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 چکیده

معلمان انجام شده است.  بندیرتبهبه نظام  بخشیکیفیتپژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی 
یوه ش ازنظرکمی( و  -روش تحقیق، آمیخته )کیفی ازنظرروش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، 

ست. جامعه آماری در بخش کیفی شامل معلمان پیمایشی ا -گردآوری اطالعات از نوع توصیفی
 که به روش ، مدیران و کارشناسان آشنا با این حوزه، در شهر تهران بودبندیرتبهمشمول نظام 

جام ان افتهیساختارهای نیمه مصاحبه کنندهمشارکت عنوانبهنفر  15گیری هدفمند و با تعداد نمونه
ی معلمان مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم شهر هیکلگردید. جامعه آماری در بخش کمی شامل 

نفر به دست  381حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  بود ونفر  46351ها آن تهران که تعداد
ها ابزار گردآوری دادهانجام شده است.  یاچندمرحلهای گیری تصادفی خوشهکه به روش نمونه آمد

 تحلیلها در بخش کیفی از روش برای تحلیل داده بوده است. سؤال 89پرسشنامه محقق ساخته با 
ه افزار لیزرل استفادمعادالت ساختاری با استفاده از نرم یسازمدلو در بخش کمی از آزمون  محتوا

مقوله اصلی با  3مقوله فرعی و  9زیرمقوله،  37ی بخش کیفی منجر به شناسایی هاافتهشده است. ی
رتبه م تأییدیی و رفتاری شدند. در بخش کمی، با تحلیل عاملی انهیزمری، عنوان راهبردهای ساختا

شد. نتایج نشان داد متغیرهای  دییتأاول و دوم، مدل نهایی تحقیق ترسیم و روایی و پایایی آن 
 مان است.معل بخشیکیفیتمعناداری بر الگوی  ریتأثی، رفتاری و شناختی دارای انهیزمراهبردهای 
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 مقدمه

های آموزشی، رشد ترین اهداف در نظامیکی از بدیهی
. آموزش استدادهای افراد در توان بالقوه و استع جانبههمه

که این امر مستلزم  قرار دارد موردتوجهمعلمان کارآمد همواره 
(. 1400)باقری و همکاران،  استبهبود در کیفیت نظام آموزشی 

عنوان میزان مطابقت وضعیت موجود با استانداردهای کیفیت به
یا رسالت، اهداف و انتظارات است  شدهنییتعاز پیش 
 بخشیکیفیت (.1401پور و همکاران، عباس؛ 1392)محمدی، 

های اساسی در اغلب دغدغه ازجمله، وپرورشآموزشدر نظام 
توان به های انجام شده میتالش ازجملهکشورهای دنیا است. 

های تضمین کیفیت مدرسه و نشانگرهای آن در اجرای طرح
 Khanسطح ملی و ایجاد سازوکارهای اعتباربخشی اشاره کرد )

et al., 2022 ترکیبی از کارایی،  عنوانبه(. کیفیت همچنین
گویی، نوآوری در شرایط آموزشی وری، پاسخاثربخشی، بهره
ظام در ن بخشیکیفیتدر  مؤثرعوامل  ترینمهماست. یکی از 

بندی ارزیابی از کارایی در نظام رتبه ؛ کهاستآموزشی، کارایی 
 )کارایی درونیمعلمان به دو صورت ارزیابی درونی و بیرونی 

بنابراین ؛ (Furqatovna et al., 2022شود )و بیرونی( انجام می
ان بندی معلمرتبهبا ارزیابی و سپس  وپرورشآموزشدر نظام 

های معلمان پی برد و فرآیند انتخاب و توان به شایستگیمی
تر و با عدالت بیشتر انجام شود )زارع بنادکوکی انتصاب آسان
بندی معلمان، یک سیاست مهم زیرا رتبه؛ (1396و همکاران، 

آموزشی و راهبردی قوی برای بهبود بخشیدن به آموزش 
آموزان آموزان در راستای پیشرفت تحصیلی باالتر دانشدانش

 ,Hidayah & Syahrani؛ 1400، نظرپاکاست )نامداری و 

ای (. با توجه به اهمیت نقش ارزشیابی در توسعۀ حرفه2022
اتید، ارزشیابان آموزشی و مسئولین، در این راستا، معلمان و اس

در بسیاری از کشورها، کوشش زیادی برای افزایش کیفیت 
 بندیرتبه(. Helda & Syahrani, 2022اند )آموزشی انجام داده

که،  شودیانجام م ی آنان،هاتیبر اساس صالح معلمان،
ل شام، تخصصی، عمومی شامل شخصیت افراد یهاتیصالح

ای شامل آموزشی و پرورشی و حرفه یهایش و توانمنددان
است که  ییهاو مهارت های، توانمندهایستگیاز شا یامجموعه

دهد و کامالً معلم حین کار به دست آورده و خود را ارتقا می
 (.Elihami & Rahman, 2022) مرتبط با شغل معلمی است

بی بندی معلمان، ارزیااز سویی دیگر هدف اصلی رتبه
در راستای بهبود تدریس و بالتبع بهبود نتایج آموزشی  معلمان
ی که یکی از باوجودآموزان است. ارزیابی عملکرد دانش

یممحسوب  هاسازمانی مهم مدیریت منابع انسانی در هاطهیح
یی مواجه بوده و مدیران و هاشکست، هنوز هم در اجرا با شود

رند ولی این کار را با معلمان اگرچه در این فرآیند دخالت دا
 هافرمدر تدوین ها آن از یکهیچ؛ چون دهندیمانزجار انجام 

؛ (Dandalt & Brutus, 2020) اندنبودهو فرآیندها دخیل 
بنابراین نظام ارزیابی عملکرد معلمان از اساس در طرح، نحوه 
اجرا و نحوه استفاده از نتایج، دچار مشکالت و تضادهایی بوده 

عث عدم نارضایتی در بین معلمان شده است است که با
(Kamali et al., 2018; Paufler et al., 2020 .) بدون شک

ش مستلزم پذیر وپرورشآموزشاثربخشی هر تغییری در نظام 
 یسازفراهمبرنامه، توانمندی اجرای آن از سوی عامالن اجرا، 
، ارزیابی و بسترهای الزم برای برخورد با موانع بر سر راه

)غیور،  است یسازمانبرنامهتحقق اهداف بندی برای تبهر
بندی رتبه یهااز نظام یکهیچعالوه بر این موارد، (. 1397

کامل بدون عیب و نقص  طوربه توانیمطرح جهانی را نم
دانست؛ زیرا دسترسی به یک نظام جامع و کارآمد که تمامی 

ته باشد، را در نظر داش وپرورشآموزش یهاها و رسالتجنبه
ره هموا بندیرتبه یهانظام روازاینکاری بسیار دشوار است و 

 ،و همکاران )زارع بنادکوکی رو هستندجدی روبه هایچالشبا 
1396.) 

