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 چکیده
در  دارسممدیران  به ویژهها، دستیابی به اهدف سازمان در عرصۀرهبری و مدیریت  با توجه به نقش برجستۀ
ین رو پژوهش ا . ازاهمیت بسیییاری داردتوجه به عملکرد آنان و ارزیابی این عملکردها نظام آموزش و پرورش، 

و از نوع  وهش کیفیروش پژ. بی عملکرد مدیران مدارس انجام شدمدل مفهومی برای ارزیاحاضر با هدف ارائۀ 

ارزیابی  ها به روش اسییدادی و با بررسییی تمامی مدابم علمی مرتب  با موضییوعردآوری داده. گبودفراترکیب 

 هایواژه، کلیدمدظور جام شد. بدینرجی( انخا 2019-19990داخلی و 1398-1380عملکرد مدیران مدارس )

اردهای عملکردی ارزشیابی و ارزیابی عملکرد مدیران، وظایف مدیران، استاند مربوط به دو دهۀ اخیر، از جمله:

ستمدیران، ویژگی شای صالحیگیهای و  های داخلی در پایگاه ای مدیران )مدارس(های حرفهتهای مدیران و 

سکوپوس، امرالد، اگوگل  های خارجی همچونعلمی؛ اس آی دی، و پایگاه داده نظیر پایگاه اطالعات سکوالر، ا

سیس  شپیدگر تیلور و فران ست ا شد.الزویر، پروکوئ سی  سی کامل  برر  8ولیه، ابم مد 1123ز مدبم ا 47با برر

صلی و  لفۀمؤ سایی و طلفه به عدوان مالکزیرمؤ 28ا شدا . شدبددی بقههای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس، 

صل از این بررسی نتایج  شان داد حا سایی شده، میکه ن شدا شخیص  تواند به مدیران ارشدتوجه به ابعاد  در ت

صمیم و زمیدۀ کددعملکرد مدیران مدارس، کمک  جانبۀدقیق و همه ص گیری بهیده، گزیدش وت حیح انتخاب 

 .کددها را فراهم نآ

 .ارزیابی عملکرد مدیران، مدیران مدارس، فراترکیبارزیابی، عملکرد،  :هاکلیدواژه
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 مهمقد
خود اهداف و جامعه هستدد و ها در مین نیازها و تحقق اهداف انسانای برای تأوسیلهها سازمان

 که دارد، باید از میزان ایاساس مسؤولیت و وظیفه بر های خاصی دارند. بدابراین هر سازمانآرمان

چدین مقصودی، همۀ کدد. برای رسیدن به  پیدادستیابی به اهداف سازمان اطالع و اطمیدان 

های انسانی و رسانیدن انسان به رشد و کمال های آموزشی که با سرمایهسازمان ها به ویژهسازمان

د هستدد. به ارزیابی از کار خود و تعیین میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف نیازمد کار دارند، و سر

ها و اهداف تواند به آرمانهیچ مدیریت و سازمانی، بدون بررسی نتایج کار و عملکرد خود نمی

 و هاسازمان همۀ در بحث از ارزیابی بدابراین .(Mirkamali, 2010: 362) دست یابد مورد نظر

 شرط زیرااست  کشور هر پرورش و آموزش نظام ،سازمانها این ینترمهم از یکی که است نهادها

 ضرورت است. بدابراین آن کشورپرورش  و آموزش بخش توسعۀ ،کشوری هر توسعۀ برای الزم

 ویژه اهمیت شپرور و شآموز نهاد اصلیترین عدوان به مدارس در کارایی بهبود و عملکرد ارزیابی

رهبری و مدیریت نظام آموزش و پرورش  .(Ghalei & Rahmani, Mohajeran, 4201) دارد ای

Wanjiru, 2019; )مدارس و پیشرفت جوامم است  توسعۀدر سطوح مختلف آن،  عامل اصلی 

Stamper & Elder, 2019; Bush, 2018). نظام آموزشی،  مجری و کارگزاران  اصلی در هر چراکه

های دشوار و پیچیده آن نظام موریتدار وظایف و مأهستدد که عهدهمدیران و رهبران آن نظام 

در عصر حاضر  دارند، ازیمعلمان آموزش داده شده و متعهد نبه که مدارس این اعتقاد هستدد. 

دارند تا نیاز  توانمدد اریبس رانیمدهدایت  خود به بۀها به نواما آن همچدان در حال افزایش است

بدابراین عملکرد  .(Bush, 2007) آموزان خود فراهم کددددانش یرا براها آموزش نیبهتربتواندد 

بر پیشرفت تحصیلی  غیر مستقیمطور مدیریت مدرسه به طور مستقیم بر عملکرد معلمان و به 

 & Yan & Cheng, 2013; Bush, 2007; Robinson)گذارد میتأثیر  آموزان مدرسهدانش

Gray, 2019;)  از سوی  ورشپرو  زشموآ زمیدۀ در هشتباا و رینگااسهل ،کوتاهی گونهو هر

خواهد داشت جامعه  کلو  ادفرا شددر ر ناپذیریو جبران ربانیاز ،بنامطلو اتتأثیر مدیریت

(Mirkamali, 2010: 19.) م آموزش و بررسی عملکرد و ارزیابی مدیریت درنظادلیل  به همین

متخصصان و محققان در بسیاری از گذاران، خصوص از سوی سیاستپرورش  توجه زیادی را به 

حال، این با (.Spillane & Healey, 2010) است های گذشته به خود جلب کردهکشورها طی دهه

پرورش تعدادی  و ای ماندد آموزشباوجود اهمیت عملکرد مدیران در سازمان گسترده و پیچیده

از مدیران هستدد که با نقص عملکرد یا به عبارتی با ضعف عملکردی در کشور ایران مواجه هستدد 

(Mosakhani & et al, 2010) .بررسی علل گرفته در حوزۀ  های انجاممدعای این مطلب، پژوهش

دین ضعف آموزان و ناکارآمدی نظام آموزشی حاکی از وجود مشکالت و همچافت تحصیلی دانش
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 ,Mosakhani et al, (2010); Khasali & et alعملکرد مدیریتی در سیستم آموزشی است 

(2017); Salehi & et al, (2018); Pahlevan & shojaei, (2017); Keyhanie kari & 

Taghizadeh gandomani, (2018) شرای  انتخاب، گزیدش و  که یکی از این دالیل، عدم وجود

 ;Halimi & Fathi azar, (2009)است ارزیابی عملکرد مدیران مدارس های معتبر برای مالک

Ghorochyan & Mahmodi, (2004); Purzahir & Sadat mansori, (2006); Abdollahi 

& Raeisi, (2017); Sadeghi niya & et al, (2018) اهمیت عملکرد . بدابراین با توجه به نقش و

 بهبود در عملکرد ارزیابی ضرورت برد اهداف سازمان و جامعه، و از سوی دیگرمدیران در پیش

و  پرورشی و آموزشی موضوع نهاد تریناصلی عدوان به مدارس و عملکرد مدیران در یکارای

های مالککه در شرای  انتخاب و گزیدش و ارزیابی عملکرد مدیران، با توجه به اینهمچدین 

 ;Halimi & Fathi azar, (2009) است نشده بیدیآنان پیشنیاز  های موردمعتبری برای مهارت

Ghorochyan & Mahmodi, (2004); Purzahir & Sadat mansori, (2006); Abdollahi 

& Raeisi, (2017); Sadeghi niya et al, (2018) پژوهش حاضر درصدد است تا عوامل مؤثر .

