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Abstract  
The purpose of this study was to identify the attitude of teachers and educational 
administration about the implementation of the professional ranking plan of teachers in the 
education system of the Iran. The method of this research is a qualitative exploratory 
research which has been conducted in an interpretive analysis method. The data gathering 
tool was a semi-structured interview, with interviews with 15 experienced teachers, 
principals, and executives of the project. Sampling was done using purposeful snowball 
method. For data analysis, coding was used in both open and axial coding. The results of 
the research showed that the teacher ranking plan has legal, scientific, professional and 
managerial necessities for its implementation. The main strengths of the plan include 
increasing teachers' motivation, improving teachers' skills, reducing teachers' livelihood 
issues, improving student achievement and reducing inequality. The weaknesses include 
lack of comprehensiveness of the plan, lack of transparency, the ability to apply personal 
opinion, the length of the process, high emphasis on seniority, weakness in information and 
lack of implementation. Also, the most important solutions identified for improving the 
design are: having a professionalism approach to teachers, paying attention to improving 
teachers' livelihoods, teamwork and continuous evaluation, holistic approach, and 
bureaucracy reduction. 

Keywords: Professional qualifications of teachers, Professional qualifications, Teacher 
rankings, Teachers' evaluation.  
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ای  بندی حرفه رتبه معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح نگرش

 یک مطالعة پدیدارشناسی : مشاغل معلمان

 داود قرونه

شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد،  علوم تربیتی و روان ة، دانشکدمدیریت آموزشی و توسعة منابع انسانیگروه  ،استادیار

   مشهد، ایران

 (76/78/7032: ؛ تاریخ پذیرش82/30/7031: تاریخ دریافت)

 چکیده 

ای مشهال  معلمهان مبینهی بهر ت ربهة       بندی حرفهه  معلمان و مدیران آموزشی نسبت به طرح رتبه نگرشر با هدف مطالعة پژوهش حاض
ههای   ابزار پژوهش مصهاحبه . پژوهش به روش توصیفی با رویکرد کیفی، و با اسیراتژی پدیدارشناسی ان ام شد. ها ان ام گرفت زیسیة آن

برفهی و بها معیهار     گیری به شهیو  گلولهه   نمونه. ز معلمان با ت ربه، مدیران و م ریان این طرح اجرا شدنفر ا 71ساخیاریافیه بود که با  نیمه
نیایج . ها از روش کدگذاری در دو مرحلة کدگذاری باز و کدگذاری محوری اسیفاده شد برای تحلی  داده. ها ان ام گرفت اشباع نظری داده

ترین نقاط قوت طهرح شهام     مهم. ای و مدیرییی است های قانونی، علمی، حرفه ی ضرورتبندی معلمان دارا پژوهش نشان داد طرح رتبه
آمهوزان و کهاهش    های معلمان، کاهش مسائ  معیشیی معلمان، افزایش پیشهرفت تحصهیلی دانهش    افزایش انگیز  معلمان، ارتقای مهارت

بهودن   دم شفافیت، امکهان اعمهان نظهر ش،صهی، طهو نی     اند از عدم جامعیت طرح، ع احساس نابرابری است و نقاط ضعف آن نیز عبارت
شهده بهرای بهبهود     تهرین راهکارههای شناسهایی    همچنین، مهم. رسانی و نقص در اجرا فرایند، تأکید زیاد بر سابقة خدمت، ضعف در اطالع

نگری و کهاهش   یمی و مداوم، جامعگرایی به معلمی، توجه به بهبود معیشت معلمان، ارزشیابی ت ای اند از داشین رویکرد حرفه طرح، عبارت
 . بوروکراسی

  .ای معلمان های حرفه صالحیت، ای صالحیت حرفه بندی معلمان، ارزشیابی معلمان، رتبه :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

توان گفت توان و در واقع، می. معلمان در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نقشی کلیدی دارند

اگر معلمان از دانش، مهارت، . ش تابعی از توانایی معلمان آن استقابلیت هر نظام آموزش و پرور

توان انتظار داشت از سایر منابع نظام آموزشی به نحو و نگرش مطلوب برخوردار باشند، آنگاه می

مطلوبی استفاده شود و اهداف آموزش و پروش محقق شود و برعکس، اگر معلمان از توانایی یا 

ثمر باقی های نظام آموزشی بیها در سایر زیرسیستمشند، همة تالشانگیزة الزم برخوردار نبا

تردید هیچ فرد دیگری  بی: گوید می مبانی علمی هنر تدریسدر کتاب ( 731 )  گیج. خواهد ماند

تواند تعلیم و معلم می. گذارد، داشته باشدتواند تأثیر بیشتری بر آنچه در مدرسه میجز معلم، نمی

طور  موفقیت هر نظام آموزشی به. ثمر کندی توأم با لذت و کامیابی، یا فرایندی بیتربیت را فرایند

شایستگی هر نظام آموزشی به . ای معلم بستگی داردهای حرفهای به دانش و مهارتکننده تعیین

ترین عنصر نظام آموزشی در توان گفت معلم مهماز این رو، می. اندازة شایستگی معلمان آن است

بنابراین، (. 731 پژوه و فرزاد،  دانش)یادگیری و معمار اصلی نظام آموزشی است  -یاددهی فرایند

ترین مسئله است و ترین افراد برای حرفة معلمی حیاتیکارگماردن و حفظ تواناترین و شایسته به

دهد، ای معلمان را تحت تأثیر قرار میترین موضوعاتی که انگیزه و توسعة حرفهیکی از مهم

 . بندی معلمان استرزیابی عملکرد و رتبها

بندی معلمان یک سیاست آموزشی مهم و راهبردی قوی برای بهبودبخشیدن به  ارزشیابی و رتبه

آبادی و عابدی  جعفرنژاد، زین)آموزان در جهت پیشرفت تحصیلی بهتر است  آموزش دانش

ای معلمان، در کشورهای  با توجه به اهمیت نقش ارزشیابی در توسعة حرفه(. 711 کوشکی، 

مختلف تالش زیادی برای طراحی یک نظام ارزشیابی به منظور افزایش پیشرفت تحصیلی، کیفیت، 

های جامع و کارآمدی برای  اما هنوز روش(. 223 ،  گرینی و کالگان)و برابری انجام گرفته است 

                                                           
1. Gage 

2. Greaney & Kellaghan 
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بنابراین، نظر به . ردآموزان وجود ندا های اصالحی بر محیط یادگیری دانش ارزیابی اثر تالش

اهمیت آموزش و یادگیری، معلم با کیفیت باال به عنوان مجری آموزش و عامل تأثیرگذار بر 

تبدیل شده است    های آموزشی در قرن  آموزان، به یکی از اهداف مهم سیاست یادگیری دانش

 (.   2 ،  منجینت)

. کارکرد پاسخگویی.  لکرد و کارکرد بهبود عم.  : ارزشیابی معلم دو کارکرد اصلی دارد

از . ارزشیابی معلم با هدف بهبود بر ارائة بازخوردهای مفید برای بهسازی عمل تدریس تمرکز دارد

شود تا دربارة عملکردشان فکر کنند، دربارة بهبود آن یاد بگیرند و  این طریق به معلمان کمک می

پذیری معلمان در قبال نتایج  لیتکارکرد پاسخگویی بر مسئو. در جهت بهبود آن اقدام کنند

خود این محرکی است برای معلمان که بهترین عملکردشان را عرضه . عملکردشان تمرکز دارد

 (. 221 ،  های اقتصادی و توسعه سازمان همکاری)کنند 

ارزیابی عملکرد معلمان توسط پژوهشگران مختلف به عنوان یک راهکار برای رسیدن به چند 

ها و  اند از افزایش بهبود معلمان، قضاوت دربارة آن رار گرفته است که عبارتهدف مورد توجه ق

گیری  ، پرداخت حقوق و مزایا، فهم نحوة تصمیم(223 ، 7اوالوسا و اسیل)حذف معلمان ناکارآمد 

، بهبود اثربخشی معلمان و حمایت از (221 ،  کیمبل و میالنوسکی)مدیران دربارة عملکرد معلمان 

ای در  البته نارضایتی گسترده(.   2 ،  ؛ تویتنس و دووس 22 ، 1دنیلسون)ها  ای آن توسعة حرفه

(.  22 دنیلسون، )میان مدیران مدارس و معلمان بر سر نحوة ارزشیابی معلمان وجود دارد 

معتقدند اگر معلمان خودشان بازخورد دقیق و مفیدی از آموزش خود (   2 )تویتنس و دووس 

ای و نیز برای تغییر در  بازخوردها اهمیتی نخواهند داد و برای یادگیری حرفه دریافت نکنند، به

