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اســاس نظــرات گــروه هــای مختلــف عملکــرد ایــن دســته از نومعلمــان مطلــوب بــوده اســت.

واژگان کلیدی: نومعلمان، عملکرد، تدریس، آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان.

مقدمه

دولت هــا از طریــق وزارت آمــوزش و پــرورش تــالش هــای را در جهــت بهبــود کیفیــت آمــوزش ملــی 

انجــام می دهــد. ارتقــاء کیفیــت آمــوزش ملــی شــامل مــوارد مختلفــی از جملــه: برنامــه ریــزی خــوب، 

ــوزش و  ــت در وزارت آم ــود کیفی ــاخت و بهب ــی زیرس ــانی و ارزیاب ــع انس ــش مناب ــازی، افزای ــاده س پی

پــرورش اســت )پارســا1، 2017(. در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش کشــور نیــز آمــده اســت که 

عرصــه تعلیــم و تربیــت از مهم تریــن زیرســاخت های تعالــی پیشــرفت همــه جانبــه كشــور و ابــزار جــدی 

ــی فــرد و ســید  ــرای ارتقــاء ســرمایه انســانی شایســته كشــور در عرصه هــای مختلــف اســت )قهرمان ب

عبــاس زاده، 1395(. نقــش آفرینــی و موفقیــت آمــوزش و پــرورش در دســتیابی بــه ایــن اهــداف عالیــه، 

در گــرو بهره منــدی از نیروهـایـــی مانــا و متعهــد اســت، معلمــان مؤثرتریــن و مهمتریــن نیروهــای ایـــن 

نهـــاد هســتند )ابراهیمــی و همــکاران، 1396(. نظــر بــه اهمیــت آمــوزش و یادگیــری، معلــم بــا کیفیــت 

بــاال بــه عنــوان مجــری آمــوزش و عامــل تأثیرگــذار بــر یادگیــری دانش آمــوزان، بــه یکــی از اهــداف مهــم 

سیاســت های آموزشــی در قــرن 21 تبدیــل شــده اســت )منگانــت2، 2011(؛ چــرا کــه بــا نگاهــی گــذرا 

بــر منابــع موجــود در می یابیــم ک کارزار اصلــی در ســازمان آمــوزش و پــرورش ، معلــم اســت و بخــش 

زیــادی از توفیقــات ایــن ســازمان در جمیــع جهــات بــه او وابســته اســت؛ لــذا تربیــت معلمــان كارآمــد و 

عالقه منــد گام مهــم و اساســی در پیشــبرد اهــداف نظــام تربیتــی و تربیــت بهینـــه نســل جــوان بــه شــمار 

مــی رود، در ایــن بیــن دانشــگاه فرهنگیــان كــه اصلی تریــن پایــگاه تربیــت نیروهــای تربیت معلم در كشــور 

اســت، نقــش اساســی در ایــن زمینــه ایفــا می نمایــد )افکــن پــور و همــکاران، 1387(؛ چــرا کــه موفقیــت 

و عــدم موفقیــت در ایجــاد تحــول در نظام هــای آموزشــی، منــوط بــه توانمندی هــا و قابلیت هــای 

حرفــه ای معلمــان اســت کــه مجریــان اصلــی برنامه هــای آموزشــی در محیــط واقعــی هســتند و کســانی 

کــه در ایــن مراکــز بــه امــر تربیــت معلــم مشــغول هســتند، عامــل بســیار مهمــی بــرای ایجــاد ایــن اصــالح 

و بهبــود نظــام آموزشــی می باشــند )قاســمی و همــکاران، 1397(. در ایــن راســتا، دانشــگاه فرهنگیــان 

ــر عهــده دارد و یکــی از  ــرورش را ب ــروی انســانی ماهــر در آمــوزش و پ ــرورش و رشــد نی مســئولیت پ
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ــروی انســانی کشــور می باشــد )بابایــی، 1395(.  ــر کمیــت و کیفیــت نی نهادهــای مهــم و تاثیرگــذار ب

ایــن امــر بــه دلیــل ســر و کار داشــتن فــارغ التحصیــالن ایــن دانشــگاه بــا دانش آمــوزان و ســازمان مهــم 

آمــوزش و پــرورش کشــور اســت. در واقــع، دانشــگاه فرهنگیــان نقشــی متفــاوت از ســایرین بــه عهــده 

دارد؛ ارتقــاء شایســتگی های عمومــی دانشــجویان بــرای تربیــت شــهروندان تحصیــل کرده دانشــگاهی از 

یــک طــرف و فراهــم نمــودن زمینــه دســتیابی دانشــجویان خــود بــه شایســتگی و صالحیت هــای حرفه ای 

ــوان  ــذا می ت ــی نشــان می دهــد، ل ــه خوب ــگاه ایــن دانشــگاه را در جامعــه ب معلمــی از ســوی دیگــر، جای

ــم و تربیــت دانســت، چــرا  ــه حســاس ترین و مهم تریــن مؤلفه هــای نظــام تعلی ایــن دانشــگاه را از جمل

ــه ایجــاد توانمندی هــا و  ــوط ب کــه موفقیــت و عــدم موفقیــت در ایجــاد تحــول در نظــام آموزشــی، من

قابلیت هــای حرفــه ای الزم در معلمــان اســت کــه بــه واقــع مجریــان اصلــی برنامه هــا در محیــط واقعــی 

تعلیــم و تربیــت هســتند )الماســی و همــکاران، 1396(.

ارزیابــی عملکــرد بــه معنــی انــدازه گیــری بهــره وری کارکنــان در یــک ســازمان بــرای دســتیابی بــه 

هــدف و تصمیــم گیــری اســت )مایــا و کاکار1، 2018(. ارزیابــی عملکــرد بــا آمــوزش رابطــه تنگاتنگــی 

داشــته و بــه تعبیــری دو بــال یــک پرنــده هســتند و مکمــل یکدیگرنــد و ایــن بــه بدیــن دلیــل اســت کــه 

ارزیابــی عملکــرد عمدتــًا بــه دنبــال توســعه منابــع انســانی اســت و توســعه منابــع انســانی خــود دارای 

فراینــدی از قبیــل معاینــه، تشــخیص، پیشــگیری و درمــان اســت )خروشــی و همــکاران، 1397(. در 

ســازمان آمــوزش و پــرورش نیــز، بررســی عملکــرد حرفــه ای معلمــان، بــه طــور فزاینــده ای بــه عنــوان یک 

ابــزار و سیاســت بــرای بهبــود آمــوزش و یادگیــری بــا اســتفاده از تمایــز بیــن معلمــان از ســطوح مختلــف 

عملکــرد اســتفاده می شــود )مشــکاتی و همــکاران، 1397(. در میــان همــه نیروهــای آمــوزش و پــرورش 

کشــور، نومعلمــان فارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند. دلیــل این 

امــر تغییــر رویکــرد نظــام تربیــت معلــم بــا تاســیس ایــن دانشــگاه اســت و آگاهــی از ایــن نکتــه کــه ایــن 

تغییــر رویکــرد تــا چــه انــدازه اثربخــش بــوده اســت بــا پایــش عملکــرد خروجــی هــای ایــن دانشــگاه قابل 

بررســی خواهــد بــود. لــذا بــا توجــه بــه ورود اولیــن دانــش آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان بــه مجموعــه 

آمــوزش و پــرورش کشــور، بررســی عملکــرد ایــن افــراد مســیر را بــرای فراهــم آوردن تصمیــم گیــری های 

ــن  ــود کیفیــت معلمــان را تضمی ــن کار کــه از یــک ســو بهب ــد، انجــام ای مهــم و اثرگــذار همــوار می کن

مــی کنــد و از دیگــر ســو آنهــا را بــرای پیشــرفت حرفــه ای ترغیــب مــی نمایــد )ســلمانی، 1392: 2(. از 

طرفــی عملکــرد کار فــردی در ارتبــاط بــا وجــود و رفــاه ســازمان هــا بســیار مهــم اســت )بلــو و جــاکادا2، 
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2017(. چــرا کــه در دنیــای امــروزی، ســازمان هایــی موفــق و كارآمــد محســوب مــی شــوند كــه عــالوه 

