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 چکیده 

 به لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطالعات آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعهروش این پژوهش   

 متوسطه دوره مدارس معلمان و باتجربه مدیران ووپرورش آموزش حوزه خبرگان شامل کیفی بخش در آماری

د که بو افتهیساختارهای نیمه بود. ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی، مصاحبه تهران شهر دوم

های حاصل از مصاحبه به روش هدفمند انتخاب شدند. داده یریگنمونه از طریق روش شوندگانمصاحبه

و  هامؤلفه، شدهییشناساهای با توجه به تم تیدرنهاگردید.  کدگذاری و بنیاد پاالیش تئوری داده

 موجود ، وضعیتشدهمیسترهای مدل اولیه پژوهش ترسیم گردید. در مرحله کمی با استفاده از مدل شاخص

سنجش شد. روش پژوهش در این مرحله کمی از نوع پیمایشی  دوم دوره متوسطه مدارس مدیران شایستگی

نفر  161که  بود 8931در سال  نظری شهر تهران دوم متوسطه مدارس مدیران کلیه شامل آماری بود. جامعه

، بیست مضمون مربوط به شایستگی مدیران کیفی هایمصاحبهنفر بود. بر اساس  052بودند. حجم نمونه، 

فردی، شامل  هایشایستگیبندی گردیدند. بعد اول؛ اصلی دسته مؤلفه 6مدارس استخراج شد که در قالب 

منابع انسانی و  هایبانام مدیریتی، دو مؤلفه هایشایستگیهای شخصیتی و ارزشی است. بعد دوم؛ مؤلفه

این بعد، تخصص و شغلی است. بر  علمی و شغلی، دو مؤلفه هایشایستگیبینش و نگرش دارد. بعد سوم؛ 

مدارس  مدیران انتخاب اثربخش، شرایط آموزشی نظامبه دستیابی اساس نتایج پژوهش پیشنهاد گردید برای

 هایشایستگی چون هاییمولفه مدیران در انتخاب وپرورشآموزششود. مدیران ارشد  بازتعریف باید

 .دهند قرار مدنظر را فردی هایتخصصی و شایستگی و علمی هایستگیشای مدیریتی،

 

    .،  مدیران مدارس متوسطه تهرانوپرورشآموزشگوی شایستگی، ال کلید واژگان:
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 مقدمه

 هاآنهویت داده و از طریق  هاآنهستند که به  هاانسانذاتی نیازمند  طوربه هاسازمان   

 دعتقاا بهعنصر نیل به اهداف سازمانی، مدیریت است.  نیترمهمند. رسانها را به انجام میفعالیت

 منابع ثربخشا انمدیر ت.ـسا آن مدیریت ن،مازسا هر بخشاتیح و صلیا عضو ،کردرا پیتر

 منجر نکنارکا خاطر ضایتر بوـمطلسطح هم و عالی دعملکر به هم که یقیطر به را نسانیا

 و شایستگیها از یمندهبهر مدیریت دنبو ؤثرـمو  قـموف ایرـب ،ینابنابر .رندیگیم رکا به د،شو

نقش  (.,Farahi Buzanjani & et al 2015)دارد  ورترـض ابیـکتسا و یـتذا یهاییتوانا

 در را مدیریت علم که افتهیگسترش حد بدان هاسازمان عملکرد توانمند در و شایسته مدیران

 عصر را بیستم قرن واند کرده محسوب انسانی معلو یهارشته نیتردهیچیپ و نیترمهم ردیف

. یکی از اقدامات مهم برای به فعلیت انددهینام آگاه مدیران دنیای را امروز دنیای مدیریت و

ی مناسب با هاگاهیجاافراد در  قرار دادنی بالقوه منابع انسانی، هاتیظرفو  هاتیقابلرساندن 

نیروی انسانی تحت عنوان قرار  درباره. چنین دیدگاهی است هاآنی هاتیقابلتوانایی، تجارب و 

 Robbins, 2006) شودیمموقعیت شغلی مطرح  نیترمناسبفرد در  نیترستهیشاگرفتن 

translated by the Arabs, 2013.)  در مواجهه با  رندهیگمیتصمفرد  نیتریاصل عنوانبهمدیران

حتی شکست سازمان ایفا  و یار موفقیت ی داکنندهنییتعمسائل و مشکالت سازمانی نقش 

 .کنندیم

 موفقیت خوب، مدیریت .است آن شایسته مدیریت مدارس، در نقش نیتریاساس و نیترمهم

 حتی و یا 0اطالعات فناوری ،8توسعه و پژوهش از تراثربخش که کندمی بینیپیش را سازمان

 یران در نحوه مواجهه با مشکالتاست.  همچنین با توجه به اینکه عملکرد مد کارکنان مهارت

 و شایسته مدیران به مدارس نیاز امر، ی دارد، همیناژهیوی اهمیت سازمانبرون و یسازماندرون

 مدیران نقش بهوپرورش آموزش یتوجهکم مسئله؛ و داندیم ضروری شیازپشیب را توانمند

 ینوعبه که آموزان دانش تربیت و تعلیم جهت بانشاط و آرام و سالم محیط ایجاد در مدارس

 یک .(Adli and Varkan, 2018)است کننده نگران بسیار هستند،مرزوبوم  این سازانندهیآ

 عملی الگوی یکعنوان ، بهباشد خوب عملیاتی مجری یک براینکه عالوه باید مدرسه مدیر

 ،وپرورشآموزش نظام در .باشد شایسته زیربرنامه و استعداد مدیر، تغییر فرهنگ عامل، معتبر

 بسیار ریتأث تواندیم مدارس مدیریت حوزه در ژهیوبه شایسته و توانمند انسانی سرمایه داشتن

 ,ferris & grady) نماید ایجاد تربیت و تعلیم نظام کیفی و کمی اهداف ارتقای در چشمگیری

                                                           
1. R&D 

2. IT 
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 ی،منطق و درست تصمیم اتخاذ ضمن بتوانند که هست نیاز مدیرانی امروزه به. (2006

 خود کار مقابل در و دهند ارائه معضالت و مسائل حل جهت سازنده و خالقانه راهکارهای

 ژهیوبه را آموزشی یهاجانبه سازمانهمه گسترش چنانچه .(vane wart, 2013) باشند پاسخگو

 تجربه و دانش یریکارگبه سایه در توانمند و ماهر مدیران داشتنمستلزم  پاسخگویی، زمینه در

 دروپرورش آموزش کیفی و کمی توسعه و سوکی از فناوری و علم پیشرفت .داندیم یتخصص

 مواجه خاصی مسائل با خرد و کالن سطوح در را آموزشی، نظام دیگر سوی از اخیر دهه چند

 نیز و آموزشی نظام یهاچالش بروز واقعی و اصلی محل مدرسه (.Hislap, 2013)است  ساخته

هرگونه  کارامد حل نیز و رو پیش یهاچالش با منطقی برخورد. است نظام این اهداف تحقق

 است یاباتجربه و متخصص نیروهای یریکارگبه و تدوین و تهیهدرگرو  آموزشی مانع و چالش

 با معتقد است مواجهه fang (2016) باشند، چنانچهمند بهره مدیریت دانش از حالنیدرع که

. درواقع است مدارس مدیران بیشتر شدن یاحرفه نیازمند تغییر مدیریت در رو پیش یهاچالش

، یستگیبر شا مبتنی انسانی منابع مدیریت نظام استقرار برای مدیران اساسی نیازهای از یکی

 قبیل از مختلفی اهداف برای تواندیم مدلی چنین که است شایستگی مدل از یبرخوردار

 یاگسترده ی، کاربردهاعملکرد مدیریت و کارکنان، آموزش، توسعه نیرو استخدام و انتخاب

 ,Boxal & Purcell) مدیران شایستگی ینهیزمی موجود در هایبررس وجودنیباا .باشد داشته

 زمینه این در مناسبی کاربردی الگوی به توانیم یسختبه که است آن از یحاک(. 2011

 چگونه یاحرفه شایستگی ولیمت یهاسازمان و نهادها که شودیم مطرحسؤال  نیو ا افتیدست

 ؟کنندیم انتخاب مطلوب نحو به را مدیران که باشند مطمئن توانندیم

منظور به توانمند و شایسته افراد تربیت برای مناسب یهاوهیش شناسایی و چگونگی کشف

 هرچه استفاده برای ممکن راهکارهای نیمؤثرتر از و است اهمیت حائز مدیریتی، مشاغل تصدی

 هر اجرایی یهاپست نیترحساس در انسانی منابع بالقوه یهایتوانمند و تجارب از بیشتر

 مدیریت که داردیم بیان Likama (2015). (Babaei Zakiki, 2011) رودیم شمار به سازمان

 فراگیری با. کندیم دیتأک آموزشی و اجرایی عوامل کمی و کیفی سطح ارتقای بر نوین،

 را نظام آموزشی نفعانیذ یمندتیرضا میزان توانیم مدارس مدیران یسو از الزم یهامهارت

 توانایی که بگمارند مدیریتی یهاپست در را افرادی تا شودیم سعی امروزه بنابراین .داد افزایش

 در جلسه نیصدم کی در اداری عالی شورای راستا، همین در. باشند داشته را الزم شایستگی و

 و اجرایی یهادستگاه مدیریت و انسانی نیروی یوربهره و اثربخشی رتقایامنظور به 8910 سال

 افزایش و هاتیریمد در ثبات ایجاد و شایسته مدیران انتصاب و، انتخاب مطلوب نظام برقراری
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 نموده مصوب را مدیران تغییر و، انتصاب انتخاب، ضوابط شغلی ارتقا برای کارکنان در انگیزه

 تصدی برای شایسته افراد شناساییمنظور به که است آمده نامهنییآ این 3 ماده در. است

 و مدیریت، سازمان افراد لیاقت و توانایی بروز یهانهیزم نمودن فراهم و مدیریتی یهاپست

 اختصاصی و عمومی آزمونهای برگزاری به نسبت توانندیها مدستگاه و کشور یزیربرنامه

 به را شرایط واجد افراد و اقدام سرپرستی و مدیریتی یهاپست داوطلبان بین از مدیریتی

 Approvals of the Management Systems Reform)کنند  معرفی مسئول مقامات

Program from the seven programs of transformation in the administrative 

system, 2003.) 
 تغییرات دستخوش مدامورش وپرآموزش دلیل تغییرات گسترده محیط، نظام به امروزه

 با است طبیعی. شودیم آموزشی بعد درخصوص به مختلف یهاحوزه در نشده و شدهیزیربرنامه

 تحولی و تغییر هر که است شایسته و توانمند مدیران داشتن سایه در فقط تغییر پدیده پذیرش

