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چكيده:

منیژه صادق بیگی** غالمحسین رضايت*  

آموزشوپرورش،الگویشایستگی،دبيرانآموزشوپرورش،دبيرستانهایدولتیایرانكليدواژهها:

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی دبیران دبیرستان های دولتی ایران است. پژوهش 
حاضر ازنظر هدف، پژوهشی است توسعه ای و ازنظر راهبرد و روش تحقیقی ترکیبی از نوع اکتشافی 
است. مواد و محتوای این تحقیق در مرحلة کیفی عبارت است از داده های حاصل از مصاحبه ها و جامعة 
آماری پژوهش در مرحلة کیفی، شامل چهار گروه خبرگان علمی، مدیران مناطق آموزش وپرورش، 
مدیران دبیرســتان ها و دبیران دبیرستان های دولتی، و در مرحله کّمی نیز شامل دبیران و مدیران 
دبیرستان های دولتی مستقر در شهر تهران است. حجم نمونه در مرحلة کیفی 23 نفر و در مرحلة 
کمــی 350 نفر بود. اعضای نمونه در مرحلة کیفی از طریق نمونه گیری هدفمند و در مرحلة کمّی از 
طریق نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، مصاحبة 
عمیق و پرسش نامة محقق ساخته، شامل 75 گویه و یک سؤال باز پاسخ، با پایایی 95/. بود. داده های 
کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، یافته های حاصل از تحلیل داده های 
کیفی، با استفاده از روش دلفی به تأیید مصاحبه شوندگان رسید. تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه 
با استفاده از آمار توصیفی )میانگین، واریانس، انحراف معیار و رسم نمودار( و آمار استنباطی شامل 
آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون کای دو، کروسکال والیس، تحلیل عاملی اکتشافی، 
تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب رگرسیون چندمتغیره صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که 
الگوی شایستگی دبیران دبیرســتان های دولتی ایران دربردارندة 71 مؤلفة شایستگی است که در 
قالب هشــت عامل با توجه به ضرایب اهمیت شامل توانایی ها، مهارت، ویژگی های اخالقی، نگرش، 
ویژگی های شخصیتی، اعتبار، دانش و بینش بودند. از نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که 
مهم ترین شایستگی های یک دبیر برخورداری او از توانایی ها و مهارت های الزم برای انجام وظایف و 

مسئولیت های حرفه ای خویش است.
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 مقدمه
آموزش وپرورش به عنوان نهادی فرهنگ ســاز و تمدن ساز، نقشی حساس و تعیین کننده در توسعة 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی کشــورها بر عهده دارد و اکثر انديشمندان و صاحب نظران 
آن را موتور محرکه و زيربنای رشــد و توســعة جوامع می دانند پس هرگونه رشــد و توســعة مادی 
و معنوی جوامع، مســتلزم پويايی و تحول آموزش وپرورش اســت. در کشــور ما نیز پاســخ گويی به 
چالش های علمی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخالقی و نیز دست يابی به توسعة پايدار و 

دانايی محور، مستلزم تحول بنیادين در آموزش وپرورش است.
بــا پذيــرش اين موضوع کــه از مجموع نهادهــا و ســاختارهای اجتماعی، نهــاد تعلیم وتربیت، 
دارای اولويــت و اهمیــت بیشــتری اســت، حال اين پرســش مطرح می شــود که در میــان عناصر 
تشــکیل دهندة اين نظــام، کدام عنصــر از اهمیت و تأثیرگذاری بیشــتری برخوردار اســت. که بايد 
گفــت معلــم؛ به عنــوان مهم ترين رکن تعلیم وتربیت، نقشــی اساســی در تحقق رســالت اين نهاد بر 
عهــده دارد، او کارگزار اصلی تعلیم وتربیت به شــمار می آيد و اهداف متعالــی آموزش وپرورش، با 
حضور و به واســطة معلم تحقق می پذيرد. بســیاری از صاحب نظران معتقدند کــه کارآمدی هر نظام 
آموزشــی به اندازة شايســتگی معلمان آن نظام اســت، در همین زمینه کراول1 )2004( معتقد اســت 
ازآنجاکــه معلمــان در ردة صف ســازمان قرار داشــته و عمــاًل می توانند، موجبات نیــل به اهداف 
 ســازمان و يا انحراف از آن را فراهم ســازند، به عنوان اصلی ترين عنصر آموزش وپرورش محسوب 

می شوند.
معلم به عنوان مهم ترين عنصر آموزش وپرورش، نقشــی کلیدی در پیشبرد فرايند ياددهی يادگیری 
داشــته و میزان شايســتگی های فردی و حرفه ای وی تعیین کنندة بازده فرآيند ياددهی يادگیری است؛ 
لذا توجه به معلمان به عنوان مجريان برنامه ها و طرح های آموزشی می تواند، مهم ترين عامل موفقیت 

و يا شکست نوآوری های آموزشی تلقی شود.
بــا توجــه به توضیحــات فــوق بزرگ تريــن مزيتی کــه يک نظــام آموزشــی می توانــد، از آن 
برخوردار باشــد، بهره مندی از معلمانی شايســته و توانمند اســت. معلم شايســته معلمی اســت که 
راه و رســم چگونــه آموختن، چگونه انديشــیدن و چگونه زيســتن را به دانش آمــوزان می آموزد و 
بــه خودســازی و دانش افزايی خــودش نیز توجه دارد. به منظور دســت يابی به ايــن هدف ضروری 
اســت شايســتگی های موردنیــاز معلمــان در قالــب الگــوی شايســتگی های معلمان شناســايی و 
تعريف شــود. الگوهای شايســتگی مبانی الزم را برای شناســايی و جذب معلمان همچنین توســعة 
 شايســتگی ها، ارزيابی عملکرد، توســعة مســیر شــغلی، نظام ارزشــیابی و نظــام پرداخت ها فراهم 

می کند.
بررســی پیشینة اين موضوع )شعبانی،1383؛ عابدی، عريضی و ســبحانی نژاد، 1384؛ دانش پژوه 
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و فــرزاد، 1385؛ کريمــی، 1387؛ شــريعتمداری، عبدالهی و نادری، 1389 و يوســلیانی، عبدالهی و 
توکلــی، 1393( نشــان می دهد که تاکنون الگوی مدونی به منظور شناســايی و تعیین شايســتگی های 
معلمان تدوين نشــده و در جذب و نگهداشــت آنان به شايستگی های فردی، سازمانی و شغلی افراد 
توجــه الزم صورت نمی گیرد. تدوين الگوی شايســتگی های معلمان، مبانی الزم را برای کارکردهای 
مختلــف مديريت منابع انســانی اعــم از برنامه ريزی نیروی انســانی، مديريت گزينش و اســتخدام، 
مديريت استعدادها، توسعة شايستگی ها، مديريت عملکرد، مديريت جايگزينی، نظام ارزشیابی، نظام 

پرداخت ها و ... را فراهم می نمايد.
با توجه به آنچه بیان شــد، يکی از نیازهای ضــروری امروز آموزش وپرورش، تدوين چارچوبی 
مناسب برای شناسايی و تعیین شايستگی های موردنیاز معلمان است تا ضمن نظام مند نمودن فرايند 
انتخاب معلمان، امکان توسعة شايستگی ها، ارزيابی عملکرد و توسعه مسیر شغلی آنان را نیز فراهم 
نمايد. با توجه به توضیحات فوق مســئلة کلی اين پژوهش فقدان چارچوبی مناسب جهت شناسايی 
و تعريف شايستگی های دبیران دبیرستان های دولتی ايران است. لذا هدف کلی اين پژوهش، تدوين 
الگوی شايســتگی های دبیران دبیرســتان های دولتی ايران متناسب بافرهنگ ايرانی- اسالمی بود. در 
راســتای دست يابی به اهداف پژوهش و پاسخ گويی به مســئلة اصلی تحقیق، چهار سؤال فرعی زير 

مطرح گرديد:

سؤال1:مؤلفههایفرعیالگویشایستگیدبیراندبیرستانهایدولتیایرانکداماند؟

سؤال2:ابعادالگویشایستگیدبیراندبیرستانهایدولتیایرانکداماند؟

سؤال3:میزاناهمیتهریکازمؤلفههایفرعیالگویشایستگیدبیرانچقدراست؟

سؤال4:میزاناهمیتهریکازابعادالگویشایستگیدبیرانچقدراست؟

  چارچوبنظریوپيشينةپژوهش
مفهوم شایستگی

در دهه های اخیر تعاريف متعددی برای شايســتگی ارائه شــده است که هر يک از آن ها از زاوية 
خاصــی به مقولة شايســتگی پرداخته و ابعاد متفاوتی از آن را بیــان نموده اند. وجود تعاريف متعدد 
برای شايستگی، ناشی از کاربرد وسیع و گستردة اين واژه در حوزه های مختلف روان شناسی، مشاورة 
شــغلی و شاخه های مختلف مديريت، همچنین وجود تفاوت در ارزش ها، مبانی فلسفی، نگرش ها و 
رويکردهای متفاوت در بین انديشــمندان و صاحب نظران اين حوزه است. جدول 1 بیانگر برخی از 

تعاريف ارائه شده، برای شايستگی است.
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 جدول 1.  برخی از تعاريف ارائه شده برای شايستگی                                                             

تعریف شایستگیسالمحقق

1390شورای عالی انقالب فرهنگی
شایستگی مجموعه ای از صفات، توانمندی ها و مهارت های فردی و جمعی 
)نظیر تعقل، معرفت، ایمان، اراده و تقوا( ناظر به تکوین و تعالی هویت در 

تمام شئون زندگی و تمام مؤلفه های جامعه صالح است.

