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Abstract 

Introduction: Teacher evaluation is a common practice in most schools and its 

impact on students' learning cannot be underestimated. The aim of this study 

was to identify teacher evaluation methods and determine their evaluation 

framework.  

Method: The research strategy is qualitative and the research method is 

synthesis research. The field of research included internal and external research 

on the subject of evaluating teacher performance in 65 cases. In the refining 

stage of articles, 29 articles were purposefully selected depending on the criteria. 

Research selection criteria are articles, and research on the subject of teacher 

performance evaluation with publication's name and year which are in line with 

the objectives of the research. The six-step pattern of Roberts' research synthesis 

was used to collect data. 

Results: In this research, a number of teacher evaluation methods were 

identified Included Classroom observation, Principal Evaluations, Analysis of 

Classroom Artifacts, Portfolios, self- evaluation, Value – Added models, 

Student ratings, Performance Rating for Promotion, Teacher Evaluation for 

Professional Development, Clinical supervision, teacher development programs, 

a peer evaluation system. 

Discussion and Conclusion: In this study, a number of teacher evaluation 

methods including Classroom observation, Principal Evaluations, Analysis of 

Classroom Artifacts, Portfolios, self-evaluation, value-added models, student 

ratings, Performance Rating for Promotion, evaluation for professional 

development, clinical supervision, Teacher Evaluation for Professional 

Development, Clinical Supervision, and Peer evaluation system was identified. 

Key words: Function Evaluation, Teachers' Evaluation, Methods of Evaluation, 

Synthesis Research Study. 
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 3ملکی حسن ،*2قادری مصطفی ،1عباسی رقیه

 بائی،طباط عالمه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی  دانشکده  درسی،  ریزیبرنامه ارشد  کارشناس . 1
 .ایران تهران،

شیارگروه . 2 سی،  ریزی برنامه دان شکده  در سی    دان شنا شگاه  تربیتی،علوم و روان  ی،طباطبائ عالمه دان
 (مسئول نویسنده) .ایران تهران،

ستاد . 3 سی،  ریزیبرنامه گروه ا شکده  در سی    دان شنا شگاه  تربیتی،علوم و روان  طباطبائی، عالمه دان
 .ایران تهران،

 دهیچک
ست و   کیاز معلمان  یابیارزش  مقدمه: یآموزان نمدانش یریادگی یروتاثیر آن را عملکرد معمول در اکثر مدارس ا

های ارزشیابی معلمان و تعیین چارچوب ارزشیابی آن    پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش   دانست.   تیتوان کم اهم
 ها انجام شده است.  

  یو خارج یداخل یهامل پژوهشپژوهش شا  دانیاست. م  ی و روش پژوهش سنتزپژوهی فیپژوهش کراهبرد  روش:
ش    ضوع ارز ست مورد  65معلم به تعداد  عملکرد یابیبا مو صورت هدفمند 29مقاالت شیدر مرحله پاال ،بوده ا   مقاله به 

که   ی عملکرد معلمابیبا موضوع ارزش   یهامقاالت و پژوهشمعیارهای انتخاب پژوهش،  انتخاب شدند.  وابسته به معیار 
ای  آوری اطالعات از الگوی شش مرحله هستند. برای جمع  هم راستا با اهداف پژوهش دارای انتشارات و سال چاپ و   

 سنتزپژوهی رابرتس استفاده شده است.  
  لیو تحل هیتجز ر،یمد یابیدرس، ارزش شامل روش مشاهده کالس  ی معلم ابیارزش در این پژوهش تعدادی روش  نتایج:

  یعملکرد برا یبندآموزان، رتبهتوس   ا دانش یبندافزوده، رتبهارزش ،یابیارزش   کارها، خودنهآثارکالس درس، نمو
 .شناسایی شد سیستم ارزشیابی همکار لم،مع شرفتیبرنامه پ ،ینینظارت بال ،یاتوسعه حرفه یبرا یابیارزش، ارتقاء

براس   اس یافته های حاص   ل، یک چارچوب ارزش   یابی معلمان ارا ه گردید، در چارچوب            بحث و نتیجه گیری:  
ارزشیابی به هدف، مالک، معیارهای ارزشیابی، ارزشیابی کنندگان و سازمان های مرتبا با ارزشیابی معلمان اشاره شده         

 است.
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 .73-85، صص.: 1399، پاییز و زمستان 32، پیاپی 2، شماره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهششریه علمی ن
Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.17, No.2, Serial 32, Autumn & Winter 2020-2021, pp.: 73-85. 

 همقدم 
ارتقاء  یمعلمان به عنوان منابع مهم در مدرسه برا  

و مهارت  زهیدارند، چون انگ تیاهم یآموزش یاستانداردها
  [.1د]شویو عدالت م ییها موجب بهبود کاراآن یباال

عملکرد معمول در اکثر مدارس است  کیاز معلمان  یابیارزش
 تیتوان کم اهمیآموزان نمدانش یریادگی یروتاثیر آن را و 

 کیها در ینگران نیتراز مهم یکیاست  یهیدانست. بد
 اگراز عملکرد معلمان است.  یابیارزش یموسسه آموزش

آموزان دانش یریادگی تیهدا یمعلمان را برا نیتراثربخش
ا بی ابیارزش روش کیبدون وجود ، میداشته باش اریدر اخت

]به میکن زیمعلمان متما گریها را از دآن میتوانینم ، تیفیک
 [. 2نقل از

در گذشته مدیران ارزشیابی را به منظور کنترل کار افراد 
انجام می دادند؛ در حالی که امروزه جنبه راهنمایی و ارشادی 
این عمل، اهمیت بیشتری یافته است و هدف اصلی ارزشیابی 

جمع آوری اطالعات ضروری درباره افراد شاغل است و مدیران  
را در جهت باال براساس آن بتوانند تصمیمات به جا و الزم 

 بنابراین هدف نهاییبردن کیفیت عملکرد آن ها اتخاذ کنند. 
از ارزشیابی عملکرد، افزایش کارایی و اثر بخشی است نه تنبیه 

 [.3]افراد ضعیف
مان معل یابیارزش جیو نتا ندهایبه فرآ یادیز دیام رانیمد

قائل هستند.  ابیخود به عنوان ارز یبرا ییو انتظارات باال
شود، ی آموزان مدانش تیموثر معلمان، موجب موفق یابیارزش

کند، اهداف معلمان را  یامکان ارائه تجارب خوب را فراهم م
ها مهارت و دهدیم کلکند، عملکرد موثر را شیم یبانیپشت

یکی از وظایف  [.4]کندیم تیبهبود نقاط ضعف تقو یرا برا
 است واساسی دولت فراهم کردن آموزش با کیفیت و دقیق 

باید برای هر شهروند به عنوان یک حق جهانی برای تحصیل 
تضمین شود. بنابراین فراهم کردن آموزش با کیفیت با 

های درسی استفاده از تجدید نظر در عملکرد تدریس، یا برنامه
 [.5]و ارزشیابی معلمان ضرورت دارد

