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 چکیده
محوری عدالت بهمدیران،  مند ساختن انتخابسازی و نظامد کردن بومیاستاندار هدف باایجاد نظام ارزشیابی 

این پژوهش بدان جهت است که فقدان یک نوآوری  کند.میکمک  پرورش و آموزش ساالری نظامیستهشاو 

حساس ا کامالًمدل ارزشیابی مدون در سیستم آموزشی کشور برای ارزیابی شایستگی مدیران مدارس ابتدایی 

 زانیمتا  بودآموزشی  رانیمد یستگیشا یابیارزش یبوم یبه الگو یابیپژوهش دست هدف از انجامشود. یم

این  . سنجیده شودشده  های اجرابرنامه یامدهایپ یتنها در ا وداده، برونهارحط ی،آموزش یهاهدف تیمطلوب
 مورد. در بخش طراحی الگو اطالعات استطراحی الگو و تعیین مطلوبیت الگو  شامل دو بخش عمدۀپژوهش 

از روش تفسیری استفاده شد و در بخش دوم مطلوبیت الگوی پیشنهادی از طریق مطالعات میدانی  نظر

 .بودکمی( -اکتشافی )کیفی روش پژوهش آمیختۀ .بررسی شددلفی  فنپیمایشی( و  -یانهی)زم

خصصان تعلیم و مدیران مدارس مقطع ابتدایی استان سمنان و متوه از جمله: کنندگان شامل دو گرمشارکت

اساس نظرات بر . نفر شرکت داشتند 273در مجموع تعداد  بودند که آموزشی یتمدیر زمینۀ تربیت کشور در

 ییدر مقطع ابتدا ریمد کی ینیآفردر نقش یباالتر تیاهم ،ارهایمع رینسبت به سا اخالقی اریمع، دو گروه

 . ردقرار دا مهارت اریمع نیز، در نهایتو سوم  در رتبۀ وظایف ۀمؤلف دوم، در رتبۀ شخصیتی اریمع. داشته است
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 مقدمه 

اس اسر سنجش میزان پیشرفت ب به عبارتی، .ستا هایافتن ارزش معنیرزشیابی در لغت به ا

ع موجود تا وضع مطلوب را مشخص میان وض حد فاصلارزشیابی  .اهداف تعیین شده در افراد است

 د.شوگذاری تعیین میهایی برای ارزشداری است که طی آن مالکهمچنین فعالیت نظام .کندمی

ابی اعمال صدد ارزی سته درواقع ارزشیابی قسمتی از فرایند بقای انسان است به ترتیبی که پیو در

  و تفرایند پیچیده اساین ینده، رضایت بیشتری را به دست آورد. آ هایی است تا عملکردو تجربه

را  پذیری آنتا انجامکند جستجو می یک طرح یا پروژه را در رد و اثربخشیعوامل مربوط به عملک

نده یآ های مفیدتری برایها و طرحرای مشکالت اجرایی بیابد و پروژههایی براه حل دهد؛یص تشخ

  . (Hajjari, 1994)طراحی کند

و معیارهایی  هازشیابی، مالککه برای اراصلی وجود دارد: نخست آن مقولۀدر ارزشیابی سه 

که، در ارزشیابی درک کامل موضوع ها ارزشیابی صورت گیرد. دوم آناند تا با محک زدن آنالزم

رد. عرضه ک بی را باید برای استفاده به یک مرجعهای ارزشیا، یافتهارزشیابی ضرورت دارد. سوم

ریزی صحیح، دربرنامهد داشته است و نقش مهمی آموزش مدارس وجو ارزشیابی از دیرباز در حیطۀ

در نظریۀ آموزش در مدارس دارد.  تهای آموزشی و بهبود کیفیاجرای موفق برنامه

رویکردهای ارزشیابی آموزشی به شش دسته به شرح   Whorthen & Sanders (1987)ارزشیابی

 :اندشدهم یزیر تقس

 شود.میکید أو دقیق ت یهای کلهدف بر این رویکردالف( رویکرد مبتنی بر هدف: در

عاتی ه نیازهای اطالتحقق بخشیدن ب در این رویکرد، تشخیص مدیریت:ب( رویکرد مبتنی بر 

 گیرنده است.مدیران تصمیم

به  طکید عمده بر کسب اطالعات مربوأن رویکرد تایکننده: درپ( رویکرد مبتنی بر مصرف

 .های کلی آموزشی استفرآورده

کید اصلی بر کاربرد مستقیم نظر أاین رویکرد تدر ت( رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان:

 های آموزشی و پرورشی است.کیفیت فعالیت ۀان در قضاوت دربارمتخصص

 هایبنظر ارزشیا اختالف  بهاین رویکرد ث( رویکرد مبتنی بر اختالف نظر متخصصان: در

 .شود، توجه میموافق و مخالفاعم از  مختلف

-یعتبررسی طببر این رویکرد کنندگان: درمبتنی بر مشارکت گرایانه وج( رویکرد طبیعت

موزشی ای آهها، نیازها و دادهها، مالککنندگان در تعیین ارزشکوشش مشارکت و گرایانه

 . (Ramezani, 2004)شودتأکید می
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شا آنجا از ستهکه وجود نظام  شور ساالریی شروع تیباعث قوام، مقبول یدر هر ک  آن تیو م

  (Bazargan, 2016). دارد تیاهم مدرسهدر  ستهیشا رانیمد نشیگزانتخاب و  ،شودمی

 هاستیزهو انگ هاییتوانا ،ها، مهارتهااز دانش یامتشکل از مجموعه یتیریهای مدیستگیشا

ظا ریمدتا  ند و گذار فیبتوا به شدددده وا هد  یخوب را  جام د واقع  در (Zainuddin, 2006).ان

شی یستگیشا یسازمدل ستگیشا نییو تب نییتع یمند برانظام ندیافر کی ،آموز ست اهی که  ا

سطح فرد سازمان یهم در  سطح  هدف از  .(Jianping et al, 2006)شود انجام می یو هم در 

که  یاگونهاسدت. به یعملکرد آموزشد سدازییکپارچه یبرا ییالگو ۀارائ یسدتگیمدل شدا نیتدو

صصان خنظر مت از.  (Mansouri Khah et al, 2016)شود آمیزیتمنجر به عملکرد مؤثر و موفق

ها را م نای، یآموزشددد یابیارزشددد ت به دو توانیالگو مد ۀدسددد قه یفیو ک یکم ۀع ندطب  یب

 در توجه مورد عدبُ چهار از مدارس یتیریمد یهایژگیو خصدددو  در . (Bazargan, 2016)کرد

 هب شتریب توجه لزوم از نشان ،زین یرهبر و طیمح با ارتباط ساختار، اهداف، یعنی بوش یهامدل

 ,Abolghasemi & Hajipour)داشت مدارس رانیمد یریبکارگ و انتصاب انتخاب، پرورش، روند

2018) . 

