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مقدمه

امروزه تربیت دبیران که ســزاوار قویترین و بیشــترین توجهات اســت ،از شــکل سنتی خود
خارج شــده و بهصورت فرایندی پیوســته و ماندگار درآمده که هم دربردارندة یاددادن است و هم
دربردارنــدة ورزیده ســاختن .حاصل و نتیجة تلقی تربیت دبیــران بهعنوان یک فرایند ،به این باور
انجامیده است که کیفیت هر نظام آموزشی درنهایت به کیفیت دبیران آن جامعه وابسته است و هیچ
کشوری نمیتواند از سطح دبیرانش باالتر رود (فولن.)1993 ،1
در جهان امروز ،تعلیم و تربیت دبیران از نظر منافع ملی جزو منافع سطح اول محسوب میشود
(ســرکارآرانی .)1389 ،نهادها و مجامع بینالمللی ،دستهبندیهای مختلفی را برای آموزش دبیران
بیان کردهاند و «مرکز بینالملل یونسکو» آموزش دبیران را در انواع زیر دستهبندی میکند:
 .1آموزش رســمی :2یادگیری ارادی و سازماندهی شده است که به گذراندگان دورة آموزش،
مدرکی 3معتبر و رسمی اعطا میشود.

 .2آموزش غیررسمی ســاختاریافته :4نتیجة فعالیتهای سازماندهی شده در داخل یا خارج
از محل کار اســت که به اخذ مدرک معتبر و رســمی منجر نمیشود ،بلکه مرحلة پایانی آن
اعطای «گواهینامه آموزشی »5است.

 .3آموزش غیررسمی ساختارنیافته :6این آموزش اگر غیرارادی باشد ،نتیجة فرعی فعالیتهای
دیگر اســت .اما اگر ارادی باشــد کمتر ســازماندهی شده و ســاختاریافته است .از جملة
ایــن فعالیتها یادگیری اســت که در خانواده ،محل کار و زندگــی روزانة هر فرد مبتنی بر
خودهدایتی ،هدایت خانواده و هدایت اجتماعی صورت میگیرد (یونسکو.)2002 ،
آنچــه عم ً
ال در نظام آموزشوپرورش ایران حاکم اســت تمرکز و صــرف هزینة هنگفت روی
آموزشهای رســمی دبیران اســت .درحالیکــه نتایج پژوهشهایی ماننــد پژوهشهای دانشپژوه
( ،)1382دانشپژوه و فرزاد ( ،)1385قشــونی ( ،)1391سوگارنســکی ،)2000( 7کامرون،)2012( 8
پاتمن مور و والش ،)2016( 9یونوس و رفاقت علی )2017( 10نشــان دادهاند که دورههای آموزش
رسمی یا با نیازهای افراد انطباقی ندارند و یا از نارساییهای جدی برخوردارند.
همچنین نتایج پژوهشهای اورنگی ،قلتاش ،شــهامت ،و یوســلیانی ،)1390( ،عربلو (،)1390
13
حســینی نوذری ( )1390حسینی ( ،)1392اکبری ( ،)1392اٌزر ،)2004( 11راجر ،)2006( 12آلتون
( ،)2011گانگ و پنچنگ ،)2017( 14گاس و بنیســون ،)2018( 15فیلیز و مهمت ،)2019( 16نشــان
دادهاند که دورههای آموزشی ضمن خدمت دبیران  -بهعنوان یکی از شکلهای آموزش غیررسمی-
باوجود صرف هزینههای بسیار و فراگیر بودن ،تأثیر چندانی در بهبود عملکرد دبیران نداشتهاند.
بدین ترتیب متأســفانه در تاریخ آموزشوپرورش ایران ،دبیران پس از استخدام ،بهرغم تمامی
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کاستیهای نظام استخدامی ،به کالس درس میروند و شایستگیهای آنان از ابعاد حرفهای ،تخصصی
و روابط انســانی کمتر سنجیده میشوند .عالوه بر این ،نتایج تحقیقات کیامنش ( )1377و نیکنامی و
کریمی ( )1388نشان دادهاند که اکثر جذبشدگان مراکز تربیت دبیر ،اصو ًال شایستگی و توانایی الزم
برای احراز شغل دبیری را ندارند.
بر این اســاس ،با توجه به تغییرات پرشتاب در جهان امروز و کافی نبودن آموزشهای رسمی و
غیررســمی ،لزوم تغییر رویکرد آموزش دبیران از آموزش مبتنی بر شــغل بر آموزش مبتنی بر شاغل،
یعنی «آموزش مبتنی بر شایســتگی ،»17بیشازپیش مورد تأکید قرار میگیرد .بر اســاس این رویکرد،
نقــش آموزش در ســازمانها تغییریافته و آموزشهای ســازمانی بهجای تمرکز بــر یاددهی دانش و
اطالعات به ســمت تولید و تسهیم دانش و خلق مزیت برای سازمان از طریق تربیت دبیران توانمند
و خلق مهارتهای ویژه حرکت کرده اســت (ســانر .)2002 ،18عالوه بر این ،نتایج تحقیقات عابدی،
عریضی ،و ســبحانی نــژاد ،)1384( ،دانشپژوه و فرزاد ( )1385و عبدالهی ،شــریعتمداری و نادری
( ،)1389نشان دادهاند که توجه به شایستگی دبیران اثربخش و شناسایی این شایستگیها از اهمیت
و ارزش باالیی برخوردار است.
در نظام آموزشوپرورش ایران نیز در برخی گزارههای ارزشی اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت،
از قبیل ســند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،از جمله بند ( 24زمینهسازی کسب شایستگیهای عام
حرفهای) و بند ( 5کســب شایســتگیهای پایه) آن ،تغییر رویکرد آموزش مبتنی بر شــغل به آموزش
مبتنی بر شــاغل ،یعنی آموزش مبتنی بر شایســتگی مورد تأکید قرار گرفته اســت (سند تحول بنیادین
آموزشوپرورش .)1390،در ارتباط با ارتقای علمی و حرفهای دبیران نیز ،دولت جمهوری اســامی
ایــران در الیحــه تقدیمی به مجلــس در فروردین و اردیبهشــت  ،1381وزارت آموزشوپرورش را
موظف به ایجاد مراکز سنجش شایستگیهای حرفهای دبیران بهمنظور تعیین نیازها و شایستگیهای
حرفهای مشــاغل آموزشــی و پرورشی کرده است (صافی .)1387 ،اما برای اینکه یک سازمان بتواند
رویکرد مبتنی بر شایســتگی را نسبت به منابع انســانی اجرا کند ،باید بتواند شایستگیها را تعیین و
توصیف کند (کوکران و زیچنر.)2009 ،19
عــاوه بر موارد فوق ،به مواردی از قبیل نداشــتن سیاســتهای اصولی بــرای حفظ ،نگهداری
و ارتقــای کیفی و شــغلی دبیــران در آموزشوپــرورش ،گزینش و جذب نیروهایی بــا بنیة علمی و
تخصصــی ضعیف ،بیعالقه و حتی در مواردی نامناســب از طریق نیروهــای حقالتدریس ،ضعف
دبیــران در مهارتهــای حرفــهای و روشهای نوین تدریــس ،پایین بودن ســطح علمی و حرفهای
دبیــران در مدیریــت و رهبــری کالس درس ،برخوردارنبــودن دبیــران از آمــوزش مــداوم و نبود
زمینة مناســب برای یادگیــری مداوم و تبادل اطالعــات و تجربیات با همــکاران و مقاومت دبیران
در مقابل روشهای نوین آموزشــی از جمله آســیبها و موانع بازدارنــده در ارتباط با آموزشهای
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دبیران هســتند (صافی ،1390 ،ص .)78 .همچنین برای بهســازی دبیران دورة متوســطه (بر اســاس
بررســی محقــق) الگویی وجود ندارد و مرور تحقیقات پیشــین حتی حکایــت از ضعف نظریههای
موجود در تبیین بهســازی شایســتگی دبیران دارد .همین این امر موجب میشــود کــه بین هزینهها
و اثربخشــی دورههــای آموزشــی برگزارشــده تناســبی وجــود نداشــته باشــد (اکبــری.)1392 ،
در پژوهش حاضر ،محقق به دنبال طراحی الگوی شایستگی دبیران بر اساس رویکرد شایستگی
بوده اســت در الگوی مذکور ،ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفهها مشــخص خواهند شد .بدین منظور سؤال
زیر در راستای بررسی عنوان پژوهش حاضر طرح و موردبررسی قرار گرفت:
«الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی با عنایت به ابعاد ،مؤلفهها
و زیرمؤلفههای آن چگونه است؟»