 لعملراستونشان داد که د[ 6ی]پژوهش کرم جیتان
باشد. ینقاط ضعف م یناکارآمد و دارامعلمان  شیابیارز

 که ستا هشد ئهارا ضعف طنقا فعر ایبر دییاز داتپیشنها
 ،شیزموآ تمکاناا رت،مها سطح یشافزا هانآ ترینممه

 تأمینو  هگاو آ متخصص ادفرا ستد به شیابیارز دنسپر
 پس،یلی. فستا دهبو نمعلما یمعنوو  دیما یهازنیا قلاحد

 معلم یابیارزش یبه بررس[  8]2حکیمو  [7]1باالن و مانکو

                                                           
1. Phillips, Balan & Manko 
2. Hakim 
3. Warring 

 یبرا ابزار نیاز موثرتر یکی یابیارزش و معتقدند پرداخته اند
موجب  بهبود  رای، زاست آموزش در مدارس تیفیبهبود ک

حال،  نیشود با امی آموزان دانش یریادگی شیآموزش و افزا
از مدارس در استفاده از  یاریهنوز در بس یابیارزش ستمیس
حاکی از  [9]3نگیورنتایج پژوهش است.  یهدف ناکاف نیا

لمان مع ییفراتر از شناسا یابیارزش یهاستمیاگر سآن است، 
 ییهاستمیآن به عنوان س یباشند و به جا "بد"و  "خوب"

ا هاستفاده شوند، معلمان یاحرفه شرفتیاز پ تیحما یبرا
 .خواهند بود یابیاز اصالحات ارزش تیبه حما لیما شتریب

ارزشیابی معلمان ابزار مفیدی در برنامه ریزی مدرسه 
ای آنان بسیار مهم و ضروری حرفهپیشرفت است و به منظور 

آموزان به پیشرفت یادگیری دانشو است. کیفیت آموزش 
مهارت، شخصیت و دیگر خصوصیات معلمان بستگی دارد. در 
این باب نظر معلم مرکز تحوالت در آموزش و پرورش است و 

کیه گاهی اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری محسوب میت
نا و محور اصلی اموزش و بشود. در حقیقت معلم سنگ زیر

پرورش است و در آموزش نقش تعیین کننده دارد. بنابراین، 
ارزشیابی معلمان راه مطمئنی است که از طریق آن اهداف 

توان کلی و عملیاتی آموزش و پرورش تامین می شود. نمی
نظام آموزش و پرورش را بدون در نظر گرفتن ارزشیابی 

 [.10]عملکرد در معلمان کنترل کرد
که معموال در  ییارهایمعمعتقدند  [11] 4و الزارو ومنین

به  دیبا رند،یگیمورد استفاده قرار م یابیارزش یهاستمیس
در  یعوامل جزئ نیمشخص شود، ا قیو دق یصورت جزئ

 .باشدیکالس درس موثر م یهایژگیو نیشناخت ارتباطات ب
 کنندگانیابیشان داد ارزش[ ن12] 5یمطالعات بوستام جینتا

. نندیو موثر معلمان آموزش بب ترقیدق یابیبه منظور ارزش دیبا
 مشارکت یابیارزش ستمیس یدر طراح دیبا یمقامات آموزش
 رانیاز معلمان، مد تواندیم یتخصص تهیکم کیداشته باشند. 

ستفاده ا ممعل یابیارزش ستمیس کی یطراح یو سرپرستان برا
را با توجه به  یاجلسات آموزش حرفه دیکند. معلمان با

 کند،یمعلم را مشخص م یازهایکه ن یابیگزارش ارزش
  کنند. افتیدر

به  و اثربخش سیتدرتعریف  با معلمان یابیارزش ندیفرا
 رییآموزان تغدانش یریادگیها به توجه دولت شیافزا لیدل

اثربخش  سیتدر فیتعر ریاخ یهاکرده است. در سال
ارزشیابی [.و13]به نقل ازداشته است یادیز یهایدگرگون

معلمان به عنوان یک راه حل برای بهبود کیفیت آموزش 

4. Lazarev & Newman 
5. Bustami 
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. مورد توجه دولت های مختلف قرار گرفته استمعلمان 
ی اسعالقمندی به ارزشیابی معلمان به عنوان یک راه حل سی

با مطالعه تاثیر کیفیت معلم بر رشد در  1990در اواخر دهه 
 1وولف [.14]به نقل ازآموزان برجسته شدیادگیری دانش

یبه دست نم یزیها چیابیاظهار داشته که معلمان از ارزش
 کینه  دنریپذیم یرا به عنوان تعهد سازمان یابیآورند، ارزش
ایجاد : کندمیبیان  2گولدریک. [12ی]ریادگی یفرصت برا

یک چارچوب ارزشیابی ضروری است؛ بدون آن، ارزشیابی، 
های ارزشیابی نیازمند هدف مشخصی ندارد. چارچوب

استانداردهای تعریف شده و آموزش مداوم ارزشیابی کنندگان 
های بنابراین نکته ای که در پژوهش [.7]به نقل از است

چارچوب پیشین در این زمینه پرداخته نشده است، ارائه 
های ارزشیابی اشاره شده در پژوهشارزشیابی براساس روش

های داخلی و خارجی است. تحقیق حاضر در پی ارائه نمونه
ای ای است تا در آن، نظام ارزشیابی عملکرد معلمان به گونه

توسعه داده شود که این قابلیت را دارا باشد تا در راهبردهای 
 بپردازد.  مختلف به ارزشیابی عملکرد معلمان

 

 های پژوهشسوال
های های ارزشیابی عملکرد معلمان در پژوهشروش

 داخلی و خارجی چیست؟
های ارزشیابی، چه های حاصل از روشبراساس یافته

 چارچوبی برای ارزشیابی معلمان ارائه می گردد؟
 

    روش پژوهش
ی پژوهروش سنتزو از  کیفیپژوهش حاضر  یکردرو

و  یداخل یهاپژوهش شامل پژوهش دانیم .استفاده شد
یمورد م 65به تعداد انمعلم یابیموضوع ارزشبا  ی خارج
انجام شده در مرحله  یها. از مجموع مقاالت و پژوهشباشد
با توجه به  .انتخاب شدندهدفمند مقاله به صورت 29،شیپاال

شش  یاطالعات از الگو یآورجمع یبرا قیاهداف تحق
 یبرااستفاده شده است.  3رتسراب یسنتزپژوه یامرحله

حاصل از  یینها یهاافتهی ،یفیابزار ک ییروا نییتع
 حوزه تعلیم و تربیتاز محققان  یتعداد اریدر اخت یپژوهسنتز

قرار گرفت.  یانجام شده مورد بررس یقرار گرفت و کدگذار
پژوهش از دو نفر  نیدر ا یفیابزار ک ییایپا نییتع یبرا

 .استفاده شد هاافتهیمجدد  یجهت کدگذار ابیارزش
 
 

