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(تاریخ دریافت1931/01/11 :؛ تاریخ پذیرش)1398/10/00 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف طراحی الگویی مفهومی و اعتباریابی آن برای شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه انجام
گرفت .بدین منظور از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد .بدین صورت که در بخش کیفی مبتنی بر نظریه داده
بنیاد و با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری ،به منظور آگاهی از مؤلفههای شایستگی مدیران
مدارس ،مصاحبههایی نیمه ساختاریافته با  11نفر از اعضای هیأت علمی ،مدیران ستادی و برخی از مدیران مدارس که بطور
بالقوه بیشترین اطالعات را در خصوص شایستگی مدیران داشتند ،صورت گرفت و جهت تحلیل اطالعات از روش کدگذاری
باز ،محوری و انتخابی استفاده شد .یافتهها به صورت  1مقوله اصلی شامل پدیده محوری ،عوامل علیّ ،عوامل زمینهای،
عوامل مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها و  11مقوله کلی که در پژوهش بدان پرداخته شده است ،مشخص گردید .بر مبنای
یافتههای کیفی پرسشنامهای محقق ساخته طراحی و بر روی نمونهای متشکل از  991نفر از مدیران مدارس متوسطه دوم
شهر تهران اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادههای کمی در قالب تحلیل توصیفی دادهها ،مدل معادالت ساختاری (رویکرد مبتنی
بر حداقل مربعات جزئی) و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار  smart PLS2انجام گرفته و
مقادیر ضریب تاثیر مورد تائید قرار گرفت .نتایج نشان داد در مقوله پدیده محوری مؤلفه دانش موردنیاز ،در مقوله عوامل
علیّ ،تغییرات حاکم بر دانش و شغل ،در مقوله عوامل زمینهای ،گرایش به ایجاد ساختار اداری انعطافپذیر ،در مقوله عوامل
مداخلهگر ،سیاسیکاری ،در مقوله استراتژیها ،آموزشهای ضمنی(تجربی) و در مقوله پیامدها بهبود کیفیت یادگیری
بیشترین بار عاملی را در مقوالت خود و در کل الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه کسب نمودند.
کلمات کلیدی :توسعه حرفهای ،شایستگی ،مدلیابی ،مدیران مدارس.

 -1استادیار ،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد .استان لرستان ،ایران.

 -2استادیار ،عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران ،استان مازندارن ،ایران .مسئول مکاتبات shomami85@gmail.com :
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه مازندران .استان مازندران ،ایران.
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 .1مقدمه
آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان بسیار تاثیرگذار در امر آموزش و یادگیری در جامعه به طور عام و
مدارس به طور خاص مستلزم بهرهمندی از سیستم مدیریتی کارآمد و اثربخش است .در واقع رهبری و مدیریت
آموزشی به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود و اثربخشی مدارس و به تبع آن آموزش و پرورش کارآمد شناخته
شده است .پژوهشها به طور گسترده نشان دادهاند ،مدارس موفق مدارسی هستند که به وسیله رهبران موفق
هدایت میشوند .تمام فعالیتهای مورد انتظار مدرسه از جمله :برنامهریزی ،تدریس ،ارزشیابی و غیره باید تحت
نظر مدیر انجام شود .اگر در ساختار مدرسه فقط امکانات سخت افزاری مانند ساختمان ،حیاط مدرسه و غیره را
فراهم نماییم اما مدیری ماهر و شایسته جهت بکارگیری این امکانات نداشته باشیم هیچ بهره و نتیجهای
نخواهیم برد .همانطور که مدارس تغییر میکنند ،نقشهای مدیران نیز تحت تاثیر قرار گرفته و دچار تغییر
میشوند .به عبارتی دیگر ،تا چندین دهه گذشته ،مدیران اساسا به مسائلی از قبیل امور پرسنلی ،تأمین
سفارشات ،بودجه ،ایجاد ایمنی و روابط عمومی میپرداختند و در این زمینهها عمل میکردند .اما امروزه عالوه
بر این مسئولیتها ،مدیران باید رهبرانی باشند که به بهبود آموزش و یادگیری دانشآموزان کمک کنند( .)1در
این راستا بسیاری از صاحبنظران معتقدند که مدیران مدارس نقش محوری در اثربخشی بر عهده دارند.
