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 1ابتدایی دورهارزشیابی از عملکرد معلمان  اتامزال
 حسین بهرامیمحمد

 بهروز مهرام

 جعفرآبادیکالته طاهره جاویدی 
 چکیده 
 دورهی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان هاالزامشناسایی ، پژوهشاین از اجرای هدف 
فرادست،  شامل اسناد هادادهآوری نابع گردو مای پژوهش نظریه؛ روش پژوهشبود.  ابتدایی

ای پاسخ به نفع بود. برمعلمان ذی نظرات متخصصان موضوعی، تجارب جهانی و نظرات
ی هاالزاممطالعه، در این  شد.استفاده د اسناو تحلیل  مضمونتحلیل  ازپژوهش،  هایپرسش

و محورهای اصلی ارزشیابی مطلوب از  هامؤلفهسپس شد. استخراج  ،گانه ارزشیابی معلماننه
ی هاویژگی، ایحرفهتوسعه  ،آموزدانشابتدایی در چهار محور ارتباط با  دورهعملکرد معلمان 

از طریق آوری شده گرد یهادادههمسویی بر اساس  .شدو تعامل اجتماعی شناسایی  شخصیتی
ی هاالزامچارچوب اعتبار کلی فرایند پژوهش و ان، نظرصاحبمنابع مختلف و اجماع کلی 

افزایش که  کرداستنتاج  توانمیی این مطالعه هایافتهبر اساس یید قرار گرفت. مورد تأ ارزشیابی،
به ارزشیابی معلمان و  گذاران آموزشیمستلزم تغییر نگاه سیاست ارزشیابی از معلمان،کیفیت 

، اولیا و انهمکارمتنوعی مشتمل بر  نفعانذیو منابع از  است و باید ی ارزشیابیهامؤلفه
دهی انتظارات واقعی از در زمینه شکلهمچنین نیاز است که  .کرد گیریبهره انآموزدانش

های کاربرگ و ز ابزارهاسازی شده و ا، فرهنگنفعانذیمعلمان توسط جامعه عمومی و 
به  و یابدتداوم  رویه موجود در ارزشیابی معلمان چنانچهشود.  گیریبهرهمتنوعی ارزشیابی 

 مانع مواجه خواهد شد. بالندگی نظام آموزشی با  توجهی شود؛الزامات آن کم

 
 ارزشیابی یهامؤلفه، الزامارزشیابی، عملکرد، معلمان، دوره ابتدایی،  کلیدی: واژگان

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درسی دانشگاه  نخست در مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامهنامه نویسنده ردیف . این مقاله برگرفته از پایان1

 فردوسی مشهد است.

 شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایراندرسی، دانشکده علوم تربیتی و روان دانشجوی دکتری مطالعات برنامه 

 درسی و آموزش، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران )نویسنده مسئول:  دانشیار گروه مطالعات برنامه

bmahram@um.ac.ir) 

 وتربیت، دانشگاه فردوسی مشهد، ایراندانشیار گروه مبانی تعلیم 



 گیری و ارزشیابی آمورزشیاندازه فصلنامه مطالعات 102
 

 مقدمه 

قلب نظام آموزشی  برنامه درسیوپرورش، آموزش گذار درتأثیردر میان عوامل گوناگون 
 دهنده به تمامیاثرگذار و جهت توانمیرا معلم  نقش ،1زعم زایسو بهشده محسوب 

زنجیره نهایی  عنوانبهبوده و شی زموآ منظا صلیا رمعماکه دانست  برنامه درسیصر اعن
معلمان نقش  (.1396)مهرمحمدی،  شودمیقلمداد  برنامه درسیدر اجرای 

برنامه معلم و  انیارتباط مدارند.  هاهمدرس یدرس یهابرنامهدر تدارک  یاکنندهنییتع
فارغ از نوع نظام طراحی متمرکز  که معلمان شودمی یناش یادیبن تیواقع نیاز ا درسی

، 2هانکینز)ارنشتاین و  هستند سیتدر یدار اجراعهده ؛برنامه درسییا غیرمتمرکز 
کالس درس  که در رسدیبه ثمر م یتنها هنگام یدرس ریزیبرنامه یهافعالیت (.2018
 ،یبرداشت نیبه چن تیبا عنا(. 1392، مهرمحمدی) دیعمل شود و به اجرا درآ هابه آن

 سیتدر ؛ بدین معنا کهبردینام م 4زنده یو برنامه درس 3خاموش یدرس از برنامه سیزا
 یابی( ارزش2018) 5یوجز و سامنزم دهیعق . بهبخشد یم امعن یدرس معلم به برنامه

 اتیتجرب معلمان از یاست. برخوردار سیتدر تیفیکننده کنیمطلوب از معلم، تضم
 معلم را 7شوابو  6یکانلسبب شده است که  ر فرایندهای یاددهی یادگیریارزشمند د
 یلبه حساب آورند. معلمان هسته اص برنامه درسی رندهیگمیگروه تصم یعضو اصل

و  اجرا ،یطراح ندیفرا در و مشارکت معلمان شوندمیمحسوب  یدرس ریزیبرنامه
و مشارکت آنها  آمدهبه حساب  هابرنامهبهبود  یدیعنصرکل ،یدرس یهابرنامه یابیارزش

 ردارتوجه برخو انیشا یتیاهم از هاهمدرس یدرس یهابرنامه یو بهساز رییتغ ندیدر فرا
 تأثیر برنامه درسییک عنصر در  عنوانبه در حالی که معلمان (.1999، 8)فوالن است

و این آنان هنوز تصریح نشده  ایحرفهی هافعالیت از معتبر ارزیابی مادارند؛ ا سزاییب
معلم است  ایحرفهارزیابی عملکرد فرایند  برایها و تدابیر الزم نیازمند سیاست

از عملکرد معلمان باعث  مطلوب یابیارزش(. 2018، 9ساریانا ،کاموریا ،ساتوری ،)لیلیانتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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curriculum silent .3 
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 سیتدر شتریینفس بو با اعتمادبه کرده شترییکه معلمان احساس توانمندی ب شودمی
 ،وینری) شوندآنها  سیی تدرهاروش راییپذ شتریب نیزان آموزدانشهمچنین  و کنند
 یها براراهبرد نیمؤثرتر در زمره یابیارزش (.2016 ،1مسا و وینری ،جانسون ی،هال

. است یآموزش نظامدر  مستمر تیفیک یروند ارتقا یو شرط اساس تیفیک نیتضم
و نحوه عملکرد آنها در  شوندمیوپرورش محسوب نهاد آموزش معلمان از ارکان مهم

 تیوضع یایگو ،درست یابی. ارزشکندیم فایا یاساس ینقش ،یکل نظام آموزش یبازده
موقع به معلمان منعکس و به درست ،جینتا بازخورد کهی صورت عملکرد معلم بوده و در

در جهت  کنندهکمکی عامل عنوانبهضعف  و نقاط قوت صیضمن تشخ دتوانمی ؛شود
(. مطلوبیت 1395، سلیمی و ریگی ،)قادری شودمحسوب  برنامه درسیارتقای کلی 

یابد که تحقق میزمانی مهم و این  استارزشیابی مستلزم پشتیبانی و حمایت معلمان 
و بتوانند از آن در نائل شده اعتبار، کیفیت و عدالت در ارزشیابی به دریافت  معلمان

قابل  (. ارزشیابی2018، 2و مالنسکی جهت بهبود عملکرد خود بهره ببرند )فینستر
گذار است تأثیرهای مثبت و انگیزه آنان نیز بر اثربخشی معلمان از جمله واکنش ،3اعتماد

 (. 2018، 4و کاسر )مایا
بر ارزشیابی معلمان مبتنی بر نظام  (1390) وپرورشدر سند تحول بنیادین آموزش

شده و بر این اساس الزم  تأکیدمعیار اسالمی، تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی 
ناسب با یک نظام مبتنی بر کشور در ت تیوتربمیتعل نقش آن دراست که به 

های تخصصی و کاربردی، رقابتی و متناسب با توانمندیساالری، ارزیابی شایسته
با  و گیردشایستگی فردی و اجتماعی معلم مورد آزمون قرار  ،شودتوجه  ایحرفه

 یارائه بازخوردهاو  یو پرورش یآموزش یهافعالیتیان مجر عنوانبهمعلمان ارزشیابی 
 شودکشور اقدام  یشآموز نظام شرفتیجهت اصالح و پدر ؛ سازنده به آنها و دیمف
معلمان با  یابی(؛ ارزش1395) زعم مظاهراست که به یدر حال نیا (.1394ی، نیعابد)

در  ییموجب عدم روا ،دشویممدرسه اجرا  ریمد یکه تنها از سو یکنون ایقهیسل هیرو
این  در پی آنان را به دنبال داشته است. یتیو نارضا شدهساالنه معلمان  یابینظام ارزش
که  یطوربه ؛شدهرنگ کم ایحرفههای توسعه مشارکت معلمان در طرح ،نارضایتی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Whinnery, Haley, Johnson, Mesa & Whinnery 
2. Finster & Milanowski 

reliable .3  

& Kaçar Maya .4  
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های ارزیابی ( میان نتایج کاربرگ2016) 1کلیچبه نظر  است. کردهسلب  آنانرا از  زهیانگ
داری وجود یابی همکاران و مدیران تفاوت معنیعملکرد معلمان و خودارزیابی یا ارز

های ارزشیابی معلمان است. عدم روایی کاربرگ دهندهنشاندارد که این اختالف 
و در  عملکرد موفق، اعتماد به نفس باالارزشیابی مطلوب و عادالنه بین معلمان سبب 

برای ( نیز 2019) 2ردی و کارز، کتلر ،. گالورشودمینهایت افزایش کیفیت آموزش 
 کردهوپرورش اشاره سازمانی آموزش برونو  درونکیفیت آموزش، به دو بخش  ارتقای

انگیزگی آنان و در عناصر درونی، نبود ارزیابی مستمر و کارآمد از معلمان را علت بی
اولند و ونهوف  ،ان خواهد شد. بوژهآموزدانشکه سبب کاهش کیفیت یادگیری اند دانسته

 یهانظامو  هاروشمعلمان، از مدیران و  شواهدبر اساس که ند بود ( نیز معتقد2018)3
توافق  ،یتینارضا نیا یاصل لیکامل ندارند. دل تیرضا آنان یابشیارز یمورد استفاده برا

، هاهدف نهیشوندگان در زمیابیکنندگان و ارزیابیارز یهادگاهید ییهمسوناو نداشتن 
 یماتیتصم ،ع آنتببه  است که عملکرد یابیارز یارهایاجرا، محتوا و مع یهاروش