                                                           
1. Wolf 
2. Goldrick 
3. Roberts 
4. Irandoc 

ای سنتزپژوهی رابرتس جهت الگوی شش مرحله
 های ارزشیابی معلمانآگاهی از روش

مرحله اول: شناسایی نیاز، اجرای جست وجوی مقدماتی، 
 شفاف سازی تقاضا

 مرحله دوم: اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات 
 مرحله سوم: گزینش، پاالیش و سازماندهی مطالعات 

مرحله چهارم: تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن 
 آن با اطالعات حاصل از تحلیل

مرحله پنجم: پردازش، ترکیب و تفسیر در قالب 
 های ملموسفراورده

 [.15مرحله ششم: ارائه نتایج ترکیب]
 یاز مراحل سنتزپژوه کیانجام شده در هر  اقدامات

 هایروشاز  یآگاه ازمندیاول، پژوهشگرن مرحله
و تعیین چارچوب ارزشیابی معلمان است. معلمان  یابیارزش

ها مقاالت، پژوهش یجوو مرحله به جست نیمرحله دوم، در ا
معلم پرداخته  یابیمربوط به ارزش یو خارج یدر منابع داخل

 یصلنامه نوآورف تیسا ازاستخراج اطالعات  یشد. برا
 یزیربرنامه درپژوهش  ت،یو ترب میفصلنامه تعل ،یآموزش

، 5، نورمگز4رانداکیا ،یپرتال جامع علوم انسان ،یدرس

 یهاواژه دیاستفاده شده است. کل 8نگری، اسپر7کی، ار6رانیمگ

شامل  هاپژوهشمنابع و  یجوو  به کاربرده شده در جست
است.  «معلم عملکرد یابیمعلم، ارزش های ارزشیابیروش»

 شده جستجو یهادواژهیو براساس کلحاصل تعداد مقاالت 
که اطالعات  ییهامرحله سوم، مقالهدر  .باشدیمورد م 65
اند پس از مطالعه متن گزارش کرده قیتحق نهیدر زم یکاف

همسو  لیها به دلپژوهش یانتخاب و باق قاتیکامل تحق
 توجه به جستحذف شدند. با  قینبودن با اهداف تحق

 یینها لیتحل یحذف شد و برامقاله  36انجام شده  یهاجوو
 استفاده شدی پژوهشیمقاله علم 29از پژوهش  نیدر ا

مقاالت و -1  هاانتخاب پژوهش یاصل یارهایمع(. 1)نمودار
 ییهامقاالت و پژوهش-2ی منتشر شده و معتبر هاپژوهش

 .پژوهش هستند هدفکه هم راستا با 
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 مطالعات یو سازمانده شیپاال نش،یمراحل گز. 1 نمودار

 
 ،یابیارزش یهاروش نییتع یمرحله چهارم، برا در

 یابیارزش یهامجموعه مقاالت انتخاب شده مطالعه و روش
)جدول شدنداز مقاالت مشخص  کیدر هر  اشاره شده معلم

هو دست یسنتزپژوه ندیمرحله پنجم، با توجه به فرا در(. 1

 حیهمراه با توضمعلمان  یابیارزش یهاانجام شده، روش یبند
مرحله ششم،  در(. 2)جدولشدند دسته بندیها از آن کیهر 

های ارزشیابی شناسایی شده و از نتایج براساس روش
 (.3ها، چارچوب ارزشیابی معلمان ارائه گردید) جدولپژوهش

 

 هااشاره شده در پژوهش معلم یابیارزش یهاروش. 1 جدول

 کد پژوهشگر عنوان روش

 1 [16]پژوه و فرزاددانش معلمان دوره ابتدایی ایهای حرفهبررسی ارزشیابی مهارت مشاهده

 ارزشیابی+ نظرهمکارانارزشیابی مدیر+خود
بررسی شیوه ارزشیابی عملکرد معلمان از دیدگاه معلمان دوره 

 تهران و تبیین الگویی بهینه بر آن 18و  16متوسطه منطقه 
 2 [17]ایقدیمی، شعبانی، افجهمهرداد

آموزان+ ارزشیابی خودارزشیابی + نتایج دانش

 توسط همکاران

طراحی مدل الگوی ارزشیابی عملکرد دبیران مدارس متوسطه 

 کردستان

 [18]قیصری، دالور، سالمیاسماعیل

 

3 

 

 

 درسبازدید از کالس

 ارزشیابیخود

 کارپوشه معلم

 ارزشیابی مدیر

ن شیابی معلماای ارزلگویی برای اجزت و اماوشناسایی ملز

 انیری اهانبیرستاددر نگلیسی ن اباز

نیا، کیانی، اکبری و نویدی

 [19]غفارثمر

4 

 

 کارها(ویدئودیتا)زیر مجموعه روش نمونه
 

مقایسه ارزشیابی عملکرد معلمان از طریق ویدئو دیتا با سایر 

 های موجود ارزشیابی عملکرد تدریسروش
 5 [2]ریگی، قادری، سلیمیعاطفه

 6 [20]1فرناندز، مپسک و یو توسط همکاربررسی آموزش  ارزشیابی توسط همکار

                                                           
1. Fernandez & MAppSc & Yu 
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 7 [21] 2سازمان مدیریت منشور اجرای برنامه پیشرفت معلم 1پیشرفت معلم برنامه

درس)چارچوب تدریس دانیلسون مشاهده کالس

 درس(و سیستم امتیازدهی کالس

 ارزشیابی مدیر

 درسکالستجزیه و تحلیل آثار-

 کارهانمونه

 خودارزشیابی

 آموزانانشندی دبرتبه

 افزودهارزش

 رویکردهای ارزشیابی اثربخشی معلم: یک سنتزپژوهی
 [13]گو، بل و لیتل

 
8 

 9 [22]3گلزرن، مک کی و کری ارزیابی برنامه پیشرفت معلمان در شیکاگو پیشرفت معلمبرنامه

 کارهانمونه
های ویدئویی در نمونهگاری در استفاده از دادهنی قوممطالعه

 الکترونیکی برای توسعه معلمانکارهای 
 [23]4گو

10 

 

 خودارزشیابی

 آموزانارزشیابی توسط دانش

 بالینینظارت

یک بررسی ارزشمند در ارزشیابی عملکرد معلمان در یک 

 مرکز ارزشیابی در فیلیپین
 11 [24] 5مگنو

درس+عملکرد دانشمشاهده کالس

 آموزکارهای دانشآموز+ارزشیابی نمونه

های مختلف: ارزشیابی معلمان در مشابه، پاسختقاضاهای 

 انگلستان و سنگاپور
 12 [25] 6وینستین و استرادرز

 13 [26] 7اسلم آموزان: ابزاری مؤثر در نظام ارزشیابی معلمانبازخورد دانش آموزانبندی دانشرتبه