بندی معلمان در داخل و خارج از کشور در زمینه رتبه
بسیار اندکی انجام شده است و بیشتر مطالعات به  هایپژوهش

آن  هایچالشبی عملکرد معلمان و ی ارزیاهابرنامه ریتأث
که در زیر به برخی از این تحقیقات در سطح داخلی  اندپرداخته

 و خارجی اشاره شده است:
 معلمتیترب( در بررسی ساختار 1400) نظرپاکنامداری و 

بر نظام سنجش صالحیت و  تأکیددر کشورهای شرق آسیا با 
ورهای در کشکه  ندیافت دستبندی معلمان به این نتایج رتبه

ایجاد ساختاری که در آن جایگاه و ارزش  منظوربه، موردبررسی
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ت های مشابه آن صوربندی یا شکلکار معلمی نمایان شود، رتبه
، ندیبرتبهگیرد. در این بررسی مشخص شد که در فرایند می

ای دارند و نهادهایی برای این ارزیابی جایگاه ویژه ،مدارس
های مختلفی صورت ها به شکلبندیبهرتاند. ایجاد شده

ها بود، توجه به گیرد اما آنچه وجه اشتراک همه این نظاممی
عنصر اساسی نظام  عنوانبهآموز یادگیری دانش

پیشنهادهایی برای فرایند  درنهایتاست.  وپرورشآموزش
 .ایران ارائه شد وپرورشآموزشبندی در نظام رتبه

ی کلی هاشاخصن دادند که، ( نشا1398نظری و همکاران )
عملکرد معلم، شاخص ارزیابی عملکرد محتوای برنامه درسی، 

عملکرد  دهندهکاهشو عوامل  ی مدیریتی عملکردهاشاخص
 یریکارگبهنکات در ارزیابی عملکرد و  ترینمهممعلمان از 

 غالمعلی تبارارزیابی عملکرد در تصمیمات مختلف بودند. 
( در پژوهشی با بررسی 1394) فیروزجایی و ایزدی

نشان دادند  وپرورشآموزشاجرایی سند تحول  یهااستیس
با توجه به همه عوامل و عناصر در نظر گرفته  هااستیکه این س

در قالب و بر روی کاغذ  هااستیاما هنوز این س؛ شده است
 ترینهممسند نوشته شده و نتوانسته به منصه اجرا رسانده شود. 

شامل موانع بیرونی اعم از عدم  هااستیی این سموانع در اجرا
الزم در جامعه و موانع درونی در درون  یهارساختیوجود ز

 هاتاسیبنابراین راه اجرای این س؛ است گانهشش یهانظام ریز
مختلف و  یهاالزم در بخش یهارساختیاز یک سو تقویت ز

ای با وظایف جدید بر ،هانظام از سوی دیگر آشناسازی زیر
د سن یهااستیدر راستای سها آن بهبود عملکردشان و حرکت

 تحول بنیادین است.
Rodriguez ( در پژوهشی دریافتند که 2020و همکاران )

ی اصالحی ارزیابی عملکرد معلمان در هابرنامهاستفاده از 
ی معلمان و احرفهی هاتیصالحآمریکا زمینه ارتقای 

 & Dandaltساخت. نگهداشت معلمان کارآمد را فراهم 

Brutus (2020 اظهار داشتند که وجود نقص در سیستم )
ی ی ارزیابهاستمیسارزیابی عملکرد معلمان تنها به معیارها و 

در  هاتیمحدودبلکه وجود نواقص و  شودینمعملکرد مربوط 
قوانین و مقررات، نیز، بر اجرای نادرست ارزیابی عملکرد 

تدوین راهبردها باید این مسئله  در ؛ وهستند رگذاریتأثمعلمان 

( دریافتند که 2014) Tanang & Abuرا مدنظر قرار داد. 
ی مالی، هاتیحمای معلمان نیازمند احرفهی توسعه هابرنامه

Kondrasuk (2011 ). سیاسی، زیرساختی و اخالقی است
کاهش تعصبات، آموزش افراد درگیر  ماننددریافت که عواملی 

ی عملکرد، روشن کردن اهداف ارزیابی در فرآیند ارزیاب
ی رفتاری، معیارهای هایابیارزعملکرد، تمرکز بر نتایج و 
بهتر و استفاده از  یبندزماندرست ارزیابی عملکرد، 

یمی درست باعث بهبود فرآیند ارزیابی عملکرد هاابیارز
 .شوند

های معلمان، ها و تواناییبا افزایش توجه به مسئولیت
بندی معلمان، توسط محققان مختلف، لکرد یا رتبهارزیابی عم

قرار گرفته است. اگر معلمان  مدنظرعنوان یک راهکار جدید به
خودشان بازخورد دقیق و مفیدی از آموزش خود دریافت 
نکنند، به بازخوردها اهمیتی نخواهند داد و برای یادگیری 

ای و همچنین برای تغییر در روش آموزشی خود حرفه
 کنند.تی را تقبل نمیمسئولی

گذاران و شاید بتوان به سیاست بخشیکیفیتبا ارائه مدل 
یراتژاستریزان کشور کمک کرد تا با مدنظر قراردادن این برنامه

که حاصل نظرسنجی از معلمان مشمول این نظام است، زمینه  ها
بندی را فراهم آورد و به بهبود و رضایتمندی آنان از نظام رتبه

 ی معلمان و بالتبع،احرفهی هاتیصالحن زمینه بهبود دنبال آ
 هایچالشآموزان مهیا گردد. لذا با توجه به پیشرفت دانش

یاستراتژبندی معلمان و ضرورت ارائه موجود در نظام رتبه
به آن، پژوهش حاضر در صدد  بخشیکیفیتی مناسب برای ها

 پاسخ به سؤاالت زیر انجام شد:
 ندیبرتبهنجر به بهبود کیفیت نظام یی مهایاستراتژچه 
 ؟شوندیممعلمان 

