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پژوهش حاضر، روش تحقیق کیفی و مبتنی بر »نظریة داده بنیاد« است. منابع اطالعاتی پژوهش 
چهار گروه شامل دبیران نمونه، دانش آموزان نمونه، والدین و متخصصان تعلیم و تربیت بوده اند که 
با اســتفاده از نمونه گیری هدفمند با 11 دبیر نمونه، 15 دانش آمــوز نمونه، 10 نفر از والدین و 8 نفر 
از متخصصان، مصاحبه در حد اشــباع انجام شــد. ابزار جمع آوری اطالعات، مصاحبة نیمه سازمان 
یافته بوده که به منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته در آن، از »رهیافت استقرایی اشتراوس- 
کوربین« استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه از طریق کدگذاری احصا شدند. برای بررسی اعتبار 
پژوهش از روش بازبینی اعضا، و برای افزایش پایایی از روش های اجرای فرایند نظام مند ثبت، ضبط 
و نوشــتن داده ها در تمامی مصاحبه ها، استفاده شد. بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های 
الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه؛ شامل شش بعد به این شرح اند: روان شناختی )مؤلفه های س، 
مهارت تعامل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعی(؛ ارتباط بین فردی و جمعی )مؤلفه های ارتباط مؤثر 
با دانش آموز، ارتباط مؤثر بــا والدین، ارتباط مؤثر با همکاران و ارتباط مؤثر اجتماعی(، پداگوژیکی 
)مؤلفه های مدیریت مؤثر یادگیری، تدریس اثربخش، مدیریت مؤثر کالس درس و ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی اثربخش(، پژوهشــی )مؤلفه های منبع پژوهی و پژوهش گری(، بازســازی مداوم فردی 
)مؤلفه های یادگیری مســتمر و کفایت ســازمانی( و ارزش مداری )مؤلفه های اخالق مداری، روحیة 

جهادی، شهروندمداری و الگوی عملی بودن(.

ï تاريخ دريافت مقاله: ï                    98/4/11 تاريخ شروع بررسي: ï                    98/4/17 تاريخ پذيرش مقاله: 98/9/20

بهسازی، رویکرد شایستگی، بهسازی عملکرد، دبیران دورة متوسطه، نظریة داده بنیاد



ë شمارة 72 
ë سال هجدهم 

ë زمستان 1398
8

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

مقدمه
امروزه تربیت دبیران که ســزاوار قوی ترين و بیشــترين توجهات اســت، از شــکل سنتی خود 
خارج شــده و به صورت فرايندی پیوســته و ماندگار درآمده که هم دربردارندة ياددادن است و هم 
دربردارنــدة ورزيده ســاختن. حاصل و نتیجة تلقی تربیت دبیــران به عنوان يک فرايند، به اين باور 
انجامیده است که کیفیت هر نظام آموزشی درنهايت به کیفیت دبیران آن جامعه وابسته است و هیچ 

کشوری نمی تواند از سطح دبیرانش باالتر رود )فولن1، 1993(.
در جهان امروز، تعلیم و تربیت دبیران از نظر منافع ملی جزو منافع سطح اول محسوب می شود 
)ســرکارآرانی، 1389(. نهادها و مجامع بین المللی، دسته بندی های مختلفی را برای آموزش دبیران 

بیان کرده اند و »مرکز بین الملل يونسکو« آموزش دبیران را در انواع زير دسته بندی می کند:

1. آموزش رســمی2: يادگیری ارادی و سازمان دهی شده است که به گذراندگان دورة آموزش، 
مدرکی3 معتبر و رسمی اعطا می شود.

2. آموزش غیررسمی ســاختاریافته4: نتیجة فعالیت های سازمان دهی شده در داخل يا خارج 
از محل کار اســت که به اخذ مدرک معتبر و رســمی منجر نمی شود، بلکه مرحلة پايانی آن 

اعطای »گواهینامه آموزشی5« است.
3. آموزش غیررسمی ساختارنیافته6: اين آموزش اگر غیرارادی باشد، نتیجة فرعی فعالیت های 
ديگر اســت. اما اگر ارادی باشــد کمتر ســازمان دهی شده و ســاختاريافته است. از جملة 
ايــن فعالیت ها يادگیری اســت که در خانواده، محل کار و زندگــی روزانة هر فرد مبتنی بر 

خودهدايتی، هدايت خانواده و هدايت اجتماعی صورت می گیرد )يونسکو، 2002(.

آنچــه عماًل در نظام آموزش وپرورش ايران حاکم اســت تمرکز و صــرف هزينة هنگفت روی 
آموزش های رســمی دبیران اســت. درحالی کــه نتايج پژوهش هايی ماننــد پژوهش های دانش پژوه 
)1382(، دانش پژوه و فرزاد )1385(، قشــونی )1391(، سوگارنســکی7 )2000(، کامرون8 )2012(، 
پاتمن مور و والش9 )2016(، يونوس و رفاقت علی10 )2017( نشــان داده اند که دوره های آموزش 

رسمی يا با نیازهای افراد انطباقی ندارند و يا از نارسايی های جدی برخوردارند.
همچنین نتايج پژوهش های اورنگی، قلتاش، شــهامت، و يوســلیانی، )1390(، عربلو )1390(، 
حســینی نوذری )1390( حسینی )1392(، اکبری )1392(، ٌازر11 )2004(، راجر12 )2006(، آلتون13 
)2011(، گانگ و پنچنگ14 )2017(، گاس و بنیســون15 )2018(، فیلیز و مهمت16 )2019(، نشــان 
داده اند که دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیران - به عنوان يکی از شکل های آموزش غیررسمی- 

باوجود صرف هزينه های بسیار و فراگیر بودن، تأثیر چندانی در بهبود عملکرد دبیران نداشته اند.
بدين ترتیب متأســفانه در تاريخ آموزش وپرورش ايران، دبیران پس از استخدام، به رغم تمامی 
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کاستی های نظام استخدامی، به کالس درس می روند و شايستگی های آنان از ابعاد حرفه ای، تخصصی 
و روابط انســانی کمتر سنجیده می شوند. عالوه بر اين، نتايج تحقیقات کیامنش )1377( و نیکنامی و 
کريمی )1388( نشان داده اند که اکثر جذب شدگان مراکز تربیت دبیر، اصواًل شايستگی و توانايی الزم 