 تغییرات به توجه با است معتقد danaeifard (2011) چنانچه. کرد تبدیل فرصت به توانیم را

 نظام رکن نیترعنوان مهمبه مدارسازجمله  مختلف یهاسازمان در وسیع بسیار محیطی

 یهاحوزه در مسائل تحلیل و واکاویمنظور به شایسته و توانمند مدیرانداشتن  آموزشی،

 نیرتیضرور از آن شگرف ریتأث وو پرورش  آموزشیبر نظام  حاکم سیاسی حوزه ژهیوبه مختلف

 & ahanchiyan، سو دیگر از. است آموزشی نظام در تحول و تغییر هر با مقابله در نیازها

babadi (2013)  شکست یا موفقیت با اثربخش و کارآمد رهبری و مدیریت بین کهمعتقدند 

 یهاپست در را افرادی کنندیم تالش امروزه دلیل همین به. دارد وجود معناداری رابطه سازمان

 باشند. داشته را الزم یهایستگیشا و یی، توانااثربخش رهبری برای که بگمارند مدیریت

 زمینه این در عمده موانعازجمله  شایستگی مدیران مدارس الگوی نداشتن امروزه بنابراین

 یهاچالش نیترمهم از یکی داده، نشان زمینه این در مطالعات چنانچه ؛شودیم محسوب

 مدیران انتصاب و یریکارگبه جهت مناسب الگوی نداشتن ،رورشوپآموزش نظام در امروزی

 در هاینابسامان و هایناهماهنگ برخی بروز موجب امر همین و. (Taheri & et al, 2017) است

 فضاهاییازجمله  مدارس ژهیوبه آموزشی مراکز سو، دیگر از. است گردیده تربیت و تعلیم فرایند

 یک توسعه درها سازمان گونهنی. اکنندیم معطوف خود به ار مردم توجه بیشترین که هستند

 حالنی. درعدارند ایفراوان  سهم فرهنگی و یاجتماع اقتصادی، یهاتوسعه در ژهیوبه کشور

ها سازمان ومؤسسات  سایر به نسبتها آن مدیریت شیوه ،هایژگیو برخی بودن داراواسطه به

مدرسه دخترانه و پسرانه متوسطه  161قه آموزشی، با منط 83شهر تهران دارای  .است متفاوت

که گفته شد،  طورهماننفر دانش آموز در حال فعالیت است.  812643دوم نظری و مجموع 
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 به توجه با و است آن انسانی منابع صحیح کاربرد و مدیریت نحوه به، وابسته سازمان هر کارایی

 شایستگی الگوی تدوین تیها، اهمازمانس کیفی و کمی توسعهدرروند  شایسته مدیران نقش

با این اوصاف مسئله پژوهش، این بود که نشان دهد، الگوی  .گرددیم بیشتر آشکار مدیران

ی اصلی الگوی شایستگی هامؤلفهاست؟ و  چگونه دوم دوره متوسطه شایستگی مدیران مدارس

 مدیران مدارس متوسطه دوره دوم کدامند؟

 

 وهشمبانی نظری و پیشینه پژ

ها ها و رویکردهای مختلفی در مطالعه مقوله شایستگی وجود دارد و بر آن اساس نظریهنگرش   

 هاسازمانهای الگوی شایستگی مدیران های گوناگونی برای تعیین و تبیین مؤلفهو مدل

 هـطبق کـی ایرـب هایستگیشا از وار نستادا توصیف یک: شایستگی یلگواست. ا کاررفتهبه

نمونه در ادامه  عنوانبه است.هدفمند  لیوتحلهیتجز یحدهاوا یگرد یا اداره ،شغلی وهگر ،شغلی

شود. می ارائهشده های ذکرتوضیحات مختصری در ارتباط با تعدادی از رویکردها و مدل

Horten(2013) یشایستگیها توسعه با را دخو قابتیر مزیت مؤثر و موفق نماز: سادیگویم 

 حائز ربسیا انمدیر توسعه ایبر شایستگیها دیکررو یگرد فطر از. کندیم فظح و دیجاا ادفرا

 ازنظرهمچنین بخشند.  دبهبو و توسعه را دخو دعملکر توانندیم طریق ینا از ایرز ستا همیتا

Fag (8333،) فعالیت ایبر زمال یشایستگیها شناسایی ایبر توصیفی اربزا شایستگی یلگوا 

 . ستا صنعت یا نمازسا ،شغل ر،کا در صخا نقش یک

مثابه به تواندیم شایستگی یهامدل ،میکندحمطر comperferm (2002) کهگونه همان

 توانیم یعنی یناکار رود.  به نسانیا منابع مختلف یهااقدام دنکر چهریکپا ایبر یاوهیش

 ،قعوادر و دکر حیاطر شایستگیبر اساس  را نسانیا منابع مدیریت یهاستمیرسیز از هریک

 به موجب شایستگی ینا. ستا نمازسا نسانیا منابع یهاتیفعال همۀ یمرکز هسته ،شایستگی

 نسانیا منابع مدیریت به که ستا هشد نسانیا منابع مدیریت تبیااد در یمیراداپاوجود آمدن 

 هایستگیشا دادن ارقر بااند کرده سعینظران صاحب ست. بیشترا وفمعر 8یستگیبر شا مبتنی

 نمیا که تیوتفا تنها .بکشند تصویر به را طتباار ینا نسانیا منابع ستمیرسیز و مرکز در

 ماا هاستیستگیشا با مرتبط نسانیا منابع یسیستمها یرز ادتعد در دارد، دجوونظران صاحب

 متفاوتی یهانگاه اند. دهکر ئهارا   et al& Rodolfa (2005) را مینهز ینا در تصویر نیترجامع

 در هایستگیشا یبندطبقه ،هاچارچوب این از یکی. دارد وجود هایستگیشا چارچوب به نسبت

                                                           
1. CBHRM 



  759 9911 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                   فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 مقوله سه این در هایستگیشا دادن قرار. است شخصیتی یهایژگیو و مهارت دانش، مقوله سه

 مواردی چارچوب این دردانش  از منظور .(jianping & Hokan, 2006) است متداول بسیار

 و فکری یهانهیزم به است که مشابهی موارد و مسئله حل و شناسایی تحلیلی، تفکر همچون

 یهایژگیو» .باشدیم عمل عرصه در دانش بردن کار به توانایی« مهارت» .گرددیبازم ذهنی

 ونفس اعتمادبه چون خصوصیاتی ،دیآیبرم آن نام از کهطور همان نیز« یتیشخص

 و دیگران با کردن کار مهارت میان تمایزی چوب،چار این در .شودیم شامل را یریپذتیمسئول

 تیم و دیگران با ارتباط تیمی، کار مثل ییهامهارت بنابراین؛ شودینم دیده وظایف مدیریت

 چارچوب در. استقرارگرفته ی زیربرنامه و گرایی نتیجه چون ییهایستگیشا کنار در سازی

 رویکرد حوزه سه به مدیران ازیموردن یهایستگیشا و شودیم دیده یروشنبه تمایز این دیگری

 به نسبت رویکرد و افراد به نسبت رویکرد ،(قبلی چارچوب در دانش معادلمسائل ) به نسبت

 برخالف دوم رویکرد در (AbdolAlaei & Ghaffari, 2005) است شدهیبندطبقه وظایف

 دارد وجود نیز یگرید مشابه یهاچارچوب .ستیموردتوجه ن شخصیتی یهایژگیو اول، رویکرد

 نشان مزبور یهاچارچوب بررسیهاست. آن بودن وجهی سهها آن اکثر مشترك ویژگی که

 خواهد کمک آن غنای به مدل، سادگی حفظ ضمن یچهاروجه مدلی از یریگبهره که دهدیم

 هنگام ژهیوبه ،افراد شایستگی برای را معیارهایی ،هاسازمان ادارة علم منزلۀ به مدیریت علم .کرد

 شایستگی ارتقا در زیرا است؛ داده قرار موردتوجه مختلف هایپست در آنان انتصاب و انتخاب

 :برشمرد ذیل شرح به توانمی را شایستگی معیارهای ترینعمده. کندمی پیدا مفهوم و معنی

 و یدهسازمان ،ریزیبرنامه فنون هک است شایسته مدیری: سرپرستی و مدیریتی یها. مهارت8

 و گروهی ،سازمانی امور هدایت و سرپرستی ،سازمان امکانات و نیروها کار، مناسب هماهنگی

 و فردی مشخص و دقیق گذاریهدف ،مناسب مدیریت سبک یریکارگبه و موقعیت درك ،فردی

 هایرویه و قوانین ،تشکیالت از آگاهی ،مهم امور و مسائل کنترل و بررسی ،پیگیری ،گروهی

 از یکی سرپرستی، و مدیریتی هایمهارت داشتن بنابراین،. باشد داشته را سازمان مالی و اداری

 .است شایسته فرد هایویژگی ترینمهم

 دارای باید مدیران ،بنابراین. است مدیریت جوهره گیریتصمیم: گیریتصمیم هایمهارت. 0

 و هادیدگاه ها،استراتژی و اهداف به توجه ،دقت با همراه و قاطع ،موقعبه گیریتصمیم مهارت

 سریع گذاشتن اجرا به ،گیریتصمیم در سازمان دیگر هایبخش با هماهنگی و سازمان وضعیت

 .باشد شدهگرفته هایتصمیم اثربخشی واتخاذشده  تصمیمات
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 دلیل، همین به. است ضروری و الزم سازمانی هر بقای برای خالقیت: نوآوری و خالقیت. 9

 وضع بهبود و مسائل حل برای خالقانه هایحلراه وها طرح ارائه با بتواند که است شایسته فردی

  .کند ویاروییر ،زیبرانگچالش و دشوار کارهای و جدید هایموقعیت با موجود،

 جهت در زیردستان در انگیزش ایجاد دیگران، با مناسب ارتباط برقراری: رهبری هایمهارت. 4

 رشد زمینۀ آوردن فراهم و حمایت ،راهنمایی ،خوب کار تشویق و ترغیب تأیید، ،سازمان اهداف

 که است رهبری هایمهارت ازجمله ،خود به نسبت آنان احترام جلب و دیگران در نفوذ افراد،

 .باشد داشته باید شایسته فرد

 در مختلف منابع و فنون از مندیبهره و خاص دانش از استفاده توانایی: فنی هایمهارت. 5

 سرپرستی ماهیت دلیل به پایین سطوح مدیریت در فنی هایمهارت داشتن اجرایی، هایفعالیت

 .دارد بسیاری اهمیت آن گشاییشکلم و

 ،سازمانی هایپیچیدگی درك توانایی ،ادراکی هایمهارت از منظور: ادراکی هایمهارت. 6

 جایگاه و نقش و سازمانیبرون و درون عوامل دیگر باها آن ارتباط درك و اصلی عوامل تشخیص