 ندیبرتبهنظام  بخشیکیفیتجهت  توانیمچه الگویی را 
 معلمان ارائه داد؟

درجه تناسب الگوی پیشنهادی با وضعیت موجود نظام 
 معلمان از دیدگاه متخصصان چه مقدار است؟ بندیرتبه
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 روش

روش تحقیق،  ازنظرپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، 
شیوه گردآوری اطالعات از نوع  ازنظرکمی( و  -آمیخته )کیفی

 .است پیمایشی -توصیفی
جامعه آماری در بخش کیفی شامل معلمان مشمول نظام 

بندی، مدیران و کارشناسان و خبرگان آشنا با این حوزه در رتبه
شهر تهران بودند. برای گردآوری اطالعات در بخش کیفی از 

ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. در این بخش، نمونه هامصاحبه
گیری هدفمند به دست آمد که با تعداد نمونه آماری به روش

 45الی  30نظری رسید. زمان هر مصاحبه بین  اشباع نفر به 15
رعایت مالحظات اخالقی در اجرای  منظوربهدقیقه بود. 

 ی پژوهشگرای با امضامصاحبه، نامه سؤاالتپژوهش، همراه با 
مبنی بر تعهد اخالقی در نگهداری مفاد مصاحبه و مشخصات 
صادرکنندگان و انتشار نکردن آن ارسال شد. همچنین، با اطالع 

ها ضبط و برای استخراج نکات مصاحبه کنندگانمشارکت
کلیدی بررسی شد. پس از اعالم موافقت، مصاحبه با محوریت 

؟ اندکدممعلمان  بخشیکیفیتدر  مؤثرعوامل  مانند هاییسؤال
و  ؟است چه وپرورشآموزشدر نظام  بخشیکیفیت یهامؤلفه
 برگزار شد. غیره

 .1جدول 

 در فاز کیفی کنندگانمشارکت

 تخصّص جنسیت رشته تحصیلی مدرک تحصیلی کد

 و متخصّص نظرصاحب مرد درسی ریزیبرنامه دکتری 1

 شگاهدان علمیهیئت مرد درسی ریزیبرنامه دکتری 2
 دانشگاه علمیهیئت زن درسی ریزیبرنامه دکتری 3
 و متخصّص نظرصاحب مرد مدیریت آموزشی دکتری 4
 معلم زن مدیریت آموزشی لیسانسفوق 5
 مدیر مدرسه زن درسی ریزیبرنامه دانشجوی دکتری 6
 و متخصّص نظرصاحب مرد مدیر سازمان لیسانسفوق 7
 و متخصص نظرصاحب مرد مدیر پژوهش دانشجوی دکتری 8
 دانشگاه علمیهیئت زن علوم تربیتی دکتری 9

 مدیر مدرسه زن علوم تربیتی لیسانسفوق 10

 معلم مرد علوم تربیتی دکتری 11
 دانشگاه علمیهیئت زن علوم تربیتی دکتری 12
 و متخصّص نظرصاحب مرد علوم تربیتی دکتری 13
 و متخصّص نظرحبصا مرد علوم تربیتی لیسانسفوق 14
 و متخصّص نظرصاحب زن مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری 15

های از مصاحبه آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهبرای 
انجام شده، از روش، تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. 

ها از مصاحبه آمدهدستبههای که ابتدا، داده صورتبدین
رفته و در سه مرحله کدگذاری باز، قرار گ موردبررسی دقتبه

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی نظریه داده بنیاد مورد 
ش های اصلی و فرعی به روشاخص و سپستحلیل قرار گرفتند 

 تحلیل محتوا مشخص گردید.

شامل کلیه معلمین زن و مرد جامعه آماری  در بخش کمی
 ل، جنوب،حوزه )شما پنجمقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم 

نفر بود. با  46351شرق و غرب( شهر تهران به تعداد  مرکز،
نفر برآورد  381 موردنظرحجم نمونه  فرمول کوکران،توجه به 

 انجام شد. ایچندمرحلهای خوشهبه روش گیری نمونه ؛ کهشد
که از مناطق جغرافیایی شمال، جنوب، مرکز، غرب  بیترتنیابه

 4و از هر منطقه  19،9،13،10،1و شرق شهر تهران، مناطق 
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ی اول و دوم )دخترانه و پسرانه( و ی ابتدایی، متوسطهمدرسه
از هر مدرسه تمامی معلمان آن مدارس انتخاب شدند. ابزار 

ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی گردآوری داده
بود که  سؤال 89های کیفی بود. این پرسشنامه دارای بر یافته

، نظری 2، مخالفم=1مخالفم= کامالًای )گزینه 5در طیف 

برای  ؛ کهبندی شد( درجه5موافقم= کامالًو  4، موافقم=3ندارم=
ید اسات دییبررسی روایی پرسشنامه هم از روایی صوری و تأ

دانشگاه و هم از روایی همگرا استفاده شد. برای بررسی پایایی 
که نتایج به  دپرسشنامه نیز از ضریب پایایی ترکیبی استفاده ش

 باشد.می 2شرح جدول 

 .2جدول 

 روایی همگرا و ضریب پایی ترکیبی پرسشنامه
 ضریب پایایی ترکیبی AVE متغیرها ضریب پایایی ترکیبی AVE متغیرها

 915/0 684/0 راهبردهای ساختاری 882/0 605/0 ی ساختاریهابیآس
 825/0 703/0 راهبردهای رفتاری 845/0 731/0 ی رفتاریهابیآس
 910/0 834/0 یانهیزمراهبردهای  895/0 683/0 یانهیزمی هابیآس

الگوی مفهومی  دییدر بخش کمی نیز برای تأهمچنین 
حلیل ت هایآزمون از بین متغیرها ریتأثو تعیین میزان  پژوهش
و برای  زرللی افزارنرمبا استفاده از  و تحلیل مسیر تأییدیعاملی 
اده فریدمن استف بندیرتبهها از آزمون یبندی استراتژاولویت

 شد.

