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

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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Islamic school
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چکیده
é هدف: این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان و دبيران 

مدارس اسالمی طلوع انجام شد.
é روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردی است كه به روش كيفي انجام شده است. جامعه 
آماری پژوهش كليه صاحب نظران، اعم از خبرگان نظری در حوزه ارزیابی آموزشی- رفتاری 
معلمان و خبرگان تجربی در حوزه ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان مدارس اسالمی طلوع 
بودند كه به روش نمونه گيری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار پژوهش مصاحبه نيمه ساختار یافته  
بود. اعضای نمونه در این پژوهش پس از مصاحبه با 10نفر، اشباع نظري در پاسخ ها به دست 

آمد. جهت تجزیه و تحليل داده ها از روش كدگذاری تماتيک استفاده گردید.
é یافته ها: بر اســاس نتایج مؤلفه های مؤثر در رابطه با ارزیابی آموزشــی- رفتاری معلمان 
و دبيران مدارس اســالمی طلوع ، 69 مؤلفه به صورت ویژگی های : اخالقی و شخصيتی، 
تخصصی، مهارت های تدریس، ارزیابی آموزشــی، كنش روانشناســانه و مدیریت كالس 
استخراج شد. 19راهکار، نيز به صورت راهکارهای آموزشی و راهکارهای رفتاری استخراج 

و تقسيم بندی شدند.
é نتيجه گيری: از پيامدهای مهم شناســایی مؤلفه های ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان و 

دبيران؛ نوآوری آموزشی، كنترل و نظارت و ارزشيابی است. 

واژگان کلیدی:  آموزش، رفتار، ارزیابی معلمان، ارزیابی آموزشی- رفتاری، مدارس اسالمی.



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

82

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

مقدمه و بیان مسأله
در دنيای امروز مهم ترين وظيفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طريق رشــد 
دادن حس مسئوليت شخصی است، به چنين شيوه ای كه اجتماع نتايج آن را بيش از 
مجموع افرادی كه در بر دارد، نشــان دهد )Lee, 2019). آموزش  و پرورش هركشوری 
سهم مهم و اساسی در سرنوشت اجتماعی و سياسی و فرهنگی آن كشور دارد. تقويت 
بنيۀ علمی و تربيتی كشور، انتقال فرهنگ به آيندگان و حفظ ميراث گذشتگان، تقويت 
ارادۀ ملــی، ايجاد بينش سياســی صحيح، برقراری روابط اجتماعــی، تقويت پايه های 
اقتصادی، همه ازجمله كاركردهای نظام تربيتی اســت كه مدرسه می تواند در رسيدن 
به آنها نقش مهمی داشــته باشــد )عبدالحســينی، 1395(. مدارس اسالمی در نظام 
آمــوزش و پرورش پديده ای نوظهور بود كه مبتنی بــر نيازهای فرهنگی جامعه ايران 
در اين كشور تأسيس شــد تا دانش آموزان ضمن آموختن علوم غيردينی و تخصصی، 
به آموزش مســائل دينی همچون احکام، اخالق و قرآن نيز بپردازند )شــکوری و دارا، 
1391(. مهم ترين رســــالت نظام مدارس اســالمي برنامه ريزي براي رشد و پرورش 
انسان هايي مؤمن و عامل به تعاليم اســــالم اســــت. انجام اين رســــالت بالندگي، 
دوام و اســــتکمال نظام اســالمي را به دنبال دارد و بســتري فراهم مي كند تا آحاد 
جامعــه وظايفي را كه خداوند براي آنها معين فرموده، انجام دهند و به ســــوي فالح 
و رســــتگاري گام بردارند )سعيدی رضوانی، امين خندقی، باغگلی و محمدی چابکی، 
1395(. مدارس اســالمی مانند بيشــتر مدارس دينی، خواهان خدمت كردن به ســه 
هدف آموزش دينی، آموزش اجتماعی- فرهنگی و آموزش علمی هستند )خادمی فرد، 

عباس پور و حسين زاده، 1394(. 
فراهم ساختن اين امکانات و ايجاد تغييرات يادشده برای بروز خالقيت، پويايی، نوآوری 
)Stacey,Talbot, Buchanan & Mayer, 2020( و نشــاط در مدرســه ها ضرورت دارد 

 از اين رو تمركز قدرت اداره ســازمان های آموزشی و پرورشی در دســـت افـــرادی كه 
متعلق بـــه يک گروه سياسی خاص هستند و صالحيت اخالقی و علمی و تجربی الزم 
را ندارند كاری غيراخالقی و برای جامعه زيان بار است )ميركمالی و حاج خزيمه، 1395: 
10(. يکی از مهم ترين اجزائی كـه نظام آموزش و پرورش بر پايه آن استوار بـوده معلـم 
اسـت؛ به طوری كه اثربخشی آموزشی تا حدود زيادی به اثربخشی معلـم بسـتگی دارد 



83

شناسایی مؤلفه های ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان و دبیران 
مدارس اسالمی: مورد مطالعه مدارس طلوع  شهر تهران

81 - 102لیال قرائیان اصغر زمانی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

)قهرمانی فرد و ســيدعباس زاده، 1395: 28(. معلمــان مهم ترين و مؤثرترين عامل در 
مدرسه شناخته شده و در برابر عملکرد شغلی خود و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان و 
 .)Baldauf ,Cravens & Binder,2003( اعمال هدفمند در سازمان مسئول می باشند
بنابراين، معلمان بايد مطابق با نيازهای دانش آموزان و يادگيری بهتر آنان تالش كرده، و به 
فرصت های محيطی و شرايط بومی منطقه توجه خاصی كنند. معلمان بايد در به كارگيری 
روش های متنوع يادگيری تبحر داشــته باشند روش های آموزشی به كارگرفته شده بايد 
به ارتقاء درك و تفکر كمک كنــد )حاجی تبار فيروزجايی، جام گوهری و ميرعرب رضی 
،1399: 67(. عملکرد معلمان در كالس های درس و ســاير محيط های ديگر يادگيری، 
تحت تأثير عواملی هم چون نگاه آن ها به تدريس، باورهايشــان درباره موضوع درســی، 
دانش آن ها از موضوع، مهارت های حرفه ای شــان در سازماندهی و مديريت ويژگی های 
شــخصی آن ها، ادراك شــان از وضعيت موجود، رفتارهای تدريس و موقعيتی كه در آن 