 نقش خاطر به عالی مدیریت پست احراز برای ،مهارت این. است مختلف هایموقعیت در خود

 .دارد اهمیت بسیار آن رهبری

 بدون و منصفانه آزاد، ،صریح ارتباط ایجاد مهارت یعنی انسانی مهارت: انسانی هایمهارت. ٧

 .تاس مدیریت کار اساس که دیگران به نسبت متقابل اطمینان با همراه و بغض و حب

 هایمهارت مقدمصف به صنعتی روابط بحث از مذاکره امروزه: مذاکره و وگوگفت هایمهارت. 1

 سخنران. است کردن مذاکره حال در همواره انسانی هر. است داده مکان تغییر مدیر یک ضروری

 انجام ایبر دیگران موضع و نظر درك برای باید ی،رونی. ازااست هنر بودن خوبی شنونده و

 .کرد تالش سازمان بیرون و درون در مؤثر و سازنده مذاکرات

 موقعبه یریکارگبه و انتشار ،گردآوری توان باید شایسته افراد و مدیران: اطالعاتی هایمهارت. 3

 .دباشن داشته قضاوت و بینیپیش ،ریزیبرنامه مانند اموری در را مربوط صحیح اطالعات

 ضروری هایالزام از وظایف، و امور انجامدر  وتریکامپ از استفاده توانایی: کامپیوتری مهارت. 82

 هایچالش پذیرش ،سازیخود برای تالش و موجود وضع به نشدن راضی. است جدید دنیای

 .است مزبور گانۀده موارد در بیشتر مهارت کسب و رشد برای الزم زمینۀ وجود جدید، شغل

 توسط دیبایم که کارکردی یهاتخصص وها نظر از حوزهصرف مدیریتی یهایستگیشا بررسی

 عرضهها ارزش و مهارت بردانش، مبتنی یهایستگیشا دسته سه قالب در آید دست به مدیران

 و صالحیت ،مدیریتی یهایستگیشا و هاتیصالح تشریح در متحد مللسازمان  .شودیم
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 هاییرفتار و تخصوصیا ،هامهارت ،شخصیتی و شخصی یهایژگیو از ترکیبی را یستگیشا

 دو ملل نمازسا .(Taheri & et al, 2017)دارد  تأثیر دفرد عملکر در مستقیم ربهطو که داندیم

 و ناییهااتو: شامل ریمحو یشایستگیها. 8 :ازاند عبارت که ستا دهکر ئهارا شایستگیدسته 

 ایبر تعهد ی،مدار یمشتر ،تیمی رکا ی،لیتپذیرومسؤ و پاسخگویی ،باطیتار یهارتمها

 یشایستگیها. 0فنّاورانه.  یهایآگاه و خالقیت ی،دهسازمان و یزیربرنامه ،مستمر یگیردیا

 د،عملکرر ب مدیریت ان،یگرد زینمندسااتو از،نداچشم شتندا ی،هبرر: شامل تکمیلی

 شامل شایستگیها از ایمجموعه ایحرفه صالحیتا ی .یتصمیمگیر و وتقضا ،فرینیدآعتماا

 ییندهاافر در دفر توسط و تعیین حرفه یا شغل هرتناسب به که ستا شنگر و رتمها ،نشدا

 تبدیل یاحرفه رفتار به وشده کسب جامعه و ریکا ،شیزموآ یهاطیمح در تجربی و شیزموآ

 آموزشی ریزی برنامه و توسعه نهمچنی و ارتقا انتصاب، و انتخاب برای ها شایستگی د.میشو

 ناییهااتو رت،مها ،نشدا انعنو به ندامیتو انمدیر شایستگی .است داشته ای مالحظه قابل نتایج

 تعریف انیگرد یتاهد و یهبرر ،مدیریت ایبر زنیا ردمو تتمایال و اـه شرـنگ تاـقاو اهیـگ و

 لاـح در و اـپوی یاـه گـفرهن رد را ادفرا تا نماید کمک انمدیر به دـناتو یـم همچنین د؛شو

  (.june, 2003) کنند مدیریت ت،دماـخ لـتحوی رـتغیی

 به. هستندها در سازمان قابتر یشافزا ایبر حیاتی یهااربزا ها،یستگیشا توسعۀو  مدیریت

 یشایستگیها تعییناز  ستا رتعبا شایستگی بر مبتنی دیکررو فهد wederli (2005) گفته

 یشکافها فحذ ایبر شتال ن،مازسا سرتاسردر  یکلید یپستهادر  رترب ادفرا ازیموردن

و  تشخیص شایسته دعملکر ینکهاز ا نطمیناو ا ثربخشا زشموو آ گزینش طریقاز  شایستگی

ها در رأس سازمان شایسته نیامدیر چنانچه ها،یستگیشا همیتا به. با توجه دمیشوداده  داشپا

ها سازمان لیلد همین به. شودیم تضمین افهدا به بیستیاها در دآن موفقیت ،گیرند ارقر

 حفظ و بجذ ،شناسایی ،قابتیر مزیت یکمثابه را به انمدیر شایستهترین تا کنندیم شتال

 صلیکنندگان او اداره انیتگراهد ن،حااطرعنوان به انمدیر نقشو  هجایگا همیتا وزهمر. انمایند

و  یابیارز اری،نگهدو  بجذ ب،نتخاا مؤثر یهانظام یریکارگو به نیست هپوشید کسی بر نمازسا

 ست.ا رداربرخو هیژو و مهم جایگاهیاز  طبیعتاً نیز نناآ توسعۀ

 دیگران، مدیریت رهبری، خود شامل رهبری شایستگی عوامل Redik (2014)در پژوهشی 

 یگفتهبه  رقابتی است. موقعیت به توجه موفق، پروژه رهبری در محیطی عوامل و روانی عوامل

 پروژه، مدیران اجتماعی و شخصی یهایستگیشا با مرتبط یهای( خود سنج0285) یکامال

 ،درازمدت درکم دست شایستگی، یهاهینظر و پروژه مدیران کاری زندگی موردنیاز یهامهارت

 مدیران فردی یهایستگیشا Vistlinc (2016) .گذارندیم تأثیر آنان توانمندی و شایستگی بر
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 باعث اصلی، وظایف به هایستگیشا اتصال بزرگ یهاشرکت پایدار مدیریت یهاوهیش درگیر

 و( ارزیابی و توسعه) آموزشی زمینه و گردیدهها آن از یمندبهره و هایستگیشا شدن دارتریمعن

بعضی از صاحب نظران  .ردیگیم قرار یادگیری مدار در( توسعه ژهیو)به مدیریت یهانهیزم

 یهاارزش و افهدا ،هایاستراتژ با ادفرا رفتار دنکر مرتبط به شایستگی یهامدل نددار هعقید

 اررـقمورداستفاده  یریگمیتصم یتاهد ایبر نیز مانیزاـس سطح در و کندیم کمک مانیزسا

 از بجتناا به توسعه و زشموآ منظا یمبناعنوان به شایستگی لمد از دهستفاا رونیازا .ردیگیم

 نکته ینا از خاطر نطمیناا موجب و کندیم کمکزودگذر  سمر یک از وییرپ یامدت کوتاه یدد

ای از مبانی نظری خالصهپیشینی.  اردمو به تا دارد تمرکز هیندآ به بیشتر منظا که شودیم

 گردد:می ارائه 8شایستگی در قالب جدول 
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 مبانی نظری شایستگی یبندجمع. 1 جدول

 وعموض سال پژوهشگران ردیف

 مفهوم شایستگی 8332 فورنهام 8

0 
بختیاری و 

 همکاران
 مفهوم شایستگی 8930

 ی مرتبط به همهامهارتو  هانگرشی از دانش، خصوصیات، امجموعهشایستگی  0223 سانچز 9

4 
نیرومند و 

 همکاران
 ی شایستگیهامؤلفه 8938

5 
نیلسون و 

 همکاران
 تدوین الگوی شایستگی 0288

 مهارت فنی، اداری، ارتباطی، ادراکی و رهبری 0225 پورتر 6

 شایستگی مدیران و آینده سازمان 0223 هونگ هو ٧

 ی شایستگیسازمدل 0289 بیک فالوی 1

 زکنندهیمتما ویژگی عنوانبه شایستگی 8310 بویاتزیس 3

 زکنندهیمتما ویژگی عنوانبه شایستگی 8336 مارشال 82

 ی دیگر(هایژگیوو  مهارت )دانش، توانایی، 8سوکا 0286 کاتانو و همکاران 88

 رفتاری الگوهای از یامجموعه عنوانبه شایستگی 0221 انیس 80

 ندارد وجود شایستگی درباره معینی یشناساصطالح و واحد تعریف 0282 کالرك و ارمیت 89

 0223 هریسون 84
مدیریت  اطات،ارتب موفقیت، عوامل و ریسک سازمانی، تغییر اطالعات، فناوری

 گرایی نتیجه و رهبری فرایند،

 0282 کرافورد 85
ارتباطات،  تیم، توسعه و انتخاب ی،زیربرنامه ذینفعان، مدیریت رهبری،

 مهارت و دانش ،مسئله حل و یریگمیتصم

 0288 راجا 86
استعداد،  مدیریت یادگیری، شغلی مداری، مشتری راهبردمحوری، سازمان

 (شکوفایی کاری، طرواب رهبری،) رفتاری

 0285 لیکاما 8٧
اختالف،  مدیریت تحلیلی، تفکر استرس، مدیریت ی،ریپذانعطاف خودسنجی،

 نوآوری ارتباطات، تعهد،

  

 مؤثر های مولفه تدوین و با عنوان شناسایی Ebrahimzade & Nazem (2018)در پژوهشی   

 113 به توجه با گرفتند کهشهر تهران، نتیجه  ابتدایی مدارس مدیران شایستگی مدل بر

 هایشایستگی فردی، بین هایشایستگی فردی، هایشایستگی مؤلفه چهار تعداد شاخص،

                                                           
1. Kaso 
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 مثبت و اثر مؤلفه چهار هر همچنین .شد شناسایی تخصصی و علمی هایشایستگی و مدیریتی

 نبیشتری مدیریتی هایشایستگی که داشتند ابتدایی مدارس مدیران شایستگی بر معناداری

 -علمی یهاتیصالح ینوتدطرحی با عنوان  Farahbakhsh (2017).داشت آن بر را تأثیر

 .شد دهستفاا کیفی هشوپژ روش ن انجام دادند، ازلرستا نستاا ییابتدا ارسمد انمدیر یاحرفه