 اتیباد یبا بررس دیابتدا با ،رانیمد یستگیمدل شا نیتدو یبرا Karami (2009) یشنهادپ در

نظران مختلف صاحب دیاز د رانیمد یستگیشا یمجموعه پارامترهای، مستندات داخلو موضوع 

منظور  پرورش به و و برجسته در سازمان آموزش قموف افرادبا مصاحبه با  سپس .شود هیته

 فایدهدو  یمرحله دارا نای یاجرا .بازخورد گرفته شود کی هاآن ییمهارت و توانا ، دانش ییشناسا

 در صورت از قلم افتادن دوم، و شودیم یابینظران ارزصاحب نظر مورد فهرست کهنای اول :است

 ایعنوان مجموعه رفتارها  عموماً به یستگیشا .را اصالح کرد هاآن توانیم هایستگیشا نای

 یشزیو انگ یفن، یرفتار نیازیشکه پ هاستیزهها و انگمرتبط، انواع دانش، مهارت هاییتفعال

 کی یریگاندازه قابل یژگیو یستگینقش مشخص است. شا کیدر  آمیزیتعملکرد موفق یبرا

مرتبط  خا شخص است که با عملکرد اثربخش در شغل، سازمان و فرهنگ 

جهت است  این پژوهش از این نوآوری و اصالت .(Wickramasinghe & De Zoyza, 2009)است

ن در سیستم آموزشی کشور برای ارزیابی شایستگی مدیران که فقدان یک مدل ارزشیابی مدوّ

 شود.یماحساس  کامالًمحور بومی و الگو صورتبهمدارس ابتدایی 

 اندشددده یسددازمان طراحدد کیدد یازهددایمنظددور بددرآورده کدردن ن بدده یسددتگیشا یهامددل

عملکددرد  کیدد ۀارائدد یبددرا ازیددن مددورد یاصددل هاییسددتگیاز شا یتددیروا-یفیشددرح توصدد نیددز

 یفهرسددتشددامل  . همچنددینسددازمان هسددتند کیدددر کددار و نقددش  یزدنو مثددال آمیزیددتموفق

 ،. بددر اسدداس بررسددی مقدداالت مختلددفشددوندمددی یرفتددار ۀو شاخصدد فیتعددار، هایسددتگیاز شا
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 (Ranjbar, Khaef Elahi, Danaeifard & Fani, 2013)از مقالددۀ  زیدر مددل شایسددتگی

 این کار انتخاب شد. ترین مدل درانطباقین و قابل ترمناسب عنوان به

 
 

 مدل مفهومی شایستگی  یاجزا (1شکل 

 ،یگزاراعتبار، خدمت ،یتیشدددخصددد یهایژگی( به صدددورت همزمان و1در مدل شدددکل )

گنجانده شددده  اتیاخالق و یرفتار یهامهارت ،ایدانش حرفه نش،ینگرش و ب ،یریپذتیولؤمسدد

 .است یمناسب اریبس مدل ،یآموزش ریمد کی یوجوه عملکرد یگرفتن تمام بر که از نظر در

است  آموزشی رانیمد یستگیشا یابیارزش یبوم یبه الگو یابیپژوهش دست نای هدف از انجام

، ها تحقق بخشدبه هدف دیهایی که باطرح و برنامه ی،آموزش یهاهدف تیمطلوب زانیکه بتواند م

. با توجه شده را بسنجد های اجرابرنامه یامدهایپ یتنها درو  اجرا مورد ۀدادها، عملکرد برنامبرون

 دهی و تعیین معیارهایضر به شرح زیر است: شناسایی، وزنشرایط اهداف اصلی پژوهش حااین  به

مفهومی  و الگوی بهینه ۀارائ یستگی مدیران مدارس مقطع ابتدایی،اصلی ارزشیابی مبتنی بر شا

شده برای  یمعرفبومی مبتنی بر شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی؛ ارزیابی و برازش الگوی 

 خبرگان. ابتدایی با بهره از نظر مدارس مدیران

 نگرش و بینش

 هایشایستگی

 مدیران

های ویژگی

 شخصیتی

 

 اعتبار

دانش و معلومات 
 ایحرفه

های رفتاری و مهارت
 فکری

 گزاریخدمت

 پذیریمسؤولیت

های توجه به ارزش

 اعتقادی و اخالقی
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 پیشینۀ پژوهش
 انریعمومی و اختصاصی مد هاییستگیشا نییو تب بررسی هب Amiri Jami (2014)پژوهش در 

سه ستان دخترانۀ مدارس ۀگانمقاطع  ست. یافتهجام تربت شهر شان پرداخته ا های این تحقیق ن

ست که  ستگیشاداده ا شا توانیرا م رانیمدمورد انتظار  هایی ستگیدر قالب  عمومی و  هایی

 هایفضیلت: ازاند ها عبارتمقوله نای کرد. یبندطبقه مقوله هاراختصاصی و در چ هاییستگیشا

 .(ینیآفرو وحدت نییمحوری، اعتمادآفرعدالت، پذیرییتولسدددؤم و هدو تقوا، تع مانیااخالقی )

ی، آراسددتگختگی، هبردی، برانگیرا نشیب، یو نوآور تیقخالت، ی)قاطع یتیشددخصدد هاییژگیو

زمان،  تیریدانش، مد تیریمد، گیرییمانتظارات نقش )تصدددم .(التتحصدددی و فرهنگی هوش

مد تیریمد نابع،  مد تیریم باطات، مربی تیریاسدددتعداد،  له( ارت  فو وظایگری و حل مسددد(

 (.یدهو سازمان هنگیاهمن، قوانی هالتزام ب، یینماهنظارت و را، یزیر)برنامه

 و دوم آموزش ۀمدارس متوسط رانیمد یستگیبر شا را عوامل مؤثر Kazemi (2014) محقق

های یتگسیشا تیوضع است که هنشان داد پژوهش نای جینتا بررسی کرده است. زیپرورش شهر تبر

، یفن یستگیشا هایبا مؤلفه Viitala (2005)یبر اساس الگو زیدوم شهر تبرۀ متوسط رانیمد

 یاجتماع یتگسیشا، یو نظارت یرهبر یستگیو دانش، شا تیریمد یستگیوکار، شاکسب یستگیشا

 Torkzadeh & Mohammadi پژوهشگران .ستا سطح مناسبیدر ی فرد نیب یستگیشا و

بر اساس  ،پرورش و آموزششایستگی مدیران  را برای شده یبومشناسی یک مدل بعد (2015)

 ،یآموزش رانیمد یکل طور که به است هپژوهش نشان داد جینتا. اندکردههای اسالمی تدوین آموزه

 اند.هرا داشت الزم یستگیشا ،یروش -یو مهارت ینشیب -یدانش ،یمنش -یارزش ۀگانسهدر ابعاد 

 -شیدر بعد بین ی، تفاوت معنادارکاری ۀبر اساس سابق گانهدر ابعاد سه رانیمد یستگیشا نیب

مدل  ۀو ارائ هایستگیشابه  Ekrami & Hoshyar (2016) مطالعۀدر  .شده استمشاهده دانشی 

مدل  یهاکه مؤلفه گر این استنتایج بیان ند.اهپرداختشایستگی مدیران مدارس متوسطه 

، دانش علوم رفتاری، یشناخت اسناد باالدست عبارتند از: شایستگی مدیران مدارس متوسطه

کامپیوتر، اشراف بر قوانین اجرایی و اداری، دانش  یهاتحصیالت مرتبط دانشگاهی، مهارت

با هدف  یپژوهشPourkarimi et al (2016 ) محققین .یید شده استتأو...  پشتیبانی، تجربه

 که ه استها نشان دادیافتهاند. دادهای مدیران مدارس متوسطه انجام های حرفهصالحیت یسۀمقا

ها )فنی، انسانی شناختی، مهارتهای روانویژگیاز جمله:  ی راهایمؤلفه ،ای مدیرانصالحیت حرفه

های مدیران بین میانگین تفاوت معناداری همچنین. شودشامل می(، دانش و نگرش و ادراکی

 ای وجود دارد.های حرفهنظر صالحیت از مدارس متوسطه
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 یدگاه غیراکثر آنها د متأسفانهکه  اندپرداختهمحققان خارجی مختلفی نیز به الگوی شایستگی 