و داشتن معلمان  یآموزش تیفیبهبود کبر . دشویها اتخاذ میابینوع ارز نیبراساس ا
گزارش  که در یطوربه ؛تاس شده تأکیددر سراسر جهان  ریاخ یهادر سال طیواجد شرا

 تیفیاز کشورها به منظور بهبود ک یاریبس ،4یآموزش ریزیبرنامه المللیبینسسه ؤم
اند. معلم اثربخش قرار داده تیربوپرورش خود را بر تاقدام آموزش نیترمهم ،یآموزش
را در  یاثربخش یهامؤلفهکه توانسته باشد عناصر و  دیابیم تیمطلوب یزمان ،یابیارزش

، هامهارتاست که با داشتن  ی(. معلم اثربخش، معلم2015، 5ونسکوی) دهد یخود جا
فراهم  را انآموزدانش جانبهههم یریادگی نهیزم ،یو اخالق معلم ایحرفه یهاتیصالح

 شود یریادگی ندیان در فراآموزدانش شتریهرچه ب شرفتیموجب پ راه نیآورده و از ا
به ایجاد  دتوانمیارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان،  (.9201 ،6و اُبرین فرالنگ)

، و مالنسکی مفهومی مشترک از یک آموزش خوب و اثربخش کمک کند )فینستر
2018 .) 
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Kılıç .1 

, Kettler, Reddy & KurzGlover .2 

 Bossche, Ouweland & Vanhoof .3  

 instruction planing .4  

UNESCO .5 

Brien’O & Furlong .6  
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که بیشتر معطوف به  دهدمیمعلمان نشان ساالنه بررسی کاربرگ ارزیابی عملکرد 
دریافت و  : تقدیرنامه از مدیر واحد آموزشی2-2ب  های)عبارت تشویقات یهامؤلفه

)عبارت  رعایت نظم و انضباط، وپرروش مربوط(یس اداره آموزشئتقدیرنامه از ر
مراتب رعایت احترام و سلسله و موقع در محل کاررفتار شغلی: حضور به 3-2_ب

رفتار عمومی: ترویج مبانی  3-2ب  )عبارت و رفتار منطبق بر شئونات دینی (اداری
حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی( و های دینی اخالقی و رفتاری مبتنی بر آموزه

رادست نظام اسناد ف تأکیدو مورد  مهم یهایشایستگی است. این در حالی است که
تعامل  ی ارتباط ورقرای، برفرد شرفتیپ ،ایحرفه توانمندیوپرورش مانند آموزش

و  فتحی ،)عارفیدر این کاربرگ مورد غفلت واقع شده است  طرفه میان عمل و نظردو
ر ساختار ، د(1الزامبه صورت موارد ضروری )و درواقع باید  ؛(1395 فتحی واجارگاه،

 که با هدفاین مطالعه و فرایند ارزشیابی مطلوب از یک معلم وجود داشته باشند. 
 ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتداییهاالزامشناسایی و ارائه چارچوب 

بازنگری د بنیانی را برای طراحی الگوی ارزشیابی مطلوب و توانمیاست؛  گرفتهانجام 
 ی ارزیابی از معلمان به دنبال داشته باشد. هامؤلفهدر فرایند و 

 
  پیشینمطالعات 

ی داخلی؛ هاپژوهش بیشتراست که در آن  دهندهگرفته، نشانی انجام هاپژوهشمرور 
 ؛1397، پورابراهیم ،بوده )برای مثال کمیرویکرد حاکم بر مطالعات ارزشیابی از نوع 

با در که ( 1395، ؛ نخعی1393، و صالحیمحمودی ؛ 1394، ؛ قلخانی1396، سربازیان
تجدید نظر در شیوه بیشتر به های ناکارآمد نظام ارزشیابی معلمان، نظر گرفتن جنبه
و البته راهکارهایی عملیاتی را برای اصالح و بهبود پیشنهاد  کرده تأکیدارزشیابی معلمان 

، برای ارزشیابی معلمانیی هامؤلفهضمن اشاره به  (1392) بهرامی و همکاراناند. نکرده
طور که به اندکردهاشاره  ایحرفهتوسعه از  ییهامدیریتی و جنبه ،به عملکرد سازمانی

عدالت در  رعایت نشدن موجبگرفته و معلم را در نظر نعملکرد ابعاد  یتمام ،جامع
 . شودمیامر ارزشیابی معلمان 
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requirement .1  
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لو و ( و 2017) 1تابانچلیمطالعاتی مانند  نشان داد مرور مطالعات خارج از کشور نیز
مدرسه و  بر منابع مهم برای ارزشیابی مطلوب تمرکز داشته و عناصر( 2016) 2استرانگ
هایی رویه نیز (2019) 4و اوزبکی ( و اوزلم2019) 3موناگان. اندکردهمهم قلمداد اولیا را 

منبعی بسیار  عنوانبهمعلم دانسته و به خود ثر ؤرا برای ارزشیابی از عملکرد معلمان م
موازات دیگر منابع باید مورد که به اندکردهو اطالعات اشاره  هادادهآوری گردارزنده در 

 قرار گیرد. گیریبهره
 برایوجود ابزارهای متعدد به ضرورت ( 2014) 6( و مهارج2015) 5و مینگ زانگ

تمام ارزشیابی از  و کردهاشاره  ارزشیابی معلمانآوری اطالعات مورد نیاز برای گرد
زعم آنان به. انددادهرا مدنظر قرار ی صالحیت معلم مورد ارزشیابی هامؤلفهها و جنبه

و  هامؤلفهبه  یتوجهبیی سازمانی و فردی و هامؤلفههرگونه اهمیت بیش از اندازه در 
جامع از ارزشیابی مطلوب  یتصویر، باعث جلوگیری و حذف قابلیت ارائه عناصر دیگر

 .شودمیمعلمان 
شده است که با نگاهی اجمالی،  تالشدر بررسی نظام ارزشیابی دیگر کشورها، 

طبق برنامه  ،خصوص نیدر ا. شودارزشیابی معلمان بررسی  یهاروشو  هامالک
 ا،یاسترالشامل ) را داشتند یآموزش تیفیک نیکه باالتر ییهاکشور ،المللیبین یابیارزش

 ندشد یمعلمان بررس یابیاز لحاظ نظام ارزش (و چینفنالند،  س،یآلمان، سنگاپور، انگل
 (.2017 ،7)او.ای.سی.دی
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 کشورهای پیشرودر برخی  ی ارزشیابیهاروشو  هامالکبررسی  (1) جدول
 ی ارزشیابیهاروش ی ارزشیابیهامالک کشور

 استرالیا

ها؛ آن یریان و نحوه فراگآموزدانشاز  یآگاه:ایحرفه دانش
 . از نحوه ارائه آن یاهگو آ یموضوع یمحتوا دانش

 ندیدر فرا شتریب یاثربخش یبرا ریزیبرنامه :ایحرفه عمل 
و  یابیارزشی، ریادگی طیو خلق مح جادیای، ریادگی یاددهی

 ان آموزدانش یریادگی تیفراهم کردن بازخورد و مسئول

 یهمکاری، احرفه یریادگیبه  تعهد :ایحرفه تعهد 
 و جامعه نیبا همکاران، والد ایحرفه

 پیشرفت تحصیلی و عملکرد
 انآموزدانش

 تدریس معلم میمستق مشاهده
ان و والدین و آموزدانش بازخورد
 همکاران
 مدیر بازخورد

 یابیارزخود

 آلمان
 پیشبر اساس تصریح در اسناد؛ هیچ مالک و معیاری از 

ی ارزشیابی و هامؤلفهتعیین نشده است و تمام مسئولیت 
 د.شوتوسط بازرس خارجی تعیین می هامالک

 پیشگونه روش ارزشیابی از هیچ
تعیین نشده است؛ ارزشیابی به 
صورت بیرونی و توسط بازرس 

 .شودخارجی تعیین می

 انگلیس

آموزش و تدریس: ایجاد انگیزه و چالش در میان 
پیشرفت تحصیلی و نتایج یادگیری  ارتقای ان،آموزدانش
، طراحی برنامه درسیان، توانمندی در دانش آموزدانش

روز بودن، توجه به درسی و استراتژی تدریس مناسب، به
ثر با ؤان، ارزشیابی مآموزدانشی مورد نیاز هامهارتتقویت 

ان، مدیریت و کنترل آموزدانشاز نتایج ارزشیابی  گیریبهره
ایجاد محیط مناسب و سازنده یادگیری و افزایش در جهت 

 .ایحرفههای مداوم صالحیت
: حفظ اعتماد عمومی و رعایت و ایحرفهرفتار شخصی و 

حفظ ویژگی های اخالقی و رفتاری درون و بیرون از محیط 
ها و اقدامات مدرسه، آموزشی، توجه و رعایت سیاست

عایت شناسی در محیط آموزشی، ررعایت حضور و وقت
 های اجتماعیقوانین جامعه و در نظر گرفتن چارچوب

 پیشرفت تحصیلی و عملکرد
 انآموزدانش

 در کالس میمستق مشاهده
 همکاران بازخورد

 

 سنگاپور

فرایند یاددهی  تیفیک ارتقای :راهاز  انآموزدانشرشد جامع 
ان، آموزدانشو رفاه  یمعنو تیاهم، انآموزدانش یادگیری
  ایحرفه توسعه، برنامهفوق یهافعالیت

دانش موضوعی: تسلط بر موضوع، تفکر تحلیلی، ابتکار 
 عمل و تدریس خالقانه 

ها: درک محیط، توسعه نفوذ در قلب و ذهن یادگیرنده
 دیگران

کردن با دیگران: کار گروهی و تیمی، شناخت خود و  کار
دیگران، خودتنظیمی، درک دیگران و احترام گذاشتن به 

 دیگران

 عملکرد و تحصیلی پیشرفت
 انآموزدانش

 مشاهده مستقیم
 خودارزشیابی معلم

ارزشیابی به دو صورت درونی و 
 بیرونی است
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 ی ارزشیابیهاروش ی ارزشیابیهامالک کشور

 چین

، هاسدهی دردرسی و سازمان ریزیبرنامهتوانمندی 
توانمندی طراحی آموزشی و استراتژی درسی، دانش و 

سازی ارزشیابی، حمایت از و پیاده ریزیبرنامهنگرش، 
های ان، ارتباط با والدین و سازمانآموزدانشاستعدادهای 

