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Abstract 

The present study was conducted to design a model of performance appraisal for faculty 
members in Farhangian University. The study adopted exploratory sequential mixed 
method. In the qualitative part, the participants were 13 faculty members selected through 
purposive sampling method. In the quantitative part, the study sample comprised 260 
teacher educators selected by stratified random sampling. The data was collected through 
semi-structured interviews and self-administrated questionnaire. Content analysis method 
by use of Smart PLS software was applied to validate the conceptual model. The findings 
showed four main dimensions namely Professional knowledge, Professional skills, 
Professional ethics and personality traitas instruments to appraise faculty members’ 
performance. The confirmatory factor analysis also showed that all items of the identified 
dimensions, except for the critique and analysis power in professional knowledge and blunt 
and direct in speech and behavior in personality traitas, had good variance explanation for 
each identified dimension’ scores. The results of the second-order confirmatory factor 
analysis showed that the four identified components have a sufficient factor load to predict 
the faculty members’ performance appraisal in Farhangian University.  
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 انیعلمی دانشگاه فرهنگ  هیئت یعملکرد اعضا یابیارز یالگو یطراح

4پوراهللموسی،نعمت3پورکبرحسن،ا2ابراهیم،عبدالرحیمنوه1انگیزکریمیروح

  رانیتهران، ا ،خوارزمیدانشگاه  ،منابع انسانی تیریمد یدکتر. 1

 رانی، تهران، اخوارزمیدانشگاه  ،مدیریت ةدانشکد ،یآموزش تیریمد، گروه استاد. 2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم ت،یریمد ةدانشکد ،منابع انسانی تیریمدیار، گروه استاد. 3

 ، تهران، ایرانانیدانشگاه فرهنگ ،علوم تربیتیگروه  استاد،. 4

 (21/20/2933: ؛ تاریخ پذیرش21/21/2931: تاریخ دریافت)

 دهیچک

ة آمیختر رویکررد  با پژوهش . انجام گرفت انیعلمی دانشگاه فرهنگ  هیئت یعملکرد اعضا یابیارز یالگو یطراحمنظور  حاضر بهپژوهش 
 یهرا  دانشرگاه  ریو سرا  انیر علمی دانشگاه فرهنگ  هیئت یاعضا و مدرساننفر از  29 کنندگان در بخش کیفی مشارکت. اکتشافی اجرا شد

از مدرسان تربیت معلرم بودنرد   نفر  162 نمونة آماری در بخش کمی. انتخاب شدند بودند که با روش هدفمندمعلم   تربیت ةمرتبط با حوز
سراتتاریافته  و در بخرش    های نیمه در بخش کیفی مصاحبه ها هدادابزار گردآوری . شدندانتخاب  یا طبقهتصادفی  یریگ روش نمونهکه با 

 افرزار  با نررم  تحلیل عاملی تأییدی با روش تحلیل محتوا و در بخش کمی های بخش کیفی تحلیل داده. ساتته بود کمی پرسشنامة محقق
Smart PLS ای   ای  مهارت حرفره  ها  چهار مؤلفة دانش حرفه توای مصاحبهبا تحلیل مح. برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش انجام گرفت

تحلیرل  هرای   همچنری،  یافتره  . های شخصیتی برای ارزیابی عملکرد استادان دانشگاه فرهنگیان شناسرایی شرد   ای و ویژگی اتالق حرفه
قدرت نقد و  یةجز گو بههای شخصیتی   ای و ویژگی ای  اتالق حرفه ی  مهارت حرفها دانش حرفههای  همة گویه دادعاملی تأییدی نشان 

 ،یری تبتوبی  بهرا شده  های شناسایی لفهؤنمرات م انسی  وارهای شخصیتی ای و صراحت در گفتار و رفتار در ویژگی در دانش حرفه لیتحل
شرگاه فرهنگیران   دانعملکررد اعضرای هیئرت علمری      یابیر ارزبررای  شرده   شناسایی ةهای چهارگان مؤلفه توان گفت بنابرای،  می .کنند می

 . اند مناسب

 .   عملکرددانشگاه فرهنگیان  علمی ئتاعضای هی  ارزیابی عملکرد: یدیکل  واژگان
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 مقدمه 

آموزش عالی با فشارهایی از قبیل افزایش رقابت جهانی، کشمکش برای بقا و  مؤسساتامروزه 

و سرعت  نفعان یذبه  تیفیباک، پاسخگوبودن نسبت به عرضة خدمات ها نهیهزماندگاری، افزایش 

آگاهی از  منظور بهعلمی  های عضو هیئت  ارزیابی تخصص و شایستگی. ی مواجهندفناورتغییرات 

نفعان با  های آموزشی، پژوهش و پاسخگوبودن به انتظارات ذی میزان کسب موفقیت در فعالیت

 تربیتتوان گفت  ن، میبنابرای(. 2 31 ، پلیژو و اجبی)توجه به تغییرات دنیای رقابتی مهم است 

نقش ری هر کشو یدر نظام آموزش عالهای انسانی شایسته  سازی سرمایه با تربیت و آمادهمعلم  

 .آن به منظور پاسخ به نیازهای جامعه دارد یادهایبن ةدر اصالح و توسع اساسی بسزا و

مندسازی با رویکرد آموزش عالی به منظور تربیت و توان 231 دانشگاه فرهنگیان در سال 

و پرورش و  معلمان متعهد و متخصص منطبق بر فلسفة اسالمی و سند تحول بنیادین آموزش 

معلمان متخصص و شایستة  ها برای تربیت  کسب مزیت رقابتی پایدار در مقایسه با سایر دانشگاه

آموزی صالحیت و  نظام جمهوری اسالمی که هم از نظر تربیت دینی و هم از نظر مهارت

ها و  بنابراین، تالش شده است تا با اقتباس از استراتژی؛ ی الزم را کسب کنند، تأسیس شدتوانمند

ای معلمی، اساسنامه و سایر اسناد  معلم و رشد حرفه های نو و متناسب با حوزة تربیت  فناوری

امعه و جامعه به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات ج نفعان ذی باالدستی را با تأکید بر رضایت

 .تنظیم کنند خدماتی و های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، تربیتی در زمینه

سازی و  و دارایی نامشهود دانشگاه هستند که پیاده سرمایه ترین علمی مهم اعضای هیئت 

اما با توجه به است؛  ها آنهای  های اساسنامة دانشگاه در گرو عملکرد و فعالیت شدن برنامه عملیاتی

، علمی و هیئت  یهرم ناموزون کادر آموزش مانندهایی  چالشنشگاه فرهنگیان با نوظهوربودن دا

در آموزش  عیشا یتلق، معلم  تربیت ةدر حوز یجهان اتیتجربگیری از  های فرهنگی در بهره تفاوت

 تیفیتوجه به ک نیدر ع یتیو ترب یفرهنگ کردیرو انیجمع م بودن ناممکنبر  یکشور مبن یعال

                                                           
1. Peleyeju & Ojebiyi 
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دانشگاه  یراهبرد ةبرنام)مواجه است  معلم تربیت یبه منظور توسعه و نوسازآموزش و پژوهش 

های  های بهبود و مهارت یای مانند استراتژ ضرورت داشتن مؤلفههمچنین، . (231 ان، یفرهنگ

؛ فطرت، 231 چناری و پاشایی شریف، ) علمی هیئت  یعملکرد اعضا یابیدر ارز یتیریمد

در  یمهندس یمنظور بازساز به(. 3112،  ؛ خوری و انالری231 ، خراسانی ابوالقاسم و قهرمانی

، آموزی های مهارت برنامه یو عمل، طراح یتئور قیتلف یعنی یآموزش نیهای نو روش یطراح

 . شود دانشگاه احساس می یهای پژوهش تیها و اولو نظارت بر طرح

سازی  راهنمایی برای پیادهتواند  علمی می داشتن الگوی ارزیابی دقیق و منطقی اعضای هیئت 

سازی  ای، توسعه اجتماعی، توسعة اقتصادی، شفاف های فرهنگی، آموزشی، توسعة حرفه ارزش

آبادی و زنگنه،  شمس مورکانی، فتح)ماهیت، افزایش کیفیت و بهبود عملکرد دانشگاه باشد 

دانشگاه  میعل هیئت  یعملکرد اعضا ةجامع دربار ةاز آنجا که مطالع، یکل طور به(. 232 

هیئت  یعملکرد اعضا یابیاز آن است که ارز یها حاک ینگرفته است و بررس انجام انیفرهنگ

ها  عملکرد آن یابیارز ،دانشگاه باشد یها و اسناد باالدست متناسب و همخوان با سیاست دیعلمی با 

و  ید باالدستاهداف، اسنا، متناسب با ساختار، مأموریت یالگو ةازمند ارائیها ن حوزههمة در 

 یاصل ةلأمس. است انیدانشگاه فرهنگ یاتیهای عمل سازی برنامه نفعان به منظور پیاده ذی یازهاین

علمی  هیئت  یعملکرد اعضا یابیمنظور ارز به ریجامع و فراگ یالگو کی یطراح پژوهش حاضر

 . است انیدانشگاه فرهنگ

های  ارزیابی عملکرد در زمان های متعددی از مدیریت منابع انسانی تعریف نظران صاحب

شده و  ارزیابی عملکرد فرایندی است شامل بازخورد از هر نتیجة شناسایی. اند مختلف داشته

کند و راهنمای شغلی و زمینة توسعة عملکرد  ای که عملکرد کارکنان را مشخص می شده ارزشیابی

