبنادی معیارهاای ارزیاابی
عملکرد معلمان تربیت بدنی است .نتایج یافتهها بیان میکنند که هشت معیار عملکرد آموزشی-
ورزشی ،عملکرد سازمانی ،سابقه علمی-آموزشی ،سابقه ورزشی ،مقاام و امتیاازات کساب شاده،
منابع در دسترس معلم ،عملکرد علمای-پژوهشای و میازان جاذب سارمایه باه طریاق اسپانسار
شناسایی و اولویتبندی شدند.
پژوهش حدادیان و همکاران ( )1392باا عناوان بررسای نگارش معلماان نسابت باه ارزیاابی
عملکرد می باشد .نتیجه این گونه بود که معلمان نسبت به ارزیابی عملکرد نگرش منفی داشتند.
نظام ارزیابی عملکرد کارکنان براساس اثبات هفت فرضیه مطر شده کارآمد نمیباشد.
پژوهش عبداللهی و همکاران ( )1392با عنوان شناسایی شایستگیهاای حرفاهای معلماان 7
عامل و  98شایستگی استخراج کرد .آنها شامل پیش نیازهای معلم ،ویژگی های شخصی معلام،
برنامهریزی و آمادگی ،مدیریت و سازماندهی کالس درس ،آموزش و تدریس ،نظارت بر پیشارفت
و توان دانشآموزان و مسئولیتهای حرفهای شناسایی شد.
گرچه پژوهشهایی مانند نویدینیا و همکاران ( )1392به شناسایی ابزارهایی بارای ارزشایابی
عملکرد معلمان دبیرستان ،میرکاممی و همکاران ( )1391به شناسایی و اولویتبندی معیارهاای
ارزشیابی عملکرد معلمان ،عبداللهی و همکاران ( )1392باه شناساایی شایساتگیهاای حرفاهای
معلمان پرداختهاند ،شواهدی از این دست دانش جاامعی بارای بهباود نظاام ارزشایابی عملکارد
مبتنی بر شایستگی به صورت تخصصی متمرکز بر معلمان دبیرستانی در نظام آموزش و پارورش
بدست نمیدهد .در نهایت ،پژوهشهای گذشته کمتر به شرایط بافت ایران و ارائه مادل جاامعی
پرداختند ،از اینرو در این پژوهش به کمک طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایساتگی
معلمان دبیرستان سعی برآن شد تا شکافهای موجود در ادبیات رفع شود .این پاژوهش نتاایج و
دستاوردهایی به ارمغان خواهاد آورد کاه باه ارزشایابان ،مادیران ،معااونین مقااطع و مسائولین
کارگزینی سازمان کمک میکند با کمترین دخالت سلیقهای و شخصیسازی باه راحتای بتوانناد
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تصمیماتی را در مورد ارتقاء شغلی ،ارتقاء رفتار حرفاهای ساازمانی ،کارراهاه شاغلی ،جابجاایی و
درخواست افزایش حقو و پاداش برای معلمان اتخاذ نمایند.
روششناسی پژوهش
همانطور که ذکر شد پژوهش مذکور یک پژوهش ترکیبی است که از طر اکتشاافی بهاره مای
جوید .ابتدا در روش کیفی مدلی براساس روششناسی برخاسته از دادهها 1تدوین شد و سپس در
گام دوم به کمک استراتژی کمّی تحلیل عاملی تاییدی مدل طراحی شده برازش شد.
بخش کیفی این پژوهش طبق چهارچوب پارادایم تفسیری و مبتنی بار راهبارد نظریاهساازی
برخاسته از دادهها به شیوه نظاممند استراورس-کوربین )1998( 2است که به جمعآوری و تحلیل
دادهها پرداخته شد .براساس این شیوه ،برای تحلیل دادههای کیفی از سه مرحلة کدگاذاری بااز،
محاوری و انتخابی استفاده گردید (استراوس و کوربین.)1998 ،

انتخاب مشارکتکنندگان
در بخش کیفی ،این پژوهش براساس نظر استرواس-کوربین ( )1998مشارکتکنندگانی انتخااب
شدند که از تجربیات متعاددی در فرآیناد ماورد مطالعاه برخورداناد .روش انتخااب افاراد بارای
جمعآوری دادهها در اینجا مطابق نمونهگیری هدفمند نظری 3بود که باا مصااحبههای عمیاق از
 20خبره مسلط به مباحث منابع انسانی آکادمیک و حوزه شایستگی معلمان با سابقه کاری باالی
 25سال و مدارک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد صورت پذیرفت .انتخاب نمونهها از ساطح
وزارتی ،سیاستگذاران ارشد حوزه منابع انسانی ،مدیران و مشاوران ارشاد اداره مناابع انساانی و
اداره ارزشیابی عملکرد معلمان وزارتخانه آموزش و پرورش شاروع شاد ،ساپس تاا مادیران کال،
اساتید دانشگاه فرهنگیاان و معلماان برجساته نموناه کشاوری مسالط باه مباحاث ارزشایابی و
شایستگی ادامه یافت .این فرآیند مصاحبهها تا مرحله کفایت نظری به طول انجامید.
در بخش کمّی ،نمونهگیریها از معلمان به صورت خوشهای چند مرحلهای تصاادفی متناساب
از  11استان (آذربایجان شرقی ،البرز ،اردبیال ،بوشاهر ،تهاران ،سامنان ،سیساتان و بلوچساتان،
گلستان ،گیالن ،قزوین ،مازندران) انتخاب شده صورت گرفت که امکان پژوهش توسط پژوهشاگر
در آنجا فراهم بود .در هر استان رابطینی شناسایی شدند و از آنها خواسته شد تا در یاک یاا دو
شهر حوزه خود به صورت تصادفی ،دبیرستانهایی به صورت تصادفی انتخاب کنند ،ساپس باین
معلمان دبیرستانی نیز به صورت تصادفی پرسشنامهها را توزیع کنند.

2. Strauss & Corbin

1. Grounded Theory
3. Theoretical Sampling
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گردآوری دادهها
در بخش کیفی ،فرآیند گردآوری دادهها رویکرد پرسشهای مصاحبه باز انتخاب شد .این فرآیناد
تا مرحله اشباع ادامه یافت .سؤاالت براساس پاسخهای مصاحبهشونده و گاهی تجارب خاصی کاه
براساس آن فرد مذکور انتخاب شده بود مطر شد (سواالت باز) .زمان هار مصااحبه باین  45تاا
 120دقیقه طول میکشید .تمامی مصاحبههای مذکور باا اساتفاده از دساتگاه دیجیتاال ضابط
صوت ،ضبط شده و پس از مکتوب شدن آنها توسط پژوهشگر به مصااحبهشاونده جهات تأییاد
عودت داده شد.
در بخش کمّی  400پرسشنامه بین معلمان دبیرستانی توزیع گردید و  360پرسشانامه قابال
قبول حاصل شد و مورد تحلیل قرار گرفت .پرسشنامه دارای  120سوال بود که هار کادام از دل
کدهای مهم و اشباع شده مدل برخاسته از دادههای کیفی بیرون آمد ،باهطاوری کاه تاک تاک
سواالت پرسشنامه قسمتی از مفاهیم و مقوالت استخراج شده مدل کیفی را که از منظر خبرگان
مهم و کلیدی میباشند پوشش میدهند .پاسخدهندگان (معلمان دبیرساتانی زن و مارد) پاساخ
های خود را درون دامنهای از گزینههای معین (کامالً مخالفم ،تاحدودی مخالفم ،ناه مخاالفم ناه
موافقم ،تاحدودی موافقم و کامالً موافقم) انتخاب کردند .کانون توجه پرساشهاا کاه مرباوط باه
اعتقادات و باورهای برگرفته از کدهای انتخابی اشباع شده است ،تعیین محتوی گویهای میباشاد
که معلمان درست میدانند و موافقند .همچنین پرسشنامه در پی تعیین نگارش معلماان در پای
تعیین چیزهایی است که معلمان مطلوب میدانستند که مدل کیفی حاکم باشد یا خیار (داناایی
فرد ،الوانی ،آذر .)1392 ،پرسشنامهها به پژوهشگر عودت داده شدند و به کمک نرمافزار اسامارت
پیالاس  3تحلیل شدند.
در بخش کیفی ،کدگذاری دادهها بالفاصله پس از مصاحبه اولیاه انجاام شاد .در ایان راساتا،
کدگذاری باز (رویهای برای تدوین طبقات اطالعاتی ،)1شروع شد .تحلیال هار قسامت از دادههاا
بالفاصله بعد از گردآوری آن قسمت با ارجاع به سئوالهای پژوهش آغاز شد .سپس پژوهشاگر از
تحلیل این دادهها رهنمودها یا سرنخهایی را برای جمعآوری دادههای بعادی باه دسات آورد .در
این مرحله محقق به جستجوی طبقات اطالعاتی برجساته و باارز از خاط باه خاط مصااحبههاا
پرداخت و با استفاده از رویکرد مقایسه مستمر تالش کرد این طبقات را به اشباع برساند تاا چیاز
جدیدی در مصاحبهها کشف نشود .در این مرحله پژوهشگر با مرور مجموعه دادههاای گاردآوری
شده تالش کرد تا مفاهیم مستتر در آنها را باز شناسد .در کدگذاری باز پژوهشگر با ذهنی باز به
نامگذاری مقولهها پرداخت و محدودیتی برای تعداد کدها و مقولهها قائل نشد.
1. Categories of information
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از این کدگذاری ،کدگذاری محوری یعنی مرتبط ساختن این طبقات به وجود آماد کاه در آن
پژوهشگر یک مقوله را به منظور تمرکز بر آن (پدیده محوری) تحات عناوان معیارهاای عملکارد
مبتنی بر شایستگی شناسایی کرد و سپس به دادهها مراجعه نماوده و مقولاههایی حاول پدیاده
محوری ایجاد کرد.
مثال« :شاید قانون ما در تدوین اسناد باالدستی جهت ارائه مدلهای ارزشیابی عملکرد که بار
مبنای کتب تئوری سازمان قدیمی تدوین شدهاند از دنیای مدرن عقب است ،به روز نیست» .این
نقل قول به صورت «به روز نبود قوانین و اسناد باالدستی» کدگذاری شد .در مرحله بعدی کادها
و طبقات مشابه حاصل گردید که در طبقه "مقوالت منسوخ شدن قوانین و رویاههاای ارزشایابی
عملکرد" قرار گرفت .در نهایت ،پس از کدگذاری محوری در طبقاه "مشاکالت سااختاری" قارار
گرفت.
در کدگذاری محوری طبقات شرایط علّی اثرگذار بر پدیده محوری ،استراتژیهای اتخاذ شاده
در پاسخ به پدیده محوری ،شرایط مداخلهگر و زمینهای شکلدهنده این استراتژیها ،و پیامدهای
اجرای این استراتژیها کشف شدند.
جدول ( )1نمونهای از کدگذاری و رسیدن به نتایج را نشان مایدهاد .تحلیال مرحلاه کیفای
منجر به طراحی و مهور مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان شد.
جدول  .1شیوه کدگذاری دادهها از کدگذاری باز تا کدگذاری محوری
ردیف

کدگذاری باز

مطالعه متن مصاحبه اصلی (تحلیل
خط به خط)

کد گذاری اولیه

1

اما شایستگی معلمان اولیش انسجام و نظم
فکری و ذهنی است.

شایسااتگی انسااجام،
نظم فکری و ذهنی

3

دومی برقراری ارتباط و تأثیرگذاری است.

شایسااتگی برقااراری
ارتباط و تاثیرگذاری

4

هر چقدر استاد خوبی در تاریخ جغرافای و
ریاضی و فیزیک باشید ولی اگر نتاوانی باا
دانشآموزان ارتباط خوبی برقرار کنی نمی
توانی درس بدهید.
انر ی داشاتن ،سارپا باودن ،فعاال باودن،
سالمتی ،چاابکی ،سارحال باودن معلام از
شایستگیهای خیلی مهم است.

ناتوانی در درس دادن
ولو مسالط باه درس
به خاطر ناتواناایی در
برقراری ارتباط
انر ی داشاتن ،فعاال
بااااودن ،سااااالمتی،
چابکی ،سرحالی

5

ایجاد

شناسایی

مفاهیم

مقوله

آرامااااااش
فکری
نظااااااام و
قانونمندی
ارتباطااااات
مفیااااااد و
اثرگذار
ارتباطااااات
اثربخش

شایساااتگی
رفتاری

داشااااااتن
ساااالمتی و
شادابی

شایساااتگی
عاااااطفی و
حرفهای

کد گذاری
محوری
معیارهاااااای
عملکااااااارد
مبتنااای بااار
شایستگی
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در نهایت براساس این نظریه ،پژوهشگر گزاره و امهاراتی را ارائه داد که رابطه متقابل طبقاات
درون پارادایم کدگذاری را مشخص میکنند؛ در واقع او در این مرحله وارد کدگذاری انتخابی یاا
گزینشی شد (کرسول .)2007 ،فرآیند یکپارچهسازی و بهبودبخشی نظریه در کدگذاری انتخاابی
(استراورس-کوربین ،)1998 ،از طریق تکنیکهایی نظیر نگارش خط داستان که مقولاههاا را باه
هم متصل میکند و فرآیند دستهبندی از طریق یادنوشتهاای شخصای در خصاوص ایادههاای
نظری ،میباشد (داناییفرد و همکاران .)1392 ،در یک خط داستان ،بررسی شد که:
«شرایط علّی اثرگذار بر پدیده محوریِ معیارهاای عملکارد مبتنای بار شایساتگیاناد .پدیاده
محوری معیارهای عملکرد مبتنی بر شایستگی برای جااری شادن نیازمناد وجاود اساتراتژیهاا
هستند .استراتژیها تحت تأثیر شرایط مداخلهگر هستند .همچنین عوامل زمینهای بر اساتراتژی
ها تأثیر میگذارند .استراتژیها پیامدها را پیشبینی و ایجاد میکنند».
در بخش کمّی دادههای حاصل از پاسخ معلمان به پرسشنامه با اساتفاده از تکنیاک معاادالت
ساختاری تحلیل شدند .از آنجایی انتخاب بسته نرمافزاری و متد متکی به توزیاع دادههاا ،حجام
نمونه و اکتشافی و غیراکتشافی بودن مدل است ،یکی از بستههای نرمافزاری انتخاب میگردد .در
این پژوهش به دلیل توزیع غیرنرمال توام متغیرها و اکتشافی بودن مدل از بسته نرمافزاری پیال
اس 3برای تحلیل دادهها استفاده شد .بررسی برازش مدل انادازهگیاری و بررسای بارازش مادل
ساختاری و بررسی کلی از تحلیلهای کمّی بودند.