 خارجی و روابط بین فردی

 عملکرد و تحصیلی پیشرفت
 انآموزدانش

 در کالس میمستق مشاهده
 معلم کارپوشه

 یابیارزخود
 یرسم ریغ ای یرسم مصاحبه
 روزانه مشاهده
ان، آموزدانش یهاینظرسنج
و  نیوالد یهاینظرسنج
 معلمان یهاینظرسنج

 فنالند

تعهد به رفاه و ان و یادگیری: آموزدانشتعهد و حمایت از 
رفتار عادالنه و مبتنی بر احترام،  ،انآموزدانشهمه  شرفتیپ

العمر و سازی برای یادگیری مادام تشویق و زمینه
 ان.آموزدانشگیری تصمیم
 نیو قوان فنالند برنامه درسی: آگاهی از ایحرفه دانش

و  سیتدر یهاروشانواع مختلف ، لیمرتبط با تحص
، شناخت کافی از کالس تیریمد یهایاستراتژ، ارزشیابی

و  یریادگیثر بر ؤان و عوامل مآموزدانشی هاویژگی
 تحصیلی آنان. شرفتیپ

خود و درک  ایحرفهدانش : استفاده از ایحرفه عمل
و  سیتدر یهاوهیش ن،یقوان ،برنامه درسیان، آموزدانش

آموزش و  جیترو یکالس برا تیریمد یهایاستراتژ
وثر با ، عمل در مسیر ارتباط مانآموزدانش تیموفق

ارزشیابی . اقدام در مسیر و همکاران نیان، والدآموزدانش
 تیان، ارزشیابی موفقآموزدانشتحصیلی  شرفتیمداوم پ

 (نیو والد انآموزدانش) نفعانذیبه منظم آنها و گزارش 

 مشاهده
 عملکرد و تحصیلی پیشرفت

 انآموزدانش
نظرسنجی از گروه های والدین و 

 انآموزدانش

 
وپرورش، چنین مرور مطالعات پیشین و تجارب کشورهای پیشرو در امر آموزشبا 

وپرورش فرادست نظام آموزش سنادا یهامالکای عمیق میان که فاصله شودمیاستنتاج 
نگری ساختار و فرایند ارزشیابی مورد اجرا از عملکرد معلمان وجود دارد و جزءکشور با 

از  گیریبهره دهنده، و خألو عدم جامعّیت، نبود حاکمیت نگاه توسعه بخش و تعالی
خود معلمان و همتایان در قالب خودارزیابی؛ از موارد فاصله مورد ادعا میان وضع 

های باالدستی است. همچنین توجه بیشتر به رویهموجود ارزشیابی و انتظارات اسناد 
اثربخش معلم و  ایحرفهی هافعالیتی مرتبط با هامالککیفی و غیرخطی و تمرکز بر 
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بی از معلمان در کشورهای پیشرو؛ ی چندگانه ارزیاهاروشطور استفاده از منابع و همین
برای نظام ارزشیابی از معلمان ایران است که  ین راهبردهای توسعه و بهبودترمهماز 
مواردی که کاهش فاصله کیفی این کشورها در امر ارزشیابی شود.  ساززمینهد توانمی
های سطحی و رفتارهای سیاسی ـ ساز تداوم اقدامد سببتوانمیتوجهی به آنها بی

پرورش و وترین کارگزاران در حوزه صف آموزشاصلی عنوانبهسازمانی معلمان 
وپرورش را برآورده نسازد. با این وصف، و انتظار از توسعه کیفی آموزش شودمدرسه 

 پاسخ داده شود: هاپرسشتا به این  شده استدر این پژوهش تالش 

 ابتدایی چیست؟  دورهی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان هاالزام -1
از اعتبار الزم  ،ابتدایی دورهبرای ارزیابی معلمان  ی شناسایی شدههاالزامآیا  -2

 برخوردار است؟ 
 ؟کردتوجه یی هامؤلفهچه  به باید ،معلمان مطلوب عملکرد یابارزیدر  -3

 
 روش پژوهش 
 رویکرداز حیث و کاربردی  هایپژوهشاز حیث هدف در دسته  ،پژوهش حاضر

های پژوهش گام با توجه به انطباق راستادر زمره مطالعات کیفی است. در این  ؛پژوهش
زعم بهاست. گرفته شده ای، از این روش در پژوهش بهره با رهنمودهای پژوهش نظریه

در  ایرشتهانیو م یعمل نوع پژوهش نیترمهم ایهیپژوهش نظر ،(1396) 1شورت
 وی. شودمی اجرا برنامه درسیفهم فرایندهای  با هدف که است برنامه درسیمطالعات 
توافق  (1: کرده استی اصلی و روابط میان آنها مطرح هامؤلفهبرای شناسایی چهار گام 

 (2 ؛سازی آنبه منظور مفهوم برنامه درسیدرباره قلمرو و مرزهای پایدار یا فرایند 
تالش برای نقد  (4 ؛()الگوارائه چارچوب  (3 ؛آنها شناسایی عناصر اصلی و روابط میان

ابتدا  ؛یاهیمطالعه، همسو با مراحل چهارگانه پژوهش نظر نیدر ا چارچوب.و سنجش 
 طهیمهم در ح ییقلمرو عنوانبهاو  یعملکرد یابیارزش طهیمعلم و ح تیفعال یقلمرو

 ندیفرا یقرار گرفت و سپس عناصر اصل یموضوع یمورد توافق و برجستگ برنامه درسی
اسناد  لیو تحل یو خارج یداخل نیشیپ لعاتمرور مطا باآنها  انیو روابط م یابیارزش

و سند تحّول  برنامه درسی یوپرورش، سند ملآموزش یفرادست مشتمل بر سند مل
با دو  یدارشناختیبر پد یمبتن یهامصاحبه نیو همچن ییمعاونت آموزش ابتدا یراهبرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Short .1  
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 زا هیاول یشد. سپس چارچوب یینفع شناسایو معلمان ذ یگروه متخصصان موضوع
 نییتب ،یکه پس از نقد چارچوب توسط متخصصان موضوع شدخلق  ،عناصر مستخرج

حاصل برای ی هاالزامدر مسیر پاسخ به اعتبار  .رفتیمنسجم صورت پذ یو ارائه الگو
دارای  موضوعی چهار متخصص از ؛ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان مقطع ابتدایی

ت علمی دانشگاه فردوسی مشهد )با یئمدرک دکتری تخصصی علوم تربیتی و عضو ه
 ( برایبرنامه درسیوتربیت و مطالعات گیری، فسلفه تعلیمهای سنجش و اندازهرشته

عناصر  شتریب یسازیمانند بوم یموارد .استفاده شد 2و اعتبار اجماعی 1داوری تخصصی
ی دهشکل یبرا شتریب تیاسناد فرادست و خالق شتریب یوارس ،یشنهادیچارچوب پ
از  ؛پیشینارائه شده در مطالعات  یبا الگوها شتریب زیبا هدف تما یشنهادیچارچوب پ

موارد؛  نیا اعمالالگو بود که با  شتریاعتبار ب یداوران برا نینکات مورد درخواست ا
 .شدآنان جلب  تیرضا

ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد هاالزام)شناسایی  اول پژوهش پرسشدر مورد 
تحول بنیادین سه سند فرادست  شامل ابتدایی(، قلمرو مطالعه دورهمعلمان 
 بودیی ابتدا معاونت آموزش یراهبرد برنامهسند  و ،وپرورش، برنامه درسی ملیآموزش

متخصص شش  همچنین از. شدشمار مطالعه به صورت تمام هاتبصره و هابند یتمام که
دانشگاه فردوسی مشهد و  برنامه درسیعلمی رشته مطالعات  تئهیموضوعی عضو 

)پردیس شهید بهشتی،  تربیتی دانشگاه فرهنگیان مشهد علمی رشته علوم تئهیمدرسان 
تا حد اشباع  خصصی آنهامطالعه دیدگاه و قضاوت تنژاد( به منظور پردیس شهید هاشمی

 .گر اسناد مورد بررسی است( توصیف2جدول ) بهره گرفته شد.
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
proffessional judgement .1 

consensual adequacy .2  
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 فرادست مورد بررسی در پژوهش به منظورشناسایی الزامات مطلوب(. اسناد 2جدول )

 مشخصات سند نام سند
سال نشر 

 )ابالغ(

وپرورش تحول بنیادین آموزش
 جمهوری اسالمی ایران

وتربیت ی تعلیمهامشتمل بر اصطالحات، مجموعه ارزش
سمی و عمومی، هدف شم هایر انداز کالن و عملیاتی، چ

 نظام اجراییو چارچوب نهادی و 

1390 

ملی جمهوری  برنامه درسی
 اسالمی ایران

ی هابرنامهمشتمل بر مبانی فلسفی و علمی، اصول ناظر بر 
ـــی و تربیتی، حوزه ند درس یادگیری، فرای یت و  های ترب
شیابی  ستهابرنامهتولید، اجرا و ارز سیا سی و  های ی در

 اجرایی

1390 

راهبردی آموزش ابتدایی  برنامه
 جمهوری اسالمی ایران

موریت، مدرسه در افق أها، بیانیه ممشتمل بر ارزش
و راهبردهای کالن و چارچوب نهادی  هاانداز، هدفچشم

 و نظام اجرایی 
1390 

 
تمامی  ؛)اعتبار و ارزیابی چارچوب تدوین شده( ومد پرسش بارهقلمرو مطالعه در

و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد  برنامه درسیت علمی گروه مطالعات ئاعضای هی
مطلوب  یابیارزش یهامؤلفهپژوهش )عناصر و  سوم پرسشبرای بررسی و پاسخ به  بود.