ه دو پژوهش کیادی دارند. در ادامه، زایل انسانی و بومی کشور ما فاصلۀ فض باو  اندداشتهمعنوی 

پژوهش شده است.  شرح دادهفرهنگی کشور ما دارد  -لگوی اسالمیتجانس بیشتری با ا

Ehiametalor (1985) ،اصلی کشور نیجریه  هایدر حوزه را شایستگی مدیران مدارس ابتدایی

ساختاری مدرسه، برخورد با کارکنان  یرگروه مشخص که شامل توسعۀز. شش بررسی کرده است

ی مسائل دهسازمانو والدین، مدیریت ارتباطات بین فردی،  رجوعارباباستخدامی، برخورد با 

 Cook در مقالۀ نامه ارزیابی شده است.از طریق پرسشکه و مدیریت مالی بوده عام  صورتبه

آموزشی را که عبارتند از:  -جتماعی و رفتارهای رهبریا -های عاطفییستگیشایر تأث (2006)

مدیران مدارس ابتدایی  یآموزش یجوو توسعهآموزشی  یت مدرسه، مدیریت برنامۀمأمورتعیین 

-های عاطفییستگیشاکل ، رابطۀ معناداری را بین نمرۀ . نتایجاستبررسی کرده میشیگان 

 انجامهای ( پژوهش1ی در جدول )بندجمع عنوان به اجتماعی و نمره کل رفتار رهبری نشان داد.

 در منابع مختلف آورده شده است. شده

 الگوهای مختلف ارزشیابی مدیران. 1جدول 

 هاافتهی هدف پژوهش عنوان پژوهش

Amiri Jami 

(2014) 

بررسی و تبیین 
های عمومی و شایستگی

اختصاصی مدیران مقاطع 

 مدارس ۀگانسه

خا  به مدیران آموزشی پرداخته  صورتبه مزایا:

ول، متخصصان، ؤسا، کارشناسان مسؤر تماماست. از 
 .است شدهران و معاونین نظرسنجی معلمان و دبی

یک الگو برای سه مقطع آموزشی )راهنمایی،  معایب:

ط از فق است. شده گرفتهابتدایی و دبیرستان( در نظر 

 .مدارس دخترانه نظرسنجی شده است

Kazemi 

(2014) 

بر  مؤثربررسی عوامل 

شایستگی مدیران مدارس 

دوم بر اساس  ۀدور ۀمتوسط
 الگوی شایستگی ویتاال

دوم ۀ خا  به مدیران مدارس متوسط صورتبه مزایا:

 پرداخته است.

ز االگوی بسیار عمومی ویتاال، فقط  ازاستفاده  معایب:

 شده است.مدیران نظرسنجی 

Torkzadeh & 

Mohammadi, 

(2015) 

 شده یبومیک مدل  ۀارائ

شایستگی مدیران برای 

بر اساس  پرورش و آموزش

 های اسالمیآموزه

اهمیت ویژه به بعد مذهبی و بومی مدیریت در  مزایا:

 .پرورش و آموزش

بین دبیران و آموزگاران  صرفاً هانامهپرسش معایب:

 یگذارارزشآماری نیز  ۀجامع ازنظر است. شدهعیتوز

آموزشی زمان تحقیق متفاوت  ۀگانسهباید در مقاطع 

 .باشد
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 هاافتهی هدف پژوهش عنوان پژوهش

Ekrami & 

Hoshyar,  

(2016) 

 ۀو ارائ هایستگیشابررسی 
مدل شایستگی مدیران 

 مدارس متوسطه

ران ارشد ، معاونان آموزشی، مدیرانیمداز  مزایا:

 ینظرسنج پرورش و آموزش ۀستادی و کارشناسان ادار

 شده ارائهکامل و جامعی  العادهفوقشده است. مدل 
 است.

 اندشده یبررسفقط مدیران مدارس متوسطه  معایب:

این پژوهش که آموزش  بحث موردکه با موضوع 

 .ابتدایی است متفاوت است

Pourkarimi et 
al, 

 (2016) 

های صالحیت ۀسیمقا
ای مدیران مدارس حرفه

 دولتی و غیردولتی متوسطه

، تفکیک یردولتیغتفکیک مدارس دولتی و  مزایا:

ها )فنی، انسانی و شناختی، مهارتهای روانمؤلفه
 .ادراکی(، دانش و نگرش

های تفکیک مقاطع، عدم بررسی آموزهعدم  معایب:

 .مذهبی

Mansourikhah 

& Moradi, 

 (2016) 

طراحی مدل شایستگی 

 مدیران دولتی

مدل  عنوان به استفاده قابلجامعیت کار و  مزایا:

 .پرورش و آموزششایستگی مدیریتی 

فقط از مدیران  و شده یطراحبسیار عمومی  معایب:

 .نظرسنجی صورت گرفته است

Shabani et al, 

( 2018) 

الگوی شایستگی برای  ارائۀ
مدیران مدارس ابتدایی شهر 

 تهران

خا  برای مقطع  صورتبهمدل بسیار جامع و  مزایا:

 شده است. نیتدوابتدایی 

از خبرگان  صرفاًصورت گرفته  یریگنمونه معایب:

 نیترعمدهبوده و از دبیران، مدیران و کارکنان که 
هیچ  ،شونداین حوزه محسوب می نانیآفرنقش

 .بازخوردی اخذ نشده است

Ehiametalor 
(1985) 

بررسی شایستگی مدیران 

مدارس ابتدایی در کشور 
 نیجریه

به مدیران مقطع ابتدایی پرداخته است،  قاًیدق مزایا:

 .مدل بسیار جامع است

 یهایفناوربه  پرداختنقدیمی بودن، عدم  معایب:

 زا، سیستم آموزشی کشور نیجریه یآموزشکمکجدید 

با  یاعمدهاختیارات مالی مدیر مدرسه، تفاوت  نظر
 .ایران دارد موجود در سازوکار

Jianping et al, 

(2006)  

مدل ارزشیابی  ۀارائ

شایستگی مدرسان مدارس 

 ابتدایی

ا ب یبررس موردمشابهت سیستم آموزشی جامعه  مزایا:

 .ایران سیستم آموزشی

تراکم جمعیتی باال، الگوی زبانی بسیار  معایب:

 کارکنانمدل برای معلمان و  ۀاز فارسی، ارائ تردهیچیپ

 .آموزشی
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 هاافتهی هدف پژوهش عنوان پژوهش

Cook 

(2006) 

 یهایستگیشا ریتأثبررسی 
اجتماعی و  -عاطفی

رفتارهای رهبری آموزشی 

مدیران مدارس ابتدایی 

 میشیگان

، دیران مقطع ابتدایی پرداختهبه م قاًیدق مزایا:

 است. بسیار جامع ینظرسنج

اجتماعی و رهبری  فقط به معیارهای عاطفی، معایب:

 .پرداخته است

Saravanabhavan 

et al 

(2016) 

الگوی شایستگی مدیر  ارائۀ

 مدرسه

 است. شده نیتدومدل بسیار جامع  مزایا:

تراکم جمعیت زیاد در مدارس و فقر امکانات  معایب:

مواردی است که در الگوی ارزشیابی  ازجمله
و با معیارهای موجود در  شدهگنجاندهساراوانابهاوان 

 .باالیی دارد نسبتاًکشور ما تفاوت 

Dalanon et al 

(2018) 