روایی و پایایی
در این پژوهش براساس رویکرد لینکلن و

گوبا1

( )1994بهعنوان یکی از روشهاای اعتبارسانجی

بارای اطمینان هر چه بیشتر به شیوه گردآوری دادههای مطالعه مرحلاه کیفای از شااخصهاای
اعتبارپذیری ،2انتقالپذیری ،3اطمینانپذیری 4و تأییدپذیری 5بهره گرفته شد (کرسول.)1394 ،
اعتبارپذیری ،بهمنظور باالبردن آن و صحت توصیف دادهها پژوهشگر تالش کارد تاا باه درساتی
واقعیت را آنگونه که هست انعکاس دهد و در ایان میاان پایشفار هاای خاود را وارد مادل
پژوهش نکند .به گفته لینکالن و گوباا ( )1994درصورتی که پانج روش تماس طوالنیمدت باا
مشارکتکنندگان ،مشااهده دقیاق ،اساتفاده از تلفیاق ،واضاحساازی توسط همکار ،و همچنین
بررسی توسط مشارکتکنندگان در مطالعات مورد توجه قرارگیرد به اعتباار دادههاای گاردآوری
شده افزوده میشود .در ایان بررسی جمعآوری دادههای کیفی حدود  6ماه به طول انجامید  -از
دی ماه  1396تا خرداد ماه سال  -1397عالوه بر ایان حادود  60سااعت حضاور پژوهشاگر در
2. Credibility
4. Dependability

1. Lincoln & Guba
3. Transformability
5. Validation
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محیطهای کار و مصاحبه با پژوهشگران و اساتید موجب شد که این امار باه تعامال نزدیاک باا
مشارکتکنندگان و کیفیت بخشیدن به جمعآوری و تحلیل دادهها کمک شایانی شود .همچنین
در این پژوهش از ماخذ ،روشها ،پژوهشگران ،و نظریههای چندگانه و متفاوت برای فراهم کردن
شواهد تقویت کننده استفاده شد .برای مثاال در تادوین شایساتگیهاا و معیارهاای عملکارد از
چندیدن خبره فعال در حوزه وزارتخانه نظرخواهی شد .همچناین در انجاام عملیاات کدگاذاری
های سهگانه از  3دانشجوی دکتری مسلط به روش کیفی و چندین کتاب نوشاته شاده در ایان
زمینه بهره گرفته شد .در بخش بیان مسأله از چند مقاله ،کتاب استفاده شد.
انتقالپذیری ،به کاربردپذیری یافتههای پژوهش اطال میشود .جهت این شاخص در نتیجاه
در قسمت یافتههای این پژوهش سعی شد که به خوانندگان توضیحات و اطالعات کافی در مورد
نتایج داده شود و شرایطی فراهم گردد که مخاطبین بتوانند نسبت به کاربردپاذیری یافتاههاا در
محیطهای دیگر تصمیمگیری نمایند.
اطمینانپذیری (روش کنترل اعضا) :پژوهشگر از دیدگاههای مشاارکتکننادگان بارای برقارار
ساختن اطمینانپذیری یافتهها و تفاسیر استفاده کرد .با توجه باه اینکاه در پژوهشهاای کیفای
منظور از اعتبار دادهها ،سازگاری یافتههای پژوهش باا ادراکاات مشارکتکنندگان است (کرسول،
 .)1394بناابراین ،پژوهشگر بعاد از پیااده کااردن محتااوای مصاااحبه و اسااتخراج واحادهای
معنی با مشارکتکنندگان در زمینه همخوانی واحدهای معنی با تجارب و دیادگاههای آنهاا باه
مشااورت پرداخاات .باادینمنظاااور تجزیاااه و تحلیااال ابتااادایی مصااحبههاااا بااه ساامع و نظاار
مشارکتکنندگان رسید .چند نفر از مشارکتکنندگان پیشنهاداتی را بارای تغییار در کدگاذاری
اولیه مطر کردند .و بیشترشان با کدهای استخراج شده موافق بودند .برای مثال در کدهای اولیه
پژوهشگر " انگیزهزایی در دانشآموز " را بهعنوان شایستگی رفتاری کدگذاری کرده بود که بعاد
از بازخورد کاد باه مشاارکتکننادگان ،یکی از آنها ذکر کرده بود کاه ایان کاد بهتار اسات در
"شایستگی حرفهای" طبقهبندی شود.
تأییدپذیری به این معناست که پژوهشگر دیگری بتواند تعیین کند که نتایج مطالعااه حاصال
از تجاارب مشارکتکنندگان بوده و حاصل پیشدانستههای ذهنی پژوهشگر نباوده اسات .بارای
مثال کدهای نقش "تسهیلگری یک معلم ،یا ایجاد فرصت یادگیری دادن به داناشآماوز ،ذهان
انگیزی ،مکث و فرو خوردن خشم" و همه مفاهیم دیگر از دل مصاحبه با خبرگان بیرون آمدند.
پایاییِ مبتنی بر توافق بین کدگذاران ،جهت رسایدن باه آن بعاد از انجاام مصااحبهها ،ماتن
مصااحبههاا توسط  2نفر از دانشجویان دکتری آشنا به پژوهش کیفی و همچنین اساتید محتارم
راهنما و مشاور جهت پیشبرد فرآیند بررسی گردید تاا واضاحساازی بیشاتری صاورت گیارد2 .
دانشجوی دکتری هر کدام  4مصاحبه مشخص را مجددا کدگاذاری کارده و درصاد توافقاات باا
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کدگذاری در این پژوهش محاسبه شد که باالتر از  70درصد بود .اسااتیدی نیز نظارات خااود را
در مورد نوع سواالت و فرآیند مصاحبه به صورت کتبی و شفاهی اعالم نمودند (کرساول و میلار،
.)2000
در بخش کمّی روایی محتوایی یا صوری 1پرسشنامههای تحقیق با نظر کارشناسان ،اساتید
مشاور و پس از اعمال اصالحات مورد تأیید قرار گرفت .روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی و اکتشافی انجام شد .نتایج برای بخش تحلیل عاملی اکتشافی شامل بارهای عاملی باالتر
از  0/4و مقادیر اشتراک باالتر از  0/5و همچنین درصد واریانس تبیین شده بیش از  0/5از
طریق مؤلفهها حاصل شد .در تحلیل عاملی تأییدی روایی و پایایی مجدداً از طریق شاخصهای
الفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی AVE ،و بارهای عرضی عاملی باالتر  0/7استفاده شد .الفای
کرونباخ باالی  0/7است .پایایی ترکیبی نیز باالی  0/7است .مقادیر معیار  AVEباالتر از 0/5
هستند .روایی همگرا باالتر از  0/5بود و روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.
یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش در بخش کیفی
براساس نظریه برخاسته از دادهها استراوس-کوربین ( )1998در کدگذاری محوری مدلی تادوین
شد که شامل شرایط علّی ،پدیدهمحوری ماورد مطالعاه ،عوامال زمیناهای ،عوامال مداخلاهگار و
پیامدها است .اطالعات حاصل از این مرحله کد گذاری محوری در قالب یک نگاره که مدل نظری
فرآیند تحت مطالعه را نشان میدهد سازماندهی و ارائه شد و بادینترتیاب نظریاه سااخته شاد
(شکل .)1

1

- content validity
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شرایط مداخلهگر
.1

شرایط ساختاری حاکم در تدوین مدل

.2

دشواری تعیین معیارها در تدوین مدل

.3

کاستیهای محتوایی و ابزاری در محتوی نظری مدل

.4

بروز خطاهای ادراکی ارزشیابان در گردآوری دادهها

.5

رویدادن تجزیه و تحلیلهای ناموثر توسط عاملین ارزشیابی عملکرد

.6

وجود نگرش غیر مثبت به ارزشیابی عملکرد در سیستم سازمانی

.7

وجود ضعفهای قانونی در سیستم سازمانی

.8

وجود نتایج کم انگیزاننده از ارزشیابی عملکرد برای معلمان

.9

رویدادن بیکیفیت و نامناسب اجرا در ارزشیابی عملکرد

استراتژیها:
 .1استراتژیهلای هدفگلذاری در
تعیین حلدود و ثغلور اهلداف و

پدیده محوری:

شرایط علّی:

معیارهللای عملکللرد مبتنللی بللر

علللل بوجللود آورنللده
ارزشیابی عملکرد مبتنی
بر شایستگی از حیث:
 .1عوامل اجتماعی
و قوانین سازمانی
 .3ویژگیهای عملکلردی
و فردی

شایسللتگی معلمللان جرللت ارتقللا
ارزشیابی عملکرد

تاکتیکهای الزم در طراحی

 .2شایستگی دانشی
 .3شایستگی حرفهای
 .4شایستگی نگرشی

 .5معیارهللای تخصصللی ارزشللیابی-
عملکرد

.1

حیث ارتقا عملکلردی در

 .2اسللتراتژیهللای تعیللین و درج
کللنشهللا ،پللیش شللر هللا و

 .1شایستگی رفتاری ،اخالقی و عاطفی

 .2عوامل متاثر از اهلداف

شاخصها

پیامدهای ارزشیابی عملکرد:

معلمان
.2

اجتماعی بلرای معلملان و

جامع ارزشیابی عملکرد
مشاوره برای معلمان
 .5استراتژیهای بسترسازیهلای
ذهنللی و قللانونی بللرای ارتقللا

 .6معیارهای عمومی ارزشیابی عملکرد

پیامد ارزشیابی عملکرد از
حیث نتایج مادی ،معنوی و

 .3استراتژیهای طراحلی فرآینلد
 .4اسللتراتژیهللای هللدایتگری و

پیامد ارزشیابی عملکرد از

سازمان
.3

پیامد ارزشیابی عملکلر از
حیث توسعهای و رفتلاری
در معلم و سازمان

ارزشیابی عملکرد
 .6استراتژیهای باالبردن کیفیلت
عملیات ارزشیابی عملکرد
 .7استراتژیهای انتخاب ارزشیاب
 .8استراتژیهلای طراحلی ابلزار
ارزشیابی عملکرد
.9