روش پژوهش

پژوهــش حاضــر ،از نوع کیفی اســت .یکی از انــواع راهبردهای تحقیق کیفــی« ،روش نظریة
داده بنیاد» اســت که بهواســطة برخی ویژگیهــای خاص آن در این تحقیــق موردتوجه قرار گرفته
اســت .ازآنجاکه پدیدة شایستگی ،پدیدهای زنده است و دارای ماهیت کنشی و فرایند محور است،
بهطوریکه افراد مختلف ممکن اســت تجربهها و تعبیرهای متفاوتی از آن داشــته باشــند ،بهمنظور
ایجاد شــناختی که دربردارندة نقشــة جامعی از تجربیات افراد مختلف باشد ،باید از روشی استفاده
کرد که بتواند این جامعیت را پوشــش دهد .برای رســیدن به این مهم ،در تحقیق حاضر از رهیافت
اســتقرایی استفاده شد .بدین صورت که در رابطه با پدیدة شایستگی ،یک سلسله رویههای نظاممند
(سیســتماتیک) به کار گرفته شــد تا نظریهای مبتنی بر اســتقرا دربارة پدیدة موردنظر ایجاد شــود.
بهعبارتدیگر ،در این پژوهش با اســتفاده از یک دســته دادهها که از چهار منبع متفاوت مصاحبه با
دبیران نمونه ،دانشآموزان نمونه ،والدین و متخصصان تعلیم و تربیت ،گردآوری شــده بودند ،مدل
شایستگی دبیران تدوین شد.

منابع اطالعاتی تحقیق :در این پژوهش از چهار منبع اطالعاتی به شرح زیر استفاده شد:
 èگروه اول ،شــامل دبیران نمونة دورة متوسطة شهر تهران که در زمینة شایستگی مشهور بودند
و در زمینــة تجربههای خود در خصوص شایســتگی از طریق مصاحبه به ســؤالهای محقق
پاســخ دادند .این افراد به روش هدفمند «مالک محور »20انتخاب شدند .بر اساس اطالعات
اخذشــده از ادارة کل آموزشوپرورش تهران ،هرســاله بر اســاس شــیوهنامة انتخاب دبیران
نمونه که دربردارندة آیتمهای ارزیابی متفاوتی است ،در سرتاسر کشور دبیران نمونه از طرف
آموزشوپرورش معرفی میشوند .برای انتخاب این افراد به سازمان آموزشوپرورش مراجعه
شد و فهرست افرادی که در سالهای  1390-1394بهعنوان نمونه انتخاب شده بودند ،اخذ و
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برای برگزاری مصاحبه با آنان تماس گرفته شد .تعداد این افراد  32نفر بود که درنهایت محقق
پس از مصاحبه با  11نفر از آنان به اشباع رسید و فرایند مصاحبه را متوقف کرد.

 èگروه دوم ،دانشآموزان نمونة دورة متوسطة شهر تهران در منطقة دوازده بودند .مالک محقق
بــرای انتخاب این افراد وضعیت تحصیلی آنان بود .به این منظور ،دانشآموزان اول تا ســوم
هر کالس از لحاظ پیشــرفت تحصیلی با استفاده از روش هدفمند مالک محور انتخاب شدند
و در خصوص شایستگیهایی که دبیران باید داشته باشند از طریق مصاحبه موردمطالعه قرار
گرفتند .در این بخش محقق پس از مصاحبه با  15نفر به اشــباع رســید و فرایند مصاحبه را
متوقف کرد.

 èگروه ســوم ،والدین دانشآموزان دورة متوســطة شــهر تهران بودند .در این قســمت محقق
بهمنظور اســتفاده از نظرات والدین از «روش نمونهگیری در دســترس با حداکثر تنوع» بهره
گرفــت و از طریــق مصاحبه تا رســیدن به حد اشــباع ،نظرات این والدیــن را در خصوص
شایستگیهای دبیران جویا شد .در این بخش پس از مصاحبه با  10نفر محقق به اشباع رسید
و فرایند مصاحبه را متوقف کرد.