، و همکاران 3آپاک)کند  میمنظور دستیابی به اهداف سازمانی برای کارمند فراهم  کاری را به

                                                           
1. Khoury & Analou 
2. Apak 
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ی تساوی و عدالت، انتظار و عدالت ها هینظرارزیابی یک ابزار مدیریتی است که بر اساس . (2 31

 (.2 31،  مالی) استای  رویه

های سنتی  روش. شوند بندی می های ارزیابی عملکرد در دو گروه سنتی و مدرن تقسیم روش

 یبحران دادیروش رو، (یقضاوت) یمیبندی ترس وش رتبهر، (یقضاوت) یبند روش رتبه اند از عبارت

های مدرن ارزیابی عملکرد  روش .یفیتوص و روش (مطلق یاستانداردها)حساس  عیثبت وقا ای

اند از روش مدیریت  آمدند که عبارت به وجودهای مرسوم  منظور ارتقا و بهبود کاستی در روش به

روش ، (BARS)مطلق  یاستانداردها ای وررفتارمح یبند رتبه اسی، روش مقبر مبنای هدف

 درجه 221 یابیروش ارز. درجه 221 یابیروش ارزو  روش کانون مرکزی، منابع انسان یحسابرس

فهرستی از  صورت  نیبد. ارزشیابی گروهی است یاست که نوع یابیهای معمول ارز از روش یکی

مستقیم اعم از مدیران،  تقیم و غیرافراد مرتبط مس همةشود و از  نظر تهیه می های مورد شایستگی

واحد . دکننمربوطه را تکمیل  یها شود تا پرسشنامه زیردستان، همکاران و خود فرد خواسته می

تواند دریابد که تا چه  کند و کارمند می مدیریت منابع انسانی نتایج ارزشیابی را به کارمند ارائه می

  (.2 31، 3یوسیفشوت و ) دش تفاوت داردعملکر بارةوی با عقاید سایرین در ةمیزان عقید

 این نظریه بر این فرض است. استی زیربنایی ارزیابی عملکرد ها هینظرگذاری از  نظریة هدف

 .کند می قدم ثابتدادن کارها  که افراد را در انجام است عنوان منبع اصلی انگیزش فرد به ةاراد که

هدف یعنی آنچه فرد آگاهانه به  .رد پایدار استة بهبود و عملکلیوسی، گذار هدفمعتقدند  رانیمد

اهداف بر رفتار یعنی عملکرد شغلی از طریق ساز و کارهایی مانند خودکارآمدی، . دنبال آن است

های پولی اثر  گیری، استقالل شغلی و انگیزه های شخصیتی، بازخورد، مشارکت در تصمیم ویژگی

کند، بدین معنا که افراد از میزان  ذاری ایفا میگ بازخورد نقش کلیدی در نظریة هدف. گذارد می

تواند آن را افزایش دهد، آگاهی  پیشرفت، تعهد خود به اهداف سازمان که خود کارآمدی می

                                                           
1. Maley 
2. Shaout & Yousif 
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های فردی اعضای  گذاری، آگاهی از میزان شایستگی هدف براساس نظریة(.   31،  فرد)یابند  می

ی تفکر انتقادی که به خالقیت ریکارگ بهرا در  ها نآرا در حرفة خود توانمند، و  ها آنعلمی  هیئت 

همچنین، باالبودن قوة شناختی . کند شود کمک می ی و یادگیری منتهی میاددهی در نظام یورو نوآ

آموزی  های آموزشی و پژوهشی، به بسط و گسترش تفکر انتقادی، مهارت مدرس در حوزة فعالیت

 .شود عی منتهی میپژوه و تربیت کنشگران اجتما و معلم آموزش
یی در زمینة طراحی الگوی ارزیابی عملکرد ها پژوهشبررسی متون نظری ارزیابی عملکرد، 

علمی  بر ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  مؤثردهد عوامل  نشان می ها دانشگاهعلمی  اعضای هیئت 

هفت نشان داده است ( 232 )برای نمونه، خدیوی و الهوردی خان وزیری . بررسی شده است

آموزشی،  های فعالیت و ای، تدریس حرفه پژوهشی، توسعة های ای، فعالیت حرفه مؤلفه شامل تعهد

اجتماعی برای ارزیابی عملکرد اعضای  و سیاسی های فعالیت و علمی و اجرایی مشاوره، خدمات

 (.232 خدیوی و الهوردی خان وزیری، )علمی مناسب است  هیئت 

های  نیز در پژوهشی نشان دادند فعالیت( 232 )ادی و زنگنه آب همچنین، شمس مورکانی، فتح

بر ارزیابی عملکرد اعضای  رگذاریتأثهای فردی از عوامل  آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و شایستگی

 (. 232 آیادی و زنگنه،  شمس مورکانی، فتح) استعلمی دانشگاه  هیئت 

علمی  بی عملکرد اعضای هیئت ی ارزیاها مؤلفه( 3 31)جسارتی، اسداهلل و قنبری ادری 

ة توسعی، ا مشاورهای و  دانشگاه آزاد تبریز را تدریس، خدمات علمی و اجرایی، خدمات حرفه

های آموزشی  های آموزشی، فرهنگی و فعالیت ، فعالیتبرنامه  فوقی ها تیفعالای و پژوهشی،  حرفه

  (.3 31، 3قنبری ادریجسارتی، اسدهلل و )عنوان کردند 

 یاعضا یعملکرد آموزش یابیارزش ةسیمقا»با عنوان  یا مطالعه (232 )زارع و نعیمی مهدوی، 

از  پرسش 3  پژوهش شاملاین . انجام دادند «ها آن یابیبا خودارز انیعلمی توسط دانشجو هیئت 

ارتباط  یتسلط بر موضوع درس، چگونگ زانیدرس، م میو انتقال مفاه میقدرت تفه یچگونگ لیقب
                                                           
1. Fred 
2. Jesarati, Asadollah & GhanbariErdi  
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 یابیو ارزش تاداناس یابیخودارز ةسیکه به مقا بود یهای آموزش استفاده از انواع روش و وبا دانشج

 (.232 مهدوی، زارع و نعیمی، ) پردازد می انیدانشجو

 اند از اشاره کردند که عبارت در تدریس بعد 3ای به  در مطالعه( 232 )تپه و همکاران  قره

رابطه مدرس و ، یمطالب، تعامل گروه یهد مدرس به موضوع، سازمان یمند عالقه، یریادگی

هرکدام  .یکل یابیارزف، یتکال، یگذار داده شده، امتحان و نمره یمطالب آموزش تیدانشجو، جامع

مؤثر باشد  سیتدر تیفیک بهبودکارآمد و  سیتواند بر تدر می اسیمق نیاز ابعاد موجود در ا

 (.232 تپه و همکاران،  قره)

علمی  بعد را برای ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  هد( 1 31)و پانک  الملل آرناتو در سطح بین

ی و داشتن شناس فهیوظاند از دانش جامع در زمینة تدریس،  دانشگاه بخارست بیان کردند که عبارت

ارتباط بین استاد و دانشجو، داشتن مهارت برای ارائه، شور و شوق تدریس، مدیریت کالس، 

های اداری  زشی در امتحان، کیفیت محتوای تدریس، پژوهش، مهارترعایت معیارها و اهداف آمو

 ، پانکآرناتو و )های علمی  ها و انجمن یا مشارکت در توسعة دانشگاه و شرکت در کنفرانس

31 1.) 

مدل سیستم ارزیابی عملکرد با معیارهای تدریس، پژوهش و ( 1 31) 3گاترجی و قوشقوش، 

در این مدل معیارها و . مؤسسات آموزشی ترسیم کردندتوسعه و خدمات را برای ارزشیابی 

معیارهای اصلی شامل تدریس که این معیار . باشند زیرمعیارهای ارزشیابی مدرسان بدین ترتیب می

های پیشرفته  خود نیز زیرمعیارهایی از قبیل برنامة درسی، امتحان کالسی هر ترم، استفاده از روش

معیار تحقیق و . جویان، استفاده از ابزار پیشرفته تدریس داردتدریس، نظم و انضباظ، نتایج دانش

های  توسعه نیز زیرمعیارهایی مانند تألیفات، ارائة سخنرانی در سمینارها، برگزارکنندة کارگاه

ها و راهنمای  کنندة برنامه حمایت، های آموزشی، راهنمای طرح و پروژه آموزشی، شرکت در کارگاه

                                                           
1. Arnăutu & Panc 
2. Ghosh, Chatterjee & Ghosh 
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 در مشارکتشناسی،  موقع، وقت ار خدمات شامل حضور بههمچنین، معی. استپژوهش 

قوش، گاترجی و قوش، ) استی، پیروی از مدیریت و مقررات درس ةبرنام و یاضاف های فعالیت

31 1 .) 

علمی دانشگاه پاالکی در  ی هیئت اعضامدل ارزیابی (   31)استوکالسا، تاالواسا و هولک 

ی و پداگوژ های فعالیتاند از  کردند، که عبارتجمهوری چک را در دو بعد فعالیتی ترسیم 

، سیتدراند از  ی عبارتپداگوژ های فعالیتهای ارزیابی در  شاخص. توسعه و قیتحق های فعالیت

های ارزیابی  همچنین، شاخص. مطالعههای  نهیزم توسعه با مرتبط یکارهاو ، انیدانشجو ییراهنما

ت در مجالت معتبر و مهم، کتا،، ثبت اختراعات و ، انتشار مقاالتوسعه و قیتحق های فعالیت در

،  استوکالسا، تاالواسا و هولک) است هیریتحر ئتیهغیره، مدیریت پروژه و طرح و عضویت در 

31  .) 