 ارزشیابی توسط همکاران

چارچوب تدریس دانیلسون)زیر مجموعه روش 

 مشاهده(

 افزودهارزش

 بالینینظارت

عملکرد دانش+ درس مشاهده کالس

التحصیلی و آموزان)نتایج آزمون، میزان فارغ

 حضور در کالس(

 14 [7]فیلیپس، باالن و مانکو  ارزشیابی معلم، بهبود فرایند ارزشیابی

 کارها(ویدئودیتا )زیر مجموعه روش نمونه

 

 

وسعه رزشیابی تمبتنی بر ویدئو به عنوان جزئی از ا ارزشیابی

 معلمان

 

 

 [27] 8مرکادو، باچر

 

 

15 

 درسمشاهده کالس

 آموزکارهای معلم و دانشنمونه
 16 [12ی]بوستام ها و ابزار ارزشیابی معلمان در مدارس ابوظبیبهبود روش

                                                           
1. TAP 
2. DC PREP 
3. Glazerman & McKie & Carey 
4. Guo 
5. Magno 
6. Weinstein & Struthers 
7. Aslam 
8. Mercado & Beacher 
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 آموزنتایج پیشرفت دانش 

 چارچوب تدریس دانیلسون
یادگیری های معلمان با پارادایم آموزش و بررسی پارادایم

 نظام ارزشیابی معلمان
 17 [28] 1گودوین و وب

 19 [29] 2هالینگر و مورفی ارزشیابی معلمان و بهبود مدرسه، تحلیلی از شواهد افزودهارزش

 بالینیمدل نظارت
بالینی در آموزش سازی و ارزیابی یک مدل نظارتپیاده

 معلمان در ترکیه: آیا این روش موثر است؟

کزنک، گورسب و بولونوزا، 

 [30] 3گکتالید
20 

 ارزشیابی توسط همکاران

 آموزانعملکرد دانش

ای ارزشیابی معلمان به عنوان ابزاری برای توسعه حرفه

 درعربستان سعودی
 21 [8]حکیم 

درس + نمره پیشرفت دانش مشاهده کالس

 آموزان

 ادراک معلمان از ارزش ارزشیابی معلمان نیوجرسی
 

 22 [31]کاالهان و صادقی

 درسمشاهده کالس

 ارزش افزوده
 ارزشیابی معلمان: استفاده یا سوءاستفاده؟

 [9]ورینگ

 
23 

 درسمشاهده کالس

 ارزش افزوده
 های کالس درستاثیرارزشیابی معلمان از ویژگی

 [11]الزارو و نیومن

 
24 

 25 [32] 4میالنوسکی، هنمان و فینستر ارزشیابی معلمان توسط همکاران در برنامه تشویقی معلم ارزشیابی همکار

 بندی عملکرد برای ارتقاءرتبه

 ایحرفهارزشیابی معلم برای توسعه

 درسمشاهده کالس

 مصاحبه با معلم

 اسناد آماده شده توسط معلم

 افزودهارزش

 نظام ارزشیابی عملکرد معلمان در کشور کره جنوبی
 [33]5چوی و پارک

 

26 

 آموزانبندی دانشرتبه
آموز به عنوان یک ابزار موثر برای ارزیابی بندی دانشرتبه

 معلم
 27 [34] 6حسین و خان

 28 [5]آلمیدا ارزشیابی عملکرد معلمان و بهبود استانداردهای عملکرد درسمشاهده کالس

 ارزشیابی مدیر
شناسایی دیدگاه مدیران و معلمان در ارزشیابی عملکرد 

 معلمان
 29 [35]مایا و کچر

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Goodwin & Webb 
2. Hallinger & Murphy 
3. Bulunuza & Kesnerc & Gursoyb & Goktalayd 
4. Milanowski & Heneman & Finster 
5. Choi & Park 
6. Khan 
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 هایافته
های ارزشیابی عملکرد معلمان ، روشسوال اول پژوهش

در پژوهش های داخلی و خارجی چیست؟ با مطالعه پژوهش
روش ارزشیابی معلم شامل،  12های داخلی و خارجی 

تجزیه و تحلیل آثار مشاهده کالس درس، ارزشیابی مدیر، 
رتبه ،  ارزش افزوده ،خود ارزشیابی ،نمونه کارها ،کالس درس

، بندی عملکرد برای ارتقاءرتبه، آموزاندانش توسط بندی
، مبرنامه پیشرفت معل، ایارزشیابی معلم برای توسعه حرفه

 سایی شد، شناسیستم نظارت بالینی، سیستم ارزشیابی همکار
 ارائه شده است. 2توضیح روش ها در جدول (، 1)جدول

 معلمان های ارزشیابیتوضیح روش . 2جدول

 توضیحات روش کد

 مشاهده کالس درس 1

را  های مختلف آموزششود و جنبهگرفته شده است، تقرییا یک درس را شامل میترین ابزار ارزشیابی معلمان در نظر به عنوان رایج

شود. صرفا فرایند یادگیری مدنظر قرار شود، قبل از مشاهده کالس یک جلسه گفتگو بین معلم و ارزشیاب برگزار میشامل می

ت آموزان و پیشرفتار و زمان، پیشرفت دانشآموزان، محیط کالس درس، مدیریت کالس، رفگیرد بلکه نوع رابطه معلم با دانشنمی

 گیرد.معلم مورد توجه قرار می

 ارزشیابی مدیر 2

کند، و زمان ارزشیابی با توافق معلمان انجام در این روش مدیر با معلمان قبل و بعد از ارزشیابی برای اهداف تعیین شده مصاحبه می

مدیر با  ارزشیابیگیری درباره شناسایی معلمان نیاز به اصالح، ارائه بازخورد برای بهبود عملکرد است. شود، هدف مدیران تصمیممی

 د آموزش دیده متفاوت است.ارزشیابی افرا

3 
تجزیه و تحلیل آثار 

 کالس درس

ی هاها، نمرات در طول ترم و فعالیتهای انجام شده توسط معلمان، ارزشیابیآثار کالس درس مانند طرح درس، تکالیف و فعالیت

توان براساس معیارهایی از قبیل بی میهای ارزشیاکند و با توجه به اهداف و اولویتآموزان و مفاهیمی که یک معلم انتخاب میدانش

این روش برای ارائه یک دید جامع از کیفیت آموزش معلم و بدست آوردن درک اعتبار، خالق بودن جامع بودن قضاوت کرد. 