محمدی زنجیرانی، 
شایستگی مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی و انگیزه هاست به طوری که 1391مشتاقیان و رازنهان

فرد بتواند، از عهده وظایف محوله به درستی برآید.

شایستگی نوعی ویژگی شامل دانش، مهارت، توانایی، رفتار و تجربه است 1391دانایی فرد، آذر و شیرزادی
که سبب برتری و تمایز فرد نسبت به هم ترازان خود می شود.

دفتر مدیریت امور کارکنان 
2002آمریکا2 

شایستگی مجموعه ای از دانش، مهارت، توانایی ها، رفتارها و دیگر ویژگی های 
فردی موردنیاز، افراد برای انجام نقش های کاری و یا عملکردهای شــغلی 

موفق است

2004دوبویس، راثول و کمپ3
شایستگی ترکیبی از دانش، مهارت ها، جنبه های گوناگون از خودشناسی، 
انگیزه هــای اجتماعی، صفات، الگوهای فکری، نگرش ها و روش های تفکر، 

احساس و عمل است.

برنتال و همکارانش4 )انجمن 
شایســتگی مجموعه ای از دانش، مهارت ها، توانایی ها و رفتارهای موردنیاز 2004آمریکایی آموزش و توسعه(

برای موفقیت شغلی است.

شایســتگی مجموعه ای از ویژگی های قابل اندازه گیری یک فرد است که با 2007ویکراماسیگ و زویزا5 
عملکرد مؤثر در یک شغل، سازمان و یا فرهنگ خاص مرتبط است.

شایســتگی، ویژگی هایی فردی اســت که به گونه ای علّی موجب عملکرد 2008بویاتزیس6 
اثربخش یا برتر در یک شغل می شود.

مولدر، گیولیکرز، بیمانز و 
2009وسلینک7 

شایســتگی شــامل مجموعه ای از دانش، مهارت و نگرش موردنیاز برای 
عملکرد شــغلی مؤثر، حل مسئله در یک ســازمان، شغل، نقش و وضعیت 

خاص است

2009هو و هو8 
شایستگی مجموعه ای از ویژگی های مختلف است که کارکنان را به تولید 
عملکرد کاری برجســته هدایت نموده و شامل دانش، مهارت، شخصیت و 

انگیزش و غیره است.

شایستگی ها را دربردارندة سه بعد دانش مهارت و ویژگی ها تعریف می کنند.1391مجاب، عزیزی و زعفریان

شایستگی را به عنوان مجموعه ای از دانش، مهارت، نگرش و صفات مرتبط با 2011سانچز9 
شغل فرد تعریف می کند که عملکرد کاری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.

شایستگی شامل دانش، مهارت، توانایی و ویژگی های رفتاری قابل مشاهده 2016آژانس بهره وری کانادا10 
یا قابل اندازه گیری است که موجب عملکرد شغلی موفق می شود.
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مؤلفه های اصلی شایستگی
 بوياتزيس، گلمن و ری11 )1999( معتقدند که شايســتگی های موجود در يک مدل شايستگی نبايد 
صرفاًً به صورت يک فهرســت کلی ارائه شــود، بلکه الزم است، به روش های مختلف طبقه بندی، باهم 
مرتبط گردند. هر طبقة اصلی از شايســتگی ها دربردارندة گروهی از شايستگی هاســت که اغلب ازنظر 
مفهومی با يکديگر ارتباط پیدا می کنند. شايستگی ها در هر طبقه به صورت نظری )به وسیلة يک تئوری 
و يــا بر مبنای يک چارچوب نظری خــاص( و يا به صورت تجربی باهم ارتباط پیدا می کنند. همچنین 
تحلیل های آماری نیز ممکن اســت، به طبقه بندی شايستگی های مرتبط باهم کمک نمايند. يک الگوی 
شايســتگی مطلوب بايستی ضمن جلوگیری از همپوشــانی طبقه ها و تکرار شايستگی ها در طبقه های 
مختلف، بتواند اهداف کاربردی خود را نیز به خوبی پوشــش دهد. در طبقه بندی شايستگی ها بايد دلیل 

انتخاب طبقه ها و ارتباط شايستگی های موجود در هر طبقه مشخص شود.
طبقه بندی های مختلفی در ارتباط با مؤلفه های اصلی شايســتگی ها صورت گرفته اســت، ازجمله 
گونزالس12 )2004( مؤلفه های اصلی شايستگی را در پنج گروه کلی شامل ويژگی ها و مهارت های فردی، 
شايستگی های مديريتی، شايستگی های مسئولیت های اجتماعی، شايستگی های سازمانی و مهارت های 

سازمانی، اطالعاتی و فناوری طبقه بندی کرد.
 مؤسســة مديريت پروژه13 )2002( مؤلفه های اصلی شايستگی را در شش گروه کلی شامل دانش، 
مهارت ها، توانايی ها، نگرش، رفتار و شــخصیت طبقه بندی نموده اســت. همچنیــن غفاريان )1379( 
مؤلفه های اصلی شايستگی را در شش گروه کلی شامل دانش و معلومات حرفه ای، مهارت ها، ويژگی های 
شخصیتی، نگرش و بینش، اعتبار حرفه ای و اعتبار عمومی طبقه بندی کرد. رضايت )1390( مؤلفه های 
اصلی شايستگی ها را در هشت گروه کلی شامل دانش، مهارت ها، توانايی ها، بینش، نگرش، ويژگی های 

عاطفی شخصیتی، ويژگی های اخالقی طبقه بندی نمود.

 پيشينةپژوهش
پژوهش های داخلی

 در مورد تحقیقات انجام شــده با موضوع »شايســتگی های حرفه ای معلمان در ايران« می توان به 
موارد زير اشاره کرد:

ملکی )1381( شايســتگی های )صالحیت های( حرفه ای معلمی؛ سیف )1373( بررسی مالک های 
شايســتگی معلمان؛ محلوجی زاده مهابادی )1380( بررسی معیارهای شايستگی معلمان ازنظر مديران 
و معلمان دورة ابتدايی شهرســتان کاشان؛ محمدی )1384( شايســتگی های موردنیاز معلمان در عصر 
دانايی؛ کريمی )1387( بررسی صالحیت های حرفه ای معلمان دورة ابتدايی و راهنمايی؛ فاطمی نژاد و 
حکیم زاده )1390( در مورد مشــترکات برنامه های ارتقای صالحیت های معلمان، در دو کشور ايران و 
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ژاپن؛ احمدی )1391( ارزيابی شايستگی های معلمان هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش شهرستان 
قم؛ يوســلیانی )1391( شناسايی و اعتبارسنجی شايستگی های حرفه ای معلمان اثربخش؛ شاه محمدی 

)1393( تربیت معلم آلمانی جايگاه شايستگی حرفه ای معلمان در آلمان.

 جدول 2.  يافته های برخی تحقیقات داخلی در مورد شايستگی های معلمان                                            

ف
یافته های تحقیقسالمحققردی

 1ـ پیش نیازهای معلم: داشــتن توانایی کالمی بــرای انتقال مفاهیم به دانش آموزان؛ 1391یوسلیانی1
2ـ نظارت بر پیشرفت دانش آموزان: توضیح تکالیف به زبان روشن؛ 3ـ مسئولیت های 
حرفه ای: داشــتن رفتار و تعامل محترمانه با والدین دانش آموزان، 4ـ بعد برنامه ریزی 
و آمادگی: بیان نتایج درس به زبان روشــن؛ 5ـ مدیریت و سازمان دهی کالس درس، 
آماده کردن پیشاپیش مواد آموزشی برای استفاده در کالس؛ 6ـ ویژگی های شخصی 
معلــم، ایجاد فرصت هایی بــرای موفقیت همة دانش آمــوزان 7ـ آموزش یا تدریس: 

بهره گیری از مفاهیم و زبان متناسب با سن و سوابق دانش آموزان.

آشنایی با فناوری اطالعات و قدرت به کارگیری آن در جریان آموزش؛ آشنایی با فنون 1384محمدی2
پژوهــش، انجام تحقیق و بهره گیری از نتایــج آن در عمل؛ توجه به آموزش وپرورش 
خالق و پرورش خالقیت فراگیران و آشــنایی با مهارت های کالس داری و شیوه های 

تدریس نوین

آموزشــی، رفتاری-شناختی، توسعة حرفه ای، مدیریتی، شخصیتی، فناوری، تدریس، 1387کریمی3
اخالق حرفه ای و فکری

فاطمی نژاد و 4
حکیم زاده

ارتقاء دانش تعلیم وتربیت، دانش محتوایــی و موضوعی، مهارت ها و نگرش های الزم 1390
برای تدریس مؤثر، درک و فهم قوی از رشــد و تحول دانش آموزان، مهارت های مؤثر 

ارتباطی، داشتن تعهدات اخالقی و توانایی یادگیری مادام العمر و روزآمد شدن.

