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é Objective: This study was conducted to identify the components of the Islamic schools teachers’
educational-behavioral evaluation.

Abstract

Paper type:
Research paper

é Method: This is an applied study done through a qualitative method. The statistical population

of the study was all experts, including the theoretical experts in the field of the teachers’
educational-behavioral evaluation and the experimental experts in the field of the teachers’
educational-behavioral evaluation, at the Tollou Islamic schools, who were selected by targeted
sampling. The research tool was a semi-structured interview. After interviewing 10 sample
members for this study, the theoretical saturation in the answers was obtained. Thematic coding
method was used to analyze the data.
é Finding: According to the results of the effective components relating to the Islamic schools
teachers’ educational-behavioral evaluation at the Tollou Islamic schools, 69 components as
characteristics were extracted: morality, personality, speciality, teaching skills, educational
evaluation, psychological action, and classroom management. 19 strategies were also extracted
and divided into educational and behavioral strategies.
é Conclusion: The most important consequences of identifying the components of the teachers’
educational-behavioral evaluation are educational innovation, control and supervision, and
evaluation.
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شناساییمؤلفههایارزیابی
آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران مدارس اسالمی:
مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
(یک مطالعه کیفی)
لیال قرائیان
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چکیده
 éهدف :این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی طلوع انجام شد.
 éروش :پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است که به روش كيفي انجام شده است .جامعه
آماری پژوهش کلیه صاحبنظران ،اعم از خبرگان نظری در حوزه ارزیابی آموزشی -رفتاری
معلمان و خبرگان تجربی در حوزه ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان مدارس اسالمی طلوع
بودند که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند .ابزار پژوهش مصاحبه نيمه ساختاريافته
بود .اعضای نمونه در اين پژوهش پس از مصاحبه با 10نفر ،اشباع نظري در پاسخها بهدست
آمد .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش کدگذاری تماتیک استفاده گردید.
 éیافتهها :بر اســاس نتایج مؤلفههای مؤثر در رابطه با ارزیابی آموزشــی -رفتاری معلمان
و دبیران مدارس اســامی طلوع  69 ،مؤلفه به صورت ویژگیهای  :اخالقی و شخصیتی،
تخصصی ،مهارتهای تدریس ،ارزیابی آموزشـ�ی ،کنش روانشناسـ�انه و مدیریت کالس
استخراج شد19 .راهکار ،نیز به صورت راهکارهای آموزشی و راهکارهای رفتاری استخراج
و تقسیمبندی شدند.
 éنتیجهگیری :از پیامدهای مهم شناســایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و
دبیران؛ نوآوری آموزشی ،کنترل و نظارت و ارزشیابی است.
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

مقدمه و بیان مسأله
در دنیای امروز مهمترین وظیفه آموزش ،قرار دادن فرد در اجتماع از طریق رشــد
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دادن حس مسئولیت شخصی است ،به چنین شیوهای که اجتماع نتایج آن را بیش از
مجموع افرادی که در بر دارد ،نشــان دهد ( .)Lee, 2019آموزشو پرورش هرکشوری
سهم مهم و اساسی در سرنوشت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن کشور دارد .تقویت
بنیة علمی و تربیتی کشور ،انتقال فرهنگ به آیندگان و حفظ میراث گذشتگان ،تقویت
ارادة ملــی ،ایجاد بینشسیاســی صحیح ،برقراری روابط اجتماعــی ،تقویت پایههای
اقتصادی ،همه ازجمله کارکردهای نظام تربیتی اســت که مدرسه میتواند در رسیدن
به آنها نقش مهمی داشــته باشــد (عبدالحســینی .)1395 ،مدارس اسالمى در نظام
آمــوزش و پرورش پديدهاى نوظهور بود كه مبتنى بــر نيازهاى فرهنگى جامعه ايران
در اين كشور تأسيس شــد تا دانشآموزان ضمن آموختن علوم غيردينى و تخصصى،
به آموزش مســائل دينى همچون احكام ،اخالق و قرآن نيز بپردازند (شــکوری و دارا،
 .)1391مهمترين رســــالت نظام مدارس اســامي برنامهريزي براي رشد و پرورش
انسانهايي مؤمن و عامل به تعاليم اســــام اســــت .انجام اين رســــالت بالندگي،
دوام و اســــتكمال نظام اســامي را به دنبال دارد و بســتري فراهم ميكند تا آحاد
جامعــه وظايفي را كه خداوند براي آنها معين فرموده ،انجام دهند و به ســــوي فالح
و رســــتگاري گام بردارند (سعیدیرضوانی ،امینخندقی ،باغگلی و محمدیچابکی،
 .)1395مدارس اســامی مانند بیشــتر مدارس دینی ،خواهان خدمتکردن به ســه
هدف آموزش دینی ،آموزش اجتماعی -فرهنگی و آموزش علمی هستند (خادمیفرد،
عباسپور و حسینزاده.)1394 ،
فراهمساختن این امکانات و ایجاد تغییرات یادشده برای بروز خالقیت ،پویایی ،نوآوری
و نشــاط در مدرســهها ضرورت دارد ()Stacey,Talbot, Buchanan & Mayer, 2020
از اینرو تمرکز قدرت اداره ســازمانهای آموزشی و پرورشی در دســـت افـــرادی که
متعلق بـــه یک گروه سیاسی خاص هستند و صالحیت اخالقی و علمی و تجربی الزم
را ندارند کاری غیراخالقی و برای جامعه زیانبار است (میرکمالی و حاجخزیمه:1395 ،

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

 .)10یکی از مهمترین اجزائی کـه نظام آموزش و پرورش بر پایه آن استوار بـوده معلـم
اسـت؛ بهطوری که اثربخشی آموزشی تا حدود زیادی به اثربخشی معلـم بسـتگی دارد
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(قهرمانیفرد و ســیدعباس زاده .)28 :1395 ،معلمــان مهمترین و مؤثرترین عامل در
مدرسه شناخته شده و در برابر عملکرد شغلی خود و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و
اعمال هدفمند در سازمان مسئول میباشند (.)Baldauf ,Cravens & Binder,2003
بنابراین ،معلمان باید مطابق با نیازهای دانشآموزان و یادگیری بهتر آنان تالش کرده ،و به
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فرصتهای محیطی و شرایط بومی منطقه توجه خاصی کنند .معلمان باید در بهکارگیری
روشهای متنوع یادگیری تبحر داش��ته باشند روشهای آموزشی بهکارگرفته شده باید
به ارتقاء درک و تفکر کمک کن��د (حاجیتبار فیروزجایی ،جامگوهری و میرعربرضی
 .)67 :1399،عملکرد معلمان در کالسهای درس و ســایر محیطهای دیگر یادگیری،
تحت تأثیر عواملی همچون نگاه آنها به تدريس ،باورهایشــان درباره موضوع درســی،
دانش آنها از موضوع ،مهارتهای حرفهایشــان در سازماندهی و مدیریت ویژگیهای
شــخصی آنها ،ادراکشــان از وضعیت موجود ،رفتارهای تدریس و موقعیتی که در آن
تدریس میکنند ،قرار میگیرد (.)Ellis & Loveless, 2003
از اینرو نظامها و مراکز آموزشــی ،نیازمند نوعی نظام ارزیابی هســتند که قابلیت
اثربخشی در سیاســتگذاريها و راهبردهاي کالن را داشته باشد .پس میتوان نتیجه
گرفت؛ برای این که برنامههای آموزشی از کیفیت باالیی برخوردار باشــند ،ارزشــیابی
از آن ،امری ضروری است تا بتوان بهوسیله آن ،کیفیت و شایستگی آمــوزش را مورد
ارزیابــ��ی قرار داد و نقاط قــ��وت برنامه درسی را مش��خص کرد (شعبانی ،ناطقی و
متخصصان ارزشــیابی آموزشی معتقدند هر برنامه یا فرایند آموزشی
فقیهی.)1397 ،
ّ