وسیله به کمک آن بتوان  مورد شداسایی قرار دهد که بدین ارزیابی عملکرد مدیران مدارس رادر 

 ی عملکرد آنان کمک کدیم.اثربخشی و کارای با شداسایی نقاط ضعف و قوت مدیران به بهبود،
است  ایوابستهیک مفهوم اصلی در روانشداسی کار و روانشداسی سازمانی است و متغیر  1عملکرد

یک  عملکرد یعدی آنچه که افراد در (.Campbell, 1990)لحاظ عملی قابل فهم اسیییت  که از

شیوه سازمان اثر میسازمان انجام می دهدد و   ;Bai, (2019)گذارند ای که آن افراد بر عملکرد 

Van laethem, (2019); Sonnentag & Frese (2002). تأ یت م مدیر ثر از دانش، عملکرد 

های جسییمی، فکری و ارتباطی مدیران و اعتقادات، ، تواناییشییخصیییت و انگیزهمهارت، توانایی، 

این، متغیرهای سییازمانی نظیر محی  کاری، فرهد   . عالوه برهسییتددها ها و باورهای آنارزش

سازمانی، حمایت و پشتیبانی مدیران سطوح باال و حقوق و مزایای دریافتی برعملکرد مدیران اثر 

ها و عملکرد مدیران به عدوان ارزش (.Mesdagh, Jafari poyan & Abbasi, 2018)می گذارد 

سمت سازمان از ق ست که یک فرد های مجزای رفتاری تعرمعیارهای کلی مورد انتظار  شده ا یف 

ارزیابی عمکرد،  (.Rezaei & Tarin, 2017)مشیییخص از زمان انجام می دهد  ایدر طول دوره

های لفههاست. هریک از مؤبهبود عملکرد انسانی در سازمان فرایدد شداسایی، مشاهده، سدجش و

دد  یابیاین تعریف به یک جزء مهم از فرای در (. Abbas pur, 2014: 213)کدد اشیییاره می ارز

ست،  پیامدها و نتایجی کهارزیابی عملکرد دو بعد اهمیت دارد: الف(  شده ا صل  ب( چگونگی  حا

ها به مدظور فراهم کردن مزایای متدوعی از در سییازمان . ارزیابی عملکردبه دسییت آمدن پیامدها

                                                             
1.  performance 
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آوری اط مدیران ارشیید با کارکدان و جممجمله بهبود عملکرد و ایجاد فرصییتی برای برقراری ارتب

 ,Jozini, Abtahi, Alvani & Azar) استگیری در مورد مدیران و کارکدان ها برای تصمیمداده

ضمن اطالع از (.2012 ضم موج ارزیابی عملکرد  ستانداردها در ارتقایو های فعالیت ود و تطابق ا

شیوۀای و تقویحرفه شی آنان در بازدهی  ت رواب  میان کارکدان، تعیین  آموزش و نیازهای آموز

 (.Khoeini, Sheykhi, Shokati & Mohammad pur, 2016) هستددثر سازمان نیز مؤبیشتر 

ند باع یابی عملکرد می توا ث آگاهی از میزان پیشیییرفت در بهبود عملکرد و به عبارت دیگر ارز

 Mirkamaliاز نظر  .ها شوددرنتیجه انگیزه وفرصت الزم برای ارتقای کیفیت عملکرد درسازمان

آوری اطالعات مسییتمر در رابطه با میزان موفقیت یک فرد ، فرایدد جممارزیابی عملکرد (2020)

شغل بر س در یک  شرح وظایف و ا ساس  ست. معینتانداردهای انجام کار در یک دورۀ ا این کار  ا

سیییازی رفتارها و بهبود تولید، اصیییالح رفتار، بهها، ها و روشها، مهارتسیییدجش توانبه مدظور 

شاغل  سب به  . همچدین اهداف ارزیابی عملکرد از نظر شودانجام میسازمان و دادن جزای مدا

Mirkamali (2020) ریزی نیروی انسیییانی،کارمددیابی و انتخاب، آموزش و : برنامهعبارتدد از

شغلی، نقل  بددی عادالنه، کارراهۀداسایی استعدادها، بازخورد، طبقهسازی، تشویق و تدبیه، شبه

سانی، ایجاد انگیزه، تقویت فعالیت شت نیروی ان های اثربخش، و انتقاالت )تعلیق و اخراج(، نگهدا

خش، تعیین نیازهای آموزشییی، تعیین توان کارکدان، نظارت های غیر اثربکاهش یا حذف فعالیت

سوابق خدمتی، اجرای تعهدات  سی، تکمیل  شدا ستمزد، بهبود عملکرد، خود و کدترل، حقوق و د

 ها، تحقق اهداف سازمان.ها و تبعیضشغلی، تطبیق شغل با شاغل، کاهش نارضایتی

 پیشینۀ پژوهش

دیران اسییتفاده می شییود که یکی از این رویکردهای رویکردهای متعددی برای ارزیابی عملکرد م

سازمانی آن شرح وظایف  ساس  ست. به طور متداول در این زمیده ارزیابی عملکرد مدیران برا ها

 ه اسیییت: )الف( توسیییعۀوظایف مدیران آموزشیییی را این چدین بیان کرد Murfi( 1990)مثال 

ارزشیییابی، برنامۀ درسییی، آموزش و نظارت، کدترل و ماموریت و اهداف مدرسییه. ب( هماهدگی، 

  Shams. حمایتی یادگیری. د( به وجود آوردن یک جوّ سیییازی محی  برایارزیابی. ج( زمیده

همچدین وظایف مدیران آموزشییی را به دو بخش وظایف عمومی و وظایف اختصییاصییی  (2017)

ست.تقسیم بددی  صمیم وظایف عمومی کرده ا مین و ریزی، تأگیری، نیازسدجی و برنامهشامل ت

سازی نیروی انسانی، انگیزش، برقراری رواب  انسانی، مدابم و امکانات، آموزش و آماده سازماندهی

وظایف سییازمانی و اسییت. از جمله وظایف اختصییاصییی نیز  نظارت و کدترل، ارزشیییابی و پاداش

وظایف  Alagheband( 2014). است مشاوره -آموزشی، وظایف راهدمایی -تربیتیاداری، وظایف 
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( امور 3آموزان امور دانش (2( برنامه درسییی و تدریس 1مدیران مدارس را چدین  بیان می کدد: 

شی  سه4کارکدان آموز شی 5اجتماع  -( رواب  مدر سهیالت و تجهیزات آموز ( امور اداری و 6( ت

عملکرد مدیران آموزشییی اسییتانداردهای  Purzahir & Naseri (2006) هایدر بررسییی .مالی

های آنان یافتهاند. تدوین کردهبرای کاربرد آن  را یک الگوی مداسبشهر تهران و  مقطم متوسطۀ

ریزی، مدیریت و رهبری سییازمانی )برنامه برای اسییتاندارد عملکرد مدیران مدارس شییامل: الف(

های ارتباطی بین فردی، نظارت و فراهم کردن مدابم انسیییانی، سیییازماندهی، انگیزش، مهارت

گر، خدمات حمایت ای، ارائۀآموزشی )رشد حرفهرهبری کدترل، مدیریت مدابم مادی و مالی. ب( 

تعلیماتی، بصیرت مدرسه. ج( گسترۀ رفتار  مین احتیاجات یادگیری، ارزیابی، نظارت، راهدماییتأ

ویت فضییای معدوی محی  کار، پذیری، تقاخالقی )رفتار مدطبق با اخالق اسییالمی، مسییؤولیت

برقراری ارتباط بین مدرسیییه و والدین، )عدالت و انصیییاف(. د( نظام ارتباط با والدین و جامعه 

کدسییرسیییوم مجوز رهبران مدرسییه  برقراری ارتباط با جامعه، طراحی ارتباط کارکدان با جامعه(.