 èگروه چهارم ،متخصصان و استادان تعلیم و تربیت دانشگاهها بودند .تالش شد که از بین این
افراد ،آنان که در زمینة شایستگی دارای تألیفات و مقاالتی بودند ،در اولویت باشند .این افراد
شناســایی شدند و در خصوص شایستگیهای دبیران با آنان مصاحبه شد .این افراد به روش
هدفمند مالک محور انتخاب شدند .در این بخش محقق پس از مصاحبه با هشت نفر به اشباع
رسید ،و فرایند مصاحبه را متوقف کرد.
 éتحلیل اطالعات
نظریة داده بنیاد ،هم بهعنوان روش تحقیق و هم بهعنوان شیوة تجزیهوتحلیل دادهها مطرح است .در این
تحقیق از نظریة مزبور بهعنوان شیوة تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .در بررسی نتایج مصاحبههای نیمه
ساختاریافته و تحلیل محتوا ،بهمنظور پی بردن به معانی و مضامین نهفته ،از رهیافت استقرایی اشتراوس و
کوربین استفاده شد و دادههای حاصل از مصاحبه بهصورت کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی طبقهبندی شدند.
در این پژوهش ،در بخش اســتفاده از روش کدگذاری ،بهمنظور طراحی الگوی شایســتگی دبیران،
گامهای زیر بهمنظور تحلیل کیفی محتوای مصاحبهها برداشته شدند:
 .1استخراج شواهد گفتاری (نکتههای کلیدی)؛
 .2مفهومپردازی؛
 .3مقوله پردازی.
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بدین ترتیب که ابتدا پاســخهای سؤالهای پژوهش مطالعه شدند تا با انواع پاسخها و میزان
تکرار هرکدام آشــنایی حاصل شود .بر اساس همین پاســخها ،طبقاتی که دربرگیرندة بحثهای
مختلف بودند ،ایجاد شدند .در واقع هر طبقه پاسخهای مشابه را در یک جا جمع کرد .درنهایت
تمامی مباحث مطرحشــده در پاســخهای ارائهشــده برای ســؤالها ،در یک طبقه کالنتر قرار
گرفتند.
 éروایی و پایایی پژوهش
در ایــن پژوهش برای بررســی اعتبار پژوهش از روش بازبینی اعضا اســتفاده شــد .بدین
ترتیب که از  10نفر از مصاحبهشــوندگان تقاضا شد ،نســبت به دریافت محقق از صحبتهای
خــود بازخورد ارائــه دهند و نظرات خود را دربارة مفاهیم و ابعــاد مصاحبهها بیان کنند .نکتة
مهم این بود که در تحقیق حاضر برای بررسی اعتبار پژوهش به دنبال آن نبودیم که نوشتههای
خام برای بررســی به شرکتکنندگان برگردانده شــود ،بلکه برعکس ،محقق بخشی از تولیدات
اصالحشــده ،نظیر مضامین ،تحلیل مورد و غیره را به شرکتکنندگان برگرداند.
همچنیــن بــا توجه به اینکه در این پژوهش برای ســؤال تحقیــق از مصاحبه بهعنوان ابزار
اصلی گردآوری دادههای کیفی اســتفاده شــد ،بــرای افزایش پایایی تحقیــق از روشهای زیر
استفاده شد:
èاجرای فرایند نظاممند ثبت ،ضبط و نوشتن دادهها (ضبط صدا ،پیادهسازی مصاحبه و نگارش
دادههای شفاهی) در تمامی مصاحبهها.

èتحلیل روشــمند دادهها و اســتخراج منطقی مقولهها و مفاهیم انتزاعی کالنتر بر مبنای روش
کدگذاری.

یافتهها

در یکی از مهمترین ابزارهای گردآوری دادههای تحقیق« ،مصاحبه» است .در این تحقیق ،تمامی
مصاحبهها ضبط شــدند و فایل صوتی کام ً
ال پیاده شد .در مصاحبههای آخر اشباع نظری حاصل شد.
در هر مصاحبه ،دربارة هدف پژوهش ،فرایند مصاحبه و همچنین ابعاد شایستگی ،توضیحات مفصلی
با ذکر مثال برای فرد مصاحبهشــونده داده شد .تحلیل دادههای حاصل از نمونهها بهصورت گامبهگام
و پس از پایان یافتن هر مصاحبه انجام گرفت .بعد از انجام مصاحبه ،نسخة نوشتاری آن تایپ و پس
از مفهومپردازی در هر مصاحبه ،بهتدریج ابعاد ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای آنها در قالب کدگذاریهای
باز ،محوری و انتخابی استخراج شدند.
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جدول  .1فرایند کدگذاری بعد شایستگی روانشناختی

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری

کدگذاری باز
شناسایی ویژگیها و خصوصیات شخصیتی همکاران

دگرآگاهی

توانایی شناخت احساسات ،افکار و رفتار دانشآموزان و همکاران در موقعیتهای متفاوت
تیزبینی و باهوشی در تشخیص تواناییهای دانشآموزان

شخصیتشناسی

آگاهی و شناخت جنبههای مثبت و منفی شخصیت دانشآموزان
آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود در همة ابعاد جسمی ،روانشناختی و اجتماعی
آگاهی و شناخت نیازها ،عالقهها ،هدفها و اولویتهای شغلی خود
خودآگاهی

تشخیص سبک رفتاری خود در برخورد با دانشآموزان در موقعیتهای متفاوت
آگاهی و شناخت نیازها ،عالقهها ،هدفها و اولویتهای زندگی شخصی خود
آگاهی از تصورها و پنداشتهای دیگران دربارة خود
تعیین قوانین آموزشی با توجه به تواناییها و درک دانشآموزان
توجه به تواناییهای ذهنی دانشآموزان هنگام ارزشیابی

مهارت تعامل بهینه

شایستگی روانشناختی

تشخیص استفاده از تواناییهای خود در موقعیت مناسب

دانش
روانشناسی

آگاهی دربارة نظریات رشد و استفاده از آن در تدریس
ارائة تکلیف با توجه به تواناییهای جسمی و ذهنی دانشآموزان
استفاده از مفاهیم و زبان متناسب با سن دانشآموزان
اعتقاد به وجود تفاوتهای فردی بین دانشآموزان
اهمیت قائل شدن برای تکتک دانشآموزان