.) Ellis & Loveless, 2003( تدريس می كنند، قرار می گيرد
از اين رو نظام ها و مراكز آموزشــی، نيازمند نوعی نظام ارزيابی هســتند كه قابليت 
اثربخشی در سياســتگذاري ها و راهبردهاي كالن را داشته باشد. پس می توان نتيجه 
گرفت؛ برای اين كه برنامه های آموزشی از كيفيت بااليی برخوردار باشــند، ارزشــيابی 
از آن، امری ضروری است تا بتوان به وسيله آن، كيفيت و شايستگی آمــوزش را مورد 
ارزيابــــی قرار داد و نقاط قــــوت برنامه درسی را مشــخص كرد )شعبانی، ناطقی و 
فقيهی، 1397(. متخّصصان ارزشــيابی آموزشی معتقدند هر برنامه يا فرايند آموزشی 
- رفتاری از ابتدا بايد شامل يک سازوكار مناسب ارزشيابی باشد )عبدالملکی، نصيری 
بنی وليک و افضلی ، 1399: 105(. براي ارزيابي مؤلفه های آموزشی-رفتاری بيان شده، 
از روش ها و الگوهاي مختلفي اســتفاده مي شــود. يکي از مهم ترين اين الگوها، الگوي 
اعتبارســنجي مي باشد. اين الگو معروف ترين مدل ارزيابي نظام هاي آموزشي در جهان 
اســت. در اين الگو، شــاخص هاي عناصر مختلف نظام آموزشي در دو مرحله »ارزيابي 
دروني« و »ارزيابي بروني« تدوين مي شود. بر اين اساس ابتدا عوامل مشخص مي شوند، 
سپس مالك ها و شاخص هاي آن تعيين خواهد شــد )فرمهيني فراهاني، كشاورز زاده 
و نصيری، 1392(. بنابراين داشــتن الگوی ارزيابی دقيق و منطقی می تواند راهنمايی 
برای پياده ســازی ارزش های فرهنگی، آموزشــی، توســعۀ حرفه ای، توسعه اجتماعی، 
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توســعۀ اقتصادی، شفاف سازی ماهيت، افزايش كيفيت و بهبود عملکرد باشد )كريمی، 
نوه ابراهيم، حســن پور و موســی پور، 1399: 256(. از اين رو هدف ارزيابی آموزشی- 
رفتاری معلمان، شناســايی نقاط قّوت و ضعف در جهت بهبود مؤلفه های آموزشــی- 
رفتاری معلمان و رسيدن به پيشرفت حرفه ای است و اينکه اطمينان حاصل شود كه 
معلمان بهترين عملکرد را برای بهبود كارايی دانش آموزان انجام می دهند. زيرا ارزيابی 
می تواند موجب بهبود فرآيند آموزش باشد و نتايج آن برای شناسايی نيازهای آموزشی 
اســتفاده شــود (Santiago & Benavide,2009). ارزيابی با هدف بررسی مؤلفه های 
آموزش-رفتــاری معلمان با آگاه نمودن معلمــان از عملکرد خود، در جهت جايگزين 
ســاختن رفتارهاي مناســب و حذف رفتارهاي منفی خواهند داشت و اين امر نه تنها 
كارايی معلمان را موجب خواهد شــد، بلکه مسئوليت پذيري و رشد شخصی در جهت 
 يک رابطۀ متعادل بين دانش آموزان و رشــد حرفه اي معلــم و بهبود او ايجاد می كند

 .(Buchanan, Harb & Fitzgerald,2020)

يکی از اين مؤسســاتي كه برای نيل به اين نوِع تعليم و تربيت، مشــغول به فعاليت 
می باشــد، مؤسسه ی فرهنگی طلوع است كه در سال 1358 )در مقطع ابتدايی( با هدف 
تربيت دخترانی متدين، متخلق به اخالق اســالمی و مادرانی مدير و مدبّر برای نســل 
آينده اين ســرزمين، توســط عده ای از خّيرين، متدينين و فرهنگ دوســتان با ايمان 
تأســيس گرديد. در حال حاضر در مقاطع  پيش دبســتاِن دو 82 دانش آموز، دبســتان 
287 دانش آموز، در متوسطه اول 150 دانش آموز و در متوسطه دوم 144 دانش آموز در 
رشته های علوم انســانی، رياضی و تجربی مشغول به تحصيل هستند. مؤسسه فرهنگی 
طلــوع با بهره گيری از معلمان با تجربه و هميــاری انجمن دانش آموختگان در كنار هم 
تركيبی از تجربه و دانش تخصصی و به روز را ايجاد كرده اســت. مأموريت طلوع كشف، 
پرورش و هدايت استعدادهاي همه جانبه دانش آموزان به منظور استقرار و پيمودن مسير 

.)Tollou.ir،كمال و قرب الهي است )مؤسسه فرهنگی طلوع
اينکـه،  آن  و  اسـت  الزامـی  توضيحاتـی  ارائـه  مـدارس  اسـالمی بودن  دربـاره 
اسـالمی بودن مـدارس بـه معنـاي عـام آن، اشـاره بـه تطـّور تاريخـی نهـاد مدرسـه 
در ايـران دارد. بنابرايـن منظـور از مـدارس اسـالمی در ايـن پژوهـش، آن دسـته از 
مـدارس طلـوع اسـت كـه در دوره خاصـی از تاريـخ يعنـی در سـال 1358 بر اسـاس 
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احسـاس نيـاز قشـر متديّـن شـکل گرفتـه و بـر اسـاس كاركردهايـش بـرای جامعـه 
تاكنـون توانسـته بـه حيات خـود ادامه دهـد. از ايـن رو شناسـايی مؤلفه هـای ارزيابی 
آموزشـی- رفتـاری معلمـان و دبيـران مـدارس طلـوع، می توانـد هدايت گـر رفتـار، 
كـردار و انديشـه های معلمـان و دبيران به سـمت ارزش های اسـالمی و منعکس كننده 
باورهـا و اولويت هـای مـدارس از جنبه هـای اخالقـی و رفتـاری باشـد. بنابرايـن بـا 
توجـه بـه اهميـت نظـام آموزشـی و نقـش بســـيار بـاالی مـدارس طلـوع در تعليـم 
و تربيـت اســـالمی و لـــزوم اصـالح و تحـول در ايـن نظـام آموزشـــی بـرای حفظ 
پويايـی و بالندگـی مـدارس، ضـرورت دارد كـه شايسـتگی های رفتـاری آموزشـی را 
بسـنجيم و نقـاط ضعـف و قـوت آن را يافتـه و با برنامه ريـزی، نقاط ضعـف را برطرف 
نمـوده و كارايـی برنامه هـای آموزشـــی ايـن مـدارس را بهبـود بخشـــيم، چـرا كـه 
ارزشـــيابی فراينـدی اسـت علمـی، نظام يافته و اصولی كـه با جمـع آوری اطاعات در 
مـورد كليـت برنامـه و عملکـرد آن می توانـد هدايـت، تصميم گيـری و كارايـی اجزای 
مختلـف آمـوزش را مـورد تحليـل قـرار دهـد. بنابرايـن ايـن پژوهـش بـه دنبـال اين 
اسـت كـه، ضمـن شناسـايي مؤلفه هـای ارزيابی آموزشـی - رفتـاری معلمـان مدارس 