 رفتاری از ابتدا باید شامل یک سازوکار مناسب ارزشیابی باشد (عبدالملکی ،نصیریبنیولیک و افضلی  .)105 :1399 ،براي ارزيابي مؤلفههای آموزشی-رفتاری بیان شده،
از روشها و الگوهاي مختلفي اســتفاده ميشــود .يکي از مهمترين اين الگوها ،الگوي
اعتبارســنجي ميباشد .اين الگو معروفترين مدل ارزيابي نظامهاي آموزشي در جهان
اســت .در اين الگو ،شــاخصهاي عناصر مختلف نظام آموزشي در دو مرحله «ارزيابي
دروني» و «ارزيابي بروني» تدوين ميشود .بر اين اساس ابتدا عوامل مشخص ميشوند،
سپس مالكها و شاخصهاي آن تعيين خواهد شــد (فرمهيني فراهاني ،كشاورززاده
و نصیری .)1392 ،بنابراین داشــتن الگوی ارزیابی دقیق و منطقی میتواند راهنمایی
برای پیادهســازی ارزشهای فرهنگی ،آموزشــی ،توســعة حرفهای ،توسعه اجتماعی،

ë
ë
ë
ë
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شمارة پیاپی 20
پاییز 1400
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توســعة اقتصادی ،شفافسازی ماهیت ،افزایش کیفیت و بهبود عملکرد باشد (کریمی،
نوهابراهیم ،حس��ن پور و موس��یپور .)256 :1399 ،از اینرو هدف ارزیابی آموزشی-
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رفتاری معلمان ،شناســایی نقاط ق ّوت و ضعف در جهت بهبود مؤلفههای آموزشــی-

رفتاری معلمان و رسیدن به پیشرفت حرفهای است و اینکه اطمینان حاصل شود که

معلمان بهترین عملکرد را برای بهبود کارایی دانشآموزان انجام میدهند .زیرا ارزیابی
میتواند موجب بهبود فرآیند آموزش باشد و نتایج آن برای شناسایی نیازهای آموزشی
اســتفاده شــود ( .)Santiago & Benavide,2009ارزیابی با هدف بررسی مؤلفههای
آموزش-رفت��اری معلمان با آگاه نمودن معلمــان از عملکرد خود ،در جهت جایگزین
ســاختن رفتارهاي مناســب و حذف رفتارهاي منفی خواهند داشت و این امر نه تنها
کارایی معلمان را موجب خواهد شــد ،بلکه مسئولیتپذیري و رشد شخصی در جهت
یک رابطة متعادل بین دانشآموزان و رشــد حرفهاي معلــم و بهبود او ایجاد میکند
(.)Buchanan, Harb & Fitzgerald,2020
یکی از این مؤسســاتي که برای نیل به این نو ِع تعلیم و تربیت ،مشــغول به فعالیت

میباش��د ،مؤسسهی فرهنگی طلوع است که در سال ( 1358در مقطع ابتدایی) با هدف
تربیت دخترانی متدین ،متخلق به اخالق اســامی و مادرانی مدیر و مدبّر برای نســل

خیرین ،متدینین و فرهنگ دوســتان با ایمان
آینده این س��رزمین ،توس��ط عدهای از ّ

دبســتان دو  82دانشآموز ،دبســتان
تأس��یس گردید .در حال حاضر در مقاطع پیش
ِ

 287دانشآموز ،در متوسطه اول  150دانشآموز و در متوسطه دوم  144دانشآموز در
رشتههای علوم انس��انی ،ریاضی و تجربی مشغول به تحصیل هستند .مؤسسه فرهنگی
طل��وع با بهرهگیری از معلمان با تجربه و همی��اری انجمن دانشآموختگان در کنار هم

ترکیبی از تجربه و دانش تخصصی و به روز را ایجاد کرده اســت .مأموريت طلوع كشف،
پرورش و هدايت استعدادهاي همهجانبه دانشآموزان بهمنظور استقرار و پيمودن مسير
كمال و قربالهي است (مؤسسه فرهنگی طلوع.)Tollou.ir،
دربـاره اسلامیبودن مـدارس ارائـه توضیحاتـی الزامـی اسـت و آن اینکـه،
اسلامیبودن مـدارس بـه معنـاي عـام آن ،اشـاره بـه تطـ ّور تاریخـی نهـاد مدرسـه

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

در ایـران دارد .بنابرایـن منظـور از مـدارس اسلامی در ایـن پژوهـش ،آن دسـته از
مـدارس طلـوع اسـت کـه در دوره خاصـی از تاریـخ یعنـی در سـال  1358بر اسـاس
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احسـاس نیـاز قشـر متدیّـن شـکل گرفتـه و بـر اسـاس کارکردهایـش بـرای جامعـه

تاکن�ون توانس�ته بهـ حیات خ�ود ادامه ده�د .از ایـنرو شناسـایی مؤلفههـای ارزیابی
آموزش�ی -رفت�اری معلم�ان و دبیـران م�دارس طل�وع ،میتوان�د هدایتگـر رفتـار،
ک�ردار و اندیش�ههای معلم�ان و دبیران بهسـمت ارزشهای اسلامی و منعکسکننده

85

باوره�ا و اولویته�ای مدـارس از جنبهه�ای اخالق�ی و رفت�اری باشدـ .بنابرایـن بـا
توج�ه ب�ه اهمی�ت نظـام آموزش�ی و نقـش بســـیار بـاالی مـدارس طلـوع در تعلیـم
و تربیـت اســلامی و لـــزوم اصلاح و تحـول در ایـن نظـام آموزشـــی بـرای حفظ
پویای�ی و بالندگ�ی م�دارس ،ض�رورت دارد ک�ه شایس�تگیهای رفتـاری آموزشـی را
بس�نجیم و نق�اط ضع�ف و ق�وت آن را یافت�ه و با برنامهریـزی ،نقاط ضعـف را برطرف
نم�وده و کاراییـ برنامههـای آموزشـــی ایـن مـدارس را بهبـود بخشـــیم ،چـرا کـه
ارزشــ�یابی فراین�دی اس�ت علم�ی ،نظامیافته و اصولی ک�ه با جم�عآوری اطاعات در
م�ورد کلی�ت برنام�ه و عملکـرد آن میتوان�د هدایـت ،تصمیمگیـری و کارایـی اجزای
مختل�ف آم�وزش را م�ورد تحلیلـ ق�رار ده�د .بنابرایـن ایـن پژوهـش بـه دنبـال این
اسـت ک�ه ،ضم�ن شناسـايي مؤلفههـای ارزیابی آموزشـی  -رفتـاری معلمـان مدارس
طلـوع ،راهکارهایـی را هـم پیشـنهاد دهد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش از رفتارهايی اســت که افراد بشر مدام به صورت مستقیم يا غیرمستقیم به
آن مبادرت میورزند .آنچه آموزش نوين را از تعلیم و تربیت ســنتی مشخص و متمايز
میکن��د ،تغییر فکر تربیت آغازی به آموزش مداوم در طول زندگی اســت (ســمیعی
زفرقندی .)136 :1393 ،در این راستا اگر کارکنان دارای دانـــش ،اطالعات ،مهارتهای
الزم و منــاســـب نباشند ،سازمـان را با مشکالت و موانع مالی و اداری مواجه خواهند
کرد .آموزش و توســعه باعث میشود تا کارکنان تواناییهای بیشتری را کسب کنند به
این معنا که آنها میتوانند مســئولیت بیشــتری را بپذیرند (به رخ .)24 :1398 ،سابقه
ارزیابی آموزشــی چندان طوالنی نیســت .بهتدریج نیاز به ارزشیابی فعالیتها و تعیین
اثربخشــی و کارآمدی برنامههای عمومی و ضــرورت داوری درباره موفقیت برنامههای
آموزشی احساس شد (رضایی شریف آبادی ،1395 ،عزتي ،ديالمه و افضلي قادي،1398 ،
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گورزي ،ديالمه ،احمدي زماني .)1398 ،ارزيابي آموزشي بيانگر اين است كه معلمان در
بافــت تدريس دروس مختلف بايد بر اصــول و روشهاي ارزيابي بهينه در كالس درس
86