برای احراز شغل دبیری را ندارند.
بر اين اســاس، با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان امروز و کافی نبودن آموزش های رسمی و 
غیررســمی، لزوم تغییر رويکرد آموزش دبیران از آموزش مبتنی بر شــغل بر آموزش مبتنی بر شاغل، 
يعنی »آموزش مبتنی بر شايســتگی17«، بیش ازپیش مورد تأکید قرار می گیرد. بر اســاس اين رويکرد، 
نقــش آموزش در ســازمان ها تغییريافته و آموزش های ســازمانی به جای تمرکز بــر ياددهی دانش و 
اطالعات به ســمت تولید و تسهیم دانش و خلق مزيت برای سازمان از طريق تربیت دبیران توانمند 
و خلق مهارت های ويژه حرکت کرده اســت )ســانر18، 2002(. عالوه بر اين، نتايج تحقیقات عابدی، 
عريضی، و ســبحانی نــژاد، )1384(، دانش پژوه و فرزاد )1385( و عبدالهی، شــريعتمداری و نادری 
)1389(، نشان داده اند که توجه به شايستگی دبیران اثربخش و شناسايی اين شايستگی ها از اهمیت 

و ارزش بااليی برخوردار است.
در نظام آموزش وپرورش ايران نیز در برخی گزاره های ارزشی اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت، 
از قبیل ســند تحول بنیادين آموزش وپرورش، از جمله بند 24 )زمینه سازی کسب شايستگی های عام 
حرفه ای( و بند 5 )کســب شايســتگی های پايه( آن، تغییر رويکرد آموزش مبتنی بر شــغل به آموزش 
مبتنی بر شــاغل، يعنی آموزش مبتنی بر شايســتگی مورد تأکید قرار گرفته اســت )سند تحول بنیادين 
آموزش وپرورش،1390(. در ارتباط با ارتقای علمی و حرفه ای دبیران نیز، دولت جمهوری اســالمی 
ايــران در اليحــه تقديمی به مجلــس در فروردين و ارديبهشــت 1381، وزارت آموزش وپرورش را 
موظف به ايجاد مراکز سنجش شايستگی های حرفه ای دبیران به منظور تعیین نیازها و شايستگی های 
حرفه ای مشــاغل آموزشــی و پرورشی کرده است )صافی، 1387(. اما برای اينکه يک سازمان بتواند 
رويکرد مبتنی بر شايســتگی را نسبت به منابع انســانی اجرا کند، بايد بتواند شايستگی ها را تعیین و 

توصیف کند )کوکران و زيچنر19، 2009(.
عــالوه بر موارد فوق، به مواردی از قبیل نداشــتن سیاســت های اصولی بــرای حفظ، نگهداری 
و ارتقــای کیفی و شــغلی دبیــران در آموزش وپــرورش، گزينش و جذب نیروهايی بــا بنیة علمی و 
تخصصــی ضعیف، بی عالقه و حتی در مواردی نامناســب از طريق نیروهــای حق التدريس، ضعف 
دبیــران در مهارت هــای حرفــه ای و روش های نوين تدريــس، پايین بودن ســطح علمی و حرفه ای 
دبیــران در مديريــت و رهبــری کالس درس، برخوردارنبــودن دبیــران از آمــوزش مــداوم و نبود 
زمینة مناســب برای يادگیــری مداوم و تبادل اطالعــات و تجربیات با همــکاران و مقاومت دبیران 
در مقابل روش های نوين آموزشــی از جمله آســیب ها و موانع بازدارنــده در ارتباط با آموزش های 
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دبیران هســتند )صافی، 1390، ص. 78(. همچنین برای بهســازی دبیران دورة متوســطه )بر اســاس 
بررســی محقــق( الگويی وجود ندارد و مرور تحقیقات پیشــین حتی حکايــت از ضعف نظريه های 
موجود در تبیین بهســازی شايســتگی دبیران دارد. همین اين امر موجب می شــود کــه بین هزينه ها 
و اثربخشــی دوره هــای آموزشــی برگزارشــده تناســبی وجــود نداشــته باشــد )اکبــری، 1392(.
در پژوهش حاضر، محقق به دنبال طراحی الگوی شايستگی دبیران بر اساس رويکرد شايستگی 
بوده اســت در الگوی مذکور، ابعاد، مؤلفه ها و زيرمؤلفه ها مشــخص خواهند شد. بدين منظور سؤال 

زير در راستای بررسی عنوان پژوهش حاضر طرح و موردبررسی قرار گرفت:
»الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی با عنایت به ابعاد، مؤلفه ها 

و زیرمؤلفه های آن چگونه است؟«

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر، از نوع کیفی اســت. يکی از انــواع راهبردهای تحقیق کیفــی، »روش نظرية 
داده بنیاد« اســت که به واســطة برخی ويژگی هــای خاص آن در اين تحقیــق موردتوجه قرار گرفته 
اســت. ازآنجاکه پديدة شايستگی، پديده ای زنده است و دارای ماهیت کنشی و فرايند محور است، 
به طوری که افراد مختلف ممکن اســت تجربه ها و تعبیرهای متفاوتی از آن داشــته باشــند، به منظور 
ايجاد شــناختی که دربردارندة نقشــة جامعی از تجربیات افراد مختلف باشد، بايد از روشی استفاده 
کرد که بتواند اين جامعیت را پوشــش دهد. برای رســیدن به اين مهم، در تحقیق حاضر از رهیافت 
اســتقرايی استفاده شد. بدين صورت که در رابطه با پديدة شايستگی، يک سلسله رويه های نظام مند 
)سیســتماتیک( به کار گرفته شــد تا نظريه ای مبتنی بر اســتقرا دربارة پديدة موردنظر ايجاد شــود. 
به عبارت ديگر، در اين پژوهش با اســتفاده از يک دســته داده ها که از چهار منبع متفاوت مصاحبه با 
دبیران نمونه، دانش آموزان نمونه، والدين و متخصصان تعلیم و تربیت، گردآوری شــده بودند، مدل 

شايستگی دبیران تدوين شد.

منابع اطالعاتی تحقیق: در اين پژوهش از چهار منبع اطالعاتی به شرح زير استفاده شد:
è گروه اول، شــامل دبیران نمونة دورة متوسطة شهر تهران که در زمینة شايستگی مشهور بودند 
و در زمینــة تجربه های خود در خصوص شايســتگی از طريق مصاحبه به ســؤال های محقق 
پاســخ دادند. اين افراد به روش هدفمند »مالک محور20« انتخاب شدند. بر اساس اطالعات 
اخذشــده از ادارة کل آموزش وپرورش تهران، هرســاله بر اســاس شــیوه نامة انتخاب دبیران 
نمونه که دربردارندة آيتم های ارزيابی متفاوتی است، در سرتاسر کشور دبیران نمونه از طرف 
آموزش وپرورش معرفی می شوند. برای انتخاب اين افراد به سازمان آموزش وپرورش مراجعه 
شد و فهرست افرادی که در سال های 1394-1390 به عنوان نمونه انتخاب شده بودند، اخذ و 
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برای برگزاری مصاحبه با آنان تماس گرفته شد. تعداد اين افراد 32 نفر بود که درنهايت محقق 
پس از مصاحبه با 11 نفر از آنان به اشباع رسید و فرايند مصاحبه را متوقف کرد.