طلـوع، راهکارهايـی را هـم پيشـنهاد دهد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
آموزش از رفتارهايی اســت كه افراد بشر مدام به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به 
آن مبادرت می ورزند. آنچه آموزش نوين را از تعليم و تربيت ســنتی مشخص و متمايز 
می كنــد، تغيير فکر تربيت آغازی به آموزش مداوم در طول زندگی اســت )ســميعی 
زفرقندی، 1393: 136(. در اين راستا اگر كاركنان دارای دانـــش، اطالعات، مهارت های 
الزم و منــاســـب نباشند، سازمـان را با مشکالت و موانع مالی و اداری مواجه خواهند 
كرد. آموزش و توســعه باعث می شود تا كاركنان توانايی های بيشتری را كسب كنند به 
اين معنا كه آنها می توانند مســئوليت بيشــتری را بپذيرند )به رخ، 1398: 24(. سابقه 
ارزيابی آموزشــی چندان طوالنی نيســت. به تدريج نياز به ارزشيابی فعاليت ها و تعيين 
اثربخشــی و كارآمدی برنامه های عمومی و ضــرورت داوری درباره موفقيت برنامه های 
آموزشی احساس شد )رضايی شريف 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 روش هاي ارزيابي بهينه در كالس درس 
و متناســب با موضوعات مختلف آموزشي تسلط داشته باشند. اين مالحظات داراي زير 
مؤلفه هاي متنوع ارزيابي؛ تعيين هدف هاي يادگيري قابل تحقق و متناســب با توانايي 
شاگردان، به كارگيري روش هاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي، فعاليت تکميلي 
متنوع و مناسب براي دانش آموزان، ارائه بازخورد دقيق و فوري به دانش آموزان هستند 
)قلــی زاده، قنبری طلب و قنبری، 1391(. از جملــه مقوله های ارزيابی معلمان از نظر 
آموزشــی، انتقال شيوا، ساده و شفاف موضوعات درسي، به كارگيري روش هاي تدريس 
مناســب با موضوع؛ سازماندهي و ساختار مناســب در ارائه مطالب؛ استفاده از وسايل 
كمک آموزشي در فرآيند تدريس؛ درگيركردن فعال دانش آموزان در موقعيت يادگيري؛ 
به كارگيري روش هاي تدريس فعال و... در كالس اســت )سبحانی نژاد و زمانی منش، 
1391(. مهارت های رفتاری نيز، مجموعــه ای از ارتباط های هدفمند، به هم مرتبط و 
متناسب با وضعيت خاص هستند كه آموختنی بوده و تحت كنترل فردی می باشند. در 
تعريف (Schlundt & McFall.1985( ، مهارت های ارتباطی همان فرآيندهای مركبی 
است كه فرد را قادر می سازد به گونه ای رفتار كند كه ديگران او را باكفايت تلقی كنند 
پس مهارت ها، توانايی های الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و موفقيت آميز هســتند 
)كريمی و فياض، 1389(. از ايــن رو مهم ترين مهارتی كه يک معلم نياز دارد، درواقع 
اين مهارت پيش نياز يا پايه ســاير مهارت های روان شــناختی ديگر می باشــد مهارت 
رفتاری اوســت؛ زيرا ايجاد ارتباط تنها وســيله دريافت اطالعات از دانش آموزان است. 
ســوء برداشت ها و ســوءتفاهم ها فقط از طريق برقراری ارتباط سالم تصحيح می شود. 
ارزيابــی رفتاری نيز بيانگر اين اســت كه معلمان در فرآيند تدريــس از ويژگي هاي 
رفتاري و ذهني يادگيرندگان شــناخت و دانش داشته باشند. اين مالحظات داراي زير 
مؤلفه هاي اســتفاده از منابع انگيزشي، توجه به تفاوت هاي فردي شاگردان، آشنايي با 
پيشــينه تحصيلي و هوشي دانش آموزان، مهارت ترغيب به يادگيري، استفاده مناسب 
از راهبردهاي تشويق و تنبيه، آموزش و به كارگيري راهبردهاي شناخت و فراشناخت 
هستند )ميرشاه جعفری، شريف و قاســمی تادوانی،1390(. ازجمله مؤلفه های ارزيابی 
 معلمان از نظر رفتاری مؤلفه هاي شــوخ طبعي و بشاشــيت رفتاري، اعتماد به نفس،
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عالقه و اشتياق معلم به دانش آموزان و عمل آموزش؛ وقت شناسي؛ نوع پوشش و ظاهر 
معلم، احترام گذاشــتن به شاگردان، تعهد و مســئوليت پذيري، رعايت عدالت در بين 

شاگردان؛ سعه صدر اشاره كرد )وحدانی، محرم زاده و سيدعامری، 1391(. 
چناری، بهمئی و بركت )1399( در پژوهشــی به اين نتيجه رسيدند كه مديريت 
و رهبری يکی از مؤلفه های ســنجش كيفيت آموزشــی معلمان مدارس جهت ارزيابی 
آموزشــی ـ  رفتاری اســت. ماجدی، نادری و ســيف نراقی)1398( در تحقيق خود به 
اين نتيجه دســت يافتند كه مديريت كالس درس از طرف معلمان از مؤلفه های مهم 
ارزيابی آموزشی اســت. تقی پورظهير، طاهری و جعفری )1397( در پژوهشی به اين 
نتيجه رســيدند كه، مؤلفه های ارزيابی آموزشــی ـ  رفتاری معلمان مديريت، اخالق و 
شخصيت بود. مظاهری و انصاری زاده )1397( در پژوهشی اعالم كردند دانش، نگرش، 
مهارت و توانايی معلمان از مهم ترين مؤلفه های ارزيابی آموزشی معلمان است. فرخ نژاد 
و پيرداديان )1390( در پژوهشــی به اين نتيجه رسيدند كه رعايت مقررات آموزشی، 
نحوه تعامل دانش آموز با معلم، ميزان اســتفاده از تکنولوژی آموزشی، رضايت از نتايج 
ارزشــيابی، ميزان آگاهی از اهداف ارزشــيابی و كيفيت فرآيند تدريس ـ  يادگيری در 
ارزيابی آموزشــی- رفتاری معلمان مهم هستند. آموزش  و پرورش گرجستان )2016(، 
نشــانگرهای كليدی ارزيابی عملکرد آموزشی ـ  رفتاری در حوزه مدارس ابتدايی را در 
9 مؤلفه برنامه درسی، آموزش، ارزشيابی، برنامه ريزی، رهبری، رشد ويادگيری، محيط 
و جامعه، فرهنگ و برنامه های فوق درســی شناســايی كرده است. در مجموع با توجه 
به بررســی های صورت گرفته، مشــخص گرديد، در اين زمينه تاكنون پژوهشی انجام 
 نشده اســت، لذا ضروری است چنين تحقيقاتی در جهت شناسايی مؤلفه های ارزيابی 

آموزشی ـ  رفتاری معلمان و دبيران مدارس صورت پذيرد. 

