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 چکیده

جهت ارزشیابی  یچارچوب یمعلمان و ارائه یستگیشا هایمؤلفه ییهدف از پژوهش حاضر شناسا

م شد. انجا ییاستقرا یفیک یمحتوا لیو با استفاده از روش تحل 7933پژوهش در سال  نیآنان بود. ا

 زنفر از متخصصان با استفاده ا 77و منابع مکتوب بودند که  یتیمتخصصان علوم ترب یجامعه آمار

 اختارسمهیز مصاحبه نپژوهش ا نیدر ا انتخاب شدند. یلترگذاریمنبع بعد از ف 41روش هدفمند و 

 وتحلیلهیتجز برای .شد استفاده هاداده یگردآور یاز منابع برا برداریشیبا متخصصان و ف افتهی

 نییتع اتمقولات و مقول ریکدها، ز بیمتون، به ترت یدکلی جملات شدن مشخص از بعد هاداده

 یبررس"از روش  ها،افتهی ییاز روا نانیاطم یبود. برا "مضمون"پژوهش واحد ثبت  نیشدند. در ا

 لیتحل یاستفاده شد. در انتها "دو کدگذار نیتوافق ب" ییایاز روش پا ،ییایپا یو برا "توسط اعضا

 یابیرزشجهت ا یستگشای مؤلفهآمده، پنج دستبه یمستمر کدها یسهیو با مقا ییاستقرا یمحتوا

 یخلاقا تیصلاح ،یدانش تخصص ،یتتربی مهارت: از اندعبارت هامؤلفه نیمعلمان استخراج شد. ا

 هایبا روش توانیرا م هایستگیشا نای که آموزان؛دانش تیو وضع یو روان یو سلامت جسمان

دانش آموزان  دو نمرات استاندار یمعلم یعملکرد، نمونه کارها یابیکلاس، فرم ارزش یمشاهده

عامل،  کیتمرکز بر  یجابهمعلمان،  تیفعال تیفیاز ک یآگاه منظوربهنشان داد  جیکرد. نتا یبررس

علمان، نقاط قوت و ضعف م ییو مشخص استفاده کرد تا ضمن شناسا مؤثر یابیارزش ستمیس دیبا

 انجام شود. طیبهبود شرا یبرا یمنطق یزیربرنامه

 :های کلیدیواژه
 یتیترب هایو مهارت تیمعلمان، صلاح یستگیشا ،یابیارزش
 
 است شده انجام مستقل پژوهشی صورت به حاضر مقاله.
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 مقدمه

ای اهمیت ویژه از نیروهای هر سازمان عملکرد شیابیارز
باید  آموزشی هایازمانبرخوردار است؛ این مهم در س

دهد واقع شود. تحقیقات نشان می موردتوجه دوچندان
 بسیاری ازعملکرد معلمان در  آموزشی و مؤسسات یابیشارز

و  ؛ ریگیPaul, 2021چالشی جدی است ) کشورهای جهان
 ارزشیابی به روزافزون توجهباعث  آنچه(. 7934، همکاران

در نظر گرفتن این مهم  ،شودمی معلمان و شایستگیصلاحیت 
است که در قرن حاضر انتقال دانش در فضای آموزشی کفایت 

های عصر آموزان را برای چالشنکرده و معلمان باید دانش
 & Sulaiman & Ismail, 2020; Voineaکنند )جدید آماده 

Pălăşan; 2014 .)تا باید بکوشند آموزشی مؤسسات بنابراین 

استفاده از  با ،تدریسی با کیفیت و مطلوب داشتن برای
 کارمندان خود ضعف و قوت نقاط ،و مستمر مؤثرارزشیابی 

آورند  فراهم را آنان ایحرفه رشد ۀزمین و کرده شناسایی را
(Khlaif et al., 2019; Lam, 2001 .)مدلی  یبه عبارت

یافته برای بررسی و سنجش شایستگی کارکنان و سازمان
 علمان تدوین کنند.م

ز یکی ا عنوانبههای معلمان ارزشیابی کیفیت فعالیت
های های مهم در فرایند ارزیابی درونی در ارتباط با مدلعامل

ارزشیابی کیفیت نظام آموزشی مطرح شده است، اما عدم 
نظر در معیارها و وجود رویکردی منسجم و اختلاف

های ارزشیابی برای بررسی کیفیت کار معلمان همواره شاخص
(. اگر 7931نژاد و جهانگرد، مطهریاست )چالشی جدی بوده 

 ها وگرایش ها،شناخت شایستگی معلمان را مجموعه

 در تواندها میآن کسب با معلم که هایی در نظر بگیریممهارت

 عاطفی، اخلاقی، جسمی، پرورش به تربیتوتعلیم جریان

کند، اولین گام در  کمک فراگیران معنوی و جتماعی، عقلانیا
فرآیند ارزشیابی شایستگی معلمان بررسی دقیق هدف 

های مشخص جهت ارزشیابی ارزشیابی و تدوین شاخص
(. Safitri et al., 2019; Zamri & Hamzah, 2019است )
 رشد در بسیار از مطالعات معلمان ارزشیابی هدف از هرچند

، زاده، کیانیبیان شده است )نویدی کیفیت تضمین و ایحرفه
های (، اما در رابطه با شایستگی7932اکبری و غفارثمر، 

های ارزشیابی، نحوه ارزشیابی و سازمان معلمی، شاخص
مسئول در ارزشیابی معلمان تجربه کشورهای مختلف، متفاوت 

 رد ماا ندارد، رسمی ارزشیابی ساختار است؛ برای نمونه فنلاند
 را خود معلمان تا دهدمی اجازه محلی سطح مدارس به عوض

هر  است و ایپیچیده سیستم دارای فرانسه. کنند ارزشیابی
 تمسیس یک دارای مقطع نحوه ارزشیابی متفاوتی دارد. یونان

ک ی برای ارزشیابی معلمان خود از و است متمرکز کاملاً دولتی
معلمان  ارزشیابی سیستمکند. می استفاده پایین به بالا روش

از  فقط در ایرلند است. متفاوت کشور سراسر در نیوزیلند
 انیمعلم یا کنند وآزمایشی تدریس می صورتبهمعلمانی که 

 ارزشیابی رسمی به عمل باشد، شده ثبت شکایتی هاآن از که
گونه ملاحظه شد بین (. همانWilson, 2016آید )می

وجود ندارد و هر  کشورهای مختلف رویکردی یکسان
کشوری متناسب با شرایط خود مدلی برای ارزشیابی معلمان 

نظران نیز در این زمینه دیدگاه واحدی کند. صاحباستفاده می
 ندارند.