مدل ارزشیابی  ۀارائ

شایستگی مدیران مدارس 
 روستایی

ا ب یبررس مورد ۀمشابهت سیستم آموزشی جامع مزایا:

 .ایران سیستم آموزشی

 ریتأثتحت  شدت بهنظام آموزشی فیلیپین  معایب:

 رفاًصاین الگو این کشور است. عالوه بر تاریخ استعماری

توجهی به  و شده نیتدوهای روستایی برای محیط
در محیط مدرسه و  یآموزشکمک ۀامکانات پیشرفت

 .الگو ندارد یهامؤلفهآن در  ریتأث

 

 ها است؛ عبارتند از:به آن هایی که این پژوهش در صدد پاسخپرسش

 هایستگیشا از ییهامؤلفه ای ابعاد چه ازمندین ییابتدا مدارس رانیمد شما نظر هب (1

  هستند؟

  کرد؟ ذکر توانیم را ییهایستگیشا چه عدبُ هر در (2

 ارسمد رانیمد یستگیشا بر یمبتن یابیارزش یبرا یطیشرا و الزامات ها،رساختیز چه (3

 است؟ ازیموردن ییابتدا

 پژوهش شناسیروش

. در بخش طراحی استطراحی الگو و تعیین مطلوبیت الگو  ۀپژوهش حاضر شامل دو بخش عمد

 از روش تفسیری یا بررسی تحلیل نظری نظر موردو اطالعات  هاتیواقعدستیابی به  منظور بهالگو 

 -یانهی)زممطلوبیت الگوی پیشنهادی از طریق مطالعات میدانی  ،استفاده شد و در بخش دوم

 است. کمی(-اکتشافی )کیفی وش پژوهش آمیختۀرهمچنین  .دلفی بررسی شد فنپیمایشی( و 
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رگان خب میاناز  ،در دسترس صورت بهی ریگنمونهدر بخش کیفی پژوهش  بخش کیفی: لف(ا

 گیری و مصاحبه ادامه داشت.نظری رسید نمونه نتایج به اشباعحوزه صورت گرفت و تا زمانی که 

جدید یا باع نظری زمانی است که هیچ دادۀ مقصود از اشنفر ادامه یافت.  40ی تا ریگنمونهاین 

باشد و  افتهی پرورشی خوب بهویژگی و ابعاد  لحاظ ازبه یک مقوله به دست نیاید و مقوله  مربوط

 ی مشخص و اعتبارشانخوب به هامقولهمناسبات میان  نیزهای آن را به نمایش بگذارد گوناگونی

حوزۀ  پرورش و آموزشباشد. خبرگان حوزه، همگی از مدیران و کارکنان اداری ارشد  شده ثابت

 که بر اساس اطالعات ارزیابی مدیران برتر استان سمنان انتخاب شدند ابتدایی استان سمنان بودند

( .(Shabani, Khorshidi ,Abbasi & Fathi Vajargah, 2018( 2جدول)  ترکیب جمعیتی

 دهد.کنندگان به تفکیک منطقه و سمت را نشان میمشارکت

 ت کنندگان به تفکیک منطقه و سمت: ترکیب جمعیتی مشارک2جدول 

 تعداد کل کارکنان اداری ارشد مدیران نام شهر

 24 17 7 دامغان

 38 25 13 سمنان

 40 28 12 شاهرود

 21 16 5 گرمسار
 

نظیم شددد که شددامل نامه تیک پرسددشبر اسدداس نتایج بخش کیفی نیز  بخش کمی:ب( 

این  خدمت و مدیریت بود. در شددناختی شددامل سددابقۀرهای جمعیتمتغیّ هایی دربارۀپرسددش

ری آما هایتفسددیری میان نمونه سددؤالو یک  تدوین شددد گویه با معیار لیکرت 45نامه پرسددش

 آماری شامل دو گروه مختلف به شرح زیر است: شد. جامعۀبخش دوم تحقیق توزیع 

 مدیران مدارس مقطع ابتدایی استان سمنان تمام. 

  (متخصصان مدیریت آموزشی )اساتید و دانشجویان دکتری. 

مدددیران مدددارس مقطددع ابتدددایی اسددتان آمدداری، یعنددی  در مددورد گددروه اول جامعددۀ

آمدداری کدده  تعددداد کددل جامعددۀKrejcie & Morgan (1970 ) بددر اسدداس جدددول ،سددمنان

 بددهی اطبقددهی تصددادفی ریگنمونددهنفددر بددا روش  123، اسددتنفددر در اسددتان سددمنان  190

نمونه انتخاب شددند. بدرای گدروه دوم یعندی متخصصدان مددیریت آموزشدی نیدز تعدداد  عنوان

 ی تصادفی ساده از کل کشور انتخاب شدند.ریگنمونهنفر با روش  150
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الگو،  دارای ،افتهی سازمان فرم مصاحبۀدر اولین گام یک ها گردآوری دادهبرای تأمین ابزار 

نفر از خبرگان  40های الگوی شایستگی تنظیم شد. فرم مذکور برای و شاخص هامؤلفهابعاد، 

ارسال شد.  -ابتدایی استان سمنان حوزۀ پرورش و آموزشکارکنان اداری ارشد مدیران و- حوزه

 Strauss & Corbin (1998) روش مطابق و مداوم ایمقایسه تحلیل روش به ی حاصلهاداده

 گرفت. پس صورت انتخابی و محوری، باز، کدگذاری مرحله سه طی هاداده کدگذاری. شد تحلیل

کدی  مصاحبه جزء هربه  مرحله، این شد. در آغاز آن باز کدگذاری مصاحبه، اولین کردن پیاده از

 دست به کدهای (.باز کدگذاری) شد داده نسبت بود، پژوهش سؤال با مرتبط ایهنکته حاوی که

سایر  با کدها اینسپس . گرفت قرار سؤال، همان زیر مصاحبه، ارۀشم برچسب با سؤال، هر از آمده

 تشکیل را طبقات و داده شد قرار هم کنار در مشابه کدهایو  مقایسه هامصاحبه متن با و کدها

 همه که تر،انتزاعی مفهوم یک زیر و هم کنار در مشابه کدهای بعد از آن .(محوری کدگذاری) داد

 کدگذاری)شدند  مشخص هاطبقه زیر و اصلی طبقات آن طی و گرفتند قرار گرفت،می بر در را

 و هیتجزدست آمد. ه گزینشی ب مقولۀ 4مقولۀ محوری و  23کد باز،  140در مجموع  .گزینشی(

کیفی )تفسیری( و کمی )آماری( و با به ماهیت پژوهش حاضر به دو شیوۀ  با توجه هاداده لیتحل

 با دو گروه مستقل صورت گرفت. ،tاستفاده از آزمون 

 هایافته

 نظر شما مدیران مدارس ابتداییبه سه پرسش اصلی پرسیده شده در بخش کیفی عبارت است از: 

 توانیمیی را هایستگیشاهستند؟ در هر بعد چه  هایستگیشایی از هامؤلفهنیازمند چه ابعاد یا 

، الزامات و شرایطی برای ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران مدارس هارساختیزذکر کرد؟ چه 

 است؟ ازیموردنابتدایی 

ی شایستگی مدیران مدارس مقطع هامؤلفهبر اساس نتایج بخش کیفی و روش کدگذاری، 

ه ی اختصاصی تقسیم شد کهایستگیشاهای عمومی و یستگیابتدایی در نهایت به دو دسته شا

 :استی دیگری به شرح ذیل هامؤلفهخود شامل زیر هرکدام

 وظایف -2اخالقی     - 1شایستگی عمومی:   