سؤال های پژوهش
1. چه مؤلفه هايی در رابطه با ارزيابی آموزشــی ـ  رفتاری معلمان و دبيران مدارس 

اسالمی طلوع وجود دارد؟
2. چــه راهکارهايی موجب بهبود ارزيابی آموزشــی ـ  رفتــاری معلمان و دبيران 

مدارس طلوع می گردد؟
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روش شناسی پژوهش
مطالعـۀ حاضـر پژوهشـی كاربـردی اسـت كـه بـه روش كيفي انجام شـده اسـت. 
جامعـه آمـاری پژوهـش كليه صاحب نظـران، اعم از خبـرگان نظری در حـوزه ارزيابی 
آموزشـی ـ  رفتـاری معلمـان و خبـرگان تجربـی در حـوزه ارزيابی آموزشـی- رفتاری 
معلمـان مـدارس اسـالمی طلـوع بودنـد كه دارای سـوابق علمـی، پژوهشـی و اجرايی 
بـوده و شـناخت كافـی در زمينـه ارزيابـی را داشـتند. از ايـن رو نمونـه ايـن پژوهـش 
شـامل خبـرگان نظـری و تجربـی بودنـد كـه در مـدارس طلـوع دارای سـمت های 
مختلفـی بـوده و كار ارزيابـی معلمـان را انجـام می دادنـد، كـه به صـورت نمونه گيری 
هدفمنـد تا رسـيدن به اشـباع نظـری كه در اين پژوهـش 10 نفر بود، بـرای مصاحبه 
انتخـاب شـدند )زيـرا داده هـای حاصـل از مصاحبـه از نفـر 9 ام بـه بعد تکـراری بوده 
و بـه اصطـالح بـه اشـباع نظـری رسـيده بودنـد، امـا جهـت اطمينـان بيشـتر از ايـن 
مصاحبه هـا تـا نفـر دهـم ادامه پيـدا كـرد(. ابـزار پژوهش بـرای جمـع آوری اطالعات 
و داده هـا، مصاحبـه از نـوع مصاحبـه نيمـه  سـاختار يافته  بـوده اسـت كـه بـه صـورت 
انفـرادی و بـر مبنـای بررسـی ادبيـات نظـری به  شـکل حضـوری انجـام شـد. از آنجا 
كـه ايـن پژوهـش بـه صـورت كيفـی و از روش مصاحبـه نيمـه سـاختار يافتـه جهت 
گـردآوری داده هـا اسـتفاده شـد اسـت، لـذا به منظـور تجزيـه و تحليـل داده هـا روش 
كدگـذاری تماتيـک مـورد اسـتفاده قرارگرفـت. در ايـن روش از بررسـی گزاره هـای 
كالمی مصاحبه شـوندگان در قالب مصاديق عينی، اسـتعارات، و مفاهيم شـروع شـده 
و بـا قرائـت چنديـن بـاره بـه مفاهيم اوليـه و مقوله هـای مرتبـط می رسـيد. در واقع، 
بعـد از مطالعـه متـن هـر يـک از مصاحبه هـا، قسـمت هايی كـه بـا توجـه به سـؤاالت 
پژوهـش و اهـداف تحقيـق می توانسـت به عنـوان يـک كـد اوليـه در نظر گرفته شـود 
مشـخص شـده و به عنـوان مفهـوم اوليـه انتخـاب می گرديـد. در ادامه، مفاهيـم اوليه 
در طبقه هـای باالتـر كـه دارای اشـتراك بودنـد، در قالـب مؤلفه هـای تشـکيل دهنده 
ارزيابـی آموزشـی- رفتـاری معلمـان تعريـف می شـد و در نهايـت مؤلفه هـا در ابعـاد 

اصلـی شـکل دهنده ارزيابـی آموزشـی- رفتـاری معلمـان طبقه بندی شـدند. 
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جدول1. مشخصات جامعه آماری و مشاركت كنندگان بخش مصاحبه پژوهش

جامعه
ارزیابی آموزشی- رفتاری  بودند كه در زمينه  این پژوهش كليه خبرگانی نظری و تجربی  جامعه آماری در 
مدارس اسالمی طلوع دارای شناخت كافی بوده و مؤلف كتاب و مقاالت علمی در زمينه ارزیابی می باشند و در 

مدارس طلوع دارای سمت های مختلفی هستند كه كار ارزیابی را انجام می دهند. 

نمونه

سنوات خدمت سمت شغليتحصيالتجنسيتشماره

دكتراي تکنولوژي آموزشيزنخبره 1
عضو هسته پژوهشي 

یادگيري دانشگاه عالمه 
طباطبائي

26

دكتراي مدیریت آموزش عاليمردخبره2
عضو هيئت علمي دانشگاه 

عالمه طباطبائي
16

27قائم مقام مؤسسه طلوعكارشناسي ارشد علوم تربيتيمردخبره3

زنخبره4
كارشناسي ارشد مدیریت 

اجرایي - استراتژیک
مدیریت پيش دبستاني طلوع

13

زنخبره5
كارشناسي ارشد مدیریت 

آموزشي
مدیركل آموزش مؤسسه 

طلوع
35

دكتراي برنامه ریزي آموزشيزنخبره6
مدرس آموزش عالي 

فرهنگيان
30

زنخبره7
كارشناسي زیست شناسي 

سلولي مولکولي
معاونت آموزشی- اجرایی 

متوسطه دوم طلوع
18

كارشناس ابتدائيمردخبره8
بازرس اداره كل آموزش و 

پرورش 
40

زنخبره 9
كارشناس ارشد مدیریت 

آموزشي
مدیریت دبستان طلوع

25

35مدیریت متوسطه طلوعدكتراي فلسفه تعليم و تربيتزنخبره10

یافته های پژوهش
در اين مرحله پژوهشگر داده هاي گردآوري شده از مصاحبه ها را بررسي كرده و سعي 
شده مفاهيمي از عمق مصاحبه ها استخراج كند. همان گونه كه از نتايج تحليل تماتيک 
مصاحبه ها مشــاهده می شود، در مرحله اوليه كدگذاری و استخراج مفاهيم اوليه، تعداد 

69 مفهوم به صورت كدهای اوليه شناسايی گرديد. 
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جدول2.  مفاهيم اوليه استخراج شده در مرحله اول كدگذاری تحليل تماتيک

مفاهيم اوليه كد گذاری تحليل تماتيکردیف

به كارگيري شيوه هاي مناسب و مؤثر تربيتی براي ایجاد و تقویت رفتار مثبت دانش آموزان1

رعایت نظم در شروع و خاتمه كالس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان2

همکاری با مدیر مدرسه در تنظيم برنامه های درسی و كالسی3

تالش برای ایجاد شوق و دلبستگی به دین و دانش 4

برخورداری از انگيزه قوي، جدیت، پویایي و نشاط همراه با صبر و تحمل باال5

همکاری با مسئولين واحد آموزشی در برگزاری امتحانات در حيطه وظایف شغلی6

رعایت قوانين، مقررات و سلسله مراتب اداری7

رعایت شعائر اسالمی و هنجارهای جامعه و گسترش و تقویت اخالق اسالمی در محيط كار8

توجه به حضور به موقع در محل كار و شركت مؤثر در جلسات9

برخورداری از روحيه انتقادپذیری10

تحمل عقاید نو و غيرعادي دانش آموزان11

رضایت مندی از مدیر و همکاران و محيط كار12

مسئول دانستن خود در قبال آینده جامعه و دانش آموزان13

تقدیر و تشکر از زحمات و موفقيت های خود در محيط كاری از طرف مدیر و مسئوالن14

ميزان پذیرفتن اشتباهات خود15

ابداع روش ها و یا شيوه های مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دانش آموزان16

رعایت اصول سنجش در انجام ارزشيابی ها و طراحی سؤاالت امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه17

رعایت مقررات در تصحيح اوراق امتحانی، ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشی 18

شركت یا همکاری در برگزاری جشنواره ها، مسابقات، فعاليت های علمی، تربيتی 19

مطالعه كتب و نشریات )مجالت رشد، فصلنامه تعليم و تربيت(20

شركت در جلسات آموزشی و توجيهی مرتبط با وظایف شغلی21

شركت در كالس های ضمن خدمت22

موفقيت در امر تدریس23
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شناسایی مؤلفه های ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان و دبیران 
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81 - 102لیال قرائیان اصغر زمانی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