è گروه دوم، دانش آموزان نمونة دورة متوسطة شهر تهران در منطقة دوازده بودند. مالک محقق 
بــرای انتخاب اين افراد وضعیت تحصیلی آنان بود. به اين منظور، دانش آموزان اول تا ســوم 
هر کالس از لحاظ پیشــرفت تحصیلی با استفاده از روش هدفمند مالک محور انتخاب شدند 
و در خصوص شايستگی هايی که دبیران بايد داشته باشند از طريق مصاحبه موردمطالعه قرار 
گرفتند. در اين بخش محقق پس از مصاحبه با 15 نفر به اشــباع رســید و فرايند مصاحبه را 

متوقف کرد.

è گروه ســوم، والدين دانش آموزان دورة متوســطة شــهر تهران بودند. در اين قســمت محقق 
به منظور اســتفاده از نظرات والدين از »روش نمونه گیری در دســترس با حداکثر تنوع« بهره 
گرفــت و از طريــق مصاحبه تا رســیدن به حد اشــباع، نظرات اين والديــن را در خصوص 
شايستگی های دبیران جويا شد. در اين بخش پس از مصاحبه با 10 نفر محقق به اشباع رسید 

و فرايند مصاحبه را متوقف کرد.

è گروه چهارم، متخصصان و استادان تعلیم و تربیت دانشگاه ها بودند. تالش شد که از بین اين 
افراد، آنان که در زمینة شايستگی دارای تألیفات و مقاالتی بودند، در اولويت باشند. اين افراد 
شناســايی شدند و در خصوص شايستگی های دبیران با آنان مصاحبه شد. اين افراد به روش 
هدفمند مالک محور انتخاب شدند. در اين بخش محقق پس از مصاحبه با هشت نفر به اشباع 

رسید، و فرايند مصاحبه را متوقف کرد.

é تحلیل اطالعات
نظرية داده بنیاد، هم به عنوان روش تحقیق و هم به عنوان شیوة تجزيه وتحلیل داده ها مطرح است. در اين 
تحقیق از نظرية مزبور به عنوان شیوة تجزيه وتحلیل داده ها استفاده شد. در بررسی نتايج مصاحبه های نیمه 
ساختاريافته و تحلیل محتوا، به منظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته، از رهیافت استقرايی اشتراوس و 
کوربین استفاده شد و داده های حاصل از مصاحبه به صورت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری 

انتخابی طبقه بندی شدند.
در اين پژوهش، در بخش اســتفاده از روش کدگذاری، به منظور طراحی الگوی شايســتگی دبیران، 

گام های زير به منظور تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها برداشته شدند:
1. استخراج شواهد گفتاری )نکته های کلیدی(؛

2. مفهوم پردازی؛
3. مقوله پردازی.
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بدين ترتیب که ابتدا پاســخ های سؤال های پژوهش مطالعه شدند تا با انواع پاسخ ها و میزان 
تکرار هرکدام آشــنايی حاصل شود. بر اساس همین پاســخ ها، طبقاتی که دربرگیرندة بحث های 
مختلف بودند، ايجاد شدند. در واقع هر طبقه پاسخ های مشابه را در يک جا جمع کرد. درنهايت 
تمامی مباحث مطرح شــده در پاســخ های ارائه شــده برای ســؤال ها، در يک طبقه کالن تر قرار 

گرفتند.

é روایی و پایایی پژوهش
در ايــن پژوهش برای بررســی اعتبار پژوهش از روش بازبینی اعضا اســتفاده شــد. بدين 
ترتیب که از 10 نفر از مصاحبه شــوندگان تقاضا شد، نســبت به دريافت محقق از صحبت های 
خــود بازخورد ارائــه دهند و نظرات خود را دربارة مفاهیم و ابعــاد مصاحبه ها بیان کنند. نکتة 
مهم اين بود که در تحقیق حاضر برای بررسی اعتبار پژوهش به دنبال آن نبوديم که نوشته های 
خام برای بررســی به شرکت کنندگان برگردانده شــود، بلکه برعکس، محقق بخشی از تولیدات 

اصالح شــده، نظیر مضامین، تحلیل مورد و غیره را به شرکت کنندگان برگرداند.
همچنیــن بــا توجه به اينکه در اين پژوهش برای ســؤال تحقیــق از مصاحبه به عنوان ابزار 
اصلی گردآوری داده های کیفی اســتفاده شــد، بــرای افزايش پايايی تحقیــق از روش های زير 

استفاده شد:

èاجرای فرايند نظام مند ثبت، ضبط و نوشتن داده ها )ضبط صدا، پیاده سازی مصاحبه و نگارش 
داده های شفاهی( در تمامی مصاحبه ها.

èتحلیل روشــمند داده ها و اســتخراج منطقی مقوله ها و مفاهیم انتزاعی کالن تر بر مبنای روش 
کدگذاری.

یافته ها
در يکی از مهم ترين ابزارهای گردآوری داده های تحقیق، »مصاحبه« است. در اين تحقیق، تمامی 
مصاحبه ها ضبط شــدند و فايل صوتی کاماًل پیاده شد. در مصاحبه های آخر اشباع نظری حاصل شد. 
در هر مصاحبه، دربارة هدف پژوهش، فرايند مصاحبه و همچنین ابعاد شايستگی، توضیحات مفصلی 
با ذکر مثال برای فرد مصاحبه شــونده داده شد. تحلیل داده های حاصل از نمونه ها به صورت گام به گام 
و پس از پايان يافتن هر مصاحبه انجام گرفت. بعد از انجام مصاحبه، نسخة نوشتاری آن تايپ و پس 
از مفهوم پردازی در هر مصاحبه، به تدريج ابعاد، مؤلفه ها و زيرمؤلفه های آن ها در قالب کدگذاری های 

باز، محوری و انتخابی استخراج شدند.
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 جدول 1.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی روان شناختی                                                                                                     

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

تی
اخ

شن
ان 

 رو
گی

ست
شای

سی
شنا

ت 
صی

شخ

دگرآگاهی

شناسایی ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی همکاران

توانایی شناخت احساسات، افکار و رفتار دانش آموزان و همکاران در موقعیت های متفاوت

تیزبینی و باهوشی در تشخیص توانایی های دانش آموزان

آگاهی و شناخت جنبه های مثبت و منفی شخصیت دانش آموزان

خودآگاهی

آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود در همة ابعاد جسمی، روان شناختی و اجتماعی