و متناســب با موضوعات مختلف آموزشي تسلط داشته باشند .اين مالحظات داراي زير
مؤلفههاي متنوع ارزيابي؛ تعيين هدفهاي يادگيري قابل تحقق و متناســب با توانايي
شاگردان ،بهكارگيري روشهاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي ،فعاليت تكميلي
متنوع و مناسب براي دانشآموزان ،ارائه بازخورد دقيق و فوري به دانشآموزان هستند
(قل��یزاده ،قنبریطلب و قنبری .)1391 ،از جمل��ه مقولههای ارزیابی معلمان از نظر
آموزش��ی ،انتقال شيوا ،ساده و شفاف موضوعات درسي ،بهكارگيري روشهاي تدريس
مناســب با موضوع؛ سازماندهي و ساختار مناســب در ارائه مطالب؛ استفاده از وسايل
كمك آموزشي در فرآیند تدريس؛ درگيركردن فعال دانشآموزان در موقعيت يادگيري؛
به كارگيري روشهاي تدريس فعال و ...در كالس اس��ت (سبحانینژاد و زمانیمنش،
 .)1391مهارتهای رفتاری نیز ،مجموعــهای از ارتباطهای هدفمند ،به هم مرتبط و
متناسب با وضعیت خاص هستند که آموختنی بوده و تحت کنترل فردی میباشند .در
تعریف ( ، )Schlundt & McFall.1985مهارتهای ارتباطی همان فرآیندهای مرکبی
است که فرد را قادر میسازد بهگونهای رفتار کند که دیگران او را باکفایت تلقی کنند
پس مهارتها ،تواناییهای الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و موفقیتآمیز هســتند
(کریمی و فیاض .)1389 ،از ای��نرو مهمترین مهارتی که یک معلم نیاز دارد ،درواقع
این مهارت پیشنیاز یا پایه ســایر مهارتهای روانشــناختی دیگر میباشــد مهارت
رفتاری اوس��ت؛ زیرا ایجاد ارتباط تنها وس��یله دریافت اطالعات از دانشآموزان است.
ســوء برداشتها و ســوءتفاهمها فقط از طریق برقراری ارتباط سالم تصحیح میشود.
ارزیابــی رفتاری نیز بيانگر اين اســت كه معلمان در فرآیند تدريــس از ويژگيهاي
رفتاري و ذهني يادگيرندگان شــناخت و دانش داشته باشند .اين مالحظات داراي زير
مؤلفههاي اســتفاده از منابع انگيزشي ،توجه به تفاوتهاي فردي شاگردان ،آشنايي با
پيشــينه تحصيلي و هوشي دانشآموزان ،مهارت ترغيب به يادگيري ،استفاده مناسب
از راهبردهاي تشويق و تنبيه ،آموزش و بهكارگيري راهبردهاي شناخت و فراشناخت
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هستند (میرشاهجعفری ،شریف و قاس��میتادوانی .)1390،ازجمله مؤلفههای ارزیابی
معلمان از نظر رفتاری مؤلفههاي شــوخ طبعي و بشاشــيت رفتاري ،اعتماد به نفس،
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عالقه و اشتياق معلم به دانشآموزان و عمل آموزش؛ وقت شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر
معلم ،احترام گذاشــتن به شاگردان ،تعهد و مســئوليتپذيري ،رعايت عدالت در بين
شاگردان؛ سعه صدر اشاره کرد (وحدانی ،محرمزاده و سیدعامری.)1391 ،
چناری ،بهمئی و برکت ( )1399در پژوهشــی به این نتیجه رسیدند که مدیریت
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و رهبری یکی از مؤلفههای ســنجش کیفیت آموزشــی معلمان مدارس جهت ارزیابی
آموزشــی ـ رفتاری اســت .ماجدی ،نادری و ســیف نراقی( )1398در تحقیق خود به
این نتیجه دس��ت یافتند که مدیریت کالس درس از طرف معلمان از مؤلفههای مهم
ارزیابی آموزشی اس��ت .تقیپورظهیر ،طاهری و جعفری ( )1397در پژوهشی به این
نتیجه رســیدند که ،مؤلفههای ارزیابی آموزشــی ـ رفتاری معلمان مدیریت ،اخالق و
شخصیت بود .مظاهری و انصاریزاده ( )1397در پژوهشی اعالم کردند دانش ،نگرش،
مهارت و توانایی معلمان از مهمترین مؤلفههای ارزیابی آموزشی معلمان است .فرخنژاد
و پیردادیان ( )1390در پژوهشــی به این نتیجه رسیدند که رعایت مقررات آموزشی،
نحوه تعامل دانشآموز با معلم ،میزان اســتفاده از تکنولوژی آموزشی ،رضایت از نتایج
ارزش��یابی ،میزان آگاهی از اهداف ارزش��یابی و کیفیت فرآیند تدریس ـ یادگیری در
ارزیابی آموزشــی -رفتاری معلمان مهم هستند .آموزشو پرورش گرجستان (،)2016
نش��انگرهای کلیدی ارزیابی عملکرد آموزشی ـ رفتاری در حوزه مدارس ابتدایی را در
 9مؤلفه برنامهدرسی ،آموزش ،ارزشیابی ،برنامهریزی ،رهبری ،رشد ویادگیری ،محیط
و جامعه ،فرهنگ و برنامههای فوق درســی شناســایی کرده است .در مجموع با توجه
به بررســیهای صورت گرفته ،مشــخص گردید ،در این زمینه تاکنون پژوهشی انجام
نشده اســت ،لذا ضروری است چنین تحقیقاتی در جهت شناسایی مؤلفههای ارزیابی
آموزشی ـ رفتاری معلمان و دبیران مدارس صورت پذیرد.