در خصوص  یمتون موضوع یتمام شامل (، قلمرو پژوهشییاز عملکرد معلمان ابتدا
در  یآموزش هاینظام یرسم هایکه توسط انتشارات سازمانبود از معلمان  یابیارزش

دانشگاه  یرسانمرکز اطالع کیالکترون هایگاهیو از پا افتهینشر  شرفتهیپ یکشورها
رشته  یعلم تئیه یاعضا یاز نظرات تمام نیبود. همچن دسترسیفردوسی مشهد قابل 

دانشگاه  یتیمشهد و مدرسان رشته علوم ترب یدانشگاه فردوس برنامه درسیمطالعات 
تا  نفعذینژاد( و معلمان یهاشم دیشه سیپرد ،یبهشت دیشه سیمشهد )پرد انیفرهنگ

 مصاحبه نیمهمتخصصان موضوعی با  نظر معلمان نیز همانند شد. گیریبهرهحد اشباع 
سال  25. از گروه معلمان، ده نفر دارای سابقه خدمت حداقل شدمطالعه  ،ساختاریافته

سال(، انتخاب  7/27آموزگار کالس در دوره ابتدایی )با میانگین سابقه خدمت  عنوانبه
شدند که از این تعداد چهار معلم آقا و شش معلم خانم بودند. مالک انتخاب این افراد، 

و سازمانی بود که نظر کارشناسان  ایحرفهیل به تغییر و تعالی امتی هاویژگیدارا بودن 
بخش این انتخاب بود. اگرچه وپرورش؛ اطمینانوزشمو نواحی آها آموزش ابتدایی اداره

 برای اطمینان و دستیابی به نکاتاز مصاحبه هشتم رخ داد؛ اما  هایافتهاشباع نظری 
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کننده مشارکتمتخصصان موضوعی مشخصات  .گرفتا ده نفر انجام تجدید، مصاحبه 
 .( گزارش شده است3در فرایند مصاحبه در جدول )

 
 مصاحبه ندیکننده در فرامشارکت متخصصان موضوعی فیتوص (3) جدول

 محل خدمت
مدرک 
 تحصیلی

تخصص 
 موضوعی

 جنسیت

سابقه فعالیت علمی 
ت ئهی عضو عنوانبه

در  علمی )مدرس(
 قلمرو موضوعی

 مرتبه علمی

دانشگاه فردوسی 
 مشهد

دکتری 
 تخصصی

 دانشیار 28 مرد برنامه درسی

 دانشگاه فرهنگیان
دکتری 
 تخصصی

 استادیار 12 مرد برنامه درسی

 دانشگاه فرهنگیان
ی دکتر

 تخصصی
 استادیار 26 مرد برنامه درسی

 دانشگاه فرهنگیان
دکتری 
 تخصصی

 استادیار 12 زن برنامه درسی

 دانشگاه فرهنگیان
دکتری 
 تخصصی

مدیریت 
 آموزشی

 استادیار 8 زن

 دانشگاه فرهنگیان
دکتری 
 تخصصی

مدیریت 
 آموزشی

 استادیار 12 زن

 
از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره پژوهشگر قلمرو پژوهش، روش و با توجه به 

در زمینه ارزشیابی و استانداردهای مطلوب و همچنین  هاپژوهشگرفت. با بررسی 
 ،ساختهمعلمان، موارد الزم برای تدوین فرم مصاحبه محقق ایحرفههای صالحیت
دو  از یک هر در مصاحبه برای نفر اولین انتخاب. شدو کاربرگ اولیه تدوین استخراج 

یکی از انواع  عنوانبهو مبتنی بر مورد مطلوب  هدفمند به صورت مطالعه مورد گروه
 این از یک هر در مصاحبه برای بعدی نفرات وگرفت  انجام های نظریگیرینمونه
با  معلمان از معلمان، گروه در .شدند قبلی معرفی هایمصاحبه شونده توسط هاگروه

 استفاده مورد هایمصاحبه ابتدایی استفاده شد. آموزش سال در دوره 25بیش از  تجربه
ضبط  به وسیله انجامید؛ طول به ساعت در محل دانشگاه یا مدرسه دو متوسط طوربهکه 
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دامه ، مصاحبه در دو نوبت اشدند. در برخی موارد نیز مکتوب سپس و ثبت ،صوت
تحلیل مضمون؛ منطبق با رویکرد استقرائی و بر اساس ، هامصاحبه تحلیلبرای  .یافت
(، 2019) 1زعم سندلر، لیندبرگ، نیلسون، و پالمربه .شدتحلیل  ،سازی شدهپیادهمتون 

های ها و روایتآن بر مصاحبه کایاتبه خلق مضامین منجر شده و  تحلیل مضمون
است. این نوع تحلیل کیفی بیشتر بر معانی  گانکنندبرگرفته از تجربه زیسته مشارکت

 هایجملهمضمون  مصاحبه، هر متن خواندن از پس لعه،پیچیده استوار است. در این مطا
 و قایسه مداوممو  اشتراک وجوه اساس رب سپس وثبت  کدهایی صورت به اصلی

؛ در یک دنباش متفاوت هامقوله دیگر با و هماهنگ یکدیگر بااین کدها  که ایگونهبه
 مشترکی محور حول و شده ادغام مشابهو  کدهای اولیه ،بر این اساس .مقوله قرار گرفت

مصاحبه هر ارائه موارد مستخرج از  .شد انتخاب آنان برای ناوین مناسبع و گرفت قرار
مالکی  ؛گرفتها انجام کنندهکه با هدف وارسی دوباره مشارکت به فرد مصاحبه شده

ای ، نمونه(4) جدول .بود( 2وارسی دوباره توسط اعضای پژوهش )هایافته ییدتأ برای
ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی بر اساس هامؤلفهاز کدگذاری از 

 .دهدمینظرات متخصصان موضوعی را نشان 
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Sundler, Lindberg, Nilsson & Palmer .1  

checkmember  .2 



 گیری و ارزشیابی آمورزشیاندازه فصلنامه مطالعات 114
 

معلمان دوره ابتدایی بر ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد هامؤلفهای از کدگذاری نمونه (4) جدول
 اساس نظرات متخصصان موضوعی

 محور مؤلفه متن مستخرج
 ان ارتباط موثر برقرار کند.آموزدانش: معلم باید بتواند با Aکد
 ان و بزرگساالن متفاوت باشد.آموزدانش: معلم باید روابطش با Cکد
ان صحبت کند و ارتباط آموزدانش: در ضمن تدریس باید بتواند با زبان Bکد

 . کندبرقرار 
ان آموزدانش: معلم در کالس و در مدرسه باید تعامل و ارتباط دوطرفه با Fکد

 داشته باشد.
ان برای یک معلم بسیار مهم آموزدانش: جو کالس، صمیمیت و ارتباط با Dکد

 است. 
 ان همدلی و ارتباط داشته باشد.آموزدانش: با Eکد
فضای مجازی نیز  دران و خانواده آنها آموزدانشکند با  شتالمعلم باید : Dکد

 . ارتباط داشته باشد
ان همکاری و ارتباط آموزدانشخود باید با  هایهدف: معلم برای پیشبرد Bکد

 برقرار کند. 
کند ان و ارتباطی که با آنها برقرار میآموزدانش: معلم مهر و محبتش را با Fکد

 باید نشان دهد.

ارتباط توانمندی 
ثر با ؤم

 انآموزدانش

ش
دان

با 
ه 

بط
 را

در
شا

وز
ۀم

 

 ان خودش احترام بگذارد. آموزدانش: معلم باید به Aکد
 صمیمت و احترام باشد.با  انآموزدانش: معلم همیشه باید نوع رفتارش با Dکد
 مدارانه رعایت کند.ان را به صورت اخالقآموزدانش: نوع برخورد با Bکد
ان بسیار مهم است؛ باید ادب و احترام را در همه آموزدانش: رفتار معلم با Fکد

 ان خودش را رعایت کند.آموزدانششرایط نسبت به 

احترام و رعایت 
اخالق نسبت به 

 انآموزدانش

ان آموزدانش: معلم همیشه باید توانمندی تغییر در دانش تخصصی با زبان Fکد
 باشد.  شتهو عامیانه را دا

 ی خاص آنان عمل کند.هاویژگیان و آموزدانشسطح با : معلم باید همCدک
ی هاویژگیان نه در سطح بزرگساالن از آموزدانش: تدریس در سطح Aکد

 معلم مطلوب است.
ان، چه به لحاظ شخصیتی یا عاطفی در آموزدانش: شناخت کافی از Eکد

 تدریس معلم بسیار مهم است. 
های ان و ویژگیآموزدانشاز تدریس خود شناخت کامل  پیش: معلم باید Bکد

 آنان را داشته باشد.
ی هاویژگی: توانمندی شناسایی نقاط قوت و ضعف کالس درس و Dکد

 ان را داشته باشد .آموزدانش
د توانمیان در زمینه جسمانی و روانی آموزدانشی هاویژگی: آگاهی از Aکد

 در روند تدریس او موثر باشد.

ت کافی از شناخ

ی هاویژگی

جسمی، شناختی 

و اخالقی 

 انآموزدانش
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 کدگذاریسیاهه  وپرورش، ازآموزش المللیبینبرای تحلیل اسناد باالدستی ملی و 
از بررسی محتوای سندها، مفاهیم و  ، پسبدین منظور؛ شداستفاده  برای تحلیل اسناد

معلمان شناسایی شد؛ سپس ی مبتنی بر نحوه ارزشیابی مطلوب از عملکرد هامؤلفه
. کرددهی ی ارزشیابی مطلوب را جهتهاالزامهایی شکل گرفت که چارچوب مقوله

دستی ملی و بین المللی، االب های کشف شده در اسنادهمچنین برای اعتباربخشی به مقوله
)مراحل  ی استخراج شدههامؤلفهجدول ارتباطی میان بندهای اسناد و مفاهیم اولیه و 
ا شرایط دارا بودن دکتری در )ب کدگذاری( در اختیار سه نفر از متخصصان موضوعی

آوری و بررسی نظرات، گرداز  پسهای علوم تربیتی( قرار گرفت و گرایش ـ رشته
بررسی فرایند  برای. همچنین شدیید أروایی محتوایی بر اساس داوری تخصصی ت

دگذاری استفاده شد که میزان درصد موارد ک 25کدگذار دوم برای  کدگذاری، از
ج شده استخراموارد یید أتبرای مشاهده شد. صدم  90خوانی در کدگذاری برابر با هم
ابتدایی نیز از سیاهه  دورهی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان هاالزام عنوانبه

و مقایسه آن با نمره  )در طیف نمره صفر تا ده(و عناصر مستخرج  هامؤلفهدهی به نمره
 .شداستفاده  (رابر با هفت)ارزش ب برش تعیین شده از طریق متخصصان موضوعی

 
 ی پژوهش هایافته

ابتدایی  دورهی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان هاالزامنخست:  پرسش
 چیست؟ 

از اسناد فرادست، مصاحبه با متخصصان موضوعی،  پرسشبه این دادن  برای پاسخ
، این اساس شد. بر گیریبهرهو تجارب کشورهای پیشرو در زمینه ارزشیابی از معلمان 

 :شد استخراجگانه ی نهیهاالزام
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 ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتداییهاالزام نمودار (1) شکل

 

سازی در خصوص نقش و جایگاه ارزشیابی در نظام و فرهنگ زمینهایجاد  -1
 وتربیت تعلیم
فرصتی برای بهبود  عنوانبهوپرورش پیشرفته، ارزشیابی آموزش دارایدر جوامع  