 هایافته

ظام ن بخشیکیفیتهدف کلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی 
بندی معلمان است. این پژوهش دارای چند پرسش اصلی رتبه

های مصاحبه در راستای اکتشاف باشد و پرسشو فرعی می
 های مطالعه است.پرسش

، یسازادهیپپس از  شدهضبطهای در مطالعه حاضر مصاحبه
ررسی سطر به سطر ب صورتبهبا استفاده از روش تحلیل محتوا 

ی هایاستراتژشدند. برای استخراج  پردازیمفهومو 
از بندی معلمان، از فرآیند کدگذاری ببه نظام رتبه بخشیکیفیت

استفاده شد. پس از مرور و  Atlas.ti افزارنرمو محوری توسط 
کدگذاری باز و محوری با استفاده از  و هامصاحبهبازبینی 

مقوله اصلی با عنوان  3مقوله فرعی و  9زیرمقوله،  37، افزارنرم
ی شناسایی شدند انهیزمراهبردهای ساختاری، رفتاری و 

 (.3)جدول 
 ظامن کیفیت بهبود به منجر هاییاستراتژی اول: چه سؤال
 شوند؟می معلمان بندیرتبه

 .3جدول 

 (بندی معلماننظام رتبهبه  بخشیکیفیتراهبردهای ) شدهاستخراجحوری کدهای باز و م
 زیرمقوله ها )کدهای باز( ی فرعیهامقوله ی اصلیهامقوله

 راهبردهای ساختاری

 استراتژیک یهایریگمیتصمریزی و برنامه

 بندیاجرای صحیح نظام رتبه -1
 ریزی استراتژیکاستقرار مرکز مطالعات و برنامه -2
 ی پژوهشیهاافتهگیری مبتنی بر کاربست یاستقرار نظام تصمیم -3
 بندی بر اساس سند تحول بنیادین و خروج آن از قانون خدمات کشوریتعریف رتبه -4

 استفاده از اهرم نظارتی در مجلس -5
 بندینظام رتبه یسازشفافو  اتیارائه جزئ -6

 هاپرداختنظام  یسازنهیبه

 رای رفع مشکالت معیشتی معلمانتنظیم قوانینی ب -7
 یزاتیو تجه یمال ،یعادالنه منابع انسان عیو استقرار نظام توز یطراح -8
 هایستگیشااستقرار نظام پرداخت بر اساس تخصص و  -9

 ارتقای سالمت نظام اداری -10
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 زیرمقوله ها )کدهای باز( ی فرعیهامقوله ی اصلیهامقوله

 توسعه نظام ارزیابی عملکرد و ابزارهای ارزشیابی
 
 

 بندیی درست رتبههاروشو استفاده از ابزارها، معیارها  -11
 الزام به تدوین نظام نظارت، سنجش و ارزیابی عملکرد معلمان -12
 برداشتن سقف مدرک دوم -13
 استاندارد سؤاالتطراحی  -14

 ی تخصصی برای ارائه راهکارهاتهیکمتشکیل 
 وپرورشآموزشاقتصادی در  گروهتشکیل  -15
 الت و ارائه راهکارهاتشکیل کارگروهی در دولت برای حل مشک -16
 طراحی هوشمندانه سازمان نظام معلمین -17

 ی فناورانههارساختیزتوسعه 
 اطالعات و ارتباطات یاستفاده از فناور یاستقرار الگو -18

 اطالعات و ارتباطات نینو یهایاز فناور یریگبهره -19

 پرسرعت نترنتیبه ا یدسترس -20

 راهبردهای رفتاری

 شغلی معلمان بسترسازی مسیر

 وپرورشآموزشارتقاء مدیریت و رهبری در  -21
 هامشوقو امتیازها با افزایش  هاشاخصایجاد انگیزه در معلمان برای کسب  -22
 ی معلماناحرفهی هاتیصالحایجاد محیط رقابتی برای افزایش  -23

 توجیه کردن معلمان برای همراهی در اجرای طرح -24

 بندی با استفاده از تجارب دیگراننظام رتبه یسازیغن

 و نهادها هاوزارتخانهاستفاده از تجارب موازی سایر  -25
 سازی و حل مسائلاستفاده از تجربیات فرهنگیان در تصمیم -26
 فناهلکارشناسان و  از نظراتاستفاده  -27
 ی برای دریافت نظرات و انتقادات از سوی فرهنگیاناسامانهتشکیل  -28

 د زمینه مناسب برای برقراری ارتباط با کارشناسان و افراد نخبهایجا -29

 یانهیزمراهبردهای 
 منابع مالی نیتأم

 اختصاص بودجه کافی -30
 وپرورشآموزشاختصاص مالیات سایر نهادها به وزارت  -31
 بندیریزی و بودجهاصالح نظام برنامه -32
 وپرورشآموزشت به ی اعطائی دولهاارانهی اقتصادی و یهاتیحما -33
 گذاراناستیس یاز سو کنندهتیحماو مقررات  نیقوان -34
 توانمند یهادستگاه یمال یهاکمک -35

 رفع موانع فرهنگی
 پذیریاشاعه فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت -36
 گراییقانونترویج  -37

 یتکیف بهبود به منجر هایی کههای محوری در استراتژیکد
 و ریزیاز: برنامه اندعبارتشوند معلمان می یبندرتبه نظام

ها، پرداخت نظام یسازنهیبهاستراتژیک،  هایگیریتصمیم
 ارزشیابی، تشکیل ابزارهای و عملکرد ارزیابی نظام توسعه
 هایزیرساخت راهکار، توسعه ارائه برای تخصصی هایکمیته

 نظام سازیمعلمان، غنی شغلی مسیر فناورانه، بسترسازی
 الی و رفعم منابع دیگران، تأمین تجارب از استفاده با بندیتبهر

 مؤلفهفرهنگی. همچنین کدهای انتخابی شامل سه  موانع
 .است ایراهبردهای ساختاری، رفتاری و زمینه

 نظام بخشیکیفیتجهت  توانیمدوم: چه الگویی را  سؤال
 معلمان ارائه داد؟ بندیرتبه

کنیم راهبردهای نظام هده می( مشا1که در شکل ) طورهمان
بندی معلمان شامل سه بعد راهبردهای ساختاری، رفتاری رتبه

باشد. در این شکل کدهای انتخابی به همراه ای میو زمینه
، ترسیم شده 1در قالب شکل  شدهانتخابکدهای محوری 

 نظام سازیبهینهاست؛ که راهبردهای ساختاری شامل 
، ارزشیابی ابزارهای و عملکرد یابیارز نظام ها، توسعهپرداخت
 راهکار، توسعه ارائه برای تخصصی هایکمیته تشکیل