سؤالهای پژوهش

 .1چه مؤلفههایی در رابطه با ارزیابی آموزشــی ـ رفتاری معلمان و دبیران مدارس
اسالمی طلوع وجود دارد؟

 .2چــه راهکارهایی موجب بهبود ارزیابی آموزشــی ـ رفتــاری معلمان و دبیران
مدارس طلوع میگردد؟
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روششناسی پژوهش
مطالعـة حاضـر پژوهشـی کاربـردی اسـت کـه بـه روش كيفي انجام شـده اسـت.
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جامع�ه آم�اری پژوه�ش کلیه صاحبنظـران ،اعم از خبـرگان نظری در حـوزه ارزیابی
آموزشـی ـ رفتـاری معلمـان و خبـرگان تجربـی در حـوزه ارزیابی آموزشـی -رفتاری
معلمـان مـدارس اسلامی طلـوع بودنـد که دارای سـوابق علمـی ،پژوهشـی و اجرایی
بـوده و شـناخت کافـی در زمینـه ارزیابـی را داشـتند .از ایـنرو نمونـه ایـن پژوهـش
ش�امل خب�رگان نظ�ری و تجرب�ی بودن�د ک�ه در م�دارس طل�وع دارای س�متهای
مختلف�ی بوـده و کار ارزیابـی معلمـان را انج�ام میدادن�د ،کهـ به ص�ورت نمونهگیری
هدفمنـد تا رسـیدن به اشـباع نظـری که در این پژوهـش  10نفر بود ،بـرای مصاحبه
انتخـاب شـدند (زیـرا دادههـای حاصـل از مصاحبـه از نفـر  9ام بـه بعد تکـراری بوده
و بـه اصطلاح بـه اشـباع نظـری رسـیده بودنـد ،امـا جهـت اطمینـان بیشـتر از ایـن
مصاحبهه�ا ت�ا نف�ر دهـم ادامه پی�دا ک�رد) .اب�زار پژوهش ب�رای جم�عآوری اطالعات
و دادهه�ا ،مصاحبهـ از ن�وع مصاحب�ه نيم�ه سـاختاريافته بـوده اسـت کـه بـه صـورت
انفـرادی و بـر مبنـای بررسـی ادبیـات نظـری به شـکل حضـوری انجـام شـد .از آنجا
کـه ایـن پژوهـش بـه صـورت کیفـی و از روش مصاحبـه نیمـه سـاختار یافتـه جهت
گ�ردآوری دادهه�ا اس�تفاده شدـ اس�ت ،لذـا بهمنظ�ور تجزیـه و تحلیـل دادههـا روش
کدگ�ذاری تماتی�ک مـورد اس�تفاده قرارگرف�ت .در ایـن روش از بررسـی گزارههـای
کالمی مصاحبه شـوندگان در قالب مصادیق عینی ،اسـتعارات ،و مفاهیم شـروع شـده
و بـا قرائـت چندیـن بـاره بـه مفاهیم اولیـه و مقولههـای مرتبـط میرسـید .در واقع،
بعـد از مطالعـه متـن هـر یـک از مصاحبههـا ،قسـمتهایی کـه بـا توجـه به سـؤاالت
پژوهـش و اهـداف تحقیـق میتوانسـت بهعنـوان یـک کـد اولیـه در نظر گرفته شـود
مش�خص شدـه و بهعن�وان مفه�وم اولی�ه انتخاـب میگردی�د .در ادامه ،مفاهیـم اولیه
در طبقههـای باالتـر کـه دارای اشـتراک بودنـد ،در قالـب مؤلفههـای تشـکیلدهنده
ارزیاب�ی آموزش�ی -رفتـاری معلمـان تعریـف میشـد و در نهایـت مؤلفههـا در ابعـاد
اصل�ی ش�کلدهنده ارزیاب�ی آموزش�ی -رفت�اری معلم�ان طبقهبندی شـدند.
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 لیال قرائیان  اصغر زمانی

جدول .1مشخصات جامعه آماری و مشارکت کنندگان بخش مصاحبه پژوهش
جامعه

نمونه

جامعه آماری در این پژوهش کلیه خبرگانی نظری و تجربی بودند که در زمینه ارزیابی آموزشی -رفتاری
مدارس اسالمی طلوع دارای شناخت کافی بوده و مؤلف کتاب و مقاالت علمی در زمینه ارزیابی میباشند و در
مدارس طلوع دارای سمتهای مختلفی هستند که کار ارزیابی را انجام میدهند.

شماره

جنسيت

تحصيالت

سمت شغلي

سنوات خدمت

خبره 1

زن

دكتراي تكنولوژي آموزشي

عضو هسته پژوهشي
يادگيري دانشگاه عالمه
طباطبائي

26

خبره2

مرد

دكتراي مديريت آموزش عالي

عضو هيئت علمي دانشگاه
عالمه طباطبائي

16

خبره3

مرد

كارشناسي ارشد علوم تربيتي

قائم مقام مؤسسه طلوع

27

خبره4

زن

كارشناسي ارشد مديريت
اجرايي  -استراتژيك

مديريت پيش دبستاني طلوع

خبره5

زن

كارشناسي ارشد مديريت
آموزشي

مديركل آموزش مؤسسه
طلوع

35

خبره6

زن

دكتراي برنامهريزي آموزشي

مدرس آموزش عالي
فرهنگيان

30

خبره7

زن

كارشناسي زيست شناسي
سلولي مولكولي

معاونت آموزشی -اجرایی
متوسطه دوم طلوع

18

خبره8

مرد

كارشناس ابتدائي

بازرس اداره كل آموزش و
پرورش

40

خبره 9

زن

كارشناس ارشد مديريت
آموزشي

مديريت دبستان طلوع

خبره10

زن

دكتراي فلسفه تعليم و تربيت

مديريت متوسطه طلوع

89

13

25
35

یافتههای پژوهش
در اين مرحله پژوهشگر دادههاي گردآوري شده از مصاحبهها را بررسي کرده و سعي
شده مفاهيمي از عمق مصاحبهها استخراج کند .همانگونه که از نتایج تحلیل تماتیک
مصاحبهها مشــاهده میشود ،در مرحله اولیه کدگذاری و استخراج مفاهیم اولیه ،تعداد
 69مفهوم به صورت کدهای اولیه شناسایی گردید.
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جدول .2مفاهیم اولیه استخراج شده در مرحله اول کدگذاری تحلیل تماتیک
ردیف
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مفاهیم اولیه کدگذاری تحلیل تماتیک

۱

بهكارگيري شيوههاي مناسب و مؤثر تربیتی براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت دانشآموزان

2

رعایت نظم در شروع و خاتمه کالس و تسلط بر اداره کالس با مشارکت دانشآموزان

3

همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم برنامههای درسی و کالسی

4

تالش برای ایجاد شوق و دلبستگی به دین و دانش

5

برخورداری از انگيزه قوي ،جديت ،پويايي و نشاط همراه با صبر و تحمل باال

6

همکاری با مسئولین واحد آموزشی در برگزاری امتحانات در حیطه وظایف شغلی

7

رعایت قوانین ،مقررات و سلسله مراتب اداری

8

رعایت شعائر اسالمی و هنجارهای جامعه و گسترش و تقویت اخالقاسالمی در محیط کار

9

توجه به حضور به موقع در محل کار و شرکت مؤثر در جلسات

10

برخورداری از روحیه انتقادپذيری

11

تحمل عقايد نو و غيرعادي دانشآموزان

12

رضایتمندی از مدیر و همکاران و محیطکار

13

مسئول دانستن خود در قبال آینده جامعه و دانشآموزان

14

تقدیر و تشکر از زحمات و موفقیتهای خود در محیطکاری از طرف مدیر و مسئوالن

15

میزان پذیرفتن اشتباهات خود

16

ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دانشآموزان

17

رعایت اصول سنجش در انجام ارزشیابیها و طراحی سؤاالت امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه

18

رعایت مقررات در تصحیح اوراق امتحانی ،ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشی

19

شرکت یا همکاری در برگزاری جشنوارهها ،مسابقات ،فعالیتهای علمی ،تربیتی

20

مطالعه کتب و نشریات (مجالت رشد ،فصلنامه تعلیم و تربیت)

21

شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی مرتبط با وظایف شغلی

22

شرکت در کالسهای ضمن خدمت

23

موفقیت در امر تدریس

شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی :مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
 لیال قرائیان  اصغر زمانی
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جدول ( .2ادامه)
ردیف

مفاهیم اولیه کدگذاری تحلیل تماتیک

24

موفقیت در اجرای وظایف محوله در محیطکاری

25

امکان بروز استعداد در محیطکاری

26

مطالعه و دانش افزایی مداوم و مستمر

27

ی مشخص و تکنیکهای مخصوص به خود
داشتن روشهای معین ،ارزشها 

28

ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران

29

استفاده از مطالب سازماندهنده شامل مروركردن مطالب و ايجاد ارتباط مطالب درسي با يكديگر

30

ایجاد انگیزه در دانشآموزان از طریق فعالکردن آنان در کالس درس

31

تشویق دانشآموزان به ساختن وسایل کمک آموزشی

32

استفاده بجا از انواع رسانههای آموزشی ،وسایل کارگاهی ،آزمایشگاهی و کتابخانه

33

توجه به پرورش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان

34

همكاري و تالش براي رفع مشكالت تحصيلي و انضباطي فراگيران

35

ترغیب دانشآموزان به مطالعه کتابهای غیردرسی در رابطه با درس خود

36

تعيين تكاليف یا ارائه موضوعات تحقيقي در حد توان دانشآموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها

37

استفاده از فناوریهای جدید و هوشمند و وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع درس

38

تسلط به موضوع درس و بهروز بودن و توانمندی در پاسخگویی به سؤاالت درسی با روحیه باز و با حوصله

39

خالقیت و نوآوری در تدریس و ارائه مطالب جدید و فراتر از کتاب درسی

40

استفاده از طرح درس و رعایت بودجهبندی کتاب در طول هفته ،ماه و نیمسال

41

ارائه تکالیف درسی یا موضوعات تحقیقی و کنترل و دقت در انجام و بررسی آنها

42

انجام ارزشیابیهای مستمر از فرآیند یاددهی و یادگیری و ثبت نمرات آنها برای اطالع مدرسه و اولیا

43

داشتن قدرت بیان و روش تدریس مناسب و توانایی انتقال مطالب

44

برقراری ارتباط بین موضوع درس با زندگی دانشآموزان

45

ارائه مطالب پیشنیاز درس جدید برای فهم بهتر و پیوستگی مطالب (از ساده به دشوار)

46

دقیق و جدی بودن در طرح سؤاالت آزمون و برگزاری و تصحیح اوارق امتحانی و ثبت نمرات در سامانه

47

ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی ،یادگیری و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی
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شمارة پیاپی 20
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فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

جدول ( .2ادامه)
ردیف
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سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

مفاهیم اولیه کدگذاری تحلیل تماتیک

48

استفاده مناسب از دفاتر کالسی (ثبت نمرات) و گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و انضباطی تربیتی
فراگیران

49

شناسایی و توجه به نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان دوره تحصیلی مربوط برای حل مشکالت آموزشی
و تربیتی

50

شناسایی تفاوتهای فردی و توجه به روحیه آنان برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی

51

استفاده از انواع شیوههای تشویقی و تربیتی (کالمی و غیرکالمی) برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی

52

تالش برای ایجاد محیطی شاداب و بانشاط و داشتن روحیه شوخ طبعی و گشادهرویی

53

استفاده از مشارکت دانشآموزان در یادگیری بهتر مباحث درسی و شاگرد پروری

54

ایجاد انگیزه و رغبت برای مطالعه و تحقیق در دانشآموزان

55

متنوع و جذاب ساختن کالس درس

56

احساس تعهد ،مسئولیت ،دلسوزی و احترام متقابل

57

داشتن انگیزه ،اعتماد به نفس ،شوق و عالقه وافر به تدریس

58

احساس امنیت در کالس درس و نداشتن ترس از تحقیر ،تمسخر شدن و برخوردکردن

59

داشتن رابطه دوستانه با دانشآموزان و احترام قائل شدن براي هر یک از آنها

60

به کارگیری شیوههای صحیح تشویق و تنبیه

61

ارتباط دادن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان

62

توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان در هنگام تدریس

63

قدرت اداره و رهبری کالس

64

حداکثر استفاده از وقت کالس برای فعالیتهای درسی ،تشکیل منظم کالس ،ورود و خروج به موقع

65

رعایت موازین دینی ،اخالقی ،جایگاه شأن معلمی ،آراستگی و پوشش

66

ايجاد محيطي لذت بخش و آرام در کالس درس همراه با شوخي و تفريح با پرهیز از هرگونه زيادهروي دوجانبه

67

داشتن برنامه مدون و زمان بندی شده برای اداره کالس

68

ایجاد فرصت سؤال برای دانشآموزان و تشویق آنها به سؤالکردن

69

ايجاد امكان مشارکت كليه دانشآموزان در فعاليتهاي كالسي

شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی :مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
 لیال قرائیان  اصغر زمانی
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در ادامه جهت انســجام بیشتر ،تحلیل و تفسیر منسجمتر مفاهیم استخراج شده به
کدگذاری ثانویه کدهای استخراج شده در قالب مفاهیم ثانویه پرداخته شده است.
جدول .3کدگذاری مرحله دوم برای ایجاد مفاهیم ثانویه
مفاهیم
ثانویه
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مفاهیم اولیه
 .1بهكارگيري شيوههاي مناسب و مؤثر تربیتی براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت دانشآموزان
 .2رعایت نظم در شروع و خاتمه کالس و تسلط بر اداره کالس با مشارکت دانشآموزان
 .3همکاری با مدیر مدرسه در تنظیم برنامههای درسی و کالسی
 .4تالش برای ایجاد شوق و دلبستگی به دین و دانش در دانشآموزان
 .5برخورداری از انگيزه قوي ،جديت ،پويايي و نشاط همراه با صبر و تحمل باال

ویژگیهای اخالقی و شخصیتی

 .6همکاری با مسئولین و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات در حیطه وظایف شغلی
 .7رعایت قوانین ،مقررات و سلسله مراتب اداری
 .8رعایت شعائر اسالمی و هنجارهای جامعه و گسترش و تقویت اخالق اسالمی در محیطکار
 .9توجه به حضور به موقع در محل کار و شرکت مؤثر در جلسات
 .10برخورداری از روحیه انتقادپذيری
 .11تحمل عقايد نو و غيرعادي دانشآموزان
 .12رضایتمندی از مدیر و همکاران و محیطکار
 .13مسئول دانستن خود در قبال آینده جامعه و دانشآموزان
 .14تقدیر و تشکر از زحمات و موفقیتهای خود در محیطکاری از طرف مدیر و مسئوالن
 .15میزان پذیرفتن اشتباهات خود
 .1ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دانشآموزان