Safitri  معتقدند که ارزشیابی  (2019)و همکاران
شایستگی معلمان باید شامل چهار جنبه شایستگی اجتماعی، 

یتی آموزشی و شایستگی شخصای، شایستگی شایستگی حرفه
باشد تا دانش، مهارت و نگرش معلمان بررسی شود، 

ای معلمان را در شایستگی حرفه Hanty (2008) وجودینباا
و  Stronge کند وبندی میسه حوزه دانش، عمل و تعهد دسته

(2018) Tucker های موجود در ارزشیابی شایستگی را مدل
معیارهای  اساس رزشیابی باید بردانند، به باور آنان اضعیف می

 عملکرد آن باعث رشد نتایج تا باشد یریگاندازهقابل و دقیق

 اعمال ایسلیقه رفتارهای صورت یناشود، در غیر  معلمان

 هایضعف McGreal and Danielson (2000) شود.می

 و قدیمی هایرا شاخص معلمان ارزشیابیفرایند فعلی  عمدۀ
ی و تخصص کیف تدریس درباره مفهوم ، نداشتن تفاهممحدود

 دانند.می معلمان ارزشیابی در نداشتن مسئول مافوق
معلمان در  یدتأکدهد شایستگی مورد ها نشان میپژوهش

کشور ایران قبل و بعد از انقلاب متفاوت بوده است. در دوره 
 و تسلط بر دانش موضوعی و روش آموزش آنقبل از انقلاب 

های اخلاقی و نقش انقلاب اسلامی شایستگیدر دوره پس از 
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(. 7933اهمیت بیشتری داشته است )رضایی،  الگویی معلم
آنچه بیان شد ارزش،  ییدتأ( نیز در 7931) و همکاران جاویدان

دانش، انگیزش، توانایی، رغبت، باورها و صلاحیت اخلاقی را 
، ددر شایستگی معلمان معرفی کردن هامؤلفه ینترمهم عنوانبه

تواند موتور به باور این محققان باورها و عقاید معلمان می
 محرک بقیه عوامل باشد.

هم بررسی تجربه کشورهای موفق و هم مطالعات پیشین 
ها و نحوه ارزشیابی آن دهد که در زمینه شایستگینشان می

نظر وجود ندارد و هر کشوری متناسب با شرایط خود اتفاق
کند. در عملکرد معلمان اجرا می سازوکاری برای ارزشیابی

تأکید اسناد بالادستی به پرورش و توسعه  رغمبهایران 
ای های پایه، جهت تعمیق هویت مشترک و حرفهشایستگی

و عدم وجود  معلمیتتربمعلمان، فقدان الگوی مناسب 
های معلمان، موجب بروز چارچوب مدونی از شایستگی

انی در و تأمین منابع انسآشفتگی و سردرگمی در شیوه تربیت 
، و همکاران )خروشی دستگاه تعلیم و تربیت شده است

(. علاوه بر فقدان الگوی مناسب برای شایستگی معلمان، 7932
غیرمتخصص بودن ارزیابان، عدم وجود ملاک مناسب ارزیابی، 
عدم مداومت در ارزیابی، تبعیض، سودمند نبودن ارزشیابی 

های ارزشیابی چالش ینترهممای معلمان برای رشد حرفه
 (.7934عملکرد معلمان است )ریگی و همکاران، 

اگر هدف از تدوین چارچوب ارزشیابی شایستگی معلمان 
 انسانی نیروی عملکرد سازییکپارچه برای الگویی یارائه را

شود  سازمانی موفقیت و مؤثر عملکرد به منجر که یاگونهبه
وپرورش در آموزش امروز ضروری نیازهای از بدانیم، یکی

 تعیین و شناسایی برای چارچوبی مناسب تدوین ایران،

شناسایی  بتوان ضمن تا است معلمان یازموردن هایشایستگی
 فردی و توسعۀ امکان معلمان، هایها و صلاحیتشایستگی

در شرایط فعلی  .فراهم آورد نیز را آنان عملکرد ارزشیابی
ارزشیابی معلمان در کشور به عملی نمایشی و تصنعی تبدیل 

بل های از قشده است و بعد از پایان سال تحصیلی مدیران فرم
معیارهای مشخص و ملموس بلکه  بر اساسرا نه  شدهیینتع

کنند. عواملی که بیشتر ذهنی و نمایشی هستند پُر می بر اساس
 یهامؤلفهشود رو تلاش می شبه همین دلیل در پژوهش پی

شایستگی معلمان شناسایی شده و چارچوبی جهت ارزشیابی 
 ارائه گردد. هامؤلفهاین 

 روش

در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا کیفی با رویکرد 
رو،  استقرایی استفاده شد. برای تحلیل محتوا در پژوهش پیش

هم منابع مکتوب و هم مصاحبه با متخصصان حوزه علوم 
گیری روش قرار گرفت. روش نمونه یموردبررستربیتی 

ی انتخاب تدریجی انتخاب هدفمند بود، که در آن از قاعده
 نمونه پژوهش افراد شدن ورود شناخته شود. ملاکپیروی می

حداقل دو تحقیق مرتبط و داشتن  داشتن متخصص، عنوانبه
تا  7932های وپرورش در طی سالتجربه تدریس در آموزش

 ، که بر این اساس بااست)پنج سال منتهی به پژوهش(  7933
 متنی یازده نفر از متخصصان مصاحبه شد. همچنین جامعه

 زمینه در خارجی و داخلی هایپژوهش و بالادستی اسناد شامل

موضوع پژوهش بود. جهت مشخص کردن مقالات، در 
 ,Scopus, ProQuest, Eric, Web of Science یهاپایگاه

Science Direct, Noormags, Magiran  وSID جستجو در ،
انجام شد. برای انجام جستجو از ترکیب کلمات  7933بهمن 

های معلمی، کلیدی مرتبط با شایستگی معلمان، مهارت
معلمان، سنجش شایستگی معلمان و  عملکردارزشیابی 

ارزشیابی مهارت معلمان استفاده شد، که در مرحله اول و با 
مقاله مشخص  944در نظر گرفتن فیلتر متن کامل مقاله، 

مقاله حذف شدند.  29گردید. سپس مقالات تکراری به تعداد 
نتشار ابا بررسی دقیق عنوان و چکیده و با اعمال فیلترهای سال 

برای  4141تا  4175برای مقالات فارسی و  7933 تا 7932)
وپرورش، و مقالات انگلیسی(، ارتباط جامعه آماری با آموزش

 91زبان )فقط مقالات فارسی و انگلیسی انتخاب شدند(، تعداد 
مقاله واجد شرایط تحلیل شدند که بعد از مطالعه متن کامل 

اع نظری مقاله، اشب 41ها با بررسی مقالات و استخراج گویه
حاصل شد. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله 
اول از طریق مطالعه و بررسی منابع، اسناد بالادستی و تحقیقات 

 نظرانصاحبداخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با 
شد.  بندیاصلی دسته یمؤلفههای معلمی در پنج شایستگی



 

 

    96 ص    ...یستگیشا هایمؤلفه ییشناسا | الله کرمی و یزارع

  6046بهار   | 61 شماره | 61 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

یازده نفر( ) نظرصاحببا افراد  مجدداًسپس در مرحله دوم 
شایستگی  5ها )مصاحبه و درباره نحوه ارزشیابی این شایستگی

شد، ضمناً در این مرحله  سؤالاز مرحله قبل(  شدهاستخراج
کشور( نیز بررسی شد و با تحلیل  5تجربه کشورهای موفق )

ها و اسناد حاصل از تجربه کشورهای موفق چارچوب مصاحبه
گردید. برای  نهایی جهت ارزشیابی معلمان تدوین

های کیفی از تحلیل محتوای استقرائی داده وتحلیلیهتجز
مطابق آنچه در جدول یک آمده است، استفاده شد. در این 
پژوهش از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری 

با  دهشیآورجمعهای گزینشی استفاده شد. فرآیند تحلیل داده
احل پایانی فرآیند کدگذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مر

ود. شتحلیل، کدگذاری محوری و گزینشی بیشتر مطرح می
متن درآورده و  صورتبهها را پژوهشگران ابتدا تمامی داده

چندین بار آن را مطالعه کردند تا درک کلی حاصل شود. سپس 
ها کدی در و برای هرکدام از آن شدهاستخراججملات معنادار 

عد کدهای شبیه به هم در یک زیر نظر گرفته شد. در مرحله ب
مقوله جای گرفتند و در پایان مقولات اصلی و یا عوامل اصلی 

 آشکار شدند.
 ارزیابی هایشیوه از هاداده پایایی و روایی بررسی جهت

 پژوهش در. شد استفاده همکاران نظارتو  هاکنندهشرکت

 هاداده یبندطبقه و هایکدگذار انجام هاییوهش ۀدربار حاضر

با دیگران  توافق به رسیدن زمان تا و پژوهش فرآیند طی در
را  نتایج پژوهشگران زمانهمبرقرار بود و  تعامل پژوهشگران

کردند.  استخراج را اصلی هایمقوله و کدگذاری را هاآن و مرور
یید أتها برای کنندهبعلاوه گزارش نهایی به تعدادی از شرکت

یی برای تعیین پایایی، روش پایادرستی نتایج برگردانده شد. 
بین دو کدگذار به کار گرفته شد و از یک ناظر خارجی توانمند 

ها و جزئیات پژوهش درباره موضوع پژوهش که به فایل
 دسترسی داشت، استفاده شد.

 .1 جدول

 )مرحله اول( مراحل انجام کدگذاری در تحلیل محتوایی استقرایی پژوهش
 مقولات زیر مقولات واحدهای معنایی )جملات کلیدی متن یا مصاحبه( ردیف

باعث کارآمدی و اثربخشی کلاس  هاآناز  هرکداماز  موقعبهها و فنون تدریس و استفاده آگاهی از روش 7
 درس معلم خواهد شد )مصاحبه(.

کلاس درس لازمه ورود به شغل معلمی  یدهسازمانریزی، داشتن توانایی کلامی و توانمندی در برنامه
 است )مقاله(.

ها و فنون آگاهی از روش
 یستدر

 یدهسازمانریزی و برنامه

 مهارت تربیتی

 باشد )مصاحبه(. روزبهلازم را داشته و  یو آگاهمعلم لازم است درباره رشته تدریس خود دانش  4
دانش مربوط به محتوا، آگاهی از تغییرات سریع علوم و استفاده از تکنولوژی روز معلمان را از هم متمایز 

 خواهد کرد )مقاله(.

 تخصص در رشته تحصیلی
 دانش محتوایی

 دانش تخصصی

 اید بداند که دانش آموزان از رفتار، گفتار و منش او تقلید خواهند کرد )مصاحبه(.معلم ب 9
آموز و روابط مبتنی بر احترام متقابل ها و احساسات دانشدر بعد ویژگی شخصی معلم احترام به واکنش

 های مهمی هستند )مقاله(.شایستگی

 الگو بودن
 احترام متقابل

 صلاحیت اخلاقی

حالت  ینترمطلوبروحی، در  ازنظرجسمانی و هم  ازنظرکار معلمی لازم است معلمان هم  یسختبهنظر  2
 )مصاحبه(. ممکن باشند

 طبعی و شکیبایی خواهد بود )مقاله(.پذیری، شوخهای شخصیتی مربوط به معلمی انعطافویژگی

 سالم بودن
 سلامت ویژگی شخصیتی

سلامت جسم و 
 روان

آموزان را شناسایی کرده و فردی آگاه و توانمند تحویل مقتضیات زمان، نیازهای دانشمعلم باید با شناخت  5
 جامعه دهد )مصاحبه(.

موز و آگاهی آآموز شامل تناسب آموزش با سطح پیشرفت دانششایستگی بعد نظارت بر پیشرفت دانش
 از سبک یادگیری آنان است )مقاله(.

 آموزتوجه به پیشرفت دانش
فت نظارت در پیشر

 آموزدانش

وضعیت 
 آموزاندانش
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 هایافته

 ؟اندکدمشایستگی معلمان  یهامؤلفهاول:  سؤال
طبقه  5های معلمان در های پژوهش نشان داد شایستگییافته

های تربیتی، دانش تخصصی، صلاحیت اخلاقی، سلامت مهارت
قرار  موردتوجهآموزان باید جسم و روان و وضعیت دانش

 گیرد.
سازی علم در عمل مهارت مهارت تربیتی: توانایی پیاده

از طریق تکرار کاربرد دانش در محیط واقعی  مؤلفهاست. این 
آید. متخصصان موضوع معتقدند علاوه بر آنچه به دست می

مهارت معلمی است، معلمان باید توانایی همکاری با دیگر 
آموزان و والدین و توانایی مذاکره با دانش همکاران و والدین

 ازنظر(. Halász & Michel, 2011را نیز داشته باشند )
ریزی، اجرا و کنترل تدریس، هدایت متخصصان برنامه

 ازجملهتدریس  مؤثرآموزان و انجام راهبردهای دانش
 ;Redecker, 2012)مهم در مهارت تربیتی هستند ) یهامؤلفه

Pepper, 2011 هاآنتدریس باکیفیت بدون توجه به  که 
 پذیر نیست.امکان

 یژهوبهها سازمان همه دانش تخصصی: در

 تخصصی توانایی کیفیت، ارتقای اصلی رکن وپرورش،آموزش

 Wiliamو  Wolf (2001)همچون  ینظرانصاحباست.  معلم
دانش تخصصی، دانش برنامه درسی و محتوای  (2009)