بعد شــغلی، بعد اجتماعی، بعد فردی. و دارای حیطه های تفکر سیستمی، احساس و 1393شاه محمدی5
جهت دهی انگیزشی، اخالق و ارزش ها، عمل، دانش

پژوهش های خارجی
در رابطه با پیشینة خارجی می توان به موارد زير اشاره کرد:

تحقیقات اســترانگ14 )2002( با عنــوان کیفیت معلم اثربخش؛ ون داما15 )2004( با عنوان توســعة 
صالحیت های مبتنی بر رفتار کارآفرينانة معلمان، کاستر، برکلیمانس، کورتاجن و وابلز16 )2005( با عنوان 
کیفیت موردنیاز مربیان )تعلیم دهندگان( معلمان، آموزش و معلم آموزش وپرورش؛ مینجانگوی-نه، کانتو-
هررا، و سیزنرس- کوهرنر17 )2006( با عنوان تعیین شايستگی های حرفه ای استاداني که وظیفة تربیت مدرس 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تدوین الگوی شایستگی های دبیران دبیرستان های دولتی ایران

81
 ë 65شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397 بهار

را بر عهده دارند؛ کاستر و دنگرينک18 )2008( با عنوان چگونه با پیچیدگی، مالکیت و عملکرد مقابله کنیم؛ 
هانتلی19 )2008( با عنوان شغل معلمی: ادراک معلمان مبتدی از شايستگی؛ چونگ و چی20 )2009( با عنوان 
چارچوب ارزش ها، مهارت ها، دانش جهت تهیة برنامه آماده سازی معلمان کدام است؛ کیمت21 )2011( با 
عنوان شايستگی های معلمان و شايستگی های معلمان انگلیسی زبان در مورد شايستگی های معلمان اشاره کرد.

 جدول 3.  يافته های برخی تحقیقات خارجی در مورد شايستگی های معلمان                                            

ف
یافته های تحقیقسالمحققردی

شایستگی های معلمان اثربخش شامل سه بخش دانش، مهارت و گرایش2002استرانگ1

مهارت های اساســی تدریس، مهارت های مدیریت کالس، تفســیر برنامة درسی، 2004سالیوان22 2
نوشتن طرح درس، نگهداری سابقة کار، استفاده از کتاب درسی، استفاده از محیط 
محلــی برای کمک به تدریس و محتوا، عناصر تعلیم یادگیرنده محور، رویکردهای 
ارتباطی ساده، ساختن وسایل کمک آموزشی، روش های تدریس برای چهار مهارت 

اصلی صحبت کردن، خواندن، نوشتن، گوش کردن

داما، اسکیپر3
 و هار

دانش کارآفرینی، قابلیت انطباق با شــغل، خودکارآمدی شــغلی، تفکر خالقانه، 2004
توانایی شبکه سازی، توانایی کار تیمی.

کاستر 4
و همکاران

1ـ دانش تخصصی: داشتن اطالعات الزم درزمینة دانش تخصصی، توسعه و به روز 2005
نگه داشــتن آن؛ 2ـ ارتباطات: برقراری ارتباط با دانش آموزان با داشــتن پیشینة 
مختلــف، هدایت انجام وظایف، تحلیل و روشن ســازی دیدگاه های دانش آموزان؛ 
3ـ ســازمان دهی: تعیین سیســتم عملکرد دانش آموزان، مدیریت زمان و تنظیم 
برنامة درسی مطابق اهداف سازمانی؛ 4ـ پداگوژی: کمک به دانش آموزان و تعیین 
نیازهای یادگیری، تنظیم برنامة درســی بر اساس نیازهای دانش آموزان مختلف، 
طراحی فعالیت هایی برای تســهیل یادگیری و رشد فراگیران، استفاده از فناوری 
اطالعــات در تدریس؛ 5ـ صالحیت رفتاری: داشــتن رویکرد دموکراتیک، نگرش 

پیش کنشی، کنجکاوی در مورد تازه ها، صداقت و درستی

هونگ، جو شاین5
 و چان لی

صالحیت های معلمان در شــش دســتة اصلی شــامل توانایی فکری، سیســتم 2008
ارزش ها، مهارت های بین فردی، توانایی مدیریت توانایی های حرفه ای و ویژگی های 

شخصیتی.

مهارت ها: مهارت های تعلیمی و آموزشــی، میان فردی، تأملی/تفکری، شخصی، 2009چونگ و چی6
مدیریتــی و اجرایــی؛ دانش: زمینة آموزشــی، محتوا، برنامة درســی، شــاگرد، 
تعلیم وتربیــت و خود فــرد؛ ارزش ها: اعتقاد به توانایی یادگیری همة شــاگردان، 
مراقبت و توجه به همة شــاگردان، احترام به تنوع، تعهد و وقف حرفه بودن، روح 

همکاری و کار تیمی، اشتیاق به یادگیری مستمر، تعالی و نوآوری.
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- 2010کیمت7
2011

شایســتگی عمومــی معلمــان دارای نه بعد: شایســتگی رشــته، شایســتگی 
 پژوهشــی، شایستگی برنامة درسی، شایســتگی یادگیری مادام العمر، شایستگی 
اجتماعی فرهنگی، شایســتگی عاطفی، شایســتگی تعامالتی، شایستگی فناوری 
اطالعات و ارتباطات، شایستگی های محیطی، شایستگی های برنامه ریزی درسی، 
شایســتگی های مادام العمر، شایســتگی های فرهنگی ـ اجتماعی، شایستگی های 

عاطفی

حوزة دانش حرفه ای، عمل حرفه ای و تعهد حرفه ای2008هانتلی8

کاستر9
 و دنگرینک

در پژوهشی با عنوان »چگونه با پیچیدگی، مالکیت و عملکرد مقابله کنیم؟« شش 2008
حوزه مختلف از صالحیت ها را به عنوان اســتانداردهای معلمی توصیف کرده اند. 
حوزة میان فردی: ایجاد فضای امنــی برای کارکردن؛ حوزة تربیتی، ایجاد محیط 
یادگیری مهیج و امیدبخش برای دانش آموزان حوزة ســازمانی؛ حوزة مشارکت و 

همکاری: کار کردن با همکاران در سازمان؛ حوزة تخصصی، حوزة توسعة فردی

 روشپژوهش
با توجه به اينکه هدف پژوهش حاضر تدوين الگوی شايســتگی های دبیران دبیرستان های دولتی 
ايران بود، پژوهش حاضر ازنظر هدف پژوهشــی توســعه ای اســت و ازنظر راهبرد و روش، نوعی 
تحقیق ترکیبی از نوع اکتشــافی )طرح تدوين ابزار( اســت. پژوهشــگران زمانی از اين طرح استفاده 
می کنند که به ساخت ابزاری برای اعتباريابی داده های حاصل از تحلیل کیفی نیاز دارند. در اين طرح 
پژوهشــگر ابتدا به لحاظ کیفی موضوع پژوهش را با شــرکت کنندگانی به تعداد محدود بررسی کرده، 
ســپس بر مبنای يافته های کیفی نســبت به ســاخت ابزار موردنظر اقدام می نمايد؛ و در مرحلة دوم با 

استفاده از ابزار تهیه شده، به گردآوری داده های کمی می پردازد.
مــواد و محتوای اين پژوهش در مرحلة کیفی شــامل داده های حاصــل از مصاحبه با چهار گروه 
خبرگان علمی، مديران مناطق آموزش وپرورش، مديران دبیرســتان ها و دبیران دبیرســتان های دولتی 
شهر تهران بود. هومن )1385( حجم نمونه را در پژوهش های کیفی برای گروه های همگن 6 تا 8 نفر 
پیشنهاد می نمايد. لذا برای انجام مصاحبه ها در اين پژوهش 4 گروه نمونة 6 نفره با استفاده از روش 
نمونه گیری هدفمند انتخاب شــد؛ که با 23 نفر از آنان شــامل خبرگان علمی )6 نفر(، مديران مناطق 

آموزش وپرورش )5 نفر(، مديران دبیرستان ها )6 نفر( و دبیران دبیرستان ها )6 نفر( مصاحبه شد.
ابزار گردآوری داده ها در مرحلة کیفی، مصاحبة عمیق و در مرحله کمّی پرسش نامة محقق ساخته 
بــود. گــردآوری داده های کیفی از طريق مصاحبه و به مدت 17 ســاعت )به طور متوســط 45 دقیقه( 
صورت گرفت. برای تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــد. در ادامه پس از پااليش 
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مقوله های حاصل از داده های کیفی، 80 مؤلفة شايســتگی پااليش شده با استفاده از روش دلفی برای 
تأيید خبرگان ارســال و پس از تحلیل نتايج به دســت آمده از اين مرحله، پنج مؤلفة شايستگی حاصل 

از داده های کیفی حذف شد.  
ابزار گردآوری داده های تحقیق، در مرحلة کمّی، پرســش نامة محقق ســاخته، با 75 گويه با طیف 
پنج گزينه ای لیکرت و با پايايی 0/95 بود. جامعة آماری تحقیق در اين مرحله شامل دبیران و مديران 
دبیرستان های مستقر در شهر تهران بود. نمونة آماری کمّی شامل 350 نفر بود که از طريق نمونه گیری 

طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و پرسش نامة تحقیق بین آنان توزيع گرديد.
برای تحلیل داده ها درمرحلة کیفی تحقیق از روش تحلیل محتوا اســتفاده شــد. در تحلیل محتوا 
برای مقوله بندی داده ها دو شــیوة »به کارگیری قیاسی مقوله ها« و »تکوين استقرايی مقوله ها« وجود 
دارد، در شــیوة اول مقوله هــا از قبــل تهیه می شــود و محقق صرفــاًً داده ها را بر اســاس مقوله های 
ازپیش طراحی شــده ســازمان دهی می نمايد. ولی در شــیوة دوم مقوله ها به صورت اکتشــافی و گام به 
گام اســتنتاج می شوند، الزم به ذکر اســت در اين پژوهش از شیوة »تکوين استقرايی مقوله ها« برای 

مقوله بندی داده های کیفی استفاده شد.
 تحلیل داده های کّمی حاصل از پرســش نامه با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین، واريانس 
و انحراف معیار و آمار اســتنباطی شــامل آزمون های آماری کولموگروف- اســمیرنوف برای بررسی 
نرمــال بــودن داده ها، آزمون تی، آزمون کای دو، کروســکال والیس و آزمــون تحلیل واريانس برای 
بررســی تأثیر عوامل جمعیت شــناختی اســتفاده شــد. همچنین با توجه به آن که هدف اين پژوهش 
طراحی الگوی شايســتگی های دبیران دبیرســتان های دولتی ايران بود، از معادالت ســاختاری شامل 
تحلیل عاملی اکتشــافی و تأيیدی، تحلیل مســیر و ضرايب رگرســیون چندمتغیره صورت گرفت، از 
روش تحلیل عاملی برای طبقه بندی مقوله های به دســت آمده در تحقیق و از تحلیل مسیر برای تعیین 
ســهم هريک از مقوله های اصلی در تبیین ابعاد الگوی شايســتگی های دبیران و از ضرايب رگرسیون 
چندمتغیره برای تعیین میزان همبستگی و پیش بینی شايستگی های دبیران توسط هر يک از مقوله های 

اصلی استفاده شد.

 تحليلدادهها
ايــن پژوهش شــامل دو مرحلة کیفی و کمّی بود که در مرحلــة اول داده های کیفی گردآوری و با 

استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد.

تحلیل داده های کیفی
در ايــن پژوهــش هر يک از مصاحبه ها به عنوان يک واحد تحلیل محســوب شــد. نتايج تحلیل 

محتوای مصاحبه ها در قالب جداول زير ارائه شده است.
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 جدول 4.  مقوله های حاصل از مصاحبه با خبرگان علمی                                                        

ف
مقولهواحد ضبطردی

معلم باید ویژگی های کلی یادگیرنده را بشناسد، دانش روان شناختی، 1 
دانش روان شناسی رشد و تربیتی، دانش جامعه شناسی را داشته باشد.

آشنایی با روان شناسی تربیتی

آشنایی باارزش ها و فلسفه حاکم بر دبیر باید در مسیر نظام ارزشی کلی جامعه قرار گیرد2 
جامعه

ســازمان ها برای خودشان رســالت ها، اهداف، ارزش ها و مأموریت ها 3 
و چالش هــای مختلفی دارند که یک فرد می تواند با اســتفاده از این 
ویژگی ها که خاص سازمان است متناسب با آن شایستگی هایی را در 

برداشته باشد

آشنایی با رسالت، مأموریت ها و 
چالش های حاکم بر آموزش وپرورش

آشنایی با فلسفة آموزش وپرورشمعلم باید با فلسفة آموزش وپرورش آشنا باشد.4 

آشنایی با تئوری ها و نظریه های یادگیری می تواند جزء شایستگی های 5 
حرفه ای یک دبیر را باشد.

آشنایی با نظریه های یادگیری

پویایی ذهنیمعلم باید ذهن پویا و کاوشگری داشته باشد.6 

توانایی کنترل بر احساسات و عواطف خود و خود مدیریتی بر عملکرد 7 
معلم مؤثر است.

برخورداری از هوش عاطفی

بهترین و بیشترین و باالترین توانایی که معلم باید داشته باشد توانایی 8 
حل مسئله است

توانایی حل مسئله

بسیاری از توانایی های تشخیصی و فکری، تحلیل فرد این ها درواقع در 9 
حوزة توانایی های شناختی به فرد می تواند کمک کند.

توانایی تشخیص

مهارت ها که ما در تعلیم وتربیت بیشــتر به عنــوان مهارت های روش 10 
تدریس از آن ها یاد می کنیم بسیار متنوع هستند.

مهارت به کارگیری الگوها، فنون و 
روش های تدریس

مهارت های ارتباطیمهارت تربیتی درواقع طیف وسیعی از ارتباطات است.11 

معلم باید بتواند ارتباط عاطفی-انسانی با دانش آموزان در ارائة مطالب 12 
برقرار کند.

مهارت های روابط انسانی

دبیر بتواند مشــکلی را که پیش می آید مدیریت کند، مدیریت بحران 13 
داشته باشد و بتواند مشکل را حل کند.

مهارت حل مسئله

یکی از مهارت ها در صالحیت حرفه ای مدیریت کالس است که خیلی 14 
مهم است که معلم بتواند کالس فعال و گرمی داشته باشد.

مدیریت کالس

کارگروهی؛ در کالس این نقشی است که یک رهبر می تواند در کالس 15 
ایفا کند.

مهارت تیم سازی و کارگروهی
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ف
مقولهواحد ضبطردی

مهارت مشاورهیک معلم باید با روش های مشاوره، فنون مشاوره آشنا باشد.16 

نقش های معلم به عنوان مربی یا پرورش دهنده، برانگیزاننده، و رهبر که 17 
می تواند در کالس ایفای نقش کند.

پرورش دهنده

یکی از مهارت هایی که یک معلم باید داشته باشد مهارت تولید محتوا 18 
است.

مهارت تولید محتوا

معلم به دانشــی نیــاز دارد که در کالس درس و کتاب های درســی 19 
به سختی می توان پیدا کرد. دانش از جنس تجربه است.

تجربه پذیری

اعتمادبه نفــس معلم خیلی مفید اســت. یک معلــم وقتی چیزی را 20 
می گوید اگــر با تردید بگوید آن ها هم با تردیــد می پذیرند اما اگر با 

اعتمادبه نفس و با قاطعیت گفته شود این خیلی می تواند مؤثر باشد.

اعتمادبه نفس، قاطعیت

وفای به عهدمعلم وفای به عهد داشته باشد.21 

ویژگی اخالقی تحمل و مدارا خیلی مهم است معلم باید صفات راسخی 22 
داشته باشد که این صفات به معلمی او کمک کند.

سعه صدر

دبیر باید بینش سیاسی داشته باشد مثاًل برای دانش آموزی سؤالی در 23 
حوزة مسائل سیاسی پیش می آید از شما می پرسد شما باید بتوانید در 

این حوزه پاسخ قانع کننده بدهید.

بینش سیاسی

تسهیل گریدرواقع معلم تسهیل کنندة یادگیری است.24 

بــرای تعامل یاددهی و یادگیری زمینه ســازی بکند، امکان اظهارنظر 25 
دانش آموز را فراهم بکند، امکان مشارکت دانش آموز را فراهم کند

فراگیرمحور

نگرش علمیبه نظر من معلم باید بینش علمی داشته باشد.26 

در حوزة نگرشــی اگر نگرش نســبت به تغییر مثبت باشــد می تواند 27 
خودش را به روز و روزآمد کند.

نگرش مثبت به تغییر

تعهد به کیفیت این یکی دیگر از نگرش هایی اســت که معلم هم باید 28 
داشته باشد.

تعهد به کیفیت

انتقادپذیری نوعی نگرش اســت من تا در باورهایم قبول نداشته باشم 29 
کــه کار من می تواند موردنقد قرار بگیــرد اصاًل راه نمی دهم موردنقد 

قرار بگیرم.

انتقادپذیری

آن چیزی که در بحث معلم پژوهنده است و محور درس پژوهی در کار 30 
گروهی معلمان است یعنی به اشتراک گذاشتن تجارب است.

پژوهنده
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 جدول 5.  مقوله های حاصل از مصاحبه با مديران مناطق آموزش وپرورش                                            

ف
مقولهواحد ضبطردی

در سند تحول بنیادین نگاه اصلی رسیدن دانش آموز به حیات طیبه و 1 
نقطه ایدئال است و دانش آموز را باید به آن سمت سوق داد.

آشنایی با سند تحول بنیادین

معلم باید تفکر انتقادی، تفکر خالقانه، تفکر جمعی و مسئوالنه داشته 2 
باشد این ها جزء بسته مهارت های فکری است.

تفکر انتقادی، تفکر خالقانه، تفکر 
جمعی و مسئوالنه

معلم باید نقاد باشــد معلمی که نقد نکند و تحلیل نکند به خالقیت 3 
نمی رسد.

تفکر تحلیلی

مهارت پژوهشیمهارت پژوهشی به عنوان یک ویژگی برای آموزش می تواند مطرح باشد4 

معلــم من قاعدتاً از جهت همه ویژگی های شــخصیتی و رفتاری باید 5 
الگو و نمونه باشد.

الگو و نمونه بودن

معلم در بعد آموزش و ارتباط ضعیف است به همین دلیل محبوبیت و 6 
مقبولیتی در بین دانش آموزان و اولیا آنان کسب نمي کند.