مفاهيم اوليه كد گذاری تحليل تماتيکردیف

موفقيت در اجرای وظایف محوله در محيط كاری24

امکان بروز استعداد در محيط كاری25

مطالعه و دانش افزایی مداوم و مستمر26

داشتن روش های معين، ارزش های  مشخص و تکنيک های مخصوص به خود27

ابداع روش ها و یا شيوه های مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران28

استفاده از مطالب سازمان دهنده شامل مروركردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسي با یکدیگر29

ایجاد انگيزه در دانش آموزان از طریق فعال كردن آنان در كالس درس30

تشویق دانش آموزان به ساختن وسایل كمک آموزشی31

استفاده بجا از انواع رسانه های آموزشی، وسایل كارگاهی، آزمایشگاهی و كتابخانه32

توجه به پرورش مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان33

همکاري و تالش براي رفع مشکالت تحصيلي و انضباطي فراگيران34

ترغيب دانش آموزان به مطالعه كتاب های غيردرسی در رابطه با درس خود35

تعيين تکاليف یا ارائه موضوعات تحقيقي در حد توان دانش آموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها36

استفاده از فناوری های جدید و هوشمند و وسایل كمک آموزشی متناسب با موضوع درس37

تسلط به موضوع درس و به روز بودن و توانمندی در پاسخگویی به سؤاالت درسی با روحيه باز و با حوصله 38

خالقيت و نوآوری در تدریس و ارائه مطالب جدید و فراتر از كتاب درسی39

استفاده از طرح درس و رعایت بودجه بندی كتاب در طول هفته، ماه و نيمسال40

ارائه تکاليف درسی یا موضوعات تحقيقی و كنترل و دقت در انجام و بررسی آن ها41

انجام ارزشيابی های مستمر از فرآیند یاددهی و یادگيری و ثبت نمرات آن ها برای اطالع مدرسه و اوليا42

داشتن قدرت بيان و روش تدریس مناسب و توانایی انتقال مطالب 43

برقراری ارتباط بين موضوع درس با زندگی دانش آموزان 44

ارائه مطالب پيش نياز درس جدید برای فهم بهتر و پيوستگی مطالب )از ساده به دشوار(45

دقيق و جدی بودن در طرح سؤاالت آزمون و برگزاری و تصحيح اوارق امتحانی و ثبت نمرات در سامانه46

ارزشيابی مستمر از فرآیند یاددهی، یادگيری و بکارگيری نتایج ارزشيابی برای ارتقاء كيفيت آموزشی و تربيتی47

جدول 2. )ادامه(



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

مفاهيم اوليه كد گذاری تحليل تماتيکردیف

استفاده مناسب از دفاتر كالسی )ثبت نمرات( و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلی و انضباطی تربيتی 48
فراگيران

شناسایی و توجه به نيازها و تفاوت های فردی دانش آموزان دوره تحصيلی مربوط برای حل مشکالت آموزشی 49
و تربيتی 

شناسایی تفاوت های فردی و توجه به روحيه آنان برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی50

استفاده از انواع شيوه های تشویقی و تربيتی )كالمی و غيركالمی( برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی51

تالش برای ایجاد محيطی شاداب و بانشاط و داشتن روحيه شوخ طبعی و گشاده رویی52

استفاده از مشاركت دانش آموزان در یادگيری بهتر مباحث درسی و شاگرد پروری53

ایجاد انگيزه و رغبت برای مطالعه و تحقيق در دانش آموزان54

متنوع و جذاب ساختن كالس درس 55

احساس تعهد، مسئوليت، دلسوزی و احترام متقابل56

داشتن انگيزه، اعتماد به نفس، شوق و عالقه وافر به تدریس57

احساس امنيت در كالس درس و نداشتن ترس از تحقير، تمسخر شدن و برخوردكردن58

داشتن رابطه دوستانه با دانش آموزان و احترام قائل شدن براي هر یک از آن ها 59

به كارگيری شيوه های صحيح تشویق و تنبيه60

ارتباط دادن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان61

توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در هنگام تدریس62

قدرت اداره و رهبری كالس 63

حداكثر استفاده از وقت كالس برای فعاليت های درسی، تشکيل منظم كالس، ورود و خروج به موقع64

رعایت موازین دینی، اخالقی، جایگاه شأن معلمی، آراستگی و پوشش65

ایجاد محيطي لذت بخش و آرام در كالس درس همراه با شوخي و تفریح با پرهيز از هرگونه زیاده روي دوجانبه66

داشتن برنامه مدون و زمان بندی شده برای اداره كالس67

ایجاد فرصت سؤال برای دانش آموزان و تشویق آن ها به سؤال كردن68

ایجاد امکان مشاركت كليه دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي69

جدول 2. )ادامه(
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شناسایی مؤلفه های ارزیابی آموزشی- رفتاری معلمان و دبیران 
مدارس اسالمی: مورد مطالعه مدارس طلوع  شهر تهران

81 - 102لیال قرائیان اصغر زمانی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

در ادامه جهت انســجام بيشتر، تحليل و تفسير منسجم  تر مفاهيم استخراج شده به 
كدگذاری ثانويه كدهای استخراج شده در قالب مفاهيم ثانويه پرداخته شده است.

جدول3. كدگذاری مرحله دوم برای ایجاد مفاهيم ثانویه

 مفاهيم
مفاهيم اوليه ثانویه

تی
صي

شخ
 و 

قی
خال

ی ا
ها

گی 
یژ

و

1. به كارگيري شيوه هاي مناسب و مؤثر تربيتی براي ایجاد و تقویت رفتار مثبت دانش آموزان

2. رعایت نظم در شروع و خاتمه كالس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان

3. همکاری با مدیر مدرسه در تنظيم برنامه های درسی و كالسی

4. تالش برای ایجاد شوق و دلبستگی به دین و دانش در دانش آموزان

5. برخورداری از انگيزه قوي، جدیت، پویایي و نشاط همراه با صبر و تحمل باال

6. همکاری با مسئولين و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات در حيطه وظایف شغلی

7. رعایت قوانين، مقررات و سلسله مراتب اداری

8. رعایت شعائر اسالمی و هنجارهای جامعه و گسترش و تقویت اخالق اسالمی در محيط كار

9. توجه به حضور به موقع در محل كار و شركت مؤثر در جلسات

10. برخورداری از روحيه انتقادپذیری

11. تحمل عقاید نو و غيرعادي دانش آموزان

12. رضایتمندی از مدیر و همکاران و محيط كار

13. مسئول دانستن خود در قبال آینده جامعه و دانش آموزان

14. تقدیر و تشکر از زحمات و موفقيت های خود در محيط كاری از طرف مدیر و مسئوالن

15. ميزان پذیرفتن اشتباهات خود

صی
خص

ی ت
ها

گی 
یژ

و

1. ابداع روش ها و یا شيوه های مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دانش آموزان

2. رعایت اصول سنجش در انجام ارزشيابی ها و طراحی سؤاالت امتحانی با توجه به اهداف دوره و پایه

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

4. شركت یا همکاری در برگزاری جشنواره ها، مسابقات، فعاليت های علمی، تربيتی و ...