آموزشی و راهبردهای تدریس و ارزشیابی را در مقوله دانش 
دارند با  باور (2005) و همکاران Rullاند. بندی کردهدسته
ساز اصلی رشد و توسعه یک آموزش زمینه اینکه به توجه

 تدریس ارائه در تخصصی معلمان به دانش کشور است، باید

 ای داشت.ت توجه ویژهکیفی با
 چارچوبی در خود را تصمیمات صلاحیت اخلاقی: معلمان

 از هانگرش و هاارزش ینا .کنندمی اتخاذ هاارزش مجموعه از

برای نمونه  است. از یکدیگر معلمان تمایز وجوه ینترمهم
ارزش قائل شدن برای تعلیم و تربیت و پایبندی به اخلاق 

توانند نشان از هستند که می هاییارزش ازجملهای حرفه
ای معلم باشند. صداقت، عدالت، احترام، صلاحیت حرفه

پذیری، وفاداری و کرامت انسانی پذیری، قانونمسئولیت
ها، ارتباطات ای معلمان هستند. ارزشهای اخلاق حرفهویژگی

و اصول اخلاقی عامل مشترک در بسیاری از تحقیقاتی هستند 
 ,Huntlyتگی معلمان انجام شده است )که در رابطه با شایس

2008; Koster et al., 2005; Danielson, 2007.) 
 و جسمی سلامت از سلامت جسمی و روان: برخورداری

مواردی است که در  ازجملهمعلمی  انجام وظایف جهت روانی
 نیز به آن اشاره شده است. وپرورشآموزشسند تحول بنیادین 

معلمان بدون داشتن توان یادگیری فعال، توان قضاوت، 
شی و اندی، مثبتیخودکنترل، نفساعتمادبههای تحلیل، مهارت

موم ایفا نمایند. ع یدرستبهتوانند نقش خود را فعال بودن نمی
دهد حوزه شایستگی معلمان نشان می شدهانجاممطالعات 

در تدریس موفق هستند، سلامت جسمی و  تمامی معلمانی که
 .Hofmann et al., 2020)روانی دارند )

ر د مؤلفهوضعیت دانش آموزان: علیرغم عدم توجه به این 
های خارج از کشور پیشرفت تحقیقات داخلی، پژوهش

آموزان را عامل مهمی در ارزشیابی معلمان تحصیلی دانش
تمامی صفات مثبت  (. با وجودOchoa et al., 2018دانند )می

آموزان در حوزه تحصیلی نسبت به خط در معلم، وقتی دانش
کیفیت  توان کار معلم را باپایه خود رشد نکرده باشند، نمی
ای معتقدند دانش افزوده قلمداد کرد. به همین دلیل عده

ای خواهد العادهآموز نسبت به دوران قبلی اهمیت فوقدانش
(. بعلاوه پیشرفت در تکنولوژی و تولید Isoré, 2009داشت )

آماری باعث شده است با اطمینان بیشتری درباره  یهابرنامه
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و میزان ارتباط آن با معلمان 

معتقد است  Murphy (2013)(.Goe et al., 2008بحث کرد )
بدون توجه به این عامل تشخیص معلم خوب و بد بسیار 

 سخت است.
های میزان دستیابی به شایستگی توانیمدوم: چگونه  السؤ

 معلمی را ارزشیابی کرد؟
ها های حاصل از تحلیل اسناد و تحلیل مصاحبهبررسی داده

شایستگی معلم  یهامؤلفهدهد جهت ارزشیابی نشان می
توان از ابزارهای مشاهده کلاس، فرم ارزیابی عملکرد می

زیابی توسط مدیر، ارزیابی )خودارزیابی، همتا ارزیابی، ار
، ارزیابی توسط والدین(، نمونه کارها و آموزدانشتوسط 

 آموزان استفاده کرد.نمرات استاندارد دانش
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 طوربه یازموردندر این روش اطلاعات مشاهده کلاس: 
مستقیم از اعمال و رفتار معلم در کلاس درس گردآوری 

جه تو هاآنتواند روی مسائلی که ارزیاب می ینترمهم. شودمی
های آموزشی متناسب انتخاب روشاز:  اندعبارتداشته باشد 

های متنوع استفاده از روش، آموزشی درس یهاهدفبا 
استفاده از ، های فردی یادگیرندگانعایت ویژگی، رآموزشی

درست اداره ، بندی درست مطالبو سازمان ستهیه طرح در
. این روش وقت کلاسکردن کلاس و استفاده حداکثر از 

 Martinezمعیاری حیاتی برای بررسی کیفیت کار معلم است )

et al., 2016.) 
در کشور تنها شاخصی که  اکنونهمفرم ارزشیابی عملکرد: 

رد پذیبا استفاده از آن ارزشیابی عملکرد معلمان صورت می
فرم ارزشیابی معلم است که در آن عوامل اختصاصی، عوامل 

ن عملکرد و عوامل عمومی فرآیندی توسط عمومی پشتیبا
 همتأسفانگیرد. قرار می یموردبررسنیروی مافوق در مدرسه 

ای این فرم باعث شده است و البته سلیقه یبعدتکاجرای 
ن ها در ایها دقت لازم را نداشته باشند. تحلیل دادهارزشیابی

فقط توسط مدیر یا  عملکردپژوهش نشان داد بجای ارزیابی 
ی ، ارزیابیابیهمتا ارزوی مافوق لازم است از خودارزیابی، نیر

توسط والدین، ارزشیابی توسط دانش آموزان نیز بهره برد. 
دهد خودارزیابی یکی از راهکارهای رشد مطالعات نشان می

آموزان نیز ای معلمان است. درباره نظرسنجی از دانشحرفه
تحقیقات نشان داده است این نوع از بررسی عملکرد 

کند است و بینش مفیدی را برای معلمان فراهم می اعتمادقابل
(Isoré, 2009.) 

آموزان دانش ازآنجاکهدهند، ، محققان هشدار میحالینباا
اند و ممکن است برای بندی معلمان آموزش ندیدهبرای رتبه

است باعث افزایش یادگیری دانش آموزان هایی که قرار ویژگی
قط در ها باید فشوند، ارزش قائل نباشند، نتایج این نظرسنجی

ولیه معیار ارزیابی ا عنوانبهکنار سایر شواهد استفاده شود و نه 
 (.Goe et al., 2011) یاصلیا 

 هایفعالیت از ایمجموعه نمونه کارها: نمونه کار تدریس

 تواند توسط خود معلم انتخاب شودکه می معلم است تدریس

 یافتهسازمان شیوهای به تدریس هایفعالیت دهندهو نشان

 گستره، به مربوط مطالب و مستندات ، حاوینمونه کار باشد.