استراتژیهای تعیلین شلیوه و
نوع اجرای ارزشیابی عملکرد

عوامل زمینهای:
.1

شرایط اقتصادی

.2

عوامل نگرش حاکم در جامعه نسبت به پدیده آموزش

.3

عوامل ذهنی  -فرهنگی ضعیف در معلمان و سازمان نسبت به ارزشیابی عملکرد

.4

عوامل سیاسی و حاکمیتی غیر تخصصی بر آموزش و پرورش

.5

عوامل انگیزشی

شکل  .1مدل ارزشیابی عملکرد معلمان حاصل شده در مرحله کدگذاری محوری
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نگارش گزارههای حاصل از کدگذاری انتخابی بدین شر است:
«شرایط علّی که همان علل بوجود آورنده ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی شامل مقولاه
های عوامل اجتماعی /عوامل متأثر از اهداف و قوانین سازمانی /ویژگایهاای عملکاردی و فاردی
هستند ،بر شکلگیری پدیدهمحوری معیارهای عملکرد مبتنای بار شایساتگی شاامل معیارهاای
عملکردی تخصصی و عمومی و شایستگیهای رفتاری ،اخالقی و عاطفی ،دانشی ،نگرشی و حرفه
ای تأثیر دارند.
پدیدهمحوری معیارهای عملکارد مبتنای بار شایساتگی بارای جااری شادن نیازمناد وجاود
استراتژیها هستند .در واقع جهت ایجاد و جاری شدن معیارهای تخصصی و عمومی ،شایساتگی
های رفتاری ،اخالقی و عاطفی ،شایستگیهای دانشی ،حرفاهای و نگرشای از پدیاده محاوری باا
عنوان عملکرد مبتنی بر شایستگی نیاز به تادوین و بکاارگیری اساتراتژیهاای هادفگاذاری در
تعیین حدود و ثغور اهداف و شاخصها /استراتژیهای تعیین و درج کنشهاا ،پایش شارطهاا و
تاکتیکهای الزم در طراحی /استراتژیهای طراحی فرآیند جامع ارزشیابی عملکرد/استراتژیهای
هدایتگری و مشاوره برای معلمان /استراتژیهای بسترسازیهاای ذهنای و قاانونی بارای ارتقااء
ارزشیابی عملکرد /استراتژیهای بااالبردن کیفیات عملیاات ارزشایابی عملکارد /اساتراتژیهاای
انتخاب ارزشیاب /استراتژیهای طراحی ابزار ارزشیابی عملکرد /استراتژیهای تعیین شیوه و ناوع
اجرای ارزشیابی عملکرد هستند.
استراتژیها تحت تأثیر شرایط مداخلهگر هستند .شرایط مداخلهگر شاامل شارایط سااختاری
حاکم در تدوین مدل /دشواری تعیین معیارها در تدوین مدل /کاستیهای محتوایی و ابازاری در
محتوی نظری مدل /بروز خطاهای ادراکای ارزشایابان در گاردآوری دادههاا /رویادادن تجزیاه و
تحلیلهای نامؤثر توسط عاملین ارزشیابی عملکرد /وجود نگرش غیر مثبت به ارزشایابی عملکارد
در سیستم سازمانی /وجود ضعفهای قانونی در سیستم سازمانی /وجود نتاایج کام انگیزانناده از
ارزشیابی عملکرد برای معلمان /رویدادن بیکیفیت و نامناساب اجارا در ارزشایابی عملکارد مای
باشند.
عوامل زمینهای نیز بر استراتژیها تأثیر میگذارند .عوامل زمینهای شارایط اقتصاادی /عوامال
نگرش حاکم در جامعه نسبت به پدیده آموزش /عوامال ذهنای -فرهنگای ضاعیف در معلماان و
سازمان نسبت به ارزشیابی عملکرد /عوامال سیاسای و حااکمیتی غیار تخصصای بار آماوزش و
پرورش /عوامل انگیزشی معلم در شکلگیری استراتژی دخیل هستند.
استراتژیها ،پیامدها را پیشبینی و ایجاد میکنند .با تدوین ،طراحی و بکارگیری استراتژیها،
پیامدهای ارزشیابی عملکرد شامل از حیث ارتقاء عملکاردی در معلماان /از حیاث نتاایج ماادی،
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معنوی و اجتماعی برای معلمان و سازمان /از حیث توسعهای و رفتاری در معلم و سازمان بدست
میآیند (جدول  2-1تا .)2-6
هرکدام از مقولههای اصلی (طبقههاای اصالی) زیار مقولاههاایی دارناد کاه مفااهیم متشاابه
استخراج شدهای را در خود جای دادهاند .مفاهیم در شرایط علّی عوامل بوجود آورنده را ذکر مای
کنند ،در پدیده اصلی معیارها و شایساتگیهاا هساتند ،در اساتراتژیهاا ناوع عملیاات ،اهاداف،
راهکارها و شیوه اجرا را مشخص میکنند .همچنین مفاهیم در پیامدها ناوع و آن چیازی کاه از
اجرای ارزشیابی عملکرد بدست میآید را مشخص میکنند .آنها در عوامل مداخلهگار مجموعاه
شرایط عمومی شامل رویدادها ،حوادث ،نگرشها و چگونگی پاسخ افراد هستند که موقعیاتهاا و
مسائل و امور مربوط به استراتژیها را خلق میکنند و در عوامل زمینه بسترهای اساتراتژیهاا را
بیان میکنند که در ادامه به تفضیل تبیین شدهاند».
جدول  .2تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه علّی کشف و طراحی شده در این پژوهش در
بحث یافتههای کیفی
طبقه اصلی

زیر طبقات یا زیر مقولهها

مفاهیم یافته شده

شرایط علّی:

علت وجلود ارزشلیابی عملکلرد از

علللل بوجللود

حیث عواملل اجتملاعی ،آن دساته از

آورنللللللده

تغییر و تحوالت اجتماعی هستند کاه در
بسااتر تاااریخی و روناادهای اجتماااعی و
جمعیاات شااناختی یااک کشااور جریااان
دارند.

ایجاد حفظ و رشد جایگاه اجتماعی معلم در جامعاه و ساازمان،
شناسایی معلمان الیق از ناالیق و ساعی از کمکار ،حفظ کیفیت
جایگاه و حرفه معلم بهعنوان برترین رکن ارتقاء و افول ساازمان
و جامعه ،ارزشیابی عملکرد راه ایجاد فعال شدن فرد و سازمان

شایستگی

علت وجلود ارزشلیابی عملکلرد از

ارزشللللیابی
عملکلللللرد
مبتنللی بللر

حیث عوامل متاثر از اهداف و قوانین
سازمانی ،شامل آن دساته از رویاههاا و
قوانین حاکم در سیستم سازمانی مؤثر بر
ارزشیابی عملکردند.

عوامل ویژگیهای عملکردی-فلردی
از ماهیت سیستم عملکرد و ویژگایهاای
فردی و نیروی انسانی بر میخیزناد و بار
شایستگیهای محوری تأثیر میگذارند.

حصول اطمینان از حرکت در راستای اهداف و رصد فاصلههاا باا
استانداردها ،رصد مداوم حرکت سازمان ،قضاوت کردن در ماورد
قطع یا ادامه همکاری با معلم ،گزارشدهی عملکارد باه معلام و
اداره ،انجااام اصااالحات رفتاااری و عملکااردی ،تغییاار و تاادوین
فرآیناادهای بهبااود ،تسااهیل فرآینااد اسااتقرار و اجاارا ارزشاایابی
عملکرد ،شفافسازی فرآیناد اجارا ارزشایابی عملکارد ،پویاایی
بالانقطاع روشها ،با نشاط مانادن معلماان ،تخصایص امتیاازات
مادی و معنوی به آنها ،تعیین میزان موفقیت سازمان
حذف افراد فرصتطلب راه دررو بلد ،نگهداشت معلمان پرتالش،
انعکاس و بازخورد عملکرد به معلمان ،هدایت روند تدریجی رشد
معلم ،آسیبشناسی عملکردها ،تصاحیح عملکردهاا ،ممانعات از
کمکاریها ،رسیدن به اهداف با معلمان زباده و کوشاا ، ،تربیات
نسل فعال دانشآموز ،تربیت معلمان متفکار ،تربیات مسائولیت
پذیری و هدایت به درستی در شاگردان
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جدول  .3تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه پدیده محوری کشف و طراحی شده در این
پژوهش در بحث یافتههای کیفی
طبقه اصلی

زیر طبقات یا زیر مقولهها

پدیده محوری

شایستگیها رفتلاری ،اخالقلی و

جرلللللللت

عاطفی آنهاا باه پایش فار هاای

ارزشللللیابی

ذهنی در حاوزه اخالقیاات و تواناایی
های رفتاری و نوع اخال حرفهای در
کار و میزان عطوفت و محبت معلم بر
میگردند.

عملکرد معلم:
معیارهللللای
عملکلللللرد
مبتنللی بللر
شایسلللتگی
معلمان

مفاهیم یافته شده
میزان الگو بودن معلم برای محصل ،میزان مدرس زنادگی و اخاال
بودنش ،آراستگی ماهری و نوع لباسش ،نوع آرایش ،ماو ،صاورت و
زیبااایی معلاام ،خوشاارویی و عاادم عبااوس بااودن وی در تعاماال بااا
شاگردان ،میزان برقراری ارتبااط و تأثیرگاذاری بار شااگرد ،جاذب
شاگرد با رفتار به جای زبان ،رعایات شائون شاغلی ،داشاتن نقاش
تسهیلکنندگی برای شاگرد ،داشتن تعادل روانی و شخصیت سالم،
داشتن آرامش فکری و آستانه تکانش باال ،صابور و باحوصاله باودن
در رفتار ،میزان نداشاتن پرخاشاگری و عصابانیت در کاار ،مناتظم
بودن در خواب و خوراک ،اعتقاد داشتن به حرفاه و تعاالی شااگرد،
داشتن سکوت ،مکث و لبخند به موقع ،سرپا بودن و انر ی داشاتن،
فعال و چابک بودن ،سالمتی داشتن و سر حال بودن ،اخال حرفه-
ای داشتن ،هوش اجتماعی و هوش هیجاانی عاالی داشاتن و حاب
کالس از ته قلب

شایستگیهای دانشی به آگااهی و

دانش و معلومات عمومی ،دانش فنی تخصصی الزم در مورد رشاته،
دانش آموزش دادن به تناسب نوع شاگرد از حیاث گیرایای ،داناش
بکارگیری نرمافزاری ،دانستن نظریههای متفااوت یاادگیری ،داناش
روانشناسی نوجوان و بلوغ ،دانش مرتبط با محتاوی درس ،شاناخت
از پیچیدگی مسائل کاری تادریس ،تواناایی پاساخ دادن باه ساوال
درسی و غیر درسی روز داناشآماوز ،دانساتن روشهاای گونااگون
ارزیابی محصل و توانایی تحقیق و شناخت در رشته خود

شایسللتگیهللای حرفللهای تااوان

قدرت نفوذ و رهبری او بر دانشآموز ،میزان ایجاد کاالس جاذاب و
امن ،میزان برانگیختن دانشآموز ،تقویت انگیزه و رغبات تحصایلی
در آنها ،میزان درگیر کردن عواطف و احساسات پاک خود و دانش
آموزان در کار ،قدرت سازگاریاش باا داناشآماوز ،تواناایی تحلیال
موقعیت تربیتی ،توانایی انطبا نوع آموزش خود باا نیااز هار بچاه،
میاازان هناار کااالسداری و توانااایی هناار معلماای کااردنش ،مقاادار
تخصیص زمان به هر فرد متناسب با تفاوتهای دانشآموزان ،میزان
تواناییش در ارزیابی دستاورد محصل ،داشتن رویکرد نتیجاهگرایای
در تدریس ،داشاتن مهاارتهاای اجتمااعی و ارتبااطی ،مسائولیت
پذیری و تعهد حرفهای ،همکاری تیمی داشتن و در ومایف منظم و
سیستمی بودن

تساالط معلاام در دانااش رشااتهای و
توانایی تحقیق در آن اطال می شود.

اجتهااادی معلماای ،هناار بکااارگیری
تجارب حرفهای و فهم مسائل کاالس
در موقعیت تربیتی/آموزشی است .باه
میزان توانایی و هنر معلام در تحلیال
موقیعت تربیتی ،آموزشی و تسلط بار
خویش در اداره کالس و دانشآموزان
اشاره دارد.
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شایستگیهای نگرشی به نوع تفکر

داشتن استحکام و هویت شخصیتی معلام در چهاارچوب ارزشهاا،
آمادگی داشتن جهت ساختن هویت دانشآموزان ،داشاتن انساجام
ذهنی و نظم فکاری ،داشاتن سابک زنادگی متعاادل متناساب باا
فرهنااگ ایراناای اسااالمی ،داشااتن نگاارش فرهنگاای -اجتماااعی-
روانشناسی به کار ،داشتن صداقت و روراستی ،چاپلوس نبودن ،نون
به نارخ روز نخاوردن ،آزاد انادیش و شاجاع باودن ،ماؤمن باودن و
تدریس برای خدا کردن ،میزان لذت بردن از تساهیلگاری و لاذت
بردن از یادگیری دانشآموز

معیارهای عمومی جرت سنجش-

تکریم ارباب رجوع ،نظم در آمد و شد به مدرسه ،حضور به موقع در
مدرسه وکالس ،ارزشیابی دانشآماوزان کاالس و میازان تسالط بار
مدیریت کالس درس ،شارکت در مساابقات و میازان مشاارکت در
برنامههای آموزشیِ بر خود و تألیفات ،داشتن نقش رهبری و رواباط
غیررسمی مؤثر ،چگونگی تعامل وی با دانشآموز ،اولیا و همکااران،
میزان داشتن عدالت در رفتار ،میزان امید بخشیدن به داناشآماوز،
میازان تحماال و آماوزش تحماال عقایااد مخاالف ،آمااوزش یافاات و
نگهداشت رفیق خوب به بچهها ،آماوزش خاردورزی و عقالنیات- ،
آموزش ارزش زندگی با فرهنگ ،آماوختن وطان پرساتی ،آماوختن
تعامل با سختی ،آماوزش کساب درآماد درسات و حاالل ،آماوزش
زشتی آثار بد تملقگویی ،آموزش صبور بودن ،آموزش کار کردن باا
انسان ،آموزش تعامل با جنس مخالف ،میزان تأثیرگذاری بار داناش
آموز و ایجاد تغییر در نگرش و رفتار شاگرد ،فرصت نقاد بخشایدن
به شاگرد و مجاب کردنش به کتابخوانی ،آموزش شهروند متمادن و
متعالی بودن

معیارهای تخصصی جرت سنجش

داشتن برنامه یا طر درس ،داشتن برنامه برای انجام تدریس ،اتمام
منظم کتاب تا ته سال ،میزان ذهنانگیزی دانشآموزان با محتویات
کتاب ،ایجااد فرصات یاادگیری بارای محصاالن ،توجاه کاردن باه
مشکالت درون و بیرون مدرسه دانشآماوز ،میازان تسالط او باه رو
های تدریس مدرن ،میزان انتقال دانش به دانشآموز ،میزان ارتقای
درسی و اخالقی دانشآموز نسبت به روزی که او را تحویال گرفتاه،
پرسش مستمر از داناشآماوزان ،کشاف اساتعداد ویاژه هار داناش
آموز،کشف دانشآموزان نخبه ،رها نکردن دانشآموز چه قوی و چاه
ضعیف ،دادن تکلیاف منازل و رسایدگی باه آن ،گازارشدهای باه
والدین ،حضور و غیاب و ثبت نظااممناد پیشارفت محصال و طار
سوال استاندار ،طراحی برنامه اصالحی جبرانی برای داناشآماوزان،
درج تعداد قبولیها یا تعداد افتادههای وی در پایاان دوره و میازان
تسلط بر دانستن مقررات آموزشی

و نگرش معلم نسبت به شغل معلمای
و شخصیت اجتماعی و میازان قباول
داشتن هنجارهای قاانونی ،فرهنگای،
عرفی و اجتماعی او بر میگردد.