 تر از اهداف و انتظارات وی و فرصتی برای بازخورد دادن به معلمان است.عمیق

 نمونه کارها 4

کارهای ها، نمونههای طراحی شده توسط معلم، تکالیف، ارزشیابیمعلم در کالس مانند برنامههای شامل شواهدی از فعالیت

، 1بخش است. بخش 2این مجموعه شامل  .باشدهای والدین میهای آموزشی و تعاملی در کالس درس، یادداشتآموزان، فیلمدانش

، ضبط ویدیویی از کالس همراه با 2زشیابی درس، بخش های ارشامل طراحی برنامه آموزش یک واحد یادگیری همراه با روش

یت آموزان، کیفپرسشنامه و نقد و تحلیل فیلم ضبط شده توسط معلم و ارزشیاب. در این سنجش کیفیت تعامالت معلم و دانش

 .شودهای انجام شده توسط معلم در کالس سنجیده میهای آموزشی، مدیریت کالس و فعالیتتوضیحات و روش

5 
 ارزشیابیدخو

 

ان دهد. بیتر فکر کند و همچنین احساس مسئولیت را ترویج میهای خود عمیقشود که معلم در مورد روشخودارزشیابی سبب می

 دهد.های دیگر نشان میگزارش توسط معلم اهداف، فرایندهای تفکر، دانش و باورهای معلمان را بهتر از روش

 ارزش افزوده 6

باشد. در آموزان برای تخمین اثرات مدارس یا معلمان میهای آزمون چند ساله دانشهای آماری پیچیده از دادهای از تکنیکمجموعه

بینی موفقیت در یک موضوع خاص در سال آینده استفاده تواند برای پیشهای استاندارد میآموزان در آزموناین روش پیشرفت دانش

 دهد.بینی شده موفق شود، اساس نمره اثربخشی معلمان را تشکیل میوز در رسیدن به نمره پیشآماین که دانششود. 

7 
 توسط رتبه بندی

 دانش آموزان

آموزان، توسط یک کمیته دو آموزان کالس است. بازخورد پس از ارزشیابی توسط دانشدر این روش ارزشیابی معلمان بر عهده دانش

ماه، دوباره  3تواند در مورد نقاط قوت و ضعف خود آگاه باشد. بعد از گیرد و تنها معلم مربوطه میقرار مینفره مورد تجزیه و تحلیل 

های تدریس و تاثیر آن بر شود تا هر گونه بهبود مهارتآموزان و معلمان پرسشنامه داده میشود، به دانشارزشیابی انجام می

 [.34آموزان را ارزیابی کنند]دانش

8 

بندی عملکرد رتبه 

 برای ارتقاء

 

شود و نتایج ارزشیابی به تصمیم گیری در زمینه پیشرفت مدرسه کمک در این روش عملکرد قبلی، فعلی و بالقوه معلمان ارزشیابی می

نفر کند. در این روش معلمان باید گزارش عملکرد خود را هر سال ارائه دهند. گزارش عملکرد معلمان توسط مدیر، معاونان، سه می

 شود.را برای معلمان شامل می"عملکرد "و "صالحیت و نگرش"شود. این روش دو زمینه ارزشیابی از معلمان  بررسی می

9 
ارزشیابی معلم برای 

 یاتوسعه حرفه

م ستای معلمان است. هدف از این سیای برای توسعه حرفهکنند، و زمینهدر این روش معلمان تدریس خود را بازبینی و اصالح می

ن، آموزان، والدیهای آموزشی از سوی مدیران است. دانشها و توانایی معلمان با ارائه بازخورد مثبت و برنامهارزشیابی، توسعه مهارت

مدیران، معاونان و معلمان مدرسه در فرایند ارزشیابی به عنوان ارزشیاب حضور دارند. عالوه بر این، سه گروه از ذینفعان، همه 

باشد، کنند تا نسبت به نتایج اطمینان حاصل شود. گروه اول شامل حداقل پنج معلم، مدیر یا معاون مدیر میرزشیابی میمعلمان را ا

 آموزان است.گروه دوم شامل تمام دانش آموزان، گروه سوم شامل والدین این دانش
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 برنامه پیشرفت معلم 10

ته با های معلمان هرهفای به مربی یا استاد حرکت کنند. تیمای از معلم حرفهحرفهشود معلمان در مسیر پیشرفت این برنامه منجر می

های دانش آموزان را یاد بگیرند، معلمان به طور رسمی کنند تا راهبردهای هدفمند برای بهبود مهارتمعلمان مربی و استاد مالقات می

لمان شود، معند، بعد از هر ارزیابی یک جلسه گفتگو برگزار میشوتوسط معلمان مربی، استاد ومدیران به طور رسمی ارزیابی می

آموزان، ارزش افزوده و دستاوردهای موفقیت مدرسه پاداش دریافت های خود، دستاوردهای موفقیت دانشبراساس ارزیابی کالس

 .کنندمی

11 
سیستم ارزشیابی 

 همکار

آموزان به عنوان بخشی از روند نظارت های دانشها، نمونه فعالیتدرس سیستم ارزشیابی همکار از معلمان آموزش دیده در ارزشیابی

 گیرد. مراحل ارزشیابیکند. مدیران نقش مهمی در این فرایند دارند، اما ارزشیابی واقعی توسط معلمان مشاور صورت میاستفاده می

نتیجه ارزشیابی  -5گفتگو و ارائه بازخورد  -4مشاهده تدریس  -3گفتگو قبل از مشاهده  -2بررسی مواد آموزشی  -1توسط همکار 

 . نظارت بر فرایند ارزشیابی همکار -6

 سیستم نظارت بالینی 12

دهد تا نظرات خود را در فرایند ای و مدیران اجازه میکند، به کارکنان حرفهاین مدل ارزشیابی زمینه مشارکت معلمان را فراهم می

بالینی شامل پنج مرحله است. این مراحل عبارتند از: گفتگو قبل از مشاهده، مشاهده و مدل نظارتارزشیابی و نظارت به کار ببرند. 

 ها، گفتگو بعد از مشاهده و ارائه بازخورد است.ها، تجزیه و تحلیل دادهآوری دادهجمع

های های حاصل از روشسوال دوم پژوهش، براساس یافته
معلمان، چه چارچوب ارزشیابی معلمان ارائه  ارزشیابی

های انجام شده در حوزه گردد؟ پس از مطالعه پژوهشمی
ارزشیابی معلمان، هدف، فرایند، مالک، معیار و 

های مرتبط با ارزشیابی معلمان کنندگان و سازمانارزشیابی
در قالب چارچوب ارزشیابی جهت بهبود مطالعات این حوزه 

چارچوب ارزشیابی عملکرد معلم با (. 3لارائه گردید)جدو

ای معلمان و با در نظر گرفتن فرایند حرفه پیشرفتهدف 
نظارت به عنوان یک ابزار در حمایت از بهبود عملکرد در 

و  دادهو شفافیت را افزایش  استهای علمی و آموزشی زمینه
دهد و در فرایند ارزشیابی را کاهش میموجود  مشکالت

برای معلمان  ینقشه راه است وراهنمای عملکرد ارزشیابان 
 [.7]به نقل ازای شدن استبرای حرفه

 چارچوب ارزشیابی معلم.  3جدول

 اداره آموزش و پرورش

 شورای معلمان، مدیر و معاونان

 والدین

 سازمان های مرتبط با ارزشیابی معلمان

 

