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Introduction
In this research we assume that knowledge is recognized as a strategic
and key asset for all organizations and education systems too. Therefore the
appropriate use of knowledge is an effective factor in the success/failure of
educational organizations and teachers are main people that could create,
save and share knowledge in the school systems. In the other hand we know
that teaching, learning and educating process are the core of any education
system and are most important duties of teachers. Based on this assumption
the best teachers are those who their work lead to the highest levels of
learning in school especially students’ learnings. But what is teacher’s
knowledge that guides his/her teaching and learning activities and other
organizational behaviors?
It should be said that performing the above activities without identifying
teachers' knowledge and its dimensions is difficult. Therefore it is important
to school as an organization that know about teacher’s knowledge
component and how to manage it in order to provide proper context for,
creating, saving, maintaining, developing, sharing and exchanging of
knowledge at the school level. Based on theoretical foundations we found
that teacher’s knowledge has a wide range including cognation knowledge,
experiences, skills, perspectives and even the value and mentality system of
the teachers. Studying in a real context could lead to better understanding of
teacher’s knowledge so the main purpose of this study aimed to identify and
introduce the components and dimensions of teachers’ knowledge in Ahvaz
education system.
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Method
By purpose this research is a “Theoretical-Applied” research and by method
is mixed method (Sequential Exploratory). In the qualitative part, based on
theoretical saturation 11 teachers who were convinced and satisfied selected
and participated in this research. They were selected by purposeful and best
intensity case sampling. Sample size in quantitative part based on Cochran
formula 346 persons estimated and they selected by stratified random
sampling method. Semi-structured interview with participants was used to
collect qualitative data and quantitative data gathered by a questionnaire that
made by researcher. For date analysis, interviews inductive content analysis
was used and exploratory factor analysis was used for quantitative data
analysis.

Results
The results showed that, teachers knowledge can be classified into 6
components consists of, cognitive knowledge (recognition of students, rules
and regulations …), proficiency knowledge (Teaching skills, Assessment
skills…), procedural knowledge (Practical teaching, knowledge
assessment…), Interactive knowledge (Interaction with the manager,
interaction with office…), managerial and planning knowledge (Leadership
and management of class…), technological knowledge (Computer and
Internet knowledge).

Keywords: Cognitive knowledge, Proficiency knowledge, Procedural
knowledge, Interactive knowledge, Managerial & Planning knowledge,
Technological knowledge
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چکیده
هدف اصلی اين پژوهش ،شناسايی مؤلفههای دانش دبيران در آموزش و پرورش شهر اهواز بود.
پژوهش مذكور از نظر هدف در حيطه پژوهشهای «نظری-كاربردی» و به لحاظ روش ،آميخته از نوع
اكتشافی متوالی (كيفی و كمّی) است .در بخش كيفی بر اساس قاعده اشباع نظری  99نفر از دبيران شهر اهواز
به روش نمونه گيری هدفمند و با استفاده از الگوی موارد مطلوب انتخاب شدند و در اين پژوهش مشاركت
كردند .حجم نمونه برای بخش كمّی بر اساس فرمول كوكران  316نفر برآورد شد و از روش نمونه گيری
طبقهای تصادفی برای انتخاب آنها استفاده شد .برای جمع آوری دادههای كيفی از روش مصاحبه نيمه
ساختمند و برای دادههای كمّی ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .در بخش كيفی به منظور
تجزيه و تحليل مصاحبهها ،از روش تحليل محتوای استنتاجی مصاحهها و برای تجزيه و تحليل دادههای
كمّی ،از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شده است .نتايج بهدست آمده نشان داد كه مؤلفههای دانش دبيران
شامل دانش مهارتی (مهارت در تدريس ،مهارت ارزشيابی و )...؛ دانش شناختی (شناخت دانش آموزان،
شناخت قوانين و مقررات و  ،)...دانش رويهای (تدريس عملی ،دانش ارزشيابی و )...؛ دانش ارتباطی -تعاملی
(تعامل با مدير ،تعامل با اداره و )...؛ دانش مديريت و برنامه ريزی (رهبری و مديريت كالس و  )...و دانش
فن آوری (توانايی استفاده از محتوای الکترونيکی ،كامپيوتر و اينترنت) میباشد.
واژههای کلیدی :دانش شناختی ،دانش مهارتی ،دانش رويهای ،دانش ارتباطی-تعاملی ،دانش مديريت و
برنامهريزی ،دانش فنآوری ،دبيران
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مقدمه
در سالهای اخير ،سازمانها و شركتهای مختلف ،پيوستن به روند دانش را آغاز كردهاند و
مفاهيم جديدی چون كار دانشی ،كاركنان دانشی ،مديريت دانش و سازمانهای دانشی ،خبر از
شدت يافتن اين روند میدهند .پيتر دراكــر 9با بهكارگيری اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدی از
سازمانها میدهد كه در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاكميت دارد .براساس اين نظريه در
آينده جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پيشرفت داشته باشند كه از دانش بيشتری برخوردار باشند
) .(Alvani & Danaefard, 2001, 283در واقع پويايی سازمانها در يادگيری دانش ،كسب تجربه
كاركنان و بهكارگيری اين تجربيات و مهارتها در اجرای وظايف ،نقشها ،و تعامل در اشتراک
دانش و برقراری ارتباط درون و برون سازمانی است ( .)McInerney & Koening, 2011بنابراين در
عصر پيشرفت شتابان دانش و فناوری كه سيمای مدارس به كلی در حال تغيير است ،برخورداری
دبيران از دانش ،اطالعات ،فنون ،اصول و راهبردهای آموزشی به تنهايی كافی نيست ،بلکه ساماندهی،
به كارگيری و استفاده بهنگام و بجا از اطالعات در محيطهای آموزشی امری ضروری و الزام آوراست
( .)Rahimi & Najafi, 2007سازمانها بخصوص سازمانهای آموزشی بايد به اين نکته مهم توجه
كنند كه اگر نتوانند دانش نهفته افراد را مورد شناسايی قرار داده و به دانش آشکار تبديل كنند ،در اثر
فراموشی و گذر زمان اين دانش را از دست خواهند داد .بنابراين سازمانی همانند آموزش و پرورش
كه عهده دار تعليم و تربيت است بايد سعی و تالشش در راستای استفاده بهينه از دانش موجود در
سازمان باشد تا بتواند در محيط پررقابت دنيای امروز صاحبان دانايی يا همان مهمترين سرمايههای
سازمان را حفظ نمايد (.)Amin Bidokhty, Makvand Hosseini & Ehsani, 2011
دانش مخلوط سيالی از تجارب ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای كارشناسی نظام يافته
است كه چارچوبی برای ارزشيابی و بهرهگيری از تجربيات و اطالعات جديد میدهد .دانش ،در
ذهن دانشور بهوجود میآيد ،در مدارک ذخيره می شود و در رويههای كاری ،فرآيندهای سازمانی،
اعمال و هنجارها ،منسجم میشود ( .)Tajeddini; Sadatmousavi & Shabani, 2010همچنين
دانش اطالعات قابل درک و ارزشمندی است كه در پرتو تجارب و بستر آگاهانه فرد شکل میگيرد
و نهادينه میشود .دانش همان صورت ذهنی ايدهها ،واقعيتها ،مفاهيم ،دادهها و تکنيکهای ثبت
شده در حافظه انسان است كه از ذهن انسان سرچشمه میگيرد

