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چکیده
هدف از اجرای این پژوهش ،شناسایی الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره
ابتدایی بود .روش پژوهش؛ پژوهش نظریهای و منابع گردآوری دادهها شامل اسناد فرادست،
نظرات متخصصان موضوعی ،تجارب جهانی و نظرات معلمان ذینفع بود .برای پاسخ به
پرسشهای پژوهش ،از تحلیل مضمون و تحلیل اسناد استفاده شد .در این مطالعه ،الزامهای
نهگانه ارزشیابی معلمان ،استخراج شد .سپس مؤلفهها و محورهای اصلی ارزشیابی مطلوب از
عملکرد معلمان دوره ابتدایی در چهار محور ارتباط با دانشآموز ،توسعه حرفهای ،ویژگیهای
شخصیتی و تعامل اجتماعی شناسایی شد .بر اساس همسویی دادههای گردآوری شده از طریق
منابع مختلف و اجماع کلی صاحبنظران ،اعتبار کلی فرایند پژوهش و چارچوب الزامهای
ارزشیابی ،مورد تأیید قرار گرفت .بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان استنتاج کرد که افزایش
کیفیت ارزشیابی از معلمان ،مستلزم تغییر نگاه سیاستگذاران آموزشی به ارزشیابی معلمان و
مؤلفههای ارزشیابی است و باید از منابع و ذینفعان متنوعی مشتمل بر همکاران ،اولیا و
دانشآموزان بهرهگیری کرد .همچنین نیاز است که در زمینه شکلدهی انتظارات واقعی از
معلمان توسط جامعه عمومی و ذینفعان ،فرهنگسازی شده و از ابزارها و کاربرگهای
ارزشیابی متنوعی بهرهگیری شود .چنانچه رویه موجود در ارزشیابی معلمان تداوم یابد و به
الزامات آن کمتوجهی شود؛ بالندگی نظام آموزشی با مانع مواجه خواهد شد.

تاریخ دریافت مقاله98/04/16 :

محمدحسین بهرامی
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مقدمه
در میان عوامل گوناگون تأثیرگذار در آموزشوپرورش ،برنامه درسی قلب نظام آموزشی
محسوب شده و بهزعم زایس ،1نقش معلم را میتوان اثرگذار و جهتدهنده به تمامی
عناصر برنامه درسی دانست که معمار اصلی نظام آموزشی بوده و بهعنوان زنجیره نهایی
در اجرای برنامه درسی قلمداد میشود (مهرمحمدی .)1396 ،معلمان نقش
تعیینکنندهای در تدارک برنامههای درسی مدرسهها دارند .ارتباط میان معلم و برنامه
درسی از این واقعیت بنیادی ناشی میشود که معلمان فارغ از نوع نظام طراحی متمرکز
یا غیرمتمرکز برنامه درسی؛ عهدهدار اجرای تدریس هستند (ارنشتاین و هانکینز،2
 .)2018فعالیتهای برنامهریزی درسی تنها هنگامی به ثمر میرسد که در کالس درس
به آنها عمل شود و به اجرا درآید (مهرمحمدی .)1392 ،با عنایت به چنین برداشتی،
زایس از برنامه درسی خاموش 3و برنامه درسی زنده 4نام میبرد؛ بدین معنا که تدریس
معلم به برنامه درسی معنا می بخشد .به عقیده میوجز و سامنز )2018( 5ارزشیابی
مطلوب از معلم ،تضمینکننده کیفیت تدریس است .برخورداری معلمان از تجربیات
ارزشمند در فرایندهای یاددهی یادگیری سبب شده است که کانلی 6و شواب 7معلم را
عضو اصلی گروه تصمیمگیرنده برنامه درسی به حساب آورند .معلمان هسته اصلی
برنامهریزی درسی محسوب میشوند و مشارکت معلمان در فرایند طراحی ،اجرا و
ارزشیابی برنامههای درسی ،عنصرکلیدی بهبود برنامهها به حساب آمده و مشارکت آنها
در فرایند تغییر و بهسازی برنامههای درسی مدرسهها از اهمیتی شایان توجه برخوردار
است (فوالن .)1999 ،8در حالی که معلمان بهعنوان یک عنصر در برنامه درسی تأثیر
بسزایی دارند؛ اما ارزیابی معتبر از فعالیتهای حرفهای آنان هنوز تصریح نشده و این
نیازمند سیاستها و تدابیر الزم برای ارزیابی عملکرد فرایند حرفهای معلم است
(لیلیانتی ،ساتوری ،کاموریا ،ساریانا .)2018 ،9ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان باعث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میشود که معلمان احساس توانمندی بیشتری کرده و با اعتمادبهنفس بیشتری تدریس
کنند و همچنین دانشآموزان نیز بیشتر پذیرای روشهای تدریس آنها شوند (وینری،
هالی ،جانسون ،مسا و وینری .)2016 ،1ارزشیابی در زمره مؤثرترین راهبردها برای
تضمین کیفیت و شرط اساسی روند ارتقای کیفیت مستمر در نظام آموزشی است.
معلمان از ارکان مهم نهاد آموزشوپرورش محسوب میشوند و نحوه عملکرد آنها در
بازدهی کل نظام آموزشی ،نقشی اساسی ایفا میکند .ارزشیابی درست ،گویای وضعیت
عملکرد معلم بوده و در صورتی که بازخورد نتایج ،درست و بهموقع به معلمان منعکس
شود؛ میتواند ضمن تشخیص نقاط قوت و ضعف بهعنوان عاملی کمککننده در جهت
ارتقای کلی برنامه درسی محسوب شود (قادری ،ریگی و سلیمی .)1395 ،مطلوبیت
ارزشیابی مستلزم پشتیبانی و حمایت معلمان است و این مهم زمانی تحقق مییابد که
معلمان به دریافت اعتبار ،کیفیت و عدالت در ارزشیابی نائل شده و بتوانند از آن در
جهت بهبود عملکرد خود بهره ببرند (فینستر و مالنسکی .)2018 ،2ارزشیابی قابل
اعتماد ،3بر اثربخشی معلمان از جمله واکنشهای مثبت و انگیزه آنان نیز تأثیرگذار است
(مایا و کاسر.)2018 ،4
در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ( )1390بر ارزشیابی معلمان مبتنی بر نظام
معیار اسالمی ،تخصص ،شایستگی و عملکرد رقابتی تأکید شده و بر این اساس الزم
است که به نقش آن در تعلیموتربیت کشور در تناسب با یک نظام مبتنی بر
شایستهساالری ،ارزیابی کاربردی ،رقابتی و متناسب با توانمندیهای تخصصی و
حرفهای توجه شود ،شایستگی فردی و اجتماعی معلم مورد آزمون قرار گیرد و با
ارزشیابی معلمان بهعنوان مجریان فعالیتهای آموزشی و پرورشی و ارائه بازخوردهای
مفید و سازنده به آنها؛ در جهت اصالح و پیشرفت نظام آموزشی کشور اقدام شود
(عابدینی .)1394 ،این در حالی است که بهزعم مظاهر ()1395؛ ارزشیابی معلمان با
رویه سلیقهای کنونی که تنها از سوی مدیر مدرسه اجرا میشود ،موجب عدم روایی در
نظام ارزشیابی ساالنه معلمان شده و نارضایتی آنان را به دنبال داشته است .در پی این
نارضایتی ،مشارکت معلمان در طرحهای توسعه حرفهای کمرنگ شده؛ بهطوری که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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انگیزه را از آنان سلب کرده است .به نظر کلیچ )2016( 1میان نتایج کاربرگهای ارزیابی
عملکرد معلمان و خودارزیابی یا ارزیابی همکاران و مدیران تفاوت معنیداری وجود
دارد که این اختالف نشاندهنده عدم روایی کاربرگهای ارزشیابی معلمان است.
ارزشیابی مطلوب و عادالنه بین معلمان سبب عملکرد موفق ،اعتماد به نفس باال و در
نهایت افزایش کیفیت آموزش میشود .گالور ،کتلر ،ردی و کارز )2019( 2نیز برای
ارتقای کیفیت آموزش ،به دو بخش درون و برون سازمانی آموزشوپرورش اشاره کرده
و در عناصر درونی ،نبود ارزیابی مستمر و کارآمد از معلمان را علت بیانگیزگی آنان
دانستهاند که سبب کاهش کیفیت یادگیری دانشآموزان خواهد شد .بوژه ،اولند و ونهوف
 )2018(3نیز معتقد بودند که بر اساس شواهد مدیران و معلمان ،از روشها و نظامهای
مورد استفاده برای ارزشیابی آنان رضایت کامل ندارند .دلیل اصلی این نارضایتی ،توافق
نداشتن و ناهمسویی دیدگاههای ارزیابیکنندگان و ارزیابیشوندگان در زمینه هدفها،
روشهای اجرا ،محتوا و معیارهای ارزیابی عملکرد است که به تبع آن ،تصمیماتی
براساس این نوع ارزیابیها اتخاذ میشود .بر بهبود کیفیت آموزشی و داشتن معلمان
واجد شرایط در سالهای اخیر در سراسر جهان تأکید شده است؛ بهطوری که در گزارش
مؤسسه بینالمللی برنامهریزی آموزشی ،4بسیاری از کشورها به منظور بهبود کیفیت
آموزشی ،مهمترین اقدام آموزشوپرورش خود را بر تربیت معلم اثربخش قرار دادهاند.
ارزشیابی ،زمانی مطلوبیت مییابد که توانسته باشد عناصر و مؤلفههای اثربخشی را در
خود جای دهد (یونسکو .)2015 ،5معلم اثربخش ،معلمی است که با داشتن مهارتها،
صالحیتهای حرفهای و اخالق معلمی ،زمینه یادگیری همهجانبه دانشآموزان را فراهم
آورده و از این راه موجب پیشرفت هرچه بیشتر دانشآموزان در فرایند یادگیری شود
(فرالنگ و اُبرین .)2019 ،6ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان ،میتواند به ایجاد
مفهومی مشترک از یک آموزش خوب و اثربخش کمک کند (فینستر و مالنسکی،
.)2018
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بررسی کاربرگ ارزیابی عملکرد ساالنه معلمان نشان میدهد که بیشتر معطوف به
مؤلفههای تشویقات (عبارتهای ب  :2-2تقدیرنامه از مدیر واحد آموزشی و دریافت
تقدیرنامه از رئیس اداره آموزشوپرروش مربوط) ،رعایت نظم و انضباط (عبارت
ب_ 3-2رفتار شغلی :حضور بهموقع در محل کار و رعایت احترام و سلسلهمراتب
اداری) و رفتار منطبق بر شئونات دینی (عبارت ب  3-2رفتار عمومی :ترویج مبانی
اخالقی و رفتاری مبتنی بر آموزههای دینی و حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی)
است .این در حالی است که شایستگیهایی مهم و مورد تأکید اسناد فرادست نظام
آموزشوپرورش مانند توانمندی حرفهای ،پیشرفت فردی ،برقراری ارتباط و تعامل
دوطرفه میان عمل و نظر در این کاربرگ مورد غفلت واقع شده است (عارفی ،فتحی و
فتحی واجارگاه)1395 ،؛ و درواقع باید به صورت موارد ضروری (الزام ،)1در ساختار
و فرایند ارزشیابی مطلوب از یک معلم وجود داشته باشند .این مطالعه که با هدف
شناسایی و ارائه چارچوب الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی
انجام گرفته است؛ میتواند بنیانی را برای طراحی الگوی ارزشیابی مطلوب و بازنگری
در فرایند و مؤلفههای ارزیابی از معلمان به دنبال داشته باشد.
مطالعات پیشین
مرور پژوهشهای انجام گرفته ،نشاندهنده آن است که در بیشتر پژوهشهای داخلی؛
رویکرد حاکم بر مطالعات ارزشیابی از نوع کمی بوده (برای مثال ،ابراهیمپور1397 ،؛
سربازیان1396 ،؛ قلخانی1394 ،؛ محمودی و صالحی1393 ،؛ نخعی )1395 ،که با در
نظر گرفتن جنبههای ناکارآمد نظام ارزشیابی معلمان ،بیشتر به تجدید نظر در شیوه
ارزشیابی معلمان تأکید کرده و البته راهکارهایی عملیاتی را برای اصالح و بهبود پیشنهاد
نکردهاند .بهرامی و همکاران ( )1392ضمن اشاره به مؤلفههایی برای ارزشیابی معلمان،
به عملکرد سازمانی ،مدیریتی و جنبههایی از توسعه حرفهای اشاره کردهاند که بهطور
جامع ،تمامی ابعاد عملکرد معلم را در نظر نگرفته و موجب رعایت نشدن عدالت در
امر ارزشیابی معلمان میشود.
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مرور مطالعات خارج از کشور نیز نشان داد مطالعاتی مانند تابانچلی )2017( 1و لو و
استرانگ )2016( 2بر منابع مهم برای ارزشیابی مطلوب تمرکز داشته و عناصر مدرسه و
اولیا را مهم قلمداد کردهاند .موناگان )2019( 3و اوزلم و اوزبکی )2019( 4نیز رویههایی
را برای ارزشیابی از عملکرد معلمان مؤثر دانسته و به خود معلم بهعنوان منبعی بسیار
ارزنده در گردآوری دادهها و اطالعات اشاره کردهاند که بهموازات دیگر منابع باید مورد
بهرهگیری قرار گیرد.
6
زانگ و مینگ )2015( 5و مهارج ( )2014به ضرورت وجود ابزارهای متعدد برای
گردآوری اطالعات مورد نیاز برای ارزشیابی معلمان اشاره کرده و ارزشیابی از تمام
جنبهها و مؤلفههای صالحیت معلم مورد ارزشیابی را مدنظر قرار دادهاند .بهزعم آنان
هرگونه اهمیت بیش از اندازه در مؤلفههای سازمانی و فردی و بیتوجهی به مؤلفهها و
عناصر دیگر ،باعث جلوگیری و حذف قابلیت ارائه تصویری جامع از ارزشیابی مطلوب
معلمان میشود.
در بررسی نظام ارزشیابی دیگر کشورها ،تالش شده است که با نگاهی اجمالی،
مالکها و روشهای ارزشیابی معلمان بررسی شود .در این خصوص ،طبق برنامه
ارزشیابی بینالمللی ،کشورهایی که باالترین کیفیت آموزشی را داشتند (شامل استرالیا،
آلمان ،سنگاپور ،انگلیس ،فنالند ،و چین) از لحاظ نظام ارزشیابی معلمان بررسی شدند
(او.ای.سی.دی.)2017 ،7
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جدول ( )1بررسی مالکها و روشهای ارزشیابی در برخی کشورهای پیشرو
کشور