علمی مؤسسة  های ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  نیز شاخص( 3113) 3اسحاق و یوزانی

های کلیدی در آموزش و  شاخص. ندرا بررسی کرد( UM)آموزش عالی دانشگاه ملی مالزی 

اند از در دسترس بودن استاد برای بحث و بررسی، کیفیت مواد آموزشی، توانایی  نظارت عبارت

های کلیدی در پژوهش و نوآوری در نتیجة پژوهش  شاخص. یا رشته انیمتدریس موضوعات 

ازات شامل ثبت و یی، امتیهای اجرا پروژهتعداد : به این شرح است( 3113)اسحاق و یوزانی 

ی، موفقیت در صنعت که خروجی پژوهش اعضای هیئت ا چندرشته/یا رشته نیمحدوده باختراع، 

دانشگاهی /ای در مجالت حرفه فاتیتألهای کلیدی در انتشارات، انتشار  شاخص. علمی بوده است 

های آموزشی  ه، تعداد دورفاتیتألها و  ی ملی، تعداد ترجمهها اجالسیا ملی، انتشار مقاالت در 

مدت به دانشجویان،  های کوتاه های کلیدی در مشاوره، تعداد مشاوره شاخص. مدت کوتاه

ی خارج از دانشگاه، ا مشاورهدادن در دانشگاه، تعداد کارهای  های تسهیم دانش، مشاوره کارگاه

های کلیدی در خدمات دانشگاهی، بازدید از  شاخص. یمؤسسات آموزش عالمشاور / عضو پنل
                                                           
1. Stoklasa, Talasova & Holecek 
2. Ishak, Suhaida, & Yuzainee 
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مجالت، ارائة خدمات /ها نامه انیپا/ ی، در مقاالتدانشگاه ریغهای دانشگاهی و  انجمن/ ها یسخنران

 (. 3113اسحاق و یوزانی، ) برنامه  فوقهای  و دیگر فعالیت ها ورزششرکت در /به جامعه، عضو

 وهر کشور  عالی زشموآ منظا بافت دهد می ننشا هشوپژ ةپیشین و هشد ئهارا یلگوهاا ورمر

 ها آنبر طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مدرسان  مورد مطالعه عالی زشموآ ةمؤسسیا  هنشگادا عنو

 ها آنمبتنی بر رسالت و مأموریت  ها آنهای ارزیابی لگوابدین معنا که . داشته است دییاز تأثیر

الگوی  گرفتن رسالت و هدف اصلی خود بایدمدنظرمعلم با  بنابراین، دانشگاه تربیت ؛ بوده است

خود داشته باشد تا مدیران علمی  هیئت  یعضاابرای ارزیابی عملکرد  جامع و کامل ارزیابی

تدریس، پژوهش و خدمات کیفیت  دبهبو رمنظو های آموزشی بتوانند نظارت مستمر به گروه

کردن معیارهای ارزیابی دقیق و دارای اعتبار برای مدرسان  مشخص .اجرایی مدرسان داشته باشند

 .ری و الزم استضرو

 :های اصلی پژوهش حاضر به شرح زیرند از این رو، پرسش

 اند؟ ماکد فرهنگیانعلمی دانشگاه  اعضای هیئت  یابیارزهای  مؤلفه -

علمی دانشگاه فرهنگیان دارای اعتبار  های عملکرد احصاشده برای اعضای هیئت  آیا مؤلفه -

 است؟

 شناسی پژوهش روش

 جمله مصاحبة از ابزارهای کیفی از آن در که انجام گرفته است با رویکرد آمیخته حاضر پژوهش

 کمی های روش از علمی و های ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  اکتشافی برای شناسایی شاخص

علمی  جامعة آماری اعضای هیئت . شده است استفاده کیفی فاز از برآمده مفهومی مدل برای تأیید

علمی و مدرسان  دگان در بخش کیفی شامل اعضای هیئت کنن مشارکت. دانشگاه فرهنگیان است

. معلم بودند ی مرتبط با حوزة تربیت ها دانشگاهعلمی سایر  دانشگاه فرهنگیان و اعضای هیئت 

، ترجمه و غیره در حوزة تربیت فیتألمعیار انتخا، افراد برای مصاحبه داشتن سوابق پژوهشی، 

در ؛ شود معلم می یان و سابقة باالی تدریس در تربیت مسئولیت در دانشگاه فرهنگ ، داشتنمعلم 

قبل از شروع هر مصاحبه، . کنندگان مصاحبه شد از این جامعة مشارکت نفر 2 پژوهش حاضر با 
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پژوهش  های ی از طرح پژوهش، نتایج بررسی پیشینة پژوهش، به همراه اهداف و پرسشا خالصه

در ابتدای هر جلسة . از طریق ایمیل ارسال شد دگانشون مصاحبهبرای مطالعه و آمادگی اولیه برای 

های مصاحبه  سپس، پرسش. طور مختصر توضیح داده شد گرفته به انجاممصاحبه دربارة کارهای 

 برفی گلوله یریگ نمونه روش های عمیق مصاحبه دادن انجام برای یریگ نمونه برای. مطرح شد

 بعدی یها گروه سپس و شوند انتخا، می صاحبهم برای اولیه گروه یک روش این در. شد  استفاده

 نظری اشباع به پژوهش که یابد می تداوم تا جایی یریگ نمونه و شوند یم معرفی گروه همین توسط

 همةپس از هر مصاحبه، فایل صوتی مصاحبه شنیده شده و  بنابراین،؛ برسد کفایت داده و

شد و از این طریق فایل صوتی به فایل نوشتاری  افزار ورد پیاده در نرم عیناً گرفته های انجام صحبت

شده طی دو  آوریدهای گر تحلیل داده پس از .اجرا شد کدگذاری روشبعد،  ةدر مرحل. دشتبدیل 

دوم تحقیق  ةدر مرحل. دشپژوهش ارائه  ة، الگوی مفهومی اولیباز و محوری مرحله کدگذاری

های  اولیه و با هدف اصالح تحلیلنظران  صاحب یگروه کانونی با حضور برخ ةکیفی، جلس

پس از برگزاری گروه کانونی و بر مبنای . دششده تشکیل  هو اعتباریابی الگوی ارائ گرفته انجام

 . شده اصالح شد های شناسایی مؤلفه شده و نتایج آن، الگوی ارائه

 علمی دانشگاه فرهنگیان جامعة آماری پژوهش در بخش کمی نیز استادان و اعضای هیئت 

 ییاز روا نانیمنظور اطم به. حجم نمونه انتخا، شدند عنوان بهنفر  313از این تعداد، است؛ 

منابع  یساز ، مثلث(شوندگان مصاحبه)توسط اعضا  یهای بررس پژوهش حاضر، محقق از روش

روش بازآزمون ، ییایپا نییتع یپژوهش حاضر برا در .استفاده کرد یریپذ انتقال تیها و قابل داده

محاسبه پایایی بازآزمون از میان  یبرا. پژوهشگر استفاده شد یارزیابی ثبات کدگذار یبرا

 ةها در یک فاصل از آن یکنمونه انتخا، شد و هر برایگرفته چند مصاحبه  های انجام مصاحبه

شده در دو  مشخص یکُدها ،سپس. شد یبار کُدگذار وزمانی مشخص توسط خود پژوهشگر، د

درصد بود و از این نظر،  31میزان پایایی . انتخابی با هم مقایسه شد ةر مصاحبه یزمانی برا ةفاصل

عاملی  بارهمچنین، . توان دارای پایایی در نظر گرفت ها را می گرفته و تحلیل آن های انجام مصاحبه

ها با  آن یهمگرا ییو روا پایایی مرکبکرونباخ،  یآلفا زانیمهای ارزیابی عملکرد و  همة مؤلفه
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 یابیابعاد ارز مرکب ییایپا بیضرا محاسبه شد که نتایج نشان داد همة SmartPLSافزار  نرم

 دهندة که نشان است 2/1باالتر از  AVE بیضر زانیمعالوه،  به. استباالتر  درصد 01عملکرد از 

 .استعملکرد  یابیابعاد ارز نیمناسب ب ییهمگرا

 های پژوهش یافته

اصلی به  ةمؤلف 2کد محوری و در مجموع  2 و  نهایی کد 212های کیفی  داده کدگذاریطی 

با  ای دانش حرفهمؤلفه . شدندشناسایی  یعلم ئتیه یعملکرد اعضا یابیهای ارز لفهؤعنوان م

مهارت مؤلفه  ی؛و دانش عموم، یتیترب -یدانش موضوع، یتیدانش ترب، یدانش موضوعهای  مقوله

اخالق  مؤلفه ی؛و پژوهش و نوآور یتیریهای مد تمهار، یا هحرف یرهبرهای  با مقوله ای حرفه

و  و ابتکار عمل یاخالق اجتماعت، یحسن ن، یشناس فهیوظ، یدوست نوعهای  با مقوله ای حرفه

ی شناسایی و صبور یگشودگ، یمعاشرت، یریپذ توافقهای  با مقوله یتیشخص یها یژگیو مؤلفه

 . شدند

که دانش را ( 392 )  شالمنای نظریة ه ای مؤلفه در بخش دانش حرفه: ای دانش حرفه

 ، دانش پداگوژی(3CK) ییمحتوااند از دانش  بندی کرده است، به دست آمد که عبارت طبقه

(2PK) ییمحتوا –، دانش تربیتی (2PCK ) یعمومو دانش (1GK ) یدانش پداگوژکه شامل 

از اهداف و  دانشو  جامعه ی،آموزش طیمح دانش، ها های آن و ویژگی رانیفراگ دانشی، عموم