5. مطالعه كتب و نشریات

6. شركت در جلسات آموزشی و توجيهی مرتبط با وظایف شغلی

7. شركت در كالس های ضمن خدمت



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(
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مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

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

 مفاهيم
مفاهيم اوليه ثانویه

صی
خص

ی ت
ها

گی 
یژ

و

8. موفقيت در امر تدریس

9. موفقيت در اجرای وظایف محوله در محيط كاری

10. امکان بروز استعداد در محيط كاری

11. مطالعه و دانش افزایی مداوم و مستمر

12. داشتن روش های معين، ارزش های  مشخص و تکنيک های مخصوص به خود

13. ابداع روش ها و یا شيوه های مؤثر در انتقال دانش و مهارت شغلی به دیگران

س
دری

ی ت
ها

ت 
هار

م

1. استفاده از مطالب سازمان دهنده شامل مرور كردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسي با یکدیگر

2. ایجاد انگيزه در دانش آموزان از طریق فعال كردن آنان در كالس درس

3. تشویق دانش آموزان به ساختن وسایل كمک آموزشی

4. استفاده بجا از انواع رسانه های آموزشی، وسایل كارگاهی، آزمایشگاهی و كتابخانه

5. توجه به پرورش مهارت هاي اجتماعی دانش آموزان

6. همکاري و تالش براي رفع مشکالت تحصيلي و انضباطي فراگيران

7. ترغيب دانش آموزان به مطالعه كتاب های غيردرسی در رابطه با درس خود

8. تعيين تکاليف یا ارائه موضوعات تحقيقي در حد توان دانش آموزان و كنترل و نظارت بر انجام آنها

شی
وز

 آم
بی

زیا
ار

1. استفاده از فناوری های جدید و هوشمند و وسایل كمک آموزشی متناسب با موضوع درس

2. تسلط به موضوع درس و به روز بودن و توانمندی در پاسخگویی به سؤاالت درسی با روحيه باز و با حوصله و عالقه

3. خالقيت و نوآوری در تدریس و ارائه مطالب جدید و فراتر از كتاب درسی

4. استفاده از طرح درس و رعایت بودجه بندی كتاب در طول هفته، ماه و نيمسال

5. ارائه تکاليف درسی یا موضوعات تحقيقی و كنترل و دقت در انجام و بررسی آن ها

6. انجام ارزشيابی های مستمر از فرآیند یاددهی و یادگيری و ثبت نمرات آن ها برای اطالع مدرسه و اوليا

7. داشتن قدرت بيان و روش تدریس مناسب و توانایی انتقال مطالب درسی

8. برقراری ارتباط بين موضوع درس با زندگی دانش آموزان و نيازهای جامعه

9. ارائه مطالب پيش نياز درس جدید برای فهم بهتر و پيوستگی مطالب )از ساده به دشوار(

10. دقيق و جدی بودن در طرح سؤاالت آزمون و برگزاری و تصحيح اوارق امتحانی و ثبت نمرات در سامانه

11. ميزان ارزشيابی مستمر از فرآیند یاددهی، یادگيری و بکارگيری نتایج ارزشيابی برای ارتقاء كيفيت آموزشی و تربيتی

12. ميزان استفاده مناسب از دفاتر كالسی و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلی و انضباطی تربيتی فراگيران

13. ميزان شناسایی و توجه به نيازها و تفاوت های فردی دانش آموزان برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی آنان

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

81 - 102لیال قرائیان اصغر زمانی

ë  سال ششم
ë  شمارة  3

ë  شمارة پیاپی 20
ë  پاییز 1400

 مفاهيم
مفاهيم اوليه ثانویه

انه
اس

شن
وان

ش ر
كن

1. شناسایی تفاوت های فردی و توجه به روحيه آنان برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی

2. استفاده از انواع شيوه های تشویقی و تربيتی )كالمی و غيركالمی( برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی

3. تالش برای ایجاد محيطی شاداب و بانشاط و داشتن روحيه شوخ طبعی و گشاده رویی

4. استفاده از مشاركت دانش آموزان در یادگيری بهتر مباحث درسی و شاگرد پروری

5. ایجاد انگيزه و رغبت برای مطالعه و تحقيق در دانش آموزان

6. متنوع و جذاب ساختن كالس درس برای دانش آموزان

7. احساس تعهد، مسئوليت، دلسوزی و احترام متقابل

8. داشتن انگيزه، اعتماد به نفس، شوق و عالقه وافر به تدریس

9. احساس امنيت در كالس درس و نداشتن ترس از تحقير، تمسخر شدن و برخورد كردن

10. داشتن رابطه دوستانه با دانش آموزان و احترام قائل شدن براي هر یک از آن ها 

11. به كارگيری شيوه های صحيح تشویق و تنبيه

12. ارتباط دادن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان

13. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در هنگام تدریس

س
كال

ت 
ری

دی
م

1. قدرت اداره و رهبری كالس 

2. حداكثر استفاده از وقت كالس برای فعاليت های درسی، تشکيل منظم كالس

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

4. ایجاد محيطي لذت بخش و آرام در كالس درس همراه با شوخي و تفریح با پرهيز از هرگونه زیاده روي دوجانبه

5. داشتن برنامه مدون و زمان بندی شده برای اداره كالس

6. ایجاد فرصت سؤال برای دانش آموزان و تشویق آن ها به سؤال كردن

7. ایجاد امکان مشاركت كليه دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي

براســاس نتايج جدول )3(، 69 مفهوم اوليه مســتخرج از تحليل تماتيک مربوط به 
مصاحبه ها در قالب 6 مفهوم ثانويه طبقه بندی و كدگذاری گرديد. در مرحله بعد، شش 
مفهوم توليد شــده در فرآيند كدگذاری ثانويه در قالب مقوله های كلی يا تم های اصلی 
طبقه بندی شــدند. مقوله های اصلی و نحوه ارتباط آنها با مفاهيم در جدول 4 درج شده 

است.

جدول 3. )ادامه(
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جدول4. شکل گيری مقوله های اصلی بر اساس تحليل تماتيک 

مفاهيم ثانویهمقوله كلی )تم اصلی(

ویژگي هاي اخالقي
 و شخصيتي 

é مؤلفه هاي شوخ طبعي و بشاشيت رفتاري
é اعتماد به نفس

é عالقه و اشتياق معلم به دانش آموزان و عمل آموزش
é وقت شناسي

é نوع پوشش و ظاهر معلم
é احترام گذاشتن به شاگردان

é تعهد و مسئوليت پذیري
é رعایت عدالت در بين شاگردان

 ویژگي هاي تخصصي
é تسلط كامل بر موضوع تدریس

é دانش علمي معتبر و به روز و كارآمد از موضوع درسي
é بيان كاربردي موضوع درسي در زندگي

 مهارت هاي تدریس

é انتقال شيوا، ساده و شفاف موضوعات درسي
é به كارگيري روش هاي تدریس مناسب با موضوع

é سازماندهي و ساختار مناسب در ارائه مطالب
é استفاده از وسایل كمک آموزشي در فرآیند تدریس
é درگيركردن فعال دانش آموزان در موقعيت یادگيري