توصیفی  و است معلم تدریس هایموفقیت و عملکرد کیفیت
است.  معلم یشدهکسب هایموفقیت و قوت نقاط از حقیقی

ی روش آموزش و هم در مورد محتوای هم درباره نمونه کار
 Gelfer etداد )آموزشی اطلاعات خوبی به ارزیاب خواهد 

al., 2015دروس،  برای شدهیطراح تواند تکالیف(. معلم می
 ،یدشدهتولارزشیابی، محتوای  ابزارهای و راهبردهای سنجش

گروهی،  هایفعالیت در آموزانوضعیت مشارکت دانش
را در  تدریس برای یدشدهتول رسانه و هاآوریفن توصیف

 نمونه کار خود بایگانی کند.
نمرات استاندارد دانش آموزان: بررسی این عامل 

طلبد، شاید به همین دلیل است که ای میهای ویژهحساسیت
توان نمی مثلاًشود. واقع نمی موردتوجه چنانآندر مطالعات 

را در نظر نگرفت و  هاآنسطح تحصیلات والدین و یا درآمد 
 آموزان را بهدانش

صورت هنجاری با هم مقایسه کرد. بنابراین پیشرفت نسبی 
 هاآنآموزان در یک کلاس و یا مدرسه با خط پایه دانش

 ترین عمل ممکن خواهد بود.منطقی
ای مشخص در پی نهایتا خروجی فرم ارزشیابی نمره

مجموعه عوامل  بر اساسخواهد داشت. اگر وضعیت معلمان 
تشویق در نظر  هاآنتوان برای فوق عالی ارزیابی شود، می

گرفت. اگر وضعیت خوب و یا متوسط باشد، باید نقاط ضعف 
ر ها دهای آموزشی مناسب، متناسب با سطح آنبررسی و دوره

ر گرفت و اگر وضعیت معلم ضعیف ارزشیابی شود باید نظ
ها در نظر های ویژه برای آنضمن بررسی جامع وضعیت، دوره

یه هتگرفت و در صورت تکرار شرایط مشابه، سازوکاری برای 
بینی شود.دستورالعمل مشخص پیش بر اساس هاآن
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 .1شکل 

 هامولفه نیا یابیارزش چارچوب و معلمان یستگیشا هایمؤلفه

 

 
 

 گیریبحث و نتیجه

های شایستگی معلمان هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه
 هایی چارچوبی جهت ارزشیابی آنان بود. تحلیل دادهو ارائه

لمان های معکیفی حاصل از پژوهش حاضر نشان داد شایستگی
های تربیتی، دانش تخصصی، صلاحیت مهارترا باید در 

آموزان جستجو اخلاقی، سلامت جسم و روان و وضعیت دانش
 Blatchfordهای کرد. نتایج این تحقیق همسو با نتایج پژوهش

(2019) ،Safitri  (2019)و همکاران ،Sulaiman  وIsmail 
درباره بررسی  (2019)و همکاران  Sugihartiniو  (2020)

 هاؤلفهمشایستگی معلمان و چگونگی ارزشیابی این  یهامؤلفه
 هاینظام وریبهره در مؤثرتدریس  اهمیت به. نظر است

 نهایت معلمان کهشود  حاصل اطمینان است لازم آموزشی،

 صورت آموزاندانش یادگیری افزایش برای را تلاششان

 سیستم وضع مستلزم اهداف، این به دستیابی. دهندمی

زاده و همکاران، )نویدی است علمی و سیستماتیک ارزشیابی
 یتدرسبه(. وقتی معیارهای بررسی شایستگی معلمان 7932

تدوین شده باشد، معلمان خواهند فهمید که سیاست کلی نظام 
گیری دارد، کنند، چه جهتآموزشی که در آن فعالیت می

 & Zamriهمسو با آن فعالیت خواهند کرد ) یجهدرنت

Hamzah, 2019های پیشین به رغم آنکه پژوهش(. علی
بودند معلمان پرداخته  یازموردنهای بررسی شایستگی

؛ خروشی و 7931؛ جاویدان و همکاران، 7933رضایی، )
(، اما پژوهشی که 7934و ریگی و همکاران،  7932همکاران، 

 ها را نشان دهد یافت نشد.نحوه ارزشیابی این شایستگی
دهد ارزشیابی می نشان  (2005) ارانو همک Rossمطالعات 

وده که ب معلمیتترب یهامؤلفهاثربخش معلمان و بازتاب آن از 
داشت.  خواهد یرتأثبر پیشرفت آنان و یادگیری یادگیرندگان 

 ده وای بواستانداردهای حرفه بر اساسارزشیابی معلمان باید 
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 و آموزاندانش یادگیری معلم، عملکرد از چندوجهی شواهد
 را شامل شود. ای معلمحرفه هایمشارکت

 تدریس برای یازموردن دانش نوع دو به علمی متون در

محتوایی و دانش تربیتی  است دانش شده اشاره معلمان،
 (.7935)احمدی، زارعی زوارکی، نوروزی، دلاور و درتاج، 

 و تدریس در یک از این دو نوع دانش هر نقش و اهمیت
نژاد و ضروری است. فاطمی معلم توسط برنامه درسی اجرای
 محتوایی دانش تعلیم و تربیت، دانش ( ارتقاء7931زاده )حکیم

 مؤثر، تدریس لازم برای هاینگرش و هامهارت موضوعی، و

 هایمهارت آموزان،دانش تحول و رشد از قوی فهم و درک

 یادگیری توانایی و اخلاقی تعهدات داشتن مؤثر ارتباطی،

معلمی  یازموردنهای شدن را شایستگی روزآمد و العمرمادام
 قدرت و اطلاعات فناوری با ( آشنایی7932. محمدی )دانندیم

 فنون پژوهش، با آشنایی آموزش؛ جریان در آن یریکارگبه

 به توجه عمل؛ در آن نتایج از گیریبهره و تحقیق انجام

 آشنایی و فراگیران خلاقیت پرورش و وپرورش خلاقآموزش

نوین را برای  های تدریسشیوه و داریکلاس هایمهارت با
ای در حوزه دانش داند. در استرالیا معلمان حرفهمعلمی لازم می

تخصصی، افرادی هستند که از دانش و پژوهش خود جهت 
گیرند آموز در بافت آموزشی کمک میپاسخگویی به نیاز دانش

(Call et al., 2021.) 
 به معلم یک است کرده ی بیانآمریکای معلمان فدراسیون

 تعلیم، فرایند بتواند تا نیاز دارد علمی اطلاعات و فنی مهارت

 هایفعالیت ارزیابی و نظارت و هدایت و ، اجرایزیربرنامه

 گردآوری سایه و در دهد انجام یدرستبه را آموزاندانش

دهد )جاویدان و  دست به نوینی یهاحلراه تازه، اطلاعات
(. صلاحیت اخلاقی معلم، سلامت جسم و 7931همکاران، 