بنابراین میتوان گفت اثربخشی و کارایی مدارس به شایستگیهای حرفهای مدیران وابسته است و هرگونه
شکست مدیر مدرسه هزینههای اجتماعی فراوانی بر دانشآموزان و خانواده آنها تحمیل میکند(.)2
به دلیل نقش مهم و اثرگذار مدیران مدارس ،آنان باید براساس پارامترهای منطقی ،علمی و اصولی
انتخاب شوند .اولین گام در انتخاب مدیران مدارس و تفویض مسئولیت مهم رهبری به آنها ،مشخص کردن
شایستگی علمی ،فنی و مهارتهای در سطح فردی و اجتماعی آنها است .باید توجه داشت که اگر بر ظاهر
مدیر ،روابط شخصی و دیدگاههای فردی و مانند این موارد تاکید کنیم ،جز مدیریت ناکارآمد و غیر اثربخش
نصیبمان نخواهد شد( .)9انتخاب مدیران کارآمد باید براساس معیارها و ضوابط باشد و این مالکها باید به
صورتی باشند که قابلیت اندازهگیری داشته باشند .بنابراین مشخص شدن ابعاد شایستگی مدیران ،انتخاب
مدیران و رهبران شایسته را آسان میسازد.
نتایج تحقیقات حاکی از آن است که اغلب رهبران ،جهت دریافت مسئولیت مدیریت مدرسه ،آموزش
کافی را طی نکردهاند( .)0و بطور کامل برای چالشهایی که با آن مواجه هستند ،آماده و تجهیز نشدهاند(.)5
مدیران نیز در بسیاری از موارد اذعان کردهاند که آموزشهای ارائه شده در دانشگاهها ،آنها را برای رهبری
مدرسه ،آماده نکرده است .بنابراین نگرانی دیگری که وجود دارد این است که نقشها و مهارتهای مدیران
مدارس که در برنامههای آمادهسازی بر آن تاکید میشود خاص عصر صنعتی بوده و پاسخگوی چالشها و
پیچیدگیهای مدارس عصر حاضر نمیباشد( .)1نقش ضروری و مهم مدیران مدارس در طول تغییرات بنیادی و
آشفته و چالشهایی که مدارس با آن روبرو هستند ،پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و دشوارتر شده است( .)1در
کشورهای زیادی داشتن مدرک کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی ،سابقه کار بعنوان معاون مدرسه و
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دریافت گواهینامه رهبری مدرسه جهت تصدی مدیریت مدرسه ضروری است( .)0اما با وجود این روندها و
گرایشات معاصر ،هنوز هم کشورهایی وجود دارند که هیچ گونه الزام خاص و مرتبطی برای تصدی پست
مدیریت ندارند( .)1در همین راستا پاشاردیس و بروچمن ( ،)2003اظهار میکنند در برخی از مناطق ،مدیران
مداس بر اساس معیارهای نامربوط و ناکافی منصوب میشوند .برای مثال ،بر اساس سابقه تدریس به جای
مهارتهای رهبری ،بر اساس تجربه و بدون هیچ گونه مدرک تحصیلی قابل قبول و مرتبط و حتی بر اساس
آشنایی و پارتی بازی( .)3در بسیاری از موارد ،معلمان نیز بدون سپری کردن آموزشها و آمادگی الزم برای
نقش جدید ،به مدیریت مدرسه گمارده میشوند(.)10
با نگاهی سیستمی به آموزش و پرورش حال حاضر در ایران ،میتوان اذعان داشت که مسائل و معضالت
این سازمان دو چندان میباشد .از یک طرف هنوز مدیران مدارس در ایران بدون ضوابط حرفهای و علمی
انتخاب میشوند و از معلمی به مدیریت میرسند ،از طرف دیگر استانداردهای حرفهای منسجمی برای
