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(تاريخ دريافت1399/04/31 :؛ تاريخ پذيرش)1400/07/14 :
چکیده
پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور (مورد مطالعه :مدارس دوره دوم مقطع
متوسطه شهر تهران) است .روش اين تحقيق از نظر هدف کاربردي است و به روش اکتشافي انجام شده است .نحوه گردآوري
داده ها به روش آميخته (کمي و کيفي) صورت گرفته است و ابزار گردآوري دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههاي
تخصصي به روش دلفي ،و پرسشنامه مي باشد .پس از طريق اجراي پرسشنامه ،تحليل دادهها در بخش کيفي به روش
کدگذاري (باز ،محوري و انتخابي) و در بخش کمي تجزيه و تحليل داده هاي جمعآوري شده ،به دو روش توصيفي و
استنباطي از طريق نرم افزار  SPSS 16و  Smart PLSانجام شد .در اين تحقيق براي توصيف دادهها از آمار توصيفي
شامل فراواني ،درصد فراواني ،جدول توزيع فراواني ،ترسيم نمودارها و همچنين توصيف ويژگيهاي پاسخ دهندگان به
پرسشنامه استفاده گرديد .و در تحليل استنباطي به روش تحليل عاملي ،به تجزيه و تحليل دادهها پرداخته شد .نتايج نشان
داد مولفههاي :ميان -فردي ،ويژگيهاي شخصيتي ،مديريت عملياتي ،شناخت محيط ،جذب اوليا ،دانش حرفهاي ،مديريت
منابع انساني ،و در نهايت دانش عمومي ،به دليل آنكه هيچ يک از مولفهها بار عاملي کمتر از  0٫3نداشت ،از روند تحليل
عاملي حذف نگرديدند و در نهايت هر  8مولفه ،با شاخصهاي آنها ،تحت عنوان ابعاد و مولفههاي الگوي توسعه مديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران مورد پذيرش قرار گرفت.
شاخصهاي برازش الگو در تحليل عاملي ،برازش الگو را تأييد مينمايند.
کلیدواژگان :توسعه مديران مدارس ،رويكرد شايستگي محور ،مدارس مقطع متوسطه

 .1دانشجوي دکتري رشته مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند ،دماوند ،ايران.
 . 2استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند (تهران) ،گروه علوم تربيتي ،تهران ،ايران( .نويسنده مسئول)
 .3استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد دماوند (تهران) ،گروه علوم تربيتي ،تهران ،ايران.
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مقدمه
با شروع هزاره جديد ،بسياري از جوامع به ضرورت انجام اصالحات آموزشي آگاهي يافتهه انهد .يكهي از
عناصر کليدي در بسياري از اين اصالحات ،توسعه حرفه اي 1مديران است .محققان به اين نكتهه اذعهان
مي کنند که مديران مهم ترين عوامل تغيير در ايهن اصهالحات آموزشهي مهي باشهند و در جههت بهبهود
سيستمهاي آموزشي بايد خود را تغيير دهند ( .)1تغييهرات مسهتمر مزم در ويژگهيههاي مهديريت در
سازمان ها ميبايست به نوعي تضمينکننده شايستگيهاي مهم ايفاي وظيفه خطير مديريت آمهوزش و
پرورش باشد .مديرانآموزشي نيازمنهد برخهي شايسهتگيههاي مزم جههت انجهام هرچهه بهتهر وظهايف
مديريتي خود در سازمان هستند ،بسياري به شايستگي ههاي علمهي و مههارتي و برخهي ديگهر نيهز بهه
شايستگيهاي شخصيتي و انگيزشي اشاره کردهاند ( .)2مديريت مدارس يكي از ارکان مهم و اصلي در
ساختار آموزش و پرورش هستند که کيفيت رهبري مدير تاثير مستقيمي بر اهداف و عملكرد سهازمان
آموزش و پرورش دارد .از سوي ديگر توفيق برنامههاي نظام آموزشي هر کشور ،عالوه بر مهديران ،بسهته
به وجود مديراني است که از شايستگيهاي علمي و مهارتهاي شغلي و حرفهاي مزم برخوردار باشهند،
از روشهاي رهبري و مديريتي ،نوع تدريس و يادگيري آگاهي داشته باشند ،دانش محتوايي را بدانند و
به روشهاي ارزشيابي ،مجهز باشند ( .)3چراکه يكي از برجسهتهتهرين و مههمتهرين نقهش در يهادگيري
دانش آموزان بهه عههده مهديريت مدرسهه و حمايهت وي از فراينهد تربيتهي اسهت ( .)4دوميتهروويچ و
همكاران ،)2( 2شايستگيهاي عاطفي و اجتماعي را از شايستگيهاي مورد نيهاز بهراي مهديران مهدارس
عنوان ميکنند .آلن و همكارانش ،)5( 3نيز اين نوع شايستگي را تاييد ميکننهد .اختهر و همكهاران)6( 4
نيز ،عالوه بر شايستگيهاي فردي مورد نياز براي مديران مدارس ،شايستگي دانشي و علمي را نيهز مهد
نظر قرار ميدهند .از طرفي ،دوره متوسطه از دورههاي مهم ،حساس و موثر در زندگي فردي و اجتماعي
دانشآموزان است .زيرا به سبب وضهع زيسهتي ،اجتمهاعي و روانهي دانهشآمهوزان بها سهاير دوره ههاي
تحصيلي ،اشتراکات و تفاوتهايي وجود دارد و داراي طيف وسيعي است که ابتداي آن ،دوران نوجهواني
را در بههر مههيگيههرد و در انتهههاي طيههف بههه دنيههاي جههواني يعنههي ،بههه مرحلههه ادرا ارزشهههاي
اجتماعي،اقتصادي و معنوي ميرسند؛ از ايهن رو ،ايهن دوره در نظهامههاي تعلهيم و تربيهت کشهورهاي
مختلف جهان اهميت زيادي دارد ( .)7با عنايت به نقش اساسهي مهديران مهدارس بهه کيفيهت بخشهي
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آموزشهاي عمومي و آمادهسازي دانشآموزان جهت ورود به عرصه آموزش عالي ،ضرورت دارد تا توجهه
خاصي به مسئوليت ،مأموريت و رسالت اين سطح مديريتي نظهام آموزشهي بعمهل آورد .نتهايج تحقيهق
حاضر مي تواند به شناسايي ابعاد شايستگي مديران مدارس انجاميده و با تكيه بر آن به بهبود و افزايش
دقت شاخص هاي گزينش و بكارگيري مديران منجر شده و چارچوبي براي ارزيابي عملكرد مهديران بهه
وجود بياورد .همچنين به شناسايي ،ارتقا و جانشين پهروري مهديران شايسهته مهي انجامهد کهه رشهد و
ارتقاي تعهد سازماني و رضايت مديران و متعاقب آن تالش روز افزون نيهروي انسهاني رده بهام را بهراي
ارتقاي اهداف سازماني به دنبال خواهد داشت .در ايهن راسهتا شناسهايي الگهو و مهدل شايسهتگي ههاي
ضروري مديران در جهت توسعه مديران و با هدف کاهش تاثير منفهي فقهدان صهالحيتههاي مهديران،
جبران خالءهاي برنامه آموزشي و درسي تربيت مديران ،و بهبود توانمنديهاي مديران سازمان آمهوزش
و پرورش در جهت هرچه توانمند سازي و بهبود عملكرد سازمان آموزش و پرورش در تربيت نسل سهالم
و متخصص باشد .مديريت شايسته ضرورت اساسي دنياي آموزشي امروز با اين حجم وسهيع اطالعهات و
رشد تكنولوژي و چالشهاي نوظهور و سرعت بامي تغييرات در نظام جهاني اسهت .تحقيهق حاضهر بهه
منظور شناسايي مدل بهينه توسعه شايستگيهاي مديران مدارس با رويكرد شايسهتگي محهور طراحهي
شده و مي تواند مدلي بومي و مبتني بر واقعيات بالفصل مديريت آموزشي در کشور ايران ،به شناسهايي
عوامل موثر علي ،عوامل مداخله گر ،راهبردههاي اجرايهي ،بسهترهاي سهازماني و محيطهي و همچينهين
پيامدهاي توسعه شايستگي محور مديران ميپردازد .اين تحقيق ميتواند مبناي برنامهه ريهزي و اجهرا و
ارزشيابي برنامههاي توسعه محور در مديريت منابع انساني در سازمان آموزش و پهرورش باشهد .لهذا ،بها
ادبيات برگرفته شده از مطالعات تطبيقي و مباني نظري موجود و همچنهين فقهدان الگهويي مناسهب در
نظام آموزش و پرورش جهت توسعه مديران مدارس در تمام سطوح و بامخص سطح متوسهطه ،محقهق
در صدد است تا الگويي مناسب جهت توسعه همهه جانبهه مهديران مهدارس متوسهطه نظهام آمهوزش و
پرورش کشور طراحي نمايد .در پايان به طور اخص مسئله موجود عبارت است از اينكه الگهوي مناسهب
توسعه مديران مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران چگونه است؟
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
تاريخچه  :از زماني که علم مديريت و سازمان در اوائل سال  1900به سرعت بسط يافت ،تكاملي درباره
ماهيت و وظيفه سازمانها و معيار شايستگي در عملكرد سازماني پديدار گشت .اين مفاهيم در تعامل
پويا و همگام با موسسات و کمپانيهاي بزرگ جوامع جهاني رو به رشد ،رشد نموده و تكامل يافت .در
طول تاريخ يک صد ساله نيز مفاهيم ناب و اصلي در باره افراد ،سازمانها ،کارگران ،مديران ،سيستمها و
شبكهها رشد پيدا نموده و باعث شكل دهي به انديشه و رفتار مديران ،کارکنان و سياست گذاران
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گرديد ( .)8دنياي امروز دنياي سازمانهاست و نيروي انساني به عنوان با ارزشترين منابع سازماني،
متوليان آن محسوب ميشوند .سازمانها از ديرباز به فكر افزايش و ارتقاي تانمندي کارکنان خود بوده
اند و از قرون  19و  20با روشن تر شدن نقش تعيين کننده مديريت سازمان با آزمايشهاي معروف
هاوثورن و همكاران و ...بحث توسعه فردي و سازماني مديران سازمانها به بحثي داغ در فضاي
پژوهشهاي مديريت سازمان ها بدل گشته است.
مديريت منابع انساني  :منابع انساني به عنوان ارزشمندترين سرمايه هر کشور و به عنوان يكي از
مهمترين مؤلفههاي فناوري در قرن جديد مطرح هست و بسيار مورد توجه قرار گرفته ،به طوري که
امروزه بسياري از کشورها در برنامهريزيهاي خويش براي آينده ،آن را در صدر همه امور قرار ميدهند
( .)1مديريت منابع انساني در آموزش و پرورش عبارتست از« :فرايندهاي طرح ريزي شده و اجراشده
در سيستم مدرسه به منظور استقرار سيستمي کارآمد از منابع انساني و ترويج جو سازماني که نيل به
ماموريت سيستم آموزشي را بهبود مي بخشد ،اهداف فردي و حرفهاي کارکنان را برآورده ميسازد ،و
حمايت اجتماعي که مدرسه در آن قرار گرفته است را موجب مي شود» ( .)9آموزش و توسعه منابع
انساني نه تنها در دانش و مهارتهاي ويژه کارکنان نقش به سزايي دارد بلكه باعث ارتقاء سطح نگرش
کارکنان و همچنين ارتقاء کارآيي و اثربخشي سازمان و شرکتها شده و سازمان بهتر ميتواند خود را
براي رويارويي با تغييرات آماده سازد ( .)3در اين راستا يكي از اساسيترين گامها حرکت به سمت و
سوي شناسايي الگوي کارآمد توسعه حرفهاي و بكارگيري آن در تربيت کارکنان ،گزينش و آموزش
ضمن خدمت براي آنان است .رايت )10(1معتقد است توسعه فرآيندي است که از طريق آن نه تنها
آموزش و يادگيري مهارت هاي جديد تحقق مي يابد ،بلكه عالوه بر آن نگرشها نيز متحول ميگردد.
توسعه فرايند طبيعي رشد حرفهاي است که در آن کارکنان بهتدريج اعتماد به نفس ،رسيدن به
ديدگاههاي تازه ،افزايش در دانش و مهارتها ،کشف روشهاي جديد و ايفاي نقشهاي تازه را به عهده
ميگيرند ( .)11توسعه سازماني به تالش برنامهريزي شدهاي گفته ميشود که بهوسيله يک سازمان
براي تسهيل يادگيري رفتار مرتبط با شغل براي کارکنان انجام ميگيرد تا سطح مهارت هاي فردي و
شغلي افراد در حوزه مختلف افزايش يافته و منجر به بهيود عملكرد شود ( .)4از ديدگاه سازماني
بهسازي به معناي برنامهريزي دقيق جهت رشد و ارتقاي گروهي از افراد براي به ثمر رسيدن مأموريت و
اهداف سازمان به بهترين نحو است ( .)12بهعبارتي توسعه منابع انساني شامل مجموعه فعاليتهايي
است که توانايي افراد را براي رسيدن به بامترين پتانسيل افزايش ميدهد .توسعه کليه تالشهايي است
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که در جهت ارتقاي سطح دانش و آگاهي ،مهارت هاي فني ،حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار
مطلوب در کارکنان يک سازمان به عمل مي آيد و به آنها در انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي ياري
ميرساند ( .)13هوي )14( 1از ديد آموزش و پرورش و مدرسه به توسعه سازماني نگاه و آن را چنين
تعريف کردهاند « :فراگرد تغيير فرهنگي يا اقليمي سازمان مدرسه با بكارگيري معلومات علوم رفتاري،
جامعه شناختي و روانشناسي اجتماعي در طول يک دوره برنامهريزي شده و تالش براي اصالح
اثربخشي» .البته در اينجا مزم است برخي از مفاهيم از يكديگر تفكيک شوند .آموزش و توسعه دو
مفهوم مرتبط به هم هستند که معمومً در ادبيات مديريت منابع انساني آنها را بايكديگر بهکار ميبرند؛
اما بين آنها تفاوت وجود دارد .آموزش 2روي تعالي تمرکز دارد ،با دانش ،مهارتها و نگرشهايي که
افراد بدان نياز دارند تا شغل فعلي خود را بهشيوه معمول و با سطح مسئوليتهاي موجود انجام دهند،
ارتباط دارد؛ بنابراين بهگفته برناردين ،)15( 3آموزش هرگونه کوششي است جهت بهبود عملكرد فرد در
شغل فعلي او و اين به معناي تغيير دانش و مهارتها ،نگرشها و رفتارهاي خاص فرد است .حالآنکه
توسعه ،4روي رشد تمرکز دارد و با دانش ،مهارتها و نگرشهايي که افراد براي ارتقاء شغل آتي يا تغيير
شغل فعليشان با مسئوليتهاي بيشتر و بامتر نياز دارند ،ارتباط دارد .آموزش و توسعه هم به تغيير
رفتار فرد مربوط ميشود و هم به تغيير عملكرد شغلي .هدف از آموزش اصالح و بهبود سريع عملكرد
شغلي است و هدف از توسعه ،آماده ساختن فرد براي مسئوليتهاي شغلي آينده از طريق دستيابي به
تجارب ،دانش ،مهارت و نگرشهاست ( .)16به بياني ديگر ،آموزش بر ارائه مهارتهاي خاص به کارکنان
متمرکز ميشود و به آنان کمک ميکند تا در شغل خويش کمبودهاي عملكردي خود را اصالح نمايند؛
درحاليکه توسعه فرايند کمک به کارکنان است تا مهارتهاي خويش را در آينده گسترش دهند .پس
آموزش کوتاه مدت است و روي مسائل خاص کنوني متمرکز ميشود ،درحاليکه توسعه روي نيازهاي
بلندمدت متمرکز ميشود؛ بنابراين هنگام ارزشيابي از آموزش بايد هم بر فرايند و هم بر نتايج تغيير
رفتار متمرکز شد؛ زيرا انتظار ميرود تغيير رفتار در کوتاهمدت تحقق يابد و در زمينه شغل خاص و
فعلي فرد باشد ،درحاليکه ارزشيابي از برنامههاي توسعه نياز به مطالعات و بررسيهاي طومنيمدت
دارد ( .)7بنابراين توسعه مفهومي وسيعتر و گستردهتر آز آموزش دارد .به طور کلي ميتوان
فعاليتهاي مربوط به رشد حرفهاي معلمان را به دودسته :الف) رشد حرفهاي سنتي 5و ب) رشد
1 -Hoy
2 -Training
3 - Bernardin
4 - Developement
5- Traditional Professional Development Activities
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حرفهاي معاصر ،1تقسيم کرد .پژوهشگران ،بين سالهاي  1995تا  ،2000فعاليتهاي رشد حرفهاي
سنتي و فعاليت رشد حرفهاي معاصر را در چند ويژگي خالصه کردهاند ( ،)6که در زير آمدهاند.
جدول  1 -2مقایسه فعالیتهای رشد حرفهای سنتی و معاصر در آموزش و پرورش
فعاليتهاي رشد حرفهاي معاصر