ج از مدرسه) کارشناس ارزشیاب(ارزشیاب خار  

معاونان( –مدیر  –ارزشیاب داخل مدرسه)همکاران معلم  

 خود معلم

 دانش آموزان

 ارزشیابی کنندگان

 مشاهده کالس درس

 ارزشیابی مدیر

 مصاحبه با معلم

 خودارزشیابی معلم

 بررسی فعالیت های انجام شده توسط دانش آموزان

 معلمبررسی فعالیت های انجام شده توسط 

 فرایند ارزشیابی

 دانش محتوایی معلم

 مهارت آموزشی

 ابزارهای تدریس

 محیط یادگیری

 مدیریت کالس درس

 نتایج یادگیری دانش آموزان

 مالک های ارزشیابی
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 بهبود عملکرد مدرسه

 پیشرفت حرفه ای معلم

 شناخت و پاداش معلمان

 تعیین نوع آموزش مورد نیاز معلمان

 هدف ارزشیابی

استانداردهای آموزشیتعیین   

 شواهد چندگانه از عملکرد معلم و یادگیری دانش آموزان

 نظارت بر فرایند ارزشیابی توسط مدیر و معلمان

 تشویق همکاری معلمان

 معیارهای سیستم ارزشیابی

 گیریبحث و نتیجه
های ارزشیابی شناسایی روش پژوهش حاضر با هدف

ها انجام شده است. معلمان و تعیین چارچوب ارزشیابی آن
گیری، ایجاد یک سیاست جدید ارزشیابی برای تصمیمنتایج 

از حاصل اطالعات  .گیردیا اقدام خاص مورد استفاده قرار می
. ندککمک میبه بهبود آموزش و کارایی آن  معلمان ارزشیابی

های مرتبط با ها و پژوهشا مطالعه مقالهدر این پژوهش ب
ارزشیابی معلمان تعدادی روش ارزشیابی معلمان شناسایی 

های حاصل چارچوب ارزشیابی معلمان شد و براساس یافته
 (.3ارائه گردید) جدول 

 

 چارچوب ارزشیابی عملکرد  معلمان 
الف( سازمان های مرتبط با ارزشیابی معلمان: ارزشیابی 

 مرتبط با آموزشاطالعاتی را به افراد و سازمان های معلمان 
ارائه می کند از جمله اداره آموزش و پرورش، مدیران، معاونان 
و شورای معلمان و انجمن والدین و مربیان. طبق پژوهش 

به درستی مورد نتایج ارزشیابی گر [ا36]1منیگندن و کومار

ن و استفاده قرار گیرد، منجر به افزایش موفقیت مدیرا
 .شودآموزشی می کارکنان و بهبود خدمات 

ها در فرایند کنندگان: طبق نتایج پژوهشب( ارزشیابی
ارزشیابی، افرادی که مسئولیت ارزشیابی معلمان را برعهده 

ارزشیاب خارج از مدرسه یا همان  -1دارند عبارت اند از: 
ارزشیاب داخل مدرسه)همکاران معلم  -2کارشناس ارزشیاب 

  دانش آموزان است.-4خود معلم  -3معاونان(  –مدیر  –
هایی که های حاصل از پژوهش ها در روشطبق یافته -1

کارشناس ارزشیاب، مسئولیت ارزیابی عملکرد معلمان را بر 
عهده دارد، شامل روش  نظارت بالینی،  برنامه پیشرفت معلم، 
مشاهده کالس درس،  تجزیه و تحلیل آثار کالس درس و 

ارها است که کارشناس ارزشیاب برای اجرای ارزشیابی کنمونه
کند. البته فرایند ارزشیابی در روش در مدرسه حضور پیدا می

 مشاهده کالس می تواند توسط مدیر مدرسه نیز انجام شود.
یاب دارای تخصص و مهارت در محتوا و ارائه شکارشناس ارز

                                                           
1. Manigandan & Kumar 

ت بدون داشتن مسئولی تمام وقت خود را  است وبازخورد 
به ارزیابی معلمان اختصاص میآموزشی در کالس درس 

 اگر ارزشیابیوبر و برناپ در پژوهش خود معتقدند،  [.32د]ده
توسط یک معلم یا متخصص محتوا انجام شود نتیجه بهتری 

یک ارزیاب خارج از مدرسه،  و از سویی دیگر  خواهد داشت
 هایی که معلمان با آن مواجه هستند راممکن است چالش

   [.13درک نکنند]
هایی که فرد ارزشیاب از اعضای کادر اداری در روش -2

روش ارزشیابی توسط مدیر مدرسه، رتبه مدرسه است شامل: 
بندی عملکرد برای ارتقاء، ارزشیابی برای توسعه حرفه ای، 

های ارزشیابی، سیستم ارزشیابی همکار است. در این روش
ی که از معلمان دارند، درک کنندگان با توجه به شناختارزیابی
تری از موضوعات و عملکرد معلمان نسبت به سایر عمیق

ترین ناظرین از جنبهتوانند دقیقکنندگان دارند و میارزیابی
تری ارائه دهند های عمل معلم باشند و بازخورد قابل اعتماد

و از جمله نقطه ضعف این روش، برخی معلمان تمایلی به 
 ر در کالس خود ندارند.حضور ارزیاب همکا

های خود را در روش خودارزشیابی، معلم فعالیت -3
دهد. بیان گزارش توسط شخصا ارزیابی و گزارش ارائه می

معلم اهداف، فرایند تفکر، دانش و باورهای معلمان را بهتر از 
دهد. تنها کسانی که با شناخت کامل های دیگر نشان میروش

ینه کالس و محتوای برنامه درسی، های خود، در زماز توانایی
هایی ارائه دهند که فرد ارزشیاب قادر به توانند بینشمی

 [.13تشخیص آن نیست]
آموزان آموزان، دانشبندی توسط دانشدر روش رتبه -4

و در روش ارزش مسئولیت ارزشیابی معلمان را برعهده دارند
اثربخشی آموزان، اساس افزوده، نتایج آزمون چندساله دانش

معتقد است اجرای روش 2شود.ورلمعلم محسوب می

آموزان مقرون به صرفه است و می تواند ارزشیابی توسط دانش
ها برای بررسی تغییرات در طول زمان استفاده شود. آن

همچنین نیاز به آموزش کمتری دارند. ارزشیابی توسط دانش

2. Worell 
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 یبندات و رتبهنمر رایباشد، ز یابیتنها ابزار ارزش دینباآموزان،  
کالس درس، دانش  تیریدرباره مد یآموزان اطالعاتدانش
مرتبط با آموزش موثر ارائه  یهانهیزم ریسا ایمعلم  ییمحتوا

توانند در مورد یفقط مآموزان در این روش دانشدهد. ینم
هار اظ یو در دسترس بودن مرب یریادگی یابیارائه آموزش، ارز

بندی توسط اجرای روش رتبه [با26[. اسلم]13د]نظر کنن
آموزان به عنوان تنها ابزار ارزشیابی مخالف است و دانش

های دیگر مانند ارزشیابی معتقد است این روش باید با داده
در روش  توسط مدیر، همکاران و خودارزیابی استفاده شود.