آگاهی و شناخت نیازها، عالقه ها، هدف ها و اولویت های شغلی خود

تشخیص سبک رفتاری خود در برخورد با دانش آموزان در موقعیت های متفاوت

آگاهی و شناخت نیازها، عالقه ها، هدف ها و اولویت های زندگی شخصی خود

آگاهی از تصورها و پنداشت های دیگران دربارة خود

تشخیص استفاده از توانایی های خود در موقعیت مناسب

نه
هی

ل ب
عام

ت ت
هار

م

دانش 
روان شناسی

تعیین قوانین آموزشی با توجه به توانایی ها و درک دانش آموزان

توجه به توانایی های ذهنی دانش آموزان هنگام ارزشیابی

آگاهی دربارة نظریات رشد و استفاده از آن در تدریس

ارائة تکلیف با توجه به توانایی های جسمی و ذهنی دانش آموزان

استفاده از مفاهیم و زبان متناسب با سن دانش آموزان

اعتقاد به وجود تفاوت های فردی بین دانش آموزان

 رفتار و 
برخورد عاطفی

اهمیت قائل شدن برای تک تک دانش آموزان

گوش دادن به سخنان دانش آموزان

همدلی و همدردی با دانش آموزان

 استفاده نکردن از تنبیه در برخورد با آنان

ثر 
مؤ

ت 
ری

دی
م

عی 
جم

ط 
حی

شناخت م
اجتماعی

آگاهی از آخرین تحوالت آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در جامعه

آشنا کردن دانش آموزان با نحوة تعامل و سازگاری با دیگران

تعامل 
اجتماعی

شناسایی، تشویق و توسعة همکاری های بین گروهی دانش آموزان

تعامل با سازمان ها و مؤسسه های آموزشی دیگر

جدول 1 نشــان می دهد، شايســتگی روان شــناختی از ســه مؤلفــة، شخصیت شناســی، مهارت 
تعامــل بهینه و مديريت مؤثر محیط جمعی، تشــکیل شــده اســت. مؤلفة شخصیت شناســی شــامل 
زيرمؤلفه های دگرآگاهی و خودآگاهی اســت. همچنین مؤلفه مهارت تعامل بهینه شامل زيرمؤلفه های: 
دانش روان شناســی و رفتار و برخورد عاطفی اســت. مؤلفة مديريت مؤثــر محیط جمعی نیز دارای 

زيرمؤلفه های: شناخت اجتماعی و تعامل اجتماعی است.
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 جدول 2.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی پداگوژیکی                                                                                                          

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

کی
وژی

داگ
ی پ

تگ
س

شای

تدریس 
اثربخش

دانش برنامه 
درسی

بیان هدف ها قبل از شروع تدریس

آشنایی با اصول و فنون برنامه ریزی

دانش 
موضوعی

آشنایی با منابع تخصصی

آشنایی با مباحث تخصصی رشتة خود

استفاده از منابع متعدد در تدریس

دانش 
پداگوژی

آشنایی با راهبردهای متفاوت تدریس

آشنایی با چگونگی تدریس یک موضوع

شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت

مدیریت 
مؤثر 

یادگیری

طرح ریزی 
یادگیری

طراحی هدف های یادگیری به صورت هدف های رفتاری

آشنایی با اصول، قواعد و نظریات یادگیری

زمان بندی محتوا

داشتن طرح درس

سازمان دهی 
یادگیری

اطمینان از یادگیری دانش آموزان

ایجاد ارتباط بین درس ها

سازمان دهی مطالب درسی

مدیریت 
مؤثر 
کالس 
درس

مدیریت 
مشارکتی

مدیریت و گروه بندی دانش آموزان

مشارکت دانش آموزان در ادارة کالسی

مدیریت زمان
آگاهی از محدودبودن زمان کالس

ارزش قائل شدن برای زمان تدریس

کنترل کالس

وضع قوانین با مشارکت دانش آموزان

تشویق دانش آموزان به انجام رفتارهای آموزشی استاندارد

وضع قوانینی برای تعامل رفتاری دانش آموزان با دبیران و با یکدیگر

ارزشیابی 
پیشرفت 
تحصیلی 
اثربخش

تعریف 
عملکرد

آزاد گذاشتن دانش آموزان در ارزشیابی

استفاده از نتایج ارزشیابی در تدریس

بیان انتظارات آموزشی پیش از شروع ارزشیابی

سنجش 
عملکرد

نظرخواهی از دانش آموزان درباره شیوه ارزشیابی

استفاده از روش های متفاوت در ارزشیابی
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همان طور که در جدول 2 مشــاهده می شود، شايستگی پداگوژيکی از چهار مؤلفة تدريس اثربخش، 
مديريت مؤثر يادگیری، مديريت مؤثر کالس درس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش تشکیل شده 
است. مؤلفة تدريس اثربخش شامل زيرمؤلفه های دانش برنامة درسی، دانش موضوعی و دانش پداگوژی، 
مؤلفــة مديريت مؤثر يادگیری شــامل زيرمؤلفه های طرح ريزی يادگیری و ســازمان دهی يادگیری، مؤلفة 
مديريت مؤثر کالس درس شامل زيرمؤلفه های مديريت مشارکتی، مديريت زمان و کنترل درس، و مؤلفه 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش شامل زيرمؤلفه های تعريف عملکرد و سنجش عملکرد است.

 جدول 3.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی ارتباط بین فردی و جمعی                                                                                                     

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

عی
جم

 و 
دی

فر
ن 

ط بی
تبا

 ار
گی

ست
شای

دانش مشاوره و 
راهنمایی

ارتباط مؤثر
 با 

دانش آموزان

آشنایی با دانش مشاوره

کمک به انتخاب رشتة دانش آموزان

کمک به دانش آموزان در برنامه ریزی درس ها

توانمندسازی 
دانش آموزان

ایجاد انگیزه در دانش آموزان

افزایش اعتمادبه نفس دانش آموزان

اعتماد کردن به دانش آموزان

ارزشمند دانستن دانش آموزان

دادن آزادی عمل به دانش آموزان

اعتقاد به نقش مؤثر دانش آموزان در آیندة جامعه

 سهولت دستیابی
برقراری ارتباط غیرکالسی

در دسترس دانش آموزان بودن

شناخت 
دانش آموزان

احترام به تفاوت های فرهنگی دانش آموزان

آشنایی با حقوق دانش آموزان

شناخت تک تک دانش آموزان

شناخت 
همکاران

ارتباط مؤثر
با 

همکاران

آشنایی با رشته های تخصصی همکاران

شناسایی خصوصیات، اخالقیات و ویژگی های همکاران

همکاری 
 حرفه ای

 )کار تیمی(

عالقه مندی به کار گروهی

حضور فعال در انجمن دبیران

آگاهی به تأثیر همکاران در توسعة حرفه ای یکدیگر

مورد تأیید و پذیرش همکاران بودن

برخورد محترمانه با همکاران

نظرخواهی از همکاران در تدریس
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 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