عملکرد معلم در راساتای ارزشایابی
عمااومی از عملیااات و ومااایف حرفااه
معلمی بکار میروند .آنها مبتنای بار
بستر فعالیت معلمان هستند.

عملکرد معلم در راساتای ارزشایابی
تخصصی از عملیات و وماایف حرفاه
معلماای بکااار ماایرونااد .در واقااع،
تخصصیها دانش ،مهارت و ابعاد فنی
حرفه معلمی را در بر میگیرند.

214

مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی /دوره  /13شماره ( 2پیاپی  /)25پاییز و زمستان 1399

جدول  .4تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه استراتژیهای کشف و طراحی شده در این
پژوهش در بحث یافتههای کیفی
زیر طبقات یا زیر مقولهها

مفاهیم یافته شده

طبقه اصلی
استراتژیها:

استراتژیهای هلدفگلذاری در

کللنشهللای

تعیین حلدود و ثغلور اهلداف و

خللام منللتج

شاخصها با اتکا به رویکرد و نظریه

شده از پدیده

هدفگذاری سعی دارد تا باا تادوین
اهااداف منطقاای ،واضااح و شاافاف،
سنجشپذیر و کمّی تحقق ارزشیابی
عملکرد را تسهیل کند.

تعریف اهداف و شااخصهاا و خروجایهاای شامردنی ،شناساایی و
تعریف و تحدید معیارها متناسب با شایساتگیهاا در طیفای کمّای،
تقسیم معیارها به رفتااری و نتیجاهای حاصال از عمال او و قابلیات
اندازهگیری با روشی چاون انتخااب اجبااری ،تادوین اساتانداردهای
خاص بومی و سرزمینی ،تبیین استانداردهای کنتارلگار بار مبناای
اهداف سند چشماناداز ،تعیاین میازان انتظاارات از چگوناه معلمای
خواستن.

محوری

اسللتراتژیهللای تعیللین و درج
کنشها ،پیش شر ها و تاکتیک
های الزم در طراحلی ،تأکیاد بار
الزاماتی است کاه در طراحای مادل
باید لحاظ شوند.

استراتژیهای طراحلی فرآینلد
جامع ارزشیابی عملکرد ،میگوید
کااه در طراحاای ارزشاایابی عملکاارد
شرایط باه صاورت سیساتمی ماورد
توجه قرار گیرند.

طراحی و آناالیز شاغل معلمای بار حساب رشاته و ماهیات درس و
فعالیتهای فرا درسی باا درک کامال از اهاداف راهباردی ساازمان،
طراحی سنجههای شایستگیسنج طبق شایستگیهای استخراج شده
در مدل ،طراحی سنجشگر میزان عشق و عالقه به دانشآموز و حرفه
براساس روابط و کنشهای معلم نسبت به شاگرد و کار ،حضوریابی و
رصد کردن معلمان در مناسبتها -مسابقات-جشنوارهها-سامینارها،
لحاظ انتفاع معلم از نتایج ارزشیابی عملکرد ،لحاظ ساختی کاار هار
پایه تحصیلی به صورت مادی ،لحاظ تفاوت ماهیت کالسهاا ،آناالیز
دقیق رخدادهای مهم هر معلام در هار ساال ،لحااظ پیوناد تحلیال
پارسال با امسال هر معلم از حیث رشد یا افول ،لحااظ پاساخگویی و
مطالبهگری سیستم ارزشیابیعملکرد ،نیااز توجاه باه نتیجاهگرایای
دانشآموز و آمیختن نمره رفتار عمومی و تخصصای معلام در طاول
سال ( )70%با نتیجه کلی نمره شاگردانش در خارداد ( ،)%30لحااظ
انتفاع مادی ارزیااب حرفاهای از اجارای ارزشایابی عملکارد ،لحااظ
زیست بوم-استان-کشور برای هر معلم ،لحاظ یک مرجع نبودن فارد
امتیااازده ،لحاااظ تقویاات نتااایج شایسااته ارزشاایابی عملکاارد و
کاربردهایش سریع و بعد از اعالم نتایج در جهت ارتقا مادی و شغلی
معلم ،حذف آیتمهای سیاسی مناساکی در مادل ،طراحای سیساتم
تنبیه بالفاصله بعد از خطا به طور مساتمر ،لحااظ سیساتم تنازل و
حذف معلم کثیرالخطا و بیکیفیت
طراحی ساختار ارزشیابی عملکرد جهت اجرایش به صاورت ماداوم و
مستمر در راستای اهداف تعالیسازی سازمان ،طراحای نظاام جماع
آوری اطالعات به طور مستمر جای سالیانه ،محاسابه شااخصهاا از
اطالعات و تحلیل محاسبه عملکرد بیدرنگ بعد از جمعآوری ،تعیین
مرجع ارزشیابی عملکرد و مجریان اهاداف ،طراحای نظاام تحلیال و
بازخورد مستمر به معلم و سازمان ،طراحی مدل شناسایی-انتخااب-
تربیت ارزیاب و مرتبط ساختن ذهان ایشاان باا معیارهاا ،تعریاف و
ایجاد مراکز توسعه حرفهای معلم ،طراحی برناماه توساعه حرفاهای و
تخصصی ،طراحی مادل خااص معلماان تاازهوارد ،طراحای سیساتم
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مستندسازی ،صدور کارنامه معلمان و مدیران به صورت سیستماتیک
ماهیانه یا فصلی ،هماهنگی نظام جذب-ارزشایابی عملکارد-پااداش،
طراحی سیستم خروجی گیر از عملکرد و سنجش بهرهوری ،طراحی
سیستم با واکنشهای سریع در برابار نتاایج ،پار دساته باودن الگاو
معیارها و شایستگیها برای جاگذاری دقیقتر امتیاز در فرمها ،اصال
تمرکااز ارزشاایابی عملکاارد باار حرفااه و تخصااص ،طراحاای سیسااتم
جستجوگر سرنوشات محصاالن سانوات قبال یاک معلام ،تحلیال-
چندسطحیِ چند مرجعی از عملکرد هر معلم ،طراحی سیستم کشف
معلمان نابغه و برجستهسازی آنها ،هم راساتا کاردن نظاام اداری و
مالی با ارزشیابی عملکرد.
اسللتراتژیهللای هللدایتگری و
مشاوره برای معلمان بر ایان بااور
اساات کااه ماادل ارزشاایابی عملکاارد
مناسب با هدایتگری و مشااوره و از
رهگذر تعامل نزدیک با معلمان و در
جلسااات گفتگااو و مشاااوره مهااور و
بروز مییابد.
استراتژیهای بسترسلازیهلای
ذهنللی و قللانونی بللرای ارتقللا
ارزشیابی عملکلرد بار ایان ایاده
استوار است کاه پایش از اساتقرار و
پیادهسازی نظام ارزشایابی عملکارد
بایااد اقااداماتی الزم تاادوین و اجاارا
شوند.

استراتژیهای بلاالبردن کیفیلت
عملیات ارزشیابی عملکرد بر این
ایااده صااحه ماایگااذارد کااه بهبااود
ارزشاایابی عملکاارد از طریااق بهبااود
کیفیااات آن و از طریاااق اصاااال
فرآیندهای کنونی حاصال مایشاود

فرهنگسازی جهت مقبول شدن مدل ،طراحی فرآیند گوشدادن باه
معلم ،دعوت از اصحاب قلم در مدرساه ،طراحای برناماه مالقاات باا
خبرگان ،دادن تعریف درستِ کار به معلم ،نداشتن نقاش مفتشای و
بکارگیری تیم تخصصی مانیتورگر ،راهنمایی جای مچگیری.

تقید به اجارای کال دساتورالعمل ارزشایابی عملکارد ،درج کیفیات
رفتاری و اخالقی محصل (قوی یا ضعیف) هار معلام از بادو ورود تاا
خرداد همان سال ،بررسی نتایج درسی خرداد هر محصل باا ورودش
یا سال قبلش ،انتخاب نوع ارزیاب متخصص شایسته بسته به ابازار و
محتوی ،درجاهبنادی ارزیاباان از حیاث مهاارت در اجارای صاحیح
ارزشیابی عملکرد ،حذف مدیر به عنوان تنهاا ارزیااب و ارزیاباان بای
سواد ،تسلطیابی و متمرکزگرایی ارزیابان بر موضوع و شناخت کامال
شان از معلم و معلمی ،توجیه ارزیاب و آمادهساازیاش جهات درک
فلسفه ارزشیابی عملکرد و اجرای آن ،آموزش حذف خطاهای ادارکی
و ارزشیابی ارزشایابی عملکارد و حاذف رودربایساتی و رفاع مواناع
فرهنگی ارزیابی به ارزیابان ارزشیابی عملکرد ،آموزش حذف فرهناگ
حمایتگری یا دلسوزی بیش از حد نسابت باه معلماان بایرانادمان،
ایجاد فرهنگ ساازمانی ارزشایابی عملکارد ،یکساانساازی امکاناات
مدارس نسبت به هم و استاندار مطلوب و اعمال ضارایب محرومیات
های هر مدرسه در نتایج ارزشیابی عملکرد هر معلم ،ضرورت اتصاال
نظام مارزشیابی عملکرد به نظام ارتقا و مدیریت مالی
حضور مستمر و فعال ارزیابان در مدرسه یا بیرون از مدرسه ،نظاارت
گام به گام بر اجرای فرآیند ارزشیابی عملکرد توسط بازرساان ویاژه،
صالحیتسنجی ارزیاب در حین انجام فرآیند ،کسب درجه ارزیاب از
میزان اصالحاتش بر معلمان ،افزایش دقت ابزار سنجش ،باا کیفیات
کردن فرمهای ارزشیابی عملکرد کمّی ساازیشاده باا انتخاابهاای
اجباری یا طیفی و خود اجرای ارزشیابی عملکرد و حذف قابلیت دور
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یعنی با تکیه بر اقدامات خاصای باه
صورت تدریجی و با توجه به وضعیت
میتوان کیفیت را باال برد کاه باعاث
باال رفتن کیفیت ارزشایابی عملکارد
از حیث اجرا و آثار میشود.

زدن ،منجر شدن ارزشیابی عملکرد به پاداش ،ارزیاابی خاودِ فرآیناد
ارزشیابیعملکرد ،دادن بازخورد مؤدباناه تادریجی و مساتمر از ناوع
انگیزهزا به معلم ،حذف بازخورد ماچگیراناه ،بازدارناده باودن تنبیاه،
حفظ حرمت فرد تنبیه شده ،حذف تأثیر زیاد مالی و اقتصادی ناشی
از ارزشیابی عملکرد بر اقتصااد معلام ،حاذف آیاتمهاای سالیقهای،
نظرخواهی از ذیحقان و ذینفعان ،لحاظ خودسانسوری داناشآماوزان
در نظرخواهی ،آزادهگی و انصاف و شجاعت مدیر مسلط به مادیریت
آموزشی و ارزیابان در ارزشیابی عملکرد ،حمایت از معلمان تازهوارد و
تفاوت ارزشیابی عملکرد تازهواردین ( 2سال خادمت) باا معلماان باا
سابقه ،گردش معلمان در مدارس مختلف جهات دریافات و تساهیم
اطالعات و تجارب دیگر همکاران با کیفیت خود

تأکید میکند که انتخااب ارزشایاب
مناسب به مادل ارزشایابی عملکارد
مناسااب منتهای ماایشااود .در واقااع
مشخصکننده فرد یا تایم ارزشایاب
میباشد که برای ارزشایابی معلماان
باید نقش ایفا کنند.

روش ترکیبی (مدیر ،معاونان آموزشی و اجرایی ،دانشآماوزان فهایم
بیکینه آموزشدیده ،همکار ،خود معلم ،اولیا ،گروههاای آموزشای و
مشاورین) ،ایجاد سااختار (مادیر و نمایناده معلماان ،انجمان اولیاا،
شورای دانشآموزی) ،کانون ارزیابی (مدیر ،متخصص شایستگیهاای
حرفاهای ،متخصاص شایساتگیهاای عماومی ،کارشاناس تحلیال و
ارزیابی) و ارزیاب حرفهای جهت هر  nنفر معلام ،بازرساان در حاوزه
تخصصی ،سرپرستان فنی و حرفاهای و مسائول حراسات اداره و در
نهایت رییس اداره

ارزشیابی تأکید میکند که چاالش

طراحی نرمافزار الکترونیکی سامانه هوشمند آمایشگر معلم ،طراحی
پرسشنامه تخصصی ،تعیین ضریب دخالت متناسب با ارزیاب ،سامانه
رضایتسنج ،تدوین فرمهای کمّی ،لحاظ درصدی از رأی اولیاء

استراتژیهای انتخاب ارزشلیاب

اسللتراتژیهللای طراحللی ابللزار
اصلی در ارزشیابی عملکارد معلماان
طراحی ابزار است و بارای آن هسات
کااه باادانیم ارزشاایابی عملکاارد و
ارزیابیها را با چه ابزاری بسنجیم.
استراتژیهای شیوه و نوع اجرای
ارزشیابی ناوع و شایوه سانجش را
مشخص میکنند و بار ایان دیادگاه
تأکید میکنند که بهباود ارزشایابی
عملکاارد از طریااق بهبااود در شاایوه
اجرای و سنجش آن نهفته است.