های آزمون چندساله دانش آموزان نیز نتایج دادهارزش افزوده 
دارلینگ شود. بخشی معلم استفاده میاثربرای تخمین 

در پژوهش خود نشان دادند، استفاده از روش 2و مارزانو1هامند

افزوده ناپایدار و تحت تاثیر دانش آموزان خاصی قرار ارزش
می گیرد و مجموعه ای از عوامل در یادگیری و نتایج آزمون 

بزار ا اموزان موثر است، بنابراین نمی توان به عنوان تنهادانش
اقدامات ارزش افزوده برای  [.7ارزشیابی معلم استفاده کرد]

ارزشیابی معلمان باید تنها زمانی مورد استفاده قرار گیرد که 
اندازه نمونه کافی و چندین سال اطالعات وجود داشته باشد. 

آموزان در کنار سایر بنابراین باید از نتایج یادگیری دانش
 ان استفاده شود.عوامل در سنجش عملکرد معلم

 پ( فرایند ارزشیابی معلمان
فرایندی است که به وسیله آن کار  ارزشیابی عملکرد

کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و 
فرایند ارزشیابی معلمان یکی از [.3]گیردسنجش قرار می

و  استموثرترین ابزار برای بهبود کیفیت آموزش در مدارس 
موجب بهبود کارآمدی معلمان و افزایش پیشرفت دانش

کارآمدی معلم به معنای ادراک  [.7]به نقل ازشودآموزان می
های او برون ها و تواناییمعلم از این نکته است که تالش

را به ارمغان خواهد آورد. این برون دادها   دادهای ارزشمندی
آموزان، ایجاد عبارتنداز: پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش

آموزان، افزایش احساس کارآمدی فردی دانشانگیزه در دانش
آموزان، بهبود رفتارهای معلم در کالس درس، تالش معلم 
برای تدریس اثربخش و صبر و حوصله معلم به هنگام 

و مشارکت  هاآموزان و مسائل و مشکالت آنرویارویی با دانش
 [.37از است ]به نقل   بیشتر والدین در مدرسه

ای معلمان و بهبود کیفیت آموزش تنها در پیشرفت حرفه
ای برای تغییر صورتی اتفاق خواهد افتاد که معلمان انگیزه

و ها روش توجه بهاز این رو [. 38]های خود داشته باشندرویه
ارزشیابی که منجر به افزایش انگیزه و به طبع منجر فرایند 

 .روری استض ،به تغییر درعملکرد معلمان شود
                                                           

1. Darlling Hamond 

: مشاهده کالس برای ارزشیابی مشاهده کالس درس-1
های مختلفی از آموزش را معلمان انواع مختلفی دارد و جنبه

ها متنوع است و چگونگی کند و اجرای آنگیری میاندازه
انجام مشاهده به ابزار، هدف درس و سطح آموزشی بستگی 

و  کنندمیدارد. معلمان بعد از ارزشیابی بازخورد دریافت 
 . دکنیم افتیالزم را در ییراهنما
های ارزشیابی توسط مدیر: مدیران در زمینه ویژگی-2

آموزان اطالعات بیشتری فرهنگی و بومی معلمان و دانش
دارند و می توانند معلمان را با یکدیگر مقایسه کنند و  آموزش
های مورد نیار معلمان را شناسایی کرده  و زمینه آموزش آن 

ا را فراهم کنند. گو، بل و لیتل معتقدند، مدیران باید معلمان ه
را در فرایند ارزشیابی مشارکت داده و آن ها را از معیارها ی 
سنجش خود آگاه کنند و معلمان پس از ارزشیابی بازخورد 
دریافت کرده  و برای بهبود عملکرد آن ها برنامه ریزی شود. 

رای بو معتبر  قیدستورالعمل دق کیاز  مدیرانشود یم هیتوص
و وبر و برناپ معتقدند مدیران  استفاده کنندارزیابی معلمان 

 برای بهتر شدن فرایند ارزشیابی تحت آموزش قرار بگیرند.
های انجام شده توسط دانش آموزان و بررسی فعالیت -3

  کالس درس های اجرا شده در تیفعال لیو تحل معلم: تجزیه
س، تکالیف، ارزشیابی ها، نتایج یادگیری و بررسی طرح در

جامع از  دید کیارائه  یکننده برادواریام یروشآموزان، دانش
تر از اهداف قیآموزش معلم و بدست آوردن درک عم تیفیک

، استو قابل اجرا  یروش، عمل نیو انتظارات او است. ا
ها از قبل توسط معلم مشخص شده است تیهمانطور که فعال

 . شودیم یعادالنه تلق علمانم یو برا
ی اطالعات خودارزشیابی: با بررسی گزارش عملکرد معلم-4

 ،یاحرفه شرفتیپ یهاو فرصت یآموزش یهاوهیمانند، ش
 ای ،یکار طیمدرسه، شرا طیآموزان، شراروابط با دانش

 می آید. معلم بدست  دیادراکات و عقا
مورد های ارزشیابی و آنچه توسط ارزشیاب ت( مالک

های یرد، شامل دانش محتوایی و مهارتگبررسی قرار می
آموزشی معلم در کالس درس، ابزارهایی که در حین تدریس 

کند و مدیریت کالس درس و نتایج یادگیری استفاده می
دانش آموزان ومحیط یادگیری در بهبود عملکرد و تسهیل 

ان از آموزان موثر است. اطمینان از اینکه معلمیادگیری دانش
روش های آموزشی و ابزارهای متعددی در تدریس استفاده 

آموزان مهم است. با کنند، برای اطمینان از پیشرفت دانشمی
توجه به اینکه هدف ارزشیابی بهبود آموزش است بنابراین 
ارزشیابی آموزش در ارزشیابی عملکرد معلم بسیار مهم است. 

2. Marzano 
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ها در یادگیری آنآموزان معتقد است، احساسات دانش 1تورنر

نقش دارد و نگرش و رفتار معلم بر ادراک و عملکرد دانش
گذارد، بنابراین توجه به محیط کالس درس، آموزان تاثیر می

آموزان در ارزشیابی عملکرد مدیریت و نتایج یادگیری دانش
 [.7شود]معلمان امری مهم تلقی می

هدف اصلی ارزشیابی معلمان بهبود تدریس و ث(
ای معلمان آموزان و رشد حرفهری است. موفقیت دانشیادگی

هایی برای کمک ها و ارائه توصیهبا ارائه بازخورد از عملکرد آن
؛ بازخورد، اطالعاتی 2از نظر سادلرها همراه است. و بهبود آن

دهد و یا شخص را در خصوص رفتار فعلی فرد به وی ارائه می
کند. رفتارهایش کمک میبرای ادامه آن رفتار و یا اصالح 

دارای مفهوم استاندارد است که با هدف مقایسه سطح واقعی 
عملکرد با استاندارد و نیز مشارکت در اقدام مناسب، منجر به 
بسته شدن شکاف میان سطح عملکرد واقعی از استاندارد می

 [.39شود]به نقل از
ای معلم بر مبنای یک روند نقش ارزشیابی در رشد حرفه

ابنده است، که در آن معلم نقش مستقلی در ارزشیابی بازت
ای آینده ایفا عملکرد دارد و تعیین مسیر برای توسعه حرفه