رفتار و
برخورد عاطفی

گوش دادن به سخنان دانشآموزان
همدلی و همدردی با دانشآموزان
استفاده نکردن از تنبیه در برخورد با آنان

مدیریت مؤثر
محیط جمعی

شناخت
اجتماعی
تعامل
اجتماعی

آگاهی از آخرین تحوالت آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی در جامعه
آشنا کردن دانشآموزان با نحوة تعامل و سازگاری با دیگران
شناسایی ،تشویق و توسعة همکاریهای بین گروهی دانشآموزان
تعامل با سازمانها و مؤسسههای آموزشی دیگر

جدول  1نشــان میدهد ،شایســتگی روانشــناختی از ســه مؤلفــة ،شخصیتشناســی ،مهارت
تعامــل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعی ،تشــکیل شــده اســت .مؤلفة شخصیتشناســی شــامل
زیرمؤلفههای دگرآگاهی و خودآگاهی اســت .همچنین مؤلفه مهارت تعامل بهینه شامل زیرمؤلفههای:
دانش روانشناســی و رفتار و برخورد عاطفی اســت .مؤلفة مدیریت مؤثــر محیط جمعی نیز دارای
زیرمؤلفههای :شناخت اجتماعی و تعامل اجتماعی است.
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جدول  .2فرایند کدگذاری بعد شایستگی پداگوژیکی

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
دانش برنامه
درسی

تدریس
اثربخش

دانش
موضوعی

کدگذاری باز
بیان هدفها قبل از شروع تدریس
آشنایی با اصول و فنون برنامهریزی
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 دورههای آموزش ضمنخدمت
طراحی هدفهای یادگیری بهصورت هدفهای رفتاری

شایستگی پداگوژیکی

مدیریت
مؤثر
یادگیری

طرحریزی
یادگیری

آشنایی با اصول ،قواعد و نظریات یادگیری
زمانبندی محتوا
داشتن طرح درس

سازماندهی
یادگیری

اطمینان از یادگیری دانشآموزان
ایجاد ارتباط بین درسها
سازماندهی مطالب درسی

مدیریت
مشارکتی

مدیریت
مؤثر
کالس
درس

مدیریت زمان

مدیریت و گروهبندی دانشآموزان
مشارکت دانشآموزان در ادارة کالسی
آگاهی از محدودبودن زمان کالس
ارزش قائلشدن برای زمان تدریس
وضع قوانین با مشارکت دانشآموزان

کنترل کالس

تشویق دانشآموزان به انجام رفتارهای آموزشی استاندارد
وضع قوانینی برای تعامل رفتاری دانشآموزان با دبیران و با یکدیگر

ارزشیابی
پیشرفت
تحصیلی
اثربخش
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تعریف
عملکرد

آزاد گذاشتن دانشآموزان در ارزشیابی
استفاده از نتایج ارزشیابی در تدریس
بیان انتظارات آموزشی پیش از شروع ارزشیابی

سنجش
عملکرد

نظرخواهی از دانشآموزان درباره شیوه ارزشیابی
استفاده از روشهای متفاوت در ارزشیابی

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

طراحی الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی

همانطور که در جدول  2مشــاهده میشود ،شایستگی پداگوژیکی از چهار مؤلفة تدریس اثربخش،
مدیریت مؤثر یادگیری ،مدیریت مؤثر کالس درس و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش تشکیل شده
است .مؤلفة تدریس اثربخش شامل زیرمؤلفههای دانش برنامة درسی ،دانش موضوعی و دانش پداگوژی،
مؤلفــة مدیریت مؤثر یادگیری شــامل زیرمؤلفههای طرحریزی یادگیری و ســازماندهی یادگیری ،مؤلفة
مدیریت مؤثر کالس درس شامل زیرمؤلفههای مدیریت مشارکتی ،مدیریت زمان و کنترل درس ،و مؤلفه
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش شامل زیرمؤلفههای تعریف عملکرد و سنجش عملکرد است.
جدول  .3فرایند کدگذاری بعد شایستگی ارتباط بین فردی و جمعی

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری

کدگذاری باز
آشنایی با دانش مشاوره

دانش مشاوره و
راهنمایی

کمک به انتخاب رشتة دانشآموزان
کمک به دانشآموزان در برنامهریزی درسها
ایجاد انگیزه در دانشآموزان
افزایش اعتمادبهنفس دانشآموزان

توانمندسازی
دانشآموزان

اعتماد کردن به دانشآموزان

شایستگی ارتباط بین فردی و جمعی

ارتباط مؤثر
با
دانشآموزان

ارزشمند دانستن دانشآموزان
دادن آزادی عمل به دانشآموزان
اعتقاد به نقش مؤثر دانشآموزان در آیندة جامعه
برقراری ارتباط غیرکالسی

سهولت دستیابی

در دسترس دانشآموزان بودن
احترام به تفاوتهای فرهنگی دانشآموزان

شناخت
دانشآموزان

آشنایی با حقوق دانشآموزان
شناخت تکتک دانشآموزان
آشنایی با رشتههای تخصصی همکاران

شناخت
همکاران

شناسایی خصوصیات ،اخالقیات و ویژگیهای همکاران
عالقهمندی به کار گروهی

همکاری
حرفهای
(کار تیمی)

ارتباط مؤثر
با
همکاران

حضور فعال در انجمن دبیران
آگاهی به تأثیر همکاران در توسعة حرفهای یکدیگر
مورد تأیید و پذیرش همکاران بودن
برخورد محترمانه با همکاران
نظرخواهی از همکاران در تدریس
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جدول ( .3ادامه)

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری

کدگذاری باز
برقراری و توسعة ارتباط مناسب با خانواده

پیوند
با خانواده

شایستگی ارتباط بین فردی و جمعی

جلب
همکاری
خانواده

آگاهی از وضعیت فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی خانوادهها
ارتباط
مؤثر
با والدین

در دسترس خانوادهها بودن
کشف زمینههای همکاری خانه و مدرسه
جلب مشارکت والدین در آبادانی و عمران مدرسه
استفاده از نظرات والدین در تدریس

بازخورد به
خانواده

گزارش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به والدین
شناخت
اجتماع

آشنایی با فرهنگ و ویژگیهای منطقة تدریس
آشنایی با ویژگیهای متفاوت جامعه
آگاهی از مسئولیتهای خود در قبال جامعه