ن ارزیابی عملکرد مدیرا ای برایی حرفهیاسییتانداردها (2015) در سییال  ISLLC یا 1بین المللی

درسی و  ای، برنامۀاخالق حرفه  عبارتدد از: 1ها در شکل این استانداردآموزشی ارائه داده است. 

سازی کارکدان، برقراری ارتباط با همکاران، برقراری ارتباط  شتیبانی، توانمدد ارزیابی، حمایت و پ

سازی، به سه، تدوین با جامعه، مدیریت و پیاده  شمسازی مدر شترک.چ سی انداز م  هایدر برر

(2013) Stronge, Leeper & Tonneson ستاندارد برای عملک شغلی مدیران مدارس هفت ا رد 

 که عبارتدد از: اسییترفتاری عملکرد  هفت بعد شییش بعد آن مربوط به جدبۀ از ایناند. ارائه داده

گرایی حرفهریت سازمانی، برقراری رواب ، مدیمدرسه، رهبری مدابم انسانی،  جوّرهبری آموزشی، 

ست که عبارت ازجهنتی و یک بعد آن مربوط به جدبۀ شرفت دانش ای عملکرد ا شد و پی  آموزانر

نیز یک مدل سلسله مراتبی از عملکرد مدیران را پیشدهاد کرد که در  Campbell (1990). است

ای خاص، های وظیفهاز جمله: مهارتاشیییاره دارد؛  عامل آن به فرایدد انجام کار 5این میان 

مدیریت/ اداره.  نظارت، در موقعیت رهبری، های ارتباطی و سخدرانی،ای، مهارتهای حرفهرتمها

ست؛ فاکتورشامل زیر ها خودهرکدام از این عامل شاملبه عدهایی ا  وان مثال، عوامل نظارت که 

هماهد  کردن مدابم زش زیر دسییتان، ارائۀ بازخورد، حفا ارتباطات کاری خوب و هدایت و انگی

ست و افراد برای انجام کار  Marzano (2013) (.Sonnentag, Volmer & Spychala, 2008) ا
ست که به قرار مؤنیز مدلی را برای ارزیابی عملکرد مدیران مد ست هایلفهارس ارائه داده ا : زیر ا

مدرسه، برقراری ارتباط  ریزی درسی، جوّآموزان، آموزش و یادگیری، برنامهدانشرشد و پیشرفت 

                                                             
1. Interstate School Leaders Licensure Consortium or ISLLC 
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شغل  و شامل تعیین انتظارات عملکردی از مدیر )شرح  همکاری. مراحل ارزیابی عملکرد مدیران 

میزان عملکرد مدیر با میزان عملکرد  رزیابی عملکرد واقعی مدیر، مقایسۀو شرای  احراز شغل(، ا

در ارزیابی عملکرد که های عملکردی( و به کارگیری اقدامات اصیییالحی )اسیییتاندارد مورد انتظار

های شخصی، رفتارها و نتایج رفتار و اقدامات مدیران ارزیابی می شوند. و بازخورد مدیران، ویژگی

 ها می شیییوددسیییت آمده از ارزیابی عملکرد به مدیران مدجر به بهبود عملکرد آنه اطالعات ب

(Mesdagh rad et al, 2018). های های به عمل آمده نشیییان داد در اکثریت پژوهشبررسیییی

شده،  شر  مدارس، توجه  برای ارزیابی عملکرد مدیرانو متفاوتی  های متدوعمؤلفهعوامل و به مدت

ست ستین عوامل در یک نگاه یکپارچه و اما ا شده ا شده ا . از این رو در پیوسته در نظر گرفته ن

شد تا با رویکردی یکپارچه و کلاین مطالعه  ثر در ارزیابی عملکرد مدیران گرا به عوامل مؤتالش 

شودمدارس  سدجش عملکرد  توجه  ساخت ابزارهای  ستفاده در  سب برای ا و مدل مفهومی مدا

 شود:های زیر مطرح میالحال با توجه به اهداف پژوهش سؤ .شودمدیران ارائه 

 مدارس از چه ابعادی تشکیل یافته شده است؟های ارزیابی عملکرد مدیران مالک (1

 هایی تشکیل یافته است؟ابعاد ارزیابی عملکرد مدیران مدارس از چه مؤلفه (2

 پژوهش شناسیروش

کیفی  های مطالعۀیکی از روش  ترکیب است. فراترکیبرویکرد پژوهش حاضر، کیفی و از نوع فرا

 پردازد. همچدین نوعی پژوهش دربارۀمیهای دیگر است که خود به ارزشیابی و بررسی پژوهش

های گذشته مدد پژوهشتوان مطالعه و بررسی نظامدیگر است که از این رو آن را می هایپژوهش

در مطالعات  ،به عبارتی دیگر .(Rayat pish, Kohneali & Abbasnezhad, 2016) دانست

های استخراج بررسی اطالعات و یافتهتر نسبت به موضوع، به راترکیب، با هدف ایجاد دانش عمیقف

های شود تا از طریق ترکیب پژوهشمی شده از دیگر مطالعات کیفی مرتب  با موضوع پرداخته

های جدید و اساسی موضوعات و استعاره، دد در پژوهشگرانمکیفی مختلف و ایجاد نگرش نظام

مطالعات آن بیشتر مبتدی بر طور ویژه در علومی که  این روش به .(Kamali, 2017) شودکشف 

های ارزیابی لفهسایی مؤهای کیفی است، کاربرد دارد. از آنجا که مطالعات مرتب  با شداتحلیل

های کمی در این زمیده انجام ، بدون داده های کیفیعملکرد مدیران مدارس است، بیشتر پژوهش

برای به دست آوردن ترکیبی عدوان روشی مداسب  بود. بر همین مبدا، روش فراترکیب به شده

های فرعی برای ارزیابی عملکرد مدیران لفهیابی عملکرد مدیران مدارس و ارائۀ مؤجامم از ابعاد ارز

 Sandelowski & Barroso مدظور از روش هفت مرحله مدارس به کار گرفته شده است. بدین

( مرور بر 2ال پژوهش یم سؤ( تدظ1فت مرحله عبارتدد از: این هره گرفته شده است. به  (2006)
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( استخراج اطالعات 4و انتخاب متون مداسب  جستجو( 3ادبیات به شکل سیستماتیک و مدظم 

 ها.یافته ( ارائۀ7(کدترل کیفیت 6های کیفی ( تجزیه و تحلیل و ترکیب یافته5متون 

فلسفی، گیری موضماولین گام فراترکیب،  :ال پژوهش؛ بیان مسئله و تدظیم سؤاول مرحلۀ

پرسش موضوع اصلی پژوهش از نوع فراترکیب است. در این مرحله،  تصور و طراحی سؤال دربارۀ

چه چیزی، چه مورد مطالعه،  تواند در برگیرندۀ پارامترهای مختلفی ماندد: جامعۀپژوهشی می

 موقم و چگونگی روش و... باشد. 