 دآوریگر ایبر. ستا نلرستا نستاا ییابتدا ارسمد انمدیر تمامی شامل ریماآ یجامعه

 ینا در. پذیرفت رتصو مصاحبه ییابتدا ارسمد بمجر انمدیر از نفر 02 با کیفی یهاداده

 بنتخاا ایبر برفی گلوله تکنیک از و اول نفر بنتخاا ایبر هدفمند یریگنمونه روش از ،هشوپژ

: ازنظر دبوشرح  نیبد یددگر حمطر هشوپژ ینا در که صلیا السؤ. شد دهستفاا یبعد اتنفر

 ییابتدا انمدیر یاحرفه -علمی یهاتیصالح دهندهلیشکت یهاکنندگان مؤلفهمشارکت

 داریمعن راتعبا و مفاهیم ،هامصاحبه متن ینگرزبا و ورمر با ابتدا هاافتهی تحلیل در ؟منداکد

 صلیا یهامقوله رات،عبا و مفاهیم ینا اریکدگذ و لیوتحلهیتجز از پس ؛شدند اجستخرا

 رتعبا بیبه ترت ارسمد انمدیر یاحرفه یهاتیصالح که داد ننشا نتایج. شدند اجستخرا

 ،جتماعیا خالقیا ی،هنر ،نسانیا بطروا یهامهارت ،معلمی یتجربه ،مدیریتی تخصص: از نددبو

  .نگیزشیا

 دوره انمدیر ایبر شایستگی یلگوا ئهبا عنوان اراShabani & et al (2018)پژوهشی در    

 انمدیر ایبر شایستگی یلگوا ئهارا به هشوپژ نیدر اان تهر شهروپرورش آموزش ییابتدا

 92 ادتعد را حاضر هشوپژموردنظر  ریماآ جامعه. ستاشده پرداخته انتهر شهر ییابتدا ارسمد

 گلوله ریسرشما یریگنمونه کمک به که ستا داده تشکیل نخبرگا از( دمر 05 و زن 5) نفر

ازنظر  حاضر هشوپژ روش. شدند بانتخا تربیتی معلو زهحو هخبر نفر 92 ادتعد هدفمند برفی

 طریق از و ستا دبنیا داده مطالعه عنو و ماهیتازنظر  و کیفی دادهازنظر  و دیبررکا اف؛هدا

 .شد هداخو نهایی بومی یلگوا یک یتفسیر نظریه از دهستفاا با تیدرنها و مصاحبه

 د،بعاا ،گولا آن در که مصاحبه افتهیسازمان مفر یک کمک به حاضر هشوپژ سنجش اربزا

 و تمطالعا ،هاافتهی ،لگوهاا کلیه ابتدا. ستا شدهمیتنظ شایستگی یلگوا یشاخصها وها مؤلفه

 یبندمقوله از بعد و شدند حصااها شاخص ز،با یکدگذار توسط سپس و شدهیبررس هایتئور

 از و دوش منجاا نتخابیا یکدگذار تاشده ارسال زهحو نخبرگا از نفر 92 ایبر ریمحو یکدگذار

 مصاحبه مفر ییروا و رعتباا. شد هسیدر ینظر عشباا به عمیق مصاحبه و لفید فن طریق

 و ستا کیفیها داده لیوتحلهیتجز روش. ستا هشد آورده ستد به لفید فن دمد به شایستگی

 ارسمد انمدیر ایبر شایستگی بهینه یلگوا که ستا آن بیانگر حاضر هشوپژ یافته نخستین
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 تواندیم که ستا شاخص 804 از مرکب لگوا ینا. ستا امکد انتهر شهروپرورش زشآمو ییابتدا

 رمذکو یلگوا که ست آن بیانگر حاضر هشوپژ یافته میندو. باشد ارسمد در انمدیر ریادمد

 هنیذ بعد شامل لویتاو ترتیب به که ستا بعد 6 از مرکب لگوا ینا. ستا دیبعاا چه از مرکب

 در ستا یهبرر بعد و دیعملکر بعد ،خالقیا بعد دی،فر بین بعد دی،فر درون بعد ،بینشی

 شامل که ستا ردمو 89 رمذکو یلگوا هندزسا یهامؤلفه حاضر هشوپژ یافته سومین

 رکا ی،احرفه رفتار ،شخصیتیی هایستگیشا ،کیادرا یهامهارت ی،ریگمیتصم یهامهارت

 ،نسانیا منابع مدیریت ،شیارز یاهیستگیشا ی،احرفه قخالا ،تباطیار یهامهارت ،تیمی

 حاضر هشوپژ یافته مینرچها ستا مدیریت و یاستانداردساز رت،مها و نشدا ،ییاجرا مدیریت

 .ستا ییهاشاخص چه از مرکب رمذکو یلگوا یهامؤلفه از یک هر کهآن است  بیانگر

 داده یاهیظرن ارس،مد انمدیر بالندگی وشکابا عنوان  Nasirivalikbani (2016)پژوهشی در 

 تغییر دیجاا مهم یهااربزا از یکیآن با مرتبط یهابرنامه ایجرا و ارسمد انمدیر بالندگید بنیا

 و یوربهره فتنر باال به منجر میرمستقیغ و مستقیم گونه به که ستا شیزموآ منظا در لتحو و

 انمدیر ندگیبال ایبر مفهومی لگوییا ینوتد هشوپژ ینا فهد. شودیم نسانیا وینیر توسعه

 مبتنی دهبررا از دهستفاا با که دبو کیفی هشیوپژ هشوپژ ینا. دبو رسفا نستاا ییابتدا ارسمد

 رمعیا یریکارگبه و هدفمند دیکررو از دهستفاا با ستارا ینا در. شد منجاا دبنیا داده نظریه بر

 رسفا نستاا ییابتدا ارسمد انمدیر از نفر 08 با افتهیساختار نیمه ییهامصاحبه ی،نظر عشباا

 وکنندگان مشارکت بینیزبا روش دو ازها داده ییروا و رعتباا آوردنبه دست  ایبر ،شد منجاا

 ،مرحله سه طی درها داده تحلیل نتایج. شد دهستفاا هشوپژ درکننده شرکت غیر نخبرگا ورمر

 مقاله ینا که ستا کلی مقوله 86از  حاکی نتخابیا اریکدگذ و ینظر اریکدگذ ز،با اریکدگذ

 تغییر ،مستمر دبهبو به زنیا علی یطاشر: شامل یمیراداپا لمد بچورچا در را مطالعه یهاافتهی

 بالندگی برنامه( ریمحو هپدید)فاهیر و مالیمسائل  دی،بنیا یهاداده و نشدا در

 و یممستق ییاجرا یهاروش ،وپرورشآموزش ادارات در بالندگی کزامر دیجا( اهادهبررا)کتیرمشا

گر( مداخله یطاشر) نوین یهایفناور ،کتیرمشا فرهنگ ،حمایتی و زبا جو( مینهز) میرمستقیغ

 یاحرفه و دیفر بالندگی( پیامدها و) نسارمد شایستگی ،کنندهلیتسه راتمقر و نیناقو

 تربیت و هگیرنددیا نمازساعنوان به سهرمد توسعهزان، موآ نشدا تحصیلی موفقیت ان،مدیر

 انمدیر توسعه طرحی با عنوان Abaspour & et al (2017) .ستا دهکر تحلیل هبالند ندوشهر

 ملی شرکت انمدیر شایستگی توسعهمنظور بهشایستگی  یلگوا بر مبتنی انیرا زگا ملی شرکت

 .شد منجاا کتشافیا ترکیبی روشبه  هشوپژ ینا ،ارائه کردند بمطلو یلگوا ینوتد و انیرا زگا
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 یبرمبنا. یددگر منعکس هشوپژ مفهومی یلگوادر قالب  یصلا مؤلفه ٧ها داده لیبا تحل

 ینا ییوروا حیاطر هشوپژ پرسشنامه ،کیفی مرحله یهالیوتحلهیتجز از حاصل یهاافتهی

 یلفاآ ضریب محاسبه قیاز طر آن پاپایی ( و%٧4نظران )ازنظر صاحب دهستفاا با پرسشنامه

 روش به که انیرا زگا ملی شرکت انمدیر از نفر 862 ریماآ نمونهو در  محاسبه( %13خ )نباوکر

 نتایج. شد دآوریگر هشوپژ کمی یهاداده و اجرا ،نددبوشده انتخاب نسبی یاطبقه یریگنمونه

 زگا ملی شرکت در انمدیر شایستگی کلی ضعیتو دهدیم ننشا کمی یهاداده لیوتحلهیتجز

 ننشا یتأیید عاملی تحلیل نتایج همچنین و دهبو بمطلو نسبتاً و میانگین از باالتر انیرا

 شایستگی ینیبشیپ جهت کافی عاملی ربا دارای شدهییشناسا هفتگانه یهامؤلفه که دهدیم

 یتحلیلگر شایستگی دهندهلیتشک یهامؤلفه بین در لکن ،هست انیرا زگا ملی شرکت انمدیر

 د و دربو 2/95 داریعنام سطح دارای R0=0/025و  2/86 عاملی ربا با تژیکاسترا دیکررو مؤلفۀ

 دارای R0=0/04و  2/83 یبار عامل با یریگمیمسئله و تصم حل مؤلفه هنیذ شایستگی بعد

 بمطلو یلگوا یریکارگبه با الذ ؛شدند فحذ کلی لمد ازبود که  2/08 داریمعنا سطح

 انمدیر یهایستگیشا ءتقاار جهت در متناسب شیزموآ یهابرنامه ان،مدیر شایستگی

 ایبر ارپاید قابتیر مزیت و تضمین انمدیر یهایستگیشا وها مهارت یشافزا تا ه،شدییزرهبرنام

  .ددگر محقق نمازسا

 در درگیر مدیران برای فردی یهایستگیشا عنوان با خودVeslinc (2016) پژوهش در 

 وظایف با مرتبط یهایستگیشا کشف آن هدف که بزرگ یهاشرکت پایدار مدیریت یهاوهیش

، اتصال داد نشان جی، نتابود یو آموزش بزرگ یهاشرکت برای کاربردی مزایای و مدیریتی لیاص

 از یمندبهره فرصت و شده معنادارتر شایستگی این شودیم باعث اصلی وظایف به هایستگیشا

 ژهیو)به تیریمد یهانهیزم و( ارزیابی و توسعه) آموزشی زمینه اساس نی. به راگردد فراهمها آن

 Cothernدر مطالعه ای  .ردیگیم قرار خدمات یادگیریمثال عنوانبه یادگیری مدار( در توسعه

 های داده از استفاده سیاست با اجرای مدرسه و مقدمات ای حرفه با عنوان توسعه (2014)