فعاليتهاي رشد حرفهاي سنتي
 .1تاکيدکافي بر نيازهاي دانشآموزان ندارند.

 .1نيازهاي دانشآموزان به عنوان مهمترين
شاخصها ،در طراحي فعاليتهاي رشد حرفهاي
مورد توجه قرار ميگيرد.

 .2دملتهاي کاربردي منابع براي معلمان و دانشآموزان و
مديران کافي نيست.

 .2براي يادگيري دانشآموزان ورشد حرفهاي
معلمان و مديران ،استانداردهايي مورد توجه
قرارمي گيرد.

 .3ميان طرحهاي توسعه مدرسه وفعاليتهاي رشد حرفهاي
رابطهاي وجود ندارد.

 .3پي گيري مداوم وبازخورد فوري مهم هستند.

 .4براي يادگيري مستمر ،تشويق و دلگرمي وجود ندارد.

 .4راهبردهاي متفاوت در جريان فعاليتها به کار
ميروند.

 .5همكاري ميان معلمان و اعضاي مدرسه وجود ندارد.

 .5از نتايج مختلف خارج از مدرسه استفاده
ميشود.

 .6بازخورد يا پيگيري براي فعاليتهاي رشد حرفهاي وجود
ندارد.

 .6به معلمان ومديران فرصتهايي داده ميشود که
براي يادگيري انديشههاي گوناگون وبه دست
آوردن تجارب جديدبه خارج از مدرسه بروند.

 .7ارتباطي ميان دانشگاهها ،دپارتمانهاي آموزشي ،هيات علمي
و مدارس وجود ندارد.

 .7مهارتهاي رهبري معلمان و مديران افزايش
مييابد.

 .8در جريان فعاليتها ،تنها از يک روش استفاده ميشود.

 .8مهارتها براي پژوهش و تحليل دادهها افزايش
مييابد.

 .9فعاليتهاي رشد حرفهاي ازسياستگذاران و برنامه ريزان
نشات ميگيرد.

 .9دربرنامهريزي،بافت مدرسه براي فعاليتها مورد
توجه قرار ميگيرد.

 .10فعاليتهاي رشد حرفهاي براي مديران خيلي انتزاعي است،
مديريت بر دانش متمرکز است ورهبري آموزشي ناديده گرفته
ميشود.

.10يادگيري بزرگسامن به عنوان حوزه مهم
فعاليتهاي رشد حرفهاي وبرنامهها ،مورد پذيرش
قرار ميگيرد.

1- Contemporary Professional Development Activities
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ابعاد و مؤلفههاي توسعه مديران :يكي از گامهاي اساسي در ادبيات توسعه مديران شناخت ابعاد و
مولفههاي توسعه است .دفتر بهبود کيفيت و استراتژي(1به نقل از  )4اظهار مي کند مولفهها و
استاندارهاي توسعه مديران بايد طوري تدوين شود که هم در صحيحي از نيازهاي دانشآموزان در
حوزه هاي مختلف عاطفي ،اجتماعي و آموزشي در اختيار معلم قرار دهد و هم شايستگي و شايستگي
معلم را در ابعاد دانش ،مهارت و نگرش افزايش دهد ( .)17در ادامه مهمترين نظرات متخصصان در
خصوص مولفه هاي توسعه مديران مورد بررسي قرار ميگيرد .ساتو ،)18( 2توسعه مديران را شامل 4
بعد؛ آموزشي ،سازماني ،حرفهاي و فردي ميداند که مولفههاي هر کدام عبارتند از-1 :توسعه
آموزشی :مهارتهاي مورد نياز کيفيت بخشي به محتوي آموزشي ،طرح برنامه درسي ،ظرفيت سازي
فرصتهاي يادگيري ،استفاده از فناوري ارتباطات و روشهاي نوين آموزشي را در بر ميگيرد-2 .
توسعه حرفهای :توسعه توانايي معرفتي ،نگرشي ،مهارتي و روشهاي موثر ايفاي نقشهاي شغلي و
اجتماعي مرتبط با شغل معلمي -3 .توسعه سازمانی :در
در

فرصت و چالشهاي موسسه و سازمان و

نحوه توسعه تعامالت درون سازماني براي کارآيي بيشتر-4 .توسعه فردی :در برگيرنده مهارت-