مستمر،  بهبود و ایحرفه توسعه قلمداد شده و معلمان و کارگزاران مشتاق هستند تا برای
بهبود و تحریک معلمان در  استرالیا،در  :برای مثال) در معرض ارزشیابی قرار گیرند

 _ بهبود فرایند یاددهی ؛ در انگلیس،جایگاه معلم یارتقا ،در آلمان ؛کشور سراسر
 ی،ریپذتیمسئول شیقصد افزا ،در چین ؛توسعه مداوم معلمان ،در سنگاپور ری؛ادگیی

در  یسازبستر و فرهنگ جادیا

 گاهیخصوص نقش و جا

 تیوتربمیدر نظام تعل یابیارزش

فرایند بسترسازی و طراحی 

 خودارزشیابی معلمان

 ،ینقش معلم در طراح فیبازتعر
 یدرس برنامه یابیاجرا و ارزش ن،یتدو

نقش معلم در مقام  تیدر مقابل محدود
 اجرا

 

ابینقش ارزش یفایچرخش ا  
یابیارزش میبه ت ریاز مد   

 

هدف،یکپارچگی و انسجام   
فرایند، نتایج و کاربست  

 ارزشیابی
 

های ارزشیابی به تلفیق روش
 جای اتکا به یک روش واحد

 

 یابیارزش یاجرا

 مناسب یدر ادوار زمان 

 

استفاده از منابع چندگانه 
 اطالعات آوریگرد یبرا

به  یابیچرخش انتظار از ارزش
رشددهنده و  یندیفرا

بخش در مقابل ممانعت و یتعال
 رکود

 های ارزشیابی مطلوبالزام

 از عملکرد معلمان دوره ابتدایی 

 



 117 الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی
 

بر این اساس ضروری است که این فرهنگ در جامعه  .(ایحرفهتوسعه  جادیو ا زهیانگ
ما توسعه یافته و ارزشیابی به جای تهدید و مخاطره شغلی، فرصتی برای یادگیری بیشتر 

چنانچه ارزشیابی تنها به صورت یک فعالیت پایانی و با و بهبود و اثربخشی واقع شود. 
ه با آن ههدف تشویق یا تذکر قلمداد شود، بدیهی است که مخاطبان ارزشیابی در مواج

اضطراب شغلی شده و همیشه آن را عاملی تهدیدگونه در مسیر فعالیت شغلی  دچار
ظام الزم است که مدیران سطوح عالی ن خصوصپندارند. در این خود می

وپرورش، های شورای عالی آموزشسازیدهی به تصمیموپرورش با جهتآموزش
های ارزشیابی و در تناسب با انتظارات با غایت تا معلمان همسو بیاندیشندتمهیداتی 

اسناد فرادست نظام جمهوری اسالمی، مشتاق باشند خود را در معرض ارزشیابی قرار 
سازی قرار گیرند. این امر مستلزم فرهنگ ایحرفهو بتوانند در مسیر بهبود مستمر  هندد

 . استهای آموزشی و همچنین دانشگاه فرهنگیان فکری مناسب در محیط زمینهو ایجاد 
در مقابل بخش و تعالیه رشددهند به فرایندیرزشیابی اچرخش انتظار از  -2

 ممانعت و رکود 
و اطالعات با هدف  هادادهدار آوری نظامگردبه ارزشیابی، در حالی که در تعریف 

شده  اشارهبخشی کیفیت و به منظور بهبود و تعالی نفعانذیها و گیرندهکمک به تصمیم
کاری، حاصلی جز رقابت فردی، حسادت، پنهان ،است، بسیاری از فرایندهای ارزشیابی
ها در نتیجه بازماندن از غایت ی گروهی وهافعالیتفرسودگی شغلی، دلگیری و کاهش 

یکی از متخصصان موضوعی در زمینه  خصوص،. در این دنهای سازمانی ندارو رسالت
تنها پلی برای ارزشیابی کنونی نه»: کرده است( بیان A)کدوپرورش ارزشیابی در آموزش

و در های معلم دادن صالحیتنانگیزگی، نشان ، بلکه باعث رکود، بینیستپیشرفت معلمان 
بنابراین ضروری است که در . «شودمیی است و به روابط معلم و مدیر ختم نهایت صور

 های آن دنبال شود. این مسیر، تمهیدات الزم در مسیر ارزشیابی برای نیل به غایت
 هادادهآوری گردمنابع چندگانه برای  استفاده از -3

اسناد فرادست، تجارب جهانی کشورهای پیشرفته و این مهم مورد توجه مشترک 
ارزشیابی مطلوب از عملکرد بود.  نفعذیمصاحبه با متخصصان موضوعی و معلمان 

آموزشی و کادر ، والدین، همکاران آموزدانشد از منابعی چندگانه شامل توانمیمعلمان 
آوری گردرای صرف یا بیش از اندازه به یک منبع ب اداری مدرسه اجرا شود. اتکای

های متعدد و توجهی به نقشساحتی شدن ارزشیابی و کمد سبب تکتوانمی هاداده
قابل  تشکیل شورای ارزشیابی عملکرد معلمهمچنین انتظارات متفاوت از معلم شود. 
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 ارزشیابی که دندکر تصریح موضوعی متخصصان از تن چهار است. چنانچه توجه
 متخصص معاون، مدیر، شامل ارزشیاب ئتهی و جمعی نظر اساس بر باید مطلوب
پذیرد.  صورت ارزیابیخود با همراه آموزشی و راهبر یا درسی ریزبرنامه آموزش،

وده و این امر بوپرورش آموزش گذارانسیاست دخالت مستلزمت؛ ئگیری این هیشکل
 نیازمند بازطراحی ساختار ارزشیابی و مصوباتی جدید است. 

 مناسب یدر ادوار زمان یابیارزش یاجرا -4
دهنده آن است وپرورش همگانی نشانتجارب جهانی کشورهای پیشرو در آموزش

برای مثال در ) شودمین اجراکه ارزشیابی تنها به پایان سال تحصیلی و به شکل پایانی 
این مشاهدات، به صورت دو سه بار در سال توسط راهبرهای آموزشی یا  ،انگلیس

و به صورت کلی استانداردهای فرایندهای یاددهی  شودمی رااجبازرس ارزشیابی 
از کالس درس معلم به صورت  بازدید ،چیندر  ؛شودمیگیری در آن مشاهده یاد

 دو حداقل ،سنگاپوردر  ؛ردیگتصادفی در طول سال تحصیلی چندین مرتبه انجام می
مداوم با  طوربه معلمان ،فنالنددر  ؛دگیرمیانجام مرتبه ارزشیابی در طول سال تحصیلی 

و ارزشیابی اختصاص به  شوندمیبهبود و ارزشیابی عملکرد درگیر  ،ایحرفهتوسعه 
وپرورش و آموزش عالی شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای .زمان خاصی ندارد(

که ارزشیابی از  کنندکمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی باید تدابیری را فراهم 
شود که  اجراای گونهمعلمان به صورت فرایندی و ادواری و در طول سال تحصیلی به

 نیز مورد مداقه قرارمعلمان  ایحرفهضمن ارائه بازخورد؛ تغییر در کیفیت ایفای نقش 
 گیرد. 

 روش واحد کیبه  اتکا یبه جا یابیارزش یهاروش قیتلف -5

وپرورش ایران؛ معلمان ابتدایی تنها بر اساس آموزشدر شرایط موجود در نظام 
گیرند؛ این در حالی است که تجارب جهانی کاربرگ مقام مافوق ارزشیابی قرار می

مند برای ارزشیابی معلمان نیز بهره هاروشتلفیق از منابع متعدد، از  گیریبهرهضمن 
نتایج  ،سنگاپور، چین و فنالنداسترالیا، انگلیس، برای مثال در کشورهای ) شوندمی

ه صورت ب ؛و والدین یآموزدانشهای گروه نظرسنجیان، مشاهده و آموزدانشیادگیری 
امروزه با سیطره  .(شودمیفاده ی ارزشیابی از عملکرد معلمان استهاروشتوأمان در 

رود که نظام رسمی مدرن، انتظار میگرایی و پستبیشتر رویکردهای پسااثبات
ها کمی و مبتنی بر نمرات حاصل از کاربرگ های صرفاًوپرورش از ارزشیابیشآموز

آوری اطالعات گردی هاروشمحدود از آنها، از سایر  گیریبهرهدوری جسته و ضمن 
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ان و آموزدانش) نفعانذیمانند مشاهده همگنان و راهنمایان آموزشی، مصاحبه با 
 .کندوالدین(، برونداد فعالیت، دستاوردهای علمی و سایر موارد ممکن استفاده 

هدف، فرایند، نتایج  دهی بهضرورت نگاه سیستمی به فرایند ارزشیابی )نظام -6
 ( و کاربست

و لمس کنند. کارکرد ارزشیابی  ببینندخوبی کارکردهای ارزشیابی را به معلمان باید
 رابطه تنگاتنگی با تغییر نگاه و رویکرد معلمان از عنصر ارزشیابی دارد. معلمان نیاز

و اگر این  ببینندخود  ایحرفهی شغلی و هافعالیتکه نتیجه ارزشیابی را در روند  دارند
عدالت شغلی کارکرد و بازخورد ملموس نباشد؛ قابلیت ایجاد انگیزه پیشرفت و احساس 

های کالن در مجموعه وزارت گذاریرا خواهد کاست. سیاست ایحرفه
د منطبق با مواد توانمیحوزه معاونت پشتیبانی نیروی انسانی  ویژهوپرورش و بهآموزش

سند در برای نمونه ؛ )بندی معلمانمصرح در اسناد فرادست پیرامون جایگاه و نظام رتبه
تخصصی و ی های عموماستقرار نظام سنجش صالحیت :10-2تحول بنیادین راهکار 

ی معلمان و تقویت انگیزه ترتبه علمی و تربی ی ارزیابی و ارتقایهامالکای، تعیین حرفه
مبنایی نظام ارزشیابی عملکرد را نان بر اساس نظام معیار اسالمی( آارتقای شغلی در 

های ارتقا و ترفیع رتبه و پاداشها قرار داده و فرایند سازیمهم برای بسیاری از تصمیم
های توانمندسازی مالی و تسهیالت را بر آن استوار سازد. همچنین بازتعریف دوره

دانشگاه فرهنگیان  برنامه درسیهای ضمن خدمت و بازنگری در معلمان در قالب دوره
 پذیرد. تأثیرد از نتایج ارزشیابی عملکرد معلمان توانمی