 مهارتی -2 شخصیتی -1شایستگی اختصاصی: 

شده است. نشان داده  اندکردهاشارهها ی محوری با تعداد افرادی که به آنهامؤلفه( 3جدول )

، معیارها یا پارامترها با تعداد انتخاب باالی ده نفر مؤلفههای مربوط به هر زیردر مورد پرسش

 نامۀ کمّی نهایی گنجانده شد.فۀ جزئی در پرسشمؤلزیر عنوان بهاستخراج و 
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  اصولگرایی(، صالحیت هاارزش، نظام بهصالحیت عمومی )پایبندی اخالقی: شامل ،

 هوش فرهنگی و صدرۀ سعی، حسن خلق، ریپذتیولؤمسمحوری، تعهد و روانی، عدالت

 .شودمی

  :خالقیت و نوآوری، نگرش و بینش راهبردی.شخصیتی 

 :ی، تسهیالت و دهسازمانی آموزشی، هماهنگی و زیربرنامهالتزام به قوانین،  وظایف

 ر کارکناناموآموزان، روابط مدرسه و اجتماع، امور دانشتجهیزات آموزشی، رهبری، 

 آموزشی، نظارت و ارزشیابی، مدیریت عملیات مدرسه.

  ی، حل ریگمیتصممهارتی: دانش، مهارت مدیریت زمان، مهارت مدیریت منابع، مهارت

 ی،احرفه، مهارت برقراری ارتباط، توانمندسازی، تخصص، صالحیت حلراه ۀارائمشکل، 

 کارگروهی، تجربه، تحصیالت مرتبط با مدیریت آموزشی.

 

 ی اصلی شایستگی مدیران مدارس مقطع ابتداییهامؤلفه: 3جدول 

 تعداد انتخاب مؤلفهزیر  اصلی مؤلفه

 شایستگی عمومی
 34 اخالقی
 37 وظایف

 شایستگی اختصاصی
 32 شخصیتی
 36 مهارتی

 مدیراننفر  123شامل  دوم آماری حاصل از نتایج بخش کیفی بین جامعۀ نامۀدرنهایت پرسش

مدیریت آموزشی توزیع و  متخصصان تعلیم و تربیت در زمینۀنفر  150ابتدایی و  هایمدرسه

آمده  (4)نامه در جدول های پرسشلفهو مؤ ها. گویهی و تحلیل شدبررسهای بدست آمده داده

 ده است.تفکیکی بیان ش جیو نتا یکل جیدو گروه نتاصورت  به  جینتا لیتحلبعد،  است. در مرحلۀ

خصصان و مدیران دو گروه مت نظرات (5)در جدول ، نظرات یکل للیتح یدر ابتدا برا :کلی نتایج

 بیضرمیانگین پاسخ و  ،نظر مدشده است. پارامترهای  گردآوری هامؤلفه به تفکیک برای همۀ

تر یکنزد 5یانگین به م هرچقدر رابطۀ ضریب تغییرات در زیر آورده شده است.بوده است.  1راتییتغ

 است. مؤلفهگر وجود اجماع بیشتر و اهمیت باالتر آن تغییرات کمتر باشد بیانو ضریب 

VC



 

                                                             
1. Coefficient of Variation 
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و  فیوظای، تیشخص ی،اخالق یارهایو متخصصان مع رانیدر هر دو گروه مد دید توانیم

 .انددانسته ییدر مقطع ابتدا ریمد کی یبرا ارهایمع ینترمهم بیرا به ترتی مهارت

 هنامپرسش هایلفهها و مؤگویه .4 جدول

 ردیف ها گویه مؤلفه
 
 ردیف ها گویه مؤلفه

 

 شخصیتی

نگرش راهبردی نظام و آشنایی با 

 اهداف آموزش و پرورش 

1  

 وظایف

 ظف به نظارت و ارزشیابی آموزشیمؤ 
45 

 نگاه مثبت به تغییرات و اصالحات 
 ی با تمام کارکنان در روندهمکار   2

 ل گروهی گیری و حل مسائتصمیم

24 

آگاهی از نقاط ضعف و قوت 

 آموزشگاه

آگاهی از تسهیالت و تجهیزات آمورشی   7

 مورد نیاز مدرسه 

25 

های خالقیت و نوآوری در فعالیت 

 آموزشی

 سازیتفویض اختیار در راستای توانمند   11

 همکاران 

26 

ثر برای قدرت اتخاذ راهبردهای مؤ

 برد امورپیش

بهبود کیفیت  برایهدایت دبیران    19

 آموزشی 

27 

های درک مقاصد کلی و هدف 

 ی مدرسهجزی

آموزان دانشفراهم آوردن زمینه مشارکت   42

 امور مدرسه در ادارۀ 

28 

 

 
 

 

 

 
 اخالقی

 

 

 
 

 

 
 

 

 

، رعایت ارزش های اسالمی

 پایبندی به احکام

شرایط ایمن و پیشگیری از  فراهم ساختن  3

 آموزان آسیب اجتماعی دانش

29 

استقبال از انتقادات و پیشنهادات  

 منطقی 

ز ریزی برای ارزشیابی مستمر ابرنامه  8

 یند اجرای کار در مدرسهفرا

32 

 30 نظارت بر حسن اجرای قوانین اداری  9 صدر و حسن خلق  داشتن سعۀ

 محوله های پذیرا بودن مسؤولیت 
10   

 

 

 
 مهارت

 

 

 
 

 

 

 برایهای کامپیوتر آشنایی با مهارت 

 انجام امور اداری مدرسه

31 

 33 اقدام به حل مشکالت ارباب رجوع  5 برخورداری از سالمت جسمی

 34 تبدیل تعارضات مخرب به سازنده    14 پایبندی به اصول اخالقی

 35 استفاده از تخصص در اجرای نقش    16 آگاهی از علوم تربیتی

 پایبندی به نظام جمهوری اسالمی 
داشتن تعامل مثبت با مدیران اداره    17

 آموزش و پرورش 

36 

 گیری                           رخورد و تصمیمعدالت در ب
گیری مداوم از دانش علمی تعلیم و بهره   18

 تربیت 

37 

 38 د جذب و نگهداری نیروهای کارآم  21 تعهد نسبت به کار خود 
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 اخالقی

-رازدار اطالعات محرمانه دانش 

 ، اولیا و کارکنانآموزان

44   

 
 

 

 

 
 مهارت

برخورداری از تحصیالت دانشگاهی  

 مرتبط با مدیریت  آموزشی 

39 

 برخورداری از هوش فرهنگی 
ثر و صحیح از منابع مالی استفادۀ مؤ  4

 آموزشگاه 

40 

 وظایف

 41 ثر با دیگران برقراری ارتباط مؤ  6 آموزشی   تسلط بر سامانۀ

های افراد سازی کوششهماهنگ

 برای تحقق اهداف مدرسه 

20  
 برخورداری از مهارت مدیریت زمان

12 

ریزی با اهداف توانایی برنامه

 مشخص
15  

 گیری در مواقع حساس قدرت تصمیم 
43 

سازماندهی منابع ،امکانات و 
 تخصیص افراد 

22  
 الزم مدیریت برخورداری از تجربۀ

13 

  
ای در اجرای استفاده از صالحیت حرفه  

 نقش

23 

 

 کیزدن اریکه هر دو گروه نظرات بسآن که با کرداستنباط  طورنای توانیم راتییتغ بیاز ضر