دانش شامل  نیا. شود سیاست که قرار است تدر یدانش محتوا دانش. ی استهای آموزش ارزش

 ها یهها و نظر دهیاست که ا یدرس ةرشت  کیهای موجود در  هیو رو ها هیدانش واقعیات، مفاهیم، نظر

های  برنامه از یا گسترده فیطدانش برنامة درسی به . کند و به هم مربوط می یده را سازمان

                                                           
1. Shulman 
2. Content knowledge 
3. Pedagogical knowledge 
4. Pedagogical content knowledge 
5. General pedagogical knowledge 
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موجود  یانواع مواد آموزش با سطح مشخص کی موضوعات خاص در سیتدر یبرا شده یطراح

استفاده یا که به است  ییها یژگیو از یا مجموعههمچنین، شامل و  درسی ةآن برنام به در رابطه

، وهعال به. اشاره دارد خاص طیشرا درآموزشی مواد  ایخاص  یهای درس از برنامهعدم استفاده 

یی و تربیتی یا پداگوژی است، محتوامحتوایی را دانش متمایز که ترکیبی از دانش  –دانش تربیتی 

 ای یتیدانش ترب. است( PCK) ییمحتوا – یتیموفق نیازمند دانش ترب سیادعا کرد تدراو . داند می

 یاجتماعو  یشناخت یها هینظرس، یتدر ندیمربوط به فرا یها یشامل اطالعات و آگاه یپداگوژ

دادن  دانش چگونه آموزش ،قتیدر حق. در کالس درس است ها هینظر یکاربردسازو  یادگیری

 (. 392   شولمن،)دانش محتوایی 

مورالز و  پنا)در حیطة شناختی است  3بندی بلوم طبقهبراساس ( 392 )بندی شولمن  تقسیم

: بندی شدند نظریة بلوم طبقه براساس آمده دست بههای فرعی  بدین ترتیب مقوله(. 2 31، 2پلتون

در . یو کاوشگر نشیو آفر خلق، بیترک، سنجش و قضاوت، لیتحل، کاربرد، درک و فهم، دانش

 .بر حافظه و به خاطر سپردن معلومات کسب شده است یمبتن یریادگی یادسپاریبه دانش یا سطح 

گیری عمیق از م به درک و یادفهدرک و . در حقیقت، دانش موضوع و محتوای آموزشی است

و  شود می یریادگیاز  یوارد سطح باالتر، فرد کاربرددر سطح . شود محتوای آموزشی اطالق می

 تیقابل رندهیادگیفرد ، لیتحل یریادگیسطح در . شده را دارد آموخته  دانشی ریکارگ بهتوانایی 

نقد و  یریادگیسطح . آورد دست می بهرا ی و موقعیت آموزشی مباحث درس لیتحل و  هیتجز

نقد و  تیقابلتوانایی و  رندهیادگ، یشود را شامل می یریادگیسطوح  نیاز باالتر یکی ی کهابیارز

 نشیبلوم به خلق و آفر یةدر نظر یریادگیسطح  نیاالترب .آورد دست می بهموضوعات را  یابیارزش

قادر ارزشیابی  و لیتحل و  هیتجزبعد از درک، کسب توانایی  رندهیادگیفرد  یعنی ؛اختصاص دارد

 (.2 31 2،مونزنمایر و روبین) دست بزند ینندگیبه خلق آثار و آفر موضوع درسی ةنیاست در زم

                                                           
1. Shulman 
2. Bloom 
3. Pena-Morales & Pelton 
4. Munzenmaier & Rubin 
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، ای حرفه یرهبرهای  ارزیابی مهارت استادان شامل ارزیابی مهارت: ای مهارت حرفه

ی گر تیهدابه قدرت نفوذ و  ای حرفه یرهبر. فناوری استپژوهش و ی و تیریمدهای  مهارت

ی در انتقال تبحر کالمو توانایی و  کالس ی نیز به قدرت مدیریتتیریمدهای  مهارت. اره دارداش

معلمی و  ةحرف فناوری نیز به تولیدهای علمی دروهش و ژپ. مطالب آموزشی استاد اشاره دارد

 .روز اشاره دارد های فناوریاستفاده از 

ی آموزش بخش تیفیکای و  حرفهیا رهبری یادگیری نقشی مهمی در توسعة  ای حرفه یرهبر

توانند فرهنگ و جو  آموزشی می رهبران (.2 31،  قوره جیلی و کریمیعبدالهی، )از  دارد

همچنین، به رشد، پیشرفت، توسعة . ها ایجاد کنند ها و کنفرانس یادگیری، فرصت حضور در کارگاه

ای  حرفه یرهبر(. 232 اد، نژ زاده، لسانی و مطهری رجب)کند  می و نوآوری معلمان کمک ای حرفه

معلم نقش  استاد تربیت . اشاره دارد ها آنی گر تیقدرت نفوذ و هدامعلم به میزان  استادان تربیت 

ی و راهنمایی در قلب و ذهن دانشجویان خود نفوذ کند، گر تیهدابخشی دارد و باید بتواند با  الهام

 . در آینده باشد ها آنتا الگویی مناسب برای 

مدیریت کالس شامل . به مدیریت کالس و تسلط کالمی استاد اشاره دارد های مدیریتی مهارت

کند تا در فعالیت  ها و فنون تدریس بسیار دقیق و حساس است که به فراگیران کمک می روش

کند تا از حداکثر توان خود در تسهیل شرایط  یادگیری موفق باشند و به استادان نیز کمک می

تسلط (. 232 کاظمی، محمدی و رئیسون، )کردن یادگیری فراگیران استفاده کند  ی و اثربخشاددهی

، جا و نامناسب کلمات نابه کالمی به توانایی ارائه و انتقال مطالب با سالست و نرمی، تکرارنکردن

از (. 231 زاده،  زاده، سلیمی و صالحی طاهری)اشاره دارد  کلمات استفادة درست از و یده سازمان

باید از توانایی هدایت کالس با  ها آننقش استادان انتقال مطالب درسی است و  ترین مهمه آنجا ک

ی برای یادگیری دارند و در واقع، استاد باید توان ا ژهیوتوجه به اینکه فراگیران هر یک شرایط 

ی از و اد، گفتاری هوش کالمهمچنین، . های مختلف تدریس را داشته باشد استفاده از روش

                                                           
1. Abdollahi, Ghoorehjili & Karimi 
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ی را داشته ژگیومفاهیم و مطالب درسی است که استاد نیز باید این  انتقالرهای بسیار مهم در ابزا

های بسیار مهم اجتماعی است که به این نکته نیز اشاره دارد که  مهارت کالمی از مهارت. باشد

مناسب و  یده ها و سازمان خود با استفاده از اصطالحات صحیح، مثال توضیحاتاستاد بتواند 

 . به دانشجو انتقال دهد حیح نظرات خودص

بیان کردند  (1 31)و همکاران   توان گفت، کالگاگنی نی در زیرمعیار پژوهش و فناوری می

زمانی که در نشریات علمی منتشر شود به نشر و گسترش است و  یدانشگاه یتیپژوهش فعال

توان گفت  ی، میطور کل به(. 2 30آبادی،  ابراهیم و زین غالمی، آراسته، نوه)شود  دانش منتج می

 یآثار اعضا، یدانشگاه یپژوهش دیتول نیتر ملموس. شود می بندی طبقهی دانش ضمن لیذپژوهش 

های  فرهنگیان باید مهارت بنابراین، استاد دانشگاه. است... ها و ها، کتا، شامل مقاله علمی هیئت 

 معلم برآمده از دل تربیتپژوهش ی، مشارکت یها پژوهشدادن  پژوهشی به منظور انجام

پژوهشی و علمی  -علمی مقاالتی، پژوهش یها طرح، (پژوهی پژوهی و روایت پژوهی، درس اقدام)

دانشجویی را  نامه انیپا یراهنما و به عنوانمجالت  یةریتحر یها ئتیدر ه تیعضوترویجی،  -

 . داشته باشد

 آموزش کارایی و کیفیت منظور ارتقای ابزاری نیرومند به عنوان بهتوان  می را اطالعات فناوری

های  محیط شکل جدیدی از تا شده است موجب فناوری توسعه و رشد گستردهة... دانست

 چارچو، اطالعات در حقیقت، فناوری. فراگیر ایجاد شود و خالق، فعال تعاملی و یادگیری

ه و آموزشگران و یافت ارتقا آموزش طریق کیفیت این تا از آورد می وجود به را ساختارمندی

 را خود یادگیری دست یابند، انگیزة وسیعی یادگیری فراگیران بتوانند با استفاده از فناوری به منابع

. (232 دشتی،  شیخی و غالمی هره) کننداستفاده  را مختلف یادگیری یها شکل و دهند افزایش

، و غیره به منظور لمیف، نتیمانند پاورپو متنوع یها یاستفاده از فناوراستاد دانشگاه باید قادر به 

 . ی خود باشدروز بودن منابع درس بهی و آموزش کمک لی، وسایاستفاده از مواد آموزش

                                                           
1. Calcagnini 
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خالق ات، یحسن ن، یدوست نوعهای  ای مؤلفه در بخش ارزیابی اخالق حرفه: ای اخالق حرفه

 یسازمان یهای رفتار شهروند ؤلفهو ابتکار عمل که از م یوجدان کار یشناس فهیوظ، یاجتماع

 انیعلمی در دانشگاه فرهنگ ای اعضای هیئت  اخالق حرفه یابیارز یهای اصل هستند به عنوان مقوله

فراتر فرد که  بصیرت با و ، آگاهانه3رفتارهای داوطلبانه به  رفتار شهروندی سازمانی .دششناسایی 

اند از اینکه فرد آزادانه و بدون انتظار پاداش  ویژگی این رفتارها عبارت. ظایف سازمانی استاز و

 یگانه رفتار شهروند ابعاد پنج. دهد برای ارتقای سازمان خود و کمک به همنوعان انجام می

، 0ارگان) 2یشناس فهیوظو  1، اخالق اجتماعی2، حسن نیت2یدوست اند از نوع عبارت یسازمان

 399.) 