مالکهای ارزشیابی

روشهای ارزشیابی

استرالیا

دانش حرفهای:آگاهی از دانشآموزان و نحوه فراگیری آنها؛
دانش محتوای موضوعی و آگاهی از نحوه ارائه آن.
عمل حرفهای :برنامهریزی برای اثربخشی بیشتر در فرایند
یاددهی یادگیری ،ایجاد و خلق محیط یادگیری ،ارزشیابی و
فراهم کردن بازخورد و مسئولیت یادگیری دانشآموزان
تعهد حرفهای :تعهد به یادگیری حرفهای ،همکاری
حرفهای با همکاران ،والدین و جامعه

آلمان

بر اساس تصریح در اسناد؛ هیچ مالک و معیاری از پیش
تعیین نشده است و تمام مسئولیت مؤلفههای ارزشیابی و
مالکها توسط بازرس خارجی تعیین میشود.

پیشرفت تحصیلی و عملکرد
دانشآموزان
مشاهده مستقیم تدریس معلم
بازخورد دانشآموزان و والدین و
همکاران
بازخورد مدیر
خودارزیابی
هیچگونه روش ارزشیابی از پیش
تعیین نشده است؛ ارزشیابی به
صورت بیرونی و توسط بازرس
خارجی تعیین میشود.

انگلیس

سنگاپور

آموزش و تدریس :ایجاد انگیزه و چالش در میان
دانشآموزان ،ارتقای پیشرفت تحصیلی و نتایج یادگیری
دانشآموزان ،توانمندی در دانش برنامه درسی ،طراحی
درسی و استراتژی تدریس مناسب ،بهروز بودن ،توجه به
تقویت مهارتهای مورد نیاز دانشآموزان ،ارزشیابی مؤثر با
بهرهگیری از نتایج ارزشیابی دانشآموزان ،مدیریت و کنترل
در جهت ایجاد محیط مناسب و سازنده یادگیری و افزایش
مداوم صالحیتهای حرفهای.
رفتار شخصی و حرفهای :حفظ اعتماد عمومی و رعایت و
حفظ ویژگی های اخالقی و رفتاری درون و بیرون از محیط
آموزشی ،توجه و رعایت سیاستها و اقدامات مدرسه،
رعایت حضور و وقتشناسی در محیط آموزشی ،رعایت
قوانین جامعه و در نظر گرفتن چارچوبهای اجتماعی
رشد جامع دانشآموزان از راه :ارتقای کیفیت فرایند یاددهی
یادگیری دانشآموزان ،اهمیت معنوی و رفاه دانشآموزان،
فعالیتهای فوقبرنامه ،توسعه حرفهای
دانش موضوعی :تسلط بر موضوع ،تفکر تحلیلی ،ابتکار
عمل و تدریس خالقانه
نفوذ در قلب و ذهن یادگیرندهها :درک محیط ،توسعه
دیگران
کار کردن با دیگران :کار گروهی و تیمی ،شناخت خود و
دیگران ،خودتنظیمی ،درک دیگران و احترام گذاشتن به
دیگران

پیشرفت تحصیلی و عملکرد
دانشآموزان
مشاهده مستقیم در کالس
بازخورد همکاران

پیشرفت تحصیلی و عملکرد
دانشآموزان
مشاهده مستقیم
خودارزشیابی معلم
ارزشیابی به دو صورت درونی و
بیرونی است
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کشور

مالکهای ارزشیابی

روشهای ارزشیابی

چین

توانمندی برنامهریزی درسی و سازماندهی درسها،
توانمندی طراحی آموزشی و استراتژی درسی ،دانش و
نگرش ،برنامهریزی و پیادهسازی ارزشیابی ،حمایت از
استعدادهای دانشآموزان ،ارتباط با والدین و سازمانهای
خارجی و روابط بین فردی

پیشرفت تحصیلی و عملکرد
دانشآموزان
مشاهده مستقیم در کالس
کارپوشه معلم
خودارزیابی
مصاحبه رسمی یا غیر رسمی
مشاهده روزانه
نظرسنجیهای دانشآموزان،
نظرسنجیهای والدین و
نظرسنجیهای معلمان