حضور مرتب و مداوم متخصص ،نشستن در کالس درس ،پرس و جو
از همکاران و اولیا و محصالن ،مشاهده نامحساوس و محساوس کاار
معلم توسط ارزیاب ،مصاحبه و آزمون از معلم

تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران...
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جدول  .5تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه عوامل مداخلگر کشف و طراحی شده در این
پژوهش در بحث یافتههای کیفی
طبقات

زیر طبقات یا زیر مقولهها

مفاهیم یافته شده

عوامل مداخله

شرایط ساختاری حاکم در تدوین ملدل از

گللر :عوامللل

ساختار حاکم بر سازمان ناشی میشود.

دِمُاادِگی مبااانی ارزشاایابی عملکاارد سااازمان،
ساختار ناقص مدلهاا ،انجاام ارزیاابی نامساتمر
فقط یکباار در ساال ،ندیادن مشاارکت داناش
آموزان و اولیاا ،بایانعکاسای باه دیگاران ،نگااه
کنترلی و دستوری در ارزیابی و عدم نظارت بار
هاایچ کیفیتاای ،عاادم شناسااایی قااوت و ضااعف
معلمان ،بایتاأثیری اررزیاابی بار رفتاار آنهاا و
نامشخصی مرجع اندازهگیری و تمرکاز بایش از
حد به مدرکگرایی

دشواری تعیین معیارها در تدوین مدل باه

مشکل تعیین مالک ،یکسانی معیارها برای همه
و با یک الگو دیدن همه معلمان ،یکسانی سنجه
تازهکار و قدیمی ،داشتن مالکهای سطحی ،بی
تعریفی و بیحدودی معیارهای تخصصی و نبود
تعریفی از اهداف کالس ،مخدوش بودن عینیات
و کمیت ،لغزنادگی مفااهیم معلمای در رفتاار،
ناملموس بودن و شمارشی نبودن کاار معلمای،
نبود استانداردِ معلام خاوب و ساختی سانجش
معیارهای معلمی ،نبود تعریفی از اهداف کالس

(مقوله اصلی)

وضللعیتی عللام
اثللر گللذار بللر
راهبردها

دشواری در تعیاین معیارهاای سانجش اشااره
دارد.

کاستیهای محتوایی و ابزاری در محتلوی

ارزیابیِ مبتنی بر قضاوت فردی ،تمرکاز ارزیاابی

نظری مدل از دل ابزارهای سنجش و سنجهها

باار فرآیناادگرایی رفتااار عمااومی بااین و نبااود

معتبر و شیوههای سنجش بر میخیزد.

محصولگرایی ،اررزیابی متأثر از دیادگاه داوران و
مبتناای باار قضاااوت فااردی ،نساانجیدن نقااش
تسهیلگری معلم ،عدم تمرکز اررزیاابی بار کاار
معلمی ،نبود اررزیابی در خدمت به توان معلمای،
نسنجیدن پیشرفت معلم ،ندیدن تعامل معلم باا
شاگرد ،ندید عدم رابطه پولی معلام باا شااگرد،
بیدرجی تاأثیر معلام بار شااگرد ،وجاود ابازار
معیااوب و ماهرساانج رفتااار عمااومی بااین ،در
خدمت ماهر بودن معیارهاا ،عقیمای فرمهاا در
اجرا و محتاوا ،نااتوانی در شامارش خروجای و
سنجیدن میدانی ،ندیدن آزادگای و شاجاعت و
تواضع معلم ،ندید تغییر رفتار دانشآماوز ،ندیاد
فرجام نگرش دانشآموزان ،ندید سایر کاالس از
جای آمده به رفتاه ،نباود سانجه آیاتم فرصات
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یادگیری سنج در شاگرد ،نبود زمینه روانشانسی
پیشرفته نوجوان ،بیاهمیتی به پیشرفت محصل
و سیر تحولش ،ندیدن کیفیت خدمت آموزشی

بللروز خطاهللای ادراکللی ارزشللیابان در
گردآوری دادهها تأکید میکنند که ارزشیابی
عملکرد معلمان تحت تاأثیر خطاهاای ادراکای
ارزیابان است.

رویدادن تجزیه و تحلیلهای ناموثر توسط
عاملین ارزشیابی عملکرد از ساهلانگااری و
خطاهای عمدی انسانی ناشی میشوند.

وجود نگلرش غیلر مثبلت بله ارزشلیابی
عملکرد در سیستم سازمانی به نگارشهاا و
باورهاای گذشاته ساازمان باااز مایگردناد کااه

وجااود خطاهااای هالااهای ،عارضااه فرهنااگ
حمایتگری مخرب ،عارضه دلرحمی ارزیااب باه
معلم ضعیف و سیر آن به باال ،مطلاقاندیشای و
مطلقنگری ،ایدهآلگرایی ،وجود خطای نزدیاک
بینی ،مبنا قضاوت عملکرد طبق آخرین اتفاقات،
بروز خطا از تفسیر شخصی معیارها و نگاه هرکه
از من خود به آیاتمهاا ،ندیادن ناامطلوبهاای
جبران شده در معلمان ،اررزیابی تحت تأثیر آثاار
گذشته معلم و برداشت شخصی مدیر از معلمان
بازخور ندادن مدیر محافظه کار بخاطر تارس از
ناازاع بااا معلمااان و حااذر از درگیااری باعااث
فرمالیتگی انجام ارزیابی ،حذر از بدنامی معلم یا
مدرسه بخاطر درصد قبولی کام ،رودربایساتی و
کم علمی مدیر از کاار و قاوانین در اررزیاابی باا
دادن نمره باال ،کم وقت گذاشتن و کام صابری
مدیر در ارزیابی و انجاام ساهلانگاراناه قضااوت
بدون مشاهده کار ،دادن نمره کم به دبیر از نقد
به حقش ،فدا شدن کار برای رفاقت ،نبود اعتقاد
به رو ارزیابی و سرمبرلکاری مدیر از بیاهمیتی
نتایج ،سو برداشت اولیا از معلم جدّی و محکام،
وجود ارزیابان با سوگیریهای صنفی و سیاسی،
حب و بغض مدیر با معلم و باند باازی ،قضااوت
های سلیقهای و لحاظ کدورتها ،مبالغه کاردن
در ارزیابی توسط مادیران منتصاب سیساتمی،
عدم روایی خودارزیابی
عدم اراده جدی پیاده سااز ارزشایابی عملکارد،
عدم وجود تضعیف و تقویت رفتاار معلام ،آگااه
نکاااردن معلماااان از دساااتاوردهای ارزشااایابی

تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران...
تمایلی به تغییر ندارناد و از حرکات باه سامت
ارزشیابی عملکرد بیمیل هستند.

وجللود ضللعفهللای قللانونی در سیسللتم
سازمانی از فقادان انعطاافپاذیری و خشاکی
قوانین و فقادان تمایال بارای تغییار آنهاا در
راسااتای پااذیرش سیسااتم ارزشاایابی عملکاارد
ناشی میشوند.

وجود نتایج کلم انگیزاننلده از ارزشلیابی
عملکرد برای معلمان
رویدادن بیکیفیلت و نامناسلب اجلرا در
ارزشیابی عملکلرد از اجارای نادرسات یاک
برنامه و سند ارزشیابی عملکرد ناشی میشوند.
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عملکرد ،وجود مادارس رهاا و مادیرانی بیارون
آمده از بین معلمان وامانده از تادریس ،نگارش
سازمانی فرمالیته بودن ارزشیابی عملکرد ،جدی
نبودن کار ،مدیریت سانتی و کدخادا منشای و
ماشین امضا شدن مدیر ،بایتفااوت باه قاوی از
ضعیف و عدم تمرکز بر رشد فرد ،منفعل شادن
آدمهای قوی ،بیربطی ضمنخدمت باا محصال
معلم
فاجعه اررزشایابی معلماان مانناد ساایرکارمندان
دولتی با یک فرم و بدون تمیاز ماهیات شاغلی،
اصال مدل ،مستقل نبودن فارمهاا ،بکاارگیری
ماادیر ماادیریت آموزشاای نخوانااده ،محاادودیت
قانونی اعمال تنبیه و دست بسته بودن مادیران
و بیارتبااطی اررزشایابی باا اقتادار مادیر ،عادم
تربیاات سیسااتمی ماادیران و راه غلااط انتخاااب
مدیر از معلمان ،نصب مدیران تجربی بیمطالعه،
اجرای بخاش ناماههاای یکشابهای ،نسانجیدن
توان معلمی تازهواردان ،ضعف در استخدام ،نبود
قوانین حمایتگر از انتفاع معلم
نبود پاداش مؤثر ،بیپیامدی برای اجراییون ،بی
کاربسااتی نتااایج ،نبااود مشااو هااای ملمااوس،
بیتأثیری بر حقو  ،تولید نکردن انگیزه
بیکیفیتی اجرا از بیپیامدی ،اطاالع نادادن راه
ترفیعاتبااه معلاام ،عاادم سرکشاای ماادیران ،باای
اهمیتی در پرکردن فرم توسط ارزیااب ،یکای و
باالیی نمرات همه معلمان

جدول  .6تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه عوامل زمینهای کشف و طراحی شده در این
پژوهش در بحث یافتههای کیفی
طبقه اصلی

زیر طبقات یا زیر مقولهها

مفاهیم یافته شده

عوامل

عوامل زمینهای شرایط اقتصادی

عوامللللللل

به بافت و بستر اقتصادی ،سطح رفاه
و درآمااد ساارانه و ثبااات یااا رونااق
اقتصادی کشور مربوط میشوند.

مواردی نظیر حذف ماأمور باه تحصایلی ،نااچیزی حقاو  ،اقتصااد و
معیشت خراب ،ویرانهگی حاد وضاع معلام ،ماانعتراشای بارای اداماه
تحصیل معلم و درج یک پله ارتقا مدرکی

خللام اثللر

عوامل زمینهای نگرش حلاکم در

گلللذار بلللر

جامعه نسبت به پدیده آملوزش

راهبردها

متأثر از فرهنگ حااکم بار کشاور و
سازمان است که به نقاش و جایگااه
معلمی اعتبار میبخشاد یاا آن را در

زمینهای:
وضللللعیتی

سقوط معلم به مبصری ،چربش نقش پرسنلی بر معلمی ،دیده نشادن
معلم توسط سازمان ،تنزل مرجعیت معلم در آماوزش ،وجاود رقباای
بیرونی چون رسانهها در کنار معلم ،قهار باودن معلماان باا ساازمان،
متهم شدن مدیران دقیق ،کمرنگای انگیازه در شااگرد ،شاکاف باین
رضایت مشتری با نمره اررزیابی ارزیابیشونده ،گسستها در خانوادهها،
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سطح پایینی میبیند.

وجود بچههای طال و خانوادههای تاک والاد ،تاک فرزنادی و افاول
انگیزه دانشآموز امروزی

عوامل زمینله ای انگیزشلی باه

نظیر زیاد بودن حقو حرفهایها ،پشتیبانی عوامل انگیزشی ،افازایش
جاذبههای مربوط به مزد ،رقم پاداش عین دیگر وزارتخانهها

عواملللل زمینلللهای ذهنلللی -

بیاعتمادی عمیق به مدیران ،کمرنگی انگیزه در معلام ،بیبااوری باه

فرهنگللی ضللعیف در معلمللان و

تأثیر نتایج ،کمرنگی توانمندی ،ناتوانی معلم در پاسخ به ساواالت روز،

سازمان ریشاه در نگارش معلماان

پنداشت در سقف عملکرد عالی بودن برخی از معلمان

عوامل مادی و معناوی انگیازه زا در
معلم داللت می کند.

نسبت به شغل ،وضعیت اجتمااعی و
حس اعتمادشان دارند.
عوامللل زمینللهای سیاسللی و
حللاکمیتی غیللر تخصصللی بللر

دستاندازی اصحاب سیاسات ،تبعایضهاای جامعاه ،اولویات نباودن
آموزش و پرورش برای حاکمان.

آموزش و پرورش متأثر از دخالات
های سیاسی غیر تخصصی ،تغییار و
تحااول در سیسااتمهااای سیاساای و
تغییر در دولت است که بر آموزش و
پرورش تأثیر میگذارند.