ی جستجواین مرحله، به  در: پژوهش به شکل سیستماتیک دوم؛ مروری بر پیشیدۀ مرحلۀ

مدتشر شده در مجالت مختلف داخلی و خارجی متمرکز در رابطه با  هایمقالهسیستماتیک بر 

به سؤال در این پژوهش با توجه شود. گان کلیدی مرتب  پرداخته میبا جستجوی واژ ،موضوع

های عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد مدیران مدارس، ارزیابی واژه ی اولیه،جستجوپژوهش در 

ی عمیق در جستجوهای جستجو انتخاب شدند و عمل واژهدیران مدارس به عدوان کلیدعملکرد م

علوم انسانی، سیویلیکا، ایرانداک،  دی، مگیران، نورمگز، پرتال جامم پایگاه اطالعات علمی اس آی

تهران، تربیت مدرس، عالمه، شهید بهشتی و فردوسی مشهد و همچدین  های دانشگاهنامهپایان

های خارجی همچون گوگل اسکوالر، اسکوپوس، امرالد، الزویر، پروکوئست، اشپیدگر، تیلور در پایگاه

 سال اخیر انجام شد. 20در  و فرانسیس
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 ندمجوی آنالین منابع به روش نظامایند جست: جزئیات فر1جدول 

اطالعاتی و اه پایگ

استنادی مورد 

 جوجست

 علوم انسانی، دی، مگیران، نورمگز، پرتال جامم اس آی

های دانشگاه تهران، تربیت نامهسیویلیکا، ایرانداک، پایان

مدرس، عالمه، شهید بهشتی و فردوسی مشهد و گوگل 

دگر، اسکوالر، اسکوپوس، امرالد، الزویر، پروکوئست، اشپی
 تیلور و فرانسیس.

 هاواژه کلید
یابی عملکرد، ارزیابی عملکرد، عملکرد مدیران مدارس، ارز

 عملکرد مدیران مدارس

 عدوان مقاله، چکیده، کلمات کلیدی در جستجو

محدودیت در حوزۀ 

 1مطالعاتی
 دیریت، علوم تربیتیم

 محدودیت در بازۀ

 2زمانی
 تا کدون 1990ز ا

محدودیت در نوع 

 3سند
 قاله و کتابم

 مهه 4نوع دسترسی

 

ارامترهای در رابطه با موضوع، پ جستجودر فرایدد : و انتخاب متون مداسب جستجو مرحلۀ سوم؛

هایی و مقاله دشو... بررسی نام نویسدده، سال( وان، چکیده، محتوا، جزئیات مقاله )مختلفی ماندد عد

تک کزیابی تبه ار ابتدابدین صورت که  شد.حذف  دال و هدف پژوهش تداسبی نداشتدکه با سؤ

های زیر را داشتدد در این مرحله هایی که ویژگیسپس مقالهمقاالت دانلود شدۀ اولیه پرداخته شد. 

 از روش فراترکیب حذف شدند:

 های ارزیابی ژوهش حاضر )یعدی مالکبا موضوع پ هاهایی که موضوع یا محتوای آنمقاله

 . رد مدیران مدارس( ارتباط کافی نداشتعملک

 های کیفی از هایی که با روش تحقیق کمی انجام شده بودند. از آنجا که پژوهشمقاله

شوند، های کمی با هدف توضیح یا تبیین انجام میجمله فراترکیب با هدف کشف و پژوهش

 Sandlovsky and Barroso, 2007 as caited)مطابق نظر برخی متخصصان فراترکیب 

                                                             
1. Subject Area 

2. Data Range (Inclusive) 

3. Document Type 

4. Access Type 
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in Mohammadi et al. 2018) ، های مورد بازنگری باید با روش تحقیق کیفی انجام مقاله

 شده باشدد.

 های مؤلفهیک از در مورد سودمددی هیچ ها، گیری آننتیجه ها یاهایی که در یافتهالهمق

. در پژوهش حاضر، فرایدد مدیران در مدرسه بحث نشده باشد  ، ارزیابی عملکردعملکرد

 .( آورده شده است4)بازبیدی به صورت خالصه در شکل 

 فرایند بازبینی (1شکل

دی به ارزیابی عهای مورد نظر، در گام ببعد از بررسی تداسب مقاالت استخراج شده با کلیدواژه

های ارزیابی مهارت  از ابزار برنامۀکیفیت روش پرداخته شد. برای  ارزیابی کیفیت مطالعات معموالً

کدد ی است که در فرایدد پژوهش کمک میسؤال 10، (CASP)شود. استفاده می (CASP) 1حیاتی

االت بر موارد زیر تمرکز سؤهای کیفی پژوهش مشخص شود. این تا دقت، اعتبار و اهمیت مطالعه

ها آوری داده. جمم5ی بردار. روش نمونه4. طرح تحقیق 3. مدطق روش 2اهداف تحقیق . 1 دارد:

. 10ها . بیان واضح و روشن یافته9ها . دقت تحلیل داده8. مالحظات اخالقی 7پذیری . انعکاس6

و  ت یک امتیاز کمی داده شدسؤاالارزش پژوهش. در این مرحله از پژوهش به هرکدام از این 

 و به اجمال مجموعۀ سپس یک فرم را ایجاد کردیم. در نهایت نیز  امتیازات هر مقاله جمم شد

. در شد( روبریک مشخص CASP)امتیازی  50اساس مقیاس  و نتایج ارزیابی بر مقاالت بررسی

پژوهش حاضر امتیازات داده شده به هر مقاله بدین صورت بود که، حداقل میانگین امتیاز داده 

                                                             
1. Critical Appraisal Skill Program 



  59 1399 زمستان چهارم، شماره، هشتمدوره  ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

فرایدد ارزیابی،  بوده است. در نتیجۀ 50تا  45شده  و حداکثر امتیاز داده 25تا  15شده به 

ها باقی مقاله برای تحلیل داده 47و در نهایت  مقاله را حذف کرد 68مقاله 118ان پژوهشگر از می

 ماند.

ب به در پژوهش حاضر به طور پیوسته مقاالت مدتخ: استخراج اطالعات متون چهارم؛ مرحلۀ

عات مقاالت به صورت ها، چددین بار مرور و اطالمؤلفهبددی ها و طبقهدظور دستیابی به یافتهم

کار گرفته ه های بمؤلفهج( ق و دیگران، ب( سال انتشار مقاله : الف( نام محقشدبددی زیر دسته

 شده در مقاله.