هايي براي زندگي فردي ،مهارتهاي بين فردي و کيفيت بخشي به کار انجام شده توسط مدرس و
معلم (به نقل از  .)5بعد آموزشي داراي مولفههاي (آموزش و مشاوره به دانشآموزان ،ارزيابي دورهها،
کاربرد فناوريهاي آموزشي) ،بعد فردي شامل مولفههاي (مشاوره با همكاران ،ارائه برنامهها ،ثبت
تجربيات ،طرحريزي برنامهها و پاسخگويي به درخواست) ،بعد سازماني داراي مولفههاي (ارتباط و پيوند
افراد با منابع مالي ،همكاري با بخشهاي مختلف ،نوشتن مقامت و خبرنامه) و بعد فردي (ارائه خدمات
تخصصي حرفهاي ،شبكه سازي ،شرکت در همايشها و پژوهش) را شامل ميشود (.)2
نظريات رهبري (نظريه صفات مشخصه يا انسان بزرگ : )3از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تا
دهه  ،1940کاوش براي کشف رموز رهبري بر شناسايي صفات مشخصهاي که رهبران اثربخش را از
رهبران ناموثر جدا سازد ،متمرکز بود و چنين اعتقادي در ميان صاحبنظران وجود داشت که رهبران
نيازي ندارند تا براي منصب رهبري تحت آموزش و تربيت قرار گيرند بلكه از همان ابتداي امر ،رهبر
متولد ميشوند ونيز چنين تصور مي شد که افراد موردنظر داراي خصوصياتي ذاتي هستند که از آنها
رهبراني موفق ميسازد ( .)11شش صفت مشخصهاي که رهبران را از ديگران متمايز ميسازد :نياز به
کسب موفقيت ،انگيزه رهبري ،صداقت و وحدت شخصيت ،اعتمادبهنفس ،توان شناختي و دانش
1 - Office of Improving quality and strategy
2 - Suato
)3 -Great man / Trait Approach(Theory
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کسبوکار عنوان شده است .بههرحال هرچند ويژگيهاي شخصي مهم هستند ،ولي صرفاً پيششرطي
براي رهبري به شمار مي آيند .الگوهاي رفتاري رهبر و سبک شناختي او نيز حائز اهميت است و بهطور
گسترده مطالعه شده است (.)19
1
نظريات رهبري (نظريه رفتاري ) :برخي از محققان در اواخر سال  1940شروع به مطالعه رهبري
بهعنوان يک فرآيند قابلمشاهده رفتاري کردند .هدف اين نگرش رفتاري شناسايي رفتارهايي بود که با
رهبري اثربخش همراه هستند .نگرشهاي رفتاري در مطالعات رهبري شامل مطالعات ميشيگان،
مطالعات ايالت اوهايو و شبكه مديريت ميباشند (.)1
2
مطالعات ميشيگان (مطالعات رهبري ميشيگان) :به رهبري رنسيس ليكرت  ،دو نوع رفتار اصلي را براي
رهبر شناسايي نمود که عبارتاند از :رفتارگرا و رفتار کارمند گرا .در رفتار رهبر کارگرا ،رهبر توجه
بيشتري به کار زيردستان دارد و بهطور عمده توجه به عملكرد و انجام اثربخش وظيفه دارد .در رفتار
رهبر کارمند گرا ،رهبر عالقهمنداست يک گروه کاري متحد به وجود آورد و توجه اصلي رهبر به رفاه
کارکنان است (.)1
نظريات رهبري (مطالعات ايالت اوهايو)  :محققان دانشگاه ايالتي اوهايو به سرپرستي استاگديل ،پس از
تهيه ليستي از رفتارهاي ارائهشده توسط رهبران ،سرانجام به اين نتيجه دست يافتند که رفتار رهبر
تنها از دو بعد مستقل برخوردار است و عبارتاند از :مراعات و ايجاد ساختار .مراعات ،شامل آن دسته از
رفتارهاي رهبري است که به ايجاد احترام و اعتماد دوجانبه ميپردازند و تأکيد و توجه آنها بيشتر بر
نيازها و خواستههاي اعضاي گروه است .ايجاد ساختار ،نيز يک نوع رفتار رهبري است که به
سازماندهي و تعيين وظايف اعضاي گروه ميپردازد ،بهگونهاي که بامترين بازده کاري حاصل شود .اين
دو بعد رفتار رهبري از زواياي مناسبي موردبررسي قرار گرفتند تا اينكه چهار سبک رفتاري رهبر به
وجود آمد .اين سبکها عبارتاند از :ساختاردهي کم -مراعات زياد ،ساختاردهي زياد -مراعات زياد،
ساختاردهي کم – مراعات کم ،ساختاردهي زياد – مراعات کم .در ابتدا چنين تصور ميشد که سبک
ساختاردهي زياد – مراعات زياد ،يكي از بهترين سبکهاي رهبري است .درنهايت نتايج بهدستآمده از
پژوهشهاي مختلف نشان داد که هيچ سبک برتري درزمينه رهبري وجود ندارد .بهعالوه اثربخشي يک
سبک رهبري به عوامل موقعيتي بستگي دارد (.)4

1 - Behavioral theory
2 - Rnsis Likert
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نظريات رهبري (شبكه مديريت : )1شبكه رهبري توسط رابرت بليک و جين موتون توسعه يافت .اين
نظريه چنان بيان ميکند که در رهبري ،يک سبک برتر نسبت به ساير سبکها وجود دارد .منظور از
شبكه محل تالقي دو بعد از سبکهاي رهبري است .بر روي محور افقي «توجه به توليد» و روي محور
عمودي «توجه به افراد» قرار دارد .بليک و موتون بهواسطه درجهبندي هر يک از محورها از ( 1کم) تا
( 9زياد) ،توانستند پنج سبک رهبري را طراحي کنند .اين سبکها عبارتاند از :مديريت ضعيف يا
نامحسوس ( ،)1-1مديريت باشگاهي ( ،)1-9مديريت اقتدارگرايانه ( ،)9-1مديريت ميانه ( )5-5و
مديريت تيمي ( .)9-9در اين نظريه سبک رهبري تيمي ،صرفنظر از موقعيت بهترين سبک به شمار
ميآيد (.)17
پيشينه تحقيقات
فرحبخش و همكاران ( ،)20در پژوهشي به تدوين صالحيت هاي علمي -حرفه اي مديران مدارس
ابتدايي استان لرستان پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج نشان داد که صالحيتهاي
حرفه اي مديران مدارس به ترتيب عبارت بودند از :تخصص مديريتي ،تجربه ي معلمي ،مهارتهاي
روابط انساني ،هنري ،اخالقي اجتماعي ،انگيزشي.
عبداللهي و رييسي ( ،)21در پژوهشي به بررسي مال هاي ارزيابي عملكرد مديران مدارس متوسطه
پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که در حال حاضر
جهت ارزيابي عملكرد مديران از دو روش کتبي و مشاهده و شفاهي استفاده ميشود و مال هاي
مختلفي از جمله :موارد ابالغ شده ،شرح وظايف مديران بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و
پرورش در سه دسته مالي ،آموزشي ه پرورشي و ابتكار و خالقيت ،براي ارزيابي عملكرد مديران مورد
استفاده قرار مي گيرند .ديگر نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که از نظر مديران بسياري از معيارها
و مالک هاي ارزيابي تناسب چنداني با نحوه عملكرد آنها در مدارس ندارند و صرفا باعث اجراي برنامه ها
توسط مديران و کاهش اختيار آنها مي شود .اين امر باعث کاهش انگيزه کافي جهت کيفيت بخشي به
عملكرد مؤثر مديران در سطح مدارس مي شود .در پايان اين مقاله پيشنهادهاي جديدي از جمله :توجه
به مهارتهاي مديران در روابط انساني  ،ويژگيها و مهارتهاي رفتاري و ذاتي مديريتي ،توجه به تفاوتها
و بار علمي و تخصصي مديران ،ارزشيابي مكرر و مستمر ،ارزيابي مديران توسط معلمان ،اولياي دانش-
آموزان و ...براي ارزيابي عملكرد مديران مدارس دبيرستان مي باشد که از نظر مديران براي ارزيابي
عملكرد آنان مناسب تر مي باشند.
1 . Network Management
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پورکريمي و همكاران ( ،)22در پژوهشي به واکاوي صالحيتهاي حرفهاي مديران مهدارس؛ يافتههههاي
يک پژوهش ترکيبي پرداختند .اين پژوهش از نوع آميختهه بهوده و نافتهههها نشهان داد کهه صهالحيت
حرفهاي مديران شامل مؤلفههاي ويژگيهاي روانشناختي ،مهارتها (فني ،انساني و ادراکهي) ،دانهش و
نگرش است .تحليل ها نشان داد که تفاوت معناداري ( ) P≥0/05بين ميهانگينههاي مهديران مهدارس
متوسطۀ دولتي و غيردولتي از نظر صالحيتهاي حرفهاي وجهود دارد .درخصهوص راهكارههاي ارتقهاي
صالحيتهاي حرفهاي مديران دبيران شرکتکننده در پژوهش ،دراختيارگذاشهتن لهوح ههاي فشهرده و
جزوات آموزشي را مهمترين راهكار توسعۀ شايستگيهاي مديران مدارس دانستند.
حيات و همكاران ( ،)23در پژوهش به بررسي نيازها و روش هاي توسعه حرفه اي مديران مدارس خود
پرداختند .اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج نشان داده است که نيازهاي توسعه حرفه اي مديران
مدارس متوسطه شامل پنج مقوله اصلي رهبري آموزشي ،ديريت و رهبري سازماني ،رهبري اخالقي،
مشارکت اجتماعي و تكنولوژي است.
سايتيس و سايتي (به نقل از  ،)20در پژوهشي به بررسي مولفههاي رهبري مديران مدارس پرداختند.
اين پژوهش از نوع کيفي بوده و نتايج آن نشان داد که شايستگي هاي فردي و اخالقي و اجتماعي از
مولفههاي تاثيرگذار بر رهبري مناسب مدارس است.
دوميتروويچ و همكاران ( ،)2در پژوهشي ،به بررسي شايستگي اجتماعي -عاطفي مديران مدرسه و
نقش آن در پيشرفت تحصيلي دانشآموزان پرداختند .اين پژوهش از نوع توصيفي -پيمايشي بوده و
نتايج پژوهش نشان داد که شايستگي اجتماعي -عاطفي مديران مدارس ،تاثير بسزايي در پيشرفت
دانش آموزان دارد.
رستون ،)24( 1در پژوهشي به بررسي استانداردهاي توسعه حرفهاي مديران مدارس ،پرداختند .پژوهش
آنها توصيفي تحليل بوده و نتايج حاصل از پژوهش نشان داده است که استانداردهاي توسعه مديران
مدارس شامل ماموريت ،چشم انداز و ارزشهاي بنيادي رهبري آموزشي ،اخالق مداري و رعايت
هنجارهاي تخصصي ،عدالت سازماني و پاسخگويي ،برنامهي آموزشي و درسي ،آموزش و شيوههاي
ارزيابي ،فرايند مراقبت و حمايت از دانش آموزان ،ارتقاي قابليتهاي حرفهاي کارکنان مدرسه ،تدوين
برنامههاي حرفه اي براي معلمان و کارکنان ،بكارگيري و استفاده از ظرفيتهاي خانوادهها و انجمنهاي
مربوط به مدرسه ،پژوهش مداري و رعايت اصول مديريت و بهبود همه جانبه مدرسه است.
گالوزي ،)25( 2در رساله دکتري خود به بررسي در مديران از توسعه حرفهاي خود پرداختند .اين
1 - Reston
2 - Galavzi
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پژوهش ا زنوع کيفي بوده و نتايج نشان داده است که مهمترين نيازهاي توسعه حرفه اي مديران ،حفظ
و ايجاد انگيزه براي بهبود مستمر؛ ايجاد تصميمگيري مشارکتي ،همكارانه و حمايت همكاران؛ توسعه
مشارکت؛ تسهيل توسعه حرفهاي؛ طراحي ،اجرا و ارزيابي برنامه درسي؛ توسعه و اجراي برنامههاي
عملي استراتژيک؛ برقراري ارتباط اثربخش؛ ايجاد سازمان يادگيرنده؛ فهم توسعه و يادگيري دانش-
آموزان؛ توسعه اطالعات و راهبردهاي جمعاطالعات؛ در راهبردهاي اندازه گيري ،ارزيابي و ارزشيابي
و توسعه چشمانداز ،ارزشها و مأموريت با کارکنان مدرسه است.
روش پژوهش
با توجه به اين که هدف پژوهش حاضر طراحي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد
شايستگي محور (مورد مطالعه :مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران) است روش اين تحقيق از
نظر هدف کاربردي است و به روش اکتشافي انجام شده است .و نحوه گردآوري دادهها به روش آميخته
(کمي و کيفي) صورت گرفته است و ابزار گردآوري دادهها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبههاي
تخصصي به روش دلفي و در بخش کمي نيز از روش تحليل استنباطي و توصيف دادهها و استفاده از
تحليل عاملي ،براي تحليل داده هاي پرسشنامه و ارائه نتايج استفاده خواهد شد.
جامعه آماري ،حجم نمونه و روش نمونه گيري  :در بخش کيفي جامعه آماري شامل خبرگان جامعۀ
علمي دانشگاهي و متخصصان آموزش و پرورش در شهر تهران بودند که از سوابق اجرايي در سطوح
تصميمگيري برخوردار بوده که تعداد  18تا  20نفر از آنها که با بحث آموزش و کارآفريني آشنايي
داشته باشند ،براي نمونه انتخاب ميشوند و تجزيه و تحليل دادهههاي حاصهل از هر مصاحبۀ عميق با
استفاده از روش نمونهگيري هدفمند ادامه خواهد يافت و تا سطح اشباع نظري ادامه مييابد .در بخش
کمي جامعۀ آماري کمّي شامل کليه مديران مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تهران در سال تحصيلي
 98-1397است که تعداد آنها  723نفر بوده است .در اي ن بخش پرسشنامه توزيع شده جمعا جامعه
آماري تعداد  1480نفر را تشكيل ميدهد .جهت محاسبه حجم نمونه از يكي از پر کاربرد ترين روشها
يعني فرمول کوکران 1استفاده شد .لذا بر همين اساس ،حجم نمونه به تعداد  251نفر از مديران مقطع
متوسطه (دوره دوم) شهر تهران ،در اين پژوهش همكاري کردند .براي انتخاب نمونه ،ابتدا شهر تهران،
از نظر بافت جغرافيايي به  5بخش «شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز» تقسيم شد .سپس از درون هر
يک از مناطق جغرافيايي ،چند مدرسه به روش تصادفي ،انتخاب شد و در نهايت بر اساس اطالعات
گرفته شده از اداره آموزش و پرورش هر يک از اين مناطق در مورد تعداد مديران مقطع متوسطه به