استاد . یحل مشکالت و وظایف کار ین براکمک به دیگر اعضای سازما یعنی یدوست نوع

به منظور  تیبدون شکا یثارگریگذشت و ا داوطلبانه همراه با یرفتارها دیبا انیدانشگاه فرهنگ

 ای تیحسن ن. داشته باشد رانیفراگ یو مسائل آموزش تیو ترب میکمک به حل مسائل نظام تعل

فشار و استرس کاری در رابطه با دیگران  جادیرفتارهای مؤدبانه به تالش فرد برای جلوگیری از ا

و احترام و حفظ  میتکر ،گرید  عبارت به .کنند می جادیهمراه با آرامش را ا طیشود که مح گفته می

تواضع از هرگونه کمک و ، یفروتن، یدلسوز، یمهربان، یاخالق  استاد با خوش. دارد یکرامت انسان

 یعنی یاخالق اجتماع. کند نمی غیدر( و همکاران انیدانشجو) انیمنظور رفع مشکالت اطراف به دهیا

به  ییمعلم در پاسخگو  استاد تربیت. در زندگی سازمانی یریپذ تیتمایل به مشارکت و مسئول

 ریپذ تیمسئول ستیز  طیخدمت به جامعه و حفظ مح ةخصوص ارائ و جامعه به یمسائل اجتماع

پاسخ به موضوعات و  یبرا یپژوهش یها طرح ادند و مشاوره و انجام دهیا ةباشد و به دنبال ارائ

                                                           
1. Organizational citizenship behavior 
2. Voluntarily 
3. Altruism 
4. Courtesy 
5. Civil Virtue 
6. Conscientiousness 
7. Organ 



522                                                          9399 پاییز، 3، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 ای زهیوجدان کاری به انگ ای یشناس فهیوظ. دانشگاه و جامعه باشد نیارتباط ب جادیمسائل جامعه و ا

 فیخود در سازمان که به طور تمام و کمال وظا یشغل فیوظا دادن جامنسبت به ان یدرون شیگرا

ابتکار عمل به توسعه آموزشی، توسعه (. 3 31،  مارکس)د نحو انجام ده نیمحوله، به بهتر

 اقیاشتبنابراین، (. 233 زاهدی و بازرگان، )پژوهشی، توسعه سازمانی و توسعه فردی اشاره دارد 

نارها، یسم ها، کارگاه یبرگزار یالعمر و تالش برا مادام یریادگیمستمر،  یریادگیبه  و عالقه

 یو پژوهش یکردن ابهامات آموزش منظور برطرف به رهیو غ یهای نقد و بررس یها و کرس ومیسمپوز

  (.2 31و همکاران،  3فینتروارد) شود می یسطح دانش و مهارت استاد منته شیبه افزا انیدانشجو

 یتیهای شخص ویژگی

فرد که او را از  یایشده و پو یده و صفات سازمان اتیاز خصوص یا عبارت است از مجموعه

ساحت  براساس(. 1 31، 2متا) گذارد تأثیر میو رفتار فرد  زهیشناخت، انگکرده و بر  زیمتما گرانید

 یستیز یها یژگیبر درک و زیپرورش ن و  آموزش نیادیدر سند تحول بن یو بدن یستیز تیترب

حفظ و  یو تالش مداوم برا شیخو یو روان یجسم یازهایمسئوالنه به ن ییخود و پاسخگو

تأکید شده  یاسالم اریبراساس نظام مع گرانیخود و د یانو رو یسالمت و بهداشت جسم یارتقا

فرد،  یمنیسالمت و ا یحفظ و ارتقا یبرا شخصیتیهای  لزوم توجه به ویژگین، یبنابرا. است

های شخصیتی  ویژگی(. 232 بوستانی، بانشی و شاکری، ) مهم است یانسانجامعه و حفظ روابط 

معلم در ایجاد تعامل با  ی استاد تربیت پذیری، معاشرتی، گشودگی و صبوری برا توافق

اشاره دارد، افراد با  یفرد نیب التیبه تما یریپذ توافق یژگیو. دانشجومعلمان بسیار مهم هستند

دلسوز، متواضع، فروتن، مهربان،  اعتماد، همراه، قابلرخواه، یاساساً مورد اعتماد، خ یژگیو نیچن

 ایگرا  افراد برون .(232 محمدیان، سجادی و فقیهی، )و بخشنده هستند ، یاخالق، مشارکت خوش

افراد اغلب  نیا .مثبت دارند جاناتیو ابراز ه یمیارتباطات گرم و صم یبه برقرار لیتما یمعاشرت

                                                           
1. Marques 
2. Finsterwald 
3. Mehta 
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ویژگی معاشرتی . بلندهمت هستند، یپرانرژن، یب صحبت، خوش خوش، یداشتن دوست، یاجتماع

 ،رو نیاست و از هم یترین صفات اله که از مهم شده انیداری ب البالغه با عنوان مردم در نهجبودن 

 یک تعامل، گرید  عبارت به. شتندارا د یاخالق لتیفض نیحد ا نیباالتر( ع) معصوم انیشوایپ

 ، تعامل از نظر جان دیوئی .کند می میتفه  قابلو  تسهیل را معانی درک که مشارکتی است ارتباط

 او به دیگران از را که جمعی اطالعات است که طی آن دانشجو آموزشی فرایند ةکنند نییتع عنصر

کمال خرازی و همکاران، )کند  می کاربردی دانش را برای خود ی وده شکل است یافته انتقال

ها را به تعامل و  آن رندگانیادگی انیوگو م با برقراری روابط و بسط گفت دیاستادان با (232 

ی و بهبود بانیپشتبه منظور  ها آن یاز نظرات منطق ازیکنند و در صورت ن بیترغ شتریمشارکت ب

ی ساز شبکهی، و مشارکت رییادگشجو، یتعامالت گرم و صمیمی با دان. شرایط موجود استفاده کنند

 . انجامد می انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ به بهبود

 یرندپذ ، خالق، مبتکر و انعطافیلیکنجکاو، روشنفکر، تخ ی، معموالًگشودگ تیافراد با شخص

با شخصیت افراد گر، ید  انیب  به. خود را حفظ کنند یو اجتماع یاسیس یها نگرش دارند یو سع

ها  آن یخود کنجکاو بوده و زندگ رامونیپ یایو دن یدرون یها تجربه ةوسعرشد و تدر گشوده 

 ها به ارزش یو گشودگ ها دهیبه ا یگشودگیش شامل دو جنبه از گشودگ. از تجربه استسرشار 

 لآ هدیا معلم یمرب کی که یاتیخصوص از یکی(. 1 31، 3لدوس، فلدمان و بردی -پارکس) است

 سیتدر طول در است ممکن که است یماتینامال مقابل در او یبردبار و صبر ،باشد داشته دیبا

 به معلم تربیت یمرب. شود می محسو، ای حرفه ارزش کی تحمل و صبر داشتن. شود می مواجه

 یمواقع در و باشد داشته را زا خشونتهای  تیموقع با مقابله توان دیبا معلم دانشجو یالگو عنوان

 یحت ای دانشجو به دیتهد و نیتوه از یصبور با بتواند ،شود مشاهده نامتعارف یرفتارها نیچن که

 کند فکر معلم دانشجو شود باعث تواند می یمنف یرفتارها رایز ،زدیبپره کالس از او کردن رونیب

                                                           
1. John Dewey 
2. Parks-Leduc, Feldman & Bardi 
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،  تونسا، ساحین اوز و گونر)د باشن داشته کالس طیمح در نامناسب یرفتارها توانند می هم معلمان

  .دهد ها را نشان می های مستخرج از متن مصاحبه ها و شاخص ها، زیرمؤلفه مؤلفه 3جدول (. 1 31

 

 ها  ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی مستخرج از پژوهشهای  های مؤلفه زیرمعیارها و شاخص. 1جدول 

 ها شاخص زیرمؤلفه مؤلفه

دانش 

 ای حرفه

دانش 

موضوعی 

(CK) 

 تسلط و اشراف بر موضوع و محتوای درس.  