توانایی جلب اعتماد دیگران

در مرحلة بعــد باید مدرک تحصیلی که گرفتم منطبق باشــد با آن 7 
چیزی که تدریس می کنم.

مرتبط بودن رشتة تحصیلی با رشته 
مورد تدریس

معلمان باید به عنوان معلمین کارورز در مدارس حاضر شوند و تجربة 8 
کاری، هر چه قدر هم کم باشد، پیدا بکنند

برخورداری از تجربة کاری در زمینة 
تدریس

دبیر باید در قبال کاری که انجام می دهد حس مسئولیت پذیری داشته 9 
باشد

مسئولیت پذیر

مهم تریــن ویژگی که باید یک دبیر داشــته باشــد، در کنار تعهد و 10 
تخصص، انعطاف پذیری است.

انعطاف پذیری

اینکــه بدانیم وظیفة انســانی و وظیفة قانونی من کــه باید در قبال 11 
دانش آموزان انجام دهم چیست.

وظیفه شناسی

عزت نفسمناعت طبع یکی از ویژگی هایی است که هر دبیری باید داشته باشد.12 

معلم باید الگو باشد. مجموعه ای از ویژگی های خوب مثاًل راست گویی، 13 
صداقت، رازداری و امانت داری را داشته باشد

رازداری، صداقت، امانت داری

دانش آموزان اگر احســاس کنند معلم به مسائل سیاسی و اجتماعی 14 
اهمیت می دهد بیشتر به او توجه می کنند.

بینش اجتماعی

یک معلم که می خواهد رشــد پیدا کند، باید در آن شــش ســاحت 15 
اعتقادی، اخالقی، عبادی، مخصوصاً بحث اعتقادی مطرح است مهارت 

پیدا کند.

بینش اعتقادی

معلمی که انگیزة مادی داشته باشد دانش آموز می فهمد که معلمش با 16 
تمام وجود برای یادگیری تالش نمی کند

نداشتن نگرش شغلی
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 جدول 6.  مقوله های حاصل از مصاحبه با مديران دبیرستان ها                                                         

ف
مقولهواحد ضبطردی

اگر شــما، به عنوان معلم، زبان انگلیسی بلد نباشید یعنی جای رشدی 1 
برای خودت نداری.

آشنایی با زبان انگلیسی

آشنایی با قوانین و مقررات اداریمعلم باید نظم پذیر باشد به قوانین سازمان پایبند باشد.2 

یادگیری مستمر معلم باید بتواند ایجاد انگیزه کند، در پی یادگیری مستمر باشد.3 

خودآگاهیباید نخست بتواند ویژگی شخصیتی خودش را بشناسد.4 

زمانی که معلم توانســت در دل دانش آموزان خود را جا کند می تواند 5 
کالس را رهبری کند.

نفوذ در فراگیر

معلم باید در رابطه با ارزشیابی هایی که می کند اطالعات کافی داشته 6 
باشد.

مهارت سنجش، اندازه گیری و 
ارزشیابی

معلم هم باید در کالس مدیریت زمان داشته باشد و هم باید مدیریت 7 
درس و امتحان را داشته باشد

مدیریت زمان

مهارت های ارتباطی 7 مورد اســت. دبیر باید به آن مهارت ها اشــراف 8 
کامل داشته باشد مانند خوب گوش کردن

مهارت گوش دادن مؤثر

اگر می خواهد دانش آموزی را تشویق یا تنبیه کند بچه ها باید بفهمند 9 
آیا تشویق یا تنبیه حق او است یا نه.

پاسخ گویی

سازگاری، برون گراییدبیر باید هم سازگار باشد و هم تیپ شخصیتی او برون گرا باشد.10 

تقوای فردی، خوش خلقدبیر باید ایمان و تقوا داشته باشد، خوش برخورد، خوش خلق باشد.11 

بــه نظر من عدالت در یک معلم باید خیلی قوی باشــد حتی در نگاه 12 
کردن به دانش آموزان نیز عدالت را باید رعایت کند

عدالت

نگاه او به این شــغل همه جانبه باشد یعنی هم پرورش و هم آموزش 13 
باید در کنار هم باشد

جامع نگر

دانش آموزان را بشناســد، به تفاوت های فــردی در کالس باید توجه 14 
خاص بکنند.

توجه به تفاوت های فردی
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 جدول7.  مقوله های حاصل از مصاحبه با دبیران                                                               

ف
مقولهواحد ضبطردی

نحوة نگــرش او با توجه به تحوالت جهانــی آموزش وپرورش می تواند 1 
تأثیرگذار باشد

آشنایی با نظام های آموزش وپرورش 
و تحوالت جهانی

من باید با توجه به توان علمی دانش آموزان در حد بضاعت آن ها جوابی 2 
مستدل و قانع کننده بدهم

شناخت دانش و تجربیات فراگیران

خودآگاهیمن به عنوان معلم اول باید مهارت های خود را بشناسم.3 

دبیر باید چیزهای دیگری غیر از کتاب درســی یاد گرفته باشــد، مثل 4 
اســتفاده از اینترنت، استفاده از سیســتم ویدئو پروژکتور، استفاده از 

فلش ها، استفاده از اشکال مختلف هندسی.

مهارت کار با رایانه و سایر تجهیزات و 
فناوری های آموزشی

دبیر باید طوری با اولیای دانش آموز صحبت کند که در صورت مشکل 5 
داشتن فرزندشان به هم نریزند و با بچه خود برخورد تند نکنند.

مدیریت تعارض

میــزان آراســتگی کلیه دبیران تأثیــر عمیقی بر الگوپذیــری فراگیر 6 
زیرمجموعه خود می گذارد.

آراستگی ظاهری

فرصت کافی برای بهبود شــغل خود و توسعه و تحقیق داشته باشد و 7 
اعتبار علمی خود را باال ببرد.

برتری علمی

تواضع و فروتنیدبیران باید افتادگی و مناعت طبع داشته باشند.8 

زمانی که یــک معلم ازنظر نیازهای اولیه تأمین باشــد مطمئناً دارای 9 
آرامــش فکری خواهد بود و فضائل اخالقی در او بیشــتر تجلی خواهد 

کرد.

تزکیه نفس

شما با انسان ها در ارتباط هســتید بنابراین باید با آدم های مختلف، با 10 
طرز فکرهای مختلف، با نوع تربیت های مختلف و با خرده فرهنگ های 

مختلف آشنا باشید.

بینش فرهنگی

باید شــغلمان را قبول داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم. پس باید 11 
عشق باشد.

عشق و عالقه به حرفة معلمی

معلم باید این نگرش را داشــته باشد که اخالق درست و نوع دوستی را 12 
به دانش آموزان یاد دهد.

نوع دوستی

در ادامه مقوله های به دســت آمده از مبانی نظری و مصاحبه ها، با هم تلفیق شــده و در مرحلة بعد 
مورد پااليش قرار گرفت و از اين طريق فهرست اولیة شايستگی ها با 80 مؤلفه به دست آمد. در گام 
بعدی به منظور اعتباربخشــی نتايج و يافته های پژوهش، مقوله های به دســت آمده، با استفاده از روش 
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دلفی، در قالب پرسش نامه ای برای مصاحبه شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد که صحت و درستی 
هريک از شايستگی های به دست آمده را تأيید نمايند. پس از دريافت نظرات مصاحبه شوندگان، نتايج 
آن با اســتفاده از آزمون دوجمله ای مورد تحلیل قرار گرفت و از میان 80 مقولة شناسايی شــده، پنج 
مقولة آشــنايی با قوانین و مقررات اداری و آموزشــی، آشــنايی با زبان انگلیسی، آشنايی با نظام های 
آموزش وپرورش و تحوالت جهانی، بینش سیاســی و بینش اعتقادی که در ســطح P≥0/05 معنادار 

نبودند، از فهرست شايستگی ها حذف شدند.

تحليلدادههایكمّی
در اين مرحله با استفاده از نتايج به دست آمده در مرحلة کیفی، پرسش نامة محقق ساخته، تهیه و در 
اختیار 350 نفر از اعضای نمونه قرار گرفت که تعداد 310 پرسش نامه جمع آوری شد. نرخ بازگشت 
پرســش نامه ها 88/5 درصد بود. برای تحلیل داده های پرســش نامه در مرحلــة اول از آزمون تحلیل 

عاملی اکتشافی استفاده شد، نتايج حاصل از پرسش نامه به شرح زير است:

اجرایتحليلعاملی

الف. اجرای تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیل عاملی روشــی اســت که با اســتفاده از آن می توان، به دســته بندی متغیرهــا و مؤلفه های 
تبیین کنندة يک مفهوم و يا آزمودنی های موجود در پژوهش پرداخت. تحلیل عاملی را از يک ديدگاه 
می توان، به دو نوع اکتشــافی23 و تأيیدی24 تقسیم کرد. تحلیل عاملی اکتشافی، وقتی به کار می رود که 
پژوهشــگر مايل باشــد دربارة تعیین تعداد و يا ماهیت عامل هايی که هم پراشی بین متغیرها را توجیه 
می کنند، داده ها را بررسی و ارزيابی نمايد. در اين پژوهش برای تعیین میزان پايايی از طريق مطالعة 
مقدماتی، پرسش نامة موردنظر بر روی يک نمونه 30 نفری جامعة آماری اجرا و با استفاده از ضريب 
آلفای کرونباخ )α( پايايی پرســش نامه 0/948 محاسبه گرديد. سپس به بررسی شکل داده ها و مناسب 