( & Jafari; Akhavan; Hasnavi
1- Peter Drucker
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 .)Abasaltian, 2012بهخاطر چند بعدی بودن دانش طبقهبندیهای زيادی از آن انجام گرفته است
كه از جمله میتوان به دانش عينی ،ضمنی ،شناختی ،مهارتی ،فردی ،اجتماعی ،رويهای ،اظهاری،
رابطهای ،عملی و  ...اشاره كرد ( .)Khakpoor, 2014, 13دانش عينی دانشی است كه به طور كامل
و مستقيم از شخصی به شخص ديگر منتقل میشود .اين دانش رسمی و قابل كدگذاری است و
امکان ذخيره آن در حافظه سازمان و يا هر جای ديگری وجود دارد ( .)Mousavian, 2015دانش
ضمنی دانشی شخصی است كه به آسانی قابل بيان ،اشتراک و فرموله كردن نيست .از اين رو ،انتقال
آن به ديگران به آسانی امکان پذير نيست .بينش ،بصيرت ،شعور و درک هر شخص و ترفندها و
فوت و فنهای بهكار رفته توسط وی در حوزه دانش ضمنی او قرار دارد (

;Tajeddini

.)Sadatmousavi & Bab al-Haveji, 2015, 22
يکی از مشکالت سازمانها در روند تحوالت كنونی اينست كه اطالعاتی محدود در
خصوص تغييرات نظری يک حوزه ،ايدههای جديد را میپذيرند و از آن استقبال میكنند ولی
در اصل ممکن است با مفهوم ،شيوه دستهبندی و ابعاد آن آشنايی قابل قبولی نداشته باشند و
در نتيجه نمیتوانند به خوبی از مزايای آن بهره ببرند .يکی از اين مفاهيم دانش و مديريت
دانش است .سوال اساسی اين است كه اگر بپرسيم دانش و مديريت آن در آموزش و پرورش
چه جايگاهی دارد به احتمال قريب به يقين همه به اهميت آن اذعان داشته و تأييد میكنند؛ اما
اگر همين پرسش را به گونهای ديگر بپرسيم و بگوييم دقيقاً برای ما روشن كنيد كه دانش دبير
چيست و يک دبير بايد دارای چه مؤلفه هايی باشد كه به آن صاحب دانش بگوييم ،پاسخها
بسيار متنوع و گوناگون میشود .به گونهای كه شايد بتوان گفت اين افراد از موضوعات
متفاوتی صحبت میكنند .آنچه برای مدرسه به عنوان يک سازمان اهميت دارد اين است كه
چگونه دانش دبيران را مديريت كند تا زمينههای بازخوانی ،ايجاد ،پرورش ،اشتراک و تبادل،
ارتقا ،نگهداری و انتشار دانش در سطح مدرسه و در ارتباط متقابل با عوامل ذينفع ،فراهم
شود؟ در پاسخ بايد گفت كه انجام وظايف خطير فوق بدون توجه به شناخت دقيق دانش
دبيران و ابعاد آن دشوار به نظر میرسد .بنابراين پژوهش حاضر قصد دارد با شناسايی و معرفی
ابعاد دانش دبيران زمينه را برای مديريت بهينه دانش در نظامهای آموزشی فراهم نمايد.

مبانی نظری پژوهش
دانش به عنوان يک مزيت رقابتی و ابزاری برای سازگاری با دنيای متغير هزاره سوم معرفی
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میشود و گرچه صاحب نظران ديدگاههای مختلفی در مورد دانش دارند ولی نمیتوان انکار
كرد كه همه به نوعی بر اهميت آن صحّه میگذارند .يکی از سواالت اساسی كه در اين حوزه
مطرح میشو د اينست كه آيا دانش با تعاريف مختلفی كه از آن شده است ،شخصی است يا
سازمانی؟ برخی محققان براين باورند كه سازمانها قابليتهای يادگيری ندارند و افراد هستند كه
ياد میگيرند و دانش كسب میكنند .با وجود اين برخی از محققان براين عقيدهاند كه سازمانها
از طريق مستندات و برنامههای روزمره ،دانش خود را كسب میكنند كه در سوابق سازمانی
خاصی قرار دارند ( .)Ahmadi & Salehi, 2011, 24خواه دانش سازمانی را مد نظر قرار دهيم
و يا دانش فردی را محور فعاليتهای يک سازمان بدانيم ،پيامد محتمل داشتن دانش ،انعطاف
پذيری در مواجهه با نوپيدائیها و نوزايیهای محيط بيرونی است .انعطاف پذيری از نظريههای
فرانوگرا و نظريههای وابستگی به منبع 9ريشه گرفته است كه توانايی سازمان برای نشان دادن
واكنش صحيح و مؤثر به تغييرات محيط و همچنين توانايی پيش بينی تأثير اين تغييرات بر
اهداف سازمان را در بردارد ) .(Seyednaghavi; Haghighi Kafash & Najafi keliani, 2012از
بعد قابليتهای حياتی ،انعطاف پذيری به سازمان قدرتی میدهد كه بتواند با الزامات متنوع و در
حال تغيير محيط بيرونی اش سازگار شود .بر اساس نظرية وابستگی به منبع ،انعطاف پذيری
منابع انسانی جهت گيری درونی دارد زيرا به وسعت مهارتها و قابليتهای رفتاری كاركنان
برمی گردد و برای سازمان انتخابهای مختلف فراهم میكند با اين هدف كه جايگزينهای
راهبردی مختلف برای موقعيتهای متغير داشته باشد