عی
جم

 و 
دی

فر
ن 

ط بی
تبا

 ار
گی

ست
شای

پیوند 
با خانواده

ارتباط 
مؤثر 

با والدین

برقراری و توسعة ارتباط مناسب با خانواده

آگاهی از وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده ها

در دسترس خانواده ها بودن

جلب 
همکاری 
خانواده

کشف زمینه های همکاری خانه و مدرسه

جلب مشارکت والدین در آبادانی و عمران مدرسه

بازخورد به 
خانواده

استفاده از نظرات والدین در تدریس

گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به والدین

ارتباط مؤثر 
اجتماعی

شناخت 
اجتماع

آشنایی با فرهنگ و ویژگی های منطقة تدریس

آشنایی با ویژگی های متفاوت جامعه

مسئولیت 
اجتماعی

آگاهی از مسئولیت های خود در قبال جامعه

نهادینه کردن ارزش های جامعه در دانش آموزان

پاسداری از ارزش های جامعه

مشارکت 
اجتماعی

معرفی ناهنجاری های اجتماعی به دانش آموزان

تعامل با گروه های مختلف جامعه

مشارکت در فعالیت های اجتماعی

همان طور که در جدول 3 مشــاهده می شود، شايســتگی ارتباط بین فردی و جمعی از چهار مؤلفه: 
ارتبــاط مؤثر با دانش آموزان، ارتباط مؤثر با همــکاران، ارتباط مؤثر با والدين و ارتباط مؤثر اجتماعی 
تشکیل شده است. »مؤلفه ارتباط مؤثر با دانش آموزان« شامل زيرمؤلفه های: دانش مشاوره و راهنمايی، 
توانمندســازی دانش آموزان، ســهولت دستیابی و شــناخت دانش آموزان اســت. مؤلفه ارتباط مؤثر با 
همکاران شامل زيرمؤلفه های شناخت همکاران و همکاری حرفه ای )کار تیمی( می شود. »مؤلفه ارتباط 
مؤثر با والدين« شــامل زيرمؤلفه های پیوند با خانواده، جلب همکاری خانواده و بازخورد به خانواده 
است. سرانجام »مؤلفه ارتباط مؤثر اجتماعی« شامل زيرمؤلفه های شناخت اجتماع، مسئولیت اجتماعی 

و مشارکت اجتماعی می شود.

جدول 3. )ادامه(
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ن

 جدول 4.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی پژوهشی                                                                                                              

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

شی
وه

 پژ
گی

ست
شای

پژوهشگری

روحیة 
پژوهشگری

عالقه مندی به تحقیق و پژوهش

آشنایی با اصول و روش های تحقیق

احساس نیاز به یادگیری از طریق پژوهش و تحقیقات

مؤثر دانستن انجام تحقیقات

اقدام پژوهی

استفاده از تحقیقات دیگران در تدریس

آشنایی با زمینه های تحقیقاتی همکاران

استفاده از تحقیق برای حل مشکالت آموزشی خود

منبع پژوهی

دانش پژوهی

مطالعة کتاب ها و منابع متعدد پیش از ورود به کالس

آشنایی با مجله ها و ژورنال های تخصصی

آشنایی با دانشمندان و صاحب نظران رشتة تخصصی خود

درس پژوهی

به اشتراک گذاری تجربه های خود با همکاران

استفاده از تجربه های همکاران در تدریس

همان طور که در جدول 4 مشــاهده می شــود، شايستگی پژوهشــی از دو مؤلفة »پژوهشگری« و 
»منبع پژوهی« تشــکیل شده است. مؤلفة پژوهشــگری نیز شامل زيرمؤلفه های روحیة پژوهشگری و 

اقدام پژوهی است و مؤلفة منبع پژوهی شامل زيرمؤلفه های دانش پژوهی و درس پژوهی می شود.
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 جدول 5.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی بازسازی مداوم فردی                                                                                                     

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

دی
فر

وم 
دا

ی م
ساز

باز
ی 

تگ
س

شای

یادگیری
 مستمر

یادگیرندگی
انجام مطالعات مستمر

احساس نیاز به یادگیری مداوم

همراهی
 با تغییرات

استقبال از تغییرات

پیشگامی در تغییرات

پیش بینی تغییرات

اظهارنظر دربارة تغییرات محتوایی و ساختاری آموزش وپرورش

توسعة خود

خودارزیابی پس از پایان جلسه

تالش برای بهبود و رشد حرفه ای خود

نظرخواهی از مدیران، دانش آموزان و والدین دربارة عملکرد خود

یادگیری از عملکرد خود

فایت 
سازمانی

مدیریت دانش

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های آموزشی و اظهارنظر دربارة آن ها

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های اداری و اظهارنظر دربارة آن ها

آشنایی با قوانین و دستورالعمل های پژوهشی و اظهارنظر دربارة آن ها

آشنایی با چارت اداری آموزش وپرورش

آشنایی با حقوق دبیران

شهروندی سازمانی

حفظ شأن، جایگاه و منزلت اجتماعی دبیران

آگاهی از مسئولیت ها و وظایف سازمانی دبیران

ارزش گذاری و پاسداری از مقام دبیران

احساس رضایت شغلی

عالقه مندی به تعلیم و تربیت

همان طور که در جدول 5 مشاهده می شود، شايستگی بازسازی مداوم فردی از دو مؤلفة يادگیری 
مستمر و کفايت سازمانی تشکیل شده است. مؤلفة يادگیری مستمر شامل زيرمؤلفه های يادگیرندگی، 
همراهی با تغییرات و توســعه خود می شــود و مؤلفه کفايت سازمانی شــامل زيرمؤلفه های مديريت 

دانش و شهروندی سازمانی است.
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 جدول 6.   فرایند کدگذاری بعد شایستگی ارزش مداری                                                                                                     

 کدگذاری بعد
انتخابی

 کدگذاری 
کدگذاری بازمحوری

ری
دا

ش م
رز

ی ا
تگ

س
شای

اخالق مداری

اخالق 
بین فردی

مقدم داشتن منافع دانش آموزان بر منافع شخصی خود

ارجحیت داشتن منافع سازمانی و جامعه بر منافع شخصی خود

دارا بودن حس دگرخواهی و انگیزه باال برای خدمت به مردم

اخالق
 فردی

پایبندی به قوانین و مقررات کالس، مدرسه و سازمان

شکیبا، دلسوز و دارای سعه صدر

روحیة 
جهادی

خدمت رسانی

وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری مقابل دانش آموزان، خانواده و مدرسه