بودن آن ها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی پرداخته می شود.
نکتة مهم ديگری که در تحلیل عاملی بايد موردتوجه قرار گیرد، مالک و معیار انتخاب متغیرهای 
قابل قبــول، برای باقی ماندن در نتايج پژوهش اســت. برای اين منظــور مالک های مختلفی، ازجمله 
مقدار بار عاملی25 و میزان اشــتراک26 برای هر متغیر، وجود دارد. هومن )1380( در مورد حداقل بار 
عاملی قابل قبول می نويســد: برخی از پژوهشگران مقادير باالتر از 0/3 و تعدادی نیز مقادير باالتر از 
0/4 را مهم و بامعنا می دانند. لذا در پژوهش حاضر معیار انتخاب هر متغیر ازنظر پژوهشــگر حداقل 
بــار عاملی 0/40 و برخورداری از میزان اشــتراک بیش از 50% بود. مقادير بارهای عاملی ســؤاالت 

پرسش نامه در جدول 8 ارائه شده است.
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 جدول8.  نتايج سنجش بارهای عاملی                                                                  

بار عاملیسؤالبار عاملیسؤالبار عاملیسؤالبار عاملیسؤالبار عاملیسؤال

V010/492V160/685V310/657V460/649V610/738

V020/474V170/651V320/604V470/683V620/719

V030/445V180/669V330/710V480/684V630/606

V040/542V190/660V340/180V490/650V640/606

V050/576V200/644V350/642V500/681V650/521

V060/575V210/705V360/721V510/741V660/612

V070/609V220/681V370/620V520/703V670/723

V080/114V230/687V380/186V530/679V680/697

V090/650V240/715V390/622V540/661V690/718

V100/651V250/621V400/612V550/711V700/719

V110/673V260/680V410/518V560/731V710/685

V120/687V270/716V420/594V570/723V720/620

V130/683V280/662V430/690V580/697V730/629

V140/648V290/784V440/685V590/165V740/593

V150/660V300/592V450/634V600/708V750/615

نتايج موجود در جدول 8 در پاســخ به ســؤال شــمارة 1 تحقیق در خصوص مؤلفه های الگوی 
شايستگی دبیران نشان می دهد که بار عاملی سؤال های 8؛ 35؛ 39 و 60 دارای بار عاملی کمتر از 0/4 
هستند و با توجه به اينکه حذف اين سؤال ها خللی به سازه های مربوطه وارد نمی کند از مدل حذف 

می شوند و باقی سؤال ها مؤلفه های مدل نهايی تحقیق را تشکیل می دهند.

ب. اجرای تحلیل عاملی تأییدی
در پاســخ به سؤال شمارة 2 تحقیق در خصوص ابعاد الگوی شايستگی ها با استفاده از داده های 
حاصل از پرســش نامه و اجرای تحلیل عاملی اکتشــافی 13 عامل )بعد( برای الگوی شايستگی های 
دبیران شناســايی شــد، اما ازآنجاکه صاحب نظران حوزة شايســتگی ها معتقدند تعــداد ابعاد در يک 
الگوی شايســتگی نبايد بیش از هفت يا هشــت بعد باشد )آرمسترانگ27، 2006، ص. 170( به همین 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

تدوین الگوی شایستگی های دبیران دبیرستان های دولتی ایران

91
 ë 65شمارة
 ë سال هفدهم
ë 1397 بهار

دلیل محقق در مرحلة بعدی با اســتفاده از ادبیات و پیشــینة تحقیق، عامل هايی را که ازنظر مفهومی 
دارای مفاهیم نزديکی بوده و ازنظر آماری نیز از همبستگی آماری بااليی برخوردار بودند با يکديگر 
تلفیق و به يک عامل تبديل کرد و با استفاده از تحلیل عامل تأيیدی، نسبت به اعتباريابی مدل مذکور 

اقدام نمود. نتايج تحلیل عاملی تأيیدی در نمودار1 ارائه شده است
 

 نمودار1.  مدل تحقیق به همراه بارهای عاملی                                                                  

الگوینهاییشایستگیدبيران
نتايج حاصل از اجرای معادالت ســاختاری شــامل تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و آزمون t جدول 
نشان می دهد که همة ضرايب مدل با سطح اطمینان بیش از 99 درصد به معناداری آماری رسیده اند. 
معناداری ضرايب آماری نشان می دهد که 8 مؤلفة اصلی اين الگو شامل دانش، مهارت )مهارت های 
بین فردی، رهبری و حرفه ای(، توانايی، نگرش، بینش، ويژگی های اخالقی، ويژگی های شــخصیتی و 

اعتبار به تأيید رسیده اند.
ســاير نتايج اينکه ســازة شايســتگی های مهارتی دبیران با ضريب مســیر 0/92 بیشترين تبیین را 
نسبت به متغیر شايســتگی های دبیران دارد. به عبارت ديگر هر تغییری به اندازة يک انحراف معیار در 
سازة مذکور موجب ايجاد تغییری به اندازه 0/92 انحراف معیار در شايستگی های دبیران خواهد شد. 
مجموع نتايج فوق نشــان می دهد که مدل فوق از اســتحکام بااليی برای تبیین شايستگی های دبیران 

برخوردار است.
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                                                          t جدول 9.  نتايج حاصل از تحلیل مسیر و آزمون 

ضریب روابط شاخص ها
مسیر

انحراف 
نتیجهسطح معناداریمقدار tاستاندارد

تأیید رابطهکمتر از0/001 0/850/0246/01اخالقی>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/770/0329/350/001بینش>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/690/0321/210/001دانش>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/880/0258/390/001اعتبار>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/920/0192/600/001مهارت>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/910/0175/440/001نگرش>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/870/0160/400/001شخصیتی>---شایستگی ها

تأیید رابطهکمتر از 0/860/0251/330/001توانایی>---شایستگی ها

با توجه به نتايج به دست آمده، در اين پژوهش، الگوی شايستگی دبیران دبیرستان های دولتی ايران 
دارای هشــت عامل )مؤلفة اصلی( شامل دانش، توانايی ها، مهارت ها، اعتبار، ويژگی های شخصیتی، 

ويژگی های اخالقی، بینش، نگرش و 71 مؤلفة فرعی مطابق نمودار شمارة 2 بود.
 

 نمودار2.  الگوی نهايی شايستگی دبیران دبیرستان ها                                                              
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اعتبار)روایی(همگراوواگرا
روايی پرسش نامه توسط دو معیار روايی همگرا و واگرا که مختص مدل سازی معادالت ساختاری 
اســت بررسی شــد. روايی همگرا به میزان توانايی شاخص های يک ُبعد در تبیین آن ُبعد اشاره دارد 
و روايی واگرا نیز بیانگر اين مطلب اســت که ســازه های مدل تحقیق بايســتی همبستگی بیشتری با 
ســؤاالت خود داشته باشــند تا با ســازه های ديگر )طالبی و همکاران، 1392(. برای ارزيابی روايی 
همگرا از معیار میانگین واريانس استخراج شده28 مربوط به متغیرهای مرتبة اول استفاده شد که نتايج 

اين معیار در جدول شماره 10 نشان داده شده است.

 جدول 10.  نتايج میانگین واريانس استخراج شده متغیرهای مرتبه اول پژوهش                                        
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AVE0/670/680/660/630/750/630/620/620/600/700/900/51

 فورنــل و الرکــر29 )به نقل از داوری و رضازاده، 1392( معیار میانگین واريانس استخراج شــده 
را بــرای ســنجش روايی همگرا معرفی کردند و اظهار داشــتند که در مــورد AVE مقدار بحرانی عدد 
0/5 اســت؛ بديــن معنا که مقدار بــاالی 0/5 روايی همگرای قابل قبول را نشــان می دهد. همان گونه 
 کــه نتايج جدول نشــان می دهــد روايی همگرای تمامی ســازه های پرســش نامة حاضــر قابل قبول 

است.
در قسمت روايی واگرا، میزان همبستگی بین شاخص های يک سازه با آن سازه و میزان همبستگی 
بین شــاخص های يک سازه با ســازه های ديگر مقايســه می گردد. درصورتی که مشخص گردد میزان 
همبستگی بین يک شاخص با سازة ديگری غیر از سازة خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با 
ســازة مربوط به خود است، روايی واگرای مدل زير سؤال می رود )داوری و رضازاده، 1392(. برای 
اين کار بايد يک ماتريس تشــکیل داد که مقادير اصلی ماتريس جذر ضرايب AVE هر ســازه است و 
مقادير پايین قطر اصلی ضرايب همبســتگی بین هر ســازه با ســازه های ديگر است. اين ماتريس در 

جدول 11 نشان داده شده است.
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 جدول 11.  ماتريس مقايسه جذر AVE و ضرايب همبستگی سازه ها                                               
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0/84اخالقی

0/570/81توانایی عاطفی

0/770/500/95بینش

0/450/590/450/82دانش

0/630/790/650/600/80مهارت فردی

0/590/640/580/620/720/80مهارت حرفه ای

0/610/500/540/490/590/600/79اعتبار حرفه ای

0/790/670/720/550/710/700/650/71نگرش

0/700/670/640/550/710/690/580/700/79اعتبار عمومی

0/620/710/580/630/740/720/580/700/690/87مهارت رهبری

0/810/620/690/490/670/620/660/780/740/680/77شخصیتی

0/520/780/490/700/710/680/570/660/610/730/580/83توانایی شناختی

همان گونه که نتايج جدول 11 نشان می دهد، به جز يک مورد، در بقیه موارد جذر ضرايب AVE هر 
ســازه از ضرايب همبستگی آن سازه با سازه های ديگر بیشتر است که اين مطلب حاکی از قابل قبول 

بودن روايی واگرای سازه ها است.