تجزیه و تحلیل و  این مرحله از پژوهش به در: های کیفیتحلیل و ترکیب یافته پدجم؛مرحلۀ 

ها و استانداردهایی را ها، فرمکیفی وظایف، مدل ته شد که با مطالعۀجستجوی موضوعاتی پرداخ

 «بررسی موضوعی»در رابطه با ارزیابی عملکرد مدیران مدارس بیان کرده بودند. این اقدام به عدوان 

ژوهش، به با موضوع پدر این مرحله بعد تجزیه و تحلیل موضوعات در ارتباط  .شودشداخته می

های استخراج شده از مؤلفهم ابعاد و بدین صورت که ابتدا تما ؛بددی پرداخته شدترکیب و طبقه

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس پیشین را در  دهای طراحی شدۀها و استاندارمدل ها،ها، فرمنظریه

های مبدای فرم مبدای نظر محققان و متخصصان در این زمیده و یکی هم بر دو بعد  یکی بر

بددی های مشابه دستهبراساس مفهوم شی،ارزیابی عملکرد مدیران مدارس در مداطق مختلف آموز

ها مؤلفهو زیر گرفته به این ترتیب ابعادفراوانی  ،مؤلفهاساس تعداد تکرار هر بعد و  سپس برشد. 

 عبارتدد از:ها این مؤلفه. شدشداسایی 

. مدیریت 1الف( مالک ارزیابی عملکرد مدیران مدارس در مداطق مختلف؛ مؤلفه )نام مدطقه(: 

 ,Pinellas, Phoenix, Waterbury, Washington, Rutherford, Minnesotanارتباطات )

Ohio, Indiana, Iowa, Alaska, Commonwealth of Virginia, Harvard, New York, 

Alabama, Georgia) 2. رهبری آموزشی(Tennessee, Saint Lucia, Phoenix, Norfolk, 

Minnesotan, Rutherford, Oklahoma, Indiana, Alaska, Georgia, Harvard, New 

York, Virginia .) 3ای. رهبری اخالقی و حرفه (Saint Lucia, Pinellas, Phoenix, 

Norfolk, Minnesotan, Rutherford, Oklahoma, Hong Kong, Indiana, Alaska, 

Georgia, Harvard, New York, Iowa.) 4 مدیریت سازمانی .(Saint Lucia, Phoenix, 

Norfolk, Ohio, Alabama, Minnesotan, Oklahoma, Indiana, Alaska, Georgia, 

Harvard, New York, Virginia .) 5مدیریت مدابم . (Tennessee, Pinellas, Washington, 

Norfolk, Ohio, Alabama, Rutherford, Indiana, Georgia, New York, Virginia ) .6 .

 Tennessee, Pinellas, Phoenix, Oklahoma, Hong Kong) ایرشد و توسعۀ حرفه

Rutherford, Indiana, Georgia, Virginia .) 7. آموزش و یادگیری(Tennessee, Iowa, 
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Waterbury,  Pinellas, Ohio, Indiana.) 8ریزی . برنامه(Georgia, Hong Kong, 

Alabama, Pinellas, Indiana, New York, Virginia .) 9 رهبری فرهدگی . (Pinellas, 

Washington, Minnesotan, Indiana, New York,.) 10انداز مشترک ). تدوین چشمIowa, 

Waterbury,  Pinellas, Ohio,.) 11عمل در حوزۀ سیاسی و اجتماعی . (Alabama, Pinellas, 

Oklahoma, New York). 12. ارزشیابی (Pinellas, Alabama, Hong Kong, Virginia .) 

. 14(.  ,Alabama, Oklahoma, Rutherford, Hong Kong. امور اداری، مالی و اجرایی )13

 . رشد و پیشرفت تحصیلی 15(.  ,Phoenix, Rutherford, Norfolk, Georgia) جوّ مدرسه

(Phoenix, Saint Lucia, Ohio, Rutherford, .) 16 فداوری .(Alabama, Norfolk .) [1] 

[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]. 

 ق(:)نام محقمؤلفهلکرد مدیران مدارس از نظر محققان؛ های ارزیابی عمب( وظایف و مالک

 ,Mirkamali (2010), Alagheband (2014), Elliott & Clifford (2014): ریزیبرنامه .1

Murphy, Goldring, Cravens, Elliott & Porter (2007), Marzano (2013), Phelps 

(2014), Alamolhodaei & Mazhab (2015), Shams (2017)  2 .برقراری ارتباط: 
Mirkamali (2010), Alagheband (2014), Behrangi (2015), Elliott & Clifford 

(2014), Strong et al (2013), Murfi et al (2007), Condon & Glifford (2012), 

Marzano (2013), Alamolhodaei & Mazhab (2015), Shams (2017)  3.  :نظارت و کدترل
Mirkamali (2010), ), Behrangi (2015), Elliott & Clifford (2014), Murfi et al 

(2007), Alamolhodaei & Mazhab (2015), Shams (2017), Ghaforiyan (2002)  .4 .

 Mirkamali (2010), Behrangi (2015), Elliott & Clifford (2014), Murfi et al: ارزیابی

(2007), Phelps (2014), Alamolhodaei & Mazhab (2015), Shams (2017). 5.  امور

 Behrangi (2015), Alagheband (2014), Elliott & Clifford (2014), Strong: اداری، مالی

et al (2013), Murfi et al (2007),  Alamolhodaei & Mazhab (2015), Ghaforiyan 

 & Murfi et al (2007), Mirkamali (2010), Alamolhodaei: سازماندهی .6 .(2002)

Mazhab (2015). 7 .رهبری و هدایت: Behrangi (2015), Strong et al (2013), Phelps 

(2014), Alamolhodaei & Mazhab (2015). 8 .هماهدگی: Murfi et al (2007), 

Alamolhodaei & Mazhab (2015) .9 .تشویق و ایجاد انگیزه :Mirkamali (2010), Serjeyvuni 

(2003), Alamolhodaei & Mazhab (2015), Shams (2017). 10 .تامین مدابم :Alagheband 

(2014), Mirkamali (2010), Shams (2017), Condon & Glifford (2012). 11 .گیریتصمیم :

Mirkamali (2010), Alamolhodaei & Mazhab (2015).12 .آموزش و یادگیری: Elliott & 

Clifford (2014), Condon & Glifford (2012), Marzano (2013), Shams (2017). 13 .
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پشتیبانی و .  Alamolhodaei & Mazhab (2015), Serjeyvuni (2003). 14نوآوری و خالقیت: 

 .Elliott & Clifford (2014), Murfi et al (2007), Alamolhodaei & Mazhab (2015) حمایت:

ای: توسعه و رشد حرفه. Condon & Glifford (2012), Serjeyvuni (2003). 16. حل مسئله: 15

Condon & Glifford (2012), Strong et al (2013), Marzano (2013). 17 .ّمدرسه جو : 

Elliott & Clifford (2014), Strong et al (2013), Marzano (2013), Phelps (2014). 18 .

 & Condonانداز مشترک: . تدوین چشمCondon & Glifford (2012). 19: برقراری عدالت

Glifford (2012), Alamolhodaei & Mazhab (2015) .20 :رضایت ارباب رجوع .Mazari 

(2013), Hoshyar (2014). 