(Beltran, Roca, Escrig & Bou-

 .)Liusar, 2008حال اگر دانش را معادل توانايی انعطاف پذيری و قدرتی برای كنترل منابع در
نظر بگيريم ،معلمان به عنوان منابع انسانی سازمانهای آموزش و پرورش دارای چه نوع دانشی
و يا در حقيقت چه نوع انعطاف پذيری هستند؟ در پاسخ میتوان گفت كه انعطافپذيری منابع
انسانی بر اساس سه مؤلفة انعطافپذيری وظيفه ای ،مهارتی و رفتاری سنجيده میشود
(.)Abbasi, Babashahi, Afkhami Ardakani & Farahani, 2013
انعطاف پذيری وظيفه ای 2توانايی منابع انسانی برای انجام طيف گسترده تری از وظايف
است ( .)Young & Wiersema, 1999انعطاف پذيری وظيفهای زمينة انعطاف پذيری رفتاری
نيروی انسانی را فراهم میآورد .در حقيقت منابع انسانی توانايی پذيرش نقشهای متفاوت و
1- Resource dependency
2- Functional flexibility
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ارزش آفرينی در حوزههای مختلف را كسب میكنند و نقشهای خود را به طور مستمر برای
پاسخ به نيازهای در حال تغيير ،دوباره شکل میدهند ( .)Molleman & Slomp, 1999فراسر 9و
هولبای )2797( 2توانايی سازمان در تعديل و گسترش مهارتهای كاركنان در دامنة وسيعی از
وظايف به منظور مطابقت با وظايف متغير ناشی از تغيير در ماهيت تقاضا و روشهای توليد يا
فناوری را انعطاف پذيری وظيفهای تعريف میكنند (.)Nazarpari & Rahimi Aghdam, 2015
انعطاف پذيری مهارتی 3به كاربردهای متعدد مهارتهای منابع انسانی در وضعيتهای
مختلف اشاره دارد يا در تعريفی ساده تر مشخص میكند چگونه میتوان افرادی با مهارتهای
مختلف را بار ديگر به سرعت سازمان دهی كرد .انعطاف پذيری مهارتی بر سرعت و سهولت
كسب مهارت و توانايیهای جديد كاركنان داللت دارد .در اين مفهوم ،كاركنان زمانی كه آموزش
میبينند ،نيازهای مهارتی آينده را پيش بينی میكنند يا برای يادگيری رويکردها و روشهای
جديد ايفای مسئوليت شغلی اشتياق نشان میدهند ( .)Beltran et al., 2008اگر كاركنان در
سازمانی بتوانند وظايف شغلی متفاوتی انجام دهند ،آن سازمان از انعطاف پذيری مهارتی زيادی
برخوردار است .اين نوع از انعطاف پذيری میتواند منبع مزيت رقابتی سازمان باشد ،زيرا مهارتهای
متنوع ارزشمندند و رقبا به سختی آن را تقليد میكنند (.)Bhattacharya, Gibson & Doty, 2005
انعطاف پذيری رفتاری 1بيانگر ميزان بهره مندی كاركنان از مجموعة گستردهای از الگوهای
رفتاری است ،به گونهای كه به آنان امکان سازگاری با الزامات خاص موقعيتی را میدهد .اگر
كاركنان بتوانند به جای پيروی از روندهای استاندارد ،الگوهای رفتاری متعددی را به طور
مقتضی در موقعيت مختلف به كار برند سازمان آسان تر با موقعيتهای متغير سازگار میشود و
به آنها واكنش نشان میدهد و در نتيجه ،سبب افزايش رقابت پذيری میشود .اگر كارمند اقدام
خاصی را كه در موقعيتهای كاری مکرر به كار برده است ،در موقعيت جديد انتخاب كند ،رفتار
غيرمنعطفی دارد .در مقابل ،اگر كاركنان ترتيب جديدی از اقدامات را برای فعاليتهای روزمره يا
وضعيت جديد جست وجو كنند ،رفتارشان انعطاف پذيرتر خواهد بود (.)Beltran et al., 2008
معلم يکی از عناصر مهم نظام آموزشی در فرايند ياددهی  -يادگيری و معمار اصلی نظام
Fraser
Hvolby
Proficiency flexibility
Behavioral flexibility

1234-
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آموزش است .معلم حرفهای بايد درک عميقی از دانش محتوايی ،رشد دانش آموز ،سبکهای
يادگيری ،راهبردهای تدريس و مجموعهای جديد از ارزشها همراه با احترام به تفاوتهای
فردی ،همکاری با همکاران و گرفتن بازخورد مداوم از تدريس و قابليت هدايت و تغيير و
ارتباط مؤثر داشته باشد .رويکردهای جديد درتربيت و آموزش مداوم معلمان ،براساس توسعه
مفهوم رويکرد سيستمی به آموزش ،در نظر گرفتن تدريس به عنوان فعاليت حرفهای و
سياستهای حمايت كننده توسعه حرفهای به وجود آمده و آموزش نياز مداوم زندگی حرفهای
معلمان شده است ( .)Villegas, 2007دانش حرفهای معلمان ،نظامی از دانش ،مهارت ،توانايی و
خواست انگيزشی است كه تحقق مؤثر فعاليتهای آموزش حرفهای را فراهم میكند

( Bjekic,

 .)Krneta & Milosevic, 2010دانش حرفهای معلم به توانايی معلم در برآوردن نيازها و
مطالبات حرفه تدريس به ميزانی كافی و با استفاده از مجموعهای يکپارچه از دانش ،مهارت و
نگرش گفته میشود به طوری كه اين مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم تجلی يابد ( Niknami

 .)& Karimi, 2009بر اساس مبانی نظری مختصر كه در اينجا ارائه شد میتوان ادعا كرد برای
استفاده بهينه از دانش حرفهای و توانايی انعطاف پذيری نيروی انسانی در آموزش و پرورش
الزم است ابتدا مؤلفههای دانش و دانايی آنها را شناسايی كنيم و سپس در ادامه برای مديريت
و گسترش آن برنامه ريزی و تالش كنيم.

پیشینهی پژوهش
) Jorabch and Khosravi (2009در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه هر چه ميزان
آشنايی دبيران با مؤلفههای دانش بيشتر باشد عملکرد آنها نيز بهترخواهد بود.