بــر هماهنگــی بــا تحــوالت جامعــه امــروزی، بتواننــد مســیر تغییــرات و دگرگونی هــا را نیــز در آینده پیش 

بینــی كــرده و قــادر باشــند ایــن تغییــرات را در جهــت ایجــاد تحوالتــی مطلــوب بــرای ســاختن آینــده ای 

بهتــر هدایــت كننــد. در زمینــه ارزیابــی عملکــرد ایــن دســته از افــراد نیــز دغدغه هــای بســیاری وجــود 

دارد و افــراد مختلفــی در خصــوص ضــرورت بررســی عملکــرد دانــش آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان 

ــد  ــان می کن ــز بی ــس، نی ــادآور شــده اند. فیاضــی، ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجل را ی

کــه کیفیــت دانشــگاه فرهنگیــان در کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 

تــا ضعف هــای ایــن دانشــگاه برطــرف و مدلــی آرمانــی بــرای تربیــت معلمــان ایجــاد شــود چراکــه طبــق 

اهــداف دانشــجویان ایــن دانشــگاه بایــد براســاس ســند تحــول بنیادیــن و نقشــه جامــع کشــور تربیــت 

شــوند. وی در خصــوص وضعیــت فعلــی دانشــجویان ایــن دانشــگاه نیــز بیــان می کنــد کــه مختصــات 

مراکــز تربیــت معلــم در گذشــته از حیــث تعهــد، تخصــص و دقــت در اجــرا بایــد در دانشــگاه فرهنگیــان 

ــه بســیاری از کارشناســان بســیاری از اســتعدادها و  ــه گفت ــا ب ــد، ام ــه می کردن ــو را تجرب ــه جل ــی ب گام

توانمندی هــای دانشــجویان دانشــگاه فرهنگیــان هنــوز بالفعــل نشــده اند )خبرگــزاری مجلــس شــورای 

اســالمی ، 1395(. در خصــوص ارزیابــی عملکــرد خروجی هــای اولیــه تربیــت معلــم نیــز شــواهد اخیــر 

بیــن المللــی نشــان می دهــد کــه اســتفاده از اطالعــات عملکــردی مربــوط بــه معلمــان یــک اســتراتژی 

مناســب جهــت رشــد و پیشــرفت دانــش آمــوزان اســت )ریــوس1، 2017(؛ و در دهه هــای اخیــر نیــز در 

بســیاری از کشــورها، بــه طــور فزاینــده ای از نتایــج ارزیابــی عملکــرد معلمــان بــه منظــور بهبود بخشــیدن 

ــا جــدا از آنچــه  ــکاران2، 2017(. ام ــو و هم ــری اســتفاد شــده اســت )ژائ ــوزش و یادگی ــد آم ــه فراین ب

پیرامــون مســائل مربــوط بــه ضــرورت بررســی اولیــن دانــش آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان بیــان گردید، 

ایــن واقعیــت ملمــوس و مشــهود اســت کــه هــر فــردی در فراینــد ســازمانی بایــد بــر حســب قابلیت هــا و 

توانایی هــا بالفعــل در جایــگاه واقعــی خــود واقــع شــود و بــه طــور مســتمر و بــا ارزیابی هــای گوناگــون 

مــورد ســنجش قــرار گیــرد. بدیــن گونــه اســت کــه می تــوان جهــت نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده شــغلی 

و بهبــود وضعیــت نیــروی انســانی و آگاهــی از نارســایی ها و رفــع کاســتی ها، گام هــای مؤثــری برداشــت 

ــر ســازمان و  ــح در ه ــت صحی ــک سیســتم مدیری ــن اســتقرار ی )ســیدجوادین، 1395: 125(. بنابرای

ایجــاد تســهیالت اولیــه اســتفاده از ابزارهــای منطقــی بــرای مدیــران جهــت کنتــرل کمیــت و کیفیــت 

کار در زمینه هــای مختلــف از جملــه مســائل مهمــی اســت کــه در اداره کــردن هــر ســازمان بــه عنــوان 

شــالوده و زیــر بنــای کار مــورد بحــث قــرار می گیــرد )حدادیــان و همــکاران، 1391(. بــه همیــن منظــور 

1. Reeves
2. Zhao and et al
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ارزشــیابی عملکــرد بــه عنــوان یکــی از اهــداف بهســازی در مدیریــت منابــع انســانی هــر ســازمانی بــه 

حســاب می آیــد؛ چــرا کــه هــدف از ارزشــیابی عملکــرد بــه طــور عمــده بهبــود ســازمان و بهســازی فــرد 

اســت و در مــوارد مهمــی ماننــد ارتقــا، تغییــر پســت و انتصــاب مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد )رابینــز، 

 .)299 :1397

نظــر بــه اهمیــت نقش ارزشــیابی در توســعه حرفــه ای معلمان، ارزشــیابان آموزشــی و بخش های مســئول 

در ایــن زمینــه، در بســیاری از کشــورها، تــالش زیــادی بــرای افزایــش پیشــرفت تحصیلــی، کیفیــت و 

برابــری انجــام داده انــد )گرنــی و کلــگان1، 2008(. در ایــن راســتا بــرای افزایــش عملکــرد دانــش آمــوز، 

رهبــران آموزشــی بــه طــور فزاینــده بــر اهمیــت استانداردســازی تاکیــد داشــته اند )باچنــان2، 2015(. امــا 

علــی رغــم ســعی دائــم در طراحــی سیســتم های بهتــر و مؤثــر بــرای ارزیابــی کارکنــان شــواهد و مــدارک 

نشــان می دهــد بــه طــور کلــی مســئوالن ســازمان از روش هــا و سیســتم های مــورد اســتفاده بــرای ارزیابــی 

ــد ارزیابــی  ــه پیچیدگــی فراین ــان راضــی نیســتند. دلیــل ایــن نارضایتــی عوامــل مختلفــی از جمل کارکن

ــل اجــرا  ــر قاب ــی جامــع اســت. عــدم پشــتیبانی مدیریــت، غی و وجــود کاســتی هایی در سیســتم ارزیاب

بــودن سیســتم های ارزیابــی، ناتوانــی ارزیابــان در ارزیابــی درســت و عادالنــه، عــدم تناســب و انطبــاق 

سیســتم های ارزیابــی بــا واقعیــات از جملــه مشــکالتی هســتند کــه اثربخشــی اکثــر سیســتم های ارزیابــی 

ــیابی  ــز ارزش ــرورش نی ــوزش و پ ــکاران، 1391(. در آم ــان و هم ــد )حدادی ــکال می نماین ــار اش را دچ

عملکــرد معلمــان امــروزه یکــی از سیاســت هــای آموزشــی مهــم محســوب مــی شــود و یــک اســتراتژی 

ــت.  ــر اس ــی بهت ــرفت تحصیل ــه پیش ــیدن ب ــت رس ــوزان در جه ــش آم ــوزش دان ــود آم ــرای بهب ــوی ب ق

ــوزش  ــده، و توســعه دهنده آم ــرورش دهن ــده، پ ــد تشــخیص دهن ــک سیســتم ارزشــیابی مناســب بای ی

باشــد. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه ارزیابــی عملکــرد آموزشــی صحیــح موجــب اصــالح سیاســت های 

عمومــی در زمینــه آمــوزش و پــرورش بــرای بهبــود یادگیــری دانش آمــوزان در مدرســه، بــه عنــوان یــک 

ــر ایــن معیارهــای مشــخصی را در  ــه می شــود، عــالوه ب دســتورالعمل آموزشــی مناســب در نظــر گرفت

فرآیندهــای آمادگــی بــرای یادگیــری دانش آمــوزان ایجــاد می کنــد )ســوارز و تــورو3، 2018(. کــه از آن 

جملــه می تــوان بــه افزایــش مســئولیت پذیــری معلمــان نســبت بــه کیفیــت تدریــس و ایجــاد فرصت هــای 

یادگیــری حرفــه ای بــرای ایجــاد یــک حــس مشــترک از عنــوان »تدریــس بــا کیفیــت« اســت )برادفــورد 

و براتــن4، 2018(. در خصــوص عملکــرد معلمــان و کیفیــت ایشــان در حــوزه تدریــس چنــان کــه در 