Cochran formula
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تناسب حجم آماري مديران هر منطقه با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي اعضاي نمونه مورد نياز
انتخاب خواهند گرديد.
ابزار جمع آوري دادهها  :در اين پژوهش براي جمعآوري دادههاي مربوط به ادبيات و مباني نظري،
تدوين فرضيهها و ارائه الگوي اوليه موضوع از روشهاي کتابخانهاي (مطالعهي کتابها ،مقامت ،مجالت،
طرحهاي پژوهشي و بانکهاي اطالعاتي (اينترنتي) و همچنين دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده
شده است.
روايي و پايايي ابزار گردآوري داده ها (روايي پرسشنامه)  :از آن جا که محتواي پرسشنامه ،مولفههايي را
نشان مي دهد که داراي بامترين ضريب اهميت مي باشند ،با توجه به تاييد سوامت توسط خبرگان،
روايي محتواي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفته است .پايايي پرسشنامه :در ابتدا جهت انجام آزمونهاي
آماري ،جهت تائيد قابليت اعتماد يا پايايي پرسشنامه کرونباخ آلفا محاسبه شده است .کرونباخ آلفا براي
سنجش ميزان تک بعدي بودن نگرشها ،قضاوتها و ساير مقومتي که اندازهگيري آنها آسان نيست به
کار ميرود .هرقدر همبستگي مثبت بين سؤامت بيشتر شود ،ميزان کرونباخ آلفا بيشتر خواهد شد و
بالعكس هر قدر واريانس ميانگين سؤامت بيشتر شود آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد .نتايج
بدست آمده نشان ميدهد که ضريب آلفاي کل پرسشنامه  %94مي باشد که ابزار استفاده شده از پايايي
مطلوبي برخوردار است.
روش تجزيه و تحليل دادهها  :تجزيه و تحليل داده هاي جمعآوري شده ،در بخش کيفي با استفاده از
نرم افزار  MAXQDAو در بخش کمي به دو روش توصيفي و استنباطي از طريق نرم افزار SPSS
 16و  Smart PLSانجام ميشود .در اين تحقيق براي توصيف دادهها از آمار توصيفي شامل فراواني،
درصد فراواني ،جدول توزيع فراواني ،ترسيم نمودارها و همچنين توصيف ويژگيهاي پاسخ دهندگان به
پرسشنامه استفاده ميگردد .و در تحليل استنباطي به روش تحليل عاملي ،به تجزيه و تحليل دادهها
پرداخته خواهد شد.
یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل بخش کیفی
براي جمعآوري دادههاي بخش کيفي  22نفر از خبرگان ،متخصصين و افراد آگاه در زمينه توسعه
مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در
تكنيک دلفي مشارکت کردند .نتايج جمعبندي پرسشنامه و پاسخهاي خبرگان و صاحب نظران ،در
جداول ذيل آمده است:
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مقوله  :1توسعه شایستگی های مدیران

توسعه دانش مديريت و سازمان مديران
توسعه شایستگی-
های مدیران

توسعه شايستگي رهبري و هدايت مديران
توسعه شايستگي شخصيتي مديران
توسعه شايستگي ادراکي و شناختي مديران

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
17 ،8 ،5؛ 20

توسعه شايستگي اجرايي مديران
مقوله  :2توسعه صالحیتها و مهارتهای مدیران

توسعه صالحیتها
و مهارتهای
مدیران

توسعه صالحيت ارزشيابي مديران
توسعه صالحيتهاي حرفه اي مديران
توسعه صالحيتهاي علمي مديران

مصاحبههاي ،6 ،4 ،3
14 ،10 ،9؛ 18

توسعه مهارت مربيگري مديران
مقوله  :3مدیریت استعداد

استعدادشناسي و استعدادگزيني
مدیریت استعداد

ارزيابي و کشف استعداد
توسعه و آموزش استعداد
نگهداشت استعداد

مصاحبههاي ،،2 ،1
،13 ،14 ،11 ،9 ،7
 16 ،15و ،19 ،17
22 ،21

مقوله  :4توسعه مدیران

توسعه شناختي مديران در راستاي شايسته سامري

توسعه مدیران

همسوسازي انتخاب و انتصاب مديران با استراتژي ها و
مأموريت هاي سازماني
افزايش انگيزه رشد و پيشرفت در مديران
توانمندسازي و سازماندهي مناسب در راستاي شايستگي
محوري و خالقيت

مصاحبههاي ،،4 ،3
،14 ،12 ،11 ،9 ،6
22 ،20 ،19 ،18 ،15

مقوله  :5الزامات سازمانی

حمايت مديريت عالي از شايستگي محوري
الزامات سازمانی

حمايت سازمان از شايستگي محوري و شايسته گزيني
بلوغ سازماني
مشارکت پذيري مديران

مصاحبههاي ،،3 ،1
،14 ،13 ،11 ،10 ،7
،20 ،17 ،16 ،15

مقوله  :6منابع

منابع

اختصاص منابع مالي و مادي کافي براي شايسته گزيني و

مصاحبههاي ،4 ،3 ،2
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 12 ،11 ،10 ،9 ،6و
،16 ،15 ،14 ،13
20 ،19 ،18 ،17

شايسته سامري
کانون (مرکز) هاي ارزيابي
نيروي انساني مجرب
مديران و رهبران شايسته
مقوله  :7بهسازی و توانمندسازی نیروی انسانی

يادگيري سازماني
بهسازی نظام
منابع انسانی

مصاحبههاي ،4 ،2 ،1
 12 ،11 ،10 ،9 ،7و
،19 ،17 ،15 ،13
،20

آموزش و توسعه
نيازسنجي آموزشي
فرصت ارتقا و پيشرفت
کارگاههاي و آموزش هاي ضمن خدمت
مقوله  :8استراتژی های آموزشی و مدیریتی

برنامههاي آموزشي و تهيه بسته هاي آموزشي
استراتژیهای
آموزشی و
مدیریتی

فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در راستاي بهبود دانش و
شايستگي کارکنان
مديريت دانش
نهادينه سازي شايسته سامري و استعداد گزيني

مصاحبههاي ،2 ،1
،14 ،12 ،9 ،7 ،4
20 ،18 ،16

توجه به کارکردهاي استراتژيک منابع انساني
مقوله  :9ارشادگری

حمايت مديران ارشد
راهنمايي و هدايت
ارشادگری

تبادل تجارب
درگير کردن مديران در فعاليت هاي حرفهاي
حمايت سازماني
تسهيل اشترا

مصاحبههاي ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
 14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7و ،16
22 ،19 ،18 ،17

دانش

مقوله  :10نگاه به شایسته ساالری و توسعه کارکنان

تگاه به منابع انساني
نگاه به شایسته

جهت گيري و ديدگاه استراتژيک

ساالری و توسعه

تفكر استراتژيک

کارکنان

سلسله مراتب منابع انساني
پذيرش تمايز توانمندي ها

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4
16
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نگرش به شايستگي و صالحيت ها
مقوله  :11جو و فرهنگ سازمانی

فرهنگ شايسته سامري
فرهنگ مشارکتي و جو حمايتي
جو و فرهنگ

يادگيري جمعي

سازمانی

تشكيل گروه هاي کاري و کار تيمي
بيان ايده ها و انتقادات

مصاحبههاي ،8 ،4
،19 ،17 ،15 ،14 ،11
22

دانش محوري در سازمان
مقوله  :12شرایط محیطی

عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي -فرهنگي
شرایط محیطی

عوامل سياسي
مشغله هاي شغلي و سازماني

مصاحبههاي ،11 ،8 ،4
22 ،19 ،17 ،15 ،14

سياست هاي کالن توسعه حرفه اي و شايستگي مديران
مقوله  :13عوامل سازمانی

کاهش بروکراسي و سلسله مراتب پيچيده
اختيارات کافي مديران
عوامل سازمانی

وجود مديران شايسته
حذف آشنابازي و پارتي بازي در انتخاب و انتصاب مديران

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5
22 ،21 ،20 ،18 ،15

ساختار سازماني منعطف
مقوله  :14قوانین و مقررات

حذف مقررات دست و پاگير

قوانین و مقررات

تدوين کانون و سند ارزيابي شايستگي مديران در آموزش
و پرورش
حذف رويه هاي غيرضروري در سازمان