ویژگیهای تخصصی

 .2رعایت اصول سنجش در انجام ارزشیابیها و طراحی سؤاالت امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه
 .3رعایت مقررات در تصحیح اوراق امتحانی ،ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشی
 .4شرکت یا همکاری در برگزاری جشنوارهها ،مسابقات ،فعالیتهای علمی ،تربیتی و ...
 .5مطالعه کتب و نشریات
 .6شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی مرتبط با وظایف شغلی
 .7شرکت در کالسهای ضمن خدمت

ë
ë
ë
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جدول ( .3ادامه)
مفاهیم
ثانویه
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مفاهیم اولیه
 .8موفقیت در امر تدریس

ویژگیهای تخصصی

 .9موفقیت در اجرای وظایف محوله در محیطکاری
 .10امکان بروز استعداد در محیطکاری
 .11مطالعه و دانشافزایی مداوم و مستمر
ی مشخص و تکنیکهای مخصوص به خود
 .12داشتن روشهای معین ،ارزشها 
 .13ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران
 .1استفاده از مطالب سازماندهنده شامل مرور كردن مطالب و ايجاد ارتباط مطالب درسي با يكديگر
 .2ایجاد انگیزه در دانشآموزان از طریق فعال کردن آنان در کالس درس

مهارتهای تدریس

 .3تشویق دانشآموزان به ساختن وسایل کمک آموزشی
 .4استفاده بجا از انواع رسانههای آموزشی ،وسایل کارگاهی ،آزمایشگاهی و کتابخانه
 .5توجه به پرورش مهارتهاي اجتماعی دانشآموزان
 .6همكاري و تالش براي رفع مشكالت تحصيلي و انضباطي فراگيران
 .7ترغیب دانشآموزان به مطالعه کتابهای غیردرسی در رابطه با درس خود
 .8تعيين تكاليف یا ارائه موضوعات تحقيقي در حد توان دانشآموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها
 .1استفاده از فناوریهای جدید و هوشمند و وسایل کمک آموزشی متناسب با موضوع درس
 .2تسلط به موضوع درس و به روز بودن و توانمندی در پاسخگویی به سؤاالت درسی با روحیه باز و با حوصله و عالقه
 .3خالقیت و نوآوری در تدریس و ارائه مطالب جدید و فراتر از کتاب درسی
 .4استفاده از طرح درس و رعایت بودجه بندی کتاب در طول هفته ،ماه و نیمسال
 .5ارائه تکالیف درسی یا موضوعات تحقیقی و کنترل و دقت در انجام و بررسی آنها

ارزیابی آموزشی

 .6انجام ارزشیابیهای مستمر از فرآیند یاددهی و یادگیری و ثبت نمرات آنها برای اطالع مدرسه و اولیا
 .7داشتن قدرت بیان و روش تدریس مناسب و توانایی انتقال مطالب درسی
 .8برقراری ارتباط بین موضوع درس با زندگی دانشآموزان و نیازهای جامعه
 .9ارائه مطالب پیشنیاز درس جدید برای فهم بهتر و پیوستگی مطالب (از ساده به دشوار)
 .10دقیق و جدی بودن در طرح سؤاالت آزمون و برگزاری و تصحیح اوارق امتحانی و ثبت نمرات در سامانه
 .11میزان ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی ،یادگیری و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

 .12میزان استفاده مناسب از دفاتر کالسی و گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی و انضباطی تربیتی فراگیران
 .13میزان شناسایی و توجه به نیازها و تفاوتهای فردی دانشآموزان برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی آنان

شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی :مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
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جدول ( .3ادامه)
مفاهیم
ثانویه

مفاهیم اولیه
 .1شناسایی تفاوتهای فردی و توجه به روحیه آنان برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی

95

 .2استفاده از انواع شیوههای تشویقی و تربیتی (کالمی و غیرکالمی) برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی
 .3تالش برای ایجاد محیطی شاداب و بانشاط و داشتن روحیه شوخ طبعی و گشادهرویی
 .4استفاده از مشارکت دانشآموزان در یادگیری بهتر مباحث درسی و شاگرد پروری
 .5ایجاد انگیزه و رغبت برای مطالعه و تحقیق در دانشآموزان

کنش روانشناسانه

 .6متنوع و جذاب ساختن کالس درس برای دانشآموزان
 .7احساس تعهد ،مسئولیت ،دلسوزی و احترام متقابل
 .8داشتن انگیزه ،اعتماد به نفس ،شوق و عالقه وافر به تدریس
 .9احساس امنیت در کالس درس و نداشتن ترس از تحقیر ،تمسخر شدن و برخورد کردن
 .10داشتن رابطه دوستانه با دانشآموزان و احترام قائل شدن براي هر یک از آنها
 .11به کارگیری شیوههای صحیح تشویق و تنبیه
 .12ارتباطدادن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان
 .13توجه به تفاوتهای فردی دانشآموزان در هنگام تدریس
 .1قدرت اداره و رهبری کالس
 .2حداکثر استفاده از وقت کالس برای فعالیتهای درسی ،تشکیل منظم کالس

مدیریت کالس

 .3رعایت موازین دینی ،اخالقی ،جایگاه شأن معلمی ،آراستگی و پوشش
 .4ايجاد محيطي لذتبخش و آرام در کالس درس همراه با شوخي و تفريح با پرهیز از هرگونه زيادهروي دوجانبه
 .5داشتن برنامه مدون و زمانبندی شده برای ادارهکالس
 .6ایجاد فرصت سؤال برای دانشآموزان و تشویق آنها به سؤال کردن
 .7ايجاد امكان مشارکت كليه دانشآموزان در فعاليتهاي كالسي

براســاس نتایج جدول ( 69 ،)3مفهوم اولیه مســتخرج از تحلیل تماتیک مربوط به
مصاحبهها در قالب  6مفهوم ثانویه طبقهبندی و کدگذاری گردید .در مرحله بعد ،شش
مفهوم تولید شــده در فرآیند کدگذاری ثانویه در قالب مقولههای کلی یا تمهای اصلی
طبقهبندی شــدند .مقولههای اصلی و نحوه ارتباط آنها با مفاهیم در جدول  4درج شده
است.
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مقوله کلی (تم اصلی)
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ويژگيهاي اخالقي
و شخصيتي

 éمؤلفههاي شوخطبعي و بشاشيترفتاري
 éاعتماد به نفس
 éعالقه و اشتياق معلم به دانشآموزان و عمل آموزش
 éوقتشناسي
 éنوع پوشش و ظاهر معلم
 éاحترامگذاشتن به شاگردان
 éتعهد و مسئوليتپذيري
 éرعايت عدالت در بين شاگردان

ويژگيهاي تخصصي

 éتسلط كامل بر موضوع تدريس
 éدانش علمي معتبر و به روز و كارآمد از موضوع درسي
 éبيان كاربردي موضوع درسي در زندگي

مهارتهاي تدريس

 éانتقال شيوا ،ساده و شفاف موضوعات درسي
 éبهكارگيري روشهاي تدريس مناسب با موضوع
 éسازماندهي و ساختار مناسب در ارائه مطالب
 éاستفاده از وسايل كمك آموزشي در فرآیند تدريس
 éدرگيركردن فعال دانشآموزان در موقعيت يادگيري
 éبهكارگيري روشهاي تدريس فعال
 éفرصت تمرين و تكرار ،مطالب در كالس