 العۀمطمحقق در این گام به مدظور اطمیدان از حفا کیفیت در : کدترل کیفیت مرحلۀ ششم؛

ها اطمیدان پیدا کدد. محققان در سرتاسر گردد تا از انجام صحیح آنهای قبل باز میخود، به گام

های پژوهش حاضر توضیحات روشن و بخشی به یافتهاند که برای کیفیتیق، تالش کردهاین تحق

مرتب  از  ان.در گام سوم نیز برای حذف متون کدددواضح از اقدامات انجام شده در هر گام ارائه 

همچین هر ده شده است. ر جای خود توضیح دادد استفاده شده است که دمای روشن و نظامرویه

ربوط را مراهکار جستجوی دستی و الکترونیکی را در چددین مرتبه به کار بردیم تا مقاالت  دو

و در آخر نیز  اندکردههای کدترل کیفیت در مطالعات کیفی استفاده پیدا کدیم. محققان از روش

و  بددی ابعادشده  در این پژوهش به مدظور دستههمچدین هم مراحل و هم اقدامات انجام 

 رسید.  استادان راهدما و مشاور تأییدها به های آنفهمؤلزیر

ل ارائه های حاصل از مراحل قبدر این مرحله از فراترکیب، یافته: هایافتهارائۀ  ؛مرحلۀ هفتم

 است که فهمؤلمل هشت بعد و بیست و هشت زیرائه شده شا. شایان ذکر است که مدل ارشوندمی

ه دست آمده قات و مدابم گذشته بهای بدست آمده از تحقیمؤلفهها از ترکیب و ادغام این یافته

های ارزیابی های ابعاد ارزیابی عملکرد مدیران مدارس برگرفته از فرممؤلفه ،در این ترکیب است.

ا و هها از وظایف، مدلمؤلفهلف جهان است. همچین زیرعملکرد مدیران مدارس در مداطق مخت

 اند برگرفته شده است. نظران برای مدیران مدارس ارائه دادهصاحباستانداردهایی که متخصصان و 

هدایت استعدادها و انرژی  گذار بررهبری آموزشی فرایدد تأثیررهبری آموزشی:  (1

 یابی به اهداف مشترک آموزشی استآموزان و والدین در دستمعلمان، دانش

(Bush, 2018).   که نقش آن حمایت کددده، تقویت کددده و یاری دهدده و سرانجام

آموزش در مدارس تحقق  است تا امر بهبود و توسعۀهمکاری کردن با اعضای سازمان 

هش مدظور از رهبری آموزشی مجموعۀ در این پژو. (Azizi, 2008: 33)یابد 

، یادگیری، ای مدیران مدارس یعدی هدایت و رهبری، یاددهیهای هستهمسؤولیت
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، حمایت و پشتیبانی، امور پرورشی ای، ایجاد انگیزهانداز، توسعۀ حرفهتعریف چشم

  است.مدرسه  فرهدگی و بهبود جوّ

ن . در ایها استاین مدیریت، وظایف عمومی مدیران در مدرسه مدیریت سازمانی: (2

رت نظاریزی، سازماندهی، هماهدگی، جموعۀ کارکردهای مدیران یعدی برنامهمدل م

ها سازی، مدیریت سازمانی آنادهگیری، ارزشیابی، اجرا و پییمو کدترل، تصم

 محسوب می شود. 

امور مادی  وو امور مالی امور انسانی مدیریت  مدظور از مدیریت مدابمم: مدیریت مداب (3

و در امور  آموزان و کارکدان مدرسهبه امور اداری دانش ،در امور انسانیمدیر . است

 ها و... و درجویی در هزیدهه امر صرف بودجۀ مدرسه، تخصیص مدابم، صرفهمالی، ب

 پردازد. به حفا و مراقیت از ساختمان و اموال مدرسه می ،امور مادی

 رتباطیاهای برقراری مهارتمدیریت ارتباطات: مدظور از مدیریت ارتباطات مجموعه  (4

اثربخش  در برقراری ارتباط مدیران با معلمان، والدین و موفقیت همکاری و مشارکت

 .اری ارتباط با جوامم بیرون استآموزان و برقربا دانش

و ارائۀ  حل مسئله و مشکالت مدرسهو  خالقیتتوانایی مدیر در  ای:مدیریت حرفه (5

 . است تغییر و نوآوری درمدرسهراهکارهای مداسب، ، پذیرا و خواهان 

که به رعایت حقوق مشترک  است ریهای رفتاای از ویژگیمجموعهمدیریت اخالقی:  (6

و در موضوعاتی  (Mirkamali, 2010: 234)شود مدجر مینفعان همکاران و ذی

  .شودپذیری و... نمایان میؤولیتمس قضاوت، پاسخگویی، چون عدالت و انصاف،

کی از ی، یتتعلیم وترب در هر نظامآموزان: میزان پیشرفت و رشد تحصیلی دانش (7

 آموزانمیزان پیشرفت تحصیلی دانشمدارس،  ارزیابی عملکرد مهم هایشاخص

 است.

نفعان پس از دریافت رجوع: رضایت احساس مثبتی است که در ذیرضایت ارباب (8

درسه که مدیر در ماین اتفاق در صورتی رخ خواهد داد  شود.ت ایجاد میخدما

 د.های خودش را برآورده سازرجوعانتظارات ارباب
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 وهشهای پژیافته
ا، استاندارها و هلفهبددی مؤتفاده از روش کیفی فراترکیب، جممخود با اس در این پژوهش به نوبۀ

ه یکپارچه از عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس پرداختتصویر کلی و ها به ارائۀ مدل

و مدل مفهومی مداسب برای استفاده در ساخت ابزارهای سدجش عملکرد مدیران ارائه گردید.  شد

رهبری "که شامل  به دست آمد بُعد 8مؤلفه و  28ها، در مدل زیر پس از تحلیل مؤلفهبدابراین 

، "ایمدیریت حرفه"، "مدیریت ارتباطات"، "مدیریت مدابم"، "مدیریت سازمانی"، "آموزشی

 است. "رجوعمیزان رضایت ارباب"و "زانآمومیزان پیشرفت تحصیلی دانش"، "اخالقیمدیریت "

 .بددی شدسپس این موارد طبقه

 
 : مدل پژوهش2شکل
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 گیریبحث و نتیجه
های ارزیابی عملکرد مدیران ابتدایی انجام شده است. مؤلفهپژوهش حاضر با هدف اصلی شداسایی 

ها و برای این مدظور پژوهشگر بعد از طی کردن  هفت گام مراحل فراترکیب و غربالگری پیشیده

کرد مدیران مدارس دست های ارزیابی عملمؤلفهمدبم به  47مدابم بدست آمده، در آخر با بررسی 

مدیریت ، بُعد که شامل رهبری آموزشی  8و  مؤلفه 28ه ها بمؤلفهدین پس از تحلیل یافت. همچ

ای، مدیریت اخالقی، میزان پیشرفت ارتباطات، مدیریت حرفهدیریت ، مدیریت مدابم، مسازمانی

مدیران رهبری آموزشی:  شد. بددی، طبقهرجوعآموزان و میزان رضایت اربابتحصیلی دانش

آموزان در های کارکدان یا معلمان و دانشعالیترهبری به هدایت و راهدمایی فمدارس در وظیفۀ 

ترین که مهم هاهمچدین به آموزش و یادگیری آنند. پردازراستای نیل به اهداف سازمان می

لمان  ای معنیز به رشد و توسعۀ حرفهآموزان مدیران مدارس است به رشد و پرورش دانش وظیفۀ

انداز مشترکی را که برای تمامی اعضای چشم ند. برای رسیدن به اهداف سازمانورزمبادرت می