)Bigdeli (2011

در پژوهشی نشان داد كه دبيران ،مؤلفههای مربوط به معلمان ،ادارۀ مدرسه ،دانشآموزان ،ارتباط
با والدين ،برنامهريزی درسی آموزشی و ارتباط با جامعه را به ترتيب در اولويت كاری مديران
مدارس قرار دادند .بر اساس يافتههای پژوهش ( )Zare, 2014دو دسته ويژگیهای علمی و
شخصيتی برای معلمان شناسايی شده كه مهمترين ويژگیهای علمی شامل تدريس موثر (تفهيم
خوب درس ،تنظيم زمان كالس درس) و تسلط علمی میباشد و در بخش ويژگیهای شخصيتی
ارتباط موثر ،اخالق ،مهربانی و صبوری ،باور و اعتقادات معلم میباشد )Huntly, 2003( .در
پژوهشی كيفی ،دانش حرفهای معلمان را در  6دسته آماده سازی مناسب (برنامه ريزی و
سازماندهی كالس) ،داشتن دانش پايه عميق جهت تسهيل يادگيری ،استفاده از راهبردهای
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مختلف مديريت رفتار يادگيرندگان ،برقراری ارتباط مؤثر با ذينفعان مدرسه ،حرفهای عمل كردن
و خودآگاهی طبقهبندی نمود Hong et al. (2008) .با استفاده از تحليل عاملی صالحيتهای
معلمان در  6دسته اصلی توانايی فکری ،نظام ارزشها ،مهارتهای بين فردی ،توانايی مديريت،
توانايیهای حرفهای و ويژگیهای شخصيتی دستهبندی نمودند )Nazarzadeh, 2018( .ادعا میكند
برای داشتن تعامالت مفيد و سازنده بينالمللی دست كم سه مولفه فردی ،انگيزه ،تسلط بر
مهارتهای ارتباطی و توانمندیهای علمی و پژوهشی ضرورت دارند )Selvi, 2010( .صالحيتهای
حرفهای معلمان زبان انگليسی را شامل توانايی علمی ،پژوهشی ،درسی ،يادگيری مادام العمر،
اجتماعی -فرهنگی ،عاطفی ،ارتباطات ،فاوا و محيط زيست میداند )Wu & Lin, 2011( .دانش
حرفهای معلمان را شامل آماده سازی تدريس ،تدريس عملی ،ارزيابی تدريس ،مديريت تدريس،
مشاوره دانش آموز ،ارتقاء روابط عمومی و ارتباط بين فردی و همکاری پروژه میدانند .نتايج
پژوهش ) Neysi and Namaki (2010نشان داد كه هرچه دانـش ،مهـارت و قابليـتهـای فـردی
بيشتری به سازمان منتقل شود ،شاهد ميزان بيشتری از قابليت سـازمانی در اين حوزهها هستيم.

اهداف و سواالت پژوهش
هدف و سوال اصلی :هدف اصلی اين پژوهش شناسايی مؤلفههای دانش دبيران در آموزش و
پرورش شهرستان اهواز بود .بنابراين سوال اصلی نيز عبارت بود از :مؤلفههای دانش يک دبير
چيست؟ و بر اين اساس سواالت جزئی به شرح زير طراحی شد؛ متغيرهای دانش شناختی ،دانش
مهارتی ،دانش رويهای ،دانش ارتباطی ،دانش مديريت و برنامهريزی و دانش فنآوری دبيران كدامند؟

روش شناسی پژوهش
از آنجا كه نتايج اين پژوهش میتواند به تحکيم مبانی نظريه مديريت دانش و سرمايه فکری
كمک كند در زمره پژوهشهای نظری بوده و به دليل اينکه میتواند موجبات مديريت دانايیهای
معلمان را فراهم آورد ،میتوان آن را در زمره تحقيقات كاربردی دانست .به لحاظ روش انجام
پژوهش ،آميخته از نوع اكتشافی متوالی (كيفی و كمّی) است .برای جمع آوری دادههای كيفی از
روش مصاحبه نيمه ساختمند استفاده شد و دادههای كمّی ،بر اساس پرسشنامه محقق ساخته -كه
اين پرسشنامه بر اساس مؤلفههای دانش شناسايی شده در روش كيفی تدوين شده بود -جمع
آوری شده است .پرسشنامه مذكور بر اساس مقياس پنج درجهای ليکرت با  59گويه طراحی شد
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و برای سنجش روايی پرسشنامه از اساتيد گروه علوم تربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز و چند
نفر از دبيران آموزش و پرورش شهر اهواز نظرخواهی شده است .مشاركت كنندگان در بخش
كيفی به روش نمونه گيری هدفمند و به جهت مد نظر بودن كفايت دادهها با يازده نفر از دبيران
مصاحبه انجام شد كه با استفاده از الگوی موارد مطلوب از بين دبيران آموزش و پرورش شهر
اهواز انتخاب شدند .برای انتخاب موارد شرايطی تعيين شده بود از قبيل داشتن حداقل مدارج
علمی تحصيالت تکميلی ،تجربه موفق در زمينه رشته تخصصی خود و عالقه مندی به مشاركت
در پژوهش .جامعهی آماری بخش كمّی اين پژوهش شامل دبيران آموزش و پرورش شهر اهواز
بود .برای تعيين حجم نمونه بخش كمّی از فرمول كوكران استفاده شد .برای اين بخش 316 ،نفر
از بين  3925دبير شاغل در  311دبيرستان پسرانه و دخترانه (دوره اول و دوم) آموزش و پرورش
شهر اهواز بهصورت نمونه گيری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .در بخش كيفی به منظور تجزيه
و تحليل مصاحبهها ،از روش تحليل محتوا به روش كدگذاری استفاده شده است .در بخش كمّی
نيز برای تجزيه و تحليل دادهها از آزمونهای آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف استاندارد ،درصد و
 )...و آمار استنباطی (تحليل عاملی اكتشافی) استفاده شده است.

گزارش و تبیین یافتهها
سوال كلی اين پژوهش اين بود كه مهمترين ابعاد دانش دبيران كداماند؟ در اين پژوهش تالش
شد از طريق ثبت ،تبديل مصاحبهها به فايل نوشتاری و مرور چندين باره متن مصاحبهها ،قالب كلی
هر مصاحبه درک شود و سپس معانی عام و خاص استخراج شود .در ادامه مضمونهای همه
مصاحبهها بر اساس شباهت و نزديکی معنايی و با استفاده از مشاوره با خبرگان شناسايی شد.
نمونهای از مصاحبههای تحليل شده در ادامه ارائه میشود.
جدول  .9مضامين استخراج شده از مصاحبه اول ( يک نمونه)
)Table 1: Extracted Themes from the first interview (Sample Case
مضامین استخراج شدهExtracted Themes :

تعامل با مدير و كادر اداری مدرسه ،ساير دبيران و مربيان میتواند به دبير در امرتدريس و آموزش
دانشآموزان كمک كند.
همکاری با مدير برای تشکيل گروههای علمی ،تعامل با والدين ،تعامل با گروههای آموزشی ،اداره و ...
میتواند پيامدهای مثبتی برای مدرسه و دبيران داشته باشد.
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دبير بايد با طراحی درس و كتاب برای لحظه به لحظه كالس و سال برنامه داشته باشد.
دبير میتواند به عنوان يک الگوی خوب و يک رهبر ،كالس درس را بسيار جذاب و با نشاط كند.
ايجاد محيط دوستانه بين دبير و دانشآموزان و همکاران و ارتباط مناسب بين آنها
نسبت به قوانين و مقررات ،مدير و همکاران و در ارزشيابی انعطاف مناسبی داشته باشد.
هر شخص برای موفقيت بايد انعطافپذيری مناسبی داشته باشد.
دبير نسبت به دانش تخصصی خود تسلط كافی داشته باشد.
برای انجام بهتر كار بايد با تکنولوژیهايی مانند كامپيوتر و اينترنت و نرم افزارها و تکنولوژیهای
مختلف آموزشی آشنا باشد.