ارزيابي آموزشي

كنش روانشناسانه

مديريت كالس
سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

مفاهیم ثانویه

 éكاربرد روشهاي متنوع ارزيابي
 éتعيين هدفهاي يادگيري قابل تحقق و متناسب با توانايي شاگردان
 éبهكارگيري روشهاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي
 éفعاليت تكميلي متنوع و مناسب براي دانشآموزان
 éارائه بازخورد دقيق و فوري به دانشآموزان

 éاستفاده از منابع انگيزشي
 éتوجه به تفاوتهاي فردي شاگردان
 éآشنايي با پيشينه تحصيلي و هوش دانشآموزان
 éمهارت ترغيب به يادگيري
 éاستفاده مناسب از راهبردهاي تشويق و تنبيه
 éآموزش و بهكارگيري راهبردهاي شناخت و فراشناخت
 éتهيه طرح درس
 éتعيين قوانين و مقرارت كالس با كمك دانشآموزان
 éنظارت و كنترل بر دانشآموزان با تأکید برخود نظارتي
 éايجاد جو رواني مناسب بدون تنش و استرس
 éشناسايي و كنترل عوامل مزاحم در اجراي برنامه كالس
 éبرقراري رابطه سازنده با دانشآموزان با تأکید بر مشاركت همه دانشآموزان

شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی :مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
 لیال قرائیان  اصغر زمانی

در جدول ( ،)4به مقولههای اصلی استخراج شده بر اساس کدگذاری اولیه و ثانویه پرداخته
شده است .در فرآیند طبقهبندی و کدگذاری مفاهیم ممکن است تشابه لغوی بین مفاهیم
وجود داشته باشد و یا یک مفهوم را بتوان در دو یا چند طبقه قرار داد .به وجود آمدن چنین
مسائلی در تجزیه و تحلیل دادههای کیفی طبیعی است و از نقطه نظر روششناسی تحلیل
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تماتیک تشابه لغوی بین برخی مفاهیم و مقولههای بدست آمده ایرادی ندارد .و یک مفهوم
را براساس نزدیکترین ارتباطی که با هر کدام از تمهای اصلی دارد میتوان طبقهبندی کرد.
 .2چه راهکارهایی موجب بهبود ارزیابی آموزشی ـ رفتاری معلمان و دبیران مدارس
طلوع میگردد؟

جدول  .5راهکارهای اولیه استخراج شده در مرحله اول کدگذاری تحلیل تماتیک
ردیف

راهکارهای اولیه کدگذاری تحلیل تماتیک

۱

توجه در بهكارگيري شيوههاي مناسب و مؤثر تربیتی براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت در دانشآموزان

2

رعايت نظم در شروع و خاتمه کالس و تسلط بر اداره کالس با مشارکت دانشآموزان

3

توجه و اهميت به همکاری با مدیر مدرسه ،در تنظیم برنامههای درسی و کالسی

4

اهميت به همکاری با مسئولین و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات ،در حیطه وظایف شغلی

5

توجه و اهميت به حضور به موقع در محل کار و شرکت مؤثر در جلسات

6

اهميت قائل بودن به میزان استفاده مناسب از دفاتر کالسی و گزارش مستمر از وضعیت تحصیلی

7

اهميت به تقدیر و تشکر از زحمات و مو ّفق ّیتهای خود در محیطکاری ،از طرف مدیر و مسئوالن

8

دقت به رعایت مقررات ،در تصحیح اوراق امتحانی ،ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشی

9

توجه به میزان ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی-یادگیری و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای ارتقاء کیفیت
آموزشی و تربیتی

10

اهمیت دادن به تفاوتهای فردی و توجه به روحیه دانشآموزان برای حل مشکالت آموزشی و تربیتی

11

اهمیت و توجه به ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارتهای شغلی به دیگران

12

اهميت قائل بودن به شرکت یا همکاری در برگزاری جشنوارهها ،مسابقات و فعالیتهای علمی

13

اهميت وتوجه به همكاري و تالش براي رفع مشكالت تحصيلي و انضباطي فراگيران

14

اهميت و توجه به شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی مرتبط با وظایف

15

پرفايده دانستن حضور در کالسهای ضمن خدمت

16

توجه ،دقت و جدیّت در طرح سؤاالت آزمون ،برگزاری و تصحیح اوارق امتحانی و ثبت نمرات

17

مرور كردن مطالب و ايجاد ارتباط مطالب درسي با يكديگر ،توسط معلمان و دبیران مدارس طلوع

18

اهميت قائل بودن درایجاد فرصت و تشويق ،براي سؤال كردن دانشآموزان

19

توجه به مرتبط نمودن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان

ë
ë
ë
ë

سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

همانگونه که از نتایج تحلیل تماتیک مصاحبهها مشــاهده میشــود ،در مرحله اولیه
کدگذاری و استخراج مفاهیم اولیه ،تعداد  19راهکار به صورت کدهای اولیه شناسایی گردید.
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جدول .6کدگذاری مرحله دوم برای ارائه راهکارها در مرحله ثانویه
ردیف
۱

اهميت به تقدیر و تشکر از زحمات و مو ّفق ّیتهای خود در محیطکاری ،از طرف مدیر

2

اهمیت دادن به تفاوتهای فردی و توجه به روحیه دانشآموزان برای حل مشکالت آموزشی
و تربیتی

3
4

رفتاری

اهميت قائل بودن درایجاد فرصت و تشويق ،براي سؤال كردن دانشآموزان
توجه به مرتبط نمودن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان

5

توجه در بهكارگيري شيوههاي مناسب و مؤثر تربیتی براي ايجاد و تقويت رفتار مثبت در
دانشآموزان

6

رعايت نظم در شروع و خاتمه کالس و تسلط بر اداره کالس با مشارکت دانشآموزان

7

دقت به رعایت مقررات ،در تصحیح اوراق امتحانی ،ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر
واحد آموزشی

8

توجه به میزان ارزشیابی مستمر از فرآیند یاددهی-یادگیری و بکارگیری نتایج ارزشیابی برای
ارتقاء کیفیت آموزشی و تربیتی

9

اهمیت و توجه به ابداع روشها و یا شیوههای مؤثر در انتقال دانش و مهارتهای شغلی به
دیگران

10

اهميت قائل بودن به شرکت یا همکاری در برگزاری جشنوارهها ،مسابقات ،فعالیتهای علمی

11

توجه به همكاري و تالش براي رفع مشكالت تحصيلي و انضباطي فراگيران

12

شرکت در جلسات آموزشی و توجیهی مرتبط با وظایف شغلی

13
14

سال ششم ë
شمارة ë 3
شمارة پیاپی ë 20
پاییز ë 1400

راهکارهای مرحله ثانویه کدگذاری تحلیل تماتیک

آموزشی

پرفايده دانستن حضور در کالسهای ضمن خدمت
توجه ،دقت و جدیّت در طرح سؤاالت آزمون ،برگزاری و تصحیح اوارق امتحانی و ثبت نمرات
در سامانه

15

توجه به استفاده از مطالب سازمان دهنده ،شامل مروركردن مطالب و ايجاد ارتباط مطالب درسي
با يكديگر

16

اهميت قائل بودن به میزان استفاده مناسب از دفاتر کالسی و گزارش مستمر از وضعیت
تحصیلی  ،انضباطی و تربیتی

17

توجه و اهميت به همکاری با مدیر مدرسه ،در تنظیم برنامههای درسی و کالسی

18

اهميت به همکاری با مسئولین و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات ،در حیطه
وظایف شغلی

19

توجه و اهميت به حضور به موقع در محل کار و شرکت مؤثر در جلسات

شناسایی مؤلفههای ارزیابی آموزشی -رفتاری معلمان و دبیران
مدارس اسالمی :مورد مطالعه مدارس طلوع شهر تهران
 لیال قرائیان  اصغر زمانی
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براســاس نتایج جدول ( 19 ، )6راهکار در مرحله اولیه مستخرج از تحلیل تماتیک
مربوط در قالب دو مفهوم رفتاری و آموزشی طبقهبندی و کدگذاری گردید.