 دو در مدیران ای حرفه پیشرفت در موجود مباحث و ها عناصر، زمینه تعیین برای کمی و کیفی

 تغییرات اجرای راهکارهای پرسنل و به مربوط داد مسائل نشان لوئیزیانا در ها لسوالیمدرسه و

شود و این اصول  گنجانده ای حرفه توسعه در که دارد احتیاج اولیه اصول مدرسه به پردیس در

 و مدرسه از تأمل، اجازه بازدید برای زمان ارائه پیگیری، ارائه همساالنشان، بین همکاری شامل

آموزشی  رهبری خصوصیات تطبیقی مطالعه Daivis (2015). باشد تحقیق بر مبتنی هبرنام

های شغل، داشتن دولتی ویرجینیا، دریافت که ویژگی مدارس ای منطقه فنی مرکز مدیر برای
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تخصص مدیریت آموزشی و سابقه و تجربه معلمی، ارتباط با دانش اموزان و رعایت مسائل 

 .از جمله ویژگیهای یک مدیر مدرسه خوب استارزشی و اخالقی مثل صداقت 

 یهایستگیشا با مرتبط یهایخود سنج نتایج گزارش باهدف Likama (2015)در پژوهشی  

 زندگی ازیموردن یهامهارت داد، نشان داد انجام کمی روش به پروژه مدیران اجتماعی و شخصی

 آنان توانمندی و شایستگیت، بر درازمد درکم ، دستشایستگی یهاهینظر و پروژه مدیران کاری

 گرفته نظر در ستیبایم پروژه مدیران ارتقای و استخدام زمان اساس این بر که گذارندیم ریتأث

 ،جتماعیا و دیفر یهایستگیشا صخصو در وژهپر مدیر ٧52 یابیدارزخو از پس، لیکاماشود. 

 گرا حتی. نستدا هایستگیشا نیترمهم را ربتکاا و رضتعا مدیریت ی،هبرر ،پیشرفت كمحر

. دارد دجووها آن توسعه ایبر شتیاقیابازهم  ،باشد شتهدا را هایستگیشا ینا عمل در قبل از دفر

 س،سترا مدیریت ،تحلیلی تفکر یهایستگیشا باید که نددکر سحساادهندگان پاسخ ،عالوهبه

 داد، دبهبو را هایستگیشا توانیم نچو. هندد توسعه را پیشرفت كمحر و تصمیم کیفیت

 نتایج باید همچنین ؛کنند تعیین دخو یهاپروژه ایبر را هایستگیشا نیترمهم باید هاسازمان

 تا کنند ترغیب را وژهپر انمدیر ،هاسازمان که ستا مهم. بگیرند نظر در را تحقیق ینا

 کل وها ژهپرو به را موفق و مثبت نتایج رت،صو ینا در و هندد توسعه را دخو یهایستگیشا

 کنند. ضافها نمازسا

 در ورزشی کلوپ مدیران شایستگی مدل یک توسعهباهدف  که Gjoligaj (2014) پژوهشی در

 اعضای طرف از نمایندگی به باشگاه مدیران و ورزشی رشته 89 از دلفی روش به آلبانی

مؤلفه  88 بر اساس مدیریت شایستگی مدلارائه  جهی، نتپذیرفت انجام آلبانی در سهامداران

، دانش ورزشی دانشکارکنان،  تیری، مدارتباطی یها، مهارترهبری شامل مهم شایستگی

 را مدیریت، امکانات مالی نی، تأممردم، رابطه مسئله، حل بازاریابی اهداف به یابی، دستقانون

 صالحیت عنوان با خود پژوهش در Bitterova, Haskova & pisonova (2014) نمود. محرز

 صالحیت چهار از مدارس رهبران که دادندنشان  مدیریتی یهادر حوزه مدارس رهبران یاحرفه

و توسعه  ایجاد تی، صالحیادگیریمؤثر  یهایاستراتژ خلق برای توانایی یعنی عمده کلیدی

 صالحیت و مسئولیتی یهاحوزه دادن ونشان عی، توزآموزان دانش برایمؤثر  یادگیری محیط

گونه که گفته شد، برای تدوین الگوی همان. مندندبهره آموزشی فرایندهای کنترل و راهنمایی

شوند. های الگوی شایستگی شناسایی میها و شاخص، مؤلفهوپرورشآموزششایستگی مدیران 

گردد. در این الگو می ارائه 8شکل  صورتبهمدل مفهومی و چارچوب نظری مستخرج از پیشینه 

 عنوانبهشخصیتی، ویژگی اخالقی، بینش، نگرش، دانش و اعتبار  یهایژگیومهارت، توانایی، 

 است. شدهارائهی شایستگی مدیران مدارس، هامؤلفه
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 روش پژوهش  

 ماهیت، آنگونه که ازنظرای، کاربردی و این پژوهش بر مبنای هدف، توسعه     

(2007) Creswell,planoclark از  .است 8لیاستدالل می کنند ترکیبی، اکتشافی متوا

-ها و همچنین سنجهمؤلفه مصاحبه اکتشافی جهت استخراج ازجملهی کیفی مقتضی هاروش

یابی الگو استفاده می شود. در مرحله های کمی برای اعتبارهای پژوهش استفاده شده و از روش

های الگوهای شایستگی مدیران اول مطالعه مقدماتی مبانی نظری مرتبط با تحقیق در حوزه

ی موردبررسی قرار گرفت. در این مرحله ادبیات پژوهشی داخلی و خارجی نیز موردبررسارس مد

قرار گرفت و الگوی مفهومی مستخرج از ادبیات تدوین شد. در ادامه برای تدوین الگوی 

شایستگی مدیران با تعدادی از مدیران مدارس متوسطه دوم شهر تهران و کارشناسان خبره 

ها و آمد. بر اساس نتایج مصاحبه به عمل 0های نیمه ساختاریافتهه، مصاحبوپرورشآموزش

متوسطه دوم شهر تهران، طراحی  وپرورشآموزشپیشینه تحقیق، الگوی اولیه شایستگی مدیران 

                                                           
1. Exploratory Sequential Design 

2. Semi-structured 

 مستخرج از مبانی نظری و پیشینه پژوهش یمفهوم مدل. 1شکل
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 وزارت آموزشی و اجرایی مدیران ،وپرورشآموزش حوزه خبرگان با کیفی بخش در گردید.

مصاحبه انجام  تهران شهر دوم متوسطه دوره مدارس مانمعل وباتجربه  مدیران ووپرورش آموزش

گیری تا احتمالی بود. نمونه 8گیری هدفمندنمونه روش کیفی بخش در یریگنمونه شد. روش

)داده( رسید.  0به نقطه اشباع نظری وتحلیلزمانی ادامه پیدا کرد که فرایند اکتشاف و تجزیه

بود. با توجه به مبانی  افتهیساختارهای نیمه هها در بخش کیفی، مصاحبابزار گردآوری داده

 Kiwi & Kampenhud, 1988, translated by) هشدیبررساسناد نظری پژوهش و 

Nikgohar, 2010، ) 80 در  سؤاالتابهامات بعضی از  باز پاسخ برای مصاحبه تهیه گردید. سؤال

ها و ، لیست مؤلفههامصاحبه لیوتحلهیتجزهای اولیه رفع و اصالح گردید. بعد از جریان مصاحبه

 وپرورشآموزشدر اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و مدیران وزارت  شدهییشناساهای شاخص

که در حوزه مدیریت آموزشی تخصص داشتند، قرار گرفت که از صحیح و مناسب بودن معادل و 

 طمینان حاصل گردید.ها اها و شاخصی مؤلفهگذارنامبرای  شدهانتخاباصطالحات 

های بررسی توسط اعضاء و بازبینی توسط همکاران ها، از روشمصاحبه روایی از اطمینان جهت

استفاده گردید. بررسی توسط اعضاء؛ در جریان مصاحبه، ضمن برقراری تعامل خوب با 

حبت ها فرصتی برای صبخشی از بستر مسئله مطرح بوده و به آن عنوانبهپاسخگویان؛ پاسخگو 

آزاد مطابق ساختار فکری خودشان داده شد. در انتهای هر مصاحبه، تفسیر و نتایجی که توسط 

شد و موارد بد درك شده، اصالح بازخورد داده می کنندهمشارکتبود، به  شدهکسبپژوهشگر 

گردید. بازبینی توسط همکاران: فرم مصاحبه به اساتید راهنما، مشاور و متخصصان موضوعی می

ها ها هم در اختیار آنها نیز لحاظ گردید. همچنین نتایج مصاحبهم و نظرات اصالحی آناعال

های یافته 4همسانیبه  9پایایی، رضایت داشتند. آمدهدستبهقرار گرفت که از فرایند کار و نتایج 

و  برداریگردد. پایایی در مصاحبه در مراحلی چون موقعیت مصاحبه، نسخهپژوهش اطالق می

، از گرفتهانجامهای در پژوهش کنونی برای محاسبه پایایی مصاحبهگردد. لیل مطرح میتح

 است. شدهاستفاده 5باز آزمونپایایی 

 شایستگی موجود ، وضعیتشدهمیترسدر مرحله کمی و بعد از طراحی ابزار، با استفاده از مدل 

شد. روش پژوهش در  سنجش شده،نیتدو الگویبر اساس  دوم دوره متوسطه مدارس مدیران

 دوم متوسطه مدارس مدیران کلیه شامل آماری این مرحله کمی از گروه پیمایشی است. جامعه

                                                           
1. Purposeful Sampling 

2. Theoretical Saturation 

3. Reliability 

4. Consistency 

5. Re-Test Reliability 
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 در شدهکاررفته بهگیری نمونه نفر بودند. روش 161که  است 8931در سال  نظری شهر تهران

در مناطق  موردمطالعهبه دلیل اینکه مدارس . باشدمی یاچندمرحلهای خوشه روش تحقیق، این

 اساس این. براستی اخوشهگیری، مختلف شهر تهران پراکنده هستند روش مناسب برای نمونه

تعدادی مدرسه متوسطه دوم  منطقه هر و از شده تقسیم منطقه آموزشی 83 به تهران شهر

 در اختیار مدیران آن مدارس قرار گرفت. هاپرسشنامه وشده انتخاب تصادفیصورت به نظری

هدف پژوهش حاضر تدوین الگو و همچنین  کهییازآنجاهای کمی، تحلیل داده ظورمنبه

 در نمونه اعضای تعداد .باشد از روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شدآن می یابیاعتبار

ابزار گردآوری  .بود خواهد نفر 095 با برابر کوکران فرمول از یریگبهره با پژوهش کمی بخش

های( الگوی تمام مضامین )شاخص پژوهشگر ساخته بود.نامه محققاین مرحله پرسشها در داده

روایی  دیتائبرای  شدهیطراحپرسشنامه  کرد. سؤالنامه تبدیل به یادشده را در قالب یک پرسش

پایایی، در نمونه کوچکی از  دیتائو جهت  قرارگرفتهنظران مدیریت آموزشی در اختیار صاحب

 را شد.جامعه آماری اج
های تی از آزمون 0از میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی 8در بخش آمار توصیفی

و  5یتائیدی کمی مدل از تحلیل عاملی ابیاعتبارو همچنین برای  4، فریدمن9ایتک نمونه

های معادله ساختاری از استفاده شد. برای برآورد مدل (SEM)یابی معادالت ساختاری مدل

، 04نسخه  1افزار اموساز نرم ٧یافتهیمتعمو ضریب حداقل مربعات  6ش آماری واریانسرو

رود، یافته که بیشتر در پژوهشات اکتشافی به کار میاستفاده گردید. روش حداقل مربعات تعمیم

کند و سعی های نهایی هدف در مدل تمرکز میبینی کننده دارد که روی سازهرویکرد پیش

 ,Zinivandnejad and Rashed) ها را افزایش دهدآن شدهدادهریانس توضیح کند که وامی

2016.) 