1. Greaney & Kellaghan
2. Buchanan
3. Suarez  & Toro
4.  Bradford  & Braaten
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بســیاری از تعاریــف آمــده اســت، بــه درجــه انطبــاق و ســازگاری هــر یــک از شــاخص ها و ویژگی هــای 

اصلــی معلمــان بــا اســتانداردها و خصوصیــات مطلــوب و متعالــی کــه در نظریه هــای گوناگــون بــدان 

ــی، ارزشــیابی عملکــرد معلمــان  ــه طــور کل ــری، 1393(. ب اشــاره شــده اســت تعریــف می شــود )اکب

امــروزه یکــی از سیاســت های آموزشــی مهــم محســوب می شــود و یــک اســتراتزی قــوی بــرای بهبــود 

آمــوزش دانش آمــوزان در جهــت رســیدن بــه پیشــرفت تحصیلــی بهتــر اســت. یــک سیســتم ارزشــیابی 

مناســب بایــد تشــخیص دهنــده، پــرورش دهنــده و توســعه دهنــده آمــوزش باشــد؛ کــه در ایــن راســتا و از 

جملــه مدل هــای ارزشــیابی بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، مــدل چهارچوبــی بــرای آمــوزش دنیلســون1 

)1996( از مدل هــای مناســب در نظــر گرفتــه می شــود )خالقی نــژاد، 1390(. ایــن مــدل دارای چهــار 

حیطــه ی برنامه ریــزی و آماده ســازی بــرای تدریــس، محیــط کالســی اثربخــش، آمــوزش و مســئولیت های 

حرفــه ای معلمــی اســت کــه در ذیــل بــه شــرح هــر یــک می پردازیــم:

ــی آن . 1 ــه ط ــت ک ــدی اس ــس فرآین ــه ی تدری ــی برنام ــس: طراح ــرای تدری ــازی ب ــی و آماده س طراح

ــازی  ــی و آماده س ــود. طراح ــخص می ش ــس در کالس درس مش ــت تدری ــم جه ــه ی کار معل برنام

بــرای تدریــس بــه توانایــی معلمــان در زمینــه متغیرهــای: داشــتن دانــش در بــاره محتــوا و تعلیــم 

و تربیــت، داشــتن دانــش در بــاره دانــش آمــوزان، انتخــاب اهــداف آموزشــی، داشــتن اطالعــات 

دربــاره منابــع آموزشــی، طراحــی آموزشــی مرتبــط و چگونگــی ارزیابــی دانــش آمــوزان اشــاره دارد 

ــژاد، 1390(. ــی ن )خالق

محیــط یادگیــری اثربخــش: فراســر2 )1998( محیــط یادگیــری را به صــورت بافت هــای اجتماعی، . 2

روان شــناختی و آموزشــی، کــه یادگیــری در آنهــا رخ می دهــد و بــر نگرش هــا و پیشــرفت دانش آمــوز 

تاثیــر می گــذارد، تعریف کــرد )فــان3، 2008(. 

ــری . 3 ــه یادگی ــد ك ــاره می كن ــم اش ــك معل ــده ی ــزی ش ــای برنامه ری ــه تالش ه ــوزش بـ ــوزش: آم آم

دانش آمــوزان را در ارتبــاط بــا توانایی هایشــان تســهیل می كنــد )ریمونــد4، 2008(.

مســئولیت های حرفــه ای معلمــی: مســئولیت حرفــه ای معلمــی بــه میــزان تعهــد معلمــان بــه . 4

اســتانداردهای شــغلی و اخالقــی را كــه بــرای بهبــود فعالیــت خویــش انجــام می دهنــد اشــاره دارد 

)دنیلســون، 2007(.

1.  Danielson
2.  Fraser
3.  Phan
4.  Raymond
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شــعار اســتراتژیک آمــوزش و پــرورش رکــن تحــول و تعالــی در دانشــگاه فرهنگیــان بــوده اســت و 

در ایــن راســتا تــالش شــده اســت کــه در ایــن دانشــگاه معلمانــی تربیــت شــوند کــه منشــأ تحــول و تغییــر 

اساســی در آمــوزش و پــرورش باشــند. از ابتــدای ســال تحصیلــی 96-1395 کلیــه دانشــجو معلمــان 

ورودی 92-1391 بــا اتمــام دوران تحصیــل در مقطع کارشناســی دانشــگاه فرهنگیــان وارد بیش از 15 

هــزار مدرســه در سراســر کشــور شــده انــد. انجــام ایــن پژوهــش از ایــن نظــر دارای اهمیــت و ضــرورت 

بســیار مهمــی اســت کــه امــروزه نظــام تعلیــم و تربیــت هــر جامعه زیربنــای توســعه اجتماعــیـ  اقتصادی، 

سیاســی و فرهنگــی آن جامعــه بــه شــمار مــی رود. بررســی عوامــل پیشــرفت جوامــع پیشــرفته نشــان مــی 

دهــد کــه همــه ایــن کشــورها از آمــوزش و پــرورش توانمنــد، مؤثــر و کارآمــدی برخوردارنــد )رضایــی 

ــی چــون  ــم ســاز و کارهای ــرن بیســت و یک ــکار اقتصــادی ق ــی در پی ــاد، 1395: 5(. از طرف همــت آب

پژوهش هــای علمــی و تکنولوژیکــی، آمــوزش نیــروی کار، نــرم افــزار پیشــرفته، مدیریــت و برنامه ریــزی 

ــی،  ــر از همــه ســازماندهی خــود دانای ــاط پیشــرفته نظام هــای الکترونیکــی و مهمت هوشــمندانه تر، ارتب

ــن نظــر  ــن پژوهــش از ای ــذا انجــام ای ــر، 1394: 63(؛ ل ــف کشــور را روشــن خواهــد کــرد )تافل تکلی

دارای اهمیــت و ضــرورت بســیار مهمــی اســت کــه سیاســت گذاری و مدیریــت کالن ســازمان آمــوزش 

و پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان زمانــی می توانــد در نیــل بــه اهــداف راهبــردی تربیــت معلــم کارآمــد 

ــوزش در  ــوزه آم ــت گذاری کالن ح ــت و سیاس ــی مدیری ــالح مبان ــری و اص ــه بازنگ ــد ک ــدوار باش امی

دانشــگاه و همچنیــن تدویــن برنامــه راهبــردی کــه در آن بــه شــان و جایــگاه معلــم اثربخــش و کارآمــد 

ــام ورزد.  ــداف آن اهتم ــه اه ــل ب ــرار داده و در نی ــود ق ــتور کار خ ــد، در دس ــده باش ــبی ش ــه مناس توج

در ایــن زمینــه جــای خالــی »بررســی عملکــرد ســال اول تدریــس نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه 

ــن پژوهــش  ــج ای ــه شــدت احســاس می گــردد. نتای ــده ب ــوان پژوهشــی آگاهــی دهن ــه عن ــان« ب فرهنگی

می توانــد محققــان، مدیــران و کارشناســان ســازمان آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان را نســبت 

بــه آســیب هــای مبتــال بــه آشــنا نمایــد و اطالعــات ارزشــمندی را بــرای ســازمان آمــوزش و پــرورش، 

ــود کارایــی و اثربخشــی برنامه هــای دانشــگاه  ــه منظــور بهب ــان ب ــران و مســؤوالن دانشــگاه فرهنگی مدی

فراهــم آورد. در ایــن راســتا پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی عملکــرد ســال اول تدریــس نومعلمــان 

فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان انجــام می گیــرد. 