مصاحبههاي ،2 ،1
،10 ،8 ،6 ،4 ،3

تدوين سندچشم انداز توسعه و شايستگي مديران
حذف رفتارهاي سياسي بازدارنده
مقوله  :15پیامدهای سازمانی

پیامدهای

اثربخشي سازماني
رقابت پذيري و نوآوري سازمان

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
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تخصص گرايي سازمان

سازمانی

اعتماد سازماني

،15 ،14 ،11 ،10
20 ،19 ،18 ،17 ،16

 :16پیامدهای فردی

توسعه مهارتي مديران
پیامدهای فردی

توسعه فردي و و خودشكوفايي مديران
بهره وري کارکنان
رضايت شغلي و انگيزه کاري

مصاحبههاي ،3 ،2 ،1
،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
،16 ،15 ،14 ،11 ،10
20 ،19 ،18 ،17

در اين بخش اطالعات حاصل از مصاحبه با  22نفر از خبرگان و مديران متخصص در حوزه منابع
انساني که شامل  75مفهوم است که تحت  16مقوله قرار گرفته اند .در نهايت با توجه به پيشنهاد
صاحبنظران و خبرگان و همچنين موافقت اساتيد راهنما و مشاور ،مولفههاي استخراج شده با عناوين
ذيل ،جهت بررسي مولفهها و شاخصهاي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در
مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در ادامه جمعبندي نظرات
تخصصي خبرگان و صاحب نظران را به تفكيک ابعاد و مولفههاي مختلف مالحظه ميکنيد:
جدول  -19جمعبندی نظرات تخصصی خبرگان و صاحبنظران به تفکیک مولفهها

مقوله  :1وسعه شايستگيهاي مديران

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

مقوله  :2توسعه صالحيتها و مهارتهاي مديران

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

مقوله  :3مديريت استعداد

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع
انساني

مقوله  :4توسعه مديران

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

مقوله  :5الزامات سازماني

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

مقوله  :6منابع

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :7بهسازي و توانمندسازي نيروي انساني

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع
انساني

مقوله  :8استراتژي هاي آموزشي و مديريتي

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

مقوله  :9ارشادگري

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

مقوله  :10نگاه به شايسته سامري و توسعه کارکنان

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

مقوله  :11جو و فرهنگ سازماني

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :12عوامل سازماني

حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا

مقوله  :13قوانين و مقررات

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط
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مقوله  :14شرايط محيطي

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

مقوله  :15پيامدهاي سازماني

حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا

مقوله  :16پيامدهاي فردي

حوزه فردي -مولفه ميان  -فردي

تجزیه و تحلیل بخش کمی
توصیف دادهها :تعداد آزمودني در اين تحقيق شامل  251نفر بوده است که ويژگيهاي جمعيت
شناختي آنها به صورت زير مي باشد:
جنسیت
بررسي انجامشده درزمينۀ جنسيت
پاسخدهندگان منتخب در نمونه
نشان ميدهد  38.2درصد
نفر)
(96
پاسخگويان
پاسخدهندگان زن و  61.8درصد
نفر)
(155
پاسخگويان
پاسخدهندگان مرد هستند؛
بنابراين پاسخدهندگان مرد فراواني
بيشتري در اين پژوهش دارند.
جداول و شكلهاي زير
توزيع
نشاندهنده
فراواني نمودار  -1توزیع فراوانی نمونه برحسب جنسیت پاسخدهندگان
پاسخدهندگان برحسب جنسيت
است.
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سن
بررسي انجامشده درزمينۀ سن
پاسخدهندگان منتخب در نمونه
نشان ميدهد 32.3 :درصد سن
پاسخدهندگان ( 81نفر) بين -31
 40سال 50.6 ،درصد سن
پاسخدهندگان ( 127نفر) بين
 50-41سال ،و  17.1درصد سن
پاسخدهندگان ( 43نفر)  50سال
به بام مي باشد .جداول و
نمودار  -2توزیع فراوانی نمونه برحسب سن پاسخدهندگان
شكلهاي زير نشاندهنده توزيع
فراواني پاسخدهندگان برحسب
سن است.
سطح تحصیالت
بررسي انجامشده درزمينۀ سطح
تحصيالت پاسخدهندگان منتخب
در نمونه نشان ميدهد37.8 :
درصد پاسخدهندگان ( 95نفر)
داراي تحصيالت دکتري38.6 ،
درصد پاسخدهندگان ( 97نفر)
داراي تحصيالت فوقليسانس و
 23.5درصد پاسخدهندگان (59
نفر) داراي تحصيالت ليسانس،
نمودار  -4توزیع فراوانی نمونه برحسب سطح تحصیالت
ميباشند .جداول و شكلهاي زير
فراواني
توزيع
نشاندهنده
پاسخدهندگان برحسب سطح
تحصيالت است.
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سابقه خدمت
بررسي انجامشده درزمينۀ سابقه
خدمت پاسخدهندگان منتخب در
نمونه نشان ميدهد 17.1 :درصد
پاسخدهندگان ( 43نفر) بين  6تا
درصد
15.1
سال،
10
پاسخدهندگان ( 38نفر) بين  11تا
درصد
23.1
سال،
15
پاسخدهندگان ( 58نفر) بين  16تا
 20سال ،و  44.6درصد
نمودار  -4توزیع فراوانی نمونه برحسب سابقه خدمت
پاسخدهندگان ( 112نفر) بيش از
 21سال ،سابقه خدمت دارند.
جداول و شكلهاي زير
فراواني
توزيع
نشاندهنده
پاسخدهندگان برحسب سابقه
خدمت است.
تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
جهت بررسي و تعيين مدلي مناسب براي تعيين الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد
شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران از روش تحليل عاملي استفاده شد که
فرآيند انجام کار و نتايج آن را در ذيل مالحظه مي فرمائيد .اگر بار عاملي کمتر از  0٫3باشد رابطه
ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر ميشود .بارعاملي بين  0٫3تا  0٫6قابل قبول است و اگر
بزرگتر از  0٫6باشد خيلي مطلوب است( .کالين.)1994 ،
نمودار  -5مدل تحلیل عاملی شاخصهای تدوین الگوی توسعه مدیران مدارس بر اساس
رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران
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همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است ،از بين  8مولفه هيچ يک از آن هها بارعهاملي کمتهر از
 0.3نداشتند لذا از روند تحليل عاملي حذف نميگردند ودر روند تحليل باقي ميمانند.

جدول  -36معناداري بارهاي عاملي و ضريب مسير
ضريب مسير

بارعاملي

رديف

مولفه

1

حوزه فني -مولفه دانش عمومي

0.631

0.399

2

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

0.782

0.612

3

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.774

0.599

4

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

0.851

0.724

5

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

0.896

0.803

6

حوزه فردي -مولفه ميان -فردي

0.911

0.830

معناداري

معنادار
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7

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

0.846

0.716

8

حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا

0.813

0.660

نمودار  -7ضريب مسير خروجي تحليل عاملي

جدول  -39اولويت مولفهها بر اساس بارعاملي هر مولفه

همانگونه که در مدل تحليل عاملي اکتشافي مالحظه شد ،از مولفههايي که معرف شاخصههاي تعيهين
الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه
شهر تهران بود ،به دليل آنكه هيچ يک از مولفهها بار عاملي کمتر از  0٫3نداشت ،از روند تحليل عهاملي
حذف نگرديدند و با توجه به اينكه کليه گويههاي باقيمانده بزرگتر از  0/3بود ،مدل «مطلوب» است .در
ادامه محقق با حذف مرحلهاي مولفههاي با بارهاي عهاملي  0.6و کمتهر ،بهه دنبهال رتبههبنهدي مجهدد
شاخصها با استفاده از تحليل عاملي تائيدي و دستيابي به مدل «خيلي مطلوب» ميباشهد .نتهايج را در
نمودارهاي ذيل مالحظه ميفرمائيد.
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نمودار  -7مدل تحليل عاملي (تائيدي مرحله اول) شاخصهاي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،با حذف بارهاي عاملي  0/3و کمتر

جدول  -40مدل تحليل عاملي تائيدي مرحله اول ،بارعاملي ،ضريب مسير و اولويت مولفهها بر اساس بارعاملي هر مولفه
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بارعاملي

ضريب
مسير

اولويت اول

روحيه کارآفريني (ويژگيهاي روانشناختي
هنرجويان)

0.911

0.955

2

اولويت دوم

مشاوره تحصيلي و شغلي

0.923

0.961

3

اولويت سوم

سبک رهبري و مديريت هنرستانها

0.948

0.974

4

اولويت
چهارم

ارتباط با صنعت و تجارت

0.935

0.967

5

اولويت پنجم

محتواي آموزش کارآفريني

0.922

0.960

6

اولويت ششم

توسعه مهارتهاي کارآفريني در فراگيران

0.956

0.978

رديف
1

اولويت

مولفه

معناداري

معنادار

ضريب مسير خروجي حاصل از تحليل عاملي تائيدي مرحله اول به تفكيک مولفهها
مسير

ضريب مسير

رديف
1

حوزه فردي -مولفه ميان -فردي >>> حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي

0.910

2

حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي >>> حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي

0.902

3

حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي >>> حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط

0.847

4

حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط >>> حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا

0.846

5

حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا >>> حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي

0.813

6

حوزه فني -مولفه دانش حرفهاي >>> حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.779

7

حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني

0.774

ضريب مسير خروجي حاصل از تحليل عاملي تائيدي مرحله اول به تفكيک مولفهها
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در نهايت با توجه به مدل تحليل عاملي شاخصهاي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايسهتگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تههران در نمهودار ذيهل« ،الگووی توسوعه مودیران
مدارس بر اساس رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران »،
به شرح ذيل ارائه ميگردد:
شکل  -3الگوی توسعه مدیران مدارس بر اساس رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره

حوزه فردی

حوزه مدیریتی

حوزه محیطی

مولفه میان -فردی

مولفه ویژگی های

()0.830

شخصیتی ()0.803

مولفه مدیریت

مولفه شناخت

عملیاتی ()0.724

محیط ()0.716

توسعه مدیران مدارس بر اساس
رویكرد شایستگی محور در مدارس
مولفه مدیریت
منابع انسانی

دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

مولفه جذب
اولیا ()0.660

()0.599

حوزه فنی
مولفه دانش حرفه ای

مولفه دانش عمومی

()0.612

()0.399

دوم مقطع متوسطه شهر تهران
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جدول  -18شاخصهاي برازش الگو
شاخص