 . کنند روش آموزش خویش مسئولیتی را تقبل نمی
                                                           
1. Mangiante 

2. OECD 

3. Avalosa & Assael 

4. Kimball & Milanowski 

5. Denilson 

6. Tuytens & Devos 
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ای برای معلمان، ابتدا نیاز است که  بندی حرفه به منظور برخورداری از یک نظام ارزیابی و رتبه

نظران  صاحب. وری معلمان اقدام شودهای مح ها و صالحیت ترین شایستگی نسبت به شناسایی مهم

اند ای معلمان نظریات مختلفی بیان کردههای حرفه تعلیم و تربیت دربارة مفهوم صالحیت و مهارت

در پژوهشی در ( 1 2 )  وارینگ. و تعریف معلم اثربخش از دیدگاه افراد مختلف متفاوت است

معلمان در رابطه با صالحیت معلمی آموزان و  زمینة ارزشیابی معلمان، دریافت بین نظر دانش

آموزان معتقدند یک معلم خوب کسی است که مهربان و مفید است؛ در  دانش. تفاوت وجود دارد

حالی که معلمان یک معلم خوب را به عنوان کسی که از شخصیت خوبی برخوردار است و 

  ریمرس-مینه، ویلگاسدر همین ز. کنند آموزان ارتباط برقرار کند، معرفی می تواند با دانش می

 ای معلم را در تغییر نظام آموزشی بسیار ضروری دانسته و درهای حرفهنیز نقش مهارت( 227 )

های جدید تدریس، تکنولوژی آموزشی، و ارزشیابی تأکید  هایی مانند روشاین زمینه، به مؤلفه

کردن معلم  و استفاده های تدریس و ارزشیابیهای روشبه توانایی( 731 )مهرمحمدی . کرده است

های عملی معلم در فرایند ها و تواناییبه مهارت(  73 )ملکی . از تکنولوژی آموزشی اعتقاد دارد

های نوین تدریس، طراحی آموزشی و یادگیری مانند مهارت در تهیة طرح درس، اجرای روش

های  ران، صالحیتنظ های مختلف صاحببنابراین، با بررسی نظریه. ارزشیابی اشاره کرده است

مختلفی برای کار معلمی قابل شناسایی است اما نکته بااهمیت این است که این مفاهیم با مفهوم 

 (. 731 مهرمحمدی، )اند معلم اثربخش مرتبط

های معلمی مجموعة  توان گفت که صالحیت شده در این ارتباط می های مطرح با بررسی نظریه

تواند در جریان تعلیم و تربیت ها می است که معلم با کسب آن هاییها و مهارتها، گرایششناخت

(. 717 محمدی،  شاه)به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی فراگیران کمک کند 

، و  عاطفیهای  صالحیت ،7های شناختی صالحیتتوان در سه حیطة ها را میاین صالحیت
                                                           
1. Warring  

2. Villegas-Reimers 

3. Cognitive Competencies 

4. Affective Competencies 
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ها و های شناختی مجموعة آگاهیز صالحیتمنظور ا. کرد بندیطبقه  های مهارتی صالحیت

های ذهنی است که معلم را در شناخت و تحلیل مسائل و موضوعات مرتبط با تعلیم و مهارت

ها و عالیق معلم به مسائل و موضوعات های عاطفی مجموعة گرایشصالحیت. کندتربیت توانا می

های عملی آموزگار ها و تواناییرتهای مهارتی به مهامرتبط با تعلیم و تربیت است و صالحیت

گانه، صالحیت تأثیرگذاری بر های سهاز مجموعة صالحیت. شود در فرایند یادگیری مرتبط می

های معلمان را نیز قابلیت( 223 )  هانتلی(.   -  ، ص 73 ملکی، )شود آموز حاصل می دانش

 . بندی کرده استتهای دسای، و تعهد حرفهای، عمل حرفهدر سه زمینة دانش حرفه

به ویژه در جامعه امروز که از . اند های جدیدی پیدا کرده معلمان امروزه در نظام آموزشی نقش

شود، یادگیری عامل اصلی است و  آن به جامعه اطالعاتی، جامعه دانش و جامعه یادگیری یاد می

تغییرات (. 223 ، 7توایالن)گذارد  ای تأثیر می تغییرات سریع دانش و اطالعات بر رشد حرفه

ای معلمان را دچار بحران کرده  آموزان، هویت حرفه عمیق در ساختار، برنامة درسی و نوع دانش

های مرتبط برای برخورد با این موقعیت جدید باعث شده است بسیاری از  فقدان صالحیت. است

های از دانش و مهارتبرخورداری (. 223 ،  مورنو)ای خود را در تنگنا ببینند  معلمان هویت حرفه

های مزبور شود و کاربرد دانش و مهارتمختلف با عنوان شایستگی یا صالحیت معلم مطرح می

هایی را که به طور ای متناسب هدفای به گونه معلم حرفه. شود ای معلم تلقی می عملکرد حرفه

 . کندآموز مرتبط است، محقق می مستقیم یا غیرمستقیم با یادگیری دانش

ای تدریس و ارتقای موقعیت اجتماعی حرفة  های تکنیکی و حرفه شدن معلمان بر جنبه ای رفهح

های  تری از دانش محتوایی، رشد کودک، سبک ای باید درک عمیق معلم حرفه. معلمی متمرکز است

های فردی،  ها همراه با احترام به تفاوت ای از ارزش یادگیری، راهبردهای تدریس و مجموعه

                                                           
1. Skill Competencies 

2. Huntly 

3. Vaillant 

4. Moreno 
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با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدریس و قابلیت هدایت و تغییر و ارتباط مؤثر همکاری 

 (. 733 کریمی، )داشته باشد 

هایی در داخل و خارج از کشور  ای معلمان پژوهش های حرفه در زمینة ارزشیابی صالحیت

های  حیتها و صال ها بر ارزشیابی سطح شایستگی ای از این پژوهش دسته. انجام گرفته است

ای  های حرفه ها و مهارت مثالً در پژوهشی که با هدف ارزشیابی میزان توانایی. معلمان تمرکز دارند

های  معلمان دورة ابتدایی در شهر تهران انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که معلمان در فعالیت

. کنند می های دانشی و نگرشی توجه های مهارتی کمتر از هدف آموزشی کالس درس به هدف

همچنین، معلمان در کلیات تدریس از مهارت نسبی برخوردارند، اما در دیگر اجزای مهم تدریس 

های پژوهشی کیامنش  یافته(. 731 پژوه و فرزاد،  دانش)اند  های جدی مواجه با برخی نارسایی

مشکل را  وی علت. آموزان ایرانی در مطالعات تیمز نامناسب است نشان داد عملکرد دانش( 733 )

نتایج این مطالعه نشان داده که معلمان از کتاب . های تدریس معلمان گزارش کرده است در روش

. ها اغلب جنبة توصیفی دارد های تدریس آن کنند و روش به عنوان محور اصلی تدریس استفاده می

(  22 )  رلزپالمللی پیشرفت سواد خواندن  های مطالعة بین نیز با توجه به یافته(  73 )کریمی 

دهنده ضعف  نشان( پایة چهارم ابتدایی)آموزان ایرانی  گیرد که وضعیت عملکرد دانش نتیجه می

آموزان در مهارت خواندن، به ویژه از نظر درک و  نسبی نظام آموزشی و توانایی پایین دانش

یادگیری، -دهیوی در تحلیل نتایج به لزوم تجدید نظر در فرآیند یاد. استنباط در آزمون پرلز است

( 223 )اران و همک  هونگ. کند ای معلمان اشاره می های حرفه های تدریس و صالحیت روش

های تربیت معلم پیش از خدمت  دلیل این عملکرد ضعیف معلمان را در ناهماهنگی بین صالحیت

 . دانند های مورد نیاز تدریس معلمان در ضمن خدمت می و صالحیت

های الزم برای حرفة معلمی به منظور  بر شناسایی صالحیتها  دستة دیگری از پژوهش

(  73 )از جمله عابدی . اند کردن الگویی برای ارزشیابی عملکرد معلمان تمرکز داشته فراهم
                                                           
1. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 

2. Hong 
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جلب و حفظ .  : بندی کرده است های ضروری تدریس را در چهار مقوله دسته مجموعة صالحیت

های  نتایج این پژوهش نشان داد که کتاب. داری کالس.  ارزشیابی، . 7ارائة درس، .  توجه، 

اند و  های گذرا داشته های تدریس اشاره آموزشی تربیت معلم تنها به بخش ناچیزی از توانایی