کدد و فهم و درک مشترکی را نسبت به آن برای معلمان، کارکدان ترسیم میروشن باشد، سازمان 

آورد. در نقش برانگیزاندده به شداخت و درک نیازها، رفتار و شخصیت و والدین به وجود می

براساس احساس احترام، وی رفتاری مطلوب سه و هدایت رفتار ب وکارکدانآموزان، معلمان دانش

دها و نیروهای افراد دداری مثبت، شداخت، خودآگاهی، عدالت و پی بردن به استعداارزش، خودپ

کار معلمان، باید مدبم رفم مشکل و گشایش گرۀ  همچدین در نقش حمایت و پشتیبانیپردازد. می

های فراهم کردن اطالعات الزم، زمیده ولمسؤآموزان باشد. مدیر در این مفهوم، کارکدان و دانش

 آموزان استهای مداسب برای برطرف کردن مشکالت معلمان و دانشمساعد و فرصت

(Mirkamali, 2010: 234).  که  را های فوق برنامهفعالیتدر نقش امور پرورشی و فرهدگی مدیر

مربی پرورشی با همکاری  ،و فرهدگی است های رسمی در ارتباط با مسائل پرورشیخارج از برنامه

 های کشور نیزحراست از مرزهای اعتقادی و حفا دستاوردها و تبیین ارزشدر مدرسه با هدف 

پایدار  مدرسه کیفیت نسبتاً جوّ .کدداجرا می ،آموزانهای اجتماعی دانشرشد و پرورش مهارت

مدیر و معلمان، میان  که از طریق رابطۀ (Hoy & Michel, 2013: 98)محی  مدرسه است 

آموزان ایجاد آموزان یا رواب  بین دانشمعلمان و معلمان، معلمان و کارمددان، معلمان و دانش

متمایز مدارس  و یک مدرسه را از دیگر استشده و مبتدی بر ادراک جمعی رفتار در مدرسه 

ه بر موفقیت و عملکرد مدرسه مدرس ثیری که جوّتأ. ( (Syahril & Hadiyanto, 2019 کددمی

این نقش باید به دنبال ایجاد جوّ  مدیر درکدد. می تأییددارد، لزوم توجه جدی مدیران مدارس را 

های پژوهش فتههای این بعد از مدل با یاکار و تالش و صمیمیت و رفاقت در مدرسه باشد. یافته
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Halimi & Fathiazar (2009)  وStrong et al (2013) های مؤلفهعد رهبری آموزشی و در ب

های آموزش و یادگیری، مؤلفهسویی دارد. همچدین با ای و هدایت و راهدمایی همحرفهتوسعۀ 

 & Sarwar, Awan, Nazir های پژوهشانداز مشترک و امور فرهدگی با یافتهایجاد چشم

Scholar (2013) های انداز با یافتههدایت و رهبری و ایجاد چشم هایمؤلفهسویی دارد. درهم

 Phelps با یافتۀمدرسه نیز  های جوّمؤلفهو در  Hoseyni (2006)  ،Phelps (2014) پژوهش

.  داردسویی هم Porzahir & Naseri (2006)های د انگیزه با یافتهای، ایجاحرفه و توسعۀ (2014)

شود ت از آنجا ناشی می. این اهمییریت اهمیت بسیاری داردریزی در مدمدیریت سازمانی: برنامه

دهد و کدترل ثیر قرار می و عمیقاً تحت تأثر، رفتار مدیریت و سازمان را عمالًریزی مؤکه برنامه

در تحقق امر سازماندهی  Alagheband (2015) سازدپذیر میرا امکان سازمانی هایثر فعالیتمؤ

ها تشخیص دهد ا و اجرای برنامهههای الزم برای رسیدن به هدفمدیر باید فعالیت ،در مدرسه

ها با توجه به مدابم مادی، انسانی بپردازد .و در هماهدگی نیز به بددی فعالیتهمچدین به گروه

ی هابه نحوی که هدفبپردازد؛ های واحدهای مختلف سازمان ایجاد وحدت و یگانگی میان فعالیت

های واقعیت ظارت و کدترل است.دار، مستلزم نسازمان اثربخش باشد. هر فعالیت جمعی هدف

ها در معرض تغییرات سازد. سازمانهارا الزامی میهای آنکدترل دقیق فعالیت ،زندگی سازمانی

کارکدان سازمان  شود.می ترها روز به روز پیچیدهفعالیت آن دلیلمداوم قرار دارند و به همین 

تسهیل کار و تفویض اختیار برای ها بری از خطا و اشتیاه نیست افراد انسانی هستدد و رفتار آن

این موارد بر نظارت و کدترل مدیران مدارس داللت دارند و اهمیت آن  ناپذیر است. همۀاجتداب

ز کارکردهای مهم مدیریت به عدوان یکی ا  گیریتصمیم  Alagheband (2015)سازندرا آشکار می

ثیر دارد. گیرد  و بدون استثدا در همۀ کارکردهای دیگر حضور و تأدر سرلوحۀ همۀ وظایف قرار می

های مختلف برای حل مسئله بدانیم، گیری به معدای برگزیدن یک راه از میان راهاگر تصمیم

گیری به انجام برسانیم. ریزی، سازماندهی، نظارت و کدترلی را بدون تصمیمتوانیم هیچ برنامهنمی

ها و اهداف خود تواند به آرمان، بدون بررسی نتایج کار و عملکرد خود نمیهیچ مدیریت و سازمانی

دست یابد. ارزشیابی یکی از وظایف اساسی مدیریت است که با بررسی و تحقیق در عملکرد افراد 

ها، های برطرف کردن موانم، اصالح روشسدجد و زمیدهو سازمان، میزان دستیابی به اهداف را می

سازد پیمودن مراحل دیگر حرکت و رشد فرد در سازمان را فراهم میسازی نیروها و نهایتاً به

(Mirkamali. 2010: 234) .ریزی، کارکردهای مدیریت اعم از برنامه که تمام فرایددهایبعد از این

سازی تصمیمات گرفته نوبت به اجرا و پیادهگیری، مشخص شد تصمیم سازماندهی، هماهدگی و

گیری در مورد کارکردهای اثربخش خواهد بود که عالوه بر تصمیم عملکرد مدیری .رسدمی ،شده

ها شود و عالوه بر آن قوانین  مقرارت نظام آموزشی کشور را آن  یمدیریت به خوبی قادر به اجرا
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 & Porzahir های پژوهشهای این بعد از مدل با یافتهیافته به درستی در مدرسه پیاده کدد.