فنالند

تعهد و حمایت از دانشآموزان و یادگیری :تعهد به رفاه و
پیشرفت همه دانشآموزان ،رفتار عادالنه و مبتنی بر احترام،
تشویق و زمینه سازی برای یادگیری مادامالعمر و
تصمیمگیری دانشآموزان.
دانش حرفهای :آگاهی از برنامه درسی فنالند و قوانین
مرتبط با تحصیل ،انواع مختلف روشهای تدریس و
ارزشیابی ،استراتژیهای مدیریت کالس ،شناخت کافی از
ویژگیهای دانشآموزان و عوامل مؤثر بر یادگیری و
پیشرفت تحصیلی آنان.
عمل حرفهای :استفاده از دانش حرفهای خود و درک
دانشآموزان ،برنامه درسی ،قوانین ،شیوههای تدریس و
استراتژیهای مدیریت کالس برای ترویج آموزش و
موفقیت دانشآموزان ،عمل در مسیر ارتباط موثر با
دانشآموزان ،والدین و همکاران .اقدام در مسیر ارزشیابی
مداوم پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،ارزشیابی موفقیت
آنها و گزارش منظم به ذینفعان (دانشآموزان و والدین)

مشاهده
پیشرفت تحصیلی و عملکرد
دانشآموزان
نظرسنجی از گروه های والدین و
دانشآموزان

با مرور مطالعات پیشین و تجارب کشورهای پیشرو در امر آموزشوپرورش ،چنین
استنتاج میشود که فاصلهای عمیق میان مالکهای اسناد فرادست نظام آموزشوپرورش
کشور با ساختار و فرایند ارزشیابی مورد اجرا از عملکرد معلمان وجود دارد و جزءنگری
و عدم جامعیّت ،نبود حاکمیت نگاه توسعه بخش و تعالیدهنده ،و خأل بهرهگیری از
خود معلمان و همتایان در قالب خودارزیابی؛ از موارد فاصله مورد ادعا میان وضع
موجود ارزشیابی و انتظارات اسناد باالدستی است .همچنین توجه بیشتر به رویههای
کیفی و غیرخطی و تمرکز بر مالکهای مرتبط با فعالیتهای حرفهای اثربخش معلم و
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همینطور استفاده از منابع و روشهای چندگانه ارزیابی از معلمان در کشورهای پیشرو؛
از مهمترین راهبردهای توسعه و بهبود برای نظام ارزشیابی از معلمان ایران است که
میتواند زمینهساز کاهش فاصله کیفی این کشورها در امر ارزشیابی شود .مواردی که
بیتوجهی به آنها میتواند سببساز تداوم اقدامهای سطحی و رفتارهای سیاسی ـ
سازمانی معلمان بهعنوان اصلیترین کارگزاران در حوزه صف آموزشوپرورش و
مدرسه شود و انتظار از توسعه کیفی آموزشوپرورش را برآورده نسازد .با این وصف،
در این پژوهش تالش شده است تا به این پرسشها پاسخ داده شود:
 -1الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی چیست؟
 -2آیا الزامهای شناسایی شده برای ارزیابی معلمان دوره ابتدایی ،از اعتبار الزم
برخوردار است؟
 -3در ارزیابی عملکرد مطلوب معلمان ،باید به چه مؤلفههایی توجه کرد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از حیث هدف در دسته پژوهشهای کاربردی و از حیث رویکرد
پژوهش؛ در زمره مطالعات کیفی است .در این راستا با توجه به انطباق گامهای پژوهش
با رهنمودهای پژوهش نظریهای ،از این روش در پژوهش بهره گرفته شده است .بهزعم
شورت ،)1396( 1پژوهش نظریهای مهمترین نوع پژوهش عملی و میانرشتهای در
مطالعات برنامه درسی است که با هدف فهم فرایندهای برنامه درسی اجرا میشود .وی
چهار گام برای شناسایی مؤلفههای اصلی و روابط میان آنها مطرح کرده است )1 :توافق
درباره قلمرو و مرزهای پایدار یا فرایند برنامه درسی به منظور مفهومسازی آن؛ )2
شناسایی عناصر اصلی و روابط میان آنها؛  )3ارائه چارچوب (الگو)؛  )4تالش برای نقد
و سنجش چارچوب .در این مطالعه ،همسو با مراحل چهارگانه پژوهش نظریهای؛ ابتدا
قلمروی فعالیت معلم و حیطه ارزشیابی عملکردی او بهعنوان قلمرویی مهم در حیطه
برنامه درسی مورد توافق و برجستگی موضوعی قرار گرفت و سپس عناصر اصلی فرایند
ارزشیابی و روابط میان آنها با مرور مطالعات پیشین داخلی و خارجی و تحلیل اسناد
فرادست مشتمل بر سند ملی آموزشوپرورش ،سند ملی برنامه درسی و سند تحوّل
راهبردی معاونت آموزش ابتدایی و همچنین مصاحبههای مبتنی بر پدیدارشناختی با دو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Short
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گروه متخصصان موضوعی و معلمان ذینفع شناسایی شد .سپس چارچوبی اولیه از
عناصر مستخرج ،خلق شد که پس از نقد چارچوب توسط متخصصان موضوعی ،تبیین
و ارائه الگوی منسجم صورت پذیرفت .در مسیر پاسخ به اعتبار الزامهای حاصل برای
ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان مقطع ابتدایی؛ از چهار متخصص موضوعی دارای
مدرک دکتری تخصصی علوم تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (با
رشتههای سنجش و اندازهگیری ،فسلفه تعلیموتربیت و مطالعات برنامه درسی) برای
داوری تخصصی 1و اعتبار اجماعی 2استفاده شد .مواردی مانند بومیسازی بیشتر عناصر
چارچوب پیشنهادی ،وارسی بیشتر اسناد فرادست و خالقیت بیشتر برای شکلدهی
چارچوب پیشنهادی با هدف تمایز بیشتر با الگوهای ارائه شده در مطالعات پیشین؛ از
نکات مورد درخواست این داوران برای اعتبار بیشتر الگو بود که با اعمال این موارد؛
رضایت آنان جلب شد.
در مورد پرسش اول پژوهش (شناسایی الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد
معلمان دوره ابتدایی) ،قلمرو مطالعه شامل سه سند فرادست تحول بنیادین
آموزشوپرورش ،برنامه درسی ملی ،و سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی بود
که تمامی بندها و تبصرهها به صورت تمامشمار مطالعه شد .همچنین از شش متخصص
موضوعی عضو هیئت علمی رشته مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و
مدرسان هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید بهشتی،
پردیس شهید هاشمینژاد) به منظور مطالعه دیدگاه و قضاوت تخصصی آنها تا حد اشباع
بهره گرفته شد .جدول ( )2توصیفگر اسناد مورد بررسی است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. proffessional judgement
. consensual adequacy

1
2

الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

111

جدول ( .)2اسناد فرادست مورد بررسی در پژوهش به منظورشناسایی الزامات مطلوب
نام سند
تحول بنیادین آموزشوپرورش
جمهوری اسالمی ایران

مشخصات سند

سال نشر
(ابالغ)

مشتمل بر اصطالحات ،مجموعه ارزشهای تعلیموتربیت
ر سمی و عمومی ،هدفهای کالن و عملیاتی ،چ شمانداز

1390

و چارچوب نهادی و نظام اجرایی
مشتمل بر مبانی فلسفی و علمی ،اصول ناظر بر برنامههای

برنامه درسی ملی جمهوری

درســـی و تربیتی ،حوزه های ترب یت و یادگیری ،فرای ند

اسالمی ایران

تولید ،اجرا و ارز شیابی برنامههای در سی و سیا ستهای

1390

اجرایی
برنامه راهبردی آموزش ابتدایی
جمهوری اسالمی ایران

مشتمل بر ارزشها ،بیانیه مأموریت ،مدرسه در افق
چشمانداز ،هدفها و راهبردهای کالن و چارچوب نهادی

1390

و نظام اجرایی

قلمرو مطالعه درباره پرسش دوم (اعتبار و ارزیابی چارچوب تدوین شده)؛ تمامی
اعضای هیئت علمی گروه مطالعات برنامه درسی و آموزش دانشگاه فردوسی مشهد
بود .برای بررسی و پاسخ به پرسش سوم پژوهش (عناصر و مؤلفههای ارزشیابی مطلوب
از عملکرد معلمان ابتدایی) ،قلمرو پژوهش شامل تمامی متون موضوعی در خصوص
ارزشیابی از معلمان بود که توسط انتشارات سازمانهای رسمی نظامهای آموزشی در
کشورهای پیشرفته نشر یافته و از پایگاههای الکترونیک مرکز اطالعرسانی دانشگاه
فردوسی مشهد قابل دسترسی بود .همچنین از نظرات تمامی اعضای هیئت علمی رشته
مطالعات برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرسان رشته علوم تربیتی دانشگاه
فرهنگیان مشهد (پردیس شهید بهشتی ،پردیس شهید هاشمینژاد) و معلمان ذینفع تا
حد اشباع بهرهگیری شد .نظر معلمان نیز همانند متخصصان موضوعی با مصاحبه نیمه
ساختاریافته ،مطالعه شد  .از گروه معلمان ،ده نفر دارای سابقه خدمت حداقل  25سال
بهعنوان آموزگار کالس در دوره ابتدایی (با میانگین سابقه خدمت  27/7سال) ،انتخاب
شدند که از این تعداد چهار معلم آقا و شش معلم خانم بودند .مالک انتخاب این افراد،
دارا بودن ویژگیهای تمایل به تغییر و تعالی حرفهای و سازمانی بود که نظر کارشناسان
آموزش ابتدایی ادارهها و نواحی آموزشوپرورش؛ اطمینانبخش این انتخاب بود .اگرچه
اشباع نظری یافتهها از مصاحبه هشتم رخ داد؛ اما برای اطمینان و دستیابی به نکات
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جدید ،مصاحبه تا ده نفر انجام گرفت .مشخصات متخصصان موضوعی مشارکتکننده
در فرایند مصاحبه در جدول ( )3گزارش شده است.
جدول ( )3توصیف متخصصان موضوعی مشارکتکننده در فرایند مصاحبه
سابقه فعالیت علمی
محل خدمت