های  های مهم تدریس عملکرد ضعیفی داشته و توانایی التحصیالن دورة تربیت معلم در مؤلفه فارغ

در . اند ن و سایر شرایط به مرحلة اجرا درنیامدهبنیادی تدریس به دلیل ضعف برنامة درسی مدو

ای مربیان و استادکاران آموزش فنی  های حرفه پژوهش دیگری این نتیجه حاصل شد که صالحیت

ای  حرفه -های تخصصی های شخصی، صالحیت توان در سه بعد صالحیت ای را می و حرفه

های  د که در این بین، صالحیتبندی کر های اجتماعی طبقه و صالحیت( دانش، بینش و مهارت)

( 733 )نیکنامی و کریمی (.  71 نژاد و تژدان،  سبحانی)ای دارد  اعتقادی اهمیت ویژه -اخالقی

رفتاری، اجتماعی، آموزشی، )صالحیت را برای معلمان در هشت مؤلفه  11نیز در پژوهشی، 

نتایج این پژوهش . کردندشناسایی ( ای و فناوری شخصیتی، فکری، مدیریتی، خالقی، توسعة حرفه

های اصلی  های معلمان در همة مولفه نشان داد که تفاوت بین وضع موجود و مطلوب صالحیت

ای  های حرفه در پژوهشی شایستگی( 717 )عبدالهی، دادجوی توکلی و یوسلیانی . وجود دارد

بندی  دستهمورد شناسایی کردند که در هفت بعد یا مؤلفة اصلی  13معلمان اثربخش را شامل 

گیری از منابع، آگاهی  توانایی کالمی، تسلط کافی، ارتباط روشن، بهره)های معلم  نیاز پیش: شدند

آموزان است  ، نظارت بر پیشرفت و توان بالقوة دانش(وجوی منابع جدید دربارة همة منابع و جست

آموزان، توضیح  های دانش آموزان، ارائة تکالیف و پاسخ به نیازها و توانایی بازخورددادن به دانش)

آموزان، شناخت الزم از توانایی و پیشرفت تحصیلی  تکالیف به زبان روشن برای دانش

ای معلم، مشارکت  برقراری ارتباط با والدین، رشد حرفه)ای  های حرفه و مسئولیت( آموزان دانش

 (. ای و تامل در تدریس در جامعة حرفه

های معلمان را در سه زمینة دانش  قابلیت( 223 )لی های خارج از کشور نیز هانت در پژوهش

ای شامل دانش محتوا،  دانش حرفه. بندی کرده است ای دسته ای و تعهد حرفه ای، عمل حرفه حرفه

ای از طراحی یادگیری، ایجاد  عمل حرفه. آموز و آگاهی از تدریس و یادگیری است شناخت دانش

ای، یادگیری  تشکیل شده است و تعهد حرفه محیط یادگیری و سنجش و ارزشیابی یادگیری
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و   همچنین، کاستر. شود ها، ارتباطات و اخالقیات را شامل می ای مشارکت، رهبری، ارزش حرفه

های آن  ای معلمان را به پنج دستة اصلی و زیرمجموعه های حرفه صالحیت( 221 )همکاران 

ن اطالعات الزم در زمینه دانش دانش تخصصی شامل داشت.  : کنند که عبارتند از تقسیم می

آموزان با  ارتباطات شامل برقراری ارتباط با دانش.  داشتن آن،  روز نگه تخصصی، توسعه و به

         آموزان، های دانش سازی دیدگاه دادن وظایف، تحلیل و روشن پیشینه مختلف، هدایت انجام

ریت زمان و تنظیم برنامة درسی آموزان، مدی سازماندهی شامل تعیین سیستم عملکرد دانش. 7

آموزان، و  کمک به دانش: گیرد پداگوژی که چهار عامل را در بر می.  مطابق با اهداف سازمانی، 

آموزان مختلف، طراحی  تعیین نیازهای یادگیری، تنظیم برنامة درسی براساس نیاز دانش

. 1وری اطالعات در تدریس، و هایی برای تسهیل یادگیری و رشد فراگیران، استفاده از فنا فعالیت

ها،  صالحیت رفتاری شامل داشتن رویکرد دموکراتیک، نگرش فراکنشی، کنجکاوی دربارة تازه

ارد همة نیز معلمی اثربخش است که باور د(  22 )  به نظر گرنت و مورین. صداقت و درستی

گیرد، اجتماعات  می ها در نظر توانند موفق شوند و انتظارات باالیی برای آن آموزان می دانش

کند، در حال یادگیری  آموزان ارتباط برقرار می یادگیری در کالس تشکیل داده و با خانواده دانش

 (.  22 گرنت و مورین، )دهد  آموران تطبیق می است و آموزش را با نیاز دانش

های موجود ارزشیابی معلمان  شناسی سیستم های دیگری نیز به ارزیابی و آسیب پژوهش

نشان داده شد که سیستم ارزیابی عملکرد ( 733 )نژاد و همکاران  در پژوهش همتی. اند رداختهپ

تواند  معلمان حداقل دربارة معلمان تربیت بدنی از کارآمدی الزم برخوردار نیست و نمی

به این نتایج دست یافت که (  73 )کرمی . های بین عملکرد معلمان را به خوبی نشان دهد تفاوت

بیشتر از معلمان ( معاونان، مربیان پرورشی و کارشناسان آموزش )مدیران و کارشناسان گروه 

نسبت به ارزشیابی موجود انتقاد دارند و با شدت بیشتری انتظارات خود را اعم از زمینه و ابزار و 

 اظهار ضعف و ناکارآمدی باال از طرف این گروه در تحلیلی ساده. اند نیروی انسانی بیان داشته

                                                           
1. Koster  

2. Grant & Maureen 
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ساله به  تواند دو دلیل داشته باشد، یا مدیران و کارشناسان واقعاً از روی آگاهی و تجربة چندین می

اند، یا اینکه خود از موضوع ارزشیابی و تبعاتی که برای آنان دارند با نا کارآمد  این نتیجه رسیده

ن نیز در ارزشیابی معلما. خواهند جریان ارزشیابی را از گردن خود ساقط کنند دادن آن می نشان

سیستم ارزشیابی موجود آن را ناکارآمد، حتی زاید دانسته که تأثیری بر حقوق دریافتی و معیشت 

کنندگان در نظرسنجی، دبیران در طرح  نیز نشان داد از نظر شرکت( 731 )فر  یاوری. معلمان ندارد

فتار شغلی، اخالقی و های عملکرد، معیارهای ر ارزشیابی ساالنه، برای کسب امتیاز در بخش

طور کلی رعایت عدالت در  به. های برابر برای کسب امتیاز برخوردار نیستند ها از فرصت تقدیرنامه

دهد  ها نشان می بررسی. فرم ارزشیابی معلمان از نظر دبیران الهیجان کمتر از حد متوسط بوده است

ی مختلف آموزشی در نظر گرفته ها ها و شرایط دبیران گروه در طراحی فرم ارزشیابی، محدودیت

 .نشده است

: های مرتبط در این زمینه استنباط کرد توان چند نکتة کلیدی را از بررسی پژوهش بنابراین، می

نژاد و  همتی)از نظر معلمان و کارشناسان، نظام ارزشیابی موجود از کارایی الزم برخوردار نیست .  