ارتباط مؤثر
اجتماعی

مسئولیت
اجتماعی

نهادینهکردن ارزشهای جامعه در دانشآموزان
پاسداری از ارزشهای جامعه
معرفی ناهنجاریهای اجتماعی به دانشآموزان

مشارکت
اجتماعی

تعامل با گروههای مختلف جامعه
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی

همانطور که در جدول  3مشــاهده میشود ،شایســتگی ارتباط بینفردی و جمعی از چهار مؤلفه:
ارتبــاط مؤثر با دانشآموزان ،ارتباط مؤثر با همــکاران ،ارتباط مؤثر با والدین و ارتباط مؤثر اجتماعی
تشکیل شده است« .مؤلفه ارتباط مؤثر با دانشآموزان» شامل زیرمؤلفههای :دانش مشاوره و راهنمایی،
توانمندســازی دانشآموزان ،ســهولت دستیابی و شــناخت دانشآموزان اســت .مؤلفه ارتباط مؤثر با
همکاران شامل زیرمؤلفههای شناخت همکاران و همکاری حرفهای (کار تیمی) میشود« .مؤلفه ارتباط
مؤثر با والدین» شــامل زیرمؤلفههای پیوند با خانواده ،جلب همکاری خانواده و بازخورد به خانواده
است .سرانجام «مؤلفه ارتباط مؤثر اجتماعی» شامل زیرمؤلفههای شناخت اجتماع ،مسئولیت اجتماعی
و مشارکت اجتماعی میشود.
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جدول  .4فرایند کدگذاری بعد شایستگی پژوهشی

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری

کدگذاری باز
عالقهمندی به تحقیق و پژوهش

روحیة
پژوهشگری

پژوهشگری

آشنایی با اصول و روشهای تحقیق
احساس نیاز به یادگیری از طریق پژوهش و تحقیقات
مؤثر دانستن انجام تحقیقات
استفاده از تحقیقات دیگران در تدریس

شایستگی پژوهشی

اقدامپژوهی

آشنایی با زمینههای تحقیقاتی همکاران
استفاده از تحقیق برای حل مشکالت آموزشی خود
مطالعة کتابها و منابع متعدد پیش از ورود به کالس

دانشپژوهی

منبع پژوهی

آشنایی با مجلهها و ژورنالهای تخصصی
آشنایی با دانشمندان و صاحبنظران رشتة تخصصی خود
به اشتراکگذاری تجربههای خود با همکاران

درسپژوهی

استفاده از تجربههای همکاران در تدریس

همانطور که در جدول  4مشــاهده میشــود ،شایستگی پژوهشــی از دو مؤلفة «پژوهشگری» و
«منبعپژوهی» تشــکیل شده است .مؤلفة پژوهشــگری نیز شامل زیرمؤلفههای روحیة پژوهشگری و
اقدامپژوهی است و مؤلفة منبعپژوهی شامل زیرمؤلفههای دانشپژوهی و درسپژوهی میشود.
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جدول  .5فرایند کدگذاری بعد شایستگی بازسازی مداوم فردی

بعد

کدگذاری
انتخابی

کدگذاری
محوری
یادگیرندگی

کدگذاری باز
انجام مطالعات مستمر
احساس نیاز به یادگیری مداوم
استقبال از تغییرات

همراهی

یادگیری
مستمر

با تغییرات

پیشگامی در تغییرات
پیشبینی تغییرات
اظهارنظر دربارة تغییرات محتوایی و ساختاری آموزشوپرورش
خودارزیابی پس از پایان جلسه

شایستگی بازسازی مداوم فردی

توسعة خود

تالش برای بهبود و رشد حرفهای خود
نظرخواهی از مدیران ،دانشآموزان و والدین دربارة عملکرد خود
یادگیری از عملکرد خود
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای آموزشی و اظهارنظر دربارة آنها
آشنایی با قوانین و دستورالعملهای اداری و اظهارنظر دربارة آنها

مدیریت دانش

آشنایی با قوانین و دستورالعملهای پژوهشی و اظهارنظر دربارة آنها
آشنایی با چارت اداری آموزشوپرورش
آشنایی با حقوق دبیران

فایت
سازمانی

حفظ شأن ،جایگاه و منزلت اجتماعی دبیران
آگاهی از مسئولیتها و وظایف سازمانی دبیران
شهروندی سازمانی

ارزشگذاری و پاسداری از مقام دبیران
احساس رضایت شغلی
عالقهمندی به تعلیم و تربیت

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،شایستگی بازسازی مداوم فردی از دو مؤلفة یادگیری
مستمر و کفایت سازمانی تشکیل شده است .مؤلفة یادگیری مستمر شامل زیرمؤلفههای یادگیرندگی،
همراهی با تغییرات و توســعه خود میشــود و مؤلفه کفایت سازمانی شــامل زیرمؤلفههای مدیریت
دانش و شهروندی سازمانی است.
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جدول  .6فرایند کدگذاری بعد شایستگی ارزشمداری

بعد

کدگذاری
انتخابی

اخالقمداری

کدگذاری
محوری
اخالق
بین فردی

کدگذاری باز
مقدم داشتن منافع دانشآموزان 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
وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری مقابل دانشآموزان ،خانواده و مدرسه

خدمترسانی

توان بهکارگیری ارزشهای معنوی و دینی برای ارتقای سالمت روحی و روانی
دانشآموزان ،خانوادهها و همکاران
تکریم اربابرجوع (دانشآموز ،والدین و همکاران)

روحیة
جهادی

شایستگی ارزشمداری

تعالی
خدمات

ارتقای مستمر کیفیت فعالیتهای مدرسه و بهبود پاسخگویی در خصوص کیفیت
فعالیتها
جلب مشارکت و ایجاد خط پاسخگویی و ارتباط بین همة ذینفعان (دبیران ،دانشآموزان و والدین)
فرهنگسازی و جلب حمایت خیرین منطقه تدریس از برنامهها و فعالیتهای مدرسه
توانایی شناسایی خواستهها و انتظارات مشابه و متضاد میان خانوادهها

شناسایی
انتظارات

رصد کردن مستمر خواستهها و انتظارات دانشآموزان و خانوادهها
گزارشدهی منظم به والدین درباره پیشرفت تحصیلی فرزندانشان
عشق و عالقه درونی به دانشآموزان ،خانوادهها و رضایتمندی آنها