دامنه
قابل
قبول

مولفه 1

مولفه
2

مولفه
3

مولفه 4

مو
لفه
5

خي دو
()X2

-

8.7

10.3
97

3.34
4

4.017

مولفه 6

مو
لفه
7

مولفه 8

2.3
68

2.548

8.9
43

2.919

درجه آزادي

-

29

37

19

13

37

28

33

21

X2/df

≤3

0/300

/281
0

/176
0

0/309

06
0/4

0/091

27
0/1

0/139

RMSEA

≤ 0/08

0/038

/097
0

/013
0

0/073

0.0
22

0.028

0.0
87

0.003

RMR

≤ 0/08

0/019

/043
0

/019
0

0/035

0.0
27

0.009

0.0
33

0.009

NFI

نزديک به
1

0/93

0/90

0/91

0/95

/99
0

0/97

/99
0

0/99

CFI

نزديک به
1

0/96

0/93

0/93

0/97

/96
0

0/96

/98
0

0/99

GFI

نزديک به
1

0/97

0/91

0/95

0/99

/98
0

0/99

/93
0

0/98

AGFI

نزديک به
1

0/93

0/91

0/99

0/98

/98
0

0/99

/99
0

0/99

* توضیحات :مولفه  -1حوزه فردي -مولفه ميان -فردي ،مولفه  -2حوزه فهردي -مولفهه ويژگهيههاي
شخصيتي ،مولفه  -3حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي ،مولفه  -4حوزه محيطي -مولفه شهناخت
محيط ،مولفه  -5حوزه محيطي -مولفه جذب اوليا ،مولفه  -6حوزه فني -مولفه دانش حرفههاي ،مولفهه
 -7حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني ،و در نهايت مولفه  -8حوزه فني -مولفه دانش عمومي.
همانگونه که مالحظه شد  CFI ،NFI ،RMR ،RMSEAو در نهايت  AGFIمحاسهبه شهده بهراي
کل مدل ،نشان از برازش مدل دارد .در پايان مزم به توضيح اسهت کهه مقهدار  RMSEA1و RMR2
کمتر از  GFI3 ،0/8و  AGFI4بامي  %90و نزديک به يک ،همگي نشاندهنده اعتبهار مهدل هسهتند.
1 - Root Mean Square Error of Approximation
2 - Root Mean Square Residual
3 - Goodness of Fit Index
4- Adjusted Goodness of Fit Index
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همه اين شاخصها از مقادير مطلوبي برخوردارند .در الگوي حاضر مؤلفههههاي الگهوي توسهعه مهديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه شههر تههران (حهوزه
فردي -مولفه ميان -فردي ،حوزه فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي ،حوزه مديريتي -مولفهه مهديريت
عملياتي ،حوزه محيطي -مولفه شناخت محيط ،حوزه محيطي -مولفه جذب اوليها ،حهوزه فنهي -مولفهه
دانش حرفهاي ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انسهاني ،و در نهايهت حهوزه فنهي -مولفهه دانهش
عمومي) به عنوان متغيرهاي مشاهده شده  1و متغير توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي
محور به عنوان متغير مكنون  2در نظر گرفته شده است .شاخصهاي بهرازش الگهو در تحليهل عهاملي،
برازش الگو را تأييد مينمايند.
بحث و نتیجهگیری
براي جمعآوري دادههاي بخش کيفي تعداد افراد مصاحبه شونده بر اساس اصل اشباع تعيهين شهد (22
نفر) از خبرگان ،متخصصين و افراد آگاه در زمينه توسعه مديران مدارس بر اسهاس رويكهرد شايسهتگي
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران در تكنيک دلفي مشهارکت کردنهد .در نهايهت بها
توجه به پيشنهاد صاحبنظران و خبرگان و همچنين موافقت اساتيد راهنما و مشاور ،مولفههاي استخراج
شده با عناوين ذيل ،جهت بررسي مولفهها و شاخصههاي توسهعه مهديران مهدارس بهر اسهاس رويكهرد
شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،مورد ارزيابي قرار گيرد .در نهايهت بهر
اساس نظر صاحبنظران و خبرگان مولفه هاي :حوزه فني -مولفه دانش عمومي ،حوزه فني -مولفه دانش
حرفه اي ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت منابع انساني ،حوزه مديريتي -مولفه مديريت عملياتي ،حهوزه
فردي -مولفه ويژگيهاي شخصيتي ،حوزه فردي -مولفه ميان – فردي ،حوزه محيطي -مولفهه شهناخت
محيط ،و در نهايت حوزه محيطي  -مولفه جذب اوليا؛ به عنوان مولفهها و شاخصهاي توسهعه مهديران
مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محهور در مهدارس دوره دوم مقطهع متوسهطه شههر تههران ،جههت
ارزيابي در بخش کمي ،مورد تائيد قرار گرفت .از جمله عوامل محهوري بدسهت آمهده مهوثر بهر توسهعه
مديران مدارس متوسطه در اين تحقيق عبارت بودند از توسعه شايستگي ههاي مهديران ،توسهعه دانهش
مديريت و سازمان مديران ،توسعه شايستگي رهبري و ههدايت مهديران ،توسهعه شايسهتگي شخصهيتي
مديران مديران ،توسعه شايستگي ادراکي و شناختي مديران ،توسعه شايستگي حرفه اي مديران ،توسعه
شايستگي اجرايي مديران؛ از طرف ديگر برخي صالحيت هاي مهم و مههارت ههاي مزم بهراي مهديران
مدارس عبارت بودند از :صالحيت ارزشيابي مديران ،توسعه صالحيت ههاي حرفهه اي مهديران ،توسهعه
صالحيت هاي علمي مديران و توسعه مهارت مربيگري مديران .لذا مي توان گفت به صورت اساسي اين
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مولفه ها اجزاي محوري توسعه شايستگي هاي مديران مدارس هستند و سازمان آموزش و پرورش مهي
بايست به ارتقاي آنها به منظور افزايش بازده علمي ،اقتصادي و فرهنگي و ...به آنها توجه ويژه اي داشته
باشد .توسعه و رشد منابع انساني در سازمان يكي از اهداف اساسي سازمان هاي مترقهي اسهت ( .)26در
اين سازمانها فرض بر اين است با افزايش توانمندي ها و صهالحيت ههاي انسهاني نيهروي کهار بهامخص
مديران ،بازده سازمان افزايش يافته و هزينه هاي جبراني کاهش پيدا مي کند ( )27در سازمان آمهوزش
و پروش اما گاهي هزينه ها تنها هزينه هاي مالي نيست و با عدم صالحيت و شايسهتگي ههاي مهديران،
دانش آموزان به عنوان انسان از شكوفايي استعداد هايشان باز مي مانند و تبعات فراواني همچون آسيب
هاي اقتصادي ،علمي و اجتماعي را به همراه خواههد داشهت .از ميهان مقولههههاي موجهود " ،مهديريت
استعداد ،توسعه مديران ،الزامات سازماني ،و منابع " به عنوان عللي تلقي ميشهوند کهه نقهش فعهال در
توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور داشته و تها ايهن عوامهل مهيها نشهوند توسهعه
مديران مدارس به شيوه مناسب شكل نميگيهرد .در نهايهت نتهايج نشهان داد عوامهل علهي بهر توسهعه
شايستگي محور مديران تاثير گذارند از جمله مديريت استعداد تحت مفاهيمي همچون استعدادشناسي،
انعطاف پذيري برنامه هاي آموزشي و توسعه ،استعدادگزيني و استعداد داري ،ارزيابي و کشف اسهتعداد،
توسعه و آموزش استعداد و نگهداشت استعداد ؛ توسعه مديران تحت مفاهيمي همچون توسعه شناختي
مديران ،همسوسازي انتخاب و انتصاب مديران با استراتژي ها و مأموريت هاي سازماني ،راهنمايي حرفه
اي در سازمان ،توانمندسازي و سازماندهي مناسب در راستاي شايستگي محهوري و خالقيهت ؛ الزامهات
سازماني تحت مفاهيمي همچهون حمايهت مهديريت عهالي از شايسهتگي محهوري ،حمايهت سهازمان از
شايستگي محوري ،شايستگي گماري و شايسته گزينهي ،بلهوغ سهازماني و مشهارکت پهذيري مهديران و
منابع به معناي اختصاص منابع مالي و مادي کافي بهراي شايسهته گزينهي و شايسهته سهامري ،کهانون
(مرکز) هاي ارزيابي ،نيروي انساني مجرب ،مديران و رهبران شايسته .دميل عمومي اهميهت و اولويهت
تأمين و نگه داشت استعداد عبارتند از. 1:اقتصاد دانشي. 2رقابت بسيار شديد . 3جابهه جهايي و نقهل و
انتقال کارکنان .بررسي هاي اخير نشان مي دهند که شمار زيادي از سهازمان ههاي بهزرگ ،بها مشهكل
کمبود شديد افراد مستعد روبه رو مي باشند ( .)28مديريت استعداد مجموعه اي از فرايندهاي طراحي
شده است که تضمين مي کند کارکنان به طور مناسبي در شغل هاي موجود سازمان گردش مي کننهد
به بيان ديگر شخص مناسب ،در زمان مناسب ،در شغل مناسب باشهد ( .)29لهذا سهازمان بهراي اينكهه
بخواهد مديراني شايسته پرورش دهد و آنها را حفظ کند بايد استعداد هها را کشهف ،ارزيهابي ،مهديريت
نموده و حفظ نمايد .همچنين توانمند سازي و راهنمايي مديران و توسعه شناختي آنها از ديگهر عوامهل
علي تاثيرگذار بر توسعه مديران است .و در نهايت اين امر نيازمند امكانات و منابع مالي است که ممكهن
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است در دراز مدت بازدهي داشته باشد .سرمايه گذاري در منابع انساني اگر چه دير بازده ممكهن اسهت
باشد ليكن از هزينه هاي دراز مدت و از دست رفتن فرصتها در آينده و افهزايش هزينهه ههاي پنههان و
درماني جلوگيري خوبي به عمل مي آورد ( .)30لذا آموزش و پرورش به عنوان يهک سهازمان و مهدارس
متوسطه به طور اخص ميبايست با ايجاد فرهنگ شايسته محوري و مديريت استعداد ها و فراهم آوردن
ملزومات و منابع مالي سازماني به ايجاد توسعه مديران با تاکيد بر رويكرد شايستگي محور کمک کننهد.
مهمترين راهبردهاي اتخاذ شده در اين پژوهش عبارتند از :بهسازي و توانمندسهازي نيهروي انسهاني ،و
استراتژيهاي آموزشي و مديريتي؛ بهسازي شامل مواردي همچون يادگيري سازماني ،آموزش و توسعه،
فرصت يادگيري ،ارتباط با همكاران و مديران ارشد ،فرصت هاي ارتقها و پيشهرفت و دوره هها و کارگهاه
هاي آموزشي و پروژه هاي يادگيري است .فراهم نمودن فرصت يادگيري و آموزش منابع انساني همواره
يكي از ويژگي هاي سازمان هاي موفقو توسعه مدار است ( .)31توانمندسازي مديران به وسهيله کارگهاه
هاي آموزشي و فراهم نمودن فرصت سفر هاي علمي و تحقيقاتي مي توانهد يكهي از راه ههاي گسهترش
شايستگي هاي مديران باشد .آموزش ضمن خدمت و مستمر همواره در دنياي مترقي و در حهال تغييهر
امروز به عنوان راهبردي اساسي و تاثير گذار مي تواند به ارتقاي توانمنهدي ههاي مهديران کمهک کنهد
( ) 32بنابر اين اگر قرار است يادگيري وجود داشت باشد جز آموزش و اشترا تجارب علمي و سازماني
چه راهي ديگري وجود دارد ،لذا آموزش و فراهم ساختن بسهتر و برنامهه مهدوني بهراي آن نيهاز اصهلي
توسعه مديران است .از طرف ديگر استراتژي هاي آموزشي و مديريتي به معناي برنامهه ههاي آموزشهي،
فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در راستاي بهبود دانش و شايستگي کارکنان ،مديريت دانهش ،تهدوين
نظام جامع ارزيابي و آموزش منابع انساني ،نهادينه سازي شايسته سامري و استعداد گزينهي ،توجهه بهه
کارکردهاي استراتژيک منهابع انسهاني و تهيهه کتهب و جهزوات و بسهته ههاي آموزشهي اسهت و نهايتها
ارشادگري به معناي حمايت مديران ارشد ،راهنمايي و هدايت ،تبادل تجارب ،درگير کهردن مهديران در
فعاليت هاي حرفه اي و حمايت سازماني و اشترا دانش از ديگر عوامل مهم بدسهت آمهده از پهژوهش
حاضر بود .به طور کلي راهبرد هاي ايجاد توسعه در منابع انساني به عنوان نيهروي متفكهر سهازمان ،بهه
نوعي همه انساني بوده و بحث از آموزش و تهيهه ابهزار ههاي آموزشهي و فهراهم آوردن راهنمهايي هها و
مهارتهاي مزم براي پاسخگويي به نياز روز سازمان است .در پژوهش حاضر مقولههاي " عوامل سازماني،
و قوانين و مقررات " به عنوان شرايط مداخلهگر الگوي پارادايمي مهورد توجهه قهرار گرفتههانهد .عوامهل