 رانینظرات در گروه متخصصان نسبت به گروه مد یکسانی و یاما همبستگ اندداشته گریکدیبه 

متر ک در سه موردمتخصصان  راتییتغ بیضر کهنای را با توجه به موضوع نای. بوده است شتریب

 .دیفهم توانیاست م 2/0باالتر از  یهمگ رانیمد راتییتغ بیو ضر 2/0 از
 

 میانگین و ضریب تغییرات نظرات مدیران، متخصصان و مجموع دو گروه به تفکیک .5جدول 

 معیارها

مجموع دو  متخصصان مدیران

 گروه

 میانگین
ضریب 

 تغییر
 میانگین

ضریب 

 تغییر
 میانگین

 47/8 179/0 27/4 200/0 20/4 اخالقی

 19/8 186/0 11/4 201/0 08/4 وظایف

 32/8 193/0 28/4 223/0 04/4 شخصیتی

 95/7 211/0 06/4 224/0 89/3 مهارتی

 

 را در یباالتر تیاهم ارهایمع رینسبت به سا اخالقی اریمع، دو گروه مجموعبر اساس نظرات 

زیاد در  چنداننهشخصیتی با اختالف  اریمع. داشته است ییدر مقطع ابتدا ریمد کی ینیآفرنقش
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  وجهتقابل ۀنکت. قرار دارد مهارت اریمع ،در نهایتو در رتبه سوم  وظایف ۀمؤلفدوم قرار دارد.  تبۀر

 ه ازاست ک یبدان معن نیا .دارند یکدیگر بامختلف  یارهایمع ی است کهازاتیمتتفاوت مشخص ا

های یژگیرا در و یکسانیهای تیاولو یباًتقر شخصیتو  ، وظایفدر امر آموزش ریدرگ رانینظر مد

وظایف و نسبت به  ریمد اخالقو  تیشخص، نظر متخصصان اما از دهندیاز خود نشان م ریمد

 و پس بوده باالتر اخالقی یهااریوزن معنتایج حاصل، طبق . بوده است یترمهم یارهایمع مهارت

 یتمام . الزم به ذکر استقرار دارد یبعد یهاگاهیدر جا مهارتف و یوظاشخصیت،  یارهایآن مع از

لحاظ نامه حتماً در پرسش دیبوده و با داریمعن( 5با توجه به جدول )شده  انتخاب اریچهار مع

 بیضرمعیارها بر اساس دو گروه از سه روش مختلف  تکتکچولگی در  رای محاسبۀب شود.

 آمده دست بهاستفاده شد. نتایج  G1 یچولگو  هاچارک یبرمبنا یچولگ، رسونیدوم پ یچولگ

یباً در تمامی حاالت حول میانگین، تقرچولگی ندارند و  هالفهمؤدر تمامی  هاپاسخنشان داد که 

 .ها حول میانگینشان استتقارن توزیع احتمال دادهگر بیان هاپاسخمتقارن هستند. بنابراین 

از  و متخصصان در هر گروه رانیجواب مد یکیتفک یقسمت به بررس این در :تفکیکی نتایج

 باًیتقر شخصیتیها در گروه جواب. است شخصیتی یارهایمع مؤلفه، نیاول. میپردازیسؤاالت م

 نیترکم، شخصیتسؤاالت مربوط به  در .کندینم یچندان تفاوت گریکدیوزن آنان با  وبوده  کسانی

 -آورده شده است (4)ها و شمارۀ متناظر در جدول پرسش- است 11و  1مربوط به سؤاالت  ازیامت

 یترکم تیدهندگان اهمنظر پاسخ از گریدو سؤال نسبت به سؤاالت د نای دهدیکه نشان م

نگرش و بینش راهبردی نظام و آشنایی با دو سؤال شامل  نای نامهاساس پرسش براند. داشته

آنان  یدو است که هرهای آموزشی پرورش و خالقیت و نوآوری در فعالیت و اهداف آموزش

 کیاگرچه سؤال . به خود اختصا  داده است ینیینسبتاً پا ازیمتخصصان امت دگاهیخصوصاً از د

م بر و جوّ حاک تینشأت گرفته از وضع تواندیکه م است داشته یترباال ازیامت رانیمد دگاهیدر د

که متأسفانه در نظام  دهدینشان م یو نوآور تیخالق ازیکم بودن امت یشود ول تلقیمدارس 

 .دنندار ندانی به خالقیتتوجه چ مدیران و متخصصان ما یآموزش
درستی  و شده گرفتهزیر در نظر  صورت بهاین مرحله یک فرضیه  در ،سنجی نتایجبرای اعتبار

 شده است. یبررسمستقل  tآن از طریق آزمون 

 : در بعد شخصیتی نظر دو گروه مدیران و متخصصان اختالف معناداری وجود ندارد.1 فرضیۀ

، ازآنجا 6جدول  بر شود که بنابرده می کار مستقل به tاین فرضیه، آزمون  منظور بررسی به

شود و بنابر ها رد میاست لذا همگونی واریانس 019/0ها برابر آزمون همگونی واریانس pکه مقدار 

 p ،261/0با مقدار  5/202آزادی  و درجۀ -t 127/1سطر دوم جدول با توجه به مقدار آماره 
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دیگر بین بعد شخصیتی در دو گروه مذکور اختالف معناداری  عبارت شود. بهنمیفرضیه صفر رد 

 شود.وجود ندارد و فرضیه پذیرفته می

 با دو گروه مستقل برای مقایسه مؤلفه شخصیتی مدیران و متخصصان tنتایج آزمون  .6 جدول

 tآزمون  آزمون لیون

 F واریانس
سطح 

 معناداری
t 

درجه 
آزاد

 ی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

خطای 
استاندارد 

 برآورد

 %95سطح اطمینان 

 باال پایین

55 برابری
1

/5 

01
9

/0 

15
6

/1- 

28
5

 

24
9

/0 

07
49
3

/0- 

06
48
3

/0 

20
2

/0- 

05
26

/0 

عدم 

12   برابری
7

/1- 

5/
20
2

 

26
1

/0 

07
49
3

/0- 

06
65
1

/0 

20
6

/0- 

05
62

/0 

 

 

ضع دوم در مرحلۀ سش یکیتفک تیو سی می مهارتمربوط به  یهاپر مرحلۀ  نایدرشود. برر

سهمقا سخ ایی سبت بهتفاوت پا س شخصیتی مؤلفۀ ها درجواب ها ن ست اما هنتر پررنگ اریب وز ا

سخفرم کلی  سبتاً هاپا ست.  ن سان ا سشیک ها را در دو اختالف نیشتریب 35و  31، 12های پر

وده نب کسانیو متخصصان  رانیسه پرسش نظرات مد نای در .اندداشته یدهنظر پاسخ از ،دسته

ند ازعبارت بیبه ترت که .اسدددت تدا مدارس رانیمد  :ا فه ای ابعاد چه ازمندین ییاب  از ییهامؤل

 ها،رسدداختیز چه کرد؟ ذکر توانیم را ییهایسددتگیشددا چه عدب هر در هسددتند؟ هایسددتگیشددا

 ست؟ا ازیموردن ییابتدا مدارس رانیمد یستگیشا بر یمبتن یابیارزش یبرا یطیشرا و الزامات

 برایکامپیوتر  هایبرخورداری از مهارت مدیریت زمان، آشدددنایی با مهارت نتایج نشدددان داد

 رانیزمان در نظر مد تیریمد. انجام امور اداری مدرسدده و اسددتفاده از تخصددص در اجرای نقش