ی هامؤلفهفناورانه؛ راهبردهای رفتاری شامل  هایزیرساخت
 با بندیرتبه نظام یسازیغنو  معلمان شغلی مسیر بسترسازی

ای شامل دیگران و راهبردهای زمینه تجارب از استفاده
 فرهنگی است. موانع رفع و مالی نابعم ی تأمینهامؤلفه
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 .1شکل 

 شدهاستخراجشبکه ارتباطی بین کدهای 

 
 :است 2معلمان به شکل  بندیرتبهبه نظام  بخشیکیفیتدر راستای  شدهیطراحدر پایان مدل 

 .2شکل 

 معلمان با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا بندیرتبهبه نظام  بخشیکیفیتالگوی  
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سوم: درجه تناسب الگوی پیشنهادی با وضعیت  سؤال
معلمان از دیدگاه متخصصان چه  بندیرتبهموجود نظام 

 ؟مقدار است
نمونه آماری  هاداده وتحلیلتجزیه منظوربهدر بخش کمی 

مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم  نفر از معلمان 381شامل 
نفر  153و نفر مرد  228نفر:  381شهر تهران بود. از بین این 

 40تا  35نفر بین  98سال،  35تا  30رنج سنی نفر بین  62زن؛ 
سال و باالتر  45نفر  65و  سال 45تا  40نفر بین  156سال، 

نفر  198نفر لیسانس،  115داشتند. سطح تحصیالت 
 نفر دکتری بود. 68و  لیسانسفوق

 شدهیگردآورهای داده وتحلیلتجزیهدر این پژوهش جهت 
سازی مون مدل مفهومی پژوهش، از رویکرد مدلو نیز آز

ده لیزرل استفاده ش افزارنرممعادالت ساختاری و با استفاده از 
ای برای بررسی مناسب بارهای عاملی از ابزارهای پایهاست. 

های یک سازه است. بارهای عاملی برابر یا بیشتر از بودن سنجه
 هایو شاخص این است که واریانس بین سازه ةدهندنشان 4/0

گیری آن سازه بیشتر بوده است آن از واریانس خطای اندازه
دهد تمامی ( نشان می4(. جدول )1391)آذر و همکاران، 

 ةددهننشانبیشتر بوده که  4/0ها از ضرایب بارهای عاملی سنجه
 مناسب بودن این معیار است.

 .4جدول 

 ضرایب بار عاملی

 ی عاملیضریب بارها   ضریب بارهای عاملی 

Q1 662/0 Q11 727/0 

Q2 547/0 Q12 768/0 

Q3 803/0 Q13 900/0 

Q4 715/0 Q14 861/0 

 ی عاملیضریب بارها   ضریب بارهای عاملی 

Q5 257/0 Q15 879/0 

Q6 529/0 Q16 858/0 

Q7 836/0 Q17 425/0 

Q8 929/0 Q18 684/0 

Q9 896/0 Q19 688/0 

Q10 878/0 Q20 672/0 

هم و  بر و ابعاد، هامؤلفهمستقیم  تأثیرات بررسی مورددر 
و همچنین خروجی  شدهیطراح( 5جدول )ها آن معناداری

افزار لیزرل مربوط به ضریب مسیر و اعداد معناداری در نرم
 ( ارائه شده است.3( و )4شکل )

تمامی ضرایب مسیر ، 5و شکل  5با توجه به نتایج جدول 
بوده و در شرایط مناسبی قرار  دارمعنی 01/0مدل در سطح 

برای راهبردهای  شدهیطراحدل مفهومی که م داشتند
. کندیم دییرا تأبندی معلمان به نظام رتبه بخشیکیفیت

( متغیرهای مکنون R2همچنین، نتایج مربوط به ضرایب تعیین )
راهبردهای واریانس  قوی طوربهکه این متغیرها  دهدینشان م
 کنندیرا تبیین م بندی معلمانبه نظام رتبه بخشیکیفیت
برای متغیرهای مکنون، به  67/0و  33/0، 19/0یب تعیین )ضرا

(. در زمینه شدت شوندیترتیب ضعیف، متوسط و قوی تلقی م
( برای متغیرهای پنهان سه مقدار Q2بینی قدرت مدل )پیش
به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی در نظر  35/0و  15/0، 02/0

کنون، برای متغیرهای م Q2که در اینجا مقدار  شودیگرفته م
از کیفیت  شدهیبررسارزیابی شد؛ بنابراین، مدل ساختاری  قوی

مطلوبی برخوردار است. مقدار ضریب پایایی ترکیبی برای 
 5/0نیز بیشتر از  AVEو مقدار  6/0متغیرهای پژوهش باالتر از 

 .گردید دییبود که درنتیجه پایایی و روایی مدل تأ

 .5جدول 

 رتبه دومنتایج مربوط به تحلیل عاملی م
 ضریب پایایی ترکیبی R2 Q2 AVE )معناداری( tآماره  مسیر

 915/0 684/0 545/0 887/0 (000/0) 519/108 راهبردهای ساختاری ←معلمان  بندیرتبهراهبردهای نظام 

 راهبردهای رفتاری ←معلمان  بندیرتبهراهبردهای نظام 
266/36 

(000/0) 
714/0 477/0 703/0 825/0 

 یانهیزمراهبردهای  ←معلمان  بندیرتبهنظام  راهبردهای
858/27 

(000/0) 
678/0 555/0 834/0 910/0 
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برای بررسی درجه تناسب مدل پیشنهادی از دیدگاه 
، از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. با توجه نظرانصاحب

در بخش  شدهارائه، مشاهده شد که مدل 6به نتایج جدول 
؛ تشکیل 66/4ی فناورانه، میانگین هارساختیزی توسعه

؛ 53/4ی تخصصی برای ارائه راهکار و حل مشکالت، هاتهیکم
یریگمیتصمو  ریزیبرنامه؛ 73/4، هانظام پرداخت یسازنهیبه
؛ 80/4؛ توسعه نظام ارزیابی عملکرد، 80/4استراتژیک،  یها

طرح با  یسازیغن؛ 06/4بسترسازی مسیر شغلی معلمان، 

؛ رفع 73/4منابع مالی،  نیتأم؛ 66/4از تجربیات دیگران،  استفاده
را کسب  5از  40/4؛ و تناسب نهایی مدل 66/4موانع فرهنگی، 