توان به کارگیری ارزش های معنوی و دینی برای ارتقای سالمت روحی و روانی 
دانش آموزان، خانواده ها و همکاران

تکریم ارباب رجوع )دانش آموز، والدین و همکاران(

تعالی 
خدمات

ارتقای مستمر کیفیت فعالیت های مدرسه و بهبود پاسخ گویی در خصوص کیفیت 
فعالیت ها

جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخ گویی و ارتباط بین همة ذینفعان )دبیران، دانش آموزان و والدین(

فرهنگ سازی و جلب حمایت خیرین منطقه تدریس از برنامه ها و فعالیت های مدرسه

شهروندمداری

شناسایی
 انتظارات

توانایی شناسایی خواسته ها و انتظارات مشابه و متضاد میان خانواده ها

رصد کردن مستمر خواسته ها و انتظارات دانش آموزان و خانواده ها

گزارش دهی منظم به والدین درباره پیشرفت تحصیلی فرزندانشان

عشق و عالقه درونی به دانش آموزان، خانواده ها و رضایت مندی آن ها

اجرای
 انتظارات

معرفی خدمات و فعالیت های مدرسه به خانواده ها

طراحی فعالیت های فوق برنامه مختلف مطابق با انتظارات جامعه

انعطاف پذیری و توان انطباق با برنامه ها و فعالیت های مدرسه

تبیین دالیل خوب و بد بودن عملکرد دانش آموزان به آن ها و خانواده ها

الگوی 
عملی بودن

الگوی عملی
 برای 

خانواده ها

توانایی نفوذ و تأثیرگذاری در خانواده ها جهت هدایت رشد دانش آموزان

ایجاد شرایط و فرصت های مناسب جهت بهبود روابط دانش آموزان با خانواده

ایجاد شرایط و فرصت های مناسب جهت بهبود روابط دانش آموزان با یکدیگر

الگوی عملی
 برای همکاران

توانایی نفوذ و تأثیرگذاری در همکاران جهت رشد و توسعه حرفه ای آن ها

همراهی و همکاری با همکاران در توسعه شخصی آن ها
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همان طور که در جدول شــماره شش مشــاهده می شود شايســتگی ارزش مداری از چهار مؤلفة 
اخالق مــداری، روحیة جهادی، شــهروندمداری و الگوی عملی بودن تشــکیل شــده اســت. »مؤلفة 
اخالق مداری« شامل زيرمؤلفه های اخالق بین فردی و اخالق فردی است. و »مؤلفة روحیة جهادی« 
شــامل زيرمؤلفه های خدمت رسانی و تعالی خدمات را شامل می شود. »مؤلفة شهروندمداری« شامل 
زيرمؤلفه های شناســايی انتظارات و اجرای انتظارات اســت. ســرانجام مؤلفة »الگوی عملی بودن« 

شامل زيرمؤلفه های الگوی عملی برای خانواده ها و الگوی عملی برای همکاران می شود.

 جدول 7.   ابعاد، و مؤلفه های الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی                                                                                                     

 مؤلفه های ابعادابعاد شایستگی

شخصیت شناسی، تعامل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعیروان شناختی

مدیریت مؤثر یادگیری، تدریس اثربخش، مدیریت مؤثر کالس درس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخشپداگوژیکی

ارتباط مؤثر با دانش آموز، ارتباط مؤثر با همکاران، ارتباط مؤثر با والدین و ارتباط مؤثر اجتماعیارتباط بین فردی و جمعی

منبع پژوهی و پژوهشگریپژوهشی

یادگیری مستمر و کفایت سازمانیبازسازی مداوم فردی

اخالق مداری، روحیة جهادی، شهروندمداری و الگوی عملی بودنارزش مداری

 نمودار 1.   الگوی طراحی شدة بهسازی دبیران دورة متوسطه                                                                                                 

شایستگی
معلمان

ارتباط موثر
 با کودکان

منبع
پژوهی

یادگیری 
مستمر

پژوهشگری

شخصیت - 
شناسی

مدیریت مؤثر 
محیط جمعی

تعامل بهینه

کفایت 
سازمانی

ارتباط مؤثر 
با والدین

ارتباط موثر 
اجتماعی

ارتباط مؤثر 
با همکاران

اخالق مداری

الگوی 
عملی بودن

شهروند 
مداری

روحیه 
جهادی

تدریس 
اثربخش

مدیریت 
مؤثر 

یادگیری

ارزشیابی 
پیشرفت 

تصیلی
مدیریت

 مؤثر کالس

روان شناختی

بازسازی 
مداوم فردی

پژوهشی

ارزش مداری پداگوژیکی

ارتباط فردی 
و بین فردی
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بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهســازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رويکرد 
شايستگی است. نتايج به دست آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشان می دهند: الگوی 
بهسازی دبیران دورة متوسطه شامل ابعاد روان شناختی )مؤلفه های شخصیت شناسی، مهارت 
تعامــل بهینه و مديريت مؤثر محیط جمعی(، ارتباط بین فردی و جمعی )مؤلفه های: ارتباط 
مؤثر با دانش آموز، ارتباط مؤثر با والدين، ارتباط مؤثر با همکاران و ارتباط مؤثر اجتماعی(، 
پداگوژيکی )مؤلفه های: مديريت مؤثر يادگیری، تدريس اثربخش، مديريت مؤثر کالس درس 
و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش(، پژوهشی )م مؤلفه های منبع پژوهی و پژوهشگری(، 
بازســازی مــداوم فردی )مؤلفه هــای يادگیری مســتمر، کفايت ســازمانی( و ارزش مداری 

)مؤلفه های: اخالق مداری، روحیه جهادی، شــهروندمداری و الگوی عملی بودن( اســت.
الزم به ذکر است، به دلیل استفاده نکردن تحقیقات گذشته از نظرية داده بنیاد و مؤلفه های 
شايستگی، اجزای کلی هیچ يک از الگوها، تئوری ها و نتايج تحقیقات گذشته با اجزای اين الگو تطبیق 

ندارند، ولی به لحاظ مفهومی می توان مقايسه هايی در برخی از اجزای الگوی مفهومی انجام داد.
در هیچ يک از تئوری ها و تحقیقات گذشته مؤلفه ای زير عنوان شخصیت شناسی با اين 
زيرمؤلفه ها و کدها، به عنوان يکی از مؤلفه های شايستگی دبیران آورده نشده است. همچنین، 
به مؤلفه شخصیت شناســی و نیز زيرمؤلفه های آن يعنی »خودآگاهی« و »دگرآگاهی« اشاره 
نشده است. زير مؤلفه خودآگاهی زير مؤلفه جديدی است که در اين تحقیق آورده شده است. 
اين زير مؤلفه دارای شــش کد آگاهی و شــناخت نیازها، عالقه ها، هدف ها و اولويت های 
شغلی خود، آگاهی و شناخت نیازها، عالقه ها، هدف ها و اولويت های زندگی شخصی خود، 
آگاهی از تصورها و پنداشــت های ديگران دربارة خود، تشــخیص ســبک رفتاری خود در 
برخورد با دانش آموزان، تشخیص استفاده از توانايی های خود در موقعیت مناسب، تشخیص 