بحثو نتیجهگیری......................................................................................................

تحلیل یافتهها ســؤال اول پژوهش بیانگر آن است که ،مؤلفههای مؤثر در رابطه با ارزیابی
آموزش��ی ـ رفتاری معلمان و دبیران مدارس طلوع به صورت ویژگیهای اخالقی و شخصیتی،
ویژگیهای تخصصی ،مهارتهای تدریس ،ارزیابی آموزشــی ،کنش روانشناســانه و مدیریت
کالس اس��تخراج ش��د .بهطوری که مدیریت کالس درس به لحاظ رفتار معلمي میتواند در
مؤلفههای رفتــاری معلمان قرار بگیرد و از طرف دیگر به لحاظ ویژگیهای تخصصی میتواند
در بخش مؤلفههاي آموزشی قرار بگیرد ،چون مدیریت کالس درس همه مقولههايش در واقع
رفتار نیستند .در مديريت كالس درس ،داشتن اعتماد به نفس معلم در مؤلفه رفتاری میآيد.
معلمی یک اخالق فاضله انس��انی اس��ت از اینرو ویژگیهای اخالقی از جمله مهمترین ابعاد
ویژگیهای حرفهای یک معلم است .مسئولیتپذیری ،احترام و ادب ،شخصیت معلمی ،صداقت
و درستی ،جسارت در بیان ،تعهد و عفت کالم و مانند این ویژگیها سازنده ویژگیهای اخالقی
معلم تراز جهانی است .معلم ،در رفتار نیز معلم است از اینرو سکنات رفتاری معلم نیز قدرت
آموزندگی دارد و دانشآموزان از این رفتار نیز یاد میگیرند .از اینرو ،ویژگیهای رفتاری از جمله
صالحیتهای معلم تراز جهانی قلمداد میگردد .برخورد با هیجانات که نشاندهنده ویژگیهای
عاطفی معلم است از دیگر ابعاد مهم ویژگیهای حرفهای قلمداد میشود .مؤلفههای بُعد عملکرد
اثربخشترین مؤلفهها را شــامل میشوند که در میان آن ،قدرت علمی معلم و فن بیان و ارائه
مطلب و توان وی در طراحی آموزشی و مسائل مرتبط با برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی است که
همه آنچه معلمی نامیده میشــود را به صورت عملی به بروز و ظهور میرسانند .از آنجایی که
ماحصل دانش معلماند و نوک پیکان اثرگذاری آن میباشند ،در اولویت اول دستهبندی میشوند.
بعد از آن میتوان به مؤلفههای رفتاری معلم اشــاره داشت که میتوانند دلسوزی و پیگیری و
خستگیناپذیر بودن معلم را موجب شوند .ابعاد دیگر بهعنوان سنگ بنا و پایه محسوب میشوند.
چه بسا دانش فراوانی را یک معلم کسب کرده باشد و یا نگرش بسیار مطلوبی را در وجود خود
بپروراند اما هیچگاه به مرحله بروز و ظهور نرسد  ،بنابراین اثربخش هم نباشد.
نتایج بهدست آمده از سؤال اول پژوهش با نتایج تحقیق ،چناری و همکاران( ،)1399ماجدی
و همکاران ( )1398تقیپورظهیر ،طاهری و جعفری ( ،)1397مظاهری و انصاری زاده ()1397
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سال ششم
شمارة 3
شمارة پیاپی 20
پاییز 1400

فصلنامه (علمي ـ پژوهشي)
مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

و فرخنژاد و پیردادیان ( )1390همسو و همراستا است
بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش پیشنهادهای کاربردی به صورت زیر ارائه شده است:
100

الف) در اجرای برنامههای ارزیابی آموزشــی ـ رفتاری معلمان و دبیران مدارس طلوع ،مدیران به

صالحیت آنان توجه کنند و بهمنظور حرفـهاي كـردن معلمان و دبیران در اين حوزة مهم ،برنامـههـاي
بهسازي در جهت بهبود عملکرد و نگرش آنان تـدوين و اجـرایی کنند.

ب) با توجه به ویژگیهای شــخصیتی و اخالقی شناسایی شده پیشنهاد میشود ،مدیران مدارس

طلوع حین استخدام معلمان و دبیران به ویژگیهای ،وقتشناسی ،نوع پوشش و ظاهر معلمان ،مؤلفههای
شوخ طبعی و بشاشــیت رفتاری ،تعهد و مسئولیتپذیری ،عدالتمحوری ،عالقه و اشتیاق معلمان به
دانشآموزان توجه ویژهای نمایند.

ج) با توجه به اهمیت مدیریت و رهبری عنوان یک مؤلفه مهم در ارزیابی عملکرد پیشنهاد میشود

مسئولین ،برنامهریزان و مدیران مدارس طلوع به ترویج انتقادپذیری و روحیه انتقادگری سازنده در بین
معلمان ،استفاده از استعدادها و قابلیتهای همه معلمان و کارکنان ،و روابط انسانی مطلوب توجه نمایند.

د) بهمنظور طراحی ،اجرا و اصالح مؤلفههای ارزیابی آموزشی ـ رفتاری معلمان و دبیران در سطوح

مدارس طلوع از نظرات صاحبنظران عرصـــۀ تعلـیم وتربیـت از جملـه :مـدیران ،معاونـان و دبیـران
متعهـد ،متخصـص و مجـــرب بهرهگیري شود که با امکانات ،شرایط ،چالشها و مشـکالت مـدارس
آشـنا هسـتند ،و اتخاذ تصمیم ب ه صورت مشارکتی انجام شود و برنامهاي متناسب با امکانـات و شـرایط
موجود جهت ارزیابی آموزشی ـ رفتاری در مدارس طراحی و انتخاب شود.

و) برگزاری کارگاه آموزش��ی روشهای جدید تدریس به صورت مداوم برای آشنایی معلمان روشهای

مختلف تدریس ،توجه به دانش ،تجربه و نگرش مثبت معلمان به طرح درس و شرکت در همایشهاى مرتبط
و منظم و برنامهریزی شده بهمنظور افزایش مشارکت آنان در ارزیابی آموزشی ـ رفتاری نیز توصیه میشود.

از محدودیتهای تحقیق میتوان به جامعه آماری اشاره نمود که محدود به معلمان و دبیران
مدارس طلوع در شــهر تهران شــده ،در نتیجه در تعمیم نتایج آن به سایر مراکز آموزشی باید
احتیاط الزم صورت پذیرد.

تش ّکر و قدردانی
سال ششم ë
شمارة ë 3
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