 از میانگین آمدهدستبهی هانیانگیم کهنیاکرد. با توجه به 
( باالتر بود، مدل پیشنهادی بر این اساس از اعتبار الزم 3نظری )

، تفاوت 5نتایج جدول  برخوردار بود. همچنین بر اساس
ار با میانگین مورد انتظ هاشاخصدر کلیه  شدهارائهمیانگین مدل 

ق طب شدهارائهبود؛ بنابراین، مدل  دارمعنی، %1در سطح خطای 
 شد. دییتأنظر خبرگان از تناسب الزم برخوردار است و 

 .6جدول 

 گاه متخصصانبندی معلمان از دیدبه نظام رتبه بخشیکیفیتی هاشاخصوضعیت 
 مقدار معناداری درجه آزادی انحراف معیار میانگین شاخص
 001/0 14 617/0 66/4 فناورانه یهارساختیتوسعه ز
 001/0 14 516/0 53/4 برای ارائه راهکار و حل مشکالت ی تخصصیهاتهیکمتشکیل 

 022/0 14 09/1 73/4 هانظام پرداخت یسازنهیبه

 000/0 14 676/0 80/4 استراتژیک یهایریگمیتصمو  ریزیبرنامه

 005/0 14 941/0 80/4 توسعه نظام ارزیابی عملکرد

 000/0 14 798/0 06/4 بسترسازی مسیر شغلی معلمان

 007/0 14 816/0 66/4 طرح با استفاده از تجربیات دیگران یسازیغن

 000/0 14 593/0 73/4 منابع مالی نیتأم
 000/0 14 487/0 66/4 رفع موانع فرهنگی

 000/0 14 507/0 40/4 تناسب نهایی مدل

برای معناداری فرضیات در این مطالعه از آزمون تحلیل مسیر 
( ارائه شده است.4( و )3استفاده شده است که در شکل )

 .3شکل 
 مدل تحلیل مسیر در حال تخمین ضرایب استاندارد

 
 

 .4شکل 
 مدل تحلیل مسیر در حالت تخمین ضرایب تی

 
، اهدهمشقابلقدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر 

شود. بار عاملی مقداری بین از طریق بار عاملی نشان داده می
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باشد، رابطه  3/0صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 
تا  3/0شود. بار عاملی بین می نظرصرفضعیف است و از آن 

باشد، مقدار بسیار  6/0تر از است و اگر بزرگ قبولقابل 6/0
مطلوبی است. همچنین برای بررسی معنادار بودن رابطه بین 

شود. معمواًل استفاده می t-valueمتغیرها، از آماره تی یا همان 
شود، بنابراین اگر بررسی می 05/0معناداری در سطح خطای 

 96/1از  t-valueبا آزمون  شدهمشاهدهمیزان بارهای عاملی 
 به شود، رابطه معنادار نیست.تر محاسکوچک

 .7جدول 

 های برازش مدلنتایج شاخص

 df/2 RMSEA RMR NFI NNFI CFI IFI GFI شاخص برازش
 8/0بیشتر از  9/0بیشتر از  08/0کمتر از  3کمتر از  میزان استاندارد

 83/0 98/0 97/0 95/0 95/0 06/0 081/0 69/2 میزان تحقیق

 ،موردبررسیهای از شاخص آمدهدستبهبه نتایج  با توجه
مناسب بوده  شدهیآورجمعهای توان نتیجه گرفت که دادهمی

 و مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است.

 گیریبحث و نتیجه

برای دستیابی به اهداف خود نیازمند این است  وپرورشآموزش
 هایساییها و نارکه برای تشخیص نیازهای آموزشی، ضعف

آموزشی و نیز ارائه بازخورد مناسب و ایجاد انگیزه الزم در 
تمی ، سیسوانتقالنقلمعلمان، در نظر گرفتن ترفیع، پاداش و 

جامع از فرایند ارزیابی معلمان را طراحی نماید تا معلمان 
بتوانند پیش از شروع خدمت در مدارس و برای دستیابی به 

، از وضعیت موجود خود شدهمشخصاهداف عالی و از پیش 
آگاه شوند و عملکرد خود را مورد بازبینی قرار بدهند تا بتوانند 
با برطرف کردن نقاط ضعف خود در راستای افزایش اثربخشی 
هر چه باالتر حرکت کنند. از طرفی دستیابی نظام 

هر کشور به معلمان با کیفیت، بدون شناسایی  وپرورشآموزش
ها، همچنین، ای آنحرفهنقاط قوت و ضعف و توسعۀ 

در فناوری  جادشدهیاهای مداوم و متناسب با تغییرات آموزش
. تغییر و تحول در عرصۀ اطالعات ستینپذیر اطالعات، امکان

و شتاب گرفتن جریان تولید دانش و منسوخ شدن دانش کنونی، 
 های روز، تفکر فراکنشی و خالقگیری از فناوریاستفاده و بهره

نماید. با افزایش حجم تولید اطالعات و سرعت در را طلب می
تحول فناوری، دیگر نیازی به پرکردن و انباشتن اطالعات در 

وظیفۀ معلم کمک به  ترینمهمآموزان نیست. مغز دانش

فراگیران در تشخیص نیازهای اطالعاتی و انتخاب منابع مناسب 
از  در این زمینه از بین انبوه اطالعات و منابع است. معلم

 توان گفتاست و می وپرورشآموزشترین اجزای نظام کلیدی
میزان توان یک نظام آموزشی به اندازة میزان توان معلمان آن 

؛ نندکاست. معلمان نظام آموزشی را اثربخش یا غیراثربخش می
ی ترین جزء نظام آموزشترین و اصلیبنابراین توجه به کلیدی

ضروریات یک معلم است.  و ارتقای دانش، نگرش و مهارت از
پیشگام تحوالت در صورتی قادر به همراهی با  عنوانبهمعلم 

و نگرش الزم مجهز شود.  که به دانش، مهارت تغییرات است
های آن بندی معلمان در صورت رفع محدودیتنظام رتبه

عنوان چارچوبی مناسب برای هدایت جریان رشد و تواند بهمی
هدف اصلی از انجام این د. لذا بالندگی معلمان عمل نمای

بندی به نظام رتبه بخشیکیفیتارائه الگویی برای  تحقیق،
تعیین  کمی( به -کیفی) ختهیآمبا استفاده از روش  است. معلمان
و نقاط قوت پرداختیم. یکی از راهکارهای بسیار مهم  هامؤلفه