و در نتیجه، ( 731 فر،  یاوری)دالت وجود ندارد ، در فرم ارزشیابی رعایت ع(733 همکاران، 

.  ، ( 73 کرمی، )معلمان و کارشناسان انتقادهای زیادی راجع به نظام آموزشی موجود دارند 

پژوه و فرزاد،  دانش)شود  ای از عملکرد معلمان انجام نمی جانبه معموالً ارزشیابی جامع و همه

تنها بخشی از دانش، مهارت ( رسمی و غیررسمی)ان های مربوط به تربیت معلم آموزش. 7، (731 

به .  ، و ( 73 ، عابدی، 223 ، و همکاران  هونگ)کند  و نگرش مورد نیاز معلمان را تأمین می

های معلمان را مد نظر  منظور طراحی یک نظام ارزشیابی کارآمد باید طیف وسیعی از صالحیت

، عبدالهی، دادجوی توکلی و  73 ، عابدی، 733 ، نیکنامی و کریمی، 223 هانتلی، )قرار داد 

 (. 737 یوسلیانی، 

های مختلفی برای ارزشیابی معلمان یا اعطای گواهی  در کشورهای مختلف دنیا روش

                                                           
1. Hong 
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در کشورهایی مانند آلمان و آمریکا، ورود و ماندن در حرفة . ای معلمی وجود دارد صالحیت حرفه

در . دی مخصوص و سنجش عملکرد تدریس استهای عملکر معلمی منوط به گذراندن آزمون

های مخصوص پس  کشورهای دیگر از جمله کانادا و اسپانیا، ورود به حرفة معلمی منوط به آزمون

 . التحصیلی از دانشگاه است از فارغ

ای مشموالن  بندی حرفه ضوابط رتبه 71 در ایران، وزارت آموزش و پرورش در شهریورماه 

به ادارات کل   71 -11علمان را برای اجرا از ابتدای سال تحصیلی بندی مشاغل م طرح طبقه

ها  هدف این طرح ایجاد انگیزه برای ارتقای توانمندی. ها ابالغ کرده است آموزش و پرورش استان

دادن کار معلمان برای تحقق رسالت نظام تعلیم و تربیت، ارتقای پیشرفت تحصیلی  و کیفیت انجام

، بهبود کیفیت و ارتقای کارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش، و نیز آموزان و تربیتی دانش

وزارت آموزش و )کردن امکانات اقتصادی بیشتر و باالبردن سطح زندگی فرهنگیان است  فراهم

های  مورد بازنگری قرار گرفت و شاخص 711 نامة اجرایی آن در سال  البته شیوه(.  71 پرورش، 

 . شد مورد سنجش آن نیز اصالح

مشموالن این طرح همة معلمان شاغل در آموزش و پرورش ایران شامل آموزگاران، دبیران، 

طبق . باشد وقت به خدمت اشتغال دارند، می هنرآموزان، و مربیان امور تربیتی که به صورت تمام

 : اند از های معلمان به ترتیب عبارت نامه، رتبه این شیوه

ساعت آموزش ضمن خدمت،  32 ش سال تجربه، گذراندن با حداقل ش: ای پایة حرفه( الف

های عمومی و  درصد امتیاز شایستگی 2 امتیاز ارزیابی عملکرد، و کسب حداقل  31کسب حداقل 

 . ای حرفه

ساعت دوره آموزشی ضمن  12 سال تجربه، گذراندن    با داشتن حداقل : ای ارشد حرفه( ب

امتیاز از ارزیابی عملکرد سال قبل، و کسب  32ل خدمت در طول دورة بین دو رتبه، کسب حداق

 . ای های عمومی و حرفه درصد امتیاز از شایستگی 1 حداقل 

ساعت دورة آموزشی ضمن  2  سال تجربه، گذراندن  3 داشتن حداقل : ای خبرة حرفه( ج

صیلی امتیاز از امتیاز ارزیابی عملکرد سال تح 31خدمت در طول دوره بین دو رتبه، کسب حداقل 

 . ای های عمومی و حرفه درصد امتیاز از شایستگی 31قبلی، کسب حداقل 
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سال تجربه و حداقل سه سال توقف در رتبه خبره،    داشتن حداقل : ای عالی حرفه( د

امتیاز از  12ساعت آموزش ضمن خدمت در طول دوره بین دو رتبه، کسب حداقل  22 گذراندن 

های  درصد امتیاز از شایستگی 31شته، و کسب حداقل ارزیابی عملکرد در سال تحصیلی گذ

 . ای عمومی و حرفه

  شامل )های عمومی  های معلمان در دو دستة اصلی شایستگی در این طرح، شایستگی

شاخص    های دانشی و  شاخص برای شایستگی 3شامل )ای  های حرفه و شایستگی( شاخص

 . امتیاز است 22 جموع امتیاز آنها حداکثر شود که م ارزیابی می( های مهارتی برای شایستگی

فرایند کار به این صورت است که ابتدا مشموالن درخواست خود را به مدیر واحد آموزشی 

اطالع داده و مدیر واحد آموزشی نیز هماهنگی الزم را با اداره آموزش و پرورش مربوطه برای 

ارزیاب . ع ارزیاب و معلم فراهم شوددهد تا مشاهدة کالس درس با اطال اعزام ارزیاب انجام می

یابد و نتیجه مشاهدات خود را در گروه ارزیابی مدرسه طرح  یک زنگ کامل در کالس حضور می

سپس، مدیر مدرسه با حضور ارزیاب و نمایندة معلمان نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام . کند می

. کند  ادارة آموزش و پرورش ارسال می کردن مراحل بعدی به شده را برای طی کند و فرم تکمیل می

واحدهای امور اداری آموزش و پرورش سوابق مشموالن را بررسی کرده و فهرست مشموالن 

ای را برای طرح و تأیید به کارگروه توسعه مدیریت آموزش و پرورش  های پایه و ارشد حرفه رتبه

ه ادارة کل آموزش و پرورش استان ای را همراه با مدارک ب های خبره و عالی حرفه منطقه و رتبه

 . کنند برای طرح و تأیید در کارگروه توسعة مدیریت ارسال می

های وزارت  ترین برنامه ای مشاغل معلمان اکنون به عنوان یکی از مهم بندی حرفه طرح رتبه

تواند آثار پایداری بر توسعة شغلی معلمان کشور داشته  آموزش و پرورش مطرح شده است و می

گذرد، همواره این طرح با نظرات و  طی مدت زمانی که از تصویب و اجرای این طرح می. شدبا

معلمان و مدیران مدارس  نگرشاین پژوهش با هدف اصلی مطالعة . انتقادهایی همراه بوده است

 :های ذیل است ای مشاغل معلمان، به دنبال پاسخ به پرسش بندی حرفه نسبت به طرح رتبه

 ای مشاغل معلمان چیست؟ بندی حرفهی طرح رتبههای اجرا ضرورت . 

 ای مشاغل معلمان کدامند؟ بندی حرفهنقاط قوت طرح رتبه . 
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 ای مشاغل معلمان کدامند؟ بندی حرفهنقاط ضعف طرح رتبه .7

 ای معلمان وجود دارد؟  بندی حرفهچه راهکارهایی برای اجرای بهینة طرح رتبه . 

 شناسی پژوهش  روش

ای مشاغل  بندی حرفه معلمان و مدیران آموزشی نسبت به طرح رتبه رشنگبه منظور بررسی 

پدیدارشناسی . ها، پژوهش حاضر با روش پدیدارشناسی اجرا شد معلمان مبتنی بر تجربة زیستة آن

کوشد معانی را آنگونه که در  روشی برای مطالعة تجربة زیسته یا جهان زندگی افراد است و می

با توجه به هدف پژوهش، پژوهشگر (. 713 بازرگان، )وند، آشکار کند ش زندگی روزمرة زیسته می

ظاهر شده و بدون ( فرهنگیان)درصدد توصیف پدیده مورد بررسی آنگونه که در تجربه افراد 

ای معلمان  بندی حرفه پدیدة مورد مطالعة پژوهش طرح رتبه. دخالت ذهنیات پژوهشگر بوده است

شامل )افراد شاغل در آموزش و پرورش خراسان رضوی ( جامعة پژوهش)میدان پژوهش . بود

برفی  گیری هدفمند به شیوة گلوله گیری، روش نمونه به منظور نمونه. بوده است( ادارات و مدارس

بندی معلمان  روش کار به این صورت بود که ابتدا به کارشناسان و مسئوالن رتبه. کار گرفته شد به

سپس، از طریق معرفی این افراد، سایر . ورش مراجعه شددر ادارة کل و مناطق آموزش و پر

توانستند در این زمینه اطالعات مناسبی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند،  اشخاصی که می

تعداد افراد نمونه از قبل مشخص نبود و معیار انتخاب تعداد افراد اشباع نظری . شناسایی شدند

 . دهد شوندگان را نشان می همشخصات مصاحب  جدول . ها بوده است داده
 

 شوندگان  مشخصات و معیارهای انتخاب مصاحبه. 1 جدول

 شونده معیارهای انتخاب به عنوان مصاحبه تعداد مصاحبه شوندگان گروه مصاحبه
 نظر در زمینة ارزیابی معلمان سال سابقة کار و صاحب 1 بیش از  نفر 1 مدیران مدارس

 نفر 1 معلمان
بار به عنوان معلم  بقه کار، انتخاب حداقل یکسال سا 2 حداقل 

 بندی نمونة استانی و مشمول طرح رتبه
کارشناسان ادارة کل آموزش و 

 پرورش
 نفر 7

بندی  کارشناس ارزیابی معلمان و مدیران و مسئول اجرای طرح رتبه
 در استان

کارشناسان تکنولوژی آموزشی 
 در نواحی آموزش و پرورش

 بندی بی معلمان و متولی اجرای طرح رتبهکارشناس ارزیا نفر  
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ها در  ترین روش گردآوری داده ساختاریافته بود، زیرا که اصلی های نیمه ابزار پژوهش مصاحبه