 یابیارزش میتکننده هماهنگبه  ریاز مد ابینقش ارزش یفایچرخش ا -7
های مختلف در تمامی گیریاز آنجایی که ارزشیابی باید از مناظر گوناگون و با جهت

ارزشیاب  گروهشود، استفاده از یک  گیریبهرهشونده ها و ابعاد وجودی ارزشیابیساحت
مدیر است. در شرایطی که در نظام فعلی  عنوانبهتر از ارزشیابی توسط یک نفر مناسب

پذیرد، هر گونه سوء ارزشیابی معلمان، ارزشیابی تنها توسط شخص مدیر صورت می
د باعث مقاومت و ایجاد حالت تدافعی توانمیبرداشت یا ابراز نکات منفی از سوی مدیر 

انچه ؛ چنساز رفتاری خصمانه از سوی معلم نسبت به مدیر شوددر معلم شده و سبب
بارها پیش آمده » گفتو یکی از آنان  نداز معلمان به این موضوع اشاره داشت تنسه 

خویشاوندی داشته است؛ بدون هیچ  یادوستی رابطه  ،معلمی که با مدیرکه  است
همکارانی که بسیار پرتالش  یمند شده است و گاهصالحیتی از ارزشیابی مطلوبی بهره

پایینی بسیار ارزشیابی امتیاز های مدیر مدرسه؛ با سیاستاند به خاطر همراه نبودن بوده
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 متشکل گروهی به مافوق مدیر یگانه منبع از ارزشیابی چرخش با .«اندرا دریافت کرده
 معلم دنکر دخیل و موضوعی متخصصان و ارزشیابی مجرب کارشناسان از

 از بیش فرایند این از انتظارات به توانمی شونده در فرایند بررسی و ارزشیابی،ارزشیابی
 .شد نزدیک گذشته
اجرا و  ن،یتدو ،یطراحمقام معلم در ساحتی برای تمامنقش  فیبازتعر -8
 اجرا سیرمعلم در مساحتی تکدر مقابل نقش  برنامه درسی یابیارزش

مثابه یک هنرپیشه و مبتنی بر سنتی به طوربهاز گذشته تا به امروز؛ نقش معلم 
 هایکتاب ن؛های پیشیتعریف شده است. در دهه ،از پیش تدوین شده یسناریوی

لیف شده أوپرورش تتدریس معلمان، توسط کارشناسان ستادی وزارت آموزش راهنمای
و معلم خوب تنها بر اساس عملکرد تدریس در کالس درس و منطبق بر وظایف محدود 

ارزیابی شده است. امروزه بر اساس رویکردهای نوین  ،از پیش تعیین شده
 1. گیجشودمیوپرورش، معلم دارای نقشی فراتر و با تنوعی بیشتر، شناخته آموزش

شناس، مربی و متخصص شناس، جامعهزمان یک روانهم طوربه( معلم را 1976)
، روش موضوعی دانسته که باید در تناسب با نوع مخاطبان و بافت اجتماعی کالس

بر این اساس الزم است که  .کندمتناسب را انتخاب  ایحرفهتدریس خود و عملکرد 
قلمداد  برنامه درسینقش معلم، تنها محدود به اجرای  ؛ی این پژوهشهایافتههمسوی با 

درسی بازتعریف  نشده و مشارکت معلم در طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه
 در معلمان فعال )مشارکت 6-8 در راهکار بنیادین تحول با سند ود. این ادعا همسوش

 در آنان ثرمؤ مشارکت برای معلمان )ارتقای 11-6 راهکار تربیتی(، یهابرنامه
 11-7 (؛ راهکارایحرفه کننده هویتتقویت سازوکارهای ویژهدرسی و به ریزیبرنامه

 گروهی و فردی شکل به ایحرفه هایتوانمندی افزایش پژوهشگری و زمینه )توسعه
 تن از متخصصان موضوعی مصاحبه شده،چهار به نظر معلمان( است. همچنین  میان

 است نیاز ؛ در حالی که امروزهنددار برنامه درسی اجرای در را نقش ینترمهممعلمان، 
 ،. بر این اساساقدام کنندآموزشی  هایطراحی و محتوا تولید به و گذاشته فراتر را پا که

 پیشنهاددرسی در خصوص فرایند ارزشیابی از معلم  ارکان برنامه تمامیبازنگری در 
 .شودمی

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Gage .1 
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 معلمان توسط خودارزشیابیاز  گیریبهرهو طراحی  -9
رسالت اصلی ارزشیابی، توسعه و بهبود عملکرد معلمان است و معلمان باید که 

کننده در امر ارزشیابی عملکرد لحاظ شوند. خودارزشیابی عنصری مشارکت عنوانبه
که کند؛ چراهای معلمان آشکار ها و شایستگید تصویر حقیقی را از توانمندیتوانمی

خود در مسیر بهبود  ایحرفهین کسی است که به نیازهای ترمهممعلم خودشکوفا، 
د بیشترین توانمیدقانه عملکرد و وظایف شغلی آگاه بوده و با خودارزیابی دقیق و صا

براین الزم است که توسعه خودارزیابی بناداشته باشد.  ایحرفهبر بهبود عملکرد را  تأثیر
 .شده و بسترسازی الزم فرهنگی صورت پذیرد ارزشیابی معلمان، نهادینه در فرایند

روایی  از ابتدایی دوره معلمان ارزیابی برای ی پیشنهادیهاالزام آیا: دوم پرسش
  است؟ الزم برخوردار

 از ،ابتدایی دوره معلمان عملکرد از مطلوب ارزشیابی یهاالزامروایی برای بررسی 
 یک و برنامه درسی مطالعات رشته دکتری مدرک دارای موضوعی متخصص چهار

 نظام دیریتیم عرصه در حضور سابقه که برنامه درسی دکتری دانشجوی
ی هاالزامیک از  هر مقبولیتخصوص  در تا شد خواسته؛ شتدا را رشووپرآموزش

 میانه ارزشسپس  .دهند تخصیص ده تا صفر دامنه در را اینمرهگانه مستخرج، نه
با نقطه برش هفت )نقطه مورد توافق توسط داوران  الزامهر  به شده داده تخصیص

، باالتر از ارزش الزامکه نمره متوسط مربوط بودن و منطق هر  شدتخصصی( مقایسه 
 1اعتبار موارد استخراج شده از منظر داوری تخصصی ،بر این اساس دیده شد.طه برش قن

متخصصان موضوعی  از سویتخصیص داده شده  هایه. ارزش میانه برای نمرشدتأیید 
 .ارائه شده است (5) در جدول الزامبرای هر 
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Professional judgement .1 
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 تخصیص داده شده توسط متخصصان موضوعی هایهارزش میانه نمر (5) جدول

 میانه الزاممتن  ردیف

 4/8 تیوتربمیدر نظام تعل یابیارزش گاهیدر خصوص نقش و جا یسازبستر و فرهنگ جادیا 1

 4/9 بخش در مقابل ممانعت و رکودیرشددهنده و تعال یندیبه فرا یابیچرخش انتظار از ارزش 2

 2/9 اطالعات آوریگرد یاستفاده از منابع چندگانه برا 3

 8/8 مناسب یدر ادوار زمان یابیارزش یاجرا 4

 9 از عملکرد معلمان یابیارزش یچندگانه برا یهاروشاستفاده از  5

 4/8 و کاربست( جینتا ند،یبه هدف، فرا یده)نظام یابیارزش ندیبه فرا یستمیضرورت نگاه س 6

 6/8 یابیارزش میکننده تبه هماهنگ ریاز مد ابینقش ارزش یفایچرخش ا 7

8 
 یبرنامه درس یابیاجرا و ارزش ن،یتدو ،یمعلم در مقام طراح یبرا یساحتنقش تمام فیبازتعر

 اجرا ریمعلم در مس یساحتدر مقابل نقش تک
4/7 

 2/8 توسط معلمان یابیاز خودارزش گیریبهرهو  یطراح 9

 
یی توجه هامؤلفهباید به چه  ،معلمان مطلوب عملکرد یابدر ارزی: سوم پرسش

 ؟شود
فرادست، مصاحبه با متخصصان موضوعی، بررسی تجارب  تحلیل اسنادبر اساس 

مفاهیم اصلی،  ؛نفعذیوپرورش و مصاحبه با معلمان جهانی کشورهای پیشرو در آموزش
. بر این اساس، با توجه شدو محورهای کلی ارزشیابی از عملکرد معلمان تعیین  هامؤلفه

ی نهایی در چهار هامؤلفه ؛این مفاهیممقایسه مداوم بین و  گرفتهبه کدگذاری انجام 
و تعامل  ایحرفه، توسعه آموزدانشی شخصیتی ـ هویتی، رابطه با هاویژگیمحور 

 ارائه شده است. (6) اجتماعی قرار گرفتند. برشی از این فرایند در جدول
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 ابتداییی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره هامؤلفهای از عناصر و نمونه (6) جدول

 محور لفهؤم متن مستخرج منبع استناد

متخصصان 
 موضوعی

  .کنداستقبال از همکاری والدین  :Cکد
شنایان برای تسهیل در آ دوستان، ،: کمک از والدینBکد

 .یادگیری را داشته باشد

همکاری و تعامل 
با والدین در 
جهت بهبود 

فرایند یاددهی 
عی یادگیری

ما
جت

ل ا
عام

ت
 

 اسناد فرادست

)سند تحول:  تیوتربمیکمک به ارتباط خانواده و تعل
 (5بند  –اهداف کالن 

وتربیت رسمی و غیر رسمی با کاهش مرزهای تعلیم
اهداف )سند تحول:  هاتعامل با خانواده و سایر دستگاه

 ( 8 بند –کالن 
)سند  تیوتربمینظام تعل یمشارکت با خانواده در تعال

 (14-ها بیانیه ارزشتحول: 

تجارب 
 جهانی

  )استرالیا( نیبا والد ایحرفه یهمکار
 )سنگاپور(  نیبا والد یارکهم

 )چین(  ارتباط با والدین
 انآموزدانش یریادگیاز  یبانیپشت یها براکار با خانواده

 )کالیفرنیا( 
 کنندیارتباط برقرار م نیثر با والدؤم طوربه معلمان

 )فنالند (

 معلمان

 داشته باشد. همکاری نجمن اولیا مربیان ا: با T -1کد 
: از ظرفیت اولیا در جهت بهبود تدریس در T -4کد 