در اکثر کشورهای دنیا ارزشیابی  ذکرشدهبرای رسیدن به اهداف 
در این  ؛ کهبندی معلمان در کشورها استداوم معلمان و رتبهم

مطالعه سعی شده است با استفاده از روش کیفی به شناسایی، 
های موجود و به روش کمی به ها نقاط قوت و فرصتچالش

بپردازیم. در بخش کیفی با استفاده از  هامؤلفهآزمون این 
ام به نظ بخشیکیفیترویکرد پدیدارشناختی، راهبردهای 

زیرمقوله،  37بندی معلمان شناسایی شدند. در این بخش رتبه
ی ی اصلهامقولهشدند.  ییشناسامقوله اصلی  3مقوله فرعی و  9

ی و انهیزمعبارت بودند از: راهبردهای ساختاری، راهبردهای 
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ها با تحقیقات داندالت و راهبردهای رفتاری. نتایج این یافته
(؛ تانانگ و ابو 2020ز و همکاران )(، رودریگ2020بروتوس )

و شهرکی پور  ( و قورچیان1398(؛ نظری و همکاران )2014)
تر راهبردهای باشد. در تفکیک جزئی( همسو می1389)

 یهایریگریزی و تصمیمبرنامهساختاری عبارت بودند از: 
ها با توجه به سطح م پرداختاسازی نظاستراتژیک، بهینه

توسعه نظام ارزیابی عملکرد و استفاده از بندی معلمان، رتبه
برای  تخصصی یهاتهیبندی، تشکیل کمابزارهای درست رتبه

 و فناورانه یهارساختیارائه راهکار و حل مشکالت، توسعه ز
 ی عبارت بودند از:انهیزم. راهبردهای بودجه و منابع مالی نیتأم

ارتقای مدیریت و  ازجملهبسترسازی مسیر شغلی معلمان 
، توسعه حمایت سازمانی، وپرورشآموزش نظامرهبری در 

 یاحرفه یهاتیایجاد محیط رقابتی برای افزایش صالح
بندی با استفاده از تجارب آنان، نظام رتبه یسازیغنو  معلمان

 ورمنظبهکارشناسان و اجرای درست نظرات  از نظراتاستفاده 
رات افت نظبرای دری یاکاهش بدبینی معلمان، تشکیل سامانه

. بندیو انتقادات معلمین و اعمال نظرات آنان در نظام رتبه
استقرار مرکز مطالعات و درنهایت راهبردهای رفتاری شامل: 

نی بر گیری مبتریزی استراتژیک، استقرار نظام تصمیمبرنامه
پژوهشی، استفاده از اهرم نظارتی در مجلس،  یهاافتهیکاربست 

بندی معلمان، کاهش نظام رتبه یسازشفافارائه جزئیات و 
و  وپرورشآموزشمدیران و مسئولین وزارت  یهاییجابجا

ها از سوی مسئولین پرهیز از شعار دادن و اجرایی کردن طرح
 بودند.

ی اصلی از تحلیل هاعاملدر بخش کمی برای اکتشاف 
مرتبه اول استفاده شد که پس از تعیین بارهای  تأییدیعاملی 
ام به نظ بخشیکیفیت، الگوی شدهییشناسای اهشاخصعاملی 

 دییتأو سپس بعد از  ارائه گردید 7به شکل بندی معلمان رتبه
متغیرها در آزمون تحلیل عاملی میزان تناسب الگوی پیشنهادی 

ت قرار گرف موردبررسیبا استفاده از آزمون معادالت ساختاری 
ای؛ نهری و زمیو نتایج نشان داد هر سه بعد راهبرد شناختی، رفتا

ج با که این نتای بندی معلمان داردمعناداری بر نظام رتبه ریتأث
(، رودریگز و همکاران 2020بروتوس )تحقیقات داندالت و 

( و 1398(؛ نظری و همکاران )2014(؛ تانانگ و ابو )2020)

( مطابقت داشت. قورچیان و 1389و شهرکی پور ) قورچیان
هایی ازجمله: ایجاد فرهنگ ( به راهبرد1389شهرکی پور )

 سیستمی برای افزایش یسازفراهمارزشیابی مشارکت جویانه، 
ابزارها و رویکردهای مناسب  یسازفراهمکارایی و اثربخشی، 

تر ، ایجاد بسهاتیفعالبرای ارزیابی و اطمینان از انجام صحیح 
مناسب برای طراحی نظام کارآمد ارزیابی عملکرد و نظارت بر 

را از  هایاستراتژرای طرح اشاره کردند و این مراحل اج
 در نظام عملکردبر بهبود ارزیابی  مؤثری هایاستراتژ ترینمهم

آموزش عالی معرفی کردند که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی 
(، 1396) یمقدسداشت. منطبق با نتایج این پژوهش، کشاورز و 

ی معلمان، هایستگیشامبتنی بر  هاپرداختنیز بهبود نظام 
بودجه و منابع مالی، بهبود  نیتأمی جدید، هایفناورپذیرش 

 گیری از تجربه معلمانسیستم ارزیابی عملکرد معلمان و بهره
راهبردهای نظام  ترینمهمریزی را از و کارشناسان در برنامه

 توانیمی معلمان، معرفی کردند. درمجموع احرفهپرورش 
اد ، متناقض و متضآلودابهامان با معلم دینبا نتیجه گرفت که

معلمان قانون است و پشتوانه  بندیرتبهسخن گفت، نظام 
انون ق نیاز ا گرید یابزار یهاو استفاده ریدارد و تفاس ییاجرا
بنابراین با توجه به ؛ و نیاز به توجه دارد بردینم یجایبهره 

برای بهبود نظام  ییهاشنهادیپی پژوهش حاضر هاافتهی
 بندی معلمان ارائه گردید:رتبه

در  -1: شودیمدر بعد راهبردهای ساختاری پیشنهاد 
لت الزم عدا شدهکسبپرداخت حقوق فرهنگیان به تناسب رتبه 

از  -2صورت گیرد و در پرداخت حقوق تبعیضی انجام نشود. 
ابزارهای مناسب ارزشیابی عملکرد برای ارزیابی عملکرد 