سازماني تحت مفاهيمي همچون مفهومي حذف بروکراسي و سلسله مراتهب پيچيهده ،اختيهارات کهافي
مديران ،وجود مديران شايسته ،حذف آشنابازي و پهارتيبهازي در انتخهاب و انتصهاب مهديران ،سهاختار
سازماني منعطف خود را نشان مي دهند .تجربه نشان داده است که قهوانيني کهه اختيهار خالقيهت را از
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مديران ميگيرند بر عادي سازي و روزمرگي در سازمان ميافزاينهد ( )33فضهاي بهاز سهازماني تهوام بها
انگيزه پيشرفت در سايه ميل به برتري و اطمينان از عدالت سازماني يكهي ديگهر از نيهاز ههاي سهازمان
براي توسعه مديران است ،در سازمانهايي که روابط به جاي ضوابط و شايسهتگي محهوري بهر سهازمان
حكم فرماست تالش هاي توسعه محور سازمان به بار نمينشيند و انگيزه کار از مديران و برنامهريزان از
بين ميرود .وقتي کارکنان بدانند تالشهايشان ديده و مورد قدرداني قرار نمهيگيهرد و قهوي و ضهعيف
يک سرنوشت دارند ،تعهد خود را به سازمان از دست داده و انگيزه تالش آنها از بين ميرود ( )34از اين
رو اين عوامل مداخلهگر بايد کنترل شوند .همچنين مقررات مداخله گر شهامل حهذف قهوانين دسهت و
پاگير ،تدوين کانون و سند ارزيابي شايستگي مديران در آموزش و پرورش ،حذف رويه هاي غيرضهروري
در سازمان ،تدوين سندچشم انداز توسعه و شايستگي مديران و حهذف رفتارههاي سياسهي و بازدارنهده
است .و مي تواند اقدامات و راهبر هاي مفيد مطهرح شهده مهذکور را در جههت توسهعه شايسهتگيههاي
مديران مدارس را به حاشيه براند .لذا سازمان آموزش و پرورش ميبايست ههر چهه بيشهتر در راسهتاي
شفاف سازي ،عدالت محوري ،کاهش بروکراسي و قوانين بي مورد قدم بردارد و شايسته سهامري و بانهد
هاي غير رسمي قدرت در سازمان را کنترل نمايد .شرايط بستر در پژوهش کنوني مقوله هاي " نگاه بهه
شايسته سامري و توسعه کارکنان ،و جو و فرهنگ سازماني" هستند .که تحت مفهاهيم زيهر آمهده انهد.
نگاه به شايسته سامري و توسعه کارکنان بهه معنهاي نگهاه بهه منهابع انسهاني ،جههتگيهري و ديهدگاه
استراتژيک ،تفكر استراتژيک ،سلسله مراتب منابع انسهاني ،پهذيرش تمهايز توانمنهدي هها و نگهرش بهه
شايستگي و صالحيتها همچنين مقوله جو و فرهنگ سازماني بهه معنهاي فرهنهگ شايسهته سهامري،
فرهنگ مشارکتي و جو حمايتي ،يادگيري جمعي ،تشكيل گروههاي کاري و کار تيمي ،بيهان ايهدههها و
انتقادات و دانش محوري در سازمان و درنهايت شرايط محيطهي بهه معنهاي عوامهل اقتصهادي ،عوامهل
اجتماعي -فرهنگي ،عوامل سياسي ،مشغله هاي شغلي و سازماني و سياست هاي کالن توسعه حرفههاي
و شايستگي مديران .بنابر اين شرايط محيطي نيز به منظور توسعه مديران بايد فراهم باشهند .سياسهت-
هاي کالن نبايد با برنامههاي سازمان مداخلهه اي داشهته باشهند ،روحيهه سهازمان بهر رشهد و توسهعه و
احساس تعهد و به اشترا گذاري دانش متكي باشهد .در سهازمانههايي کهه فضهاي رقهابتي مبتنهي بهر
احساسات منفي و بر کنار زدن يكديگر متكي است آنچه پديهد مهيآيهد محيطهي مسهموم و غيهر قابهل
پيشرفت براي رشد و پياده سازي آموزهاي توسعه محور است ( )25لذا طبيعي است که نگاه سازمان بهه
نيروي انساني خود به عنوان افرادي متعهد و داراي توقع عهدالت و اعتمهاد بهه نيهروي انسهاني خهود ،و
همچنين کنترل تعارضات سازماني و افزايش فرهنگ رشد و توسعه و تشويق کارکنان مستعد و تالشهگر
يكي از بسترهاي مهم ايجاد توسعه مديران است .لذا محيط و بستر سازمان و مسهائل پنههاني همچهون
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تصوير سازمان و قوانين آن در ذهن کارکنان و مديران در صورت منفي بودن ،اجازه پياده ساختن برنامه
ها و راهبرد ها را نمي دهد لذا جو دوستانه و مبتني بر همكاري و اهميت دادن به نياز ههاي کارکنهان و
بستر سازي محيطي سازمان براي توسعه شايستگيهاي مديران مدرسه بسهيار ضهروري اسهت .پهس از
تصميم به توسعه و فراهم نموده برنامه ها و عوامل علي و راهبرها و کنترل بستر محيط و عوامل مداخله
گر نوبت به آن ميرس د که منتظر پيامدهاي مورد انتظار مثبتي باشيم که به توسعه شايستگي محور در
مديران نام دارد است .پيامد هاي توسعه سازماني در پژوهش حاضر سازماني و فهردي اسهت .مهمتهرين
پيامدهاي سازماني استخراج شهده در ايهن پهژوهش عبارتنهد از " :اثربخشهي سهازماني ،رقابهت پهذيري
سازمان ،تخصص گرايي ،اعتماد سازمان ،توسعه مديريت منابع انساني و خالقيهت و نهوآوري سهازمان ".
توسعه و رشد همواره باخود به روز بودن و توانمندي مبارزه با چالشهها را بهه همهراه دارد و مهمتهرين
پيامدهاي فردي استخراج شده در اين پژوهش عبارتند از " :توسهعه مههارتي مهديران ،توسهعه فهردي و
نگرشي ،بهره وري کارکنان ،رضايت شغلي ،انگيزه کاري و خبرگي و خودشكوفايي مهديران" .پهر واضهح
است که توسعه شايستگيها توان مديران را براي انجام بهينه و درست مسهئوليتهها را نويهد مهيدههد
( .)23اين توانمنديها ميتوانند با افزايش انرژي و انگيزه سازماني مزم به بهار نشسهته و سهازمان را بهه
لحاظ فرهنگي ،بازده علمي و اقتصادي کمک کند .مدارس متوسطهاي که مديران آنها از رضايت شهغلي
و انگيزه کافي و صالحيت مزم برخوردارند معموم دانش آموزان موفقتري هم به لحاظ شخصهيتي و بهه
لحاظ علمي پرورش ميدهند ( ،)24اين مي تواند به اين دليل باشهد کهه احتمهام مهديران پهر انهرژي و
داراي احساس و انگيزه برنامه ريزي بهتري براي ارتقاي راندمان مدرسه ،کيفيت تدريس ،رسهيدگي بهه
مشكالت کادر مدرسه و فراهم آوري امكانات مزم براي رشد دانش آموزان و اعتماد بهه توانمنهدي ههاي
خالقانه مدرسه خود دارند .لذا هم در اداره و معرفي مدرسه خود به عنوان يک الگوي مترقي موفقانهد و
هم خود در سازمان راضي و خشنود و با انگيزه وظايف خود را انجام ميدهنهد  .لهذا پيامهدهاي مهذکور
کافي است که مدارس و سازمان آموزش و پرورش به توسعه شايستگي محور مديران پرداختهه ،در بهاب
آن مطالعه کند و براي ايجاد و پرورش آن گامهاي اوليه و سالمي را بردارد.
ساز و کارهای مناسب و پیشنهادات مبتنی بر یافتهها
در نهايت با توجه به آنچه تا کنون گفته شد ،از جمعبندي مطالعات و پژوهشهاي پيشهين و همچنهين
تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات و نيز بررسي عوامل و مولفههاي الگوي توسهعه مهديران مهدارس بهر
اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران ،از جملهه سهازوکارهاي
مناسب براي الگوي توسعه مديران مدارس بر اساس رويكرد شايستگي محور در مدارس دوره دوم مقطع
متوسطه شهر تهران را بر اساس اولويتبندي مولفههاي تائيد شده در الگو ،ميتوان چنين برشمرد:
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جدول  -10سازوکارهای مناسب برای توسعه مدیران مدارس بر اساس رویکرد شایستگی
محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای دانش عمومی (حوزه فنی)
 ايجاد و توسعه آشنايي مدير با نظام و اهداف آموزش وپرورش و اسنادي مانند سند تحهول بنيهادين،
برنامه درسي ملي و ...
 ايجاد و توسعه آگاهي از علوم روانشناسي رفتاري و علوم تربيتي
 ايجاد و توسعه آشنايي با مهارتهاي کامپيوتر براي انجام دادن امور اداري ،آموزشي و پرورشي
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای دانش حرفهای (حوزه فنی)
 ايجاد و توسعه آشنايي با سامانه امور مالي ،بايگاني اسهناد و دفهاتر ،آيهيننامهههها ،دسهتورالعملهها و
بخشنامهها
 ايجاد و توسعه آشنايي با مسائل عمراني ،تعميرات و تجهيزاتي مورد نياز مدرسه
 ايجاد و توسعه آشنايي با نقاط ضعف و قوت آموزشگاه و برنامهريزي بر اساس واقعيت موجود
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای مدیریت منابع انسانی (حوزه مدیریتی)
 ارزيابي کردن صحيح و منصفانه همكاران بدون دخالت دادن نظرات شخصي
 تالش در جهت برگزاري کالسهاي آموزشي و تربيتي براي ارتقاي علمي و تربيتي همكاران
 توجه به مشكالت دانشآموزان و ابراز همدردي با آنها در هنگام بروز مشكالت
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای مدیریت عملیاتی (حوزه مدیریتی)
 ايجاد و توسعه ارتقاي بهداشت عمومي مدرسه ،فراهم سازي شرايط ايمهن ،توسهعه تربيهت بهدني در
مدرسه و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي
 ايجاد و توسعه هدايت دبيران در جهت بهبهود کيفيهت آموزشهي و پهرورش و بههرهگيهري از فضها و
تجهيزات مناسب آموزشي و پرورشي
 شناسايي و برقراري ارتباط و استفاده از توان فكري و مهارتهاي اوليها و نهادههاي اجتمهاعي جههت
ارتقاي مدرسه
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای ویژگیهای شخصیتی (حوزه فردی)
 دارا بودن سالمت جسمي ،سالمت روحي و داشتن تعادل عاطفي (نه بي عاطفه باشد و نهه خيلهي بها
عاطفه)
 ايجاد و توسعه خودآگاهي ،خودکنترلي و اعتقاد قوى مدير نسبت به مهارتها و قهوه قضهاوت خهود در
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مواجهه با چالشها
 ايجاد و توسعه توانايي توليد انديشهها و افكار نو و نگاه کنجكاو و کاوشهگر بهه پديهدهههاي موجهود و
توانايي تبديل انديشههاي نو به کاربردهاي قابل استفاده در مدرسه
 ايجاد و توسعه تالش و پشتكار در جهت انجام دادن فعاليتهاي مدرسه و عالقه به کار مديريت
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای میان – فردی (حوزه فردی)
 برقراري ارتباط خوب با اداره آموزش و پرورش و انجام دادن امور بر مبناي تعامل سازنده
 ايجاد و توسعه توانايي اداره صحيح و سازنده تعارضهات و اختالفهات و تبهديل تعارضهات مخهرب بهه
تعارضات سازنده
 ايجاد و توسعه توانايي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران از طريق پيامهاي کالمي و غيرکالمهي و ايجهاد
پيوندهاي قوي ارتباطي
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای شناخت محیط (حوزه محیطی)
 ايجاد و توسعه آگاهي از محيط جغرافيهايي و ظرفيهتهها و توانهاييههاي محهيط اطهراف آموزشهگاه،
نهادهاي اجتماعي و ...
 ايجاد و توسعه آگاهي از شيوه کار مدارس برتر به منظور بهرهگيري از تجارب مفيد آنها و جلوگيري
از آزمايش و خطا
سازوکارهای مناسب توسعه مهارتهای جذب اولیا (حوزه محیطی)
 معرفي موفقيتها و تواناييهاي دانشآموزان مدرسه در زمينههاي مختلف آموزشي ،فرهنگي هنهري،
ورزشي ،المپيادها و جشنوارهها با تبليغات مزم توسط مدير مدرسه
 ايجاد و توسعه فضايي شاداب ،با رنگآميزي مناسب ديوارها ،فضاي سبز ،نور کافي و تهويهه مناسهب
که سبب آرامش دانش آموزان ،افزايش تعلق خاطر در آنان نسبت به مدرسه و برقراري نوعي ارتبهاط
دوستانه در محيط مدرسه ميشود.
 جلب اعتماد اوليا از طريق اطالعرساني مناسب نسبت به حضور مرتهب و مهنظم دانهشآمهوز ،اعهالم
وضعيت تحصيلي و تربيتي ،تشكيل کالسهاي فوق برنامه و غيره.