پیشینه پژوهش

ــه آمــوزش  ــه بررســی آمادگــی معلمــان تــازه کار در زمین هلفریــچ و بیــن1 )2011( در پژوهــش خــود ب

1. Helfrich & Bean
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خوانــدن پرداختنــد. نتایــج نشــان داد کــه معلمــان احســاس مــی کردنــد کــه بــه طــور کلــی آمادگــی الزم 

ــان  ــرای زب ــدن ب ــه آمــوزش خوان ــد امــا در زمین ــه دانــش آمــوزان خــود را دارن ــدن ب ــرای آمــوزش خوان ب

آمــوزان مختلــف، اســتفاده از ارزیابــی در آمــوزش دانــش آمــوزان و مدیریت کالس دچار مشــکل هســتند 

ــه  ــن مطالع ــو و همــکاران1 )2014( هــدف از ای ــا می باشــد. اونیوفول ــم آنه و از نیازهــای آموزشــی مه

بررســی عملکــرد دانــش مهارتــی دانشــجو معلمــان و نــو معلمــان بــود. یافتــه هــا نشــان داد کــه اکثریــت 

دانشــجو معلمــان و نــو معلمــان اطالعــات زیــادی در مــورد دانــش مهارتــی ندارنــد ولــی از آمــوزش هایی 

کــه تجربــه کــرده انــد راضــی هســتند. مــک گالگیــن و مرتنــز2 )2014( بــه ارزیابــی عملکــرد معلمــان 

جدیــد دانش آمــوزان ناشــنوا و دارای معلولیــت پرداختنــد. نتایــج نشــان داد کــه آنهــا آمــاده پاســخگویی 

ــوزش  ــج نشــان داد كــه برنامه هــای آم ــه مدرســه نیســتند. نتای ــدارس و جامع ــران م ــه انتظــارات مدی ب

معلــم اطالعــات كافــی بــرای معلمــان در مــورد دانش آمــوزان معلــول یــا معلمــان آمــوزش ویــژه در مــورد 

راهکارهــای كار موثــر بــا دانــش آمــوزان ناشــنوا ارائــه نمی دهــد. 

لیــو و نلســون3 )2016( در پژوهشــی بــه بررســی چالش هــای نــو معلمــان در زمینــه آمــوزش، 

ــه آمــوزش  ــد. یافته هــا نشــان داد کــه معلمــان در زمین مدیریــت کالس و ارزیابــی کالس درس پرداختن

بــه خوبــی آمــاده نشــده اند. در زمینــه مدیریــت کالس، یافته هــا نشــان داد کــه شــرکت کننــدگان از انــواع 

اســتراتژی های مدیریــت کالس در کالس هــای خــود اســتفاده می کننــد و در ایــن زمینــه مهــارت کافــی 

دارنــد. همچنیــن در زمینــه مهــارت ارزیابــی کالس نتایــج نشــان می دهــد کــه معلمــان درک مفهومــی 

منحصــر بــه فــرد خــود از ارزیابــی را دارنــد و دیــدگاه واحــدی در ایــن زمینــه در بیــن نــو معلمــان وجــود 

نــدارد. شــپرد و دیــورس4 )2017( در پژوهــش خــود بــه بررســی رضایــت مدیــران از عملکــرد معلمــان 

تــازه کار پرداختنــد. نتایــج حاکــی از آن اســت کــه مدیــران از رویکردهــای عاطفــی و نگرشــی معلمــان 

جدیــد رضایــت کامــل دارنــد امــا از توانایــی هــای عمومــی آموزشــی و دانــش محتوایــی رضایــت کمتــری 

دارنــد. همچنیــن داده هــا نشــان داد کــه مدیــران در کل از پنــج زمینــه مهــم آمــوزش - مدیریــت کالس 

، آمــوزش متمایــز ، پیشــرفت حرفــه ای ، ارتبــاط والدیــن و ارزیابــی اثربخــش رضایــت کمتــری دارنــد. 

ایزچــی و ســیگل5 )2019( در پژوهشــی بــه بررســی عملکــرد نــو معلمــان در زمینــه روش هــای ارزیابــی 

کالس درس انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه درک مفهومــی معلمــان از ارزیابــی مناســب و مطابق 

1. Onyefulu and et al
2. MacGlaughlin & Mertens
3. Lew & Nelson
4. Shepherd & Devers
5.  Izci & Siegel
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بــا دیــدگاه مــورد تاییــد ارزیابــی اســت در حالــی کــه در عمــل معلــم رویکــرد مناســبی را جهــت ارزیابــی 

فعالیت هــای کالس درس اســتفاده نمــی کنــد. جولیــا و همــکاران1 )2020( پژوهشــی بــا هــدف کشــف 

مســئله آمادگــی و صالحیــت معلمــان تــازه کار بــرای تدریــس در مــدارس ابتدایــی انجــام دادنــد. نتایــج 

ــن  ــه شــده آنهــا در حی ــوده اســت و دانــش آموخت ــوب ب ــازه کار مطل نشــان داد کــه عملکــرد معلمــان ت

تحصیــل در جنبــه هــای دانــش و مهــارت تربیتــی، پایــه و اســاس معلمــان تــازه کار در شــروع شــغل خود 

بــه عنــوان معلمیــن حرفــه ای در مــدارس شــده اســت. 

روش شناسی پژوهش

رویکــرد پژوهــش از نــوع کمــی و راهبــرد مــورد اســتفاده توصیفــی ـ پیمایشــی اســت. اعضــای جامعــه 

آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــه ذینفعــان آموزشــی مــدارس )مدیــران، معاونیــن، نماینــدگان معلمــان و 

نماینــدگان انجمــن اولیــا و مربیــان( و افــراد درگیــر بــا نمونــه آمــاری پژوهــش )ســرگروه هــای آموزشــی، 

راهنمایــان آموزشــی و کارشناســان مربوطــه در ســازمان آموزش و پــرورش( و دانش آمــوزان مدارس مدنظر 

اســتان کرمــان می باشــد. دلیــل انتخــاب ایــن دســته از افــراد بــه عنــوان نمونــه آمــاری ایــن بــود کــه افــراد 

موردنظــر بــه واســطه موقعیــت خــود، ارتبــاط نزدیکــی بــا نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان 

داشــته و اطالعــات مناســبی دربــاره مســاله پژوهــش حاضــر در اختیــار داشــتند. در پژوهــش حاضــر برای 

ــب در  ــن ترتی ــه ای اســتفاده شــد. بدی ــد مرحل ــری خوشــه ای چن ــری، از روش نمونه  گی ــه گی انجــام نمون

مرحلــه اول از بیــن شهرســتان های اســتان کرمــان تعــداد 7 شهرســتان از قســمت های مختلــف اســتان بــه 

صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. در مرحلــه دوم جهــت تعییــن حجــم نمونــه آمــاری در هــر شهرســتان، 

از جــدول کرجســی و مــورگان )1972( اســتفاده گردیــد. بــرای انتخــاب اعضــای نمونــه آمــاری در گــروه 

هــای مختلــف )مدیــران و معاونیــن مــدارس، ســرگروه های آموزشــی و راهنمایــان آموزشــی، نماینــدگان 

معلمــان و نماینــدگان انجمــن اولیــا و مربیــان و کارشناســان ســازمان آمــوزش و پــرورش( نیــز از روش 

نمونه گیــری تصادفــی اســتفاده شــد. در مجمــوع تعــداد 125 نفــر بــه عنــوان نمونه آمــاری انتخــاب گردید 

و بــا بازگشــت پرسشــنامه هــا تعــداد 115 پرسشــنامه قابلیــت اســتفاده در تحلیــل آمــاری را داشــتند و 

مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. جهــت گــردآوری داده هــای مــورد نیــاز پژوهش از پرسشــنامه محقق ســاخته 

کــه مشــتمل بــر 16 ســؤال می باشــد، اســتفاده شــد. ایــن پرسشــنامه شــامل چهــار بعــد: طراحــی و آمــاده 

ســازی بــرای تدریــس، محیــط یادگیــری اثربخــش، آمــوزش مناســب بــه دانــش آمــوزان، مســئولیت هــای 

حرفــه ای معلمــی می باشــد. مقیــاس پاســخگویی پرسشــنامه، 5 گزینــه ای و از نــوع طیــف لیکــرت اســت 

1.  Julia and et al
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کــه گزینه هــای آن بــه ترتیــب: کامــاًل موافقــم، موافقــم، تــا حــدودی موافقــم، مخالفــم و کامــاًل مخالفــم 

بــود. روایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش روایــی محتوایــی صــورت گرفــت و روایــی پرسشــنامه بــه 

تأییــد متخصصیــن حــوزه تخصصــی و کارشناســان آمــوزش و پــرورش رســید. بــرای محاســبه میــزان 

پایایــی از آزمــون آلفــای كرونبــاخ اســتفاده گردیــد. جــدول 1 مقادیــر ضریــب آلفــای پرسشــنامه پژوهــش 

را نشــان می دهــد. قابــل ذکــر اســت، بــا توجــه بــه شــرایط آمــوزش و پــروش، نومعلمــان و بــا مشــورت 

متخصصیــن امــر، در ایــن پژوهــش نقطــه بــرش )هنجــار( بــرای آزمــون تــی تــک گروهــی )کــه جهــت 

آزمــودن فرضیه هــای پژوهــش اســتفاده شــد( 12 در نظــر گرفتــه شــد.