س تیاهم صان  یباالتر اریب ص سبت به متخ شان م داردن  لزوم رانیمد یتجارب کار ،دهدیکه ن

 لیمتخصدصدان به دل که یحال جلوه داده اسدت در یتپراهم اریزمان را بسد تیریاسدتفاده از مد

ظر ناند. امتیاز کمتری اختصدددا  دادهمؤلفه  نایاند بهقرار نداشدددته یکار عمل ندایدر فر کهنای

مدرسددده  یادار یدر انجام کارها را مهارت نای یباال اریبسددد تیاهم ،وتریکامپ ینۀزم درمدیران 
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ر ب ریمدتسدلط  توان بدیهی دانسدتنمتخصدصدان را می یتوجهکم لیاز دال یکدهد. ینشدان می

ست که چن یوتریهای کامپمهارت شته و معموالً مد یزیچ نیدان  ۀتجرب لیدلبه  رانیصحت ندا

شتن وقت کاف یکار سوم . حوزه ندارند نایدر ییهای باالمهارت یباال و عدم دا سش  در مورد پر

 نددانیباالتر م اریموضوع را بس تیاهم رانیبازهم مد، نقش بود یکه استفاده از تخصص در اجرا

صان به که یحال در ص ضوع اهم نای متخ  ،هتجرب با رانینظرات مد اند. بنا بهنداده یچندان تیمو

ستفاده از تخصص متوجهتوان می سه تیریمد ینۀزم در یهای جانبشد که لزوم ا صاً ، مدر صو خ

 .شودمهم محسوب می، پارامترو به همین منظور  این  است ادیز اریبس ییدر مقطع ابتدا

 
 مهارت مدیران و متخصصان برای مقایسه مؤلفۀ t-testنتایج آزمون  .7جدول 

 tآزمون  آزمون لیون

 F واریانس
سطح 
 معناداری

t 
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

میانگین 
 تفاوت

خطای 

استاندارد 
 برآورد

سطح 

اطمینان 
95% 

 باال پایین

43 برابری
5

/1 

23
2

/0 

56
3

/1- 

28
5

 

11
9

/0 

03
42
6

/0- 

02
19
2

/0 

07
7

/0- 

00
89

/0 

عدم 
55   برابری

6
/1- 

7/
27
4

 

12
1

/0 

03
42
6

/0- 

02
20
2

/0 

07
8

/0- 

00
91

/0 

 

 است: شده این مرحله فرضیه زیر در نظر گرفتهبرای اعتبار سنجی نتایج در

: بین میانگین بعد مهارت در دو گروه مدیران و متخصصان اختالف معناداری دیده 2 فرضیۀ

 شود.نمی

جدول بر  بناکه شود کاربرده میمستقل به tمشابه قبل، آزمون  بررسی این فرضیه منظور به

 هاواریانس یاست لذا همگون 232/0برابر  هاواریانس یآزمون همگون p-valueمقدار  که آنجا از، 7

با  285 یآزاد ۀو درج -563/1شود و بنا بر سطر اول جدول با توجه به مقدار آماره می رفتهیپذ

دیگر بین میانگین بعد مهارت در دو عبارتبه شود.رد نمی صفر هیفرض p-value ،119/0مقدار 

 شود.پذیرفته می 2گروه مذکور اختالف معناداری وجود ندارد و فرضیه 



176  مدارس مقطع ابتداییارائه الگوی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی مدیران 
 

 رانیکه نظرات متخصصان در اکثر مواقع با مد ییجا است. اخالقی یارهایمع بعد بررسی مرحلۀ

 رد بوده ونظرات برعکس حالت قبل  کردیرو این حالت . درداشته است یتوجه های قابلفاختال

نسبت به نظرات  کمتری یازهایامت رانینظرات مداختالف مشهود، در موارد  اخالقی اریمع

 .است داشتهمتخصصان 

مربوط  4 پرسش. مشهود است اریبس 9و  8 و 4 یهاشماره یهاپرسشهای پاسختفاوت در 

 انرینظر مد اما از .مهم دانستند اریمتخصصان آن را بس کهاست  یاز هوش فرهنگ یبه برخوردار

که است  8پرسش شماره  یمنطق هایشنهاداستقبال از انتقادات و پ. نداشته است یتیچندان اهم

ز به استقبال ا چندانی ازین رانینظر مد اما از کنندمی یمهم تلق اریرا بس آن هم متخصصان باز

توان می 9 ۀشمارپرسش  دراختالف را  نیشتریو ب نیآخر. شودینمحس  هایشنهادانتقادات و پ

 کی یاصالً برا قداشتن حسن خل رانینظر مد از. است صدر و حسن خلقۀ سعکه داشتن  دید

 نای .اندهداد ییباال اریبس ازیپرسش امت نای متخصصان به که یحال در نیست.کار مهم  نیح ریمد

 ریمد اخالقی، اخالق یارهایدر مع دهدینشان م هاینهگز نای به یدهباال در پاسخ اریتفاوت بس

 .دداشته باش ییباال اریتفاوت بس تواندیم استمدنظر  یرونیب از دید ناظرکار با آنچه  حین

 شده است:زیر در نظر گرفته ، فرضیۀاین مرحله سنجی نتایج دربرای اعتبار

: بین میانگین بعد اخالقی در دو گروه مدیران و متخصصان اختالف معناداری دیده 3 فرضیۀ

 شود. نمی

لذا همگونی  ،است 832/0ها برابر یانسوارآزمون همگونی  pمقدار  که آنجا ازطبق نتایج، 

آزادی  و درجۀ -051/9 هر آمارشود و بنا بر سطر اول جدول با توجه به مقداپذیرفته میها یانسوار

یگر بین بعد اخالقی در دو گروه د عبارت بهشود. فرضیه صفر رد می p  ،000/0با مقدار  285

 شود.پذیرفته نمی 3 وجود دارد و فرضیۀمذکور اختالف معنادار 
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 اخالقی مدیران و متخصصان برای مقایسه مؤلفۀ tنتایج آزمون  .8جدول 

 tآزمون  آزمون لیون

 F واریانس
سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

خطای 

استاندارد 

 برآورد

سطح اطمینان 

95% 

 باال پایین

04 برابری
5

/0 

83
2

/0 

05
1

/9- 

28
5

 

00
0

/0 

23
9

/0- 

02
64
1

/0 

29
1

/0- 

18
7

/0- 

عدم 
06   برابری

4
/9- 

28
4

 

00
0

/0 

23
9

/0- 

02
63
7

/0 

29
1

/0- 

18
7

/0- 

 

در مهارت، و  اخالقهای نهیبرعکس گز. میرویم وظایفهای سراغ مشخصه بهدر نهایت  

اوت تف دارد. تنهاتفاوت  یبوده و در اندک موارد کسانینسبتاً  نظرات دو گروه ،وظایفهای نهیزم

پاسخ  .است 30 ۀاردر پرسش شم وظایف ۀطیو متخصصان در ح رانیهای مدپاسخ نیب ادینسبتاً ز

 ۀشمار پرسش. انداز خود نشان داده ینسبتاً کمنیز تفاوت  27و  29های مانند شماره ییهاپرسش

نداشته اما  یچندان تینظر متخصصان اهم که ازاست  یادار نیقوان ینظارت بر حسن اجرا، 30

 نیاست که با توجه به قوان نای گرانیموضوع ب نای .اندداده ییباال اریبس ازیبه آن امت رانیمد

دارد و لزوم نظارت بر حسن  یاریبس تیاهم یادار نیقوان یاجرای، حاکم بر نظام آموزش یباالدست