é به كارگيري روش هاي تدریس فعال
é فرصت تمرین و تکرار، مطالب در كالس

 ارزیابي آموزشي

é كاربرد روش هاي متنوع ارزیابي
é تعيين هدف هاي یادگيري قابل تحقق و متناسب با توانایي شاگردان

é به كارگيري روش هاي ارزشيابي متناسب با اهداف آموزشي
é فعاليت تکميلي متنوع و مناسب براي دانش آموزان

é ارائه بازخورد دقيق و فوري به دانش آموزان

 كنش روان شناسانه

é استفاده از منابع انگيزشي
é توجه به تفاوت هاي فردي شاگردان

é آشنایي با پيشينه تحصيلي و هوش دانش آموزان
é مهارت ترغيب به یادگيري

é استفاده مناسب از راهبردهاي تشویق و تنبيه
é آموزش و به كارگيري راهبردهاي شناخت و فراشناخت

 مدیریت كالس

é تهيه طرح درس
é تعيين قوانين و مقرارت كالس با كمک دانش آموزان

é نظارت و كنترل بر دانش آموزان با تأكيد برخود نظارتي
é ایجاد جو رواني مناسب بدون تنش و استرس

é شناسایي و كنترل عوامل مزاحم در اجراي برنامه كالس
é برقراري رابطه سازنده با دانش آموزان با تأكيد بر مشاركت همه دانش آموزان
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در جدول )4(، به مقوله های اصلی استخراج شده بر اساس كدگذاری اوليه و ثانويه پرداخته 
شده است. در فرآيند طبقه بندی و كدگذاری مفاهيم ممکن است تشابه لغوی بين مفاهيم 
وجود داشته باشد و يا يک مفهوم را بتوان در دو يا چند طبقه قرار داد. به وجود آمدن چنين 
مسائلی در تجزيه و تحليل داده های كيفی طبيعی است و از نقطه نظر روش شناسی تحليل 
تماتيک تشابه لغوی بين برخی مفاهيم و مقوله های بدست آمده ايرادی ندارد. و يک مفهوم 
را براساس نزديک ترين ارتباطی كه با هر كدام از تم های اصلی دارد می توان طبقه بندی كرد. 

2. چه راهکارهایی موجب بهبود ارزیابی آموزشی ـ رفتاری معلمان و دبيران مدارس 
طلوع می گردد؟

جدول 5. راهکارهای اوليه استخراج شده در مرحله اول كدگذاری تحليل تماتيک

راهکارهای اوليه كد گذاری تحليل تماتيکردیف

توجه در به كارگيري شيوه هاي مناسب و مؤثر تربيتی براي ایجاد و تقویت رفتار مثبت در دانش آموزان 1

رعایت نظم در شروع و خاتمه كالس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان 2

توجه و اهميت به همکاری با مدیر مدرسه، در تنظيم برنامه های درسی و كالسی 3

اهميت به همکاری با مسئولين و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات، در حيطه وظایف شغلی 4

توجه و اهميت به حضور به موقع در محل كار و شركت مؤثر در جلسات 5

اهميت قائل بودن به ميزان استفاده مناسب از دفاتر كالسی  و گزارش مستمر از وضعيت تحصيلی 6

اهميت به تقدیر و تشکر از زحمات و موّفقّيت های خود در محيط كاری، از طرف مدیر و مسئوالن 7

دقت به رعایت مقررات، در تصحيح اوراق امتحانی، ثبت نمرات و تحویل به موقع آنها به دفتر واحد آموزشی 8

توجه به ميزان ارزشيابی مستمر از فرآیند یاددهی-یادگيری و بکارگيری نتایج ارزشيابی برای ارتقاء كيفيت 9
آموزشی و تربيتی

اهميت دادن به تفاوت های فردی و توجه به روحيه دانش آموزان برای حل مشکالت آموزشی و تربيتی10

اهميت و توجه به ابداع روش ها و یا شيوه های مؤثر در انتقال دانش و مهارت های شغلی به دیگران11

اهميت قائل بودن به شركت یا همکاری در برگزاری جشنواره ها، مسابقات و فعاليت های علمی12

اهميت وتوجه به همکاري و تالش براي رفع مشکالت تحصيلي و انضباطي فراگيران13

اهميت و توجه به شركت در جلسات آموزشی و توجيهی مرتبط با وظایف 14

پرفایده دانستن حضور در كالس های ضمن خدمت 15

توجه، دقت و جدیّت در طرح سؤاالت آزمون، برگزاری و تصحيح اوارق امتحانی و ثبت نمرات 16

مرور كردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسي با یکدیگر، توسط معلمان و دبيران مدارس طلوع17

اهميت قائل بودن درایجاد فرصت و تشویق، براي سؤال كردن دانش آموزان 18

توجه به مرتبط نمودن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان 19
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همان گونه كه از نتايج تحليل تماتيک مصاحبه ها مشــاهده می شــود، در مرحله اوليه 
كدگذاری و استخراج مفاهيم اوليه، تعداد 19 راهکار به صورت كدهای اوليه شناسايی گرديد. 

جدول6. كدگذاری مرحله دوم برای ارائه راهکارها در مرحله ثانویه

راهکارهای مرحله ثانویه كد گذاری تحليل تماتيکردیف

1

رفتاری

اهميت به تقدیر و تشکر از زحمات و موّفقّيت های خود در محيط كاری، از طرف مدیر 

اهميت دادن به تفاوت های فردی و توجه به روحيه دانش آموزان برای حل مشکالت آموزشی 2
و تربيتی

اهميت قائل بودن درایجاد فرصت و تشویق، براي سؤال كردن دانش آموزان 3

توجه به مرتبط نمودن مطالب درسی با مسائل زندگی و تجارب واقعی شاگردان 4

در 5 مثبت  رفتار  تقویت  و  ایجاد  براي  تربيتی  مؤثر  و  مناسب  شيوه هاي  به كارگيري  در  توجه 
دانش آموزان 

رعایت نظم در شروع و خاتمه كالس و تسلط بر اداره كالس با مشاركت دانش آموزان 6

7

آموزشی

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

توجه به ميزان ارزشيابی مستمر از فرآیند یاددهی-یادگيری و بکارگيری نتایج ارزشيابی برای 8
ارتقاء كيفيت آموزشی و تربيتی

به 9 شغلی  و مهارت های  دانش  مؤثر در انتقال  شيوه های  یا  و  روش ها  اهميت و توجه به ابداع 
دیگران

اهميت قائل بودن به شركت یا همکاری در برگزاری جشنواره ها، مسابقات، فعاليت های علمی10

توجه به همکاري و تالش براي رفع مشکالت تحصيلي و انضباطي فراگيران11

شركت در جلسات آموزشی و توجيهی مرتبط با وظایف شغلی12

پرفایده دانستن حضور در كالس های ضمن خدمت13

توجه، دقت و جدیّت در طرح سؤاالت آزمون، برگزاری و تصحيح اوارق امتحانی و ثبت نمرات 14
در سامانه

توجه به استفاده از مطالب سازمان دهنده، شامل مروركردن مطالب و ایجاد ارتباط مطالب درسي 15
با یکدیگر

وضعيت 16 از  مستمر  گزارش  و  كالسی  دفاتر  از  مناسب  استفاده  ميزان  به  بودن  قائل  اهميت 
تحصيلی ، انضباطی و تربيتی 

توجه و اهميت به همکاری با مدیر مدرسه، در تنظيم برنامه های درسی و كالسی17

اهميت به همکاری با مسئولين و سایر همکاران واحد آموزشی در برگزاری امتحانات، در حيطه 18
وظایف شغلی

توجه و اهميت به حضور به موقع در محل كار و شركت مؤثر در جلسات19
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براســاس نتايج جدول )6( ، 19 راهکار در مرحله اوليه مستخرج از تحليل تماتيک 
مربوط در قالب دو مفهوم رفتاری و آموزشی طبقه بندی و كدگذاری گرديد. 