جدول1: مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی پرسشنامه عملکرد نومعلمان

تعداد آزمودنی هاتعداد سواالتآلفا کرونباخپرسشنامه

0/8616115عملکرد نومعلمان

0/714115طراحی و آماده سازی برای تدریس

0/764115محیط یادگیری اثربخش

0/694115آموزش مناسب به دانش آموزان

0/724115مسئولیت های حرفه ای معلمی

یافته های پژوهش

ســوال اول. عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمینــه طراحــی و آمــاده ســازی بــرای 

تدریــس چگونــه اســت؟

جدول 2: نتایج آزمون t تک گروهی در ارتباط با عملکرد نومعلمان در زمینه طراحی و آماده سازی برای تدریس

میانگینتعدادمتغیر
انحراف 

معیار
نمره 
هنجار

t
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

طراحی و آماده سازی 
برای تدریس

11514/412/331211/081140/001

نتایــج بررســی عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمینــه طراحــی و آماده ســازی 

بــرای تدریــس در جــدول 2 حاکــی از ایــن اســت کــه میانگیــن و انحــراف معیــار آن برابــر بــا 14/41 و 

2/33 اســت کــه از نقطــه بــرش )هنجــار( در نظــر گرفتــه شــده آزمــون )12( بیشــتر اســت و ایــن تفــاوت 

بــا 11t/08=، درجــه آزادی 114 و ســطح  معنــی داری 0/001 بــه احتمــال 99 درصــد معنــادار می باشــد. 
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بنابرایــن می تــوان گفــت کــه عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمینــه طراحی و 

آمــاده ســازی بــرای تدریــس در ســطح  نســبتًا خوبــی بــوده اســت.

ســوال دوم. عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمینــه فراهــم آوردن محیــط یادگیــری 

اثربخــش چگونــه اســت؟

جدول 3: نتایج آزمون t  تک گروهی در ارتباط با عملکرد نومعلمان در زمینه فراهم آوردن محیط یادگیری اثربخش

انحراف میانگینتعدادمتغیر
معیار

نمره 
هنجار

t درجه
آزادی

سطح 
معناداری

فراهم آوردن محیط یادگیری 
اثربخش

11514/792/421212/341140/001

بــر اســاس یافته هایــی جــدول 3 میانگیــن و انحــراف معیــار در ارتبــاط بــا فراهــم آوردن محیــط یادگیــری 

ــون )12(  ــه شــده آزم ــرش )هنجــار( در نظــر گرفت ــه از نقطــه ب ــا 14/79 و 2/42 ک ــر ب اثربخــش براب

ــه  ــی داری 0/0001 ب ــطح  معن ــه آزادی 114 و س ــا t=12/34، درج ــاوت ب ــن تف ــت و ای ــر اس کوچکت

ــان در  ــرد نومعلم ــه عملک ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــد. بنابرای ــادار می باش ــد معن ــال 99 درص احتم

فراهــم آوردن محیــط یادگیــری اثربخــش در ســطح  نســبتًا خوبــی بــوده اســت.

ــه دانــش آمــوزان  ــه آمــوزش ب ســوال ســوم. عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمین

ــه اســت؟ چگون

جدول 4: نتایج آزمون t تک گروهی در ارتباط با عملکرد نومعلمان در زمینه آموزش به دانش آموزان

انحراف میانگینتعدادمتغیر
معیار

درجه tنمره هنجار
آزادی

سطح 
معناداری

آموزش به دانش 
آموزان

11514/342/131211/791140/001

ــه دانــش آمــوزان  ــا آمــوزش ب ــاط ب ــار در ارتب بــر اســاس یافته هایــی جــدول 4 میانگیــن و انحــراف معی

برابــر بــا 14/34 و 2/13 کــه از نقطــه بــرش )هنجــار( در نظــر گرفتــه شــده آزمــون )12( کوچکتــر اســت 

و ایــن تفــاوت بــا 11t/79=، درجــه آزادی 114 و ســطح  معنــی داری 0/0001 بــه احتمــال 99 درصــد 

معنــادار می باشــد. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه عملکــرد نومعلمــان در آمــوزش بــه دانــش آمــوزان 

در ســطح  نســبتًا خوبــی بــوده اســت.

ســوال چهــارم. عملکــرد نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان در زمینــه مســئولیت هــای حرفــه ای 
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معلمــی چگونــه اســت؟

جدول 5: نتایج آزمون t تک گروهی در ارتباط با عملکرد نومعلمان در زمینه مسئولیت های حرفه ای معلمی

میانگینتعدادمتغیر
انحراف 

معیار
نمره 
هنجار

t
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

مسئولیت های 
حرفه ای معلمی

11515/191/871218/161140/001

بــر اســاس یافته هــای جــدول شــماره 5 نتایــج عملکــرد نومعلمــان در زمینه مســئولیت های حرفــه ای معلمی 

بدیــن صــورت اســت کــه میانگیــن و انحــراف معیــار آن برابــر بــا 15/19 و 1/87 که از نقطه بــرش )هنجار( 

ــه آزادی 114 و  ــا t 18/16=، درج ــاوت ب ــن تف ــت و ای ــر اس ــون )12(کوچکت ــده آزم ــه ش ــر گرفت در نظ

ســطح  معنــی داری 0/0001  بــه احتمــال 99 درصــد معنــادار می باشــد. بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 

عملکــرد دبیــران در زمینــه مســئولیت های حرفــه ای معلمــی در ســطح  نســبتًا خوبــی بــوده اســت.

سوال پنجم. عملکرد نومعلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان در ابعاد: طراحی و آماده سازی برای تدریس، 

محیط یادگیری اثربخش، آموزش مناسـب به دانش آموزان، مسـئولیت های حرفه ای معلمی چگونه اسـت؟

جدول 6: رتبه بندی عملکرد نومعلمان

میانگینابعاد
انحراف 

معیار
درجه 
میانگین

آماره X2رتبه
درجه 
آزادی

سطح 
معناداری

مسئولیت های 
حرفه ای معلمی

2/831/8715/191

13/9530/003

محیط یادگیری 
اثربخش

2/522/4414/802

طراحی و آماده 
سازی برای 

تدریس
2/362/3114/443

آموزش مناسب به 
دانش آموزان

2/291/8814/484

نتایــج آزمــون فریدمــن در زمینــه رتبه بنــدی ابعــاد عملکــرد نومعلمــان در زمینــه طراحــی و آمــاده ســازی 

بــرای تدریــس، محیــط یادگیــری اثربخــش، آمــوزش مناســب بــه دانش آمــوزان، مســئولیت های حرفــه ای 

معلمــی نشــان می دهــد کــه مســئولیت های حرفــه ای معلمــی بــا میانگیــن 2/83 و انحــراف معیــار 1/87 
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در رتبــه اول عملکــردی قــرار دارد و بعــد از آن محیــط یادگیــری اثربخــش بــا میانگیــن 2/52 و انحــراف 

معیــار 2/44 رتبــه دوم، طراحــی و آماده ســازی بــرای تدریــس بــا میانگیــن 2/36 و انحــراف معیــار 2/31 

رتبــه ســوم و آمــوزش مناســب بــه دانش آمــوزان بــا میانگیــن 2/29 و انحــراف معیــار 1/88 در رتبــه چهار 

قــرار دارنــد.