شهروندمداری

معرفی خدمات و فعالیتهای مدرسه به خانوادهها
اجرای
انتظارات

طراحی فعالیتهای فوقبرنامه مختلف مطابق با انتظارات جامعه
انعطافپذیری و توان انطباق با برنامهها و فعالیتهای مدرسه
تبیین دالیل خوب و بد بودن عملکرد دانشآموزان به آنها و خانوادهها

الگوی
عملیبودن

الگوی عملی
برای
خانوادهها
الگوی عملی
برای همکاران

توانایی نفوذ و تأثیرگذاری در خانوادهها جهت هدایت رشد دانشآموزان
ایجاد شرایط و فرصتهای مناسب جهت بهبود روابط دانشآموزان با خانواده
ایجاد شرایط و فرصتهای مناسب جهت بهبود روابط دانشآموزان با یکدیگر
توانایی نفوذ و تأثیرگذاری در همکاران جهت رشد و توسعه حرفهای آنها
همراهی و همکاری با همکاران در توسعه شخصی آنها
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همانطور که در جدول شــماره شش مشــاهده میشود شایســتگی ارزشمداری از چهار مؤلفة
اخالقمــداری ،روحیة جهادی ،شــهروندمداری و الگوی عملیبودن تشــکیل شــده اســت« .مؤلفة
اخالقمداری» شامل زیرمؤلفههای اخالق بین فردی و اخالق فردی است .و «مؤلفة روحیة جهادی»
شــامل زیرمؤلفههای خدمترسانی و تعالی خدمات را شامل میشود« .مؤلفة شهروندمداری» شامل
زیرمؤلفههای شناســایی انتظارات و اجرای انتظارات اســت .ســرانجام مؤلفة «الگوی عملی بودن»
شامل زیرمؤلفههای الگوی عملی برای خانوادهها و الگوی عملی برای همکاران میشود.
جدول  .7ابعاد ،و مؤلفههای الگوی بهسازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد شایستگی
مؤلفههای ابعاد

ابعاد شایستگی
روانشناختی

شخصیتشناسی ،تعامل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعی

پداگوژیکی

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

ارتباط بین فردی و جمعی

ارتباط مؤثر با دانشآموز ،ارتباط مؤثر با همکاران ،ارتباط مؤثر با والدین و ارتباط مؤثر اجتماعی

پژوهشی

منبع پژوهی و پژوهشگری

بازسازی مداوم فردی

یادگیری مستمر و کفایت سازمانی

ارزشمداری

اخالقمداری ،روحیة جهادی ،شهروندمداری و الگوی عملی بودن

منبع
پژوهی

پژوهشگری

شخصیت -
شناسی

تعامل بهینه

مدیریت
مؤثر
یادگیری

تدریس
اثربخش

مدیریت
مؤثر کالس

مدیریتمؤثر
محیطجمعی

پژوهشی

روانشناختی

ارتباط فردی
و بین فردی

پداگوژیکی

ارزشمداری
بازسازی
مداوم فردی

ارزشیابی
پیشرفت

شهروند
مداری

تصیلی

نمودار  .1الگوی طراحیشدة بهسازی دبیران دورة متوسطه
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ارتباط مؤثر
با همکاران
ارتباط موثر
اجتماعی

شایستگی
معلمان

کفایت
سازمانی
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یادگیری
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الگوی
عملی بودن