 های آموزشی مرتبط با دانش موضوعی معرفی منابع و محتوای. 3

 .روزبودن دانش و اطالعات علمی و تخصصی استاد به. 2

 ربیتیدانش ت

نقشة جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و )آشنایی با اسناد باالدستی. 2

 ..(پرورش، سند برنامة درسی و

، تاریخ آموزش و تیو ترب میتعل ةفلسفدانش علمی مرتبط از قبیل با  ییآشنا .1

 ..(ی وابیسنجش و ارزش یها وهیشپرورش، روش و فنون تدریس، 

ی، اجتماع یشناس روانی، تیترب یشناس روان، رشد یشناس نواآشنایی با دانش ر. 2

 ..(شناسی عمومی و جامعه

 یتیتربدانش 

ی موضوع

(PCK) 

 یدرس میو انتقال مفاه میتفه ییتوانا. 0

 توانایی کاربردسازی مفاهیم نظری در محیط واقعی. 9

 قدرت نقد و تحلیل موضوعات در کالس. 3

 سائل مدرسه و اجتماعحل م یبرا یتفکر انتقاد ةوسعت. 1 

 .های دانشجویان براساس پوشة عملکرد ارزیابی عادالنة فعالیت.   

 های نوین تدریس کارگیری روش به. 3 

 داشتن طرح درس شناور. 2 

 روشن و مملوس یرهایمثالها، اشکال و تفستدریس موضوع درسی با استفاده از  -2 

 دانش عمومی

 ..(از لحاظ فرهنگی، قومیتی، دینی، تمدنی و)ن های فردی دانشجویا درک تفاوت. 1 

 آشنایی با ویژگیهای دانشجو معلم تراز نظام جمهوری اسالمی. 2 

 المللی رایج های بین تسلط بر زبان رسمی کشور و آشنایی با زبان. 0 

                                                           
1. Tunca 
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 ها شاخص زیرمؤلفه مؤلفه

مهارت 

 ای حرفه

 یرهبر

 ای حرفه

 قدرت تأثیر و نفوذ در دیگران.  

 توسعه و رشد دیگرانبخشی و کمک به  روحیة الهام. 3

 (داشتن هوش هیجانی)همدل و یکدل با دانشجو . 2

 (محرم اسرار بودن)مهارت در جلب اعتماد دیگران . 2

 یپژوهش ی ولیتحصهای  همشاورمهارت در دادن  .1

 گری ی و تسهیلگر تیدر هدا نگیو منتور نگیکوچهای  روش یریکارگ هب .2

 یهای کارورز دوره

 و خالق دبخشیام، جیمه یریادگی طیمح جادیاتوانایی . 0

 پذیر پرورش و تربیت شهروند مسئولیت. 9

های  مهارت

 مدیریتی

 یدر انتقال مطالب آموزش رایو گ وایش انیب. 3

 (و انسجام در کالم یوستگیحفظ پ)ی تسلط کالم. 1 

 مدیریت محتوای درسی در طول ترم تحصیلی.   

 و حضور و غیا، دانشجومعلمان شناسی مدیریت کالس درس از لحاظ وقت. 3 

 
های تیمی بین دانشجویان و همکاران به منظور  سازی و ایجاد شبکه توانایی شبکه. 2 

 توسعة فردی و توسعة سازمانی

پژوهش و 

 نوآوری

 های مبتنی بر تربیت معلم تالیفات و ترجمه. 2 

 مقاالت علمی مرتبط با رشته و موضوعات تدریس. 1 

با همکاران یا ( پژوهی پژوهی و روایت پژوهی، درس اقدام)مشترک های  پژوهش. 2 

 دانشجویان

 نامة دانشجویی در سطح ارشد و دکتری راهنما و مشاور پایان. 0 

مدیر مسئولی، سردبیری، عضو هیئت )های معتبر علمی  عضویت در نشریه. 9 

 (.تحریریه و غیره

 یکیونالکتر یمحتوا دیتول گیری از فناوری در بهره. 3 

افزارهای آموزشی، اینترنت  رایانه، نرم)نوین آموزشی های  ابزار یریکارگ هبتوانایی . 31

 (و غیره

استفاده از منابع الکترونیکی و بانک )وجوی منابع علمی  مهارت کشف و جست.  3

 (اطالعاتی
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 ها شاخص زیرمؤلفه مؤلفه

اخالق 

 ای حرفه

 دوستی نوع

 مکاران و جامعههان، یکمک به دانشجوبه منظور داشتن شوق و اشتیاق تدریس

 گذاری دانش با همکاران داشتن روحیة مشارکتی در اشتراک

در دسترس بودن به صورت حضوری یا مجازی با دانشجویان و همکاران به منظور  .2

 ها اجتماعی آن -دهی و حل مشکالت آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پاسخ

شناسی  وظیفه

و وجدان 

 کاری

 و مقررات دانشگاه نیقوان، اصول، اهدافبه  یالتزام عملتعهد و . 2

 (ملی -ها و هنجارهای اسالمی احترام ارزش)ی به منشور اخالق یبندیپا. 1

ی، ها و منابع آموزش سرفصل یبازنگر) تیو ترب مینظام تعل یبخش تیفیتعهد به ک. 2

 ..(برنامة درسی و

اجتماعی، –ی، پژوهشی، فرهنگی آموزش یدر جلسات شورافعال شرکت . 0

 جویی و نظارت دانشگاهدانش

 دادن وظایف آموزشی، پژوهشی و تربیتی پذیری در انجام مسئولیت. 9

 مناسب با شئونات دانشگاه یپوشش ظاهرآراستگی و حفظ  .3

 حسن نیت

 باال عزت نفسداشتن . 1 

 های انسانی حفظ کرامت و ارزش.   

 پایبندی به تکریم و احترام ذینفعان. 3 

 انرعایت حقوق دیگر. 2 

اخالق 

 اجتماعی

 ارائة خدمت به جامعه در راستای حفظ محیط زیست و توسعة پایدار. 2 

 یا و مشاوره یتیخدمات حمای، و ارائة اجتماع یکمک به نهادها. 1 

ها  ها و سازمان های پژوهشی با دیگر نهادها، وزارت خانه مشارکت فعال در طرح. 2 

 .به منظور درآمدزایی برای دانشگاه

، یهای علم گفتمان)ی برگزاری همکار/یمجری مانند ا خدمات توسعهارائة . 0 

 ..(ی وها علم ها، انجمن و کارگاه نارهای، سمیهای تخصص نشست

 ابتکار عمل

 اشتیاق به یادگیری مستمر. 9 

 های توسعة فردی شرکت در دوره. 3 

 کردن برطرف منظوره بالمللی  های مشترک با استادان بین دادن پژوهش انجام .31

 .انیدانشجوآموزشی و پژوهشی ابهامات 
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 ها شاخص زیرمؤلفه مؤلفه

های  ویژگی

 شخصیتی

 پذیر توافق

 رو، خوشرو، متواضع و فروتن گشاده.  

 مهربان، دلسوز و برخوردار از ثبات عاطفی. 3

 صداقت در گفتار و کردار. 2

 معاشرتی

 برقراری ارتباط مؤثر با دیگران. 2

 با دانشجو یمیتعامالت گرم و صم .1

 ابراز هیجانات مثبت. 2

 گشودگی

های جدید و بدیع  پذیرش نظریات و پیشنهادهای دانشجویان به منظورکسب تجربه. 0

 در تدریس

 های متنوع در فرایند تدریس دادن فعالیت انجام. 9

های  ها و احساس کردن فرصت برای تبادل نظر دیدگاه پذیری در فراهم انعطاف. 3

 دانشجومعلمان

 صبوری

 ها محیط کار بردباری و سعة صدر در برابر مشکالت و گرفتاری. 1 

 تحمل رفتارهای نامتعارف دانشجویان.   

 نبودن به انتقادات دانشجویان و همکاران حساس. 3 

 های ارزیابی عملکرد اعتبارسنجی مؤلفه

افزار  ری نرمگی های اندازه های ارزیابی عملکرد احصاشده از مدل به منظور ارزیابی و اعتبار مؤلفه

Smart PLS گیری مدل، باید روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار  در ارزیابی بخش اندازه

های مورد گیری در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه. مدل بررسی شود

 آشکارا یا متغیرهای هدر بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص. نظر است

در مقابل، مسئلة اعتماد یا پایایی با این موضوع . کنند که مد نظر استگیری می همان چیز را اندازه

 .کنند گیری می های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه سروکار دارد که شاخص

های  شاخص دیر تی برای همةمقا دهد می نشان 2و  3های  شکل در مندرج عاملی تحلیل نتایج

 برای و است که در حد قابل قبول بوده، 2/1عاملی بیشتر از  بار و  /32بیشتر از  ای دانش حرفه
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های برازش مدل نیز  شاخص .شوند می محسو، مناسبی های شاخصای  دانش حرفهمتغیر  سنجش

از بار  3ل اولیه گویة در مد. شایان ذکر است. ای برازش مناسبی دارد نشان داد مدل دانش حرفه

عملی مناسبی برخوردار نبود که پس از حذف آن، مدل دوباره آزمون شد، که همة بارهای عاملی و 

 .ضرایب معناداری تأیید شد

  

شده  ای اصالح گیری دانش حرفه مدل اندازه. 2شکل 

 (تخمین استاندارد)

معناداری ) یا گیری دانش حرفه مدل اندازه. 3شکل 

 (ضرایب

 برایای  مهارت حرفههای  شاخص داد نشان 1و  2های  شکل در مندرج عاملی تحلیل نتایج

 .شوند می محسو، مناسبی های شاخصای  ها حرفه مهارتمتغیر  سنجش
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تخمین ) یا گیری مهارت حرفه مدل اندازه. 4شکل 

 (استاندارد

معناداری ) یا گیری مهارت حرفه مدل اندازه. 5شکل 

 (ضرایب

های اخالق  شاخص همة دهد می نشان نیز 0و  2های  شکل در مندرج عاملی تحلیل جنتای

 .شوند می محسو، مناسبی های ای شاخص متغیر اخالق حرفه سنجش ای برای حرفه
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تخمین ) یا گیری اخالق حرفه مدل اندازه. 6شکل 