ها روش تحلیل تم و  به منظور تحلیل داده(. 222 ،  ویمپنی وگس)پدیدارشناسی مصاحبه است 

سازی و مطالعة  حلة اول، پس از پیادهطی مر. در دو مرحلة کدگذاری باز و محوری انجام گرفت

ها، نقاط  ضرورت)مرتبط با موضوع پژوهش ( مفاهیم)ها، سعی شد کدهای  بارة مصاحبه چندین

های معلمان، مدیران و کارشناسان  الی صحبت از البه( بندی معلمان قوت و ضعف طرح رتبه

روش . ای اصلی استخراج شده بندی کدهای اولیه، مقوله در مرحلة دوم، با دسته. استخراج شود

شد و  سازی و تحلیل می تحلیل به این ترتیب بود که هر مصاحبه بالفاصله پس از اجرا، پیاده

معیار انتخاب تعداد . شد ریزی و اجرا می های قبل برنامه های بعدی بر اساس نتایج مصاحبه مصاحبه

مورد مصاحبه، اشباع حاصل  7 در این پژوهش پس از . ها بوده است ها اشباع نظری داده مصاحبه

های جدیدتری را در اختیار قرار  های بیشتر، داده شد و پژوهشگر به این نتیجه رسید که مصاحبه

در . ها، دو مصاحبة دیگر نیز انجام شد با این حال، برای اطمینان از اشباع کامل داده. دهد نمی

ساختاریافته با معلمان، مدیران و  مصاحبة نیمه 1 های پژوهش  مجموع، به منظور گردآوری داده

همچنین، به منظور . بندی معلمان در شهر مشهد انجام گرفت اندرکاران اجرای طرح رتبه دست

ها و نتایج آن مجدداً در اختیار تعداد هفت  شده، گزارش تحلیل داده اطمینان از اعتبار نتایج حاصل

چهار . ها قرار واقع شد هش مورد تأیید آنشوندگان قرار گرفت و گزارش نتایج پژو نفر از مصاحبه

ریزی درسی نیز فرایند انجام  نفر از استادان رشتة علوم تربیتی در حوزة مدیریت آموزشی و برنامه

 . پژوهش و نتایج آن را تأیید کردند

 های پژوهش  یافته

 . های پژوهش بیان شده است های پژوهش براساس پرسش در ادامه یافته

 ای مشاغل معلمان کدامند؟ بندی حرفههای اجرای طرح رتبه ضرورت :پرسش اول پژوهش

                                                           
1. Wimpenny & Gass 
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های  شوندگان بر ضرورت توجه جدی به صالحیت در پاسخ به این پرسش، اکثر مصاحبه

بندی  طراحی نظام ارزشیابی و رتبه»: کرد یکی از معلمان بیان می. ای معلمان تأکید داشتند حرفه

لذا . الزامات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است ای معلمان یکی از های حرفه صالحیت

. «تواند متفاوت باشد اما نحوة اجرای آن می. مسئولین آموزش و پرورش حتماَ باید آن را اجرا کنند

این طرح برای اجرای عدالت و مساوات در »: ای دیگر یکی از معلمان عنوان کرد که در مصاحبه

شونده که یکی از مجریان طرح  ای دیگر فرد مصاحبه مصاحبه در. «وجود آمده است بین معلمان به

طرح »بندی بود، به افزایش حقوق معلمان در نتیجة اجرای طرح اشاره کردند و گفتند  رتبه

بندی با هدف افزایش حقوق معلمان و ایجاد انگیزه اجرا شده و یکی از الزامات این طرح  رتبه

ل اختالفات عمده در حوزة حقوق و مزایا در بین های ح ، به عبارتی یکی از روش«باشد می

های دیگر  همچنین در مصاحبه. ها است کارکنان آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه

هدف از اجرای این طرح »مثالً بیان کردند . شوندگان به نکات مشترکی اشاره کردند مصاحبه

شایان ذکر است یکی . «باشد های تخصصی آنها می افزایش دانش علمی معلمان و افزایش مهارت

بندی  هدف طرح رتبه»: باشند، بیان کردند شوندگان می از معاونان اجرای این طرح که از مصاحبه

های آنان در حوزه تخصصی  دادن مسئولیت معلمان ارزیابی و سنجش شایستگی معلمان برای انجام

ها بیان  خرج از مصاحبهبندی معلمان مست های اجرای طرح رتبه ضرورت  در جدول . «باشد می

 . شده است
 بندی معلمان نگرش معلمان و مجریان نسبت به ضرورت اجرای طرح رتبه. 2جدول 

 ها مقوله (کدها)مفاهیم 

 ضرورت قانونی الزام سند تحول آموزش و پرورش، اسناد باالدستی آموزش و پرورش، قوانین مصوب آموزش و پرورش

، دانش تخصصی، لزوم رشد مستمر، تغییر و تحوالت معاصر، پیشرفت علمی، تجارب سایر کشورها

 های علمی جدید های آموزشی، پیشرفت نظریات و روش تغییرات و نوآوری
 ضرورت علمی

مندشدن  ای، افزایش انگیزه، قائده شدن معلمی، افزایش مهارت معلمی، هدایت جریان رشد حرفه ای حرفه

 ای معلمان  تعیین مسیر رشد حرفه ای، ارتقای مبتنی بر شایستگی، رشد حرفه
 ای ضرورت حرفه

کاهش مسائل معیشتی، سازماندهی نیروی انسانی، ترمیم حقوق معلمان، ساماندهی حقوق و مزایان، ایجاد 

ها، ارزشیابی مبتنی بر  رقابت سالم، احساس دیده شدن، منطقی کردن افزایش حقوق، ارزشیابی شایستگی

 عملکرد 

 ضرورت مدیریتی
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بندی معلمان در چهار دستة اصلی  های اجرای طرح رتبه ترین ضرورت ، مهم ساس جدول برا

های  ای، ضرورت های حرفه های علمی، ضرورت های قانونی، ضرورت ضرورت: گیرد قرار می

بندی  اندرکاران طرح رتبه های معلمان و دست شده از متن مصاحبه کدهای شناسایی. مدیریتی

تقریباً هیچ یک از . اجرای این طرح از اهمیت باالیی برخوردار است دهد که معلمان نشان می

بندی  چه کسانی که از نتیجة آن رضایت داشتند و چه کسانی که از نتایج رتبه–شوندگان  مصاحبه

 . ای معلمان نداشتند بندی و رشد حرفه تردیدی در ضرورت و اهمیت رتبه -خودشان راضی نبودند

 ای مشاغل معلمان کدامند؟  بندی حرفهوت طرح رتبهنقاط ق :پرسش دوم پژوهش

. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش نیز نتیجة مصاحبه با معلمان و مدیران تحلیل شد

ترین موارد از نقاط قوت اجرای طرح  مهم. شوندگان به نقاط قوت متعددی اشاره کردند مصاحبه

در این . خالصه شده است 7ر جدول بندی معلمان که از فراوانی بیشتری برخوردار بود، د رتبه

مدت زحماتی  این طرح در کوتاه»زمینه، یکی از معلمان با بیش از ده سال تجربه، اشاره کرد که 

شوندة  مصاحبه. «برای معلمان دارد، ولی در درازمدت اثرات مثبتی بر زندگی معلمان خواهد داشت

تواند به  رقابت سالم و ارتقای انگیزه میایجاد »: ترین نقطة قوت را اینگونه بیان کرد دیگر مهم

همچنین، یکی از . شود که باعث افزایش کیفیت کار کارکنان می« عنوان نقطة قوت طرح عنوان شود

بندی باعث ایجاد یکپارچگی و نظم در ساختار نظام  طرح رتبه»: معلمان خبره مطرح کردند که

های دیگر  از گفته. «گردد ها می نهآموزشی و کاهش اختالفات حقوقی بین کارکنان وزارتخا

های  توان به تالش معلمان برای حضور در برنامه شوندگان در زمینة نقاط قوت طرح می مصاحبه

 .ضمن خدمت برای ارتقای دانش خود اشاره کرد
 

 بندی معلمان نگرش معلمان و مجریان سبت به نقاط قوت طرح رتبه. 3جدول 

 ها مقوله (کدها)مفاهیم 

نگیزه در معلمان، ایجاد امید در معلمان، افزایش پویایی و تحرک معلمان، ایجاد ا

افزایش انگیزه برای کار بیشتر، افزایش انگیزة معلمان برای پیشرفت در کار 

 خود، افزایش تمایل افراد نخبه برای برای جذب در آموزش و پرورش 

 افزایش انگیزة معلمان
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 ها مقوله (کدها)مفاهیم 