روحیه
جهادی
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بحث و نتیجهگیری

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی بهســازی دبیران دورة متوسطه بر اساس رویکرد
شایستگی است .نتایج بهدستآمده از کدگذاری باز ،محوری و انتخابی ،نشان میدهند :الگوی
بهسازی دبیران دورة متوسطه شامل ابعاد روانشناختی (مؤلفههای شخصیتشناسی ،مهارت
تعامــل بهینه و مدیریت مؤثر محیط جمعی) ،ارتباط بین فردی و جمعی (مؤلفههای :ارتباط
مؤثر با دانشآموز ،ارتباط مؤثر با والدین ،ارتباط مؤثر با همکاران و ارتباط مؤثر اجتماعی)،
پداگوژیکی (مؤلفههای :مدیریت مؤثر یادگیری ،تدریس اثربخش ،مدیریت مؤثر کالس درس
و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثربخش) ،پژوهشی (م مؤلفههای منبع پژوهی و پژوهشگری)،
بازســازی مــداوم فردی (مؤلفههــای یادگیری مســتمر ،کفایت ســازمانی) و ارزشمداری
(مؤلفههای :اخالقمداری ،روحیه جهادی ،شــهروندمداری و الگوی عملی بودن) اســت.
الزم به ذکر است ،به دلیل استفاده نکردن تحقیقات گذشته از نظریة داده بنیاد و مؤلفههای
شایستگی،اجزایکلیهیچیکازالگوها،تئوریهاونتایجتحقیقاتگذشتهبااجزایاینالگوتطبیق
ندارند ،ولی به لحاظ مفهومی میتوان مقایسههایی در برخی از اجزای الگوی مفهومی انجام داد.
در هیچ یک از تئوریها و تحقیقات گذشته مؤلفهای زیر عنوان شخصیتشناسی با این
زیرمؤلفهها و کدها ،بهعنوان یکی از مؤلفههای شایستگی دبیران آورده نشده است .همچنین،
به مؤلفه شخصیتشناســی و نیز زیرمؤلفههای آن یعنی «خودآگاهی» و «دگرآگاهی» اشاره
نشده است .زیر مؤلفه خودآگاهی زیر مؤلفه جدیدی است که در این تحقیق آورده شده است.
این زیر مؤلفه دارای شــش کد آگاهی و شــناخت نیازها ،عالقهها ،هدفها و اولویتهای
شغلی خود ،آگاهی و شناخت نیازها ،عالقهها ،هدفها و اولویتهای زندگی شخصی خود،
آگاهی از تصورها و پنداشــتهای دیگران دربارة خود ،تشــخیص ســبک رفتاری خود در
برخورد با دانشآموزان ،تشخیص استفاده از تواناییهای خود در موقعیت مناسب ،تشخیص
سبک رفتاری خود در برخورد با دانشآموزان است که کدهای جدید و نوظهوری هستند.
در تحقیقــات گذشــته بــه زیر مؤلفــه دگرآگاهــی و بهخصــوص کدهــای مربوط به
همــکاران ،یعنــی شناســایی ویژگیهــا و خصوصیــات شــخصیتی همــکاران و توانائی
شــناخت احساســات ،افــکار و رفتــار همــکاران در موقعیــت ،اشــاره نشــده اســت.
در زیر مؤلفه دانش روانشناســی ،سه کد تعیین قوانین آموزشی با توجه به تواناییها و
درک دانشآموزان ،اعتقاد به وجود تفاوتهای فردی بین دانشآموزان و استفاده از مفاهیم و
زبان متناسب با سن دانشآموزان ،کدهای جدیدی هستند که در این تحقیق به دست آمدهاند.
در زیــر مؤلفــة شــناخت اجتماعــی ،دو کــد «آگاهــی از آخرین تحوالت آموزشــی،
فرهنگــی و پژوهشــی در جامعــه» و «آشــنا کــردن دانشآمــوزان بــا نحــوه تعامــل و
ســازگاری با دیگران» کدهای جدیدی هســتند که در این تحقیق به دســت آمده اســت.
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در زیــر مؤلفــه تعامل اجتماعی کد «شناســایی ،تشــویق و توســعه همکاریهای بین
گروهــی دانشآمــوزان» ،کــد جدیدی اســت کــه در این تحقیق به دســت آمده اســت.
یکی دیگر از شایســتگیهای شناساییشــده در این تحقیق «شایســتگی پداگوژیکی»
است .شایستگی پداگوژیکی شــامل چهار مؤلفة تدریس اثربخش ،مدیریت مؤثر یادگیری،
مدیریت مؤثر کالس درس ،ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی اثربخش اســت .مؤلفه تدریس
اثربخش شامل زیرمؤلفههای دانش برنامه درسی ،دانش موضوعی و دانش پداگوژی است.
«مؤلفه مدیریت مؤثر یادگیری» زیرمؤلفههای طرحریزی یادگیری و ســازماندهی یادگیری
را در برمیگیرد .مؤلفة مدیریت مؤثر کالس درس شــامل زیرمؤلفههای مدیریت مشــارکتی،
مدیریــت زمــان و کنترل درس اســت .و «مؤلفه ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی اثربخش»
شــامل زیرمؤلفههای تعریف عملکرد و سنجش عملکرد است .الزم به ذکر است که برخی
از مؤلفــه و کدهای موجــود در تحقیقات قبلی در این تحقیق نیز مــورد تأکید قرار گرفتند.
بــرای مثال مؤلفــه تدریس اثربخش بــا زیرمؤلفههــای دانش موضوعی ،دانــش پداگوژی
و دانــش برنامه درســی که در تحقیقات گذشــته موجود بودند ،مورد تأکیــد قرار گرفتند.
درمؤلفةمدیریتمؤثریادگیری،برخیاززیرمؤلفههایموجوددرتحقیقاتقبلیمجدداًمورد
تأکید قرار گرفتند .اما آنچه در خصوص این مؤلفه الزم به ذکر است این است که در این تحقیق در
خصوص این مؤلفه ،کدهای جدیدی به دست آمدند .برای مثال در زیر مؤلفة طرحریزی یادگیری،
«کد طراحی هدفهای یادگیری بهصورت هدفهای رفتاری» کد جدیدی اســت .همچنین
در زیر مؤلفه سازماندهی یادگیری ،کد اطمینان از یادگیری دانشآموزان کد جدیدی است.
در مؤلفــة مدیریــت مؤثر کالس درس زیر مؤلفة کنترل کالس و ســه کد «وضع قوانین
با مشــارکت دانشآموزان»« ،تشــویق دانشآمــوزان به انجام رفتارهای آموزشــی و وضع
قوانینــی برای تعامل رفتــاری دانشآموزان با دبیران» و وضــع قوانینی برای تعامل رفتاری
دانشآمــوزان بــا یکدیگر ،کدهــای جدیدی هســتند که در ایــن تحقیق ارائه شــدهاند.
در خصــوص مؤلفة ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی اثربخش کــه در تحقیقات قبلی
مجــدداً مــورد تأکید قرار گرفــت .در این تحقیق کدهای جدیدی به دســت آمد .برای مثال
در زیر مؤلفة ســنجش عملکرد ،دو کد «بیان انتظارات آموزشــی پیش از شروع ارزشیابی»
و «نظرخواهــی از دانشآمــوزان دربــاره شــیوه ارزشــیابی» کدهــای جدیدی هســتند.
در این تحقیق در خصوص شایستگی ارتباط بین فردی و جمعی ،چهار مؤلفه زیر عنوان
ارتباط مؤثر با دانشآموز ،ارتباط مؤثر با همکاران ،ارتباط مؤثر با والدین و ارتباط مؤثر اجتماعی
شناســایی شــدند .مؤلفة ارتباط مؤثر با دانشآموز «دارای چهار زیر مؤلفه دانش مشاوره و
راهنمایی ،توانمندسازی دانشآموزان ،سهولت دستیابی و شناخت دانشآموزان است .مؤلفة
ارتباط مؤثر با همکاران دارای دو زیر مؤلفه شناخت همکاران و همکاری حرفهای (کار تیمی)
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را شامل میشود ».مؤلفة ارتباط مؤثر با والدین دارای سه زیر مؤلفة پیوند با خانواده ،جلب
همکاری خانواده و بازخورد به خانواده اســت .مؤلفة ارتباط مؤثر اجتماعی دارای ســه زیر
مؤلفه شناخت اجتماع ،مسئولیت اجتماعی و مشارکت اجتماعی است .بر اساس بررسیهای
محقق در هیچ یک از تئوریها و تحقیقات گذشته مؤلفه و زیرمؤلفههایی با این عنوانها و به
این جامعیت بهعنوان شایستگیهای ارتباطی ذکر نشدهاند .برای مثال ،به زیر مؤلفة مسئولیت
اجتماعی با سه کد آگاهی از مسئولیتهای خود در قبال جامعه ،نهادینه کردن ارزشهای جامعه
در دانشآموزان و پاســداری از ارزشهای جامعه ،فقط در این تحقیق اشــاره شده است.
در این تحقیق ،در خصوص شایســتگی پژوهشــی ،دو مؤلفه زیر عنوان منبع پژوهی و
پژوهشــگری شناسایی شدند .مؤلفة پژوهشــگری دارای دو زیر مؤلفه روحیة پژوهشگری
و اقــدام پژوهــی اســت .زیرمؤلفــة روحیة پژوهشــگری دارای ســه کــد «عالقهمندی به
تحقیق و پژوهش»« ،آشــنایی با اصول و روشهای تحقیق» و «احســاس نیاز به یادگیری
از طریــق پژوهش و تحقیقات و مؤثر دانســتن انجام تحقیقات» اســت .این زیر مؤلفه در
برخی از تئوریها و تحقیقات گذشــته بهعنوان «شایســتگیهای پژوهشــی» معرفی شده
اســت .در این تحقیــق در خصوص این زیر مؤلفــه هم کدهای جدیدی به دســت آمدند.
برای مثال کد مؤثر دانســتن انجام تحقیقات و احســاس نیاز به یادگیری از طریق پژوهش
و تحقیقات ،کدهای جدیدی هســتند که فقط در این تحقیق به آنها اشــاره شــده است.
مؤلفة دیگر شایســتگی پژوهشی« ،منبع پژوهی» اســت .این مؤلفه دارای دو زیر مؤلفة
دانشپژوهی و درس پژوهی است« .زیرمؤلفة دانشپژوهی» دارای سه کد «مطالعة کتابها و
منابع متعدد پیش از ورود به کالس»« ،آشنایی با مجلهها و ژورنالهای تخصصی» و «آشنایی با
دانشمندان و صاحبنظران رشتة تخصصی خود» است« .زیرمؤلفة درسپژوهی» نیز دو کد «به
اشتراکگذاری تجربههای خود با همکاران» و «استفاده از تجربههای همکاران در تدریس» را
شامل میشود .الزم به ذکر است در هیچ یک از تئوریها و تحقیقات گذشته مؤلفه و زیرمؤلفههایی
با این عنوانها ذکر نشدهاند .این تحقیق اولین تحقیقی است که این کار را انجام داده است.
در این تحقیق ،در خصوص شایســتگی بازســازی مداوم فــردی ،دو مؤلفه زیر عنوان
«یادگیری مستمر» و «کفایت سازمانی» شناسایی شدند« .مؤلفة یادگیری مستمر» دارای سه
زیر مؤلفة یادگیرندگی ،همراهی با تغییرات و توسعة خود است« .مؤلفه کفایت سازمانی» دو
زیر مؤلفة دانش سازمانی و رفتار سازمانی را شامل میشود .در برخی از تئوریها و تحقیقات
گذشــته ،مؤلفه و زیرمؤلفههایی با این عنوانها ذکر شــدهاند .برای مثــال در مؤلفة یادگیری
مستمر ،زیر مؤلفة یادگیرندگی ،زیر مؤلفهای است که در تحقیقات گذشته نیز مورد تأکید قرار
گرفته است .اما الزم به ذکر است در این تحقیق ،کدهای جدیدی در این خصوص به دست
آمدهاند .مث ً
ال در مؤلفة یادگیری مستمر ،کد احساس نیاز به یادگیری مداوم ،کد جدیدی است
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که در تحقیقات قبلی به آن اشــارهای نشــده اســت .زیر مؤلفه همراهی با تغییرات با دو کد
«پیشگامی در تغییرات» و «پیشبینی تغییرات» ،برای اولین بار در این تحقیق ارائه شدهاند.
بر اســاس بررســیهای محقق ،برخی از مؤلفههــا و زیرمؤلفههای اشارهشــده در این
شایســتگی در هیچ یک از تئوریها و تحقیقات گذشــته ذکر نشدهاند .برای مثال ،زیرمؤلفة
دانش ســازمانی با پنج کد آشنایی با قوانین و دستورالعملهای آموزشی و اظهارنظر دربارة
آنها« ،آشــنایی با قوانین و دســتورالعملهای اداری و اظهارنظر درباره آنها»« ،آشنایی با
قوانین و دســتورالعملهای پژوهشــی و اظهارنظر درباره آنها»« ،آشــنایی با چارت اداری
آموزشوپــرورش»« ،آشــنایی با حقوق دبیران» فقط در این تحقیق مطرح شــده اســت.
در ایــن تحقیــق در خصوص شایســتگی ارزشمداری چهار مؤلفة فرعــی زیر عنوان
اخالقمداری ،روحیة جهادی ،شهروندمداری و الگوی عملی بودن شناسایی شدند« .مؤلفه
اخالقمداری» دارای دو زیر مؤلفه اخالق فردی و اخالق بین فردی اســت« .مؤلفة روحیة
جهادی» دو زیر مؤلفة خدمترسانی و تعالی خدمات را شامل میشود« .مؤلفة شهروندمداری»
دارای دو زیر مؤلفه شناســایی انتظــارات و اجرای انتظارات را دربرمی گیرد .و ســرانجام
«مؤلفة الگوی عملی بودن» دارای دو زیر مؤلفة مربیگری برای خانوادهها و مربیگری برای
همکاران اســت .بر اســاس بررسیهای محقق ،در هیچ یک از تئوریها و تحقیقات گذشته
زیر مؤلفهای با این عنوانها و کدها ذکر نشده و فقط در این تحقیق به آن شاره شده است.
 پیشنهادها:

* ســازمان آموزشوپرورش الگوی شایستگی دبیران دورة متوسطه را در قالب استند،
بروشــور یا بولتن بهصورت نمایشــی جلــوی دید همگان قرار دهــد .برخی از این
شایستگیها ماهیت ًا ترویجی هستند و به مخاطب اینگونه القا میکنند که ما در آینده به
چه دبیرانی توجه داریم.
* ادارة برنامهریزی و آموزش نیروی انســانی ســازمان آموزشوپرورش بر اساس این
شایستگیها ،آموزشهای کاربردی و تعریفشدهتری را طراحی و اجرا کند .زیرا به
هر حال هدفهای رفتاری این شایســتگیها تعیین شــدهاند و عموم ًا قابلآموزش و
توسعه هستند.
* از الگو شایســتگیها بهمنظور ارتقای نظام و فرهنگ شایستهســاالری در ســازمان
آموزشوپرورش بهصورت اجرایی استفاده شود ،تا بهنوعی الگویی برای تمام دبیران
سازمان آموزشوپرورش باشد و بر اساس آن ،خود را بسنجند و در جهت ارتقای آن
گام بردارند.
* شایستگیها بهعنوان رویکردی مکمل در کنار آییننامة انتخاب دبیران ،مبنای انتخاب
دبیران شایسته قرار گیرد.
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