مدرک

تخصص

تحصیلی

موضوعی

جنسیت

بهعنوان عضو هیئت
علمی (مدرس) در

مرتبه علمی

قلمرو موضوعی
دانشگاه فردوسی

دکتری

مشهد

تخصصی

دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان

دکتری
تخصصی
دکتری
تخصصی
دکتری
تخصصی

برنامه درسی

مرد

28

دانشیار

برنامه درسی

مرد

12

استادیار

برنامه درسی

مرد

26

استادیار

برنامه درسی

زن

12

استادیار

زن

8

استادیار

زن

12

استادیار

دکتری

مدیریت

تخصصی

آموزشی

دکتری

مدیریت

تخصصی

آموزشی

با توجه به روش و قلمرو پژوهش ،پژوهشگر از مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره
گرفت .با بررسی پژوهشها در زمینه ارزشیابی و استانداردهای مطلوب و همچنین
صالحیتهای حرفهای معلمان ،موارد الزم برای تدوین فرم مصاحبه محققساخته،
استخراج و کاربرگ اولیه تدوین شد .انتخاب اولین نفر برای مصاحبه در هر یک از دو
گروه مورد مطالعه به صورت هدفمند و مبتنی بر مورد مطلوب بهعنوان یکی از انواع
نمونهگیریهای نظری انجام گرفت و نفرات بعدی برای مصاحبه در هر یک از این
گروهها توسط مصاحبه شوندههای قبلی معرفی شدند .در گروه معلمان ،از معلمان با
تجربه بیش از  25سال در دوره آموزش ابتدایی استفاده شد .مصاحبههای مورد استفاده
که بهطور متوسط دو ساعت در محل دانشگاه یا مدرسه به طول انجامید؛ به وسیله ضبط
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صوت ،ثبت و سپس مکتوب شدند .در برخی موارد نیز ،مصاحبه در دو نوبت ادامه
یافت .برای تحلیل مصاحبهها ،منطبق با رویکرد استقرائی و بر اساس تحلیل مضمون؛
متون پیادهسازی شده ،تحلیل شد .بهزعم سندلر ،لیندبرگ ،نیلسون ،و پالمر،)2019( 1
تحلیل مضمون به خلق مضامین منجر شده و اتکای آن بر مصاحبهها و روایتهای
برگرفته از تجربه زیسته مشارکتکنندگان است .این نوع تحلیل کیفی بیشتر بر معانی
پیچیده استوار است .در این مطالعه ،پس از خواندن متن هر مصاحبه ،مضمون جملههای
اصلی به صورت کدهایی ثبت و سپس بر اساس وجوه اشتراک و مقایسه مداوم و
بهگونهای که این کدها با یکدیگر هماهنگ و با دیگر مقولهها متفاوت باشند؛ در یک
مقوله قرار گرفت .بر این اساس ،کدهای اولیه و مشابه ادغام شده و حول محور مشترکی
قرار گرفت و عناوین مناسب برای آنان انتخاب شد .ارائه موارد مستخرج از هر مصاحبه
به فرد مصاحبه شده که با هدف وارسی دوباره مشارکتکنندهها انجام گرفت؛ مالکی
برای تأیید یافتههای پژوهش (وارسی دوباره توسط اعضا )2بود .جدول ( ،)4نمونهای
از کدگذاری از مؤلفهها ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی بر اساس
نظرات متخصصان موضوعی را نشان میدهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Sundler, Lindberg, Nilsson & Palmer
. member check

1
2
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جدول ( )4نمونهای از کدگذاری مؤلفههای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی بر
اساس نظرات متخصصان موضوعی

توانمندی ارتباط
مؤثر با
دانشآموزان

احترام و رعایت
اخالق نسبت به
دانشآموزان

شناخت کافی از
ویژگیهای
جسمی ،شناختی
و اخالقی
دانشآموزان

در رابطه با دانشۀموزشا

متن مستخرج
کد :Aمعلم باید بتواند با دانشآموزان ارتباط موثر برقرار کند.
کد :Cمعلم باید روابطش با دانشآموزان و بزرگساالن متفاوت باشد.
کد :Bدر ضمن تدریس باید بتواند با زبان دانشآموزان صحبت کند و ارتباط
برقرار کند.
کد :Fمعلم در کالس و در مدرسه باید تعامل و ارتباط دوطرفه با دانشآموزان
داشته باشد.
کد :Dجو کالس ،صمیمیت و ارتباط با دانشآموزان برای یک معلم بسیار مهم
است.
کد :Eبا دانشآموزان همدلی و ارتباط داشته باشد.
کد :Dمعلم باید تالش کند با دانشآموزان و خانواده آنها در فضای مجازی نیز
ارتباط داشته باشد.
کد :Bمعلم برای پیشبرد هدفهای خود باید با دانشآموزان همکاری و ارتباط
برقرار کند.
کد :Fمعلم مهر و محبتش را با دانشآموزان و ارتباطی که با آنها برقرار میکند
باید نشان دهد.
کد :Aمعلم باید به دانشآموزان خودش احترام بگذارد.
کد :Dمعلم همیشه باید نوع رفتارش با دانشآموزان با صمیمت و احترام باشد.
کد :Bنوع برخورد با دانشآموزان را به صورت اخالقمدارانه رعایت کند.
کد :Fرفتار معلم با دانشآموزان بسیار مهم است؛ باید ادب و احترام را در همه
شرایط نسبت به دانشآموزان خودش را رعایت کند.
کد :Fمعلم همیشه باید توانمندی تغییر در دانش تخصصی با زبان دانشآموزان
و عامیانه را داشته باشد.
کد :Cمعلم باید همسطح با دانشآموزان و ویژگیهای خاص آنان عمل کند.
کد :Aتدریس در سطح دانشآموزان نه در سطح بزرگساالن از ویژگیهای
معلم مطلوب است.
کد :Eشناخت کافی از دانشآموزان ،چه به لحاظ شخصیتی یا عاطفی در
تدریس معلم بسیار مهم است.
کد :Bمعلم باید پیش از تدریس خود شناخت کامل دانشآموزان و ویژگیهای
آنان را داشته باشد.
کد :Dتوانمندی شناسایی نقاط قوت و ضعف کالس درس و ویژگیهای
دانشآموزان را داشته باشد .
کد :Aآگاهی از ویژگیهای دانشآموزان در زمینه جسمانی و روانی میتواند
در روند تدریس او موثر باشد.

مؤلفه

محور
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برای تحلیل اسناد باالدستی ملی و بینالمللی آموزشوپرورش ،از سیاهه کدگذاری
برای تحلیل اسناد استفاده شد؛ بدین منظور ،پس از بررسی محتوای سندها ،مفاهیم و
مؤلفههای مبتنی بر نحوه ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان شناسایی شد؛ سپس
مقولههایی شکل گرفت که چارچوب الزامهای ارزشیابی مطلوب را جهتدهی کرد.
همچنین برای اعتباربخشی به مقولههای کشف شده در اسناد باالدستی ملی و بین المللی،
جدول ارتباطی میان بندهای اسناد و مفاهیم اولیه و مؤلفههای استخراج شده (مراحل
کدگذاری) در اختیار سه نفر از متخصصان موضوعی (با شرایط دارا بودن دکتری در
رشته ـ گرایش های علوم تربیتی) قرار گرفت و پس از گردآوری و بررسی نظرات،
روایی محتوایی بر اساس داوری تخصصی تأیید شد .همچنین برای بررسی فرایند
کدگذاری ،از کدگذار دوم برای  25درصد موارد کدگذاری استفاده شد که میزان
همخوانی در کدگذاری برابر با  90صدم مشاهده شد .برای تأیید موارد استخراج شده
بهعنوان الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی نیز از سیاهه
نمرهدهی به مؤلفهها و عناصر مستخرج (در طیف نمره صفر تا ده) و مقایسه آن با نمره
برش تعیین شده از طریق متخصصان موضوعی (ارزش برابر با هفت) استفاده شد.
یافتههای پژوهش
پرسش نخست :الزامها ی ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی
چیست؟
برای پاسخ دادن به این پرسش از اسناد فرادست ،مصاحبه با متخصصان موضوعی،
و تجارب کشورهای پیشرو در زمینه ارزشیابی از معلمان بهرهگیری شد .بر این اساس،
الزامهایی نهگانه استخراج شد:

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آمورزشی

116

ایجاد بستر و فرهنگسازی در
خصوص نقش و جایگاه
چرخش انتظار از ارزشیابی به
فرایندی رشددهنده و
تعالیبخش در مقابل ممانعت و
رکود

ارزشیابی در نظام تعلیموتربیت
بسترسازی و طراحی فرایند
خودارزشیابی معلمان

الزامهای ارزشیابی مطلوب

استفاده از منابع چندگانه
برای گردآوری اطالعات

از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

اجرای ارزشیابی
در ادوار زمانی مناسب

تلفیق روشهای ارزشیابی به
جای اتکا به یک روش واحد

بازتعریف نقش معلم در طراحی،
تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی
در مقابل محدودیت نقش معلم در مقام
اجرا