پایاییمدل
بــرای ســنجش پايايی مدل به بررســی پايايی ترکیبــی30 و آلفای کرونباخ پرداخته شــد. ضريب 
آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانايی ســؤاالت در تبیین مناســب ابعاد مربوط به خود است. همچنین 
ضريب پايايی ترکیبی نیز میزان همبســتگی ســؤاالت يک ُبعد با يکديگر برای برازش کافی مدل های 
اندازه گیری را مشــخص می کنــد )طالبی و همــکاران، 1392(. با توجه به مقاديــر آلفای کرونباخ و 
همچنین پايايی ترکیبی )که همگی برابر يا بیشــتر از 0/7 هستند( می توان، ادعا کرد که مدل از پايايی 

مطلوبی برخوردار است.
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 جدول 12.  نتايج پايايی مدل                                                                               

سازه
تعداد 
سؤال

آلفای 
کرونباخ

پایایی ترکیبی 
)CR(سازه

تعداد 
سؤال

آلفای 
کرونباخ

پایایی ترکیبی 
)CR(

30/700/83اعتبار حرفه ای100/950/95اخالقی

130/920/93نگرش50/870/91توانایی عاطفی

50/790/87اعتبار عمومی20/880/95بینش

30/830/90مهارت رهبری40/800/89دانش

80/900/92شخصیتی60/880/91مهارت بین فردی

80/930/95توانایی شناختی50/810/87مهارت حرفه ای

 نتايــج جدول 12 نشــان می دهد که با توجــه به مقادير آلفای کرونبــاخ و همچنین پايايی ترکیبی 
)که همگی برابر يا بیشتر از 0/7 هستند( می توان ادعا کرد که مدل از پايايی مطلوبی برخوردار بود.

محاسبةضریباهميت)وزن(ابعادومؤلفهها
برای پاسخ گويی به سؤال های 3 و 4 پژوهش الزم بود، ضريب اهمیت )وزن( هر يک از مؤلفه های 
اصلی )عامل ها( و مؤلفه های فرعی الگوی شايســتگی های دبیران دبیرستان های دولتی ايران محاسبه 
گردد. اين ضرايب در ارزيابی شايســتگی هريک از دبیران دبیرســتان های دولتی ايران کاربرد دارد تا 
بتوان بر اســاس نتايج به دســت آمده، در اين الگو شايسته ترين فرد را برای تصدی اين شغل انتخاب 

نمود.
با توجه به آنکه در تحلیل داده های اين پژوهش از روش تحلیل عامل تأيیدی استفاده شد، برای 
محاســبة وزن هر يک از مؤلفه های الگوی شايســتگی های دبیران دبیرســتان ها بايد از روش مناسب 
با روش تحلیل عاملی اســتفاده شــود. در تحلیــل عاملی، نمرة عاملی هر يــک از عامل ها از فرمول

Fj=∑WjiXi=Wj1X1+Wj2X2+…+WjpXp

اســتفاده شــد. که در آن W ها بیانگــر ضرايب نمره عاملــی و P معرف تعداد متغیرها اســت. برای 
محاسبة ضرايب روش های مختلفی وجود دارد. در همین زمینه لوهلین31 )2004( می نويسد: يکی از 
روش های معتبر و قابل قبول برای محاسبه ضرايب نمرة عاملی، روش رگرسیون چندمتغیره است؛ که 

به آن ضرايب )وزن های( بتا گفته می شود.
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 جدول 13.  ضريب اهمیت )وزن( ابعاد و مؤلفه های الگوی شايستگی های دبیران                                         

ف
ضریب ردی

ضریب اهمیت مؤلفهاهمیت ابعاد

دانش 1
]0/08[

آشنایی با رســالت، مأموریت، اهداف و فلســفة آموزش وپرورش ]0/20[، آشنایی با سند 
تحول بنیادین و محتوای برنامة درسی ملی ]0/02[، آشنایی با روان شناسی تربیتی و رشد 
]0/08[، آشــنایی باارزش ها و فلسفة حاکم بر جامعه و انتظارات جامعه از شغل ]0/27[، 
آشنایی با نظریه های یادگیری ]0/24[، آشنایی با رویکردها و روش های برنامه ریزی درسی 

]0/22[

توانایی ها 2
]0/23[

توانایی تشخیص ]0/38[، تفکر انتقادی ]0/19[، تفکر تحلیلی ]0/09[، توانایی حل مسئله ]0/16[، 
تفکر خالق ]0/06[، تفکر سیســتمی ]0/26[، پویایی ذهنی ]0/01[، یادگیری مستمر ]0/26[

مدیریت بر خویشتن ]0/31[، خودآگاهی ]0/18[، ثبات عاطفی ]0/13[، همدلی ]0/32[، 
نفوذ در فراگیران ]0/30[

مهارت3
]0/20[ 

مهارت گوش دادن مؤثر ]0/27[، مهارت های ارتباطی ]0/14[، مهارت های روابط انســانی 
]0/14[، مدیریت تعارض ]0/28[، مدیریت کالس ]0/14[، مهارت مشاوره ]0/30[،

مهارت حل مسئله ]0/41[، مهارت تیم سازی و کار گروهی ]0/16[، پرورش )رشد( دهنده 
]0/56[

مهارت کار با رایانه و ســایر تجهیــزات و فناوری های آموزشــی ]0/18[، الگوها، فنون و 
روش های تدریس ]0/31[، مهارت های پژوهشی ]0/25[، مدیریت زمان ]0/50[

اعتبار 4
]0/11[

الگو و نمونه بودن ]0/28[، پاسخ گو ]0/39[، مسئولیت پذیری ]0/24[، آراستگی ظاهری ]0/36[

برخورداری از تجربة کاری درزمینة تدریس ]0/53[، مرتبط بودن رشتة تحصیلی با رشتة 
مورد تدریس ]0/22[، برتری علمی ]0/50[

ویژگی های شخصیتی 5
]0/14[

اعتمادبه نفس ]0/26[، برون گرایی ]0/07[، وظیفه شناسی ]0/22[، انعطاف پذیری ]0/15[، 
سازگاری ]0/13[، قاطعیت ]0/14[، تجربه پذیری ]0/13[, عزت نفس ]0/21[

ویژگی های اخالقی 6
]0/18[

عدالــت ]0/32[، صداقت ]0/07[، وفای به عهــد ]0/01[، امانت داری ]0/06[، خوش خلق 
]0/13[، سعه صدر ]0/18[، تواضع و فروتنی ]0/17[، تزکیة نفس ]0/06[، رازداری ]0/17[

بینش7
]0/05[ 

اجتماعی ]0/59[، فرهنگی ]0/47[

نگرش8
]0/18[ 

نداشــتن نگرش شــغلی ]0/14[، فراگیر محور ]0/11[، عشــق و عالقه به حرفة معلمی 
]0/15[، تســهیل گری ]0/06[، جامع نگر ]0/08[، توجه بــه تفاوت های فردی ]0/15[، 
نوع دوستی ]0/20[، نگرش مثبت به تغییر )تحول گرا( ]0/06[، انتقادپذیری ]0/06[، تعهد 

به کیفیت ]0/13[، قدرشناسی ]0/02[، پژوهنده، ]0/13[ نگرش علمی ]0/13[
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 بحثونتيجهگيری 
الگوهای شايســتگی مبانی الزم را برای شناسايی و انتخاب مديران و کارکنان، 
مديريت اســتعدادها، مديريت يادگیری و توسعة شايســتگی ها، مديريت عملکرد، 
توســعه مســیر شــغلی، نظام ارزشــیابی و نظام پرداخت ها را فراهم می نمايند. در 
دهه های اخیر الگوهای شايســتگی به ســرعت در ســازمان ها و مؤسسات دولتی و 
خصوصــی کاربرد فراوانی يافته اســت، به همین دلیل ضرورت داشــت که الگوی 
شايستگی دبیران نیز به عنوان کارگزاران اصلی تعلیم وتربیت نیز تهیه و تدوين گردد. 
برای دســت يابی به اين الگو يک سؤال اصلی و چهار سؤال فرعی طراحی شد که 

در ادامه به بحث و نتیجه گیری پیرامون نتايج و يافته های آن خواهیم پرداخت.
در راســتای پاســخ به ســؤال اول تحقیق، در خصوص ابعاد الگوی شايستگی 
دبیران، يافته های پژوهش نشــان داد که اين الگو دارای هشــت بعد شــامل دانش، 
توانايی ها، مهارت، اعتبار، نگرش، بینش، ويژگی های شخصیتی، ويژگی های اخالقی 
است. مقايسة ابعاد اين الگو با يافته های تحقیقات پیشین نشان می دهد که اين ابعاد 
در پنــج بعد دانش، مهارت ها، توانايی ها، نگرش، و شــخصیت با الگوی موسســة 
مديريت پروژه )2002( و در شــش بعد دانش، مهارت ها، ويژگی های شــخصیتی، 
نگرش، بینش و اعتبار با مؤلفه های اصلی الگوی غفاريان )1379( و در تمامی ابعاد 