 بندیرتبهعیارهای ارزیابی نظام در م -3معلمان استفاده شود. 
 یاساس موردبازنگری یبندنظام رتبه -4شود. تجدیدنظرمعلمان 
 لیاصف اهدجزء امعلمان  یشتیمع تیو بهبود وضع ردیقرار گ

 .ردیقرار گ آن
 از نظرات -1: شودیمدر بعد راهبردهای رفتاری پیشنهاد 

 دینبرتبهکارشناسان خبره و خود فرهنگیان در اصالح نظام 
زمان  نیترکوتاهمعلمان استفاده شود و تالش شود تا در 

 اصالحات پیشنهادی در عمل، تحقق یابند.
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طراحی، تدوین و اجرای تدریجی استانداردهای  -2
بندی معلمان و هماهنگی بین ای و نظام رتبهصالحیت حرفه

 .گذارانسیاستو  وپرورشآموزشدر  رندگانیگمیتصم
 قبل از -1: شودیمی پیشنهاد انهیزمدر بعد راهبردهای 

 وپرورشآموزش یا، مشکالت بودجهیبندنظام رتبه یاجرا
 اردمو .حل شود یکارشناس ندیفرآ کیو در  یاشهیر صورتبه

وسط است، ت آنان مطالبات و معلمان حقوق جزء که قانونی
 همچنین. و بودجه نویسان طراحی و گنجانده شود زانیربرنامه

 الزم منابع کنار در را مغفول موارد زمانهم صورتبه توانیم
 عاعالش تحت یکهیچ  تا داد قرار معلمان بندیرتبه نظام برای

ی صنف یهاایجاد تشکلیی برای هاتالش -2نگیرد.  قرار دیگری
 ، صورت گیرد.دفاع از حقوق معلمان و حریم تعلیم و تربیت
نگرش  بندیرتبههمچنین تالش شود تا با بیان شفاف نظام 

منفی و ابهامات موجود در ذهن معلمان نسبت به آن برطرف 
ن بی پذیریمسئولیتاشاعه فرهنگ پاسخگویی و  -3شود. 

 جهموردتوو مسئولین نظام  وپرورشآموزشمدیران و مسئولین 
ی هادادنقرار گیرد و از وعده و وعیدهای دروغین و شعار 

 بدون عمل پرهیز شود.
عدم  به توانیمپژوهش این  یاهتیمحدود ازجمله -

برای انجام  خبره بیشتر، در این حوزه، کارشناسان همکاری
 آوریجمعجهت به دلیل اینکه  اشاره کرد و همچنینمصاحبه 

اطالعات عالوه بر مصاحبه، از ابزار پرسشنامه نیز استفاده شده 
 ،های ناشی از استفاده از پرسشنامه رااین امر محدودیت، است

 حقیق به همراه داشته است.برای ت

 سپاسگزاری

از تمامی افرادی که ما را در انجام این پژوهش، یاری نمودند، 
 سپاسگزاریم.

 تعارض منافع

 تعارض منافعی ندارند. گونهچیهنویسندگان، 

 منابع

(. 1400پور، م و بهمنی، ل. )زاده، ی.، حسینباقری، ب.، مهرعلی
 بر اساس وپرورشآموزشدر  بخشیکیفیتتدوین الگوی 

های مدیریت نوآوریسرمایه اجتماعی و کارایی درونی. 
 .88-107(، 1)17، آموزشی

(. 1396زارع بنادکوکی، م.، وحدت زاده، م.، اولیا، م و لطفی، م. )
از منظر اسناد  هادانشگاه بندیرتبهی هانظام شناسیآسیب

، نیرسااطالعکتابداری و فرادستی نظم آموزش عالی کشور. 
20(1 ،)87-52. 

عباس پور، ع.، دالور، ع.، خورسندی طاسکوه، ع و مهرابی، گ. 
بر ارتقاء کیفیت پژوهش  مؤثر(. شناسایی عوامل 1401)

. پژوهش در دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی
 ، مقاالت آماده انتشار آنالین.های آموزشینظام

(. بررسی 1394ایزدی، ص. ) ؛ وغالمعلی تبار فیروزجایی، ک
در سند تحول  شدهارائهی عملیاتی هابرنامهچگونگی اجرای 

انجمن مطالعات برنامه درسی . وپرورشآموزشبنیادین 
 .76-84، 2ایران: فاصله نظر و عمل، 

و رفتار نوآورانه  یا(. مقایسه ابعاد بالندگی حرفه1397) .غیور، س
د، شناسی ارشکار نامهپایان. بندیرتبهمعلمان بر اساس نظام 

 .شناسیرواندانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و 
استراتژی فناوری اطالعات بر  ریبررسی تأث(. 1396. )، کفدک

ت نوین مدیری یهامیکنفرانس ساالنه پارادا. ارزیابی عملکرد
 .تهران ،در حوزه هوشمندی

ارزیابی  یهابررسی نظام(. 1389شهرکی پور، ح. ) ؛ وقورچیان، ن
 ارائه مدل مناسب برای منظوربهموزش عالی در جهان آ

 .1-19، 85، مدیریت هایپژوهش. آموزش عالی کشور

 نظام یهامؤلفه (. تبیین1395مقدسی، ز. ) ؛ وکشاورز، س

 تربیت و تعلیم نظام تحولی اسناد به توجه با معلمتیترب

 .7-29، 40، خانواده و پژوهشو عمومی.  رسمی
ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در  (.1392محمدی، ر. )

پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی و ارائه مدل مناسب آن. 
 .163-216(، 20)7، های آموزشینظام
عملکرد کارکنان  یابینظام ارز یشناسبیآس(. 1398ملکی، ن. )

نامه . پایانرمحوییکارآ کردیبا رو یدانشگاه خوارزم
 ،یواحد تهران مرکز یاسالمدانشگاه آزاد کارشناسی ارشد، 

 .تیریدانشکده مد
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 نییتب(. 1398کوثری پور، م. ) ؛ ونظری، ش.، دیوکان، ب
. انشهر تهر یبدنتیتربعملکرد معلمان  یابیارز یهاشاخص

 .108-127، 141، تعلیم و تربیت
(. ارائه الگوی 1400گلزاری، ز. ) ؛ وهاشمی، خ.، مسعودی ندوشن، ع

ارافن. ی به مدرسه کاحرفهه فنی و تبدیل مدرس بخشیکیفیت
 .83-108(، 1)20، های آموزشینوآوری
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