ش مهارت معلمان، الزام معلمان به روزآمدسازی دانش تخصصی معلمان، افزای

های ضمن خدمت و در  ای، افزایش مشارکت معلمان در آموزش رشد حرفه

 ها، تالش معلمان برای ارتقای توانمندی خودشان  نتیجه افزایش مهارت آن

 های معلمان ارتقای مهارت

بهبود وضعیت مالی فرهنگیان، بهبود نسبی وضعیت معیشت معلمان، کاهش 

یشتی، اثرات مثبت بر زندگی معلمان، کمک به حل مسائل معیشتی، مسائل مع

 های معلمان  افزایش آرامش و امنیت خاطر معلمان، کاهش دغدغه

 کاهش مسائل معیشتی معلمان

آموزان، توجه به کیفیت کار معلمی،  تالش بیشتر معلم برای بهبود عملکرد دانش

 های معلمان  توجه به نتایج فعالیت

رفت تحصیلی افزایش پیش

 آموزان دانش

برقراری عدالت، کاهش اختالف بین حقوق فرهنگیان و سایر مشاغل، نزدیک 

عدالتی نسبت به کارکنان  شدن به نظام هماهنگ پرداخت، کاهش احساس بی

 ها، ترمیم حقوق فرهنگیان  سایر سازمان

 کاهش احساس نابرابری

اند از  بندی معلمان عبارت اجرای طرح رتبهترین نقاط قوت  گرفته، مهم های انجام طبق تحلیل

های معلمان، کاهش مسائل معیشتی معلمان،  تأثیر آن بر افزایش انگیزه معلمان، ارتقای مهارت

آموزان و کاهش احساس نابرابری نسبت به کارکنان سایر  افزایش پیشرفت تحصیلی دانش

رت بالقوه یا در مواردی، به صورت شود اجرای این طرح به صو بنابراین،، مشاهده می. ها سازمان

 . توان به این نقاط جامه عمل پوشاند بالفعل نقاط قوت زیادی دارد که اجرای مطلوب آن می

 ای مشاغل معلمان کدامند؟  بندی حرفهنقاط ضعف طرح رتبه :پرسش سوم پژوهش

ه که در گون همان. شوندگان به نکات متعددی اشاره کردند در پاسخ به این پرسش، مصاحبه

دانستند و نقاط  شوندگان نقدهای زیادی بر این طرح وارد می بیان شده است، مصاحبه  جدول 

البته تعداد شایان توجهی از این نقدها به نحوة اجرای . ضعف زیادی را برای این طرح بیان کردند

تمایل  شوندگان بیشتر در مقایسه با نقاط قوت طرح، مصاحبه. گردد و نه خودِ طرح طرح برمی

نسبت بیشتری از نقاط  داشتند راجع به کمبودها و نقاط ضعف آن صحبت کنند و تعداد موارد به

های منفی و  این طرح باعث ایجاد رقابت»: برای مثال، بیان کردند که. ضعف را فهرست کردند

ر تالش معلمان د»، یا «های شخصی شده و زوال سیستمی عادالنه و منطقی را در پی دارد قضاوت
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ها از نظر آموزشی و  شود، حتی سندی معتبر برای اثبات این فعالیت این طرح نادیده گرفته می

در »: برخی مصاحبه شوندگان هم نارضایتی خود را اینگونه بیان کردند که. «کاربردی وجود ندارد

ر شود و عدم توجه به توانایی و کیفیت کا نظام آموزشی بیشتر به سابقة خدمت اهمیت داده می

رسانی نادرست برای رفع ابهام  همچنین، اطالع. «رو کرده است معلم آنان را با چالشی جدی روبه

نقاط ضعف   جدول . ها است شده در مصاحبه بندی و فراگیر نبودن طرح از موارد اشاره طرح رتبه

 .دهد بندی معلمان را نشان می طرح رتبه
 

 بندی معلمان عف اجرای طرح رتبهمعلمان و مجریان نسبت به نقاط ض نگرش. 4جدول 

 ها مقوله (کدها)مفاهیم 

های معلمان،  توجهی طرح به همه فعالیت های معلمان، بی عدم قابلیت مستندسازی برخی فعالیت

( کاغذبازی)های مورد ارزیابی، تأکید بر برخی ابعاد حرفة معلمی، مستندسازی  محدودبودن شاخص
وزش ضمن خدمت تا توانایی معلم در ارتقا، عدم کارایی زیاد، اهمیت بیشتر نقش شرکت در آم

هایی که به صورت صوری انجام  مثل پژوهش)های خواسته، امکان ظاهرسازی  بعضی از فعالیت
 (شود می

عدم جامعیت 

 طرح

ها، عدم شفافیت و عینیت، عدم  ها، قابل تفسیر بودن برخی از شاخص نداشتن برخی شاخص عینیت
 نبودن میزان دقیق پرداختی به ازای هر رتبه، عدم شفافیت  علمان، مشخصشفافیت و سردرگمی م

 عدم شفافیت

گیری یا سخت گیری توسط  نکردن عدالت، سهل ها، رعایت های شخصی در ارزیابی اعمال قضاوت
 های منفی، امکان بروز خصومت و دلخوری در همکاران  مدیران، رقابت

امکان اعمال نظر 
 شخصی

بر بودن فرآیند بررسی پرونده، طوالنی بودن فرایند بررسی  فی برای معلمان، زمانایجاد کار اضا
 ، بوروکراسی زیاد، اتالف وقت معلمان های مکرر توسط معلم  شده، لزوم پیگیری های انجام فعالیت

بودن  طوالنی
 فرایند کار

مزایای طرح، آثار بیشتر ترها از  مندی جوان تأثیر بیشتر سابقه نسبت به تالش و خالقیت، عدم بهره
شدن مدرک و در نتیجه کاهش انگیزة ارتقای تحصیلی  اهمیت برای افراد با سابقة کار باالتر، کم

 معلمان،

تأکید بر تجربه تا 
 تخصص

نبودن،  نشدن معلمان، واضح نبودن برخی معیارها برای معلمان، توجیه نبودن معلمان، روشن مطلع
رسانی کافی از جزئیات طرح، رانت  رسانی ضعیف، عدم اطالع عدم پاسخگویی مسئوالن، اطالع

 اطالعاتی 

ضعف در 

 رسانی اطالع

گیرنبودن  ناقص اجراشدن، احتمال عدم تخصیص اعتبار الزم، عدم آموزش کافی مجریان، همه

ها در ارزشیابی و  ، احتمال اثرگذاری حب و بغض....(نویش، متصدی سایت و  خدمتگذار، ماشین)
های  دی، تبعیض نسبت به سایر مشاغل، ایجاد بار اضافی بر دوش معلمان، تغییر مداوم مالکبن رتبه

 ارزیابی

 نقص در اجرا
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ترین نقاط ضعف این طرح شامل عدم جامعیت طرح، عدم  ، عمدهشد گونه که مالحظه همان

یند ان فربود ها، طوالنی ها، امکان اعمال نظر شخصی در ارزیابی ها و شاخص شفافیت برخی مالک

خدمت نسبت به تخصص و  ةهای مکرر، تأکید بیشتر بر تجربه و سابق رییبندی و نیاز به پیگ رتبه

 . استرسانی کامل به عموم معلمان و نقص در اجرای کامل طرح  مدرک تحصیلی، ضعف در اطالع

 ؟ بندی معلمان وجود داردطرح رتبه ةچه راهکارهایی برای اجرای بهین :چهارم پژوهش پرسش

ای  حرفهبندی  که چه راهکارهایی برای اجرای مطلوب طرح رتبه پرسشدر پاسخ به این 

هایی  برخی از این راهکارها ایده. ندکردشوندگان به مواردی اشاره  نیز مصاحبه ،معلمان وجود دارد

کننده باشد یا از میزان نارضایتی  توانند کمک بهبود طرح یا رفع نواقص آن می برایهستند که 

خوبی  ولی به ،اما برخی از این پیشنهادها از قبل در طرح مصوب نیز دیده شده بود. معلمان بکاهد

آموزش و  منطقةیکی از مدیران . درستی به اطالع معلمان نرسیده است هیا اینکه ب ،شوند اجرا نمی

. ن استیک راهکار مهم ایجاد ساختاری منظم برای ارزیابی معلما»: پرورش طی مصاحبه بیان کرد