ســوال ششــم. بــر اســاس نظــرات گروه هــای ارزیابــی )مدیــر یــا معــاون مدرســه، نماینــده انجمــن اولیــا و مربیان، 

ســرگروه یــا راهنمــای آموزشــی، کارشــناس ســازمان آمــوزش و پــرورش، نماینــده معلمــان( عملکــرد نومعلمــان 

فارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان، چگونه اســت؟

جدول 7 : نتایج آزمون تفاوت میانگین برای مسئولیت سازمانی بر عملکرد نومعلمان

خطای معیارانحراف استانداردمیانگینتعدادمسئولیت سازمانیمتغیر

عملکرد دبیران
3155/459/251/66مدیر یا معاون مدرسه

1961/424/310/98نماینده انجمن اولیا و مربیان
2058/753/750/83سرگروه یا راهنمای آموزشی

2158/338/511/85کارشناس سازمان آموزش و پرورش
2460/007/471/52نماینده معلمان

جدول 8: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه عملکرد نومعلمان بر اساس بر اساس نظرات گروه های ارزیابی کننده

dfمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیرها
میانگین 
مجذورات

Fp

عملکرد نومعلمان
506/0054126/501بین گروهی

2/350/058
5908/72611053/716درون گروهی

ــه  ــردد ک ــه می گ ــدول 8 مالحظ ــق ج ــه و طب ــام گرفت ــک راهه انج ــس ی ــل واریان ــون تحلی ــق آزم  مطاب

ســطح معنــی داری آزمــون p 0/05= و مســاوی 0/05 و f 2/35= می باشــد. بنابرایــن فرضیــه تحقیــق رد 

می شــود، یعنــی عملکــرد نومعلمــان فارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان، بــر اســاس نظــرات گروه هــای 

ارزیابــی )مدیــر یــا معــاون مدرســه، نماینــده انجمــن اولیــا و مربیــان، ســرگروه یــا راهنمــای آموزشــی، 

کارشــناس ســازمان آمــوزش و پــرورش، نماینــده معلمــان( تفــاوت وجــود نــدارد.

بحث و نتیجه گیری

رویکــرد نویــن وزارت آمــوزش و پــرورش کشــور مــا در طراحــی و اجــرای طــرح تحــول ســند بنیادیــن 
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در آمــوزش و پــرورش نویدبخــش تحــوالت اساســی در ســاختارهای منابــع انســانی، اداری، پشــتیبانی و 

آموزشــی تعلیــم و تربیــت حــال حاضــر کشــور بــوده اســت. یکی از اساســی تریــن محورهــای اجرایی این 

طــرح بــزرگ ملــی آمــوزش نیــروی انســانی مــورد نیــاز آمــوزش و پــرورش اســت كــه ایــن امــر در قالــب 

ایجــاد دانشــگاهی در ســطح ملــی بــه نــام دانشــگاه فرهنگیان اجرایی شــده اســت )عبدالخانــی و صفایی 

ــان  ــدی )1391( بی ــان، مهرمحم ــگاه فرهنگی ــگاه دانش ــت و جای ــا اهمی ــه ب ــد، 1393(. در رابط موح

می کنــد کــه ایــن دانشــگاه برآمــده از ســنت یکصــد ســاله تربیــت معلــم در كشــور مــی باشــد و هــدف آن 

اعتــالی امــر تربیــت معلــم بــه عنــوان یــك امــر زیــر بنایــی بــرای توســعه آمــوزش و پــرورش اســت. دانــش 

آموختــگان دانشــگاه فرهنگیــان در دوران خدمــت خــود در آمــوزش و پــرورش نیــز، عــالوه بــر تــالش 

بــرای توســعه دانشــگاه، كنشــگران بهتــری در عرصــه تعلیــم و تربیــت دانــش آمــوزان باشــند و در توســعه 

مدرســه و جامعــه محلــی و تبدیــل كــردن مدرســه بــه عنــوان محــور توســعه جامعــه محلــی، موثــر باشــند 

)پایــگاه اطــالع رســانی وزارت آمــوزش و پــرورش، 1395(. بــر ایــن اســاس هــدف کلــی پژوهش حاضر 

بررســی عملکــرد ســال اول تدریــس نومعلمــان فــارغ التحصیــل دانشــگاه فرهنگیــان بود. نتایــج پژوهش 

حاضــر نشــان داد کــه عملکــرد نومعلمــان در چهــار بعــد: طراحــی و آمــاده ســازی بــرای تدریــس، محیــط 

یادگیــری اثربخــش، آمــوزش مناســب بــه دانــش آمــوزان، مســئولیت هــای حرفــه ای معلمی مطلــوب بوده 

اســت و در زمینــه رتبه بنــدی ابعــاد عملکــرد نومعلمــان نیــز نتایــج نشــان داد کــه مســئولیت های حرفــه ای 

معلمــی در رتبــه اول عملکــردی قــرار دارد و بعــد از آن محیــط یادگیــری اثربخــش در رتبــه دوم، طراحــی 

و آمــاده ســازی بــرای تدریــس در رتبــه ســوم و آمــوزش مناســب بــه دانش آمــوزان در رتبــه چهــارم قــرار 

دارنــد. همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه بــر اســاس نظــرات گروه هــای مختلــف )مدیــر یــا معــاون مدرســه، 

نماینــده انجمــن اولیــا و مربیــان، ســرگروه یــا راهنمــای آموزشــی، کارشــناس ســازمان آمــوزش و پرورش، 

نماینــده معلمــان( عملکــرد کلــی نومعلمــان مطلــوب بــوده اســت. 

از آنجایــی کــه عملکــرد کارکنــان در درون هــر ســازمان، انعکاســی از دانش، مهــارت و توانمندی های 

آنهاســت، بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش حاضــر می تــوان بیــان کــرد کــه دانشــگاه فرهنگیــان توانســته اســت 

بــه اهــداف اولیــه خــود کــه پــرورش معلمــان توانمنــد اســت دســت یابــد و مشــخص اســت کــه عملکــرد 

ــت  ــته اس ــان توانس ــگاه فرهنگی ــوده و دانش ــرورش ب ــوزش و پ ــان در آم ــار ذینفع ــان موردانتظ نومعلم

ــی کــه نومعلمــان داشــته اند موجــب  ــه انجــام رســاند. عملکــرد مطلوب ــی ب ــه خوب ماموریــت خــود را ب

امیــدواری بــه ایــن دانشــگاه نوپــا را در راســتای بــه انجــام رســاندن ماموریــت خطیــر تربیــت معلــم ایجــاد 

خواهــد کــرد و در ایــن راســتا بایســت بــه نکاتــی دیگــر جهــت بهبــود عملکــرد نومعلمــان اشــاره داشــت. 

در ایــن راســتا و بــا مشــاهده عملکــرد نومعلمــان از دیــدگاه گروه هــای ذینفــع مختلــف )مدیــر یــا معــاون 
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مدرســه، نماینــده انجمــن اولیــا و مربیــان، ســرگروه یــا راهنمــای آموزشــی، کارشــناس ســازمان آمــوزش و 

پــرورش، نماینــده معلمــان( مشــخص اســت کــه برخــی از برخــی از برنامه هــای آموزشــی ایــن دانشــگاه 

کــه جنبــه تربیــت معلمــی و کاربــردی دارد، بایســتی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا توانمندســازی 

مطلوب تــر و موردانتظارتــری در فارغ التحصیــالن ایجــاد شــود. ایــن جنبه هــا را می تــوان در زمینه هــای 

کســب مهارت هــای الزم در زمینــه شــیوه هــای تدریــس و آمــوزش مناســب بــه دانش آمــوزان بــا 

توانمندی هــای مختلــف دانســت. ایــن نکتــه نشــانگر آن اســت کــه بیــن آنچــه دانشــجومعلمان آمــوزش 

دیده انــد بــا آنچــه موردنیازشــان محیــط واقعــی مــدارس و در عرصــه معلمــی اســت تــا حــدودی تفــاوت 

وجــود داشــته و ایــن نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ چــرا کــه تفــاوت دانشــگاه فرهنگیــان بــا ســایر 

دانشــگاه ها را جنبــه »تربیــت معلمــی« دانســته می شــود. لــذا چگونگــی تلفیــق دانــش نظــری تولیــد شــده 

در دانشــگاه بــا دانــش مدرســه - بنیانــی کــه منشــا آن فعالیــت تجربــی در مدرســه اســت یکــی از مســائل 