د مهمی هستن یهامؤلفهآموزان نیز روان و البته وضعیت دانش
 قرار گیرند. در حرفۀ موردتوجهها نشان داد باید که یافته

شغل و نوع مخاطبان )کودکان و  ماهیت به توجه معلمی باید با
و  Sugihartiniاخلاقی حساس بود. موارد به نوجوانان(، نسبت

با  ردههمهای اخلاقی معلم را مهارت (2019)همکاران 
 انتظار و تعهد گیرند.های تخصصی و تربیتی در نظر میمهارت

 که تعهدهایی نیز و از معلمان همکاران و جامعه والدین،

 اخلاق وضعیت باشند، داشته خود حرفۀ مورد در باید معلمان

ند )قائدی، امیری و دیباواجری، کمی ترپیچیده آنان را ایحرفه
(. بعد اخلاقی باید شامل توانمندی معلم در آموزش 7934

بدون تبعیض با توجه به جنسیت، مذهب، نژاد، وضعیت 
جسمانی، سابقه خانوادگی و وضعیت اقتصادی اجتماعی 

مطالعات نشان  (.Safitri et al, 2019یادگیرندگان باشد )
اضطراب گر مشاغل، در برابر دهد معلمی در مقایسه با دیمی
د پذیر هستن، پریشان روانی و فرسودگی شغل آسیبیکار

(Van Droogenbroeck & Spruyt, 2015 و این وضعیت )
 & Fraschiniدهد )قرار می یرتأثتحت  دائماًرا  هاآنزندگی 

Park, 2021 د بای هاآن(، بنابراین بررسی سلامت جسم و روان
ارزیابان قرار گیرد. نهایتاً در رابطه با وضعیت  موردتوجه

ثبت وجود رابطه مآموزان باید گفت پیشرفت تحصیلی دانش
 موزانآای معلمان و عملکرد تحصیلی دانشبین قابلیت حرفه

(Idika, 2021 ،)هاکشورهای مختلف را به تهیه و تدوین مدل 
ت یافزایش ظرف منظوربهای و استانداردهای قابلیت حرفه

معلمان برای انجام کار مستقل و گروهی ملزم کرده است؛ تا 
 هایای و اهل تفکر، آماده ایفای نقشافراد حرفه عنوانبه هاآن

 ای شوندرهبری و بهبود کیفیت عمومی توسعه حرفه
 (.7933پسند، )حجازی، پرداختچی و شاه

ممکن است  Stronge and (2017) Tuckerبه باور 
داشته باشیم اما بدون وجود یک معلمانی با شایستگی بالا 

مایز ترا از دیگر معلمان  هاآن نتوانیمیابی مناسب شسیستم ارز
ی دهد براهای کیفی نشان میدهیم. در این پژوهش تحلیل داده

عامل  تمرکز بر یک یجابه مؤثرتدوین یک سیستم ارزشیابی 
فرم ارزیابی عملکرد )خودارزیابی، توان از مشاهده کلاس، می

آموز، همتا ارزیابی، ارزیابی توسط مدیر، ارزیابی توسط دانش
کارها و نمرات استاندارد  ارزیابی توسط والدین(، نمونه

 آموزان استفاده کرد.دانش
های زمانی شود پژوهشگران دیگر در دورهپیشنهاد می

های گیمختلف، متناسب با نیازهای جدید جامعه شایست
 دهشییشناسا یهامؤلفهمعلمان را بررسی کنند. مطالعه ویژه 

تواند زمینه را برای سنجی اجرای آن میدر این الگو و امکان
تحقیقات آینده فراهم کند. بعلاوه مطالعه تطبیقی کشورهای 
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پرورش و بررسی دقیق فرآیند ارزشیابی وموفق در آموزش
رزشیابی دیگر افراد فعال و تدوین الگوی مناسب جهت ا هاآن

تواند پرورش مثل مدیران در سطوح مختلف میودر آموزش
 پژوهشگران قرار گیرد. موردتوجهدر تحقیقات بعدی 

زارت شود در ونتایج تحقیق پیشنهاد می بر اساسدر انتها 
در این  شدهییشناساهای پرورش از شایستگیوآموزش

پژوهش، در گزینش و استخدام معلمان استفاده شود. همچنین، 
ضمن استفاده از این الگو برای ارزشیابی معلمان در 

های مورد انتظار به معلمان اطلاع پرورش، شایستگیوآموزش
به  شدهمشخصمعیارهای  بر اساسداده شود، تا معلمان 

مت و ضمن های بدو خدتوانمندسازی خود بپردازند. آموزش
های شغلی برای توانمندسازی معلمان و تشویق خدمت مهارت

معلمان نسبت به احاطه علمی در موضوع مورد تدریس و 
های علمی از دیگر ها و جشنوارهدر همایش هاآنحضور 

. تشکیل کارگروهی برای استرو  پژوهش پیش هاییشنهادپ
نظارت بر اجرای دقیق فرایند ارزشیابی در ادارات 

و در این الگ شدهییشناسا یهامؤلفهپرورش بر اساس وآموزش
 تواند به اجرای بهتر ارزشیابی معلمان کمک کند.می

در پایان لازم است اشاره شود، انجام این پژوهش در دوران 
گیری ویروس کرونا باعث شد پژوهشگران در انجام همه

با محدودیت  نظرانصاحبمصاحبه حضوری با برخی از 
 ه شوند.مواج

 تعارض منافع

 .مقاله حاضر هیچ گونه تعارض منافعی ندارد

 منابع

احمدی، ر.، زارعی زوارکی، ا.، نوروزی، د،. دلاور، ع. و درتاج، ف. 
فناورانه  هاییتصلاح(. بررسی وضعیت موجود 7935)

استانداردهای یونسکو. پژوهش  بر اساسدانشجو معلمان 
 .44-7 (،94)4های آموزشی، در نظام

کنگره . ارزیابی عملکرد معلمان از نظریه تا عمل(. 7936پدید، م. )
اه دانشگ. بین المللی بهبود مدیریت و نظام آموزشی ایران

 یزد.

 (.7933) .ر ؛پسند، مو شاه .ح .پرداختچی، م .،حجازی، ی

موسسه چاپ و  ن.ای معلمارویکردهای توسعه حرفه
 .انتشارات دانشگاه تهران

 (. تدوین7931)ا.  ع. شجاعی، و ع اسماعیلی، علی ل.، جاویدان، 

 اسناد اساس بر معلمی هاییستگیشا و هایژگیو الگوی

آموزشی،  یهانظام در پژوهش .وپرورشآموزش بالادستی
7749-7796. 