تمام مصاحبهها به شکلی كه در جدول  9ديده میشود تحليل و بررسی شد .نتايج در
جدول  2خالصه شده است.
جدول  .2مؤلفههای دانش دبيران

Table 2. Components of Teachr’s Knowledge

مؤلفه ها

Components

متغیرها

Variabels

تعامل با دانش آموزان ،تعامل با مدير و كادر مدرسه ،تعامل با اداره ،روابط
دانش تعاملی
عمومی ،تعامل با اساتيد دانشگاه ،تعامل با گروههای آموزشی ،تعامل با دبيران
Interactive knowledge
و مربيان ،تعامل با جامعه ،تعامل با اوليا ،ارتباط با محيط ،فن بيان.
مهارت در تدريس ،انعطاف پذيری در برابر قوانين ،مهارت ارزشيابی ،انعطاف
پذيری در تعامل با مدير و همکاران ،انعطاف پذيری در رفتار با اوليا ،مهارت
دانش مهارتی
 Skillful Knowledgeمشاوره و راهنمايی ،مهارت تعامل مثبت و سازنده ،مهارت طراحی محيط
يادگيری ،انعطاف پذيری ذاتی ،مهارت ارتباط دادن آموزش با دنيای واقعی.
دانش تخصصی ،شناخت دانشآموزان ،شناخت قوانين و مقررات ،شناخت
خود ،شناخت وسايل آموزشی و كمک آموزشی ،شناخت سازمان و اهداف،
دانش شناختی
 Cognative nowledgeشناخت مدير و همکاران ،شناخت اوليا ،شناخت دوستان ،شناخت زبان،
شناخت جامعه و فرهنگ آن ،شناخت محيط.
تکنولوژی آزمايشگاهی ،دانش كامپيوتر و اينترنت ،سواد ديجيتالی ،دانش نرم
دانش فناوری
 Technologic Knowledgeافزارها (محتوای الکترونيکی).
تدريس عملی ،دانش روانشناسی ،كار گروهی ،استعداد و هنر معلمی،
شناخت روشهای ارزشيابی ،دانش تعميم ،دانش تمييز ،ظاهر معلم ،دانش
دانش رويهای
 Procedural Knowledgeتركيب ،خالقيت و نوآوری ،دانش تخصصی علمی ،روشهای تدريس ،تعيين
نياز يادگيری ،دانش سازگاری با سازمان و همکاران ،دانش كار در سازمان.
دانش مديريت و برنامه ريزی رهبری و مديريت كالس ،رهبری و مديريت در مدرسه ،مديريت اوليا،
& Management
مديريت زمان ،برنامه ريزی ،آينده نگری ،طراحی درس ،سازماندهی.
Planning Knowledge
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بر اساس نتايج بخش كيفی ابعاد دانش دبيران به شش بعد دانش تعاملی ،مهارتی ،شناختی،
فناوری ،رويهای و مديريت و برنامه ريزی دسته بندی شدند .اين ابعاد و متغيرها و مؤلفههای
آن مبنای طراحی پرسشنامهای محقق ساخته با  59گويه شد و برای مطالعه بخش كمّی در
اختيار نمونه آماری اين پژوهش قرار گرفت .برای شناسايی مؤلفههای دانش دبيران ،از شيوهی
تحليل مؤلفههای اصلی با استفاده از چرخش واريماكس و هم چنين با به كارگيری آزمون
نرمال سازی كايسر و با تعيين نقطهی برش يا بار عاملی حداقل  ،7/17استفاده شد .در جدول 3
تعداد عاملها ،تعداد متغيرهای هر عامل ،ارزش ويژه و درصد واريانس آنها ارائه شده است.
جدول  .3نتايج تحليل عاملی اكتشافی
Table 3. Exploratory Factor analyse Results

Factors

Eigenvalues

درصد
واريانس
تبيين شده

%of
Variance

%of Variance

عامل ( :9دانش شناختی)

18.430

13.143

13.143

12

2.769

12.297

25.44

10

2.567

11.290

36.730

10

2.100

6.966

43.696

5

1.767

6.917

50.612

4

1.415

6.345

56.956

4

عوامل

Factor 1: Cognative Knowledge

عامل ( :2دانش مهارتی)

Factor 2: Skilfull Knowledge

عامل ( :3دانش رويهای)

Factor 3: Procedural Knowledge

عامل ( :1دانش تعاملی)

Factor 4: Interactive Knowledge

عامل ( :5دانش مديريت و برنامهريزی)
& Factor 5: Management
Planning Knowledge

عامل ( :6دانش فناوری)

Technologic Knowledge

ارزش ويژه

درصد تجمعی
واريانس تبيين
شده

تعداد
گويهها

Number
of Items

مطابق آنچه كه در جدول  3نشان داده شده است و با توجه به مقادير بارهای عاملی مبتنی
بر چرخش عاملها ،در مجموع میتوان گفت شش عامل فوق حدود  50درصد واريانس دانش
دبيران جامعه پژوهش را تبيين میكنند .نتايج پژوهش نشان داد كه مهمترين عامل كه سهم
بيشتری در تبيين واريانس مؤلفههای دانش دبيران دارد ،دانش شناختی میباشد .ساير عاملها
به ترتيب و بعد از تطبيق با مؤلفههای مستخرج از مصاحبههای كيفی عبارت بودند از :دانش
مهارتی ،دانش رويهای ،دانش تعاملی و ارتباطی ،دانش مديريت و برنامه ريزی و دانش فناوری.
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در ادامه جزئيات بيشتر اين مؤلفهها و متغيرهای آنها مورد بحث قرار گرفتهاند.
متغیرهای دانش مهارتی دبیران کداماند؟

-

جدول  .1بار عاملی گويههای مربوط به دانش مهارتی دبيران
Table 4. Variables and Items of Teachers Skilfull Knowledge

شماره گویه
Item No
26
25
24
27
33
35
36
34
38
37
28
39

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

)… Variables & Items (Teacher need to

بارعاملی

Factor Loding

با دانشآموزان توانايی تعامل مثبت و سازنده داشته باشد.
بتواند محيط مناسبی برای آموزش و يادگيری طراحی كند.
با آگاهی از نقاط قوت ،ضعف و تالش دانشآموزان به ارزشيابی از فعاليتهای
آنها بپردازد.
متناسب با مقتضيات زمانی و محيطی روش تدريس و ارزشيابی را انتخاب كند.
با آگاهی از شرايط ،توانايیها و مشکالت دانشآموزان ،ارتباط مناسبی با آنها
برقرار كند.
بتواند روشهای تدريس و آموزش را به نحو مطلوب مورد استفاده قرار دهد.
با شناخت ،احترام و با درک شرايط اوليای دانشآموزان با آنها برخورد و رفتار
مناسبی داشته باشد.
بتواند با قوانين و مقررات آموزش و پرورش كنار بيايد.
بتواند با مدير تعامل مثبت و سازنده داشته باشد.
برای فهم بهتر دانشآموزان ،در تدريس خود از مسايل محيط زندگی آنها
استفاده میكنم.
در تدريس و ارزشيابی انعطاف پذير باشد.
دانش آموزان را از لحاظ درسی ،اخالقی و رفتاری مشاوره و راهنمايی كند.