آمادهسازی و توسعه حرفهای آنان وجود ندارد .بر مبنای آمارهای موجود در ایران حدود  1درصد از مدیران
مدارس مدرک مدیریت آموزشی دارند( .)11همچنین شواهد و قرائن حاکی از آن است که تعیین ضوابط
انتخاب و انتصاب مدیران و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش بیشتر بر دیدگاهها و تجارب شخصی
کارشناسان و اعضای شورا متکی بوده تا دادههای پژوهشی و مطالعات تطبیقی(.)12
به نظر می رسد که نبود مالکها و استانداردهای مناسب برای انتخاب مدیران و شایستگیها و مهارتهای
پایین مدیران مدارس موجب شده که بسیاری از مدیران در نقشهای رهبری مدرسه کارایی پایینتری را داشته
باشند(.)10
با در نظر گرفتن متون تخصصی و تحقیقات صورت گرفته در خصوص شایستگی مدیران که بیشتر در
سازمانهای صنعتی و غیر آموزشی انجام شده است ،تحقیقات صورت گرفته در باب شایستگی مدیران در نظام
آموزشی دارای ضعفهای مطالعاتی است و کمبود یک مدل و الگوی جامع ،اصیل و بومی برای نظام آموزشی
در کشور یکی از انگیزههای اصلی پژوهش حاضر میباشد .در واقع در مطالعات قبلی بر روی عواملی که بر
شایستگی تاثیر گذاشته بحث شده است اما بر روی مدیریت مدرسه کمتر کار شده و مطالعات انجام شده
اکتشافی و داده بنیاد نیستند .از این رو پرداختن به عوامل موثر بر شایستگی مدیران مدارس به صورتی جامع و
مشخص کردن ارتباط این عوامل و عناصر و چگونگی آن در قالب یک الگو هدف اصلی پژوهش حاضر میباشد
که بتوان آن را به صورت یک نمونه و الگوی کارآمد در نظام تعلیم و تربیت ،اعمال نموده و از آن برای سنجش
سطح شایستگی مدیران در نظام آموزشی بهره جست.
مبانی نظری پژوهش
در ایران اهمیت و ضرورت مسأله شایستگی مدیران مدارس در سند چشم انداز توسعه بیست
ساله کشور  1000و نیز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مورد تاکید قرار گرفته است.
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در گزارش پونت )2019( 1به این موضوع اشاره شده که تدوین شایستگی برای مدیران مدارس در
جهت حصول اطمینان از اثربخشی آنان برای اعمال رهبری آموزشی و بهبود کیفیت مدارس ،به طور
فزایندهای بخشی از سیاستهای آموزشی شده است .این مسئله عمدتاً به دو دلیل است؛ اول اینکه
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته ،تقویت استقالل و تفویض مسئولیت بیشتر به
مؤسسات آموزشی را به عنوان پایه و اساس سیستمهای آموزشی خود ،هدفگذاری کردهاند .دوم اینکه،
فرایند حرکت به سمت استقالل بیشتر ،با انتظارات فزایندهای برای افزایش عملکرد دانشآموزان دست
به دست یکدیگر داده و گرایش رایجی را به وجود آورده است که سیستمهای آموزشی را متعهد به
برداشتن موانع و کاهش شکافها در میان دانشآموزان کرده است .هر دو این عوامل ،چالشی مستقیم
برای مدیران مدارس هستند ،مدیرانی که با مجموعه فزایندهای از مسئولیتها در زمینههای :مدیریت
مالی ،مدیریت منابع انسانی و مادی و مدیریت یادگیری در مدارس مواجه هستند(.)19
یک راه برای پاسخگویی به این چالشها ،تعریف دقیق مسئولیتهای مرتبط با رهبری میباشد.