جدول  .7تشریح مدل نظری فرآیند (شکل  )1در طبقه پیامدهای کشف و طراحی شده در این پژوهش
در بحث یافتههای کیفی
طبقه اصلی

زیر طبقات یا زیر مقولهها

مفاهیم یافته شده

پیامللللدهای

پیامد ارزشیابی عملکرد از حیث

شناساندن ومایف معلم ،ایجاد بهرهوری ،کساب شاناخت از ضاعف و
قوت معلمان ،شناخت ذهنیات معلمان برای خاود و ساازمان ،کساب
شناخت از معلمان

ارزشللللیابی

ارتقا عملکردی در معلملان باه

عملکلللللرد:

تعیین مسئولیتها و اباالغ وماایف،
تعیااین سااطح بهاارهوری سااازمان و
ارزیابی افراد براساس آن تمرکز دارد.

راهبردها

پیامد ارزشیابی عملکرد از حیث

نتایج حاصلل
از بکللارگیری

نتایج مادی ،معنوی و اجتملاعی
برای معلملان و سلازمان شاامل
نتااایج ملمااوس و غیرملمااوس باارای
سازمان ،فرد هستند.
پیامد ارزشیابی عملکرد از حیث
توسعهای و رفتلاری در معللم و
سازمان منجر به رفتار حرفاهای در
ذینفعااان مختلااف و رشااد و تعااالی
حرفهای میشود.

انتفاع مادی و معناوی معلام ،آماوختن فرصات یاادگیری ،شایساته
ساالری ،تحقق نظامهای انگیزشی ،انتفاع اجتماعی در زندگی معلام،
احساس رضایت او از سازمان ،حفظ شأن معلم ،ایجاد رهباری و هام
دلی ،خلق سرمایه اجتماعی ،احساس سنجیدن تفاوتها ،خود توسعه
بخشی
توسعه معلمان در حرفه معلمی ،تغییر بینشهای دانشآموزان ،رشاد
شاخصهای اجتماعی ،کسب مشارکت مردمی ،جلب اعتماد عماومی
جامعه ،ساخت ذهنیت رو به جلو ،تعالی فرد و سازمان ،رشد مدرساه
از پی معلمان برتر ،متکی صرف نبودن مدرسه به مدیر

تدوین و طراحی مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی معلمان دبیرستانی در ایران...
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یافتههای پژوهش در بخش کمّی
بهمنظور بررسی فر نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون گلماوگروف-اسامیرنوف اساتفاده شاد.
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،مقدار آماره آزمون گلموگروف-اسمیرنوف کوچکتر از
 0/05است در نتیجه برای تحلیل دادهها از نرمافزار اسمارت  3 PLSاستفاده شد.
جدول  .8آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آماره آزمون گلموگروف-

درجه آزادی

اسمیرنوف

سطح معنیداری

پیامدها

0/0299

209

0/000

پدیلللللده محلللللوری

0/0192

209

0/000

0/1760

209

0/000

(شایستگی)
عوامل علّی

نتایج تحلیل عاملی با استفاده از پی ال اس
پیش از انجام تحلیل عاملی تأییدی یا اکتشافی نیز باید به این سوال پاسخ داده شود که آیاا داده
ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا نه؟ (آذر و خدیور .)1393 ،بهمنظاور اطمیناان یاافتن از
تناسب دادهها برای انجام تحلیل عاملی از آزمون آماری کفایت دادهها برای تحلیل عاملی استفاده
شد .از آنجایی که شاخص  0/842 ، KMOاست و مقدار آزمون بارتلت نیاز معناادار اسات (کاای
اسکور ، 26377/549 ،درجاه آزادی ، 7440 :ساطح معنااداری  ،)0/000بناابراین دادههاا بارای
تحلیل عاملی مفیدند .از آنجایی که توزیع دادهها نرمال نیست و هامچناین حجام نموناه پاایین
است ،از روش معادالت ساختاری مبتنی بر همبستگی به کمک  PLCاستفاده مایگاردد (هیار و
همکاران.)2014،

بررسی برازش مدلهای اندازهگیری
برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری از معیارهای پایایی شاخص ،روایی همگرا ،روایای واگارا
استفاده شد (داوری ،رضازاده .)1392 ،درصورتی که معیار دوم و سوم از  0/7و معیاار اول از 0/4
باالتر باشند ،بیانگر برازش مناسب مدلهای اندازهگیری است .برای سنجش ضرایب بارهای عاملی
از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .درصورتی که این مقدار برابار و یاا بیشاتر از مقادار 0/4
شود ،حاکی از آن است که واریانس بین سازه و شاخصهای آن از واریانس خطای اندازهگیری آن
سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن سازه قابلقبول است (داوری ،رضازاده .)1392،طبق انادازه
گیری که انجام شد مقادیر بارهای عاملی عرضی  120گویه پرسشنامه برگرفته از مادل شاکل 1
بیش از  0/4است و گویهها با متغیرهای خود از همبستگی بااالیی برخوردارناد .در نتیجاه مادل
اندازهگیری از برازش مناسبی برخودار است (جدول .)9
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جدول  .9چند مثال از بارهای عرضی بین گویههای متغیرها و مؤلفههای شان
بستر حاکم

پدیده محوری

عوامل علّی

گویههای پرسشنامه
1

Q1

0.083781

0.831981

0.695403

2

Q2

0.083781

0.831981

0.695403

3

Q3

0.083781

0.831981

0.695403

4

Q4

0.186842

0.693033

0.615192

آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی همگرا
آلفای کرونباخ و پایایی مرکب برای بررسی پایایی مدل اندازهگیاری اساتفاده شادند .باتوجاه باه
اینکه در جدول  10مقادیر پایایی ترکیبای و آلفاای کرونبااخ بارای هماه متغیرهاای بااالی 0/7
هستند در نتیجه پایایی درونی متغیرهای مدل باالست .روایی همگرا دومین معیار مقادار ماالک
برای سطح قبولی معیار ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده بین هر سازه با شاخصهای خود)،
 0/5میباشد (داوری و رضازاده .)1392 ،باتوجه به اینکه مقادیر بدست آمده بارای ایان شااخص
باالتر از  0/5هستند ،متغیرهای پژوهش و مدل از روایی همگرای باالی برخوردارناد و در جادول
 10چند نمونه برای مثال آمدهاند.

جدول  .10مقادیر روایی همگرا و پایایی برای متغیرهای پژوهش
میانگین واریانس

پایایی

مقدار ضریب تعیین

استخراج شده

ترکیبی

 Rاسکور

الفای کرونباخ

استراتژیها

0.475291

0.952978

پیشسازی برای ارتقا

0.887213

0.959224

0.838729

0.935133

0.945693

انتخاب ارزشیاب

0.721578

0.910979

0.244431

0.865625

ابزارهای ارزشیابی

0.652305

0.901860

0.864811

0.860469

طراحی جامع

0.605021

0.851149

0.861002

0.758644

هدایت گری و مشاوره

0.716678

0.883391

0.636070

0.807022

هدفگذاری

0.627452

0.832631

0.799893

0.698787

کیفیت ارزشیابی

0.765434

0.866862

0.825122

0.700724

ارزشیابی

عملکرد

عملکرد

بررسی برازش مدل ساختاری
برای بررسی برازش مدل ساختاری از شاخصهای ضارایب معنااداری  ،tمقادار ضاریب تعیاین و
اندازه اثر استفاده شد .منظور از ضرایب مسیر بتای استاندارد شده در رگرسیون خطی است .برای
این پژوهش ضرایب در سطح اطمینان  95درصاد باا حاداقل  1.96مقایساه شاد ،درصاورتیکه
ضرایب  tاز  1.96بیشتر باشند بارهای عاملی تأیید میشاوند و رواباط باین ساازههاا و درنتیجاه
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فرضیههای پژوهش تأیید میگردند (محسنین و اسفیدانی .)1393 ،همانطور کاه در جادول 11
مشاهده میگردد ،مقادیر ضرایب مسیر مطلوب و مقادیر  tهمگی باالی  1.96بوده که روابط باین
متغیرها را تأیید میکند براساس مدل مقدار  92درصد تغییرات رهآوردهای مدل توسط راهبردها
تبیین میشود (جدول .)11
دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش ،معیار  Rاسکور است .مقادیر مربوط
بهتمامی متغیرها درونزای مدل پژوهش حاضر در جدول  10آمده است که مقدار آنهاا معناادار
است .همچنین بهمنظور بررسی همخطی از شاخص تورم واریانس ( )VIFاستفاده شد که همگای
کمتر از آستانه  5بود.
جدول  .11آزمون روابط بین متغیرهای مدل پژوهش با اسمارت پی ال اس حاصل از برازش مدل ساختاری
مسللیرهای

مسیر

مدل

ضلللریب

آماره آزمون

مسیر

()t

0.875

71.565

تایید

0.189

3.404

تایید

142.177

تایید
رد
تایید

3

عوامل علّی پدیده محوری (معیارهای شایستگی محور) را پایش
بینی میکنند.
پدیده محوری (معیارهای شایستگی) راهبردها را پیشبینی مای
کنند.
راهبردها پیامدها را پیشبینی میکنند.

0.924

4

عوامل مداخلهگر بر راهبردها تأثیر میگذارند.

0.051

0.735

5

عوامل بستر یا زمینهای بر راهبردها تأثیر میگذارند.

0.735

18.018

1
2

نتیجه

مطابق با جدول  11تنها عوامل مداخلهگر معنادار نیست و براساس یافتههای تجربی میتاوان
ادعا کرد گرچه این عوامل میتوانند بازدارنده قلمداد شوند اما در واقعیت محدودیتهای اساسای
در راه ایجاد و استقرار مدل ارزشیابی عملکرد مبتنای بار شایساتگی ایجااد نمایکنناد .در واقاع
استراتژیها تحت تأثیر این عوامل قرار نمیگیرند یا اینکه اثار مشاکالت سااختاری و قاانونی یاا
عواملی مانند ضعف و خطاهای ادارکی و انسانی در درجه بعدی اهمیت قرار دارند.
بررسی برازش مدل کلی ،مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است .بدین معنی
که توسط این معیار ،میتوان پس از بررسی برازش بخش اندازهگیاری و بخاش سااختاری مادل
پژوهش ،برازش بخش کلی را نیز کنترل کرد .برای سنجش برازش بخاش مادل کلای از معیاار
1
شاخص نیکویی برازش ( )GOFاستفاده شد .حدود این شاخص بین صفر و یک باوده و ولتازس
( )2009سه مقدار  0.25 ،0.01و  0.36را باه ترتیاب مقاادیر ضاعیف ،متوساط و قاوی معرفای

1. Wetzels
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میکند .در پژوهش حاضر حاصل شدن مقدار این شاخص عباارت اسات از  0.6873کاه تناساب
مدل و مقدار اثر قوی را نشان میدهد.
=