و  هاعملکرد آنمعتقدند که ارزشیابی  [. معلمان36]کندمی
داده  ای را افزایشفرآیندهای ارزشیابی سطح پیشرفت حرفه

سیستم شود. در واقع نه تنها میو منجر به بهبود آموزش 
ای ایفا میارزشیابی معلمان نقش مهمی در پیشرفت حرفه

تواند عملکرد معلم را بهبود بخشد، به دانشکند، بلکه می
آموزان برای دستیابی به نتایج بهتر و بهبود کیفیت کلی 

 معلمان ارزشیابی برای متفاوتی مقاصد .[8]آموزش موثر باشد
ای شرفت حرفهو پی عملکرد منجر به بهبود که دارد وجود

معلمان، شناخت و پاداش، تعیین نوع آموزش مورد نیاز و در 
شود. طراحی هر الگوی ارزشیابی ها مینهایت درجه بندی آن

گیرد باید ای معلمان صورت میکه که با هدف توسعه حرفه
با توجه کامل به نظریات جدید درباره یادگیری و پیشرفت 

ت جدید، معلم را فراگیر ای معلمان صورت گیرد. نظریاحرفه
کنند که یادگیری او بیشتر براساس تفکر مادام العمر تلقی می

 [.40گیرد]در عملکردش صورت می

 ج( معیارهای سیستم ارزشیابی
ارزشیابی معلمان باید بر مبنای استانداردهای آموزش   -1
های پیشرفت ی باشد تا کیفیت آموزش را در طول دورهاحرفه

 تا معلم متخصص را بررسی کند.ازمعلم مبتدی 

سیستم اثربخش ارزشیابی باید بر مبنای شواهد  -2
آموز، شناختی دانشچندگانه، استفاده ازعوامل جمعیت

کنندگان شناخته شده، معلمان متخصص برای ارزشیابی
                                                           

1. Turner 
2. Sadler 

 [.9کمک به معلمان جدید و افرادی که نیاز به کمک دارند]
معلمان و مدیران باید فرایند ارزشیابی را نظارت کنند  -3

تا اطمینان حاصل شود که فرایند ارزشیابی با کیفیت باال و 
 ردعملک فرایند ارزشیابی در معلمان و مدیرانمنصفانه است. 

معلمان مدرسه باید در ایجاد، پیاده سازی و نظارت بر سیستم 
د های یادگیری مفی فعالیت کنند و آن را به فرصتارزشیابی 

ا ارائه کنند. ببرای معلمان پیوند دهد و نتایج قابل اعتماد را 
توجه به نتایج حاصل از پژوهش ها ، نظارت آموزشی باید 
توسط افراد باتجربه صورت گیرد، معلمان و مدیرانی که به 
محتوای آموزشی و هم با فرهنگ بومی منطقه آشنایی دارند  

 ان باشند.می توانند بهترین ناظر

معلمان مدرسه باید با یکدیگر در زمینه بهبود عملکرد  -4
بیشتر توصیه کرد که هر هفته 3 مارشالخود همکاری کنند. 

شود و فرهنگ  تشکیلهای معلمان تیم ،برای تدریس
گذاری یادگیری در هر مدرسه ایجاد شود؛ با به اشتراک

تاکید بر های کوتاه مدت با ارزشیابی با معلمان، ارزشیابی
بازخورد با کیفیت باال و توجه به دستاوردهای یادگیری دانش

معلمان و  نیب یهمکار .[7]آموزان مورد استفاده قرار گیرد
یم شیدر آموزش را افزا تیو موفق تیفیو ک یناظران آموزش

 یابیدهد، ارزیدهد، تنش و ترس نسبت به نظارت را کاهش م
ایج این پژوهش با نتایج نت روش هدفمند خواهد بود، نیبا ا

 [ همسو است.41]4پژوهش کیچی، یلماز و شاهین

مقامات آموزشی باید در طراحی سیاست یا سیستم 
ارزشیابی مشارکت داشته باشند. یک کمیته تخصصی می
تواند از معلمان، مدیران و سرپرستان را برای طراحی یک 

ها یا طراحی سیستم ارزشیابی معلم با افزودن پیشرفت
ابزارهای جدید از نظر اجرای آن و از نظر استفاده از نتایج 
ارزشیابی استفاده کند. معلمان و مدیران قبل از اجرای آن 
باید درک درستی از سیستم ارزشیابی و مقررات داشته باشند. 
این امر پایداری طوالنی مدت سیستم اعتماد و ارزشیابی را 

ای معلم فت حرفهتضمین کند. ارزشیابی معلم باید با پیشر
ای را با توجه مرتبط باشد. معلمان باید جلسات آموزش حرفه

کند، به گزارش ارزشیابی که نیازهای معلم را مشخص می
دریافت کنند. یک برنامه عملیاتی باید توسط اداره آموزش و 
پرورش ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم 

همچنین اطالعات  ارزشیابی مطابق نیازهای معلمان است و
دقیق از سیستم ارزشیابی اعمال شده را برای روشن شدن 
همه موارد در مورد استانداردها که باید دنبال شود، روشن 

ها و کند. این طرح عملیات ارتباطی به منظور سنجش نگرانی
 [.12د]شودرک معلمان مدارس از نظام ارزشیابی اجرا می

3. Marshal 
4. Kayıkçı & Yılmaz  & Şahin 
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دهد که در سالیها نشان محاصل از پژوهش مطالعات 
 تیفیمعلمان به عنوان عامل بهبود ک یابیبه ارزش ریاخ یها

 یآموزش یهاستمیشده است. س یاژهیآموزش توجه و
عملکرد معلم با  تیمختلف با توجه به اهم یکشورها
 رییتغ نهیها زمنقاط قوت و ضعف عملکرد آن ییشناسا

 اند. هبهبود را فراهم کرد یو حرکت به سو یابیارزش ستمیس
 ت،یعملکرد، بهبود رضا یابیاهداف نظام ارزش نیترمهم
سازمان  یهاتیفعال یاثربخش تایو نها سطح کارکرد یارتقا

به طور  ستیبایشده م ادیبه اهداف  دنیرس یخواهد بود. برا
 نیا ندیآن تالش کرد، برا یهازمیبهبود مکان یمستمر برا

 به روش قیتشو ستمیس یبرقرار ،یابیارزخود جادیها اشتال
ق تحق تایو نها یسازمان به سمت تعال تیو درست، هدا یعلم
 جیبا استفاده از نتا .خواهد بود یتر و بهبود اهداف سازمانعیسر

 یاجرا یپرورش براوآموزش شود،یم شنهادیبه دست آمده پ
 نهیدر زم دهیداز معلمان متخصص و آموزش یابیارزش ندیفرا

الگوی ارزشیابی معلمان را  استفاده کند؛ یابیآموزش و ارزش
های با توجه به شرایط اصالح کند و در صورت نیاز آموزش

 .الزم برای بهبود عملکرد معلمان فراهم کند
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