های درست و معتبری را برای ارزیابی برگزینیم تا ابهامات در بین جامعه  که مالک ابه این معن

افزایش رقابت و »: ن این طرحاز نظر یکی از معلمان به عنوان یکی از مشموال. «معلمان کمتر شود

له منجر به أمساین . تواند راهکاری برای قوت این طرح باشد های آموزشی می جنبه ةانگیزه در هم

 .«ها شده و آنان را به سمت پیشرفت سوق خواهد داد افزایش افق دید معلمان در همه جنبه

های استاندارد برای ارزشیابی معلمان  برای بهبود طرح نیاز به مالک»: معلمی دیگر اشاره کرد

مجرب برای  داریم و در کنار آن به یک یا دو نفر به عنوان ارزیاب اکتفا نکنیم و حضور گروهی

توانیم به اشباع نظری در مورد ارزیابی  با این پیشنهاد می. اجرای ارزشیابی را از الزامات بدانیم

های شخصی در ارزشیابی اطمینان حاصل  معلمان با استفاده از نظر جمعی برسیم و از عدم قضاوت

کمال سازمان آموزش  جدیت تمام و»: همچنین یکی از معلمان مقطع ابتدایی بیان کردند که. «کنیم

ها با اجرای عدالت و عدم تبعیض بین معلمان چه از دیدگاه  بردن تفاوت و پرورش جهت ازبین

ترین راهکارهای بهبود شرایط این طرح  سازمان آموزش و پرورش چه از دیدگاه جامعه از مهم

بیان شده بهبود طرح  برایشوندگان  که توسط مصاحبه را راهکارهایی ةمجموع 1جدول . «است

 . دهد نشان می ،است
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 بندی معلمان راهکارهای پیشنهادشده برای اجرای طرح رتبه .5جدول 

 ها مقوله (کدها)مفاهیم 

ارزیابی معلم در همة ابعاد حرفة معلمی، ارزیابی معلمان توسط همکاران 

خودشان، استفاده از تجارب سایر کشورها، ایجاد ذهنیت مثبت در معلمان، انجام 

 شدن ارزیابی در مقاطع و دروس مختلف های داده شده، تخصصی قولتمام 

 گرایی به معلمی ای رویکرد حرفه

بهبود معیشت معلمان، تناسب بین دریافتی معلمان با سایر مشاغل، تالش در 

 جهت حل مشکالت معلمان
 توجه به بهبود معیشت معلمان

و پیوسته، عدم تغییر ارزشیابی معلمان توسط یک تیم تخصصی، ارزشیابی مداوم 

 های بعد  ریزی برای سال ها در طول زمان، امکان برنامه ها و شاخص مالک
 ارزشیابی تیمی و مداوم

های معلمان، ارزیابی کیفی و کمی کار معلم، توجه به  جانبة فعالیت ارزیابی همه

 خالقیت و مدیریت معلم
 نگری جامع

ها، دور نگهداشتن  پیگیری پرونده های الکترونیکی از برای استفاده از سامانه

رسانی  های سیاسی، ایجاد ساختاری منظم برای ارزیابی، اطالع طرح از چالش

 تمام قوانین به طور شفاف برای معمان

 کاهش بوروکراسی

بندی  شود، راهکارهای متعددی برای ارتقای طرح رتبه مشاهده می 1گونه که در جدول  همان

جای  گرایی به تأکید بر حرفه. دگان در این پژوهش مطرح شده استکنن معلمان از طرف مشارکت

های معلمی، ارتقای اثرگذاری واقعی طرح بر زندگی و  گرایی در ارزشیابی صالحیت مدیریت

معیشت فرهنگیان، استمرار و تداوم در اجرای طرح و پرهیز از تغییرات مداوم و مقطعی، و کاهش 

 . ن راهکارها هستندترین ای های اداری مهم بوروکراسی

 گیری  بحث و نتیجه

گرفتن  دنیای در حال تغییر امروز بیش از پیش نیازمند افرادی است که قادر به خودراهبری، برعهده

در حرفة معلمی به دلیل نوع (. 733 کریمی، )سکان رشد و طراحی جریان بالندگی خود باشند 

ای اهمیت  های حرفه گری توسعة صالحیتدهند، بیش از هر حرفة دی کاری که معلمان انجام می

یادگیری، هر  -های معلمان در بهبود کیفیت فرایند یاددهی با توجه به نقش محوری توانمندی. دارد

شان کمک کند، تأثیر زیادی بر  ای کردن مسیر رشد حرفه برنامه یا ابزاری که بتواند به معلمان در طی
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ای معلمان یکی از  های حرفه رزشیابی صالحیتا. عملکرد نظام آموزش و پرورش خواهد داشت

های آموزشی  در همة نظام. کند ای کمک می ها در تعیین مسیر رشد حرفه ابزارهایی است که به آن

 . هایی برای نظارت و هدایت بالندگی معلمان وجود دارد یافتة دنیا نیز برنامه توسعه

ای مشاغل معلمان  بندی حرفه تبهدر نظام آموزش و پرورش ایران طی چند سال اخیر طرح ر

های موافق و مخالفی همراه بوده است و نقدهای  اما همواره با نظرها و دیدگاه. اجرا شده است

پژوهش حاضر با هدف بازاندیشی در نتایج . شده است ویژه از طرف معلمان بر آن وارد  چندی به

نفعان آن سعی داشت  یدگاه ذیو آثار این طرح و از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آن از د

نتایج پژوهش نشان داد از نظر معلمان و مدیران آموزشی . های ارزیابی بهتر آن را فراهم کند زمینه

های  به منظور ارزیابی و هدایت صالحیت. ای دارد اجرای این طرح ضرورت و اهمیت ویژه

در این زمینه چهار دسته از . ای معلمان باید یک برنامه منسجم و هدفمند وجود داشته باشد حرفه

ای و  ضرورت قانونی، ضرورت علمی، ضرورت حرفه: ها برای اجرای طرح شناسایی شد ضرورت

اجرای این طرح باعث افزایش انگیزة . همچنین، این طرح نقاط قوتی دارد. ضرورت مدیریتی

مان، کاهش مسائل و ای معل های حرفه معلمان برای فعالیت بیشتر و بهتر، تشویق به ارتقای مهارت

آموزان در نتیجة تالش و جدیت بیشتر معلمان،  مشکالت معیشتی معلمان، پیشرفت تحصیلی دانش

 . شود و کاهش احساس نابرابری در دریافتی معلمان نسبت به سایر مشاغل می

بندی معلمان با نقاط ضعفی نیز  اما معلمان و متولیان اجرای این طرح معتقد بودند طرح رتبه

ها و معیارهای ارزیابی از جامعیت کافی برخوردار نیست،  از جمله اینکه شاخص. راه بوده استهم

گیرد، در مواردی و  زیرا برخی ابعاد کار معلمی را که مشهود و قابل مستندسازی نیست، نادیده می

ل نظر از جمله میزان افزایش حقوق در نتیجة ارتقای رتبه با عدم شفافیت مواجه است، امکان اعما

های مکرر از  کننده وجود دارد، فرایند اجرایی آن طوالنی و مستلزم پیگیری شخصی فرد ارزیابی

رسانی  طرف شخص معلم است، در آن بر سابقة خدمت بیشتر از تخصص تأکید شده است، اطالع

هایی از جمله  کامل و دقیقی برای معلمان صورت نگرفته است و نحوة اجرای آن با محدودیت

 . کند ن بودجه همراه بوده و بار اضافی را بر دوش معلمان تحمیل میتأمی
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شوندگان پیشنهادهایی به عنوان راهکارهایی به منظور بهبود و ارتقای طرح  همچنین، مصاحبه

از . بندی شد بندی معلمان مطرح کردند که این راهکارها نیز در قالب پنج عنوان کلی طبقه رتبه

گرایی به معلمی به این معنا که ارزیابی  ای اتخاذ رویکرد حرفه.  : اند از جمله این راهکارها عبارت

های  ای با شاخص های معلمان از حالت اداری خارج شده و به عنوان یک کار حرفه صالحیت

توجه به بهبود معیشت معلمان به این معنا که اجرای .  تخصصی و توسط همقطاران انجام شود، 

یم وضعیت دریافتی معلمان را فراهم کند و عمالً باعث بهبود وضعیت این طرح باید زمینه ترم

پایه و به صورت  ارزشیابی معلمان توسط تیمی از متخصصان و معلمان هم. 7معیشت معلمان شود، 

های معلمی یک رویکرد  در ارزیابی صالحیت.  پیوسته و مداوم طی سالیان متوالی انجام شود، 