در همین زمینه ،تدوین شایستگیها ،عنصر کلیدی میباشد ،چرا که آنها تمرکز و توجه را به عملکرد
مدیران فراهم میکنند .بر طبق گزارش بانک جهانی سطح عملکردی ویژه ،برای هر فردی که بخشی از
زنجیره کیفیت آموزشی را برعهده دارد ،باید مشخص گردد .به عنوان مثال ،باید به روشنی و با وضوح،
شایستگیهای حرفهای برای مدیران در هر سطح آموزشی تعریف گردد و آنچه را که آنها باید بدانند و
قادر به انجام آن باشند را مشخص کرد(.)19
به اعتقاد سانچز ،2شایستگیها مجموعهای از دانش ،خصوصیات ،نگرشها و مهارتهای مرتبط به
هم تعریف میشوند که تأثیر فراوانی بر شغل افراد دارند .شایستگیها با عملکرد افراد همبستگی دارند،
میتوانند با استانداردهای قابل قبول ارزیابی شوند و از طریق آموزش و توسعه ،بهبود یابند .شایستگیها
فرد را قادر میسازند تا کار را ماهرانه (نظیر تصمیمهای درست و انجام کارهای اثربخش) در
موقعیتهای پیچیده و نامعین انجام دهد ،مانند کار حرفهای ،تعهدات اجتماعی و زندگی شخصی(.)10
در بیان اهمیت تدوین و ارائه مدل برای شایستگی مدیران مدارس باید اذعان نمود که مدل شایستگی،
نوع مهارتهای مورد لزوم را ارائه میدهد و مقیاسی برای ارزیابی افراد و عملکرد آنان عرضه میکند.
مدل مزبور موجب میشود سازمانها به هنگام ارزیابی افراد از نظر تواناییهای مورد نیاز آتی و حال با
ابهام مواجه نباشند از سوی دیگر ،سازمانها از مقایسه شایستگی افراد با شایستگیهای موردنیاز
مشاغل به سهولت خواهند توانست نیازهای آموزشی افراد را تعیین نمایند( .)15دوبیوس و همکاران9
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( ،)2000مدل شایستگی را به عنوان «توصیف مکتوبی از شایستگیهای موردنیاز برای عملکرد کامال
موفق و یا نمونه در یک طبقه شغلی ،کار تیمی ،گروه ،بخش و یا سازمان تعریف کردند»( .)11مدلهای
شایستگی معموالً شامل فهرستی از شایستگیها و شاخصهای رفتاری هستند که شایستگی را برحسب
آنچه باید در درون یک سازمان مشاهده شود ،عینیت میبخشند.
یک مدل شایستگی از مؤلفههای مختلفی تشکیل شده است که صاحب نظران مختلف آن را به
شکلهای متفاوتی طبقهبندی کردهاند ،از جمله غفاریان ( ،)1911مؤلفههای اصلی شایستگی را در
شش گروه کلی شامل دانش و معلومات حرفهای ،مهارتها ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش و بینش،
اعتبار حرفهای و اعتبار عمومی طبقهبندی کرد(.)11
در نهایت یک مدل شایستگی کارساز و مؤثر باید شامل ویژگیهای زیر باشد:


منحصربهفرد :هر شایستگی به یک ویژگی خاص اختصاص یابد.



یکنواختی یا همگنی داخلی :شایستگیها و ویژگیهای شبیه به هم ترکیب شده و از سایر
شایستگیها متفاوت باشند.




جامعیت :مدل ،اهم شایستگیها را در برداشته باشد.
ثابت یا پایدار :شاخصهای رفتاری به سهولت بین شایستگیها قابل نقل و انتقال نباشد.

 نامگذاری مرتبط :نام شایستگیها با تمام کوتاهی خود ،منظور و مفهوم را منتقل کند و
همگان برداشت به نسبت یکسان از آن داشته باشند(.)15
در رابطه با شایستگی و صالحیتهای حرفهای مدیران در سازمانها و مراکز آموزشی تحقیقاتی در
داخل و خارج از کشور انجام شده است که در ذیل به آنها اشاره شده است.