 ابوالقاسم دلخوش کسمايي و محمود صفري، مژگان فرهادفر/ ... طراحي الگوي توسعه مديران

105

References

1. Reimers E. Teacher professional development: an international review of
the literature. Paris: International Institute for Educational Planning; 2003
Feb 26.
2. Domitrovich CE, Durlak JA, Staley KC, Weissberg RP. Social‐emotional
competence: An essential factor for promoting positive adjustment and
reducing risk in school children. Child development. 2017 Mar;88(2):40816.
3. Chan CK, Ho DW. Unequal Vulnerability to Social Risks: Analysis of Hong
Kong’s Social Strata (1993–2013). InHong Kong 20 Years after the
Handover 2018 (pp. 153-176). Palgrave Macmillan, Cham.
4. Feng Y, Richards L. A review of digital curation professional competencies:
theory and current practices. Records Management Journal. 2018 Mar 19.
5. Allen K, Vella-Brodrick D, Waters L. School belonging and the role of
social and emotional competencies in fostering an adolescent’s sense of
connectedness to their school. InSocial and emotional learning in Australia
and the Asia-Pacific 2017 (pp. 83-99). Springer, Singapore.
6. Akhtar P, Khan Z, Frynas JG, Tse YK, Rao‐Nicholson R. Essential
micro‐foundations for contemporary business operations: Top
management tangible competencies, relationship‐based business networks
and environmental sustainability. British Journal of Management. 2018
Jan;29(1):43-62.
7. Khoroshi, Pouran . Teacher professional development strategies in
developed countries with emphasis on the need to pay attention to it in
Farhangian University. Scientific Quarterly of Thought Teacher
Training,2015, 1 (1), 66-53.
8. Baker, Kathryn A. and Branch, Kristi M. Concept underlying
Organizational Effectiveness. Ch.2002, 1.
9. Norton, S. Economic freedom of the world: 2008 annual report. The Fraser
Institute 2008.
10. Wright, Roger Card. Introduction to staff training and improvement.
Translated by Mohammad Ghahremani and Marjan Arianfar. Tehran:
Management Research and Training Institute Publications 2013.
11. Lee, A. Quality teaching for diverse students in schooling: Best evidence
synthesis June 2003. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.

106

1400  پاييز،30  شماره، سال هشتم،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني

12. Camblin, L. and Steger, J. “Rethinking Faculty Development”; Journal of
Higher Education, 2000, 39(1), 35-38.
13. Whaley A, Gillis WE. Leadership development programs for health care
middle managers: An exploration of the top management team member
perspective. Health care management review. 2018 Jan 1;43(1):79-89.
14. Hoy, W. K. Toward an organizational model of achievement in high
schools:
The significance
of
collective efficacy. Educational
Administration Quarterly, 2002, 38(1), 77-93.
15. Hennessey Jr HW, Bernardin HJ. The relationship between performance
appraisal criterion specificity and statistical evidence of discrimination.
Human Resource Management: Published in Cooperation with the School
of Business Administration, The University of Michigan and in alliance
with the Society of Human Resources Management. 2003 Jun;42(2):14358.
16. Noé, F. Innate and adaptive immunity during epileptogenesis and
spontaneous seizures: evidence from experimental models and human
temporal lobe epilepsy. Neurobiology of disease, 2008,29(1), 142-160.
17. Laei, G. Determination of the planting depth of potato seed tuber yield and
yield components of two varieties agria and draga response curves
seed. Annals of Biological Research, 2012, 3(12), 5521-5528.
18. Suato, M. Auto-catalytic ceria nanoparticles offer neuroprotection to adult
rat spinal cord neurons. Biomaterials, 2007, 28(10), 1918-1925.
19. Rezaian, Ali. Fundamentals of Organizational Behavior Management. The
tenth edition. Tehran: Samat Publications 2014.
20. Farahbakhsh, S.; Jafari Sarabi, M.; Siyah Kamary, a; Gholami, M. and
Moradi, S. Development of scientific-professional competencies of primary
school principals in Lorestan province. Journal of School Management,
2017, 5 (1), 127-113.
21. Abdullahi, H. and Raisi, n. Criteria for evaluating the performance of
school principals. Journal of Psychological Studies and Educational
Sciences, 2017, 2 (3), 12-1.
22. Pourkarimi, J .; Farzaneh, M. and Norouzi, M. Analysis of professional
competencies of school principals; Findings of a combined study. Journal
of School Management, 2015, 4 (1), 25-1.
23. Hayat, Ali Asghar, Abdollahi, Bijan, Zeinabadi, Hassan Reza and Arasteh,
Hamidreza. Qualitative study of the needs and methods of professional

 ابوالقاسم دلخوش کسمايي و محمود صفري، مژگان فرهادفر/ ... طراحي الگوي توسعه مديران

107

development of school principals, education and learning studies, 2015, 7
(2), 62-41
24. Reston, N. D. Grading the strength of a body of evidence when assessing
health care interventions: an EPC update. Journal of clinical
epidemiology, 2015, 68(11), 1312-1324.
25. Galavzi, P. Principals’ Perceptions of Their Own Professional
Development. Presented to the faculty of the Graduate School of the
University of Texas at austain, in partial fulfillment of requirement for
degree of doctor of education 2011.
26. Amini Javid, Leila. The effect of promoting spiritual intelligence on
depression and happiness of female first year high school students in
Kermanshah in the academic year 2012-2013. Master's thesis, unpublished,
Al-Zahra University 2013.
27. Angelides, P. Forms of leadership that promote inclusive education in
Cypriot schools”, Education Management Administration and Leadership,
2012, 40 (1), 21-36.
28. Brown, C. & Militello, M. "Principal's perceptions of effective professional
development in schools", Journal of Educational Administration, 2016,
6(4). 56-67.
29. Dehghani, Mohammad Mohsen. Investigating the relationship between
moral intelligence and organizational commitment of the staff of welfare
rehabilitation centers in Yazd in 2014. Master's thesis, unpublished,
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences 2015.
30. Demirel, Y., & Yücel, İ. The effect of organizational justice organizational
commitment: a study on automotive industry. International Journal of
Social Sciences, 2011, 11(3), 26-37.
31. Cowan, D.A. Translating Spiritual Intelligence into Leadership
Competencies. Journal of Management, Spirituality & Religion, 2010, 2(1),
112-118.
32. Adeyemo, S. A. The relationship between effective classroom management
and students’ academic achievement. European Journal of Educational
Studies, 2012, 4(3), 367-381.
33. Alexander, P. M., Holmner, M., Lotriet, H. H., Matthee, M. C., Pieterse, H.
V., Naidoo, S., Twinomurinz, H., & Jordaan, D. Factors Affecting Career
Choice: Comparison Between Students from Computer and Other
Disciplines. Journal of Science Education and Technology, 2010, 20(3),
300- 315.

108

1400  پاييز،30  شماره، سال هشتم،فصلنامه آموزش و توسعه منابع انساني

34. Amram, Y. The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical
grounded theory. Paper presented at the 115th Annual (August 2007)
Conference of the American Psychological Association, San Francisco
2007.