 کالس استفاده کند. 
 ها تعامل داشته باشد.: با اولیا و خانوادهT -5کد 

متخصصان 
 موضوعی

در فرایند یاددهی یادگیری  .: از رایانه ، نرم افزار و ..Aکد
  .بهره ببرد

تعامالت در  از نباشد و گانهیب یمجاز یفضا با: Dکد
 یریادگی یاددهی ندیبهتر در فرا یبردارجهت بهره
  .استفاده کند

مطلوب در  موثر و طوربه یمجاز ی: استفاده از فضاEکد
 .را داشته باشد یریادگی یاددهی ندیجهت فرا

از  گیریبهره
فناوری نوین در 

سازی فرایند غنی
 یاددهی یادگیری

فه
حر

ه 
سع

تو
 

ی
ا

 

 اسناد فرادست

و استفاده از  یو اجتماع یتعامل اثربخش با مراکز فرهنگ
 گاهیجا نییتب یبرا یرسانه مل ژهیها به ورسانه تیظرف

راهکار  )سند تحول: یعموم یرسم تیوترب مینظام تعل
9-8 ) 

 یهاینهاد رسانه و فناور یتیوتربمیو نقش تعل گاهیجا
ه فعال و ههوشمندانه از آن و مواج گیریبهرهو  یارتباط
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 محور لفهؤم متن مستخرج منبع استناد

نامطلوب  یامدهایوکنترل آثار و پ یریشگیپ برایآگاهانه 
 ( 17ها ارزش هیانیب)سند تحول:  آن

 حل کردیبا رو یآموزش نینو یهایاز فناور گیریبهره
 برنامه درسیی )ریادگی یهامواد و رسانه دیمسئله در تول

-2 یریادگی یهامواد و رسانه دیتول یهااستیسملی: 
12 ) 

 معلمان

 . : از تخته هوشمند استفاده کندT -1کد 
آشنایی  روز در تدریس و ارائه آن فناوریبا  :T -5کد 

 داشته باشد. 
: از فضای مجازی در کنار فضای حقیقی برای T -4کد 

 تدریس بهره بگیرد. 
روز باشد و از تمام امکانات و اطالعات : بهT -7کد 

 فناوری در تدریس استفاده کند. 

تجارب 
 جهانی

مورد  یهامهارت تیروز با توجه به تقوبه سیتدر یدارا
 ( سیان )انگلآموزدانش ازین

 هایورامنابع و فن ،یآموزش یهایاز انواع استراتژ استفاده
 انآموزدانش یآموزش یازهایبرآورده کردن ن یبرا

 ( ایفرنی)کال
 یریادگی طیمح یسازیثر و غنؤم یاز استراتژ گیریبهره

 ( اینیرجیو)
خود  یآموزش یهافعالیتمناسب در  فناوریاز  معلمان

 کنندیمربوطه استفاده م ایحرفه یهاتیو مسئول
 ()فنالند

متخصصان 
 موضوعی

 : یک معلم باید به قوانین احترام بگذارد. Bکد
ها و احترام به قوانین و وظایف رفتار شاخص :Dکد

 .عمومی خواسته شده را انجام دهد
 .: پایبندی به اصول اخالقی جامعه را رعایت کندCکد
  .و مقررات در کالس درس داشته باشد قوانین: Fکد
متناسب با شرایط  گیریبهرهها و بر بخشنامه تأکید: Eکد

  .ته باشدمدرسه و فرایند یاددهی یادگیری را داش
 

احترام به قوانین 
 آموزشی و جامعه

 

گی
ویژ

ی 
ویت

 ه
ی

ها
– 

تی
صی

شخ
 

)سند تحول:  یحقوق اجتماع تیرعاو  احترام به قانون اسناد فرادست
 (  1بند _اهداف عملیاتی 

 معلمان

 : قوانین و نظم مدرسه را رعایت کند. T -3کد 
: رفتار و قوانین مشخص شده مدرسه را رعایت T -9کد 

 کند. 
خود را در چارچوب مدرسه و قوانین  کارهای: T -2کد 

 وپرورش قرار دهد.آموزش
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14 

 

 محور لفهؤم متن مستخرج منبع استناد

تجارب 
 جهانی

 تیها و اقدامات مدرسه و رعااستیس تیتوجه و رعا
 )انگلیس(  یآموزش طیدر مح یشناس حضور و وقت

های چارچوبگرفتن  نظر رعایت قوانین جامعه و در
 )انگلیس( اجتماعی

 متخصصان
 موضوعی

  .ان کسب کندآموزدانش: شناخت کافی از Aکد
ی هاویژگیان و آموزدانش: معلم باید شناخت کامل Bکد

 .نان را داشته باشدآ
: توانمندی شناسایی نقاط قوت و ضعف کالس Dکد

 درس را داشته باشد.

شناخت کافی از 
 انآموزدانش

با 
ه 

بط
را

ش
دان

وز
آم

 

 اسناد فرادست

جانبه عدالت آموزشی و و تأمین همه گسترش
 ( 3 بند _اهداف کالن )سند تحول: تربیتی

ان و آموزدانش یوجود یهاتیبا شناخت و بسط ظرف
 زهیدرک و انگ نهیزم یو آموزش یتیترب یهاخلق فرصت

)برنامه  سازدیآنان را فراهم م تیاصالح مداوم موقع
 انداز(بیانیه چشمراهبردی، 

 معلمان

 ان را بشناسد. آموزدانش: اخالقیات و فرهنگ T -6کد 
ی هاویژگیخوبی با : در ابتدای سال بهT -9کد 
 ان آشنا شود. آموزدانش

 ان داشته باشد. آموزدانش: شناخت کافی از T -5کد 
 خوبی آگاهی داشته باشد. : از همه کالس، بهT -4کد 
ان آموزدانش: با مشکالت آموزشی و خانوادگی T -7کد 

 آشنا باشد

تجارب 
 جهانی

 ان و نحوه فراگیری آنها )استرالیا( آموزدانشآگاهی از 
 خاص یازهایان با نآموزدانش یازهایتوجه به ن
 )کالیفرنیا( 

 ان را درک کند )ویرجینیا/امریکا(آموزدانشنیازهای 

 
ثابت و  اًدر حالی که شخصیت، ویژگی نسبت ی هویتی ـ شخصیتی:هاویژگی

الزم است که در هنگام ، کندبینی د رفتار فرد را قابل پیشتوانمیپایداری است که 
معلمان در دانشگاه فرهنگیان نسبت ـ گزینش معلمان و حتی در هنگام گزینش دانشجو 

 ایحرفهند رفتارهای توانمیهای شخصیتی و مطالعه تمامی عناصری که آزمون اجرایبه 
است که راه از این الزم معمول شود. و سنجش دقت ؛ کننددهی و شغلی معلم را جهت

گرایی، ل و سعه صدر، برونمّأی تهاویژگیبسیاری از تعامالت معلمان را که به  توانمی
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است؛ شناسایی وابسته پذیری پذیری و مردمانگیزش، خودکنترلی، تفکر خالق، جامعه
ثر از طریق محیط قابلیت تغییر مؤ هاویژگید. همچنین نظر به اینکه بسیاری از این کر

های ضمن خدمت و بازآموزی را ندارند، مطالعه آنها در بدو استخدام و گزینش، و دوره
 . کندنان تضمین تر معلمان را در دوره خدمت شغلی آد ضمانت عملکرد مطلوبتوانمی

ی مهم برای هامؤلفهیکی از  آموزدانشارتباط مناسب با  :آموزدانشرابطه با 
 ،وتربیتتمامی فرایند تعلیم دستاوردارزشیابی معلمان شناخته شده است. چنانچه 

( قلمداد شود، بدیهی است که ایفای نقش معلم در دو قالب فعالیت آموزدانشیادگیرنده )
ثر شده و ؤم آموزدانشهای د بر شناخت، عواطف و ارزشتوانمیرسمی و غیررسمی 

داشته باشد. نقش سازنده  در پیپرورش واقعی او را در معنای شکوفاسازی استعدادها 
برنامه ر قالب رویکرد تکوین فنی د دتوانمیاز انسان مطلوب،  یالگوی عنوانبهمعلم، 
سازی )باقری، های اسالمی، مبنی بر الگوبخشی و اسوهبا آموزه پنهان و همسو درسی
وپرروش فراهم آورد. تغییرات ارزشی بایسته را در محصول نظام رسمی آموزش ،(1396

اعی دقیق و جامع باید روابط اجتم صورتبه  ،بر این اساس است که در فرایند ارزشیابی
ارزشیاب به  از سوی گروهو رهنمودهای الزم  شودان نظاره آموزدانشمعلم با یکایک 

 ربط منعکس شود.معلم و سایر افراد ذی
ی هایافتهدریافت  قابلیت چنانچه معلم انگیزه الزم، تالش کافی و :ایحرفهتوسعه 

خود  ایحرفهدر ایفای نقش  تواندمیرا نداشته باشد، ن ایحرفهمهم علمی برای توسعه 
 شناختی، عاطفی سه حیطه ثر باشد. پیچیدگی انسان در مقام یادگیرنده و درکارآمد و مؤ

یک بافت اجتماعی، توانایی  عنوانبهرهبری کالس درس  توانایی حضور و ؛مهارتی و
انتقال دانش به مخاطبان و ضرورت پیونددهی کالس درس با محیط طبیعی و اجتماعی 

 است.  ایحرفهمستلزم توانایی و تالش برای توسعه  ،ه و خارج از مدرسهمدرس
در رویکرد  ویژهو به برنامه درسیدر برخی از رویکردهای  :تعامل اجتماعی

ان؛ آموزدانشپذیری درسی باید ضمن توسعه اجتماعی شدن و جامعه اجتماعی، برنامه
که نقش معلم در این خصوص از عمل و تغییر اجتماعی را نیز سبب شود. بدیهی است 

، محیط اجتماعی مدرسه و یکدیگران با آموزدانشسازی تعامالت اجتماعی جهت زمینه
ی هامهارتان در مسیر کسب آموزدانشمحیط اجتماعی بیرون از آن حائز اهمیت است. 