سبک رفتاری خود در برخورد با دانش آموزان است که کدهای جديد و نوظهوری هستند.
در تحقیقــات گذشــته بــه زير مؤلفــه دگرآگاهــی و به خصــوص کدهــای مربوط به 
همــکاران، يعنــی شناســايی ويژگی هــا و خصوصیــات شــخصیتی همــکاران و توانائی 

شــناخت احساســات، افــکار و رفتــار همــکاران در موقعیــت، اشــاره نشــده اســت.
در زير مؤلفه دانش روان شناســی، سه کد تعیین قوانین آموزشی با توجه به توانايی ها و 
درک دانش آموزان، اعتقاد به وجود تفاوت های فردی بین دانش آموزان و استفاده از مفاهیم و 

زبان متناسب با سن دانش آموزان، کدهای جديدی هستند که در اين تحقیق به دست آمده اند.
در زيــر مؤلفــة شــناخت اجتماعــی، دو کــد »آگاهــی از آخرين تحوالت آموزشــی، 
فرهنگــی و پژوهشــی در جامعــه« و »آشــنا کــردن دانش آمــوزان بــا نحــوه تعامــل و 

ســازگاری با ديگران« کدهای جديدی هســتند که در اين تحقیق به دســت آمده اســت.
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در زيــر مؤلفــه تعامل اجتماعی کد »شناســايی، تشــويق و توســعه همکاری های بین 
گروهــی دانش آمــوزان«، کــد جديدی اســت کــه در اين تحقیق به دســت آمده اســت.

يکی ديگر از شايســتگی های شناسايی شــده در اين تحقیق »شايســتگی پداگوژيکی« 
است. شايستگی پداگوژيکی شــامل چهار مؤلفة تدريس اثربخش، مديريت مؤثر يادگیری، 
مديريت مؤثر کالس درس، ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی اثربخش اســت. مؤلفه تدريس 
اثربخش شامل زيرمؤلفه های دانش برنامه درسی، دانش موضوعی و دانش پداگوژی است. 
»مؤلفه مديريت مؤثر يادگیری« زيرمؤلفه های طرح ريزی يادگیری و ســازمان دهی يادگیری 
را در برمی گیرد. مؤلفة مديريت مؤثر کالس درس شــامل زيرمؤلفه های مديريت مشــارکتی، 
مديريــت زمــان و کنترل درس اســت. و »مؤلفه ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی اثربخش« 
شــامل زيرمؤلفه های تعريف عملکرد و سنجش عملکرد است. الزم به ذکر است که برخی 
از مؤلفــه و کدهای موجــود در تحقیقات قبلی در اين تحقیق نیز مــورد تأکید قرار گرفتند. 
بــرای مثال مؤلفــه تدريس اثربخش بــا زيرمؤلفه هــای دانش موضوعی، دانــش پداگوژی 

و دانــش برنامه درســی که در تحقیقات گذشــته موجود بودند، مورد تأکیــد قرار گرفتند.
در مؤلفة مديريت مؤثر يادگیری، برخی از زيرمؤلفه های موجود در تحقیقات قبلی مجددًا مورد 
تأکید قرار گرفتند. اما آنچه در خصوص اين مؤلفه الزم به ذکر است اين است که در اين تحقیق در 
خصوص اين مؤلفه، کدهای جديدی به دست آمدند. برای مثال در زير مؤلفة طرح ريزی يادگیری، 
»کد طراحی هدف های يادگیری به صورت هدف های رفتاری« کد جديدی اســت. همچنین 

در زير مؤلفه سازمان دهی يادگیری، کد اطمینان از يادگیری دانش آموزان کد جديدی است.
در مؤلفــة مديريــت مؤثر کالس درس زير مؤلفة کنترل کالس و ســه کد »وضع قوانین 
با مشــارکت دانش آموزان«، »تشــويق دانش آمــوزان به انجام رفتارهای آموزشــی و وضع 
قوانینــی برای تعامل رفتــاری دانش آموزان با دبیران« و وضــع قوانینی برای تعامل رفتاری 

دانش آمــوزان بــا يکديگر، کدهــای جديدی هســتند که در ايــن تحقیق ارائه شــده اند.
در خصــوص مؤلفة ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی اثربخش کــه در تحقیقات قبلی 
مجــددًا مــورد تأکید قرار گرفــت. در اين تحقیق کدهای جديدی به دســت آمد. برای مثال 
در زير مؤلفة ســنجش عملکرد، دو کد »بیان انتظارات آموزشــی پیش از شروع ارزشیابی« 

و »نظرخواهــی از دانش آمــوزان دربــاره شــیوه ارزشــیابی« کدهــای جديدی هســتند.
در اين تحقیق در خصوص شايستگی ارتباط بین فردی و جمعی، چهار مؤلفه زير عنوان 
ارتباط مؤثر با دانش آموز، ارتباط مؤثر با همکاران، ارتباط مؤثر با والدين و ارتباط مؤثر اجتماعی 
شناســايی شــدند. مؤلفة ارتباط مؤثر با دانش آموز »دارای چهار زير مؤلفه دانش مشاوره و 
راهنمايی، توانمندسازی دانش آموزان، سهولت دستیابی و شناخت دانش آموزان است. مؤلفة 
ارتباط مؤثر با همکاران دارای دو زير مؤلفه شناخت همکاران و همکاری حرفه ای )کار تیمی( 
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را شامل می شود.« مؤلفة ارتباط مؤثر با والدين دارای سه زير مؤلفة پیوند با خانواده، جلب 
همکاری خانواده و بازخورد به خانواده اســت. مؤلفة ارتباط مؤثر اجتماعی دارای ســه زير 
مؤلفه شناخت اجتماع، مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی است. بر اساس بررسی های 
محقق در هیچ يک از تئوری ها و تحقیقات گذشته مؤلفه و زيرمؤلفه هايی با اين عنوان ها و به 
اين جامعیت به عنوان شايستگی های ارتباطی ذکر نشده اند. برای مثال، به زير مؤلفة مسئولیت 
اجتماعی با سه کد آگاهی از مسئولیت های خود در قبال جامعه، نهادينه کردن ارزش های جامعه 