با الگوی رضايت )1390( همخوانی دارد.
در پاســخ به سؤال دوم تحقیق، در خصوص مؤلفه های فرعی الگوی شايستگی 
دبیران، بر اســاس نتايج حاصل از مراحل اولیة پژوهش شــامل بررســی ادبیات و 
مرحلة کیفی شامل مصاحبه ها و روش دلفی تعداد 75 شايستگی با استفاده از روش 
اســتقرايی برای دبیران شناسايی و بر اساس نتايج تحلیل عاملی اکتشافی،71 مؤلفة 
فرعی برای الگوی شايســتگی دبیران دبیرســتان های دولتی ايــران مورد تأيید قرار 

گرفت.
مقايســة نتايــج و يافته های اين پژوهش با يافته های تحقیقات پیشــین نشــان 
می دهــد که اين نتايج با يافته های اوجینکــو )2011(، رضايت )1390( ناصحی فر، 
ســعادت و معصــوم زاده زواره )1389(، نیکنامی و کريمــی )1388(، فاطمی نژاد و 
حکیم زاده )1390(، حاتمی )1383(، محمدی )1384(، شیخ و زاهدی )1389( و، 
شاه محمدی )1393( و بصیری )1379(، مدل شايستگی حرفه ای معلمان اوکراين32 
)2011(، دالويکــز33 )1989(، مــدل شايســتگی معلم کیپــدز34 )2011(؛ چیتهام و 
چايورز )1998(، کیسی )2006(، سیلوی )2011(، کانتر )1389(، اوجینکو )2011(، 
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مدل نظرســنجی شايستگی های شغلی )جی ســی اس(35 )1390(، داما و همکاران 
)2004(، هانتلی )2008(، سالیوان )2004(، چن )1976( همخوانی دارد.

الزم به ذکر اســت، مؤلفه های آشنايی با سند تحول بنیادين و برنامة درسی ملی 
و آشــنايی با رويکردها و روش های برنامه ريزی درسی، توانايی تشخیص، پويايی 
ذهنی، برون گرايی، وظیفه شناســی، تجربه پذيری، نداشــتن نگرش شــغلی، تعهد به 

کیفیت، در هیچ يک از پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی وجود نداشت.
در پاسخ به سؤال سوم تحقیق، در خصوص ضريب اهمیت )وزن( ابعاد الگوی 
شايستگی دبیران، نتايج و يافته های پژوهش نشان داد که عامل توانايی ها با ضريب 
اهمیت 0/23 بیشترين ضريب اهمیت )وزن( و عامل بینش با ضريب اهمیت )وزن( 
0/05 از کمترين اهمیت برخوردار بودند. همچنین نتايج و يافته های پژوهش نشان 
داد، از بین 75 مؤلفة فرعی برای الگوی شايستگی دبیران دبیرستان های دولتی ايران 
مؤلفة بینش اجتماعی با ضريب اهمیت )وزن( 0/59 دارای بیشترين ضريب اهمیت 
)وزن( و مؤلفه هــای پويايی ذهنی و وفای به عهد با ضريب اهمیت )وزن( 0/01 از 

کمترين وزن برخوردار بودند.
همچنین در بخش سازه های مرتبة دوم در بین مؤلفه های مرتبط با اعتبار، اعتبار 
عمومی با ضريب اهمیت 0/69 دارای اهمیت بیشــتری نســبت به اعتبار حرفه ای 
است. در بین مؤلفه های مرتبط با مهارت، مؤلفة مهارت های فردی با کسب ضريب 
0/45 دارای بیشــترين اهمیت و مؤلفة مهارت های حرفه ای با کسب ضريب 0/30 
دارای کمترين اهمیت اســت. در بین مؤلفه های مرتبط بــا توانايی ها، هر دو مؤلفة 
توانايی هــای عاطفی و توانايی های شــناختی با کســب ضريــب 0/53 دارای وزن 

يکسانی هستند.
همچنیــن نتايــج و يافته های پژوهش نشــان داد ضرايب اهمیــت ابعاد الگوی 
شايستگی های دبیران دبیرستان های دولتی ايران مؤلفه های اصلی به ترتیب اهمیت 
شامل توانايی ها با ضريب اهمیت 0/23، مهارت با ضريب اهمیت 0/20، ويژگی های 
اخالقــی با ضريب اهمیــت 0/18، نگرش بــا ضريب اهمیــت 0/18، ويژگی های 
شــخصیتی با ضريب اهمیت 0/14، اعتبار با ضريب اهمیت 0/11، دانش با ضريب 
اهمیت 0/08 و بینش با ضريب اهمیت 0/05 بودند. با توجه به نتايج به دســت آمده 
می توان نتیجه گرفت که مهم ترين شايستگی های يک دبیر برخورداری از توانايی ها 

و مهارت های الزم برای انجام وظايف و مسئولیت های حرفه ای است.
امــا می توان ادعا کرد که يافته های اخیر بر اســاس ديدگاه های برآمده از بافت 
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آموزش وپرورش و با اســتفاده از روش شناسی کیفی و تعمیق يافته ها استخراج شده 
است.

با توجه به آنکه در تدوين الگوی شايســتگی های دبیران دبیرســتان های دولتی 
ايــران مبانی نظری ســند تحول بنیاديــن در حیطة معلمان، رســالت ها، راهبردها، 
چالش هــا و فرصت های پیش روی آموزش وپــرورش و مدارس همچنین فرايندها 
و فعالیت های کلیدی و ويژگی هــای خاص آموزش وپرورش و مدارس موردتوجه 
قرارگرفته، همچنین ديدگاه های برآمده، از بافت آموزش وپرورش از طريق مصاحبه 
با خبرگان، مديران و دبیران دبیرســتان های دولتی با رويکردی کامالًً اســتقرايی به 
دســت آمده اســت، می توان ادعا کرد که اين الگو کامالًً بومی و اســالمی اســت و 
داليــل متقن برای تأثیر اين شايســتگی ها در عملکرد ســازمان در ســطح نظری و 
عملی وجود دارد و اين شايســتگی ها با اهداف و استراتژی های اتخاذشده توسط 
آموزش وپرورش همسو است و در صورت وجود افراد واجد چنین شايستگی هايی، 
آموزش وپــرورش می تواند فعالیت هايش را به صــورت کارآمدتر و مؤثرتری دنبال 

نمايد.
همچنیــن با توجه به اينکه پژوهش های پیشــین تنها صرفاًً به دنبال شناســايی 
شايســتگی های حرفه ای معلمان بوده، ولی پژوهش حاضر شايستگی های دبیران را 
در سه بعد شايستگی های فردی، شايستگی های سازمانی و شايستگی های حرفه ای 
موردبررســی قرار داده، لذا می توان ادعا کرد که از نوآوری های اين پژوهش نسبت 
بــه پژوهش های قبلی توجــه به تمامی ابعــاد و مؤلفه های شايســتگی های دبیران 

دبیرستان های دولتی ايران و برخورداری از جامعیت بیشتر است.

پيشنهادها
در اين قســمت با توجه به نتايج و يافته های پژوهش دو دسته پیشنهاد اجرايی 

و پیشنهاد برای پژوهش های آتی مطرح و ارائه می گردد.

پيشنهادهایاجرایی
• فهرســت شايستگی های به دســت آمده در اين پژوهش در تمامی مراحل جذب، 
گزينش و اســتخدام معلمان و دبیران مدارس و دبیرســتان های دولتی ايران مورد 

استفاده قرار گیرد.
• فهرســت شايســتگی های به دســت آمده در اين پژوهش در برنامه ريزی درســی 

دوره های آموزشی دانشگاه فرهنگیان مورداستفاده قرار گیرد.
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• فهرســت شايستگی های به دســت آمده، در اين پژوهش در طراحی و برنامه ريزی 
دوره های آموزش ضمن خدمت فرهنگیان مورداستفاده قرار گیرد.

• از فهرســت شايستگی های به دست آمده، در اين پژوهش برای طراحی و ساخت 
ابزار ارزيابی عملکرد معلمان و دبیران استفاده شود.

• فهرست شايستگی های به دست آمده، در اين پژوهش، در ارزيابی عملکرد معلمان 
و دبیران استفاده شود.

پيشنهادبرایپژوهشهایآتی
• تدويــن الگــوی شايســتگی های مديــران مناطــق آموزش وپــرورش و مديران 

دبیرستان ها،
• اجــرای يک پژوهش مســتقل به منظور شناســايی چالش های اجــرای الگوهای 

شايستگی ها در نظام آموزش وپرورش و راه های برون رفت از آن ها،
• اجــرای پژوهش به منظور بررســی وضعیت موجود شايســتگی های دبیران فعلی 

دبیرستان های دولتی ايران و تعیین فاصلة وضع موجود و مطلوب،
• اجــرای پژوهش های مشــابه بــرای اعتباريابی يافته های ايــن پژوهش در مورد 
شايســتگی های دبیــران متوســطة اول، آمــوزگاران و دبیرســتان ها و مــدارس 

غیرانتفاعی.
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