ا.  ن پور، موسی و ا. س. جعفری، میرشاه ا.ر،. نصر، پ،. خروشی،
 اسلامی جمهوری طراز معلم هاییستگیشا (. تبیین7932)

. مجموعه وپرورشآموزش نظام تحولی اسناد اساس بر ایران
نهمین همایش ارزیابی  و مقالات دومین کنفرانس ملی

فرهنگیان،  تهران: دانشگاه دانشگاهی، یهانظام کیفیت
 پردیس نسیبه.

ای معلمان: گذشته، حال، های حرفهشایستگی (.7933) م. ،رضایی
 (:4) 95 ،علیم و تربیتپژوهشی ت -فصلنامه علمی. آینده
743-751. 

مشخصات نویسندگان (. 7934ریگی، ع،. قادری، م. و سلیمی، ج. )
مقاله بررسی مشکلات نظام کنونی ارزیابی عملکرد تدریس 

های علوم الگوی متناسب با آن مطالعه موردی کلاس ارائه و
همایش ملی تغییر برنامه  . دوره راهنمایی شهر سنندج

. بیرجند، تحصیلی آموزش و پرورشدرسی دوره های 
 دانشگاه بیرجند.

 یهابرنامه(. بررسی تطبیقی 7931نژاد، ن. و حکیم زاده، ر. )فاطمی
ای معلمان در ایران و ژاپن. تهران: ارتقای صلاحیت حرفه

 علم، فناوری و صنعت. گذارییاستسپژوهشکده 
 بنیادهای (. بررسی7934م. ) دیباواجری، و م. امیری، ی،. قائدی،

 چارچوبی برای پیشنهاد منظوربه ایحرفه اخلاق نظری

تعلیم و  معلمان. فصلنامۀ یاحرفه اخلاق نامهیینآ تدوین
 .734-761. 779تربیت،
معلمی در عصر دانایی.  یازموردن یهامهارت(. 7932محمدی، ج. )

مجموعه مقالات برگزیده همایش معلم در عصر دانایی. 
 .وپرورشآموزشن: سازمان (. اصفها766-723)ص 

(. ساخت و اعتباریابی ابزار 7931نژاد، ح. و جهانگرد، ح. )مطهری
های آموزش و ای معلمان. پژوهشسنجش شایستگی حرفه

 .59-29(. 41)75یادگیری، 
(. 7932نویدی زاده، ح،. کیانی، غ،. اکبری، ر. و غفارثمر، ر. )

شناسایی ملزومات و اجزای الگویی برای ارزشیابی معلمان 
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ایران. دوماهنامه جستارهای  هاییرستاندبزبان انگلیسی در 
 .466-495(. 4)6زبانی، 

Refrences 

Ahmadi, R.; Zarei Zavaraki, A; Nowruz, D; Delavar, A. and 
Dortaj, F. (2016). Review of the current status of 
technological qualifications of student teachers 
according to UNESCO standards. Research in 
educational systems. Volume 10, Number 32. 1-22. 
[in Persian]. 

Blatchford's, W. A. (2019). Making Sense of teeaching, 
support and differentiation: the educational 
experiences of pupils with education, health and care 
plans statements in mainstream secondary school. 
European Journal of Special Needs Education, 34, 
98-113. 

Call, K., Christie, M., & Simon, S. E. (2021). Do preservice 
teachers believe they use the Australian professional 
standards for teachers to inform their professional 
learning?. Australian Journal of Teacher Education 
(Online), 46(6), 98-114. 

Danielson, C. & McGreal, T. (2000). Teacher Evaluation to 
Enhance Professional Practice. Association for 
Supervision and Curriculum Development (ASCD). 
Alexandria, Virginia. 

Danielson, C. (2007). Enhacing Professional Practice: A 
Framework for Teaching. Alexandria, VA: 
Association for supervision and curriculum 
Development. 

Davis, D. R., Ellett, C. D., & Annunziata, J. (2002). Teacher 
evaluation, leadership and learning organizations. 
Journal of Personnel Evaluation in Education, 16(4), 
287-301. 

Ellett, C., & Teddle, C., (2003). Teacher Evaluation, 
Teacher Effectiveness and School Effectiveness: 
Perspectives from the USA. Journal of personnel 
evaluation in education. 17:1, 101-128. 

Fatemi Nejad, N. and Hakimzadeh, R. (2011). A 
comparative study of teacher professional 
development programs in Iran and Japan. Tehran: 
Science, Technology and Industry Policy Research 
Institute.. [in Persian]. 

Fraschini, N., & Park, H. (2021). Anxiety in language 
teachers: Exploring the variety of perceptions with Q 
methodology. Foreign Language Annals. 54(2). 341-
364. 

Gelfer, J., ‘O’Hara, K., Krasch, D., & Nguyen, N. (2015). 
Teacher portfolios: an effective way to assess 
teacher performance and enhance learning. Early 
Child Development and Care, 185(9), 1495-1503. 

Ghaedi, E, Amiri, M. and Dibajavari, M. (2013). Examining 
the theoretical foundations of professional ethics in 
order to propose a framework for developing a code 
of professional ethics for teachers. Quarterly Journal 
of Education, 113. 160-182. [in Persian]. 

Goe, L., Holdheide, L and Miller, T. (2011), A Practical 
Guide to Designing Comprehensive Teacher 
Evaluation Systems: A Tool to Assist in the 
Development of Teacher Evaluation Systems, 
National Comprehensive Center for Teacher 
Quality, Washington, DC., 
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED520828.pdf. 

Halász, G., & Michel, A. (2011). Key Competences in 
Europe: interpretation, policy formulation and 
implementation. European Journal of Education, 
46(3), 289-306. 

Hejazi, Y.; Pardakhtchi, M. H and Shah Pasand, M; R. 
(2009). Teacher professional development 
approaches. University of Tehran: Printing and 
Publishing Institute. [in Persian]. 

Hofmann, H., Groß, D., & Kohlmann, C. W. (2020). On the 
Role of Mental Health Activities for Teachers’ Work 
and Life. Applied Research in Quality of Life, 1-23. 

Huntly, H. (2008). Teachers’ work: beginning teachers’ 
conceptions of competence. The Australian 
Educational Researcher, 35(1).125-145. 

Idika, E. O. (2021). Students’ and teachers’ factors 
hindering effective teaching and learning of 
economics in secondary schools in the Nsukka local 
government area of Enugu State. Journal of Culture 
and Values in Education, 4(1), 49-63. 

Isoré, M. (2009). Teacher Evaluation: Current Practices in 
OECD Countries and a Literature. Review OECD 
Education Working Paper No. 23. Complete 
document available on OLIS in its original format. 