پدر یا مادر را در زمان حاضر و  ،زندگی، باید فرا بگیرند که نقش یک شهروند، همسر
 های اجتماعیبا سازمان ی بیرون از مدرسه،اجتماعمحیط پیوند با کنند و با آینده ایفا  یا
و  کنندیک شهروند ایفا  عنوانبهنقش و کارکرد نهادها آشنا شده، وظیفه خود را  و
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د توانمید. توانمندی معلم در تعامالت اجتماعی نگر حقوق اجتماعی خود باشمطالبه
ضمن اینکه معلم با تعامالت ؛ کندرا تضمین اجتماعی  هایان به هدفآموزدانشنیل 

 سازد.  برطرفان و مدرسه را آموزدانشد بسیاری از نیازهای توانمیاجتماعی گسترده 
 

 گیریبحث و نتیجه
که قابلیت  شوندمیوپرورش شناخته یکی از عناصر مهم نظام آموزش عنوانبهمعلمان 

اعم از فضاسازی فیزیکی و روانی کالس  درسیبرنامه دهی به تمامی عناصر جهت
د و نان را دارآموزدانشبندی، روش تدریس و سنجش پیشرفت تحصیلی درس، زمان

؛ نامیده است «1برنامه درسی زنده»( آن را 1976این همان چیزی است که زایس )
 ایحرفهایفای نقش  یابد. چنانچه معلم درای که در سایه اقدام معلم حیات میبرنامه

؛ نظام اجتماعی شاهد کندنحوی شایسته ایفا واند رسالت و مسئولیت خویش را بهخود نت
های موجود از دست رفتن فرصت از همه ترمهمپیامد تلخ هرز منابع مادی و معنوی و 

 ایحرفههای عملکردی و ضعف ،خواهد بود. با ارزشیابی درست از عملکرد معلمان
اصالح رفتار و  رایموقع بد بهتوانمیوپرورش نظام آموزششود و میآنان شناسایی 

. اقدام کندبخش پاسخ مناسب به نیازهای آموزشی و ارائه خدمات راهنمایی و تعالی
ند توانمی ،گانه برگرفته از پژوهش حاضربرای پاسخ به چنین انتظاری است که الزامات نه

امیدبخش اصالح ساختار و فرایند ارزشیابی از معلمان قلمداد شوند. در شرایط کنونی، 
ارزشیابی از معلمان دوره ابتدایی در قالب کاربرگی محدود و با مواردی معین از عوامل 

مواردی از محدودیت و ضعف را برای  توانمیکه  شودمی اجراعمومی و اختصاصی 
در کاربرگ، بسیار کلی و غیردقیق هستند که فارغ از انتظار آن قائل شد. موارد موجود 

ی انتظاری از فعالیت هامؤلفهد معطوف به توانمیمعلم؛ بیشتر  ایحرفهی هافعالیتاز 
معلم دوره  ایحرفهاداری ـ دفتری یک کارگزار سازمانی نگریسته شود. اگر فعالیت 

ی مانند داشتن طرح درس روزانه و گاه مواردابتدایی مورد تحلیل شغل قرار گیرد؛ آن
مند های نوین برای آموزش، قابلیت عالقههفتگی، نوآوری در تدریس، استفاده از فناوری

ان به یادگیری و محیط کالس درس و مدرسه، توسعه رفتارهای اخالقی آموزدانش کردن
ی سنجش هاروشاز  گیریبهرهو ایجاد هویت دینی و ملی در مخاطبان یادگیری، 

ند جایگزین مواردی عام )وضعیت موجود( مانند توانمیان؛ آموزدانشهای آموخته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
lived curriculum .1 



 گیری و ارزشیابی آمورزشیاندازه فصلنامه مطالعات 128
 

رعایت نظم و انضباط، برخورد مناسب با ارباب رجوع، تالش و کوشش در کارها و 
برگ رپذیری یا به کارگیری فناوری مناسب در کاامور، کارآفرینی و نوآوری، مسئولیت

ارزشیابی از عملکرد معلم شوند. سنجش موارد مطلوب برای تشخیص عملکرد مطلوب 
از کند که مقام مافوق ممکن نیست و ایجاب می عنوانبهمعلم، تنها توسط مدیر مدرسه 

و حتی  نفعانذییی چندگانه برای ارزشیابی و اعم از ارزشیابی توسط همتایان، هاروش
. در این نگاه جامع، با تعقیب عملکرد شودی مدیر استفاده خودارزیابی در کنار ارزیاب

ارزشیابی را از فرایند به محصول )بازده( نیز تسّری داده و ضمانت  توانمیان آموزدانش
ارزشیابی از معلم اگر منحصراً توسط مدیر . آوردبیشتری را برای ارزشیابی جامع فراهم 

ه با عبارت همانند ریا )مثالً در مواج ایستناشد پیامدهایی توانمیمافوق صورت پذیرد؛ 
شرکت در مراسم و مناسک مذهبی که در کاربرگ کنونی وجود دارد(، نفاق، چاپلوسی 

داشته باشد؛ در صورتی که  ای سیاسی )سازمانی( و نمایشی را در پیو تملّق، رفتاره
او در تمامی  ساز عملکرد متعالید سببتوانمیارزشیابی معلم از طریق منابع چندگانه 

 های رفتاری شود. ساحت
سازی و طراحی فرایند خودارزیابی معلمان، از دیگر الزامات ارزشیابی مطلوب زمینه

ای که در فرایند ارزشیابی جاری لفهژوهش معرفی شده است؛ مؤاست که در این پ
از  مفهومی کلی و فراتر عنوانبهمعلمان مورد غفلت واقع شده است. چنانچه ارزشیابی 

گاه ارزشیابی از معلمان با نگاهی تکوینی و اصالحی مدنظر  تلقی شود؛ آن «1نظارت»
های دانشی و منبعی سودمند برای شناخت خأل عنوانبه «معلم»قرار گرفته و خود 
د منبعی اصیل و توانمی. معلم با بصیرت و خودآگاهی شودمیعملکردی قلمداد 

برای نیل به هدف ارزشیابی  یمهمخود؛ منبع اد شود که با فراشناخت ارزشمند قلمد
ای که نقش آن در فرایند کنونی تنها در امضای نهایی کاربرگ به مؤلفهمحسوب شود. 

 معنای رؤیت پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیر تعریف شده است. 
و  شودمی اجرا، ارزشیابی از معلمان تنها در پایان سال تحصیلی کنونیدر شرایط 

و در  آیندهد باعث بازخورد و بهبود عملکرد معلم در سال تحصیلی توانمینتیجه آن 
ادواری و  طوربهارزشیابی  اجرایان جدید شود؛ در صورتی که آموزدانشبا  رویارویی

و در خالل د بهبود عملکرد معلم و بازاندیشی او را در فرایند انجام وظیفه توانمیمستمر 
ان، همکاران و تمامی آموزدانش. بازخورد والدین و داشته باشد در پی «عمل تربیتی»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
supervision . 1 
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مربیان و گفتگوی  و های ادواری شورای معلمان، انجمن اولیادر قالب جلسه نفعانذی
ها در بهبود مستمر معلمان شده و این اقدام موجبد توانمیان؛ آموزدانشصمیمانه با 

داشته باشد. بدیهی است که دار ارزشیابی از عملکرد معلمان وجود حلقه فرایند نظام
های حاکم بر سازمان استوار شوند. تمامی این موارد باید بر بستر فرهنگی و ارزش

فرهنگ پایه ارزشیابی باید بیش از احساس مخاطره یا جلب نظر شخص مدیر مدرسه؛ بر 
و تمامی معلمان باید باشد گروهی و هدف مشترک سازمانی قرار داشته همدلی و کار

نقش سازمانی و حرفه شغلی  یفرصتی برای تعالی و ارتقا ،که این فرایند کننداحساس 
ست. به دیگر سخن؛ ارزشیابی باید به جای دلگیری و احساس تبعیض یا احساس اآنه

تالش بیشتر و اصالح در عملکرد شود. با  موجبکننده؛ با مدیر و فرد ارزشیابی دشمنی
 :شودمیموارد زیر پیشنهاد  شده، استنتاج ی این مطالعه و مواردهایافتهتوجه به 

ان و آموزدانشهای ادواری مشترک میان مدیر، معلمان، والدین، برگزاری جلسه -1 
از دیدگاه تمامی عناصر  گیریبهرهها، ضمن این جلسه دران نظام آموزشی. نفعذیدیگر 

داد و با هدایت  گسترشفرهنگ ارزشیابی را  توانمی ،برنامه درسی نفعذیمجری و 
بخشی را و تالش برای تعالی هاکاستیصمیمانه موضوعات، تمایل برای پذیرش 

که نتایج حاصل از ارزیابی  شودمیها موجب استمرار این نشست. کردجایگزین مقاومت 
؛ قابلیت بازخورد سریع به او را داشته و از شودمیتکوینی معلم که غیرمستقیم حاصل 

 ند. کیری میها جلوگهرز فرصت

که ابعاد مورد انتظار  استکاربرگ کنونی ارزشیابی، ابزاری ناکارآمد و محدودنگر  -2
. پیشنهاد کندرا بررسی نمی از نقش او ایحرفهعملکردی معلم منطبق بر انتظارات 

با انتظارات واقعی از او تدوین  بر تحلیل شغل، کاربرگی جدید همسوتا منطبق  شودمی
نتایج مندرج در این کاربرگ فراتر از نگاهی کمّی و عددی و به صورت توصیفی شده و 

ای از نگاه ؛ ضمن اینکه در این کاربرگ، فرصتی برای انعکاس گزیدهشودبه او منعکس 
ان وجود داشته باشد و خود معلم نیز بتواند احساس و آموزدانشهمتایان، والدین و 

 . کنددر دوره ارزشیابی منعکس برداشت خود را در قبال عملکرد خود 

معلمی در کنار تخصص و دانش، فعالیتی هنری و مبتنی بر عشق است؛ به عبارتی  -3
د دارای ریشه در ذات و قریحه و شخصیت فرد داشته باشد. تالش توانمیهنر معلمی 

د در طول زمان رخ دهد. توانمیمعلمان برای بهبود با ممارست و توسعه دانش مهارتی؛ 
ای تا در قالب ارزیابی یک ساله معلمان، عملکرد معلمان در طول دوره شودمیشنهاد پی

و تغییرات مطلوب و نامطلوب  شودزمانی و در مقایسه با ادوار پیشین ارزشیابی گزارش 
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د به توسعه فراشناخت توانمیشود. این نگاه  ارائهبه صورت نمودارهای خطی به او 
 .کندخود کمک  معلمان برای اراده به بهبود

د توانمی ی اوهافعالیتمحدود نگری در ارزشیابی از معلم و نگریستن محدود به  -4
تا نقش  شودمی. پیشنهاد شوداندیشی معلمان سونگری و ژرفبازداری از همه موجب

های مبتنی بر فلسفه تربیتی، طراحی فضاهای یادگیری و تالش معلمان در توسعه نگاه
 های ارزشیابی وارد شوند. تر در کاربرگبرجسته شکلو ارتباط اثربخش با جامعه؛ به 
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