از میزان بوروکراسی، . 1و همة ابعاد کار معلمی ارزیابی شود و  نگر در پیش گرفته شود جامع

 . بر کاسته شود های مکرر و مراحل اداری متعدد و زمان مستندسازی

شدن دانش  گرفتن جریان تولید دانش و منسوخ تغییر و تحول در عرصة اطالعات و شتاب

گیری از  تطبیقی، استفاده و بهرهالعمر، مطالعات  کنونی، پرورش روحیة پژوهشگری و یادگیری مادام

با افزایش حجم تولید اطالعات و . کند کنشی و خالق را طلب می های روز، تفکر فرا فناوری

در . آموزان نیست سرعت تحول فناوری، دیگر نیازی به پرکردن و انباشتن اطالعات در مغز دانش

ازهای اطالعاتی و انتخاب ترین وظیفة معلم کمک به فراگیران در تشخیص نی چنین شرایط مهم

 . بودن است منابع مناسب در این زمینه از بین انبوه اطالعات و منابع و همیار یادگیرنده

توان گفت میزان توان یک نظام  ترین اجزای نظام آموزش و پرورش است و می معلم از کلیدی

بخش یا غیراثربخش معلمان نظام آموزشی را اثر. اندازة میزان توان معلمان آن است آموزشی به

ترین جزء نظام آموزشی و ارتقای دانش، نگرش، و مهارت او  بنابراین، توجه به کلیدی. کنند می

معلم به عنوان پیشگام تحوالت در صورتی قادر به همراهی با تغییرات خواهد بود، . ضروری است

ت رفع بندی معلمان در صور طرح رتبه. که به دانش، مهارت، و نگرش الزم مجهز شود

تواند به عنوان چارچوبی مناسب برای هدایت جریان رشد و بالندگی معلمان  های آن می محدودیت

 . عمل نماید
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. هایی همراه است های حوزة علوم رفتاری با محدودیت پژوهش حاضر نیز مانند سایر پژوهش

محدودة آموزش از آنجا که این پژوهش در . پذیری نتایج آن است اولین محدودیت در زمینة تعمیم

راحتی قابل تعمیم به سایر  و پرورش خراسان رضوی و شهر مشهد انجام گرفته است، نتایج آن به

های پژوهش  همچنین، در پژوهش حاضر صرفاً مصاحبه به منظور گردآوری داده. جوامع نیست

نتایج  تواند به تکمیل های پژوهش دیگر می کارگیری سایر ابزارها و روش به. کار گرفته شد به

 . پژوهش کمک کند

از . توان پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی مختلفی را ارائه کرد براساس نتایج پژوهش حاضر می

شود قبل یا حین اجرای طرح، توضیحات کافی به همة معلمان و سایر  جمله اینکه پیشنهاد می

های  ه شود و جنبهدهد، ارائ ها را تحت تأثیر قرار می ای آن افرادی که این طرح زندگی حرفه

های موجود در  شود تفاوت همچنین، پیشنهاد می. سازی شود ها شفاف مختلف طرح برای آن

یک الگوی ارزیابی . مدارس، مقاطع تحصیلی و دروس مختلف در ارزیابی از معلمان لحاظ شود

همچنین به منظور . های مختلف طراحی شود عملکرد جامع و عدم تغییر مکرر آن در طی سال

سازی معیارها و  شود نسبت به شفاف فزایش رضایتمندی و اطمینان فرهنگیان، پیشنهاد میا

بندی، دور نگه داشتن طرح از گرایشات سیاسی،  های اداری رتبه ها، تسریع در روال تصمیم

بندی در ارتقای معیشت معلمان اقدام  موقع و دقیق، و اثرگذاری نتایج حاصل از رتبه رسانی به اطالع

ها یا در سطح  شود با تکرار این پژوهش در سایر استان به پژوهشگران آتی نیز پیشنهاد می .شود

ها بتوان  شناسی های این طرح اقدام کنند تا در نتیجة این آسیب تر نسبت به شناسایی آسیب وسیع

 . ای معلمان ارائه کرد تر و معتبری برای ارزیابی جامع عملکرد حرفه الگوی جامع
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رویکردهای متداول در : های تحقیق کیفی و آمیخته ای بر روش مقدمه(. 713 )بازرگان، عباس 

 . دیدار: تهران. علوم رفتاری

روشی نوین در ارزشیابی (. 711 )رضا، و عابدی کوشکی، سارا  آبادی، حسن جعفرنژاد، احد، زین

 . 1 -  ، 2 ، های آموزشی نوآوری. گیری بندی معلمان با استفاده از درخت تصمیم و رتبه

. ای معلمان دورة ابتداییهای حرفهارزشیابی مهارت(. 731 )اهلل پژوه، زهرا، و فرزاد، ولیدانش

 . 71 -32 ، (1)3 های آموزشی،  نوآوری

ای مربیان و  های حرفه صالحیت تبیین چارچوب(.  71 )نژاد، مهدی، و تژدان، امیررضا  سبحانی

 . 7 -33، (3) ، ریزی آموزشی مطالعات برنامه. ای و حرفه فنی استادکاران آموزش

رشد آموزش . های آموزگار عصر حاضرها و شایستگیصالحیت(. 717 )محمدی، نیره شاه

 . 3-7 ، ( )3  ابتدایی،

، تعلیم و تربیت .بررسی تطبیقی برنامة تربیت معلم ایران و چند کشور جهان(. 737 )شعبانی، زهرا 

31(7) ، 11-    . 

 . نشر ویرایش: تهران. های کاهش آن مسائل آموزش و پرورش ایران و راه(. 731 )صافی، احمد 

شدة برنامة درسی تربیت  گانة آرمانی، رسمی، و تجربه تأملی بر سطوح سه(.  73 )عابدی، لطفعلی 

 . 1 -33، 37و   3، تعلیم و تربیت. معلم

شناسایی و اعتبارسنجی (.717 )انی، غالمعلی عبدالهی، بیژن، دادجوی توکلی، عطیه، و یوسلی

 .1 -3 ، ( )7 ، های آموزشی نوآوری ای معلمان اثربخش، های حرفه شایستگی

پژوهشنامة . بررسی نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی از کارایی معلم(.  73 )کرمی، ابوالفضل 

 . 1 - 3، 1، تربیتی

المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز  بینبررسی نتایج مطالعة (.  73 )کریمی، عبدالعظیم 

(PIRLS) 22  .33-71، ( )  ، تعلیم و تربیت . 

فصلنامه رهبری و . ای معلمان دوره ابتدایی های حرفه مطالعه صالحیت(. 733 )کریمی، فریبا 
 .    - 1 ،  ، شماره مدیریت آموزشی
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اهنمایی در دو مطالعة آموزان سوم ر مقایسة عملکرد ریاضی دانش(. 733 )کیامنش، علیرضا 

مجموعه مقاالت سومین . های درسی المللی و بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه بین

 . 733 آذر  1 تا  7 کرمان، کنفرانس آموزش ریاضی ایران، 

انتشارات : ترجمة محمود مهرمحمدی، تهران .مبانی علمی هنر تدریس(. 731 )گیج، ناتانیل لیز 

 . مدرسه

 . انتشارات مدرسه: تهران .ای معلمیهای حرفهصالحیت(.  73 )ملکی، حسن 

انتشارات : تهران. یادگیری و تربیت معلم-بازاندیشی فرایند یاددهی(. 731 )مهرمحمدی، محمود 

 . مدرسه

ای معلمان آموزش عمومی و ارائة  های حرفه صالحیت(. 733 )نیکنامی، مصطفی، و کریمی، فریبا 

 .  -7 ، 7 ، ریزی درسی پژوهش در برنامه. ناسبهای ادراکی م چارچوب

نژاد، رحیم، رضایی کمنی، امیر؛ افشارنژاد، طاهر، و شفیعی، شهرام  ، رمضانیمهر علی، همتی نژاد

 .    -3  ، 73، حرکت. ارزشیابی سیستم ارزشیابی عملکرد معلمان تربیت بدنی(. 733 )

  71 /1/ ، مصوبة ای معلمان بندی حرفه رتبهنامة اجرایی  شیوه(.  71 )وزارت آموزش و پرورش 

 . شورای توسعة مدیریت و سرمایة انسانی وزارت آموزش و پرورش

مطالعه و تحلیل معیار عدالت در فرم ارزشیابی معلمان از نظر دبیران (. 731 )فر، فتانه  یاوری

اه پیام نور ریزی درسی، دانشگ ارشد، رشتة برنامه نامة کارشناسی پایان. متوسطة الهیجان
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