0.732
0.652
0.633
0.630
0.619
0.610
0.601
0.573
0.540
0.537
0.524
0.461

دانش مهارتی و متغیرهای آن :دانش حرفهای معلم به توانايی معلم در برآوردن نيازها و
مطالبات حرفه تدريس ،به ميزانی كافی و با استفاده از مجموعهای يکپارچه از دانش ،مهارت و
نگرش گفته میشود؛ به طوری كه اين مجموعه در عملکرد و رفتار معلم تجلی يابد
( .)Niknami & Karimi, 2009بنابراين تعريف دانش معلم محرود به دانش شناختی صرف
نيست و ابعاد ديگری هم دارد كه دانش مهارتی يکی از آنهاست .بر اساس نتايج اين پژوهش
مهارت تعامل مثبت و سازنده با دانش آموزان ،مهارت طراحی مناسب محيط ياددهی و
يادگيری و ارزشيابی دقيق دانشآموزان از مهمترين مهارتهای مورد نياز يک معلم هستند.
البته واضح است مهارتهای تدريس در اين زمينه غيرقابل چشم پوشی است .اين امر با
ديدگاههای ) ،Bhattacharya et al. (2005سازگاری دارد .در ديدگاه آنان اگر كاركنان در
سازمانی بتوانند وظايف شغلی متفاوتی انجام دهند ،سازمان به يکی از مزيتهای رقابتی دست
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يافته است زيرا مهارتهای متنوع ارزشمندند و رقبا به سختی آن را تقليد میكنند
( .)Bhattacharya et al., 2005همچنين از آنجا كه دانشآموزان دارای تنوع فرهنگی،
استعدادهای مختلف و دارای پيشينه فردی و اجتماعی متفاوتی هستند ،مهارتهای انسانی فوق
العادهای برای تعامل با آنها الزم است و دبيری میتواند به توفيق دست پيدا كند كه مهارتهای
تعاملی بااليی داشته باشد.
متغیرهای دانش شناختی دبیران کداماند؟

-

جدول  5بار عاملی گويههای مربوط به دانش شناختی دبيران
Table 5. Variables and Items of Teachers Cognative Knowledge

شماره گویه

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

بار عاملی

)… Variables & Items (Teacher need to

Factor
Loading

3

در رشته تخصصی كه تدريس میكند از دانش روز برخوردار باشد.
از فرهنگ بومی و ارتباطات بين افراد شناخت كافی داشته باشد.
روشهای مختلف تدريس را بداند.
دانش و آگاهی كافی برای كار در سازمان آموزش و پرورش را داشته باشد.
از روشهای آموزش دروس مختلف آگاهی داشته باشد.
روشهای مختلف بيان مطالب علمی را بشناسد.
از ذوق و طبع هنری مورد نياز برای كار دبيری برخوردار باشد.
شيوههای مختلف دانش ارزشيابی از كارآموزان را بداند.
با شيوههای مناسب مديريت زمان كالس و تدريس آشنايی داشته باشد.
روشهای مختلف ارتباط با مدير و ساير همکاران را بشناسد.

0.745

Item No
4
1
6
2
8
7
5
21
10

0.665
0.654
0.654
0.617
0.598
0.580
0.567
0.554
0.412

دانش شناختی و متغیرهای آن :دبيران نيازمند دانشی مبتنی بر شناخت و معرفت نسبت به
موقعيت خود و ديگرانی كه با آنها كار میكنند هستند .چگونگی تعامل با ديگران از جمله
اولياء دانش آموزان ،انتخاب مناسب ترين روش تدريس ،طراحی تکاليف مختلف و ساير
وظايف يک معلم تنها در بستر شناخت امکان پذير است .نتايج اين پژوهش نشان میدهد كه
تسلط معلم بر دانش تخصصی ،مهمترين گويهی بعد شناختی است كه دبيران به آن نياز دارند.
معلمی كه بر حوزه تدريس خود تسلط نداشته باشد و نتواند ماهرانه از آن استفاده نمايد،
احتماالً از تدريس خود لذتی نخواهد برد و تجربه تدريس و كالس درس برای او و ساير
دانش آموزان آزاردهنده میشود .البته معلم هر اندازه دارای تسلط علمی باشد از ساير ابعاد
شناخت از جمله شناخت رفتار انسانی مطلوب ،فرهنگ بومی و جامعه محلی ،روشهای
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تدريس مناسب و چگونگی ارائه محتوای علمی بی نياز نخواهد بود ولی اگر فردی از نظر
علمی ضعيف و ناتوان تلقی شود ،مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد .شخصيت متعادل
همراه با تسلط علمی معلم ،او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار میسازد.
-

متغیرهای دانش رویهای دبیران کداماند؟
جدول  .6بار عاملی گويههای مربوط به دانش رويهای دبيران
Table 6. Variables and Items of Teachers Procedural Knowledge

بار عاملی

شماره گویه

)… Variables & Items (Teacher need to

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

Factor
Loading

51
49

بتواند به روشهای متنوع تدريس نمايد.
بتواند نيازهای يادگيری دانش آموزان را شناسايی كند.
برای پذيرش از سوی دانشآموزان به عنوان الگوی درسی و رفتاری سعی
میكنم ظاهری آراسته و منظم داشته باشم.
برای ايجاد ارتباط بهتر با دانشآموزان ،خود را با شرايط سنی و ويژگیهای
آنها سازگار میكنم.
با تمييز (مشخص كردن) يک مبحث از مبحث ديگر آن را بهتر به
دانشآموزان تفهيم میكنم.
با تعميم دادن يک مبحث به مبحث ديگر آن را بهتر به دانشآموزان تفهيم میكنم.
از اصول و راهکارهای روانشناسی در كالس درس استفاده كند.
بتواند دانشآموزان را در گروههای واقعی هدايت و رهبری نمايد.
ذوق و هنر الزم برای معلمی داشته باشد.
برای برقراری ارتباط مناسب هنگام تدريس گاهی از زبان دوم (زبان مادری)
دانشآموزان استفاده میكنم.