Javidan, l; Ali Ismaili, A. and Shojaei, A. (2018) .ا. Develop 
a model of teacher characteristics and competencies 
based on upstream education documents. Research 
in educational systems. Special issue of spring 1397. 
1123-1136. [in Persian]. 

Khlaif, Z., Gok, F., & Kouraïchi, B. (2019). How teachers 
in middle schools design technology integration 
activities. Teaching and Teacher Education, 78, 141-
150. 

KHoroshi, p; Nasr, A.R.; Mirshah Jafari, S. A. and 
Musapur, N. A. (2015). Explaining the competencies 
of a teacher of the Islamic Republic of Iran based on 
the evolutionary documents of the education system. 
Proceedings of the Second National Conference and 
the Ninth Conference on Quality Assessment of 
University Systems, Tehran: Farhangian University, 
Nasibeh Campus. [in Persian]. 

Koster, B., Mieke, B., Fred, K., & Theo, W. (2005). Quality 
requirements for teacher educators. Teaching and 
Teacher Education, vol. 21, No 2, pp. 158-161. 

Lam, S. (2001). “Educators’ opinion on classroom 
observation as a practice of staff development and 
appraisal”. Teaching and Teacher Education. 17. pp. 
161-173. 

Martinez, F., Taut, S., & Schaaf, K. (2016). Classroom 
observation for evaluating and improving teaching: 
An international perspective. Studies in Educational 
Evaluation, 49, 15-29. 

Mohammadi, J (2005). Skills required of a teacher in the 
age of knowledge. Selected Proceedings of the 
Teacher Conference in the Age of Knowledge. (Pp. 
149-166). Isfahan: Education Organization. [in 
Persian]. 

Motaharinejad, H & Jahangard, H. (2018). Constructing and 
Validating the Teachers Professional Competence 
Evaluation Instrument. Journal of Training & 
Learning Researches, 15(27). 43-53. [in Persian]. 

Murphy, R. (2013) Testing Teachers: What works best for 
teacher evaluation and appraisal. London, UK: 
Sutton Trust. 

Navidizadeh, H,; Kiani, GH. Akbari, and Ghaffar Samar, R. 
(2015). Identifying the requirements and model 



 

 

    641 ص    ...یستگیشا هایمؤلفه ییشناسا | الله کرمی و یزارع

  6046بهار   | 61 شماره | 61 دوره | آموزشی های نظام در پژوهش علمی نشریه   

components for evaluating English language 
teachers in Iranian high schools. Bimonthly of 
linguistic essays. 6 (2). 235-266. [in Persian]. 

Ochoa, A.A.C., Thomas, P.S., Tikly, P.L., and Doyle, H. 
(2018) Scan of international approaches to teacher 
assessment. Bristol Working Papers in Education. 
School of Education, University of Bristol. 

Padid, M. (2017). Evaluate teachers' performance from 
theory to practice. International Congress on 
Improving Management and Education System in 
Iran. Yazd University. [in Persian]. 

Paul, A. K. (2021). Enhancing Performance of Teachers 
through Peer Observation: A Critical Review for 
Implementation In Bangladeshi Colleges. 
International Journal of Asian Education, 2(1), 64-
78. 

Pepper, D. (2011). Assessing Key Competen ces across the 
Curriculum — and Europe. European Journal of 
Education, 46 (3), 335-353. 

Redecker, C. (2012). A Review of Evidence on the Use of 
ICT for the Assessment of Key Competences. 
Luxembourg: Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS). 

Rezaai, Ph.D. M. (2019). Teachers’ Professional 
Competencies: Past, Present, and Future. QJOE. 35 
(2):129-150. [in Persian]. 

Rigi, A.; Ghaderi, M. and Salimi, J. (2013). Details of the 
authors of the article Investigating the problems of 
the current system of evaluating the performance of 
teaching and presenting an appropriate model for it 
A case study of middle school science classes in 
Sanandaj. National Conference on Curriculum 
Change in Education Courses. Birjand, Birjand 
University. [in Persian]. 

Rosenholtz, S.J. (1991). Teachers’ Workplace: The Social 
Organization of Schools. New York: Teachers 
College Press. 

Ross, D. E.; Singer-Dudek, Jessica; Geer, R. Douglas 
(2005). The Teacher Performance Rate and 
Accuracy Scale (TPRA): Training as Evaluation, 
Education and Training in Developmental 
Disabilities, 40(4), 411-423. 

Rull, E., Sherman, H., & Washbush, J. B. (2005). Defining 
and assessing competencies for competency-based, 

outcome-focused management development. The 
Journal of Management Development, 21, 184-200. 

Safitri, E. R., Syahrial, Z., & Musnir, D. N. (2019). The 
evaluation of teacher’s competencies on special 
education programs. International Journal of Recent 
Technology and Engineering, 8(2), 362–368. 
https://doi.org/10.35940/ijrte.B1081.0982S919. 

Stronge, J., & Tucker, P. (2017). Handbook on teacher 
evaluation with CD-ROM. Routledge. 

Sugihartini, N., Sindu, G. P., Dewi, K. S., Zakariah, M., & 
Sudira, P. (2019). Improving teaching ability with 
eight teaching skills. In 3rd International Conference 
on Innovative Research across Disciplines (ICIRAD 
2019), Advances in Social Science, Education and 
Humanities Research (Vol. 394, pp. 306-310). 

Sulaiman, J., & Ismail, S. N. (2020). Teacher competence 
and 21st century skills in transformation schools 
2025 (TS25). Universal Journal of Educational 
Research, 8(8), 3536-3544. 

Van Droogenbroeck, F., & Spruyt, B. (2015). Do teachers 
have worse mental health? Review of the existing 
comparative research and results from the Belgian 
Health Interview Survey. Teaching and Teacher 
Education, 51, 88-100. 

Voinea, M., & Pălăşan, T. (2014). Teachers’ professional 
identity in the 21st century. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences, 128, 361-365. 

Wiliam, D. (2009). What kinds of assessment support 
learning of key competences? Paper presented at the 
Directorate-General of Education and Culture, 
Brussels 41. Rychen, D. S., & Salg anik. 

Wilson, K. (2016). Case studies of teacher evaluation 
systems around the world. Working Paper 2 Chapter 
6. College of Education and Human Development. 
Western Michigan University. 

Wolf, A. (2001). Competence-based assessmen t. In J. 
Raven & J. Stephenson (Eds.), Competence in the 
Learning Society. New York: Peter Lang. 

Zamri, N. B. M., & Hamzah, M. I. B. (2019). Teachers’ 
Competency in Implementation of Classroom 
Assessment in Learning. Creative Education, 
10(12), 2939. 

 

https://doi.org/10.35940/ijrte.B1081.0982S919