 یافته های پژوهش

 الف( مرحله کیفی

                                                           
1. Descriptive Statistical 

2. Inferential Analysis 

3. One sample T-Test 

4. Friedman 

5. Confirmatory Factor Analysis 

6. Variance Based Structural Equation Modelling 

7. Generalized least squares 

8. Amos 
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های اصلی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم اول: مؤلفه سؤال

 کدامند؟

 دوم: شاخص های الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم کدامند؟ سؤال

های کیفی و ابزار مصاحبه، استفاده شد. ت اول و دوم این پژوهش، از روشسؤاالرای پاسخ به ب  

از طریق تحلیل تم به روش تئوری داده بنیاد و تحلیل عامل تائیدی  شدهیگردآورهای داده

 Wordدر قالب فایل  شدهیگردآورهای گردید. پس از انجام هر مصاحبه، داده وتحلیلتجزیه

 مصاحبه، 80انجام  از شد و جهت انجام تحلیل کدگذاری گردید. پس 828ویو ان افزارنرموارد 

 شدند. متوقف هامصاحبه و رسیده نظری اشباع حد به کدها

 مصاحبه منابع از خالصه زارشگ 2جدول 

 تعداد کدگذاری هاتعداد ارجاع شوندگانمصاحبه

8 98 08 

0 04 08 

9 04 81 

4 8٧ 84 

5 08 8٧ 

6 09 8٧ 

٧ 00 83 

1 00 83 

3 83 85 

82 09 08 

88 88 3 

80 08 83 

 

مقوله های فرعی و  قالب در کدها تلفیق و ترکیب تحلیل، متون، کدگذاری از پس بعدی گام

 و یبنددسته مفهومی، تشابه میزان اساس بر شدهییشناسا کدهای گام در این اصلی است.

شده بر اساس شهود و درك ییشناسایت کدهای درنهاشد.  استخراج مفهوم 02 و شده ترکیب

                                                           
1. QSR Nvivo 10 
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نیاز  برحسبها یا ی و با توجه به وجه اشتراك مفاهیم، در قالب تمموردبررسپژوهشگر از موضوع 

بندی شدند. این نقشه تماتیک شامل در قالب مقوله های فرعی و سپس مقوله های اصلی دسته

مولفه های الگوی  به عنوان که اصلی تم سهمقوله اصلی است.  9مقوله فرعی و  6کدباز،  02

 هایشایستگیاز:  اندعبارت شدند، گرفته نظر شایستگی مدیران مدارس متوسطه دور دوم در

علمی و شغلی. در ادامه هر یک از این سه مولفه  هایشایستگیمدیریتی و  هایشایستگیفردی، 

 گردند.می لیوتحلهیتجز هاآن دهندهلیتشکهای فرعی و مفاهیم اصلی و تم

کد باز به شرح  6مقوله فرعی و  0ها، فردی.  پس از تحلیل مصاحبه هایشایستگیمولفه اول؛ 

 فردی، شناسایی شد. هایشایستگیبرای  9جدول 

 «فردی هایشایستگی » یاصل مقوله یبرا کدهای باز و یفرع هایمقوله 3 جدول

 ی بازکدها عنوان مقوله فرعی عنوان مقوله اصلی ردیف

 و دانش آموزان معلمان در نفوذ قدرت  فردی هایشایستگی 8

 بین همکاران در پذیرش شخصیتی  0

 ظاهر آراستگی   9

 یریپذ یتمسئول   4

 گذشت ارزشی و اخالقی  5

 عدالت   6

 

کد باز به شرح  6مقوله فرعی و  0ها، مدیریتی. پس از تحلیل مصاحبه هایشایستگیمولفه دوم؛ 

 مدیریتی، شناسایی شد. هایشایستگیبرای  4ل جدو
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 «مدیریتی هایشایستگی» یاصل مقوله یبرا کدهای باز و یفرع مقوله های 4 جدول

 کدهای باز عنوان مقوله فرعی عنوان مقوله اصلی ردیف

 کاری گروههای تشکیل  مدیریتی هایشایستگی 8

 زان و معلمانارتباط موثر با دانش آمو برقراری منابع انسانی  0

 انگیزه ایجاد   9

 هدفگرا بودن   4

 مثبت اندیشی نگرش بینش و  5

 خالق تفکر   6

 

کد باز  1مقوله فرعی و  0ها، علمی و شغلی.  پس از تحلیل مصاحبه هایشایستگیسوم؛ مولفه 

 علمی و شغلی شناسایی شد. هایشایستگیبرای  5به شرح  جدول 

 «علمی و شغلی هایشایستگی» یاصل مقوله یبرا کدهای باز و یفرع مقوله های 5 جدول

 کدهای باز عنوان مقوله فرعی عنوان مقوله اصلی ردیف

 یریت آموزشیدانش مدداشتن   علمی و شغلی هایشایستگی 8

 یزیکیو منابع ف یزاتتجه یریتمد علمی و تخصصی  0

 گذراندن دوره های مهارت آموزی مدیریت   9

 یریگ یمحل مساله و تصمارت داشتن مه   4

 یدیکل ینفعانذ یت و کمکجلب حما   5

 آنها انتظارات و شناسایی والدین با مستمر ارتباط شغلی و حرفه ای  6

 تجربه معلمی   ٧

 تجربه مدیریتی در مدرسه   1

 

 دوره متوسطه اصلی پژوهش، الگوی شایستگی مدیران مدارس سؤالدر پاسخ به  بیترتنیابه

 گردد.ارائه می 6به شرح  جدول   مدو
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 دوم دوره متوسطه الگوی شایستگی مدیران مدارس یهاشاخص و هامؤلفه ابعاد،. 6 جدول

 ردیف
عنوان مقوالت 

 اصلی

عنوان 

مقوالت 

 فرعی

 کدهای باز

8 

 هایشایستگی

 فردی

 

 شخصیتی
و دانش آموزان، پذیرش در بین همکاران،  تاثیرگذاری در معلمان

 ی ظاهرآراستگ

 مسئولیت پذیری، گذشت و عدالت ارزشی

0 

 هایشایستگی

 مدیریتی

 

 منابع انسانی
ارتباط موثر با دانش آموزان و  تشکیل گروههای کاری، برقراری

 معلمان، ایجاد انگیزه

بینش و 

 نگرش
 هدفگرا بودن، مثبت اندیشی، تفکر خالق

9 

 هایشایستگی

 علمی و شغلی

 

 تخصصی
دیریت آموزشی، مدیریت تجهیزات و منابع فیزیکی، داشتن دانش م

 گذراندن دوره های مهارت آموزی مدیریت

 شغلی 

داشتن مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، جلب حمایت و کمک 

ذینفعان کلیدی، ارتباط مستمر با والدین و شناسایی انتظارات آنها، 

 تجربه معلمی، تجربه مدیریتی در مدرسه

 

 ب( مرحله کمی

سوم؛ وضعیت موجود شایستگی مدیران مدارس متوسطه دور دوم بر اساس  ؤالس

 چگونه است؟ شدهنیتدوالگوی 

 ؛ کهساخته استفاده شده استنامه محققسوم؛ از روش کمی و ابزار پرسش سؤالبرای پاسخ به   

گردید.  لیوتحلهیتجزآوری شده، های جمعای، دادهنمونهیله آمار توصیفی و آزمون تی تکوسبه

قبل از آزمون سواالت پژوهش الزم است تا بررسی شود که آیا شاخص های اصلی نرمال هستند 

یا خیر. در صورتی که شاخص ها نرمال باشند از سری آزمون های پارامتریک و در صورتی که 

نرمال نباشند از سری آزمون های ناپارامتریک استفاده می کنیم. برای سنجش نرمال بودن داده 
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استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده  8اسمیرنوف -کولموگروفها از آزمون 

 است.
 مدیران مدارس هایشایستگی یرهایمتغ بودن نرمال آزمون. 8 جدول

 ردیف
 

 مولفه ها  

 اسمیرنوف -کولموگروف

 داریسطح معنی درجه آزادی آماره

 052/2 090 269/2 فردی هایشایستگی 8

 82٧/2 090 256/2 مدیریتی هایشایستگی 0

 823/2 090 263/2 علمی و شغلی هایشایستگی 9

 

در آزمون  مولفه های شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوم شهر تهران یآمده برادستبه جینتا

 سؤاالت یبررس یو برا بودهپژوهش نرمال  یرهایکه متغ دهدینشان ماسمیرنوف،  -کولموگروف

با توجه به مقادیر  دهدیمنشان  1نتایج جدول  .کرد استفاده کیپارامتر یهااز آزمون توانیم

توان ادعا نمود درصد می 35( با سطح اطمینان 25/2داری )کمتر از آزمون تی و سطوح معنی

ی دارای تفاوت معنادار با میانگین فرضی جامعه )گزینه سوم در موردبررسهای نمونه میانگین

 باشند.(( می9بف لیکرت )عددط

 شایستگی مدیران هایمؤلفه و ابعاد سهیمقا یبرا یانمونهتک یت آزمون از حاصل جینتا. 1 جدول

 اختالف میانگین داریسطح معنی مقدار تی میانگین متغیر

 395/2 280/2 501/0 34/08 فردی هایشایستگی

 -294/0 205/2 -055/0 3٧/54 مدیریتی هایشایستگی

 -524/6 222/2 -94٧/89 52/02 علمی و شغلی هایشایستگی

 -325/2 222/2 -335/4 23/1 شخصیتی

 ٧01/8 222/2 188/84 ٧9/٧ ارزشی

 880/2 29٧/2 11٧/2 88/6 منابع انسانی

 -423/2 2٧6/2 -238/8 53/02 بینش و نگرش

 -982/8 222/2 -390/4 63/89 تخصصی

 -985/2 214/2 -1٧2/2 63/02 شغل

 

                                                           
1. Kolmogorov- Smirnov 
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دوره  ی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطههامؤلفهی بندتیاولوچهارم؛  سؤال

 دوم چگونه است؟

های چهارم این پژوهش، از طریق آزمون تحلیل واریانس فریدمن، مؤلفه سؤالبرای پاسخ به   

 3بندی گردید. جدول دوره دوم اولویت الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه شدهییشناسا

های شایستگی مدیران شود که مؤلفهدهد. مالحظه میبندی متغیرها را نشان میعیت رتبهوض

دهندگان به ترتیب بینش و نگرش، شخصیتی، پاسخ ازنظرمدارس متوسطه دور دوم شهر تهران 

 منابع انسانی، تخصص، ارزشها و مهارت های شغلی هستند.