چرخش ایفای نقش ارزشیاب
از مدیر به تیم ارزشیابی

یکپارچگی و انسجام هدف،
فرایند ،نتایج و کاربست
ارزشیابی

شکل ( )1نمودار الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

 -1ایجاد زمینه و فرهنگ سازی در خصوص نقش و جایگاه ارزشیابی در نظام
تعلیموتربیت
در جوامع دارای آموزشوپرورش پیشرفته ،ارزشیابی بهعنوان فرصتی برای بهبود
قلمداد شده و معلمان و کارگزاران مشتاق هستند تا برای توسعه حرفهای و بهبود مستمر،
در معرض ارزشیابی قرار گیرند (برای مثال :در استرالیا ،بهبود و تحریک معلمان در
سراسر کشور؛ در آلمان ،ارتقای جایگاه معلم؛ در انگلیس ،بهبود فرایند یاددهی _
یادگیری؛ در سنگاپور ،توسعه مداوم معلمان؛ در چین ،قصد افزایش مسئولیتپذیری،
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انگیزه و ایجاد توسعه حرفهای) .بر این اساس ضروری است که این فرهنگ در جامعه
ما توسعه یافته و ارزشیابی به جای تهدید و مخاطره شغلی ،فرصتی برای یادگیری بیشتر
و بهبود و اثربخشی واقع شود .چنانچه ارزشیابی تنها به صورت یک فعالیت پایانی و با
هدف تشویق یا تذکر قلمداد شود ،بدیهی است که مخاطبان ارزشیابی در مواجهه با آن
دچار اضطراب شغلی شده و همیشه آن را عاملی تهدیدگونه در مسیر فعالیت شغلی
خود میپندارند .در این خصوص الزم است که مدیران سطوح عالی نظام
آموزشوپرورش با جهتدهی به تصمیمسازیهای شورای عالی آموزشوپرورش،
تمهیداتی بیاندیشند تا معلمان همسو با غایتهای ارزشیابی و در تناسب با انتظارات
اسناد فرادست نظام جمهوری اسالمی ،مشتاق باشند خود را در معرض ارزشیابی قرار
دهند و بتوانند در مسیر بهبود مستمر حرفهای قرار گیرند .این امر مستلزم فرهنگسازی
و ایجاد زمینه فکری مناسب در محیطهای آموزشی و همچنین دانشگاه فرهنگیان است.
 -2چرخش انتظار از ارزشیابی به فرایندی رشددهنده و تعالیبخش در مقابل
ممانعت و رکود
در حالی که در تعریف ارزشیابی ،به گردآوری نظامدار دادهها و اطالعات با هدف
کمک به تصمیمگیرندهها و ذینفعان و به منظور بهبود و تعالیبخشی کیفیت اشاره شده
است ،بسیاری از فرایندهای ارزشیابی ،حاصلی جز رقابت فردی ،حسادت ،پنهانکاری،
فرسودگی شغلی ،دلگیری و کاهش فعالیتهای گروهی و در نتیجه بازماندن از غایتها
و رسالتهای سازمانی ندارند .در این خصوص ،یکی از متخصصان موضوعی در زمینه
ارزشیابی در آموزشوپرورش (کد )Aبیان کرده است« :ارزشیابی کنونی نهتنها پلی برای
پیشرفت معلمان نیست ،بلکه باعث رکود ،بیانگیزگی ،نشان ندادن صالحیتهای معلم و در
نهایت صوری است و به روابط معلم و مدیر ختم میشود» .بنابراین ضروری است که در

این مسیر ،تمهیدات الزم در مسیر ارزشیابی برای نیل به غایتهای آن دنبال شود.
 -3استفاده از منابع چندگانه برای گردآوری دادهها
این مهم مورد توجه مشترک اسناد فرادست ،تجارب جهانی کشورهای پیشرفته و
مصاحبه با متخصصان موضوعی و معلمان ذینفع بود .ارزشیابی مطلوب از عملکرد
معلمان میتواند از منابعی چندگانه شامل دانشآموز ،والدین ،همکاران آموزشی و کادر
اداری مدرسه اجرا شود .اتکای صرف یا بیش از اندازه به یک منبع برای گردآوری
دادهها میتواند سبب تکساحتی شدن ارزشیابی و کمتوجهی به نقشهای متعدد و
انتظارات متفاوت از معلم شود .همچنین تشکیل شورای ارزشیابی عملکرد معلم قابل
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توجه است .چنانچه چهار تن از متخصصان موضوعی تصریح کردند که ارزشیابی
مطلوب باید بر اساس نظر جمعی و هیئت ارزشیاب شامل مدیر ،معاون ،متخصص
آموزش ،برنامهریز درسی یا راهبر آموزشی و همراه با خودارزیابی صورت پذیرد.
شکلگیری این هیئت؛ مستلزم دخالت سیاستگذاران آموزشوپرورش بوده و این امر
نیازمند بازطراحی ساختار ارزشیابی و مصوباتی جدید است.
 -4اجرای ارزشیابی در ادوار زمانی مناسب
تجارب جهانی کشورهای پیشرو در آموزشوپرورش همگانی نشاندهنده آن است
که ارزشیابی تنها به پایان سال تحصیلی و به شکل پایانی اجرا نمیشود (برای مثال در
انگلیس ،این مشاهدات ،به صورت دو سه بار در سال توسط راهبرهای آموزشی یا
بازرس ارزشیابی اجرا میشود و به صورت کلی استانداردهای فرایندهای یاددهی
یادگیری در آن مشاهده میشود؛ در چین ،بازدید از کالس درس معلم به صورت
تصادفی در طول سال تحصیلی چندین مرتبه انجام میگیرد؛ در سنگاپور ،حداقل دو
مرتبه ارزشیابی در طول سال تحصیلی انجام میگیرد؛ در فنالند ،معلمان بهطور مداوم با
توسعه حرفهای ،بهبود و ارزشیابی عملکرد درگیر میشوند و ارزشیابی اختصاص به
زمان خاصی ندارد) .شورای عالی انقالب فرهنگی ،شورای عالی آموزشوپرورش و
کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی باید تدابیری را فراهم کنند که ارزشیابی از
معلمان به صورت فرایندی و ادواری و در طول سال تحصیلی بهگونهای اجرا شود که
ضمن ارائه بازخورد؛ تغییر در کیفیت ایفای نقش حرفهای معلمان نیز مورد مداقه قرار
گیرد.
 -5تلفیق روشهای ارزشیابی به جای اتکا به یک روش واحد
در شرایط موجود در نظام آموزش وپرورش ایران؛ معلمان ابتدایی تنها بر اساس
کاربرگ مقام مافوق ارزشیابی قرار میگیرند؛ این در حالی است که تجارب جهانی
ضمن بهرهگیری از منابع متعدد ،از تلفیق روشها برای ارزشیابی معلمان نیز بهرهمند
میشوند (برای مثال در کشورهای استرالیا ،انگلیس ،سنگاپور ،چین و فنالند ،نتایج
یادگیری دانشآموزان ،مشاهده و نظرسنجی گروههای دانشآموزی و والدین؛ به صورت
توأمان در روشهای ارزشیابی از عملکرد معلمان استفاده میشود) .امروزه با سیطره
بیشتر رویکردهای پسااثباتگرایی و پستمدرن ،انتظار میرود که نظام رسمی
آموزشوپرورش از ارزشیابیهای صرفاً کمی و مبتنی بر نمرات حاصل از کاربرگها
دوری جسته و ضمن بهرهگیری محدود از آنها ،از سایر روشهای گردآوری اطالعات
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مانند مشاهده همگنان و راهنمایان آموزشی ،مصاحبه با ذینفعان (دانشآموزان و
والدین) ،برونداد فعالیت ،دستاوردهای علمی و سایر موارد ممکن استفاده کند.
 -6ضرورت نگاه سیستمی به فرایند ارزشیابی (نظامدهی به هدف ،فرایند ،نتایج
و کاربست)
معلمان باید کارکردهای ارزشیابی را بهخوبی ببینند و لمس کنند .کارکرد ارزشیابی
رابطه تنگاتنگی با تغییر نگاه و رویکرد معلمان از عنصر ارزشیابی دارد .معلمان نیاز
دارند که نتیجه ارزشیابی را در روند فعالیتهای شغلی و حرفهای خود ببینند و اگر این
کارکرد و بازخورد ملموس نباشد؛ قابلیت ایجاد انگیزه پیشرفت و احساس عدالت شغلی
حرفهای را خواهد کاست .سیاستگذاریهای کالن در مجموعه وزارت
آموزشوپرورش و بهویژه حوزه معاونت پشتیبانی نیروی انسانی میتواند منطبق با مواد
مصرح در اسناد فرادست پیرامون جایگاه و نظام رتبهبندی معلمان؛ (برای نمونه در سند
تحول بنیادین راهکار  :10-2استقرار نظام سنجش صالحیتهای عمومی تخصصی و
حرفهای ،تعیین مالکهای ارزیابی و ارتقای رتبه علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه
ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسالمی) نظام ارزشیابی عملکرد را مبنایی
مهم برای بسیاری از تصمیمسازیها قرار داده و فرایند ارتقا و ترفیع رتبه و پاداشهای
مالی و تسهیالت را بر آن استوار سازد .همچنین بازتعریف دورههای توانمندسازی
معلمان در قالب دورههای ضمن خدمت و بازنگری در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان
میتواند از نتایج ارزشیابی عملکرد معلمان تأثیر پذیرد.
 -7چرخش ایفای نقش ارزشیاب از مدیر به هماهنگکننده تیم ارزشیابی
از آنجایی که ارزشیابی باید از مناظر گوناگون و با جهتگیریهای مختلف در تمامی
ساحتها و ابعاد وجودی ارزشیابیشونده بهرهگیری شود ،استفاده از یک گروه ارزشیاب
مناسبتر از ارزشیابی توسط یک نفر بهعنوان مدیر است .در شرایطی که در نظام فعلی
ارزشیابی معلمان ،ارزشیابی تنها توسط شخص مدیر صورت میپذیرد ،هر گونه سوء
برداشت یا ابراز نکات منفی از سوی مدیر میتواند باعث مقاومت و ایجاد حالت تدافعی
در معلم شده و سببساز رفتاری خصمانه از سوی معلم نسبت به مدیر شود؛ چنانچه
سه تن از معلمان به این موضوع اشاره داشتند و یکی از آنان گفت «بارها پیش آمده
است که معلمی که با مدیر ،رابطه دوستی یا خویشاوندی داشته است؛ بدون هیچ
صالحیتی از ارزشیابی مطلوبی بهرهمند شده است و گاهی همکارانی که بسیار پرتالش
بودهاند به خاطر همراه نبودن با سیاستهای مدیر مدرسه؛ امتیاز ارزشیابی بسیار پایینی
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را دریافت کردهاند» .با چرخش ارزشیابی از منبع یگانه مدیر مافوق به گروهی متشکل
از کارشناسان مجرب ارزشیابی و متخصصان موضوعی و دخیل کردن معلم
ارزشیابیشونده در فرایند بررسی و ارزشیابی ،میتوان به انتظارات از این فرایند بیش از
گذشته نزدیک شد.
 -8بازتعریف نقش تمامساحتی برای معلم در مقام طراحی ،تدوین ،اجرا و
ارزشیابی برنامه درسی در مقابل نقش تکساحتی معلم در مسیر اجرا
از گذشته تا به امروز؛ نقش معلم بهطور سنتی بهمثابه یک هنرپیشه و مبتنی بر
سناریویی از پیش تدوین شده ،تعریف شده است .در دهههای پیشین؛ کتابهای
راهنمای تدریس معلمان ،توسط کارشناسان ستادی وزارت آموزشوپرورش تألیف شده
و معلم خوب تنها بر اساس عملکرد تدریس در کالس درس و منطبق بر وظایف محدود
از پیش تعیین شده ،ارزیابی شده است .امروزه بر اساس رویکردهای نوین
1
آموزش وپرورش ،معلم دارای نقشی فراتر و با تنوعی بیشتر ،شناخته میشود .گیج
( )1976معلم را بهطور همزمان یک روانشناس ،جامعهشناس ،مربی و متخصص
موضوعی دانسته که باید در تناسب با نوع مخاطبان و بافت اجتماعی کالس ،روش
تدریس خود و عملکرد حرفهای متناسب را انتخاب کند .بر این اساس الزم است که
همسوی با یافتههای این پژوهش؛ نقش معلم ،تنها محدود به اجرای برنامه درسی قلمداد
نشده و مشارکت معلم در طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی بازتعریف
شود .این ادعا همسو با سند تحول بنیادین در راهکار ( 6-8مشارکت فعال معلمان در
برنامههای تربیتی) ،راهکار ( 11-6ارتقای معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در
برنامهریزی درسی و بهویژه سازوکارهای تقویتکننده هویت حرفهای)؛ راهکار 11-7
(توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندیهای حرفهای به شکل فردی و گروهی
میان معلمان) است .همچنین به نظر چهار تن از متخصصان موضوعی مصاحبه شده،
معلمان ،مهمترین نقش را در اجرای برنامه درسی دارند؛ در حالی که امروزه نیاز است
که پا را فراتر گذاشته و به تولید محتوا و طراحیهای آموزشی اقدام کنند .بر این اساس،
بازنگری در تمامی ارکان برنامه درسی در خصوص فرایند ارزشیابی از معلم پیشنهاد
میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Gage
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 -9طراحی و بهرهگیری از خودارزشیابی توسط معلمان
رسالت اصلی ارزشیابی ،توسعه و بهبود عملکرد معلمان است و معلمان باید که
بهعنوان عنصری مشارکت کننده در امر ارزشیابی عملکرد لحاظ شوند .خودارزشیابی
میتواند تصویر حقیقی را از توانمندیها و شایستگیهای معلمان آشکار کند؛ چراکه
معلم خودشکوفا ،مهمترین کسی است که به نیازهای حرفهای خود در مسیر بهبود
عملکرد و وظایف شغلی آگاه بوده و با خودارزیابی دقیق و صادقانه میتواند بیشترین
تأثیر را بر بهبود عملکرد حرفهای داشته باشد .بنابراین الزم است که توسعه خودارزیابی
در فرایند ارزشیابی معلمان ،نهادینه شده و بسترسازی الزم فرهنگی صورت پذیرد.
پرسش دوم :آیا الزامهای پیشنهادی برای ارزیابی معلمان دوره ابتدایی از روایی
الزم برخوردار است؟
برای بررسی روایی الزامهای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی ،از
چهار متخصص موضوعی دارای مدرک دکتری رشته مطالعات برنامه درسی و یک
دانشجوی دکتری برنامه درسی که سابقه حضور در عرصه مدیریتی نظام
آموزشوپرورش را داشت؛ خواسته شد تا در خصوص مقبولیت هر یک از الزامهای
نهگانه مستخرج ،نمرهای را در دامنه صفر تا ده تخصیص دهند .سپس ارزش میانه
تخصیص داده شده به هر الزام با نقطه برش هفت (نقطه مورد توافق توسط داوران
تخصصی) مقایسه شد که نمره متوسط مربوط بودن و منطق هر الزام ،باالتر از ارزش
1
نقطه برش دیده شد .بر این اساس ،اعتبار موارد استخراج شده از منظر داوری تخصصی
تأیید شد .ارزش میانه برای نمرههای تخصیص داده شده از سوی متخصصان موضوعی
برای هر الزام در جدول ( )5ارائه شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Professional judgement
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جدول ( )5ارزش میانه نمرههای تخصیص داده شده توسط متخصصان موضوعی
متن الزام