در دانش آموزان و پاســداری از ارزش های جامعه، فقط در اين تحقیق اشــاره شده است.
در اين تحقیق، در خصوص شايســتگی پژوهشــی، دو مؤلفه زير عنوان منبع پژوهی و 
پژوهشــگری شناسايی شدند. مؤلفة پژوهشــگری دارای دو زير مؤلفه روحیة پژوهشگری 
و اقــدام پژوهــی اســت. زيرمؤلفــة روحیة پژوهشــگری دارای ســه کــد »عالقه مندی به 
تحقیق و پژوهش«، »آشــنايی با اصول و روش های تحقیق« و »احســاس نیاز به يادگیری 
از طريــق پژوهش و تحقیقات و مؤثر دانســتن انجام تحقیقات« اســت. اين زير مؤلفه در 
برخی از تئوری ها و تحقیقات گذشــته به عنوان »شايســتگی های پژوهشــی« معرفی شده 
اســت. در اين تحقیــق در خصوص اين زير مؤلفــه هم کدهای جديدی به دســت آمدند. 
برای مثال کد مؤثر دانســتن انجام تحقیقات و احســاس نیاز به يادگیری از طريق پژوهش 

و تحقیقات، کدهای جديدی هســتند که فقط در اين تحقیق به آن ها اشــاره شــده است.
مؤلفة ديگر شايســتگی پژوهشی، »منبع پژوهی« اســت. اين مؤلفه دارای دو زير مؤلفة 
دانش پژوهی و درس پژوهی است. »زيرمؤلفة دانش پژوهی« دارای سه کد »مطالعة کتاب ها و 
منابع متعدد پیش از ورود به کالس«، »آشنايی با مجله ها و ژورنال های تخصصی« و »آشنايی با 
دانشمندان و صاحب نظران رشتة تخصصی خود« است. »زيرمؤلفة درس پژوهی« نیز دو کد »به 
اشتراک گذاری تجربه های خود با همکاران« و »استفاده از تجربه های همکاران در تدريس« را 
شامل می شود. الزم به ذکر است در هیچ يک از تئوری ها و تحقیقات گذشته مؤلفه و زيرمؤلفه هايی 

با اين عنوان ها ذکر نشده اند. اين تحقیق اولین تحقیقی است که اين کار را انجام داده است.
در اين تحقیق، در خصوص شايســتگی بازســازی مداوم فــردی، دو مؤلفه زير عنوان 
»يادگیری مستمر« و »کفايت سازمانی« شناسايی شدند. »مؤلفة يادگیری مستمر« دارای سه 
زير مؤلفة يادگیرندگی، همراهی با تغییرات و توسعة خود است. »مؤلفه کفايت سازمانی« دو 
زير مؤلفة دانش سازمانی و رفتار سازمانی را شامل می شود. در برخی از تئوری ها و تحقیقات 
گذشــته، مؤلفه و زيرمؤلفه هايی با اين عنوان ها ذکر شــده اند. برای مثــال در مؤلفة يادگیری 
مستمر، زير مؤلفة يادگیرندگی، زير مؤلفه ای است که در تحقیقات گذشته نیز مورد تأکید قرار 
گرفته است. اما الزم به ذکر است در اين تحقیق، کدهای جديدی در اين خصوص به دست 
آمده اند. مثاًل در مؤلفة يادگیری مستمر، کد احساس نیاز به يادگیری مداوم، کد جديدی است 
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که در تحقیقات قبلی به آن اشــاره ای نشــده اســت. زير مؤلفه همراهی با تغییرات با دو کد 
»پیشگامی در تغییرات« و »پیش بینی تغییرات«، برای اولین بار در اين تحقیق ارائه شده اند.

بر اســاس بررســی های محقق، برخی از مؤلفه هــا و زيرمؤلفه های اشاره شــده در اين 
شايســتگی در هیچ يک از تئوری ها و تحقیقات گذشــته ذکر نشده اند. برای مثال، زيرمؤلفة 
دانش ســازمانی با پنج کد آشنايی با قوانین و دستورالعمل های آموزشی و اظهارنظر دربارة 
آن ها، »آشــنايی با قوانین و دســتورالعمل های اداری و اظهارنظر درباره آن ها«، »آشنايی با 
قوانین و دســتورالعمل های پژوهشــی و اظهارنظر درباره آن ها«، »آشــنايی با چارت اداری 

آموزش وپــرورش«، »آشــنايی با حقوق دبیران« فقط در اين تحقیق مطرح شــده اســت.
در ايــن تحقیــق در خصوص شايســتگی ارزش مداری چهار مؤلفة فرعــی زير عنوان 
اخالق مداری، روحیة جهادی، شهروندمداری و الگوی عملی بودن شناسايی شدند. »مؤلفه 
اخالق مداری« دارای دو زير مؤلفه اخالق فردی و اخالق بین فردی اســت. »مؤلفة روحیة 
جهادی« دو زير مؤلفة خدمت رسانی و تعالی خدمات را شامل می شود. »مؤلفة شهروندمداری« 
دارای دو زير مؤلفه شناســايی انتظــارات و اجرای انتظارات را دربرمی گیرد. و ســرانجام 
»مؤلفة الگوی عملی بودن« دارای دو زير مؤلفة مربیگری برای خانواده ها و مربیگری برای 
همکاران اســت. بر اســاس بررسی های محقق، در هیچ يک از تئوری ها و تحقیقات گذشته 

زير مؤلفه ای با اين عنوان ها و کدها ذکر نشده و فقط در اين تحقیق به آن شاره شده است.

پیشنهادها:
* ســازمان آموزش وپرورش الگوی شايستگی دبیران دورة متوسطه را در قالب استند، 
بروشــور يا بولتن به صورت نمايشــی جلــوی ديد همگان قرار دهــد. برخی از اين 
شايستگی ها ماهیتًا ترويجی هستند و به مخاطب اين گونه القا می کنند که ما در آينده به 

چه دبیرانی توجه داريم.
* ادارة برنامه ريزی و آموزش نیروی انســانی ســازمان آموزش وپرورش بر اساس اين 
شايستگی ها، آموزش های کاربردی و تعريف شده تری را طراحی و اجرا کند. زيرا به 
هر حال هدف های رفتاری اين شايســتگی ها تعیین شــده اند و عمومًا قابل آموزش و 

توسعه هستند.
* از الگو شايســتگی ها به منظور ارتقای نظام و فرهنگ شايسته ســاالری در ســازمان 
آموزش وپرورش به صورت اجرايی استفاده شود، تا به نوعی الگويی برای تمام دبیران 
سازمان آموزش وپرورش باشد و بر اساس آن، خود را بسنجند و در جهت ارتقای آن 

گام بردارند.
* شايستگی ها به عنوان رويکردی مکمل در کنار آيین نامة انتخاب دبیران، مبنای انتخاب 

دبیران شايسته قرار گیرد.
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