 شایستگی مدیران مدارس هایؤلفهم یبندتیاولو یبرا دمنیفر آزمون جینتا. 3 جدول

 میانگین اولویت رتبه میانگین هامؤلفه

 24/4 اول 52/85 بینش و نگرش

 98/9 پنجم 03/88 ارزشی

 96/9 چهارم 56/88 تخصصی

 96/9 سوم 51/88 منابع انسانی

 53/9 دوم 96/89 شخصیتی

 85/9 ششم 26/82 شغل

 

مدارس متوسطه دوره دوم از برازش  آیا الگوی شایستگی مدیرانپنجم پژوهش؛  سؤال

 مطلوبی برخوردار است؟

سازی معادالت ساختاری و تحلیل عاملی پنجم این پژوهش از طریق مدل سؤالبرای پاسخ به    

شود. اقدامات تحلیل عامل تائیدی مرحله اول برای مولفه های تائیدی مرتبه اول پاسخ داده می

است. مقادیر ضرایب استاندارد  اجراشده 0کل شایستگی فردی مدیران مدارس به شرح ش

صدم  5ها زیر همه آن رابطه pقبول هستند. مقدار و قابل 9/2های داخل مدل همه باالی رابطه

جدول  مندرج در یهابا توجه به دادهتائید است. بوده و بنابراین سطح معناداری همه آنان قابل

دو  -یگفت که شاخص خ دیمطلق، با یهاخصشا نهیدر زم برداشت است؛قابل ریز جینتا 82

را در ارتباط با  یمطلوببسیار  جی، نتا993/2برابر با  (P) یاردیسطح معن و (CMIN) معنادار

برای  204/2های نسبی باید گفت که مقدار در مورد شاخص دهد.می شینمای مدل موردبررس
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ی را در وضعیت بسیار وردبررسممدل  (،RMSEA)شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده 

ی خوببهها نیز بیانگر آن است که مدل برای داده CFIتطبیقی  شاخص؛ کندمطلوبی گزارش می

کافی اطالعات نمونه را شرح داده است. همچنین هر  اندازهبهمناسب است و مدل فرض شده 

ها است و سازه 9/2باالی  هاآندارند که مقدار  قبولقابل، ضریب شدهمشاهدهسازه با متغیرهای 

نیکویی برازش الگوی پژوهش )مولفه های  درمجموعرو ینازاهمبستگی دارند  باهمهم 

 است. قرارگرفتهشایستگی فردی مدیران مدارس متوسطه دور دوم شهر تهران( مورد تائید 

 فردی هایشایستگیالگوی  برازش ییکوین گزارش یبرا منتخب یهاشاخص شرح. 13 جدول

نوع 

 شاخص
 شاخص

مقدار محاسبه شده برای 

 مدل

برای تائید  قبولقابلمقدار 

 برازش مدل
 نتیجه

 مطلق
CMIN 309/٧ 

P تائید نیکویی برازش مدل (25/2تر از )بزرگ DF ٧ 

P 993/2 

 نسبی
RMSEA 204/2 تائید نیکویی برازش مدل 21/2تر از کوچک 

CMIN/DF 890/8  برازش مدل تائید نیکویی 9تا  8بین 

 تائید نیکویی برازش مدل 3/2تر از بزرگ CFI 389/2 تطبیقی

 

 

 های شایستگی فردیمولفه یبرا اول مرتبه یدیتائ یعامل لیتحل مدل. 2 شکل
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که یطوربهبعد از بررسی برآوردها، از استراتژی آرایشی برای اصالح ضرایب استفاده گردید، 

 . 9شکل  دار هستندهای داخلی هم معنیو آماره قبولقابلهای مدل آماره

 

 های شایستگی مدیریتیمولفه یبرا اول مرتبه یدیتائ یعامل لیتحل مدل.  3شکل 

 یهاشاخص نهیدر زم برداشت است؛قابل ریز جینتا . 88جدول  مندرج در یهابا توجه به داده

، 953/2برابر با  (P) یاردیسطح معن و (CMIN) دو معنادار -یگفت که شاخص خ دیمطلق، با

های نسبی در مورد شاخص دهد.می شینمای را در ارتباط با مدل موردبررس یمطلوببسیار  جینتا

 (،RMSEA) برای شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده 204/2باید گفت که مقدار 

بیانگر  نیز CFIتطبیقی  شاخص؛ کندی را در وضعیت بسیار مطلوبی گزارش میموردبررسمدل 

کافی اطالعات  اندازهبهی مناسب است و مدل فرض شده خوببهها آن است که مدل برای داده

دارند که  قبولقابل، ضریب شدهمشاهدهنمونه را شرح داده است. همچنین هر سازه با متغیرهای 

ی برازش نیکوی درمجموعرو ینازاهمبستگی دارند  باهمها هم است و سازه 9/2باالی  هاآنمقدار 

الگوی پژوهش )مولفه های شایستگی مدیریتی مدیران مدارس متوسطه دور دوم شهر تهران( 

 است. قرارگرفتهمورد تائید 

 

 



  729 9911 تابستان ،دوم شماره، هشتمدوره                                                   فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

 مدیریتی هایشایستگیالگوی  برازش ییکوین گزارش یبرا منتخب یهاشاخص شرح. 11 جدول

نوع 

 شاخص
 شاخص

مقدار محاسبه شده برای 

 مدل

ائید برای ت قبولقابلمقدار 

 برازش مدل
 نتیجه

 مطلق
CMIN 126/1 

P تائید نیکویی برازش مدل (25/2تر از )بزرگ DF 1 

P 953/2 

 نسبی
RMSEA 208/2 تائید نیکویی برازش مدل 21/2تر از کوچک 

CMIN/DF 828/8  تائید نیکویی برازش مدل 9تا  8بین 

 رازش مدلتائید نیکویی ب 3/2تر از بزرگ CFI 331/2 تطبیقی

 

 ازلحاظکه  های جدیدبعد از بررسی برآوردها، از استراتژی آرایشی )حذف و اضافه کردن رابطه

که یطوربهکند(، برای اصالح ضرایب استفاده گردید، نظری، خسارتی به مدل وارد نمی

 .4شکل  دار هستندهای داخلی هم معنیو آماره قبولقابلهای مدل آماره

 

 های شایستگی علمی و شغلیمولفه بعد یبرا اول مرتبه یدیتائ یعامل لیتحل مدل.  4 شکل
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 علمی هایشایستگیالگوی  برازش ییکوین گزارش یبرا منتخب یهاشاخص شرح.  12 جدول

نوع 

 شاخص
 شاخص

مقدار محاسبه شده برای 

 مدل

برای تائید  قبولقابلمقدار 

 برازش مدل
 نتیجه

 مطلق
CMIN 212/8٧ 

P (25/2ر از ت)بزرگ 
عدم تائید نیکویی برازش 

 مدل
DF ٧ 

P 28٧/2 

 نسبی
RMSEA 2٧3/2 تائید نیکویی برازش مدل 21/2تر از کوچک 

CMIN/DF 442/0  تائید نیکویی برازش مدل 9تا  8بین 

 تائید نیکویی برازش مدل 3/2تر از بزرگ CFI 383/2 تطبیقی

 

 یهاشاخص نهیدر زم برداشت است؛قابل ریز جی، نتا80ل جدو مندرج در یهابا توجه به داده

برابر با  (P) یاردیسطح معن و (CMIN) معنادارغیر دو  -یگفت که شاخص خ دیمطلق، با

های در مورد شاخص دهد.نمی شینمای را در ارتباط با مدل موردبررس یمطلوب جی، نتا2/28٧

 دوم میانگین مربعات باقیماندهبرای شاخص ریشه  2٧3/2نسبی باید گفت که مقدار 

(RMSEA،)  تطبیقی  شاخص؛ کندی را در وضعیت مطلوبی گزارش میموردبررسمدلCFI  نیز

کافی  اندازهبهی مناسب است و مدل فرض شده خوببهها بیانگر آن است که مدل برای داده

 قبولقابلضریب  ،شدهمشاهدهاطالعات نمونه را شرح داده است. همچنین هر سازه با متغیرهای 

 درمجموعرو ینازاهمبستگی دارند  باهمها هم است و سازه 9/2باالی  هاآندارند که مقدار 

نیکویی برازش الگوی پژوهش )مولفه های شایستگی علمی و شغلی مدیران مدارس متوسطه 

 است. نتیجه بررسی از طریق مدلسازی معادالت قرارگرفتهدور دوم شهر تهران( مورد تائید 

، ضریب شدهمشاهدهساختاری و تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که هر سازه با متغیرهای 

نیکویی برازش الگوی  درمجموعرو ینازاهمبستگی دارند.  باهمها هم دارند و سازه قبولقابل

است. الگوی نهایی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دور دوم  قرارگرفتهپژوهش مورد تائید 

 . است. 5شرح شکل  شهر تهران به
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 بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره دوم بود. در مرحله   

با خبرگان، بیست مضمون )شاخص(  افتهیساختار مهینهای کیفی و به وسیله انجام مصاحبه

بندی گردیدند. دسته لفهمؤ 6برای الگوی شایستگی مدیران مدارس استخراج شد که در قالب 

ها به شرح زیر تری شامل سه بعد قرار گرفتند. مؤلفهبندی کلیها هم در یک دستهمؤلفه تاً ینها

 است:

شخصیتی،  های شخصیتی و ارزشی است. مؤلفه، شامل مؤلفهفردی هایشایستگیبعد اول؛ 

ن همکاران و آراستگی سه کد با عنوان قدرت نفوذ در معلمان و دانش آموزان، پذیرش در بی

های مسئولیت پذیری، گذشت و عدالت را دوم این بعد است که شاخص ظاهر دارد. ارزشی مؤلفه

 joker& et al(2017)  ،Kermani & et al(2017) et ؛این یافته همراستا با پژوهش در بردارد.