ردیف

میانه

1

ایجاد بستر و فرهنگسازی در خصوص نقش و جایگاه ارزشیابی در نظام تعلیموتربیت

8/4

2

چرخش انتظار از ارزشیابی به فرایندی رشددهنده و تعالیبخش در مقابل ممانعت و رکود

9/4

3

استفاده از منابع چندگانه برای گردآوری اطالعات

9/2

4

اجرای ارزشیابی در ادوار زمانی مناسب

8/8

5

استفاده از روشهای چندگانه برای ارزشیابی از عملکرد معلمان

6

ضرورت نگاه سیستمی به فرایند ارزشیابی (نظامدهی به هدف ،فرایند ،نتایج و کاربست)

8/4

7

چرخش ایفای نقش ارزشیاب از مدیر به هماهنگکننده تیم ارزشیابی

8/6

8
9

بازتعریف نقش تمامساحتی برای معلم در مقام طراحی ،تدوین ،اجرا و ارزشیابی برنامه درسی
در مقابل نقش تکساحتی معلم در مسیر اجرا
طراحی و بهرهگیری از خودارزشیابی توسط معلمان

9

7/4
8/2

پرسش سوم :در ارزیابی عملکرد مطلوب معلمان ،باید به چه مؤلفههایی توجه
شود؟
بر اساس تحلیل اسناد فرادست ،مصاحبه با متخصصان موضوعی ،بررسی تجارب
جهانی کشورهای پیشرو در آموزشوپرورش و مصاحبه با معلمان ذینفع؛ مفاهیم اصلی،
مؤلفهها و محورهای کلی ارزشیابی از عملکرد معلمان تعیین شد .بر این اساس ،با توجه
به کدگذاری انجام گرفته و مقایسه مداوم بین این مفاهیم؛ مؤلفههای نهایی در چهار
محور ویژگیهای شخصیتی ـ هویتی ،رابطه با دانشآموز ،توسعه حرفهای و تعامل
اجتماعی قرار گرفتند .برشی از این فرایند در جدول ( )6ارائه شده است.
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جدول ( )6نمونهای از عناصر و مؤلفههای ارزشیابی مطلوب از عملکرد معلمان دوره ابتدایی
منبع استناد
متخصصان
موضوعی

اسناد فرادست

معلمان

متخصصان
موضوعی

همکاری و تعامل
با والدین در
جهت بهبود
فرایند یاددهی
یادگیری

بهرهگیری از
فناوری نوین در
غنیسازی فرایند
یاددهی یادگیری

توسعه حرفه ای

اسناد فرادست

کد :Cاز همکاری والدین استقبال کند.
کد :Bکمک از والدین ،دوستان ،آشنایان برای تسهیل در
یادگیری را داشته باشد.
کمک به ارتباط خانواده و تعلیموتربیت (سند تحول:
اهداف کالن – بند )5
کاهش مرزهای تعلیموتربیت رسمی و غیر رسمی با
تعامل با خانواده و سایر دستگاهها (سند تحول :اهداف
کالن – بند )8
مشارکت با خانواده در تعالی نظام تعلیموتربیت (سند
تحول :بیانیه ارزشها )14-
همکاری حرفهای با والدین (استرالیا)
همکاری با والدین (سنگاپور)
ارتباط با والدین (چین)
کار با خانوادهها برای پشتیبانی از یادگیری دانشآموزان
(کالیفرنیا)
معلمان بهطور مؤثر با والدین ارتباط برقرار میکنند
(فنالند )
کد  : T-1با انجمن اولیا مربیان همکاری داشته باشد.
کد  : T-4از ظرفیت اولیا در جهت بهبود تدریس در
کالس استفاده کند.
کد  : T-5با اولیا و خانوادهها تعامل داشته باشد.
کد :Aاز رایانه  ،نرم افزار و  ...در فرایند یاددهی یادگیری
بهره ببرد.
کد :Dبا فضای مجازی بیگانه نباشد و از تعامالت در
جهت بهرهبرداری بهتر در فرایند یاددهی یادگیری
استفاده کند.
کد :Eاستفاده از فضای مجازی بهطور موثر و مطلوب در
جهت فرایند یاددهی یادگیری را داشته باشد.
تعامل اثربخش با مراکز فرهنگی و اجتماعی و استفاده از
ظرفیت رسانهها به ویژه رسانه ملی برای تبیین جایگاه
نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی (سند تحول :راهکار
)9-8
جایگاه و نقش تعلیموتربیتی نهاد رسانه و فناوریهای
ارتباطی و بهرهگیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و