=GOF

بحث و نتیجهگیری
گرچه مدل ارزشیابی عملکرد بهطور قابل توجهی مورد پژوهش قرار گرفته است ،از یک ساو ایان
پژوهشها از رویکردهای حاکم بر بافتهای غربی استفاده کاردهاناد و از ساوی دیگار از رویکارد
قیاسی و کمّی بهره جستند .به منظور ارتقای درک بهتری از بستر و تولید دانش غنیتاری ،ایان
پژوهش با هدف طراحی مدلی برای ارزشیابی عملکرد شایستگی محور معلمان دبیرستان باا اتکاا
به روششناسی ترکیبی و از نوع طر اکتشافی انجام گرفت .پژوهش ترکیبی کمک کرد تاا درک
بهتری از مفهوم ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی حاصل شود .همچناین در مرحلاه کیفای
عوامل علّی ،انواع شایستگیها و استراتژیهای شناسایی شد و در مرحله کمّی نیز مادل باه بوتاه
آزمون و مورد پشتیبانی تجربی قرار گرفت.
یافتههای مرحله کیفی حاکی از آن بود که استقرار چنین مدلی متأثر از عوامل علّی است کاه
بر پدیده محوری اثر میگذارد و آن نیز بر استراتژیهای ارزشیابی تاأثیر مایگاذارد و از رهگاذر
انتخاب استراتژیها نتایجی حاصل میشوند که نیز متأثر از بساتر و عوامال مداخلاهگار هساتند.
انتخاب شایستگیهای رفتاری ،اخالقی و عاطفی ،دانشی ،حرفهای و نگرشی منجر به شاکلدهای
استراتژیهایی معینی میشوند.
طبق یافتههای بخش کیفی در مقوله عوامل علّی این نتیجه حاصل میشود کاه هادف مادل
ارزشیابی عملکرد مبتنای بار شایساتگی از حیاث عوامال اجتمااعی کاارا در آماوزش و پارورش
شناسایی افراد الیق از ناالیق ،محوریت قراردادن جایگااه معلام در آماوزش و پارورش و تصامیم
گیری در مورد آنها از حیث پاداش یا جریمه یا تصمیمگیری در مورد جایگااه آنهاا اسات .هام
چنین شناسایی و تفکیک افراد دارای عملکرد باال از افراد دارای عملکرد پایین و ضاعیف صاورت
میپذیرد تا از این طریق پویایی سیستم محقق و راهی برای فعال شدن افراد حاصل گردد .هدف
نهایی مدل ارتقا و تعالی جایگاه فردی ،اجتماعی و اعتماد مردمی معلم است تا معلم با آگااهی از
نقش مهم خود در جامعه احساس عزت نفس و خودکارآمدی کند.
ارزشیابی عملکرد مبتنی بار شایساتگی معلماان از حیاث عوامال متاأثر از اهاداف و قاوانین
سازمانی ،راه اطمینان یافتن از این است که سازمان آموزش و پارورش در راساتای اهاداف خاود
چقدر گام بر میدارد ،و میتوان معین کرد تا چه حد اهداف ،استانداردها و اولویتهاای ساازمان
تحقق یافتهاند .بهمنظور ممیزی عملکرد معلمان جهت تخصیص دادن حقو و امتیازات ماادی و
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سایر رتبههای سازمانی ،شایسته است تا مکانیزمهای ارزیابی درست و عادالنهای تدوین شاود .در
مدل ارزشیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی ،مطلوب است گزارشی از ارزیابی عملکرد معلام تهیاه
شود و به او بازخورد داده شود تا منجر به ارتقاء کیفیت معلمی و تبعاً به تحول در نظام آموزشای
منجر گردد .همچنین کمک میکند تا معلم در شغلش با نشاط و راضی بماند و عملکارد افاراد را
پیوسته و مستمر متناسب با اهداف سازمان رصد ،اصال و هدایت نماید تا مدرسه جایگاه خود را
در مقایسه با سایر مدارس سنجش و اندازهگیری کند.
درصورت اجرای مدل ارزشیابی عملکرد صحیح در آموزش و پرورش از حیاث عوامال ویژگای
عملکردی و فردی ،باعث توجه کردن و پاداش دادن مطلوب برای معلم میشود تا خوب کار کناد
و از تبدیل شدن او به فردی کاهل ،تنبل و فرصتطلب راه دررو بلد جلوگیری به عمل آیاد .هام
چنین مدل عامل بهبود سیستم عملکرد /شناسایی نقاط ضعف و قوت عملکرد معلماان /تصاحیح
عملکرد آنها و تصمیمگیری درست درباره چگونگی رفع نقاط ضعف آنهاا مایشاود .در نهایات
باعث ایجاد انگیزههای شخصی معلم جهت ارتقا و پیشرفت /اهمیت تربیت نسال فعاال /متفکار و
مسئولیتپذیری میشود ،لذا تدوین و پیادهساازی چناین مادلی ضارورت اساسای در آماوزش و
پرورش است.
در بحث پیرامون پدیده محوری برای سنجش و ارزشیابی عملکارد معلماان ،مادل معیارهاای
مبتنی بر شایستگیهایی را مطر میکند که از سانجش و نمارهدهای باه آنهاا عیاار و میازان
عملکرد هر معلم دبیرستانی عیان میشود.
شایستگیهای رفتاری ،اخالقی و عاطفی میزان الگو بودن معلام بارای محصال باه شخصایت
رفتاری و اخالقی معلم اشاره میکنند که چقدر برای دانشآموز میتواند الگو باشد .داشتن عدالت
در رفتار به یکی بودن نوع رفتار معلم نسبت باه هماه داناشآماوزان اشااره دارد .باا درک تناوع
فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان و پیچیدگیهاای آنهاا ،رواباط عادالناه و منصافانهای را بارای
تدارک موقعیت یادگیری اثربخش برقرار مینماید .آراستگی ماهری و نوع لباساش ،ناوع آرایاش،
مو ،صورت و زیبایی معلم به میزان اهمیت معلم باه تیاو و قیافاه و شایک باودن مااهریاش و
اهمیتی که به مواجهه با بچهها از این حیث میدهد بر میگردد که بارای ارتبااط گارفتن بسایار
مهم است .داشتن تعادل روانی و شخصیت سالم ،آرامش فکاری و آساتانه تکاانش بااال ،صابور و
باحوصله بودن در رفتار به سالمت رفتاری و روانی معلم اطال میشود .یک معلام در شایساتگی
مدرس زندگی و اخال بودن نشان میدهد که عالوه بر درس تخصصی باه مساائل مهمای چاون
اخالقیات و شیوه زندگی کردن بچهها نیز اهمیت میدهد و آنها را برای داشتن یاک زنادگی باا
اخال مطابق با نرمهای فرهنگی و قانونی جامعاه تربیات مایکناد .اساتعداد برقاراری ارتبااط و
تأثیرگذاری بر شاگرد ،جذب شاگرد با رفتار به جای زبان به هنر معلام در جاذب داناشآماوز باا
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شیوههای اخالقی و رفتاری خودش در عمل اشاره میکند .داشتن نقاش تساهیلکننادگی بارای
شاگرد به میزان جدیت و اهمیت دادن معلم در آسانتر کردن فرآیند تدریس و عمال درس دادن
جهت فهمیدن و درک کردن دانشآموز گفته میشود .یعنی معلم باهگوناهای تادریس کناد کاه
محتوی درسی ساده و برای شاگرد قابل فهم شود .توانایی کنترل پرخاشگری و عصبانیت در کاار
به میزان کنترل اعصاب و فرو خوردن خشم معلم نسبت به رفتارهای سهوی ،عمادی ساخیف یاا
کمکاریهای درسی دانشآموز اشاره دارد .معلمی که به کار و حرفاه خاود عشاق باورزد ،باه آن
اعتقاد داشته باشد ،در آن مسلط باشد و تمام تالشش در جهت ارتقا محصل باشاد باا شایساتگی
های اعتقاد داشتن به حرفه و تعالی شاگرد و اخال حرفهای داشتن سنجیده میشود .خوشارویی
و عدم عبوس بودن وی در تعامل با شاگردان ،داشتن سکوت ،مکاث و لبخناد باه موقاع ،هاوش
اجتماعی و هیجانی عالی داشتن و حب کالس از ته قلبش درباره عاطفاه ،محبات ،خلاق خاوش
معلم نسبت به دانشآموزان و مدیریت این خلقیات براساس کنترل و رهاسازی به موقع هیجانات
احساسی معلم اشاره دارد.
در موضوع شایستگی دانشی از معلم انتظار میرود از دانش تخصصی و روشهاای مطالعاه در
حوزه علمی مربوطه برای حل مسائل علمی /هدایت دانشآموز در موقعیتهای یادگیری اساتفاده
نماید .دانش فنی تخصصی الزم در مورد رشته تمرکز اصلی علمی معلم بر درسی است کاه ارائاه
میدهد ،با درک عمیق دانش تخصصی میتواند مفاهیم ،مهارتهای اساسی و روشهاای مطالعاه
آن درس را به دانشآموز آموزش دهد .شایستگی دانش در معلومات عمومی فهم امور مارتبط باا
فرهنگ ،دین ،زبان ،و سیاست و کشور و جهان را به چاالش مایکشاد .داناشهاای مشاتمل بار
شایستگیهای دانش آموزش دادن به تناسب نوع شااگرد از حیاثگیرایای ،دانساتن نظریاههاای
متفاوت یادگیری ،تسلط او به روشهاای تادریس مادرن ،داناش روانشناسای نوجاوان و بلاوغ و
شناخت از پیچیدگی مسائل کاری تدریس ،بر ماهیت تربیت ،موقعیتشناسای تربیتای (واقعیات
افراد درگیر در تربیت از حیث وجوه فردی ،جمعی و حقیقت محیط در بردارنده فرآیند تربیتای)،
فرصتهای تربیتی و آثار آن است .بنابراین در این شایستگیها ناوع یاا شایوه تادریس علمای و
تعامل با دانشآموزان /همکاران /اولیاء برای حمایت از یادگیری همه دانشآماوزان اعام از عاادی،
تیز هوش ،و دارای نیازهای ویژه با حل مسئالههاای تربیتای و آموزشای درسای و غیردرسای در
سطح کالس درس /مدرسه مبتنی بر یافتههای علمی و اصول تربیتی ایرانی اسالمی قابال دفااع،
مطر هستند .شایستگی دانستن روشهای گوناگون ارزیابی محصل ،شیوه بکاارگیری روشهاای
ارزیابی دانشآموزان توسط معلم را طبق یافتههای علمی و قانونی نسبت به درس ماورد آماوزش
میسنجد.
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درباره شایستگیهای حرفهای میتوان گفت که تمام هنر ،ابتکار ،خالقیات و تجرباه معلام در
حفظ کالس و ایجاد موقعیت تربیتی و فرصتهای یادگیری اثربخش فرا خور استعدادهای متناوع
دانشآموزان است ،در واقع هنر معلمی کردن است .شایستگیهای توانایی ایجاد کاالس جاذاب و
امن ،میزان هنر و تسلط در کالسداری ،داشتن مهارتهای اجتمااعی و ارتبااطی از دل تجرباه و
خردورزی معلم براساس شناخت وی از شایوههاای تعاامالتی ،ماراودات اجتمااعی و شایوههاای
رهبری و همدلی معلم در مواجهه با دانشآموز ایجاد مایشاوند .شایساتگیهاای قادرت نفاوذ و
رهبری او بر دانشآموز ،چگونگی برانگیختن دانشآموز ،میزان درگیر کردن عواطاف و احساساات
پاک خود و دانشآموزان در کار ،قدرت سازگاری معلم باا داناشآماوز ،تواناایی تحلیال موقعیات
تربیتی ،توانایی انطبا نوع آموزش خود با نیاز هر بچه ،تواناییهاایی هساتند کاه قادرت نفاوذ و
تأثیرگذاری بر شاگرد و تحلیل موقعیتهای گوناگون تربیتی معلم را میسنجد .در این شایستگی
ها معلم احساس و معنا و تجربه را باهم بکار میگیارد و از آن باهعناوان راهکااری بارای نفاوذ و
شناسایی و تقویت مرفیتهای دانشآموزان کمک مایگیارد .داشاتن رویکارد نتیجاهگرایای در
تدریس به این معیار میپردازد که چقدر یک معلم دانشآموزان را برای قبولی در آزماون خارداد
آماده میکند .شایستگی در ومایف منظم و سیستمی بودن به میزان همکاری و هماهنگی معلام
با کادر اجرایی مدرسه در بحث اجرای امتحانات و طر سوال ،تحویل باه موقاع نمارات ،کنتارل
نظم و انضباط دانشآموزان اطال میشود.
داشتن استحکام و هویت شخصیتی در چهارچوب ارزشهای ملی و دینی ،آمادگی داشاتن در
ساختن هویت دیگران ،داشتن سبک زندگی متعادل متناسب با فرهنگ ایرانای اساالمی ،داشاتن
نگرش فرهنگی -اجتماعی -روانشناسی به کار ،داشتن صداقت و روراستی ،چاپلوس نباودن ،ناون
به نرخ روز نخوردن ،آزاد اندیش و شجاع بودن ،مؤمن بودن و تدریس کردن بارای خادا ،داشاتن
نقش رهبری و روابط غیررسمی موثر از شایستگیهاای نگرشای ،تفکاری ،اعتقاادی هساتند کاه
اعتقاد یک معلم نسبت به شخصیت و هویت خود و جامعه خود را نشان میدهد.
معیارهای عمومی ومایف و عملکرد عمومی معلم را نشان میدهند .تکریم ارباابرجاوع ،نظام
درآمد و شد به مدرسه ،حضور به موقع درکالس ،مادیریت کاالس درس ،شارکت در مساابقات و
میزان مشارکت در برنامههای آموزشیِ بر خود ،چگونگی تعامل وی با دانشآموز ،اولیا و همکاران،
ومایف و معیارهای عملکرد عمومی هر معلم در هر رشته تحصیلی یا سوابق کاری است .از دیگار
ومایف عمومی هر معلم فارغ از اینکه ریاضی درس میدهد یا کارگاه نقشهکشی بهتار اسات ایان
مفاهیم را در کالس در خود حتیالمکان به دانشآموزان یااد دهناد یاا باا آنهاا تمارین کنناد،
مفاهیمی چون امید بخشیدن به دانشآموز ،تحمل و آموزش تحمل عقاید مخالف ،آموزش یافات
و نگهداشت رفیق خوب به بچهها ،آموزش خردورزی و عقالنیت ،آموزش ارزش زندگی کاردن باا
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فرهنگ ،آموختن وطنپرستی ،آموختن تعامل با سختی ،آموزش کساب درآماد حاالل ،آماوزش
زشتی آثار بد تملقگویی ،آموزش صبور بودن ،آموزش کار کردن با انسان ،آموزش تعامل با جنس
مخالف ،فرصت نقد بخشیدن به شاگرد و مجاب کردنش به کتابخوانی ،آموزش شهروند متمادن و
متعالی بودن.
ومایف تخصصی به عملکرد معلمی و کنش و واکنش او در کالس درس و اجرای شار شاغل
تخصصی اطال میشود که اگر اجرا نشوند ماهیت کالس درس از باین مایرود و اصال عملیاات
تدریس منحل میشود .این معیارها شامل داشتن برنامه یا طر درس ،داشتن برنامه برای انجاام
تدریس ،اتمام منظم کتاب تا ته سال ،ایجاد فرصت یاادگیری بارای محصاالن ،توجاه کاردن باه
مشکالت درون و بیرون مدرسه دانشآموز ،میزان ارتقای درسی و اخالقی داناشآماوز نسابت باه
روزی که او را تحویل گرفته ،پرسش مستمر از دانشآموزان ،کشف استعداد ویژه هر داناشآماوز،
کشف دانشآموزان نخبه ،رها نکردن دانشآموز چاه قاوی و چاه ضاعیف ،دادن تکلیاف منازل و
رسیدگی به آن ،گزارشدهی به والدین ،حضور و غیاب و ثبت نظاممند پیشارفت محصال ،طار