قرار نداشتن در پست  لیمتخصصان به دل که یحال در .است باالیی تیها حائز اهمآن یاجرا

 .را چندان درک نکنند یباالدست نیقوان نیچن ضرورت توجه به دیشا ییاجرا

 شده است:این مرحله فرضیه زیر در نظر گرفتهبرای اعتبار سنجی نتایج در

: بین میانگین بعد وظایف در دو گروه مدیران و متخصصان اختالف معناداری دیده 4 فرضیۀ

 شود.نمی
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 مدیران و متخصصانبرای مقایسه مؤلفه وظایف  t-test: نتایج آزمون 9جدول 

 tآزمون  آزمون لیون

 F واریانس
سطح 

 معناداری
t 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

میانگین 

 تفاوت

خطای 

استاندارد 

 برآورد

سطح اطمینان 

95% 

 باال پایین

53 برابری
7

/0 

46
4

/0 

66
8

/6- 

28
5

 

00
0

/0 

16
6

/0- 

02
50
2

/0 

21
6

/0- 

11
8

/0- 

عدم 
68   برابری

7
/6- 

28
4

 

00
0

/0 

16
6

/0- 

02
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5

/0 

21
6

/0- 

11
8

/0- 

سی به ضیه نیز آزمون  منظور برر ستقل به tاین فر  ، از9جدول  شود که بنا بربرده می کار م

ها اسدددت لذا همگونی واریانس 464/0ها برابر آزمون همگونی واریانس p-valueکه مقدار  آنجا

سطرپذیرفته می با  285آزادی  و درجۀ -668/6 هاول جدول با توجه به مقدار آمار شود و بنا بر 

دیگر بین بعد وظایف در دو گروه  عبارت شددود. بهصددفر رد می فرضددیۀ p-value ،000/0مقدار 

 شود.پذیرفته نمی 4 ختالف معناداری وجود دارد و فرضیۀمذکور ا

 گیریبحث و نتیجه

ارائه  ییمدارس مقطع ابتدا رانیمدی برای ستگیبر شا یمبتن یابیارزش یالگواین تحقیق یک در

 زشآمو نظر کارشناسان خبره و مدیران حوزۀکیفی و اخذ  نامۀشده است. ابتدا با طرح یک پرسش

امع، روایی ج نسبتاًسپس با یک ارزشیابی ی تدوین شد. کمّ نامۀدر کل کشور، یک پرسش پرورش و

ه نشان شد ینتدوتحلیل الگوی  و یهتجزدید. ارزیابی و مشخص گر شده طرح نامۀو پایایی پرسش

یب به ترتداد از دیدگاه مدیران و متخصصان معیارهای اخالقی، شخصیتی، وظایف و مهارت 

منظور  بهفرضیه تدوین شد.  4ی نظرات متخصصان و مدیران جزئبرای تحلیل  .اندبودهها ینترمهم

ارت بین بعد مه که بر اساس نتایج اثبات شد .برده شد کار مستقل به tها آزمون این فرضیه بررسی

متخصصان مدیریت آموزشی و مدیران مدارس مقطع ابتدایی استان سمنان و شخصیت در دو گروه 

 اختالف معناداری وجود ندارد و بین بعد وظایف و اخالق اختالف معناداری وجود دارد.

ر مختلف د اریطبق سه مع هایچولگۀ داد همنشان به تفکیک  ،اریچهار معچولگی  یامحاسبه

روه گدو شده در  محاسبه نیانگیها حول مبدان معنا است که پاسخ نای صفر هستند که ۀمحدود
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 .تاس تیحائز اهم اریتوازن نظرات بس اثبات برایموضوع  نای .تقارن دارند رانیمتخصصان و مد

ی که یمدارس ابتدا رانیمد یستگیشا ۀمحاسب یبرا را یمفهوم ۀنینسبتاً به یالگو کی توانیم

 یدهکه در آن وزنپیشنهاد داد  و مهارت است فیوظا ،تیشخص ،اخالق اریالزاماً شامل چهار مع

 در دیبا اریاما بدون شک هر چهار معاست  شتریو مهارت ب فینسبت به وظا تیاخالق و شخص

 توانیاالت مسؤ ئیجز لیتحل جیتوجه به نتا با. نده باشحضور مشخص و پررنگ داشت گریکدیکنار 

بتًا نظرات نس رانیکه در دو گروه متخصصان و مد کردرا انتخاب  ییهاپرسش نهیبه یالگو ۀدر ارائ

ظر در ن ها باپرسش تمامبهتر باشد  دیشا یمفهوم یالگو کیعنوان  تر بوده است اما بههماهنگ

 رانیمد یبرا شده یمعرف یو برازش الگو یابیارز یتنها در .ها حفظ گرددآن تیگرفتن اهم

 که نشان داد راتییتغ بیبر اساس شاخص ضر ،رانیمجموع نظرات متخصصان و مد مدارس در

 یابیرزا میانگینبا  گریکدینظرات به  یکیو نزد ارهایمع یدارینظر معن آمده از دست به یهاپاسخ

نظرات دو گروه متخصص  یپراکندگ ارهایمع تمامداشته و در  یخوانهم یدهدر قسمت وزن شده

 دارند ینسب یو همانند تیسنخ گریکدیو نظرات با  اندچندان از حد مجاز تجاوز نکرده ریو مد

 یهاآن در گستره یهاکه نمونه ییهامرسوم در پژوهش یهاتیاز محدود یکی .(5)جدول 

 رانیمد .ها استاز آن کیبه هر  یحضورۀ کردن مکان و مراجع دایپ ،اندمختلف پراکنده ییایجغراف

مسائل  ریکار خود در اکثر موارد درگ تیماه لیپرورش به دل و آموزشۀ مدارس و متخصصان حوز

 نایدر. شودمی مقرردر زمان دست رفتن فرصت  که منجر به از شوندیم یاشدهیین نتع یشپ از

زمان مصاحبه و بعضًا  رییتغ ،به مدارس یحضور ۀمراجعلزوم  ،تیمحدود نیترمهم یزپژوهش ن

مراجعه به دفاتر کار  ایو  رینظرات مد افتیدر یمدارس برا یباره به برخ چند هلزوم مراجع

 موضوع بارها رخ داد و ضمن نای. نظرات آنان بود افتیدر یبرا یکارشناسان آموزش و نیمتخصص

اثر  یزکار ن یکل یبندبر زمان ،نامه گرفتپرسش یآورجمع ۀاز پروس یادیو وقت ز یژانر کهنای

 .داشت منفی

ی ابیعنوان مالک و شاخص ارز به توانیرا م الگو نای شده در مشخص یستگیشا ۀمؤلفچهار 

 یادتعد توانی، مالگو نای طبق .آنان لحاظ کردعملکرد  یابیارز مراحلدر مدارس ابتدایی  رانیمد

 یا برگزارب، انتخاب کرد و امتیاز کمتری دارنددر آنها  رانیو مد اندیاکتساب ها را کهاز مؤلفه

دل م نایکه در ییهایستگیشا ها پرداخت.مؤلفه نای تیبه تقو ،ضمن خدمت یآموزش یهاکارگاه

 هایستگیشا نای ادیز یگذارریتأث ابتدایی ابالغ و مدارس رانیمد هاند بکسب نموده تریباال امتیاز

 یورادآی رانیمدموارد به  نای ها،ییجلسات و گردهما درمستمر  صورت شود و به حیآنان تشر یبرا

 شوند.
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