تعامل اجتماعی

تجارب
جهانی

متن مستخرج

مؤلفه

محور
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منبع استناد

معلمان

تجارب
جهانی

اسناد فرادست

معلمان

متن مستخرج
آگاهانه برای پیشگیری وکنترل آثار و پیامدهای نامطلوب
آن (سند تحول :بیانیه ارزشها )17
بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی با رویکرد حل
مسئله در تولید مواد و رسانههای یادگیری (برنامه درسی
ملی :سیاستهای تولید مواد و رسانههای یادگیری -2
)12
کد  : T-1از تخته هوشمند استفاده کند.
کد  : T-5با فناوری روز در تدریس و ارائه آن آشنایی
داشته باشد.
کد  : T-4از فضای مجازی در کنار فضای حقیقی برای
تدریس بهره بگیرد.
کد  : T-7بهروز باشد و از تمام امکانات و اطالعات
فناوری در تدریس استفاده کند.
دارای تدریس بهروز با توجه به تقویت مهارتهای مورد
نیاز دانشآموزان (انگلیس)
استفاده از انواع استراتژیهای آموزشی ،منابع و فناوریها
برای برآورده کردن نیازهای آموزشی دانشآموزان
(کالیفرنیا)
بهرهگیری از استراتژی مؤثر و غنیسازی محیط یادگیری
(ویرجینیا)
معلمان از فناوری مناسب در فعالیتهای آموزشی خود
و مسئولیتهای حرفهای مربوطه استفاده میکنند
(فنالند)
کد :Bیک معلم باید به قوانین احترام بگذارد.
کد :Dرفتار شاخصها و احترام به قوانین و وظایف
عمومی خواسته شده را انجام دهد.
کد :Cپایبندی به اصول اخالقی جامعه را رعایت کند.
کد :Fقوانین و مقررات در کالس درس داشته باشد.
کد :Eتأکید بر بخشنامهها و بهرهگیری متناسب با شرایط
مدرسه و فرایند یاددهی یادگیری را داشته باشد.
احترام به قانون و رعایت حقوق اجتماعی (سند تحول:
اهداف عملیاتی _ بند) 1
کد  : T-3قوانین و نظم مدرسه را رعایت کند.
کد  : T-9رفتار و قوانین مشخص شده مدرسه را رعایت
کند.
کد  : T-2کارهای خود را در چارچوب مدرسه و قوانین
آموزشوپرورش قرار دهد.

مؤلفه

احترام به قوانین
آموزشی و جامعه

محور

ویژگیهای هویتی – شخصیتی

متخصصان
موضوعی
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منبع استناد
تجارب
جهانی

متخصصان
موضوعی

اسناد فرادست

تجارب
جهانی

توجه و رعایت سیاستها و اقدامات مدرسه و رعایت
حضور و وقت شناسی در محیط آموزشی (انگلیس)
رعایت قوانین جامعه و در نظر گرفتن چارچوبهای
اجتماعی (انگلیس)
کد :Aشناخت کافی از دانشآموزان کسب کند.
کد :Bمعلم باید شناخت کامل دانشآموزان و ویژگیهای
آنان را داشته باشد.
کد :Dتوانمندی شناسایی نقاط قوت و ضعف کالس
درس را داشته باشد.
گسترش و تأمین همهجانبه عدالت آموزشی و
تربیتی(سند تحول :اهداف کالن _ بند )3
با شناخت و بسط ظرفیتهای وجودی دانشآموزان و
خلق فرصتهای تربیتی و آموزشی زمینه درک و انگیزه
اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم میسازد (برنامه
راهبردی ،بیانیه چشمانداز)14
کد  : T-6اخالقیات و فرهنگ دانشآموزان را بشناسد.
کد  : T-9در ابتدای سال بهخوبی با ویژگیهای
دانشآموزان آشنا شود.
کد  : T-5شناخت کافی از دانشآموزان داشته باشد.
کد  : T-4از همه کالس ،بهخوبی آگاهی داشته باشد.
کد  : T-7با مشکالت آموزشی و خانوادگی دانشآموزان
آشنا باشد
آگاهی از دانشآموزان و نحوه فراگیری آنها (استرالیا)
توجه به نیازهای دانشآموزان با نیازهای خاص
(کالیفرنیا)
نیازهای دانشآموزان را درک کند (ویرجینیا/امریکا)