 (استاندارد

معناداری ) یا گیری اخالق حرفه مدل اندازه. 7شکل 

 (ضرایب

های  شاخص داد همة نشان 3و  9های  شکل در مندرج عاملی تحلیل همچنین، نتایج

 های های شخصیتی شاخص متغیر ویژگی سنجش جز شاخص سوم برای های شخصیتی به ویژگی

بودن شاخص سوم ابتدا این شاخص حذف و  با توجه به عدم مناسب .شوند می محسو، مناسبی

 .است 3و  9 های فت نتایج نهایی مدل مطابق با شکلسپس مدل را از ابتدا مورد آزمون گر



   522                                                                  انیعلمی دانشگاه فرهنگ  هیئت یعملکرد اعضا یابیارز یالگو یطراح

 

 

 

  
های شخصیتی  گیری ویژگی مدل اندازه. 8شکل 

 (تخمین استاندارد)شده  اصالح

شده  های شخصیتی اصالح گیری ویژگی مدل اندازه. 9شکل 

 (معناداری ضرایب)

 علمی دانشگاه فرهنگیان  الگوی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت 

 خبرگان از گرفته انجامهای  تحلیل با ترکیبی الگوی و متون نظری از مستخرج الگوی بین تفاوت در

آموزش، پژوهش و  های مؤلفه متون نظری، از مستخرج الگوی در که اشاره شود باید به این نکته

 است های ارزیابی عملکرد استادان بوده خدمات اجرایی و مشاوره به صورت کلی به عنوان مؤلفه

 نشان( 392 )شالمن بندی انواع دانش از نظر  مؤلفة آموزش با طبقه کیفیهای  مصاحبه یلتحل با که

های  و خطبه ها نامه اساسمؤلفه مشاوره و خدمات اجتماعی نیز با مؤلفه اخالق بر . داده شد

مؤلفة پژوهش نیز با مؤلفة مهارت . و رفتار شهروند سازمانی ارائه شد البالغه نهجحضرت علی در 

تعامالت و پژوهش و ، یتیریهای مد مهارت، ای حرفه یرهبر های مهارتی استاد مانند گر مؤلفهو دی

 ،یریپذ توافق)و ابعاد آن  شخصیتی یها یژگیبا و یمفهوم یالگو ةتوسع .ی نشان داده شدنوآور

 متونو سهم پژوهش حاضر در  ینوآور( «اندوزی تجربه»یگشودگصبوری و به ویژه  ،یمعاشرت
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از  هر یک معلم بر این توافق نظر دارند که حوزة تربیت  خبرگان. عملکرد است یابیارز ینظر

 یالگو 1 شکل . باشد ارزیابی عملکرد استادان داشته بر مستقیم تأثیر تواند می اصلی مؤلفةچهار 

 .دهد دانشکاه فرهنگیان را نشان می علمی هیئت  یاعضا عملکرد یابیارز مفهومی

 
 

 علمی ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  هومیمف الگوی. 11شکل 

 گیری بحث و نتیجه

ارزیابی . هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارزیابی عملکرد مدرسان دانشگاه فرهنگیان بود

ی برای زیر برنامهتوان به  می ها آن ترین مهم از که دارد توجهی عملکرد نتایج و پیامدهای شایان 

، بهبود گوو و گفتکردن زمینة بحث  ریت عملکرد بهتر، فراهم، مربیگری و مدیتر اثربخشعملکرد 

های منابع انسانی اشاره  ی شواهد و سندسازی برای تصمیمآور جمععملکرد، توسعة کارکنان و 
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، شناسایی نیازهای ها ییتوانا و ها دانش، مهارت همچنین، بهبود (.0 31،  النگنسر و فینک)کرد 

ی، کل طور به. افراد از دیگر پیامدهای ارزیابی عملکرد است آموزشی، شناسایی نقاط قوت و ضعف

ها و  علمی دانشگاه را بهبود دانش، توسعة مهارت های ارزیابی عملکرد اعضای هیئت  توان پیامد می

 . ای دانست های حرفه شایستگی

ارزیابی  که است ریپذ امکان صورتی در نتایج و پیامدهای ارزیابی عملکرد این به دستیابی

به همین . باشد گرفته انجام مبنای اصول علمی بر و مستمر علمی به طور عملکرد اعضای هیئت 

بنابراین، ؛ خواهد بود مؤثربرای دستیابی به نتایج مطلو،  منسجم و چارچو، جامع منظور داشتن

هیئت  اعضای ارزیابی عملکرد مختلف زوایای که شود تدوین و طراحی یا گونه به باید چارچو،

های عضو  ی، معرف همة فعالیتکل طور بهدهد و  می در بافت و زمینة اجتماعی خود پوششعل 

های  ها و شاخص مؤلفه شناسایی ضمن شد بنابراین، در پژوهش حاضر سعی. علمی باشد هیئت 

هیئت  اعضای ارزیابی عملکرد جامعی برای علمی، الگوی هیئت  مناسب ارزیابی عملکرد اعضای

 .شود ارائه فرهنگیان دانشگاه در علمی 

های دانش  ای با مقوله چهار مؤلفة اصلی دانش حرفه های پژوهش حاضر نشان داد یافته

ای با  تربیتی و دانش عمومی، مؤلفة مهارت حرفه-موضوعی، دانش تربیتی، دانش موضوعی

با ای  های مدیریتی و پژوهش و نوآوری، مؤلفة اخالق حرفه ای، مهارت های رهبری حرفه مقوله

های  ای و ابتکار عمل، مؤلفة ویژگی ی، حسن نیت، اخالق حرفهشناس فهیوظی، دوست نوعهای  مقوله

 از برخی هرچند. پذیری، معاشرتی، گشودگی و صبوری شناسایی شد های توافق شخصیتی با مقوله

 پژوهش این دراصوالً  و شده بود شناسایی نیز الگوهای پیشین درها  آنهای  شاخص ها و مؤلفه این

 کاری جامع الگوی یک درها  آن ترکیب استفاده شود، ولی حداکثر پژوهش پیشینة از که شد تالش

های شخصیتی به طور اخص به آن توجه  پژوهش، ویژگی این در اینکه ضمن .استفرد  منحصربه

های دانشی، پژوهشی و خدمات  شده است، در حالی که در الگوهای گذشته بیشتر بر ارزیابی بعد

 .ی تأکید شده استا شاورهم
                                                           
1. Longenecker & Fink 



522                                                          9399 پاییز، 3، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 اعضای یابیارز به نسبتجانبه  همه توجه که است مشهود حاضر پژوهش یالگو ، دراز این رو

 عملکرد یابیارز با مرتبط و مختلف ابعاد کهطوری  به. است شده انیفرهنگ دانشگاه علمی هیئت 

 مطالعه الگو، با ینا در. است شده احصا استقرایی روشی و جامع نگاهی با علمی هیئت  اعضای

 عملکرد یابیارز شناخت در گرا کل الگویی عملکرد، به یابیارز مناسب های شاخص و ها مؤلفه

 یابیارزهای  برنامه انیمتصد و پژوهشگران تواند می که است شده یافته دست علمی هیئت  اعضای

  .دکن یاری مختلف عاداب درنظرگرفتن با و جامع ییها برنامه تدوین جهت در را علمی هیئت  اعضای

 شده ییشناساهای  هیگو وها  مؤلفه دهد می نشان پژوهش اول ةمرتب در یابیاعتبار نتایج

 ری، سایتیشخص های ویژگی ةمؤلف در هیگو کی و ای حرفه دانش ةمؤلف در هیگو کی یاستثنا به

 ،داشتند ینییپا عامل بار که ییها هیگو یابیاعتبار دوم ةمرتب در. داشتند مناسب یها بار عامل هیگو

 دانش ةمؤلف است یضرورآمده،  دست های به هیگو و ها مؤلفه به توجه ن، بایبنابرا؛ شدند حذف

 -یوضوعم های ، شایستگییتیترب های ، شایستگییموضوع های شایستگی به مربوط ای حرفه

 معلمان ربیتت منظور به انیفرهنگ دانشگاه تیمأمور به توجه با یعموم های شایستگی و یتیترب

 را یمعلم ةحرف الزم دانش و تخصص دانشجومعلمان نهیزم نیا در تا ردیگ قرار یجد توجه مورد

 نفعان، داشتنیذ به نسبت یفروتن و تواضع شامل که یتیشخص های ن، ویژگییهمچن. ندکن کسب

 یریذپ ، انعطافسیتدر در دیجدهای  تجربه همکاران، کسب ومعلمان  دانشجو بامؤثر  ارتباطات

 در یبردبار و صبر و معلمان دانشجو احساسات وها  دگاهیدنظر  تبادل یبرا فرصت کردن فراهم در

 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا نامتعارف یرفتارها و هاانتقاد برابر

به منظور  تیفیآموزش با ک ةارائ)معلم  تیاستاد ترب یا حرفه یها تیبا توجه به فعال ن،یبنابرا

نفوذ ) یدانشجومعلمان با رهبر یها ییمهارت در رشد و پرورش توانا ،یش معلمدان ةرشد و توسع

 یشتربا ارتباط ب یمدار و اخالق یاخالق یرفتارها تیو تقو( در ذهن و قلب دانشجومعلمان

 داریپا یرقابت تیکسب مز و ریپذ تیشهروندان متفکر و مسئول تیبه منظور ترب( دانشگاه با جامعه