بحث و  نتیجه گیری ......................................................................................................
تحليل يافته ها ســؤال اول پژوهش بيانگر آن است كه، مؤلفه های مؤثر در رابطه با ارزيابی 
آموزشــیـ  رفتاری معلمان و دبيران مدارس طلوع به صورت ويژگی های اخالقی و شخصيتی، 
ويژگی های تخصصی، مهارت های تدريس، ارزيابی آموزشــی، كنش روانشناســانه و مديريت 
كالس اســتخراج شــد. به طوری كه مديريت كالس درس به لحاظ رفتار معلمي می تواند در 
مؤلفه های رفتــاری معلمان قرار بگيرد و از طرف ديگر به لحاظ ويژگی های تخصصی می تواند 
در بخش مؤلفه هاي آموزشی قرار بگيرد، چون مديريت كالس درس همه مقوله هايش در واقع 
رفتار نيستند. در مديريت كالس درس، داشتن اعتماد به نفس معلم در مؤلفه رفتاری می آيد. 
معلمی يک اخالق فاضله انســانی اســت از اين رو ويژگی های اخالقی از جمله مهم ترين ابعاد 
ويژگی های حرفه ای يک معلم است. مسئوليت پذيری، احترام و ادب، شخصيت معلمی، صداقت 
و درستی، جسارت در بيان، تعهد و عفت كالم و مانند اين ويژگی ها سازنده ويژگی های اخالقی 
معلم تراز جهانی است. معلم، در رفتار نيز معلم است از اين رو سکنات رفتاری معلم نيز قدرت 
آموزندگی دارد و دانش آموزان از اين رفتار نيز ياد می گيرند. از اين رو، ويژگی های رفتاری از جمله 
صالحيت های معلم تراز جهانی قلمداد می گردد. برخورد با هيجانات كه نشان دهنده ويژگی های 
عاطفی معلم است از ديگر ابعاد مهم ويژگی های حرفه ای قلمداد می شود. مؤلفه های بُعد عملکرد 
اثربخش ترين مؤلفه ها را شــامل می شوند كه در ميان آن، قدرت علمی معلم و فن بيان و ارائه 
مطلب و توان وی در طراحی آموزشی و مسائل مرتبط با برنامه ريزی، اجرا و ارزشيابی است كه 
همه آنچه معلمی ناميده می شــود را به صورت عملی به بروز و ظهور می رسانند. از آنجايی كه 
ماحصل دانش معلم اند و نوك پيکان اثرگذاری آن می باشند، در اولويت اول دسته بندی می شوند. 
بعد از آن می توان به مؤلفه های رفتاری معلم اشــاره داشت كه می توانند دلسوزی و پيگيری و 
خستگی ناپذير بودن معلم را موجب شوند. ابعاد ديگر به عنوان سنگ بنا و پايه محسوب می شوند. 
چه بسا دانش فراوانی را يک معلم كسب كرده باشد و يا نگرش بسيار مطلوبی را در وجود خود 

بپروراند اما هيچ گاه به مرحله بروز و ظهور نرسد ، بنابراين اثربخش هم نباشد. 
نتايج به دست آمده از سؤال اول پژوهش با نتايج تحقيق، چناری و همکاران)1399(، ماجدی 
و همکاران )1398( تقی پورظهير، طاهری و جعفری )1397(، مظاهری و انصاری زاده )1397( 
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و فرخ نژاد و پيرداديان )1390( همسو و همراستا است
بر اساس يافته های حاصل از پژوهش پيشنهادهای كاربردی به صورت زير ارائه شده است: 

الف( در اجرای برنامه های ارزيابی آموزشــی ـ رفتاری معلمان و دبيران مدارس طلوع، مديران به 
صالحيت آنان توجه كنند و به منظور حرفـه اي كـردن معلمان و دبيران در اين حوزۀ مهم، برنامـه هـاي 

بهسازي در جهت بهبود عملکرد و نگرش آنان تـدوين و اجـرايی كنند.
ب( با توجه به ويژگی های شــخصيتی و اخالقی شناسايی شده پيشنهاد می شود، مديران مدارس 
طلوع حين استخدام معلمان و دبيران به ويژگی های، وقت شناسی، نوع پوشش و ظاهر معلمان، مؤلفه های 
شوخ طبعی و بشاشــيت رفتاری، تعهد و مسئوليت پذيری، عدالت محوری، عالقه و اشتياق معلمان به 

دانش آموزان توجه ويژه ای نمايند. 
ج( با توجه به اهميت مديريت و رهبری عنوان يک مؤلفه مهم در ارزيابی عملکرد پيشنهاد می شود 
مسئولين، برنامه ريزان و مديران مدارس طلوع به ترويج انتقاد پذيری و روحيه انتقادگری سازنده در بين 
معلمان، استفاده از استعدادها و قابليت های همه معلمان و كاركنان، و روابط انسانی مطلوب توجه نمايند.

د( به منظور طراحی، اجرا و اصالح مؤلفه های ارزيابی آموزشیـ  رفتاری معلمان و دبيران در سطوح 
مدارس طلوع از نظرات صاحب نظران عرصـــۀ تعلـيم وتربيـت از جملـه: مـديران، معاونـان و دبيـران 
متعهـد، متخصـص و مجـــرب بهره گيري شود كه با امکانات، شرايط، چالش ها و مشـکالت مـدارس 
آشـنا هسـتند، و اتخاذ تصميم به  صورت مشاركتی انجام شود و برنامه اي متناسب با امکانـات و شـرايط 

موجود جهت ارزيابی آموزشیـ  رفتاری در مدارس طراحی و انتخاب شود.
و( برگزاری كارگاه آموزشــی روش های جديد تدريس به صورت مداوم برای آشنايی معلمان روش های 
مختلف تدريس، توجه به دانش، تجربه و نگرش مثبت معلمان به طرح درس و شركت در همايش های مرتبط 
و منظم و برنامه ريزی شده به منظور افزايش مشاركت آنان در ارزيابی آموزشیـ  رفتاری نيز توصيه می شود.

از محدوديت های تحقيق می توان به جامعه آماری اشاره نمود كه محدود به معلمان و دبيران 
مدارس طلوع در شــهر تهران شــده، در نتيجه در تعميم نتايج آن به ساير مراكز آموزشی بايد 

احتياط الزم صورت پذيرد.

تشّکر و قدردانی
 از جناب آقای دكتر اصغر زمانی و داوران گران قدر، كه در نگارش و تصحيح 

مقاله سهيم بودند، كمال تشّکر و قدردانی را دارم.
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