مؤلفه

شناخت کافی از
دانشآموزان

محور

رابطه با دانشآموز

معلمان

متن مستخرج
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ویژگیهای هویتی ـ شخصیتی :در حالی که شخصیت ،ویژگی نسبتاً ثابت و
پایداری است که میتواند رفتار فرد را قابل پیشبینی کند ،الزم است که در هنگام
گزینش معلمان و حتی در هنگام گزینش دانشجو ـ معلمان در دانشگاه فرهنگیان نسبت
به اجرای آزمونهای شخصیتی و مطالعه تمامی عناصری که میتوانند رفتارهای حرفهای
و شغلی معلم را جهتدهی کنند؛ دقت و سنجش الزم معمول شود .از این راه است که
میتوان بسیاری از تعامالت معلمان را که به ویژگیهای تأمّل و سعه صدر ،برونگرایی،
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انگیزش ،خودکنترلی ،تفکر خالق ،جامعهپذیری و مردمپذیری وابسته است؛ شناسایی
کرد .همچنین نظر به اینکه بسیاری از این ویژگیها قابلیت تغییر مؤثر از طریق محیط
و دوره های ضمن خدمت و بازآموزی را ندارند ،مطالعه آنها در بدو استخدام و گزینش،
میتواند ضمانت عملکرد مطلوبتر معلمان را در دوره خدمت شغلی آنان تضمین کند.
رابطه با دانشآموز :ارتباط مناسب با دانشآموز یکی از مؤلفههای مهم برای
ارزشیابی معلمان شناخته شده است .چنانچه دستاورد تمامی فرایند تعلیموتربیت،
یادگیرنده (دانشآموز) قلمداد شود ،بدیهی است که ایفای نقش معلم در دو قالب فعالیت
رسمی و غیررسمی میتواند بر شناخت ،عواطف و ارزشهای دانشآموز مؤثر شده و
پرورش واقعی او را در معنای شکوفاسازی استعدادها در پی داشته باشد .نقش سازنده
معلم ،بهعنوان الگویی از انسان مطلوب ،میتواند در قالب رویکرد تکوین فنی برنامه
درسی پنهان و همسو با آموزههای اسالمی ،مبنی بر الگوبخشی و اسوهسازی (باقری،
 ،)1396تغییرات ارزشی بایسته را در محصول نظام رسمی آموزشوپرروش فراهم آورد.
بر این اساس است که در فرایند ارزشیابی ،به صورت دقیق و جامع باید روابط اجتماعی
معلم با یکایک دانشآموزان نظاره شود و رهنمودهای الزم از سوی گروه ارزشیاب به
معلم و سایر افراد ذیربط منعکس شود.
توسعه حرفهای :چنانچه معلم انگیزه الزم ،تالش کافی و قابلیت دریافت یافتههای
مهم علمی برای توسعه حرفهای را نداشته باشد ،نمیتواند در ایفای نقش حرفهای خود
کارآمد و مؤ ثر باشد .پیچیدگی انسان در مقام یادگیرنده و در سه حیطه شناختی ،عاطفی
و مهارتی؛ حضور و توانایی رهبری کالس درس بهعنوان یک بافت اجتماعی ،توانایی
انتقال دانش به مخاطبان و ضرورت پیونددهی کالس درس با محیط طبیعی و اجتماعی
مدرسه و خارج از مدرسه ،مستلزم توانایی و تالش برای توسعه حرفهای است.
تعامل اجتماعی :در برخی از رویکردهای برنامه درسی و بهویژه در رویکرد
اجتماعی ،برنامه درسی باید ضمن توسعه اجتماعی شدن و جامعهپذیری دانشآموزان؛
عمل و تغییر اجتماعی را نیز سبب شود .بدیهی است که نقش معلم در این خصوص از
جهت زمینهسازی تعامالت اجتماعی دانشآموزان با یکدیگر ،محیط اجتماعی مدرسه و
محیط اجتماعی بیرون از آن حائز اهمیت است .دانشآموزان در مسیر کسب مهارتهای
زندگی ،باید فرا بگیرند که نقش یک شهروند ،همسر ،پدر یا مادر را در زمان حاضر و
یا آینده ایفا کنند و با پیوند با محیط اجتماعی بیرون از مدرسه ،با سازمانهای اجتماعی
و نقش و کارکرد نهادها آشنا شده ،وظیفه خود را بهعنوان یک شهروند ایفا کنند و
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مطالبهگر حقوق اجتماعی خود باشند .توانمندی معلم در تعامالت اجتماعی میتواند
نیل دانشآموزان به هدفهای اجتماعی را تضمین کند؛ ضمن اینکه معلم با تعامالت
اجتماعی گسترده میتواند بسیاری از نیازهای دانشآموزان و مدرسه را برطرف سازد.
بحث و نتیجهگیری
معلمان بهعنوان یکی از عناصر مهم نظام آموزشوپرورش شناخته میشوند که قابلیت
جهتدهی به تمامی عناصر برنامه درسی اعم از فضاسازی فیزیکی و روانی کالس
درس ،زمانبندی ،روش تدریس و سنجش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را دارند و
این همان چیزی است که زایس ( )1976آن را «برنامه درسی زنده »1نامیده است؛
برنامهای که در سایه اقدام معلم حیات مییابد .چنانچه معلم در ایفای نقش حرفهای
خود نتواند رسالت و مسئولیت خویش را بهنحوی شایسته ایفا کند؛ نظام اجتماعی شاهد
پیامد تلخ هرز منابع مادی و معنوی و مهمتر از همه از دست رفتن فرصتهای موجود
خواهد بود .با ارزشیابی درست از عملکرد معلمان ،ضعفهای عملکردی و حرفهای
آنان شناسایی میشود و نظام آموزشوپرورش میتواند بهموقع برای اصالح رفتار و
پاسخ مناسب به نیازهای آموزشی و ارائه خدمات راهنمایی و تعالیبخش اقدام کند.
برای پاسخ به چنین انتظاری است که الزامات نهگانه برگرفته از پژوهش حاضر ،میتوانند
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
عمومی و اختصاصی اجرا میشود که میتوان مواردی از محدودیت و ضعف را برای
آن قائل شد .موارد موجود در کاربرگ ،بسیار کلی و غیردقیق هستند که فارغ از انتظار
از فعالیتهای حرفهای معلم؛ بیشتر میتواند معطوف به مؤلفههای انتظاری از فعالیت
اداری ـ دفتری یک کارگزار سازمانی نگریسته شود .اگر فعالیت حرفهای معلم دوره
ابتدایی مورد تحلیل شغل قرار گیرد؛ آنگاه مواردی مانند داشتن طرح درس روزانه و
هفتگی ،نوآوری در تدریس ،استفاده از فناوریهای نوین برای آموزش ،قابلیت عالقهمند
کردن دانشآموزان به یادگیری و محیط کالس درس و مدرسه ،توسعه رفتارهای اخالقی
و ایجاد هویت دینی و ملی در مخاطبان یادگیری ،بهرهگیری از روشهای سنجش
آموختههای دانشآموزان؛ میتوانند جایگزین مواردی عام (وضعیت موجود) مانند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. lived curriculum
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رعایت نظم و انضباط ،برخورد مناسب با ارباب رجوع ،تالش و کوشش در کارها و
امور ،کارآفرینی و نوآوری ،مسئولیتپذیری یا به کارگیری فناوری مناسب در کاربرگ
ارزشیابی از عملکرد معلم شوند .سنجش موارد مطلوب برای تشخیص عملکرد مطلوب
معلم ،تنها توسط مدیر مدرسه بهعنوان مقام مافوق ممکن نیست و ایجاب میکند که از
روشهایی چندگانه برای ارزشیابی و اعم از ارزشیابی توسط همتایان ،ذینفعان و حتی
خودارزیابی در کنار ارزیابی مدیر استفاده شود .در این نگاه جامع ،با تعقیب عملکرد
دانشآموزان میتوان ارزشیابی را از فرایند به محصول (بازده) نیز تسرّی داده و ضمانت
بیشتری را برای ارزشیابی جامع فراهم آورد .ارزشیابی از معلم اگر منحصراً توسط مدیر
مافوق صورت پذیرد؛ میتواند پیامدهایی ناشایست مانند ریا (مثالً در مواجهه با عبارت
شرکت در مراسم و مناسک مذهبی که در کاربرگ کنونی وجود دارد) ،نفاق ،چاپلوسی
و تملّق ،رفتارهای سیاسی (سازمانی) و نمایشی را در پی داشته باشد؛ در صورتی که
ارزشیابی معلم از طریق منابع چندگانه میتواند سببساز عملکرد متعالی او در تمامی
ساحتهای رفتاری شود.
زمینه سازی و طراحی فرایند خودارزیابی معلمان ،از دیگر الزامات ارزشیابی مطلوب
است که در این پژوهش معرفی شده است؛ مؤلفهای که در فرایند ارزشیابی جاری
معلمان مورد غفلت واقع شده است .چنانچه ارزشیابی بهعنوان مفهومی کلی و فراتر از
«نظارت »1تلقی شود؛ آن گاه ارزشیابی از معلمان با نگاهی تکوینی و اصالحی مدنظر
قرار گرفته و خود «معلم» بهعنوان منبعی سودمند برای شناخت خألهای دانشی و
عملکردی قلمداد میشود .معلم با بصیرت و خودآگاهی میتواند منبعی اصیل و
ارزشمند قلمداد شود که با فراشناخت خود؛ منبع مهمی برای نیل به هدف ارزشیابی
محسوب شود .مؤلفه ای که نقش آن در فرایند کنونی تنها در امضای نهایی کاربرگ به
معنای رؤیت پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیر تعریف شده است.
در شرایط کنونی ،ارزشیابی از معلمان تنها در پایان سال تحصیلی اجرا میشود و
نتیجه آن میتواند باعث بازخورد و بهبود عملکرد معلم در سال تحصیلی آینده و در
رویارویی با دانشآموزان جدید شود؛ در صورتی که اجرای ارزشیابی بهطور ادواری و
مستمر میتواند بهبود عملکرد معلم و بازاندیشی او را در فرایند انجام وظیفه و در خالل
«عمل تربیتی» در پی داشته باشد .بازخورد والدین و دانشآموزان ،همکاران و تمامی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. supervision
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ذینفعان در قالب جلسههای ادواری شورای معلمان ،انجمن اولیا و مربیان و گفتگوی
صمیمانه با دانشآموزان؛ میتواند موجب بهبود مستمر معلمان شده و این اقدامها در
حلقه فرایند نظامدار ارزشیابی از عملکرد معلمان وجود داشته باشد .بدیهی است که
تمامی این موارد باید بر بستر فرهنگی و ارزشهای حاکم بر سازمان استوار شوند.
ارزشیابی باید بیش از احساس مخاطره یا جلب نظر شخص مدیر مدرسه؛ بر پایه فرهنگ
همدلی و کارگروهی و هدف مشترک سازمانی قرار داشته باشد و تمامی معلمان باید
احساس کنند که این فرایند ،فرصتی برای تعالی و ارتقای نقش سازمانی و حرفه شغلی
آنها ست .به دیگر سخن؛ ارزشیابی باید به جای دلگیری و احساس تبعیض یا احساس
دشمنی با مدیر و فرد ارزشیابیکننده؛ موجب تالش بیشتر و اصالح در عملکرد شود .با
توجه به یافتههای این مطالعه و موارد استنتاج شده ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1برگزاری جلسههای ادواری مشترک میان مدیر ،معلمان ،والدین ،دانشآموزان و
دیگر ذینفعان نظام آموزشی .در این جلسهها ،ضمن بهرهگیری از دیدگاه تمامی عناصر
مجری و ذینفع برنامه درسی ،میتوان فرهنگ ارزشیابی را گسترش داد و با هدایت
صمیمانه موضوعات ،تمایل برای پذیرش کاستیها و تالش برای تعالیبخشی را
جایگزین مقاومت کرد .استمرار این نشستها موجب میشود که نتایج حاصل از ارزیابی
تکوینی معلم که غیرمستقیم حاصل میشود؛ قابلیت بازخورد سریع به او را داشته و از
هرز فرصتها جلوگیری میکند.
 -2کاربرگ کنونی ارزشیابی ،ابزاری ناکارآمد و محدودنگر است که ابعاد مورد انتظار
عملکردی معلم منطبق بر انتظارات حرفهای از نقش او را بررسی نمیکند .پیشنهاد
میشود تا منطبق بر تحلیل شغل ،کاربرگی جدید همسو با انتظارات واقعی از او تدوین
شده و نتایج مندرج در این کاربرگ فراتر از نگاهی کمّی و عددی و به صورت توصیفی
به او منعکس شود؛ ضمن اینکه در این کاربرگ ،فرصتی برای انعکاس گزیدهای از نگاه
همتایان ،والدین و دانشآموزان وجود داشته باشد و خود معلم نیز بتواند احساس و
برداشت خود را در قبال عملکرد خود در دوره ارزشیابی منعکس کند.
 -3معلمی در کنار تخصص و دانش ،فعالیتی هنری و مبتنی بر عشق است؛ به عبارتی
هنر معلمی میتوان د دارای ریشه در ذات و قریحه و شخصیت فرد داشته باشد .تالش
معلمان برای بهبود با ممارست و توسعه دانش مهارتی؛ میتواند در طول زمان رخ دهد.
پیشنهاد میشود تا در قالب ارزیابی یک ساله معلمان ،عملکرد معلمان در طول دورهای
زمانی و در مقایسه با ادوار پیشین ارزشیابی گزارش شود و تغییرات مطلوب و نامطلوب
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به صورت نمودارهای خطی به او ارائه شود .این نگاه میتواند به توسعه فراشناخت
معلمان برای اراده به بهبود خود کمک کند.
 -4محدود نگری در ارزشیابی از معلم و نگریستن محدود به فعالیتهای او میتواند
موجب بازداری از همهسونگری و ژرفاندیشی معلمان شود .پیشنهاد میشود تا نقش
و تالش معلمان در توسعه نگاه های مبتنی بر فلسفه تربیتی ،طراحی فضاهای یادگیری
و ارتباط اثربخش با جامعه؛ به شکل برجستهتر در کاربرگهای ارزشیابی وارد شوند.
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