0.772
0.747

Item No

48
47
45
44
46
20
19
50

0.676
0.646
0.613
0.606
0.526
0.514
0.454
0.448

دانش رویهای و متغیرهای آن :دبيران به كمک اين نوع از دانش به توانايی تشخيص،
طبقهبندی ،مقايسه و دستهبندی امور دست يافته و فعاليتهای مربوطه را انجام میدهند .نتايج
اين پژوهش نشان می دهد كه مهمترين متغير دانش رويهای در مدارس ،روش تدريس است .با
استفاده از دانش رويهای و با آموختن مهارتها و اصول تدريس میتوان با انواع مختلف
موضوعات درسی ،يادگيرندگان متعدد ،سطوح يادگيری ،موقعيتها و شرايط متغير يادگيری ،به
طرز مطلوبی برخورد كرد .دبيران با استفاده از دانش رويهای و به كارگيری هنرمندانه قوانين،
الگوريتمهای آن ،آموزش خود را معنادار نمايند ( .)Hapasalo & Kadigevich, 2000دانش
رويهای در مدارس در پی عموميت دادن و بهكار بردن يک فرايند يا رويه در يک زمينه يا
موقعيت مشابه است ( .)Gagne, 1985, 218دبيران بايد به اين نکته توجه كنند كه يادگيرنده در

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،

66

(دورهی ششم ،سال  ،62بهار و تابستان  ،3189شمارهی 3

كنار آموختن اصول علمی ،روشهای ياددهی-يادگيری را به طور معنیداری به ذهن خواهند
سپرد .بنابراين الزم است روش تدريس را به طور مداوم مورد بازنگری و اصالح قرار دهند.
-

متغیرهای دانش تعاملی و ارتباطی دبیران کداماند؟
جدول  .0بار عاملی گويههای مربوط به دانش تعاملی دبيران

Table 7. Variables and Items of Teachers Interactive Knowledge

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

شماره گویه

)… Variables & Items (Teacher need to

Item No

بار عاملی

Factor Loading

بتواند با افراد ذی نفوذ آن محل ارتباط برقرار كند.
برای جذب امکانات بتواند با اداره آموزش و پرورش تعامل داشته باشد.
برای آشنايی با علوم روز بتواند با اساتيد دانشگاه تعامل برقرار كند.
برای آشنايی بهتر با دانش آموز و شرايط زندگی او با اوليا تعامل داشته باشد.
با گروههای آموزشی ارتباط مناسبی برقرار كند.

17
11
12
15
18

0.747
0.746
0.693
0.596
0.501

دانش ارتباطی -تعاملی و گویههای آن :هدف آموزش و پرورش تربيت افراد خردمند میباشد
كه اين افراد ،مهارتهای الزم برای زندگی در يک جامعه رو به پيشرفت را همراه با درک
ضرورتهای زندگی در جهان امروز به دست آورند ،در جامعه مشاركت سازنده و فعال داشته
باشند و بياموزند كه چگونه ياد بگيرند و از تجربههای ديگران بهره برداری كنند .دبيران با
تعامل با دانش آموزان ،تعامل با مدير و كادر مدرسه ،تعامل با اداره ،روابط عمومی ،تعامل با
اساتيد دانشگاه ،تعامل با گروههای آموزشی ،تعامل با دبيران و مربيان و  ...میتوانند به اشتراک
دانش بپردازند .اين اشتراک دانش میتواند دوسويه باشد به اين معنی كه هم از طرف دبيران به
دانشآموزان و سايرين انتقال پيدا میكند و بالعکس.
متغیرهای دانش مدیریت و برنامهریزی دبیران کداماند؟

-

جدول  .8بار عاملی گويههای مربوط به دانش مديريت و برنامه ريزی دبيران
Table 8. Variables and Items of Teachers Management and Planning Knowledge

شماره گویه
Item No
42
41
43
40

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

)… Variables & Items (Teacher need to

اصول اساسی مديريت كالس درس را بشناسد و برای هر درسی
طرحی مناسب آماده كند.
برنامه ريزی كاملی برای موفقيت در تدريس و آموزش برای تمام
ساعات در روز و سال داشته باشد.
همه امکانات و فرصتها را برای تدريس بهتر سازمان دهی كند.
شيوههای مختلف مديريت و رهبری كالس درس را بداند.

بار عاملی

Factor Loading
0.713
0.621
0.603
0.520
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دانش مدیریت و برنامهریزی دبیران و متغیرهای آن :با توجه به نتايج اين پژوهش میتوان
گفت داشتن طرح و برنامه خاص برای تدريس و آموزش يکی از متغيرهای مهم و ضروری
دانش برنامه ريزی دبيران است و دبيران از طريق برنامه ريزی و تدوين استراتژی مناسب می-
توانند از همه امکانات و فرصتهای موجود استفاده كنند و آينده نگری داشته باشند .هر دبيری
در نظام آموزشی بايد توان رهبری را داشته باشد و عالوه بر وظايفی چون برنامهريزی،
سازماندهی و كنترل بايد انجام اين وظيفه ،يعنی هدايت افراد سازمان را نيز بر عهده گيرد
( .)Hersey & Blanchard, 2000, 76به طور كلی میتوان گفت با اتکا به اين مؤلفه دانش
است كه دبيران میتوانند ساير مؤلفههای دانش و توانايی خود را مديريت كنند و در برابر
تغييرات محيطی و نيازهای متنوع دانش آموزان پاسخهای مطلوبی را ارائه دهند.
-

متغیرهای دانش فناوری دبیران کداماند؟
جدول  .1بار عاملی گويههای مربوط به دانش فناوری دبيران
Table 9. Variables and Items of Teachers Technologic Knowledge

شماره گویه
Item No
31
30
29
32

متغیرها و گویهها (دبیر الزم است )...

)… Variables & Items (Teacher need to

برای تدريس و آموزش بهتر از محتوای الکترونيکی استفاده كند.
با داشتن سواد ديجيتالی از منابع اطالعاتی به خوبی استفاده كند.
برای تدريس و آموزش بهتر از رايانه و اينترنت استفاده كند.
با شناختی كه از وسايل آموزشی و كمک آموزشی دارد به موقع از
آنها در تدريس استفاده میكند.