Naseri (2006)  وStrong & et al (2013) بعد مدیریت سازمانی همسویی دارد. و در  در

های پژوهش گیری، ارزشیابی با یافتههای کدترل و نظارت، هماهدگی، برنامه ریزی، تصمیممؤلفه
Mazari (2013), Hoshyar (2014), Halimi & Fathiazar (2009), Sarwar et al (2013),  

Elliott & Clifford (2014) هایسازی با یافتهپیاده اجرا ومؤلفۀ سویی دارد. هم Elliott & 

Clifford (2014)  وSarwar et al (2013) سویی دارد.  هم 

آموزان و نگهداری بددی دانش: در امور انسانی مدیر به پذیرش، ثبت نام، گروهبممدیریت مدا

ها و نیازهای شداسایی تواناییسوابق و اطالعات شخصی و تحصیلی نیز  آمارهای مختلف از قبیل

ها و به جذب، استخدام، تربیت، کارگماری و تربیت و نگهداری آموزان و معلمان و پرورش آندانش

، میزان موفقیت مدیر در امر پردازد. در پژوهش حاضر مدظور از امور مالی مدیر... میها وآن

و مدظور از امور مادی یا  استمدرسه  ها و... درجویی در هزیدهمدابم، صرفهبددی، تخصیص بودجه

ها و تسهیالت، تجهیزات کالس مواد و وسایل آموزشی، ، تهیۀ اطالعات الزم در زمیدۀفیزیکی

 Strongهای پژوهش های این بعد از مدل با یافته. یافتهاست... بیدی نیازها و امکانات آیدده وپیش

et al (2013)  ،Phelps (2014)  ،Condon & Glifford (2012)  ،Halimi & Fathiazar 

مدظور از مدیریت ارتباطات مدیریت ارتباطات:  .داردسویی هم Hoshyar (2014)و   (2009)

مدیران با معلمان، والدین و موفقیت  همکاری و مشارکت های برقراری ارتباطیمهارتمجموعۀ 

های این . یافتهی ارتباط با جوامم بیرون استآموزان و برقراراثربخش با دانشدر برقراری ارتباط 

 Halimi & Fathiazar  (2009)  ،Mazari (2013)  ،Hoshyarهای پژوهش با یافتهبعد از مدل 

(2014)   ،Strong et al (2013)  ،Condon & Glifford (2012)  ،Elliott & Clifford 

(2014)  ،Sarwar et al (2013)  ،Phelps (2014)  ،Grissom, Blissett & Mitan (2018) 

هایی برای رسیدن از جایی هدر یافتن راه ،ای: حل مسئله در مدیریتمدیریت حرفه سویی دارد.هم

این است که مدیر از قبل  البته فرض بر است. خواهد به آن  برسد که قرار دارد به جایی که می

 (.Nulan. 1993 as caited in: Mirkamali, 2010) به آنجا برسدداند که چگونه باید نمی

است. تغییر در  اگردانشهای نیروی انسانی های پایه در گسترش قابلیتخالقیت یکی از جدبه

آورد. هایی برای رشد مثبت به وجود میدهد و فرصتنهادهای آموزش و پرورش همواره رخ می

 ها را به مدزلۀتغییرات و نوآوری ران واقعی مبدل شوند، بایدکه مدیران آموزشی به رهببرای این

بدابراین با توجه  .سازی مدارس و مداطق آموزشی کشور خود تلقی کدددهایی مثبت برای بهچالش

سازمان نهای اساسی مدیران تغییر و تحول و نوآوری درویتمسؤولها و به این مفهوم یکی از نقش

های کارگیری روش، یک مدیر مدرسه باید قادر به فداوری مؤلفۀدر  .(Mazari. 2013) است 
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های حل مسئله با یافته مؤلفۀ جدید فداوری اطالعات در انجام وظایف شغلی و سازمانی باشد.

سویی هم Hoshyar (2014)و  Hoseyni (2006)  ،Halimi & Fathiazar  (2009)پژوهش 

 & Mazari (2013)  ،Halimiهای با یافته نیز های تغییر و نوآوری و خالقیتمؤلفه. دارد

Fathiazar  (2009)  ،Sarwar et al (2013) داردسویی هم. 

 ز ریشۀف به معدی تقسیم برابر مدابم است اما عدالت انصانصاف از ریشۀ مدیریت اخالقی: 

طرفین  ایاصولی و با حداکثر رفم نیاز برعدل به دنبال تخصیص مدابم به شیوۀ کارا، اثربخش، 

ر حالی دددان خود است. است. در این راستا مدیر مدصف به دنبال نصف کردن همه چیز بین کارم

ارایی و تداسب ک به واسطۀکه مدیر عادل به دنبال پیدا کردن راهی برای بهترین تخصیص مدابم 

دستمزد  ی، مثل حقوق ومال تواند مدابمعملکرد با برخورداری از مدابم است. حال این مدابم می

 یا امکانات آموزشی باشد. یر مادی، میزان توجه به پرسدل وهای مادی و غباشد یا بر اساس پاداش

های اساسی و مهم مدیران و یکی از ویژگی یت واگذار شده استمسؤولپاسخگویی تعهد در قبال 

 Choi & Gray, 2008; Pless) پذیری به احساس تکلیف و تعهد از جانب مدیریتیتمسؤول است.

et al, 2012) نفعان است مین نیازها یا مدافم ذیبرای تأ(Pless et al, 2012). ام تی به انجبه عبار

فعان نرفاه ذیس  مدیریت به مدظور حفا و ارتقای احسن تو دادن کارهای سپرده شده به نحوۀ

جواب »اصطالح پاسخگویی به مفهوم  .(Choi & Gray, 2008)شود و اهداف سازمان تعریف می

های حاصل به عبارت دیگر پاسخگویی به معدای برعهده گرفتن نتایج و پیامد .اشاره دارد «دادن

ح اوضاع همچدین اقداماتی برای اصال ر صورت عدم تحقق نیازها و عالیقاز اعمال و اقدامات، د

 Halimiهای با یافته پذیرییتمسؤولپاسخگویی و  مؤلفۀ .(Pless et al, 2012)شودتعریف می

& Fathiazar  (2009)، Phelps (2014)  وElliott & Clifford (2014) مؤلفۀ . داردسویی هم

 سویی داشت.هم Halimi & Fathiazar  (2009)های پژوهش با یافتهعدالت و انصاف 

ه طور ب عملکرد مدیران مدرسهدر مدارس  آموزان:میزان پیشرفت و رشد تحصیلی دانش

تأثیر آموزان مدرسه ور غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانشمعلمان و به ط مستقیم  بر عملکرد

به همین دلیل  (.Robinson & Gray, 2019; Yan & Cheng, 2013; Bush, 2007)گذارد می

یشرفت میزان پمدارس،  ارزیابی عملکرد مهم هایکی از شاخصیدر هر نظام تعلیم وتربیت، 

 Strong et al (2013)های پژوهش های این بعد از مدل با یافتهیافته است. آموزانتحصیلی دانش

های های این بعد از مدل با یافتهرضایت ارباب رجوع: یافته .داردسویی هم Mazari (2013)و 

Mazari (2013)  وHoshyar (2014) داردسویی هم . 
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ای آموزش هو سایت هامقالهمی تما دسترسی نداشتن به هایی از قبیلاین پژوهش با محدودیت

کاوی مواجه بوده متن در زمیدۀافزار تخصصی نرم کارگیریه عدم بو پرورش کشورهای دیگر و 

 اساس نتایج پژوهش پیشدهادهایی به شرح زیر در این زمیده ارائه شده است:. بر است

 استفاده از تحلیل عاملی به مدظور اعتباریابی مدل. (1

 یی شده.معادالت ساختاری به مدظور ارتباط بین ابعاد شداسایابی از مدلاستفاده  (2

های انجام شده تایج پژوهشهای کیفی و کمی به مدظور بررسی ناستفاده از دیگر روش (3

ول، ا)ابتدایی، متوسطۀ  های مختلفارزیابی عملکرد مدیران مدرسه در دوره در حوزۀ

 دوم(. متوسطۀ
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