ــری اندیشــیده شــود )رســتگاری و همــکاران، 1396(. از  ــرای حــل آن تدابی ــد ب مهمــی اســت کــه بای

طــرف دیگــر تفــاوت رضایــت از عملکــرد معلمــان توســط گروه هــای ذینفــع مختلــف )مدیــر یــا معــاون 

مدرســه، نماینــده انجمــن اولیــا و مربیــان، ســرگروه یــا راهنمــای آموزشــی، کارشــناس ســازمان آمــوزش 

و پــرورش، نماینــده معلمــان( نشــان دهنــده تفــاوت صالحیت هــا و شایســتگی های معلمــی از منظــر 

دانشــگاه فرهنگیــان و آمــوزش و پــرورش اســت. در ایــن خصــوص ایــن دو رویکــرد نیــز صاحب نظــران 

اعتقــاد بــه تفــاوت دارنــد. موســی پــور )1398( اعتقــاد بــه ایــن دارد کــه »واقعیــات تاریخــی یکصــد 

ســال تجربــه تربیــت معلــم ایــران، حکایــت از »دو رویکــرد« متفــاوت و همجــوار دارد کــه اولــی در حوزه 

ــت  ــه تربی ــا شــرایط و قواعــدی ب ــی« شــکل گرفــت و ب ــری و سیاســت گذاری »آمــوزش عال تصمیم گی

معلــم بــرای ایفــای نقــش در دوره متوســطه بــه عنــوان دبیــر اقــدام کــرد کــه برخاســته از ســطح انتظــارات 

و معیارهــا و مالک هــای آن بــود )تربیــت معلــم دانشــگاهی( و دومــی در حــوزه تصمیم گیــری و 

مدیریــت »آموزش وپــرورش« دنبــال شــد و بــه تربیــت آمــوزگار بــرای مــدارس ابتدایــی و دبیــر بــرای دوره 

راهنمایــی تحصیلــی اقــدام نمــود کــه از کاســتی ها، انتظــارات و اقتضائــات آن متاثــر شــد )تربیــت معلــم 

مدرســه ای(. آنچــه کــه مشــخص اســت اختــالف ایــن دو رویکــرد در عمــل نیــز بــر تفــاوت صالحیت هــا 

و شایســتگی ها از دو منظــر تاثیرگــذار بــوده و بایســت در ایــن خصــوص تجدیدنظــر صورت گیــرد و یک 

رویکــرد واحــد و مشــخصی بــرای مهارت هــای معلمــی تعریــف شــود؛ لــذا کســب مهارت هــای معلمــی 

و رویکــرد مناســب در خصــوص صالحیت هــا و شایســتگی های معلمــی را بایســت بیــش از پیــش در 

برنامه هــای درســی دانشــگاه فرهنگیــان مــورد توجــه واقــع شــود و در ایــن زمینــه کســب تجــارب عملــی 

در زمینــه طراحــی تدریــس و آمــوزش مناســب و اتفــاق نظــر دانشــگاه فرهنگیــان و آمــوزش و پــرورش 
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ــه کار رســمی دانشــجومعلمان  ــان آغــاز ب ــد در زم ــم شایســته« می توان در خصــوص »مهارت هــای معل

در مــدارس بســیار مثمرثمــر واقــع شــود. در ایــن زمینــه نیــز سیاســت گذاری و مدیریــت کالن ســازمان 

آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه فرهنگیــان زمانــی می توانــد در نیــل بــه اهــداف راهبــردی تربیــت معلــم 

کارآمــد امیــدوار باشــد کــه بازنگــری و اصــالح مبانــی مدیریــت و سیاســت گذاری کالن حــوزه آمــوزش 

در دانشــگاه و همچنیــن تدویــن برنامــه راهبــردی کــه در آن بــه شــان و جایــگاه معلــم اثربخــش و کارآمــد 

توجــه مناســبی شــده باشــد، در دســتور کار خــود قــرار داده و در نیــل بــه اهــداف آن اهتمــام ورزد. 

منابع:

ابراهیمــی، ایــوب؛ زیــن آبــادی، حســن رضا؛ هداونــدی، محمدرضــا )1396(. مطالعــۀ کیفــی عوامــل مؤثــر در 
ــوردی،  ــة م ــرورش؛ مطالع ــان در وزارت آموزش وپ ــدگاری دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگی ــه مان ــل ب می

ــات آموزشــی و آموزشــگاهی. 6 )17(: 146-121. ــه مطالع ــران. دوفصلنام اســتان ته

ــکالت  ــی مش ــا )1387(. بررس ــان، رض ــعید ؛ رجایی ــت، س ــك پرس ــس؛ نی ــدر، اوی ــود ؛ باق ــور، محم ــن پ افك
دانشــجویان مراكــز تربیــت معلــم از دیــدگاه مســؤوالن، اســاتید و دانشــجویان مركز تربیت معلم ســبزوار. 

چهارمیــن ســمینار سراســری بهداشــت روان دانشــجویان. شــیراز: دانشــگاه شــیراز.

اکبــری، ســمیه )1393(. بررســی رابطــه بیــن یادگیــری ســازمانی بــا کیفیــت تدریــس معلمــان مــدارس مقطــع 
متوســطه بندرعبــاس. پایــان نامــه کارشناســی ارشــد: دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان.

الماســی، حجــت الــه؛ زارعــی زوارکــی، اســماعیل؛ نیلــی، محمدرضــا؛ دالور، علــی )1396(. ارزشــیابی برنامــه 
ــه  ــر. فصلنام ــدل ارزشــیابی هدف محــور تایل ــان براســاس م ــار در دانشــگاه فرهنگی درســی کارورزی چه

ــی. 5 )1(: 24-1. ــس پژوهش تدری

ــد کارورزی  ــه درســی جدی ــر عملکــرد دانشــجویان در برنام ــر آن ب ــق و تأثی ــی )1395(. هــوش موف ــی، عل بابای
دانشــگاه فرهنگیــان. دوفصلنامــه مطالعــات آموزشــی و آموزشــگاهی. 5 )14(: 153-135.

پایــگاه اطــالع رســانی وزارت آمــوزش و پــرورش )1395(. دانشــگاه فرهنگیــان یــك دانشــگاه اســتراتژیك 
شــود. مــی  انــدازی  راه  زودی  بــه  دانشــگاه  ایــن  دانشــجویی  شــورای  اســت/  ســطح كشــور  در 

www. medu.ir ســایت:  وب  کدمطلــب rWLvTyuH :آدرس 

تافلر، آلوین )1394(. جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم . تهران: نشر نو.

ــی  ــه نظــام ارزیاب ــا )1391(. بررســی نگــرش معلمــان نســبت ب ــوروزی زیب ــان، احمد؛ بینــش، مرتضی؛ ن حدادی
ــان آموزشــی در آمــوزش و پــرورش شهرســتان گرمســار. فصلنامــه مدیریــت فرهنگــی، 6  عملکــرد کارکن

.128-115  :)16(



27 بررسی عملکرد سال اول تدریس نومعلمان فارغ ...

ــدل  ــاس م ــطه براس ــی و متوس ــع ابتدائ ــان مقاط ــرد معلم ــیابی عملک ــیدعلی )1390(. ارزش ــژاد، س ــی ن خالق
پژوهشــکده  تهــران،  ایــران 1404،  در  آمــوزش  ملــی  همایــش  آموزش، اولیــن  بــرای  چهارچوبــی 

سیاســتگذاری علــم، فنــاوری و صنعــت. 

خبرگــزاری مجلــس شــورای اســالمی )1395(. دانشــگاه فرهنگیــان؛ تالشــی نــاکام بــرای تــداوم مســیر مراکــز 
www.icana.ir :ــم. یکشــنبه 12 اردیبهشــت 1395. آدرس وب ســایت تربیــت معل

خروشــی، پــوران؛ نصــر اصفهانــی، احمــد رضــا؛ میرشــاه جعفــری، ابراهیــم )1397(. مــدل مفهومــی ارزشــیابی از 
شایســتگی های مــورد انتظــار از دانشــجومعلمان در برنامــه درســی تربیــت معلــم شایســته محور. مطالعــات 

برنامــه درســی. 13 )50(: 44-5.