سوال استاندار ،طراحی برنامه اصالحی جبرانی برای دانشآموزان ،درج تعداد قبولیهاا یاا تعاداد
افتادههای وی در پایان دوره و میزان تسلط بر دانستن مقررات آموزشی ،میباشند .هر معلم بایاد
برنامهای تدوین کند که بداند برای هر محتوی درسی چه مقدار زمان بگاذارد و آزماون و تمارین
آماده کند .حتما باید کتاب درسی و محتویات آن تا آخر اردیبهشت هر سال تحصایلی باه اتماام
برسند و معلم باید برنامهای تدوین کند تا این عمل انجام شود .هر معلم باید به همه دانشآموزان
فرصت یادگیری بدهد و با شناسایی نوع استعداد آنها میزان وقات خاود را بارای موقعیاتهاای
استعدادی گوناگون تنظیم کند .استعدادهای ناب را شناسایی کند و به اولیای مدرسه اطالع دهد
تا تمهیدات بعدی برای آن استعداد ویژه انجام شود.
رعایت ،اجرا و اندازهگیری این معیارها و شایستگیها فارغ از هار دساتهبنادی کاه در آن قارا
گرفتهاند میتوانند عملکرد واقعی هر معلمی را ارتقاء دهند که از پیامد آن محیط مدرسه تبادیل
به فضایی امن شده و به دانشآموزان در فهم تواناییها و محدودیتهای خود و چگونگی مدیریت
آن برای داشتن یک زندگی سالم کمک نماید.
شایستگیهای مشابهی در پژوهش هانتلی ( )2008شامل شایساتگی داناش حرفاهای ،عمال
حرفهای و تعهد حرفهای حاصل شد .دانش حرفهای شامل دانش مربوط به محتوا ،شناخت داناش
آموز و آگاهی از تدریس و عمل یادگیری است .عمل حرفهای از طراحی یادگیری ،ایجاد یادگیری
و سنجش و ارزشیابی تشکیل شده است و تعهد حرفاهای نیاز در برگیرناده یاادگیری حرفاهای،
مشارکت ،رهبری ،ارزشها ،ارتباطات و اخالقیات میباشد (عبداللهی و همکااران .)1391 ،افازون
براین ،در این پژوهش عالوه بر بررسی چالشها و موانع پیادهسازی ارزشیابی عملکارد ،اساتراتژی
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هایی نیز برای تحقق شایستگیها حاصل شد .این استراتژیها میتوانناد باه صاورت ترکیبای یاا
باتوجه به وضعیتهای حاکم بر شرایط و بسترها انتخاب شاوند .هامچناین پیامادهای حاصال از
مدل ارزشیابی عملکرد نیز متأثر از انتخاب استراتژی و شرایط بافتی هستند .عوامل مداخلاهای و
ضعفهای موجود که در مدل شناسایی شدهاند نیز از حمایات و پشاتیبانی در ادبیاات برخاوردار
هستند .برای مثال خطای ارفا یا سهلگیری که در پژوهش همتینژاد و همکاران ( )1388آمده
است در یافتههای پژوهش در مقوله مشاکالت خطاهاای ادراکای ارزیاباان در گاردآوری دادههاا
همخوانی دارد.
یافتههای بخش کمّی مدل پژوهشی را پشتیبانی کرد .براساس تحلیلهای حاصال از تکنیاک
معادالت ساختاری عوامل علّی توانستند  8درصد تغییرات در شایستگیهاا را تبیاین کنناد .هام
چنین شایستگیها  18درصد تغییرات استراتژی انتخابی را پیشبینی میکنند .شایستگیها متأثر
از عوامل بستری و شرایط مداخلهگر هستند .گرچه عوامل بستری نقش مهمی ایفا میکنند و 73
درصد از تغییرات در استراتژیها را تبیین میکنند عوامل مداخلهگر تأثیر اندکی دارند که از نظار
آماری معنادار نیست .این از آنرو میتواند باشد که عوامل مداخلهگر محدودیتهای اساسی تلقی
نمیشوند گرچه میتوانند درصدی از خطاا را در فرایناد اساتقرار ارزشایابی عملکارد مبتنای بار
شایستگی تحمیل کنند اما درنهایت میتوان به راحتی بر آنها غلبه کرد .درنهایات اساتراتژیهاا
بیشترین سهم را در خلق پیامدها ایفا میکنند و مقدار  92درصد از تغییارات پیامادها را تبیاین
میکنند .انتخاب استراتژی مناساب یکای از عوامال اساسای موفقیات و خلاق پیامادها مطلاوب
سازمانی است .در این راستا ،نیوتن ( )2010انتخاب استراتژی مناسب برای ارزشایابی عملکارد را
اساسی میداند.
پیش از طر پیشنهادات پژوهش ضروری مینماید که از محدودیتها ساخن باه میاان آورد.
محدودیت اساسی این پژوهش این است که یافتههای حاصل از مدل شایستگی و استراتژیهاای
پیشنهادی برای بهبود عملکرد معلمان دبیرستانی آموزش و پرورش ایران هستند و تعمیم یافتاه
های آن به سطو آموزشی دیگر باید با توجه به مالحظات و شرایط متفاوت آنها صاورت گیارد.
همچنین تعمیم یافتههای این پژوهش به سایر سطو آموزشی مشابه در سازمانها یاا بساترهای
فرهنگی دیگر ممکن است نیاز به تغییراتی در مدل و احتیاط و مالحظه بیشتر باشد .همچنین ،از
دیگر محدودیتهای پژوهش میتوان به مقطعی بودن آن اشاره کرد .بااوجود چناین محادودیت
هایی پژوهش مذکور مدل جامعی از ارزشیابی عملکرد معلمان در مقطع دبیرستان ارائه مایدهاد
که با تکیه بر رویکرد آمیخته ضعفهای پژوهشی هریک از مدلها را میپوشاند و گام بلنادی باه
سوی تحقق ارزشیابی عملکرد در آموزش و پرورش برای معلماان دبیرساتان فاراهم مایکناد .از
دیگر مزایای این پژوهش میتوان به جامعیت آن اشاره کرد که نه تنها بر عوامل پایشآینادها یاا
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پسآیندها بلکه بر پدیده محوری تأکید دارد که فرآیند رخ داد ،بستر و شرایط مداخلاهگار را باه
درستی ترسیم میکند.
پیشنهادهای کاربردی طراحی مدل ارزشیابی عملکرد منسجم از طریق بکارگیری استراتژیهاا
است .مدل در بعد استراتژیها تنوع بینظیری از روشهای سنجش و بررسی عملکارد معلماان را
ارائه کرده است .در مقوله هدفگذاری در تعیین حدود و ثغور اهداف و شاخصها مادل پیشانهاد
می کند که چه معیارهایی استفاده شوند ،چه متر و معیاری داشته باشند و چه هادف رفتااری از
معلم را در چهارچوب چه استانداردی با چه انتظاراتی بسنجند .استراتژی استراتژیهای تعیاین و
درج کنشها ،پیششرطها و تاکتیکهای الزم در طراحی باه طراحاان نظاام ارزشایابی عملکارد
پیشنهاد میکند که برای طراحی مدل ارزشیابی چه نکاتی باید در نظر گرفته شود تا براساس آن
بتوان معلمی را عادالنه ارزشیابی کرد .در استراتژیهای طراحی فرآیند جامع ارزشایابی عملکارد
مدل به طراحی یک مدل ارزشیابی عملکرد با سالیق مختلف اما کارآمد را به طرا پیشنهاد مای
کند .اینکه سیستم طراحی سیستم کشف معلمان نابغه را داشته باشد ،ایجاد مراکز توسعه حرفاه
ای داشته باشد یا صدور کارنامه معلمان را داشته باشد ،میتواند به کیفیت کار ارزشیابی عملکارد
بیفزاید که همگی میتوانند جاز ساالیق و امکاان اساتفاده بارای طارا باشاند .اساتراتژیهاای
هدایتگری و مشاوره برای معلمان پیشنهاد میکند که استفاده از مفاهیمی چاون فرهناگساازی
ارزشیابی جهت مقبول شدن مدل قبل از اجرای آن ،طراحی فرآیند گوش دادن به حارف معلام،
دعوت از اصحاب قلم در مدرسه میتوانند عملکرد و اثربخشی معلم را باال ببرناد .اساتراتژیهاای
بسترسازی ذهنی و قانونی برای ارتقاء ارزشیابی عملکرد این پیشنهاد را دارند که پیش از استقرار
و پیادهسازی نظام ارزشیابی عملکرد باید اقداماتی الزم تدوین و اجارا شاوند ،مانناد تسالطیاابی
ارزشیاب بر موضوع ،توجیه ارزشیاب ،آموزش حذف رودربایستی و رفع موانع فرهنگای ارزشایاب؛
زیرا با عدم اجرای آنها راستی و درستی ارزشیابی عملکرد تحت شعاع قرار میگیارد .اساتراتژی
های انتخاب ارزشیاب پیشنهاداتی نظیر روش ترکیبی (مدیر  ،%80دانشآموزان فهایم بایکیناه،
همکار ،معلم ،اولیا) ،کانون ارزیابی (مدیر ،متخصص شایستگیهای حرفهای ،متخصص شایساتگی
های عمومی ،کارشناس تحلیل و ارزیابی) و ارزیاب حرفهای جهت هر  nنفر معلم را ارائه میدهد.
پیشنهادهای استراتژیهای طراحی ابزار ارزشیابی بدینترتیباند :طراحی نارمافازار الکترونیکای،
طراحی پرسشنامه تخصصی ،تعیین ضریب دخالت متناسب هر نوع ارزشیاب ،سامانه رضایتسنج،
تدوین فرمهای کمّی .استراتژیهای شیوه اجارای ارزشایابی پیشانهاداتی چاون حضاور مرتاب و
مداوم متخصاص ارزشایابی در مدرساه ،نشساتن او در کاالس درس ،پارس و جاو متخصاص از
همکاران و اولیا و محصالن ،مشاهده نامحسوس و محسوس کار معلم توسط او ،مصاحبه و آزماون
گرفتن از معلم را ارائه میدهد .در نهایت اینکه ،یافتههای پژوهش در بخش پیامدها به مادیران و
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 رفتاری و عملکردی را،دست اندرکاران پیشنهاد میکنند که پیامدهای مختلفی از جمله سازمانی
.در سیستم عملکرد مدنظر قرار دهند
با توجه به محدودیت تعمیم یافته به سطو آموزشی از پژوهشهای آتی انتظار میرود تاا باه
بررسی معیارهای و شایستگی ارزشیابی عملکرد برای سطو آموزشی متفاوتی نسابت باه ساطح
 همچنین انتظاار.معلمان دبیرستان خصوصا هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش بپردازند
. وزن و اولویت شایستگیها را شناسایی کنند و در فرآیند کمّیساازی قارار دهناد،میرود که بار
 ویژهسازی ارزشیابی عملکرد معلمان جوان تازه کار مد نظر پاژوهشهاای آتای قارار،افزونبر این
 از. بهعالوه پیامدها و شاخص کیفیت تدریس معلمان بعد از پیادهسازی مدل پیمایش شود.بگیرد
سوی دیگر ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش محقق ساخته بود و ممکان اسات باا توجاه باه
.حجم زیاد گویهها نیازمند تعدیل و اصال بیشتری در پژوهشهای آتی باشد
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Abstract
Objective: Designing a model for evaluating teachers' effective performance is a major
challenge in the Ministry of Education, and stakeholders in this field are dissatisfied
with current evaluation methods. Therefore, the aim of this study was to provide a
model for evaluating the performance based on the competence of high school
teachers.
Materials and Methods: To do this, a combined qualitative-quantitative exploratory
method was used. The qualitative part was based on Strauss-Corbin's Grounded theory
approach and experimental data obtained from open interviews with 20 experts. A
theoretical model emerged from the interviews obtained through an open, central, and
selective coding analytical process. From open coding to saturating concepts and
creating categories, axial coding to raise categories and the process of relating them to
their subcategories to select the central phenomenon and from selective coding to
create a theoretical arrangement of categories The original was used to build the model.
Discussion and Conclusion: As a result of constructing the model, competency-based
performance criteria were explained with the subcategories of behavioral-moralemotional competencies, knowledge, professional, attitude, general and specialized
performance criteria as a central phenomenon. Also nine strategies of targeting,
determining design considerations, comprehensive design of performance appraisal,
guide and consulting, laying the groundwork for improving performance appraisal,
improving the quality of performance appraisal, selecting appraiser, designing
performance appraisal tools, determining how to conduct performance appraisal It
resulted. The results show that performance appraisal occurs under the influence of
causal, intervening and contextual conditions that affect selecting appropriate strategies
and consequently the consequences. The validity of the model was evaluated with
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Lincoln-Guba indices and its reliability was assessed with a Creswell-based dual
coding strategy. By distributing 360 cluster questionnaires randomly among teachers in
11 provinces, the theoretical model obtained by quantitative methods of structural
equations was tested and confirmed through PLS3 software. Structural validity was
performed using confirmatory and exploratory factor analysis and factor loads were
higher than 0.4 and subscription values were higher than 0.5. The combined reliability
and Cronbach's alpha values for all variables in the model were above 0.7. The
structural model fit test used indices of significant coefficients t, all t values were
above 1.96 and confirmed the relationships between variables. Suggestions and

guidelines for future research were also provided.
Key word: Performance evaluation, performance evaluation based competency,
education system, high school teachers.