منابع انسانی و  هایبانام ، دو مؤلفهمدیریتی هایشایستگیست. بعد دوم؛ ا Asari(2018)و 

از: تشکیل گروههای کاری، برقراری ارتباط  اندعبارت هاآنهای بینش و نگرش دارد. شاخص

 هایی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دور دوم شهر تهران. الگوی ن5 شکل
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منابع انسانی؛ هدفگرا بودن، مثبت  موثر با دانش آموزان و معلمان و ایجاد انگیزه برای مؤلفه

و  دیتأکی جاهبها بینش و نگرش. در هزاره سوم، سازمان اندیشی و تفکر خالق برای مؤلفه

داشته و به دنبال آن  دیتأکها و تجهیزات خود، بر منابع انسانی بر دستگاه ازحدشیب توجه 

 & Zare) ها خلق نمایندهستند تا از این طریق مزیت رقابتی پایداری را نسبت به سایر سازمان

et al, 2017)در ایگسترده هاییتفعال سازمانی، باارزش منبع این به اعتقاد با هاسازمان دیرانم 

 Hushyar& et alهانتایج یافته . اندداده انجام سازمان کارکنان هدایت و توسعه رشد، با ارتباط

و Zarei,matin(2017) (2013 ،)Arasmoos & et al ، Adli&verkani(2018) و (3013)

Kutren(2014) علمی  هایشایستگیبعد سوم؛  کنند.ده را تائید میاین یافته های بدست آم

این بعد، تخصص و شغلی است. داشتن دانش مدیریت آموزشی، مدیریت  ، دو مؤلفهو شغلی

های تخصصی، تجهیزات و منابع فیزیکی، گذراندن دوره های مهارت آموزی مدیریت؛ شاخص

هستند. داشتن مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، جلب حمایت و کمک ذینفعان کلیدی، 

ین و شناسایی انتظارات آنها، تجربه معلمی و تجربه مدیریتی در مدرسه؛ ارتباط مستمر با والد

که در مطالعه  Gajoligaj(2014)های های شغلی هستند. این نتایج با بخشی از یافتهشاخص

راستا است. همچنین با خود به نقش دانش مهارتهای ارتباطی و مدیریتی اشاره کرده؛ هم

مرتبط با وظایف اصلی  هایشایستگیالگویی برای که  Veslinc & et al(2016)پژوهش

 سو است.هم Belanchard(2005)و مطالعه  مدیریتی، را پیشنهاد دادند

 شغلی و تخصصی هایشایستگی زیرمولفه دو شغلی دارای و علمی هایشایستگی این بر عالوه   

 مدارس رانمدی که گفت توان می تخصصی و علمی هایشایستگیخصوص  در .بود ای حرفه و

 کنندمی فعالیت آن در که ایمدرسه فرهنگی و ارزشی سیاسی، جغرافیایی، اعتقادی، محیط باید

 های روش از و نمایند بررسی دقت به را مدرسه آموزان دانش اولیا کامل بشناسند، طور به را

 .نمایند تمدیری را مدرسه امروزی و مدرن شیوه به بتوانند تا کنند مدرسه استفاده اداره نوین

 از عمومی اطالعات و تجربه مدرسه، مدیریت نحوه درباره دانش و علم به عمومی مدیر شایستگی

 مدرسه مدیر برای که داشتند بیان خبرگان اکثر .دارد اشاره تربیتی و علمی، پژوهشی اخبار

 گروه باشند. داشته تربیت و تعلیم صحیح روش حوزه در کافی دانش و که علم است ضروری

 نیست، کافی مدرسه مدیریت برای تنهایی به مدیریت علم که کردند اشاره خبرگان نیز از زرگیب

 .باشد داشته را الزم تجربه و تربیت و تعلیم مختلف اخبار از آگاهی کاری، باید سابقه مدیر بلکه

 مقرارت و قوانین از باید مدیر است. مدیر توسط تخصصی دانش داشتن دیگر حائز اهمیت نکته

 های مسئولیت و وظایف اثربخش اجرای جهت تخصصی های توانایی و اطالعات و آگاهی داشته
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 تسلط ها توانمندی کشف و استعدادها رشد تربیت، و تعلیم امور بر بتواند تا باشد را داشته خود

  .داشته باشد

 برای سنجش وضعیت موجود شایستگی مدیران مدارس، از آزمون تی، استفاده شد. نتایج  

مدیریتی  هایشایستگیسوم، نشان داد که تنها، بعد  سؤالای برای نمونهحاصل از آزمون تی تک

در وضعیت موجود الگوی شایستگی مدیران  ؛از مقدار )میانگین( باالتر و وضعیت مطلوبی دارد

تر فردی به نسبت سایر ابعاد، ضعیف هایشایستگیعلمی و سپس  هایشایستگیمدارس، 

که دریافتند،  Ebrahimzadeh & Nazem(2018)های ج پژوهش حاضر با یافتههستند. نتای

مدیریتی بیشترین تاثیر را بر انتخاب مدیران مدارس داشتند و پژوهش  هایشایستگی

Abdollahi & et al(2014) وBeranson(2015) دارای مدیریتی هایهماهنگ است. شایستگی 

 .بود انسانی منابع و بینشی هایشایستگی زیرمولفه دو

 می مدارس مدیران ارزشی و ادراکی مدیریتی، خصوصیات و رفتارها به ها شایستگی این   

 .هستند مهم بسیار انسانی منابع مدیریت و مدرسه صحیح کردن اداره مدیریتی حوزه در .پردازند

تمام  به باید مدرسه کردن اداره بهتر چه هر جهت مدرسه مدیر که داشتند بیان خبرگان اکثر

برگزار  مدرسه در منظم طور به را جلساتی و باشد داشته اشراف مدرسه به مربوط های فعالیت

هیچگونه  که دهد اجازه نباید مدیر دیگر عبارت به .نگهدارد امن و آرام را مدرسه فضای و نماید

رسه مد در ناآرامی هرگونه و آید بوجود کارکنان بین یا و آموز دانش و کارمند بین اصطکاکی

نتایج  بر و گردد می کارکنان تمرکز عدم باعث و شده سازمانی جو و آرامش در اخالل باعث

باید  مدرسه مدیری که کردند اشاره نیز خبرگان برخی گذارد. می منفی تأثیر ها آن های فعالیت

ی الگوی هامؤلفهبندی اولویت باشد. داشته سریع گیری تصمیم قدرت و مشخص هدف

دوره دوم شهر تهران، بدین شکل است، مولفه اول بینش و  ن مدارس متوسطهشایستگی مدیرا

نگرش است. بینش جنبه مهمی از خالق و آینده نگر بودن است و نگرش یک روش نسبتا ثابت 

در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروهها و موضوع های اجتماعی یا قدری وسیع تر، هر 

ست. مطالعات نشان داده اثربخشی مدیران بیش از معلومات و گونه حادثه ای در محیط فرد ا

مهارتها به تغییر رفتار و نگرش آنان وابسته است. بنابراین کمیت و کیفیت وسایل و روشهای 

کار، به تنهایی در شرایط امروزی سازمانهای آموزشی کارساز نیستند. بلکه نگرش مدیران است 

سب و کار، آنها را قادر خواهد ساخت که شرایط که با شکستن مدل های مسلط حاکم بر ک

است. ویژگیهای  Dyvic(2015)موفقیت سازمان را فراهم آورند. این نتیجه همراستا با نتایج 

شخصیتی به عنوان اولویت دوم در انتخاب مدیران مدارس مطرح است. شخصیت فرد مجموعه 

کری است که فرد از خود بروز می یا آمیزه ای از ویژگیهای نسبتا ثابت رفتاری، احساسی و ف
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دهند. نظریه هالند نظریه ای است که تناسب شخصیت شاغل را با شغل به خوبی تبیین می 

 Hoshyar & et al که با نتایج این پژوهش همخوانی دارد:است کند. از دیگر نتایجی 

لگو بیان است. منابع انسانی در اولویت سوم قرار دارد. این ا yang & Delviz (2009)و(2013)

می دارد که شناسایی مدیران با استعداد برای مدارس باید تحت معماری متمایز منابع انسانی 

انجام شود. سرمایه انسانی که هر کسی به سازمان می دهد در دو حوزه ارزش و منحصر به فرد 

 جهت در با استنباط از نتایج این پژوهش، راهکارهایی به شرح زیر بودن تقسیم بندی می شوند.

 های یافته شود.می ارائهشایسته ساالری در انتخاب مدیران مدارس متوسطه،  سمت به حرکت

 عنوان به را پیچیدگی مدارس و اهمیت مدارس، مدیران انتصاب شرایط دهد می نشان پژوهش

اعضای  های فعالیت ناظر را مدارس مدیران وظیفه، شرح و کند نمی منعکس تحلیل واحد

 اثربخش، آموزشی نظامبه دستیابی برای است ضروری لذا، کند. می تعریف رکارگزا نه مدرسه

 شود. بازتعریف مدارس مدیران انتخاب مدرسه و شرایط مدیر

توانند برای تغییر الگوی انتخاب از نتایج این پژوهش می وپرورشآموزشمدیران ارشد وزارت 

ولفه های الگوی نهایی این پژوهش، مدیران مدارس متوسطه دور دوم و استفاده از مفاهیم و م

 که اندکارانی دست و ریزان برنامه مسئوالن، حاضر پژوهش نتایج اساس بر استفاده نمایند.

 معاون و مدیر عنوان به را افراد مستعدترین باید کنند می انتخاب را معاونان مدارس و مدیران

 و علمی هایشایستگی مدیریتی، هایشایستگی چون هایی مولفه آنها در انتخاب و کنند انتخاب

 مسئوالن نظام آموزشی برای بهبود دهند. قرار مد نظر را فردی هایشایستگیتخصصی، 

مهارت آموزی  تخصصی های کارگاه آنان برای مدیران، باید به صورت مستمر هایشایستگی

 ران،مدی هایشایستگی افزایش ضمن تا نمایند برگزار مختلف هایستگیشای ارتقای برای

 جهت جامع و مدون هایی برنامه طراحی برای البته یابد. آنان بهبود سازمانی و شغلی عملکرد

 استفاده ها پژوهش سایر کنار در حاضر پژوهش نتایج از  مدیران مدارس هایشایستگی ارتقای

 .نمایند
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