رابینــز ، اســتیون )1397(. رفتــار ســازمانی. ترجمــه علــی پارســاییان و ســیدمحمد اعرابــی، تهــران: دفتــر 
پژوهشــهای فرهنگــی.

رســتگاری، نرجــس؛ موســی پــور، نعمــت اللــه؛ ناطقــی، فائــزه )1396(. شناســایی عوامــل تأثیرگــذار بــر اجــرای 
آمــوزش بالینــی دانشــجومعلمان دانشــگاه فرهنگیــان و ارائــه الگویــی بــرای اجــرای مؤثــر آن. پژوهــش در 

تربیــت معلــم. 1 )2(: 85-55.

رضایــی همــت آبــاد، عصمــت )1395(. بررســی رابطــه بیــن راهبردهــای یادگیــری و خودپنــداره بــا عملکــرد 
تحصیلــی دانش آمــوزان مقطــع متوســطه اول شــهر بهرمــان. پایــان نامــه کارشناســی ارشــد: دانشــگاه آزاد 

اســالمی واحــد رفســنجان.

ســلمانی، محمدحســین )1392(. تعریف اســتانداردهای ارزشــیابی معلمان زبان انگلیســی در سیســتم ارزیابی 
معلمــان موسســات آمــوزش زبــان انگلیســی ایــران. پایــان نامه کارشناســی ارشــد: دانشــگاه تربیــت مدرس.

عبدالخانــی، علــی ؛ صفایــی موحــد، ســعید )1393(. برنامــه تربیــت دبیــر كار و فنــاوری در دانشــگاه فرهنگیــان 
بــه عنــوان برنامــه درســی مغفــول )پــوچ(. دو فصلنامــه مطالعــات برنامــه درســی آمــوزش عالــی. 5 )9(: 

.74-89

قاســمی، مریــم؛ موســی پــور، نعمــت الــه؛ حاجی حســین نــژاد، غالمرضــا, حســینی خــواه، علــی )1397(. طراحی 
الگــوی برنامــه درســی تربیــت اســتاد تربیت معلــم مبتنــی بــر شایســتگی عمــل فکورانه. مطالعــات برنامــه 

درســی. 13 )50(: 74-45.

قهرمانــی فــرد، کامیــار؛ ســیدعباس زاده، میرمحمــد )1395(. طراحــی و اعتباربخشــی مــدل بومــی اســتانداردهای 
حرفــه ای معلمــان دوره دوم متوســطه )مطالعــه ای آمیختــه بــا جنبه هــای کیفــی و کاربــرد تکنیــک دلفــی(. 

دوفصلنامــه مطالعــات آموزشــی و آموزشــگاهی. 4 )13(: 50-27.

سید جوادین، سید رضا )1395(. مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان. تهران. نگاه دانش.



دوفصلنامه علمی-ترویجی راهبردهای نوین تربیت معلمان28

مشــکاتی، حســن ؛ دالور، علــی ؛ فرخــی، نورعلــی ؛ مینایــی، اصغر؛ کیانــی، غالمرضا )1397(. بررســی پیش بینی 
موفقیــت مهارت آمــوزان دانشــگاه فرهنگیــان در آزمــون ارزیابــی صالحیــت معلمــی )اصلــح( بــا اســتفاده از 

کدگــذاری متغیرهــای طبقه ای. فصلنامــه تدریس پژوهشــی. 6 )1(: 57-43.

موســی پور، نعمت اللــه )1398(. یگانــه  ســازی دو رویکــرد در تربیــت معلــم ایــران: نقــدی بــر اساســنامه دانشــگاه 
فرهنگیــان. فصلنامــه علمــی - پژوهشــی تعلیــم و تربیــت. 35 )2(: 38-13.

مهرمحمــدی، محمــود )1391(. مجموعــه مقــاالت همایــش رســالت دانشــگاه فرهنگیــان در پــرورش معلــم 
متعهــد و متخصــص. بیرجنــد: انتشــارات چهــار درخــت.

Bello, G.B. Jakada, M,B. (2017) Monetary Reward and Teachers’ Performance in Selected 
Public Secondary Schools in Kano State. Journal of Education and Practice, 8 
(7): 1-4.

Bradford, C. Braaten, M. (2018) Teacher evaluation and the demoralization of teachers. 
Teaching and Teacher Education. 75: 49-59.

Buchanan, R. (2015). Teacher identity and agency in an era of accountability. Teachers 
and Teaching: Theory and Practice, 21 (6): 700-719.

Danielson, C. (2007). Enhancing Professional Practice: A framework for teaching 
(2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Develop�
ment.

Greaney, V. Kellaghan, T. (2008) Assessing National Achievement Levels in Education. 
Washington. The World Bank.

Helfrich, S.R. Bean, R.M. (2011). Beginning Teachers Reflect on Their Experiences Being 
Prepared to Teach Literacy. Teacher Education and Practice, 24 (2) :201-222.

Izci, K; Siegel, M. A. (2019). Investigation of an Alternatively Certified New High School 
Chemistry Teacher’s Assessment Literacy. International Journal of Education in 
Mathematics, Science and Technology, 7 (1) :1-19.

Julia, J. Subarjah, H. Maulana, M. Sujana, A. Isrokatun, I. Nugraha, D. Rachmatin, D. 
(2020). Readiness and Competence of New Teachers for Career as Professional 
Teachers in Primary Schools. European Journal of Educational Research, 9 (2) 
:655-673.

Lew, M. M; Nelson, R. F. (2016). New Teachers’ Challenges: How Culturally Responsive 
Teaching. Classroom Management, & Assessment Literacy Are Intertwined. Multi-
cultural Education, 23 (3-4) :7-13.

MacGlaughlin, H. M.; Mertens, D. M. (2014). High Expectations Require Supporting 
New Teachers, Educating the School Community. New Directions in Deaf Educa-
tion, 15 :46-49.



29 بررسی عملکرد سال اول تدریس نومعلمان فارغ ...

Mangiante, M. S (2011) Teachers Matter: Measures of Teacher Effectiveness in Low-In�
come Minority Schools. Educational Assessment, Evaluation and Accountabili-
ty, 23 (1): 41-63.

Maya, I. Kacar, Y. (2018) School Principals’ and Teachers’ Views on Teacher Performance 
Evaluation. International Journal of Progressive Education, 14 (5) :77�88.

Onyefulu, C. Williams-Shakespeare, E. Thomas-James, A. (2014). Education for All: 
Exploring What Student Teachers and Beginning Teachers Really Know. Research 
in Comparative and International Education, 9 (1) : 36-47.

Parsa, M. (2017) Evaluation Study Effect of Allowances and Job Creativity--The Per�
formance of the Teacher in Secondary Vocational School Province of East Nusa 
Tenggara. International Education Studies, 10 (8):96-107.

Phan, H. P. (2008). Achievement goals, the classroom environment, and reflective think�
ing: A conceptual framework. Electronic Journal of Research in Educational 
psychology, 6 (3): 571- 602.

Raymond, A. N. (2008). Employee Training and Development. Irwin: McGraw-Hill.

Reeves, T. D. (2017). Pre-service teachers’ data use opportunities during student teaching. 
Teaching and Teacher Education, 63: 263-273.

Shepherd, D.  Devers, C. (2017). Principal Perceptions of New Teacher Effectiveness. 
Journal of Education, 197 (2) : 37-47.

Struyf, E. Adriaensens, S. Meynen, K. (2011). Are Beginning Teachers Ready for the Job? 
The Development and Validation of an Instrument to Measure the Basic Skills of 
Beginning Secondary Teachers. Assessment & Evaluation in Higher Education, 
36 (4) :429-449.

Suarez, E.  Toro, R. (2018) Teaching Performance Evaluation Model: Preparation for 
Student Learning within the Framework for Teacher Good Performance. Journal of 
Educational Psychology - Propositos y Representaciones, 6 (2):431-452.

Zhao, X. Heuvel-Panhuizen, M. V. D. Veldhuis, M. (2017) Classroom assessment in the 
eyes of Chinese primary mathematics teachers: A review of teacher-written papers. 
Studies in Educational Evaluation, 52: 42-54.