داشتن منش و  ها، تیفعال نیا یو اجرا جادیا ةالزم ت،یو ترب مینظام تعل ةستیامعلمان ش تیدر ترب

و تواضع در  یو فروتن ماتیها و نامال تیدر برابر موقع یداشتن صبور یعنی یمعلم تیشخص
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و ظهور نسل سوم  افتهی جوامع توسعه نیدر ب ن،یهمچن. بودن فرد است یرفتار و کردار و معاشرت

ها ارتباط با محیط بیرون دانشگاه به منظور پاسخ به نیازهای  های اصلی آن ویژگیها که از  دانشگاه

نو و نداشتن تعصب در  اتیربتج رشیپذ یگشوده و باز برا تیداشتن شخص .واقعی جامعه است

 ئتیه یعملکرد اعضا یابیدر ارز یو فرهنگ یاسیس یها مانند ارزش گرانید یها مقابل ارزش

 .اردای د اهمیت ویژه یعلم

 اعضای عملکرد یابیارز به مربوطهای  برنامه اجرای و طراحی در توان گفت میان، یپا در

، عملکرد یابیارز ابعاد ةهم به توجه و جامعیت از برخورداری ضمن شود توجه باید علمی هیئت 

 واقعی اینیازه بر مبتنی ،گرید  عبارت به. باشد ای حرفه یاستانداردها بر یمبتن عملکرد یابیارز باید

، مستمر دانش طور به بتواند باید علمی هیئت  یاعضا عملکرد یابیارز. باشد تیترب و میتعل نظام

 های فعالیت از یابیارز با است انتظار. بسنجد را استاد یتیشخص های ویژگی و مهارت، اخالق

 اداست یتیشخص های ویژگی به توجه و جامعه به خدمت ةارائ و ی، پژوهشی، مهارتیآموزش

 یایدن در رایز؛ ردیگ صورت ریپذ تیمسئول شهروندان و تیترب و میتعل ةجامع ازین به ییپاسخگو

 از یآگاهفرد،  بر جمع نفع ران، تقدمیفراگ شناخت برای تالش و ارتباطی، توان های امروز، مهارت

 دنورزی عشق مهارت و بومی شرایط به توجه با چندفرهنگیهای  طیمح زندگی، درک های مهارت

 .است دانشجومعلمان آموزش در مهم عوامل ازها  انسان به

 

  



525                                                          9399 پاییز، 3، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

 

 منابع 

 ارزشیابی برای الگویی تدوین و طراحی(. 232 ) آیدا خان وزیری، و الهوردی ،اسدهلل خدیوی،

. شرقی آذربایجان استان اسالمی آزاد های دانشگاه علمی تئاعضای هی عملکرد و اثربخشی

 . 2 -02 ، (22)3 ،وری بهره مدیریت

بین درک معلمان از رفتارهای رهبری آموزشی  ةرابط(. 23 2)و لسانی، مهدی  ،زاده، راضیه رجب

. دوم شهرستان فسا ةها نسبت به تغییر سازمانی در مدارس متوسط مدیران و نگرش آن

 .13-93 ،(2)9 ،رهبری و مدیریت آموزشی

ای  حرفه ةنیازهای توسع ةمی دربارنظر اعضای هیئت عل(. 233 )و بازرگان، عباس ،زاهدی، سکینه

 .23-93 ،20، ریزی در آموزش عالی برنامه پژوهش و. های برآوردن نیازها آنان و شیوه

طراحی الگوی ارزیابی  (.232 ) فاطمه و زنگنه، ،آبادی، جلیل فتح ،شمس مورکانی، غالمرضا

 .تهران ،گاهیشهای دان اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام. ت علمیئاعضای هی

. نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش(. 232 )سهیال  دشتی، و غالمی هره ،شیخی، سعید

آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  ةمطالعات آموزشی مرکز مطالعات و توسع ةنشری

  (.3)3 ،ارتش

های ارتباطی  تمهار ةرابط(. 231 )زاده، سعید  و صالحی ،سلیمی، قربانعلی ،زاده، زینب طاهری

، رهبری و مدیریت آموزشی. اساتید دانشگاه با مهارت تدریس آنان دیدگاه دانشجویان

1(3) ،  2-31. 

طراحی (. 230 )رضا  آبادی، حسن و زین ،ابراهیم، عبدالرحیم آراسته، حمیدرضا، نوه، غالمی، زهرا

هبردی سیاستگذار مطالعات را. یزها با رویکرد صنعت یا الگوی کارکرد پژوهشی دانشگا ه

 .  32-312، (30)9، ی عمومی

(. 232 ) و نظری، مریم ،رضایی، منصور، پاسدار، یحیی، اسدی، فاطمه، صفری، یحیی ،تپه، آمنه قره

های ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزش و  ابعاد کیفیت تدریس با پرسشنامه ةمقایس



   522                                                                  انیعلمی دانشگاه فرهنگ  هیئت یعملکرد اعضا یابیارز یالگو یطراح

 

 

 

 یراهبردها، لوم پزشکی کرمانشاهبهداشت، دانشگاه ع ةنظرخواهی از دانشجویان؛ دانشکد

 .320-312، (2)9، یآموزش در علوم پزشک

بررسی وضعیت مدیریت کالس (. 232 )و رئیسیون، محمدرضا  ،محمدی، یحیی ،کاظمی، سیما

پژوهش در آموزش علوم . اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از دیدگاه دانشجویان

 . 2-29، (2)0 ،پزشکی

(. 232 )السادات  و مصطفوی، زینب ،ثانی، فاطمه عباس، نارنجی بازرگان، ،علینقی خرازی، کمال

 عالی آموزش مؤسسة گروه فنی مهندسی دانشجویان تعامل انواع میزان بین رابطة ررسیب

 . 93-   ، (29)0 ، آموزش مهندسی ایران. تحصیلی عملکرد با البرز مهر

ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای  ةمقایس(. 232 ) و نعیمی، نیره ،زارع، سودابه، سکینه ،مهدوی

 ،پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ها ت علمی توسط دانشجویان با خودارزیابی آنئهی

2(3) ،19-1  . 

Apak, S., Gümüş, S., Öner, G., & Gümüş, H. G. (2016). Performance appraisal and a 

field study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229, 104-114.  

Arnăutu, E., & Panc, I. (2015). Evaluation Criteria for performance appraisal of faculty 

members. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 203, 386-392.  

Finsterwald, M., Wagner, P., Schober, B., Lüftenegger, M., & Spiel, C. (2013). Fostering 

lifelong learning–Evaluation of a teacher education program for professional 

teachers. Teaching and Teacher Education, 29, 144-155.  

Fred, C. (2011). Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering Expectations. 

International Jonrnal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1-6.  

Ghosh, A. K., Chatterjee, D., & Ghosh, B. (2010). A conceptual framework of faculty 

performance evaluation.  

Ishak, M. M., Suhaida, M., & Yuzainee, M. (2009). Performance measurement 

indicators for academic staff in Malaysia private higher education institutions: A 

case study in UNITEN. Paper presented at the PMA Conference 2009. 

Jesarati, A., Asadollah, K., & GhanbariErdi, S. (2012). Providing a Model for the 

Performance Evaluation of Faculty Members of Islamic Azad University of 

Tabriz. J. Basic. Appl. Sci. Res, 2(12), 12981-12989.  

Khoury, G. C., & Analoui, F. (2004). Innovative management model for performance 

appraisal: the case of the Palestinian public universities. Management Research 

News, 27(1/2), 56-73.  

Longenecker, C., & Fink, L. (2017). Lessons for improving your formal performance 

appraisal process. Strategic HR Review.  

Maley, J. (2013). Hybrid purposes of performance appraisal in a crisis. Journal of 

Management Development, 32(10), 1093-1112.  



522                                                          9399 پاییز، 3، شمارة 9مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

Marques, J. (2012). Consciousness at work: A review of some important values, 

discussed from a Buddhist perspective. Journal of Business Ethics, 105(1), 27-40.  

Mehta, S. (2015). Personality and Emotional Intelligence of Teachers. Amity Business 

Review, 16(2).  

Munzenmaier, C., & Rubin, N. (2013). Bloom’s taxonomy: What’s old is new again. The 

eLearning Guild, 1-47.  

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: 

Lexington Books/DC Heath and Com. 

Parks-Leduc, L., Feldman, G., & Bardi, A. (2015). Personality traits and personal values: 

A meta-analysis. Personality and Social Psychology Review, 19(1), 3-29.  

Peleyeju, J., & Ojebiyi, O. (2013). Lecturers’ performance appraisal and total quality 

management of Public Universities in South-Western Nigeria. British Journal of 

Education, 1(2), 41-47.  

Pena-Morales, M. L., & Pelton, T. (2016). Pedagogical content knowledge in an 

educational context (PCK-EC). Paper presented at the Society for Information 

Technology & Teacher Education International Conference. 

Shaout, A., & Yousif, M. K. (2014). Performance evaluation–Methods and techniques 

survey. International Journal of Computer and Information Technology, 3(5), 

966-979.  

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. 

Educational researcher, 15(2), 4-14.  

Stoklasa, J., Talašová, J., & Holeček, P. (2011). Academic staff performance evaluation–

variants of models. Acta Polytechnica Hungarica, 8(3), 91-111.  

Tunca, N., Şahin, S. A., Oğuz, A., & Güner, H. Ö. B. (2015). Qualities of ideal teacher 

educators. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2), 122-148.  

 