بار عاملی

Factor Loading
0.843
0.769
0.759
0.612

دانش فناوری دبیران و متغیرهای آن :نتايج كيفی بهدست آمده مقولههای مهم دانش
دبيران را در اين رابطه شناسايی كرد ،كه مضامينی چون ،تکنولوژی آزمايشگاهی ،دانش
كامپيوتر و اينترنت ،سواد ديجيتالی و دانش نرم افزارها (محتوای الکترونيکی) را شامل میشود.
در اين رابطه بايد توجه داشت كه فناوری اطالعات و ارتباطات 9به سرعت جهان را در
نورديده و بر بسياری از ابعاد زندگی بشر اثرگذاشته است .فناوری اطالعات به كاربران كمک
میكند تا سواد اط العاتی مورد نياز برای زندگی و كار در يک محيط غنی اطالعاتی را به طور
موثر توسعه دهند .ظهور فناوری اطالعات و نفوذ آن در زوايای مختلف زندگی بشری موجب
تحول شگرفی در مناسبات حاكم برجامعه بشری شده است كه از آن به عنوان انقالب
1- Information and Communication Technology
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اطالعات ياد میشود .تاثير مستقيم و غيرمستقيم فناوری اطالعات در تمامی ساختارها و سطوح
زندگی بشر به وضوح نمايان است و در پيچيده ترين فعاليتها ،موثرترين عامل در راه توسعه
تکنولوژيک و به تبع آن توسعه اطالعاتی بشر بوده است ( .)Mohammadian et al., 2011با
توجه به توضيحات گفته شده میتوان گفت مدارس نيز از اين اصل مستثنی نبودهاند و به سان
سازمانهای ديگر تحت تاثير اين پديده قرار گرفتهاند .در اين راستا امروزه بسياری از سازمانها
برای كسب مزيت رقابتی به استفاده از فناوری اطالعات و ابزارهای آن رو آوردهاند .آنها به
طور مداوم هزينههای زيادی را برای بهكارگيری ،اجرا و مديريت فناوری اطالعات خرج
میكنند ( .)Twati & Gammack, 2006آموزش و پرورش نيز در سالهای اخير در اين رابطه
قدمهای خوبی برداشته است .بنابراين يکی از الزامات دنيای امروز دبيران ،تسلط بر محتوای
الکترونيکی است و دبيران برای رسيدن به حد مطلوبيت آموزشی بايد به دانش فناوری مسلط
شوند و در اين راستا تالشهای جدی بايد انجام شود.
به كارگيری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس به افزايش دانش و آگاهیهای كاركنان و
نيز غنیتر شدن محتوای مشاغل میانجامد .اين نوع از دانش دبيران موجب تسلط حرفهای آنها بر
سازمان میشود و سازمان در جهت ارائه خدمات بهتر به كاربران گام بر میدارد .در سازمانهايی كه
فناوری اطالعات حاكم میشود ،افراد از قدرت و توانايی بيشتری برخوردارند (

Sarrafzadeh,

 .)2009از سوی ديگر ،قابليت دسترسی بيشتر ،ارائه نرم افزارهای پيشرفته تر و كاهش هزينهها و
استقرار تجهيزات رايانه ،نقش دانش فناوری دبيران را بيش از پيش نموده است.

نتیجه گیری
امروزه دانش به عنوان يک دارايی استراتژيک و كليدی شناخته میشود .از اينرو برخورد
هوشمندانه با منبع دانش ،عاملی موثر در موفقيت سازمانهای آموزشی به شمار میرود .دانشی
كه مبنای عمل يک معلم میشود دامنهای وسيع دارد و عالوه بر دانش رسمی و مکتوب ،شامل
تجارب ،مهارتها ،ديدگاههای كاری و باالخره نظام ارزشی و ذهنی درون فرد است كه گرچه
در هيچ پايگاهی ذخيره نشده است اما به شدت رفتار و عملکرد را تحت تاثير قرار میدهد .با
شناسايی ،ثبت و ذخيره اين دانش و مهارتها ،زمينه استفاده ساير معلمان و دست اندركاران
آموزش و پرورش از سرمايه دانشی دبيران ،مهيا میشود .نکته قابل بحث اين است كه اين
مخلوط سيال تفکر و تجربه ،عليرغم شباهتها در سازمانها و در نزد انديشمندان مختلف
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مؤلفهها و شاخصهای متفاوتی دارد .بنابراين هدف اصلی شناسايی مؤلفههای دانش دبيران
بود .نتايج اين پژوهش نشان داد كه دانش دبيران را میتوان در شش مؤلفه شامل دانش مهارتی،
دانش شناختی ،دانش رويهای ،دانش ارتباطی ،دانش مديريت و برنامه ريزی و دانش فن آوری
دسته بندی كرد كه هر كدام مضامين مختلفی را با خود به همراه دارند.
نتايج اين پژوهش مؤيد يافتههای پژوهش محققانی چون ( ;Jourabchi & Khosravi, 2009
;Bigdeli, 2011; Zare, 2014; Hasanzadeh & Teimouri Tabbye, 2015; Huntly, 2003

 Hong et al., 2008; Selvi, 2010و  )Wu & Lin, 2011باشد .بهعنوان مثال،

)Wu and Lin (2011

در پژوهش خود مؤلفههای دانش حرفهای معلمان را شامل دانش حرفهای صنعتی ،توسعه
برنامهريزی ،آمادهسازی تدريس ،تدريس عملی ،ارزيابی تدريس ،مديريت تدريس ،مشاوره
دانشآموز ،ارتقاء روابط عمومی و ارتباط بين فردی ،همکاری پروژه میدانند .اگر دانش حرفهای
معلمان را تركيبی از دانش تخصصی و مهارتهای عمومی بدانيم نتايج اين دو پژوهش يکديگر را
تأييد میكنند.
با توجه به نتايج اين پژوهش میتوان در يک جمع بندی كلی چنين بيان كرد كه دبيران در
صورتی كه در شش مؤلفه فوق دارای توانايی باشند میتوان آنها را صاحب دانش و دانايی
تصور كرد .مالکيت اين دانايیها هم برای فرد و هم برای سازمان پيامدهايی دارد .نتايج آن هم
در قالب نظريه انعطافپذيری و هم در ديدگاه وابستگی به منبع

)(Pfeffer & Salansick, 1978

قابل توجيه است .بر اساس تئوری وابستگی ،سازمانها برای نوآوری و دانش آفرينی به منابع
خود وابستهاند و بر اساس منابع و مواهب منحصر به فردی كه دارند از هم متمايز میشوند
( .)Hoy & Miskel, 2013, 270چنانچه افراد بر دانش تخصصی حوزه خود تسلط داشته
باشند ،بهتر میتوانند شرايط و موقعيت كاری خود و دانشآموزان را درک كنند ،برای آن
تصميمگيری و در موقعيتهای مختلف از خود انعطافپذيری نشان دهند .از طرفی تسلط بر
دانش و مهارتهای موجود ،وابستگی دبيران به محيط بيرونی سازمان را كاهش میدهد و در
حقيقت كنترل سازمان بر سرنوشت خود را بهبود میبخشند .يکی از پيش شرطهای اوليه برای
دستيابی به انعطافپذيری و كنترل ،شناسايی دقيق مؤلفههای دانش دبيران است كه بتوان بر
اساس آن نمای كلی مديريت آن را ترسيم كرد.
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