جودکی ،محمدخانی و محمد داودی( ،)1931در پژوهش خود تحت عنوان " ارائه مدل مفهومی
بالندگی حرفهای مدیران مدارس متوسطه :نظریهای داده بنیاد" دریافتند 11 ،مقوله کلی شامل :شرایط
علی(قوانین و مقررات ،بودجه و منابع مالی ،احساس نیاز مدیران) ،پدیده محوری (مشارکت در تدوین
برنامههای بالندگی حرفهای) ،راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی حرفهای در ادارات آموزش و پرورش،
برگزاری کارگاه های آموزشی ،بازدید از دیگر مدارس ،مطالعه کتاب و مقاالت ،جلسات مربیگری ،کمک
گرفتن از همتایان با تجربه) ،شرایط واسطهای (خصوصیات شخصیتی مدیران ،سیاستهای آموزشی)،
شرایط زمینهای (حمایت مدیران ارشد ،استفاده از روشهای مناسب بالندگی حرفهای ،دورههای
آموزشی مخصوص مدیران) و پیامدها (بالندگی مدرسه ،بالندگی معلمان و بالندگی دانشآموزان)،
مهمترین عوامل بالندگی حرفهای مدیران مدارس متوسطه محسوب میشود(.)11
خنیفر و همکاران ( ،)1931در پژوهش خود تحت عنوان " شناسایی شایستگی مدیران مدارس
جهت استفاده در کانون ارزیابی" دریافتند ،شایستگی های مورد نیاز مدیران مدارس برای استفاده در
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کانون ارزیابی عبارتند از :دانش و آگاهی (تخصص ،تجربه ،دانش بروز ،دانش فناوری اطالعات ،آگاهی از
قوانین اجرایی ،دانش محیطی و شناخت اسناد باالدستی) ،هوش و استعداد (هوش منطقی ،هوش
میان فردی ،هوش فرهنگی ،هوش هیجانی ،خالقیت ،توانایی رهبری ،توانایی مدیریتی ،قدرت
تصمیمگیری) ،مسائل اعتقادی و اخالقی (اخالق حسنه ،التزام به ارزشهای جامعه ،سعهصدر ،مهربانی
و مسئولیتپذیری)(.)13
محمدی ،سادات فدوی و فرهادی ( ،)1931در پژوهش خود تحت عنوان " ارائه مدلی برای
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی" دریافتند 5 ،رویکرد مدیریتی -تکنیکی ،انگیزشی -فوق
انگیزشی ،توانمندیهای شخصی و معنوی ،شناختی -فراشناختی و ساختاری -ارتباطی و  15مؤلفه
رشد حرفهای ،بعد تخصصی مدیریتی ،بعد فنی یاددهی -یادگیری ،حمایت و اعتماد ،افزایش رضایت
شغلی ،بهبود روابط انسانی ،نقش الگویی مطلوب ،توانمندیهای فردی ،اخالقمندی و معنویتگرایی،
خودمدیریتی و خودراهبری ،تاثیرگذاری و نفوذ ،پاسخگویی و مسئولیتپذیری ،مهندسی شغلی و
ساختار سازمانی ،ترسیم مأموریت و چشمانداز ،اختیار و قدرت تصمیمگیری ،مهمترین مؤلفههای
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی محسوب میشوند(.)20
قنبری و محمدی ( ،)1935در پژوهش خود تحت عنوان "ارائه الگوی توسعه حرفهای مدیران
مدارس دوره متوسطه :یک تحقیق کیفی" دریافتند ،شرایط علیّ ،پدیده محوری (توسعه حرفهای
مدیران مدارس) ،راهبردهای توسعه حرفهای مدیران ،شرایط واسطهای ،شرایط مداخلهگر و پیامدهای
توسعه حرفهای مدیران 1 ،مقوله اصلی در مدل توسعه حرفهای مدیران متوسطه محسوب میشود(.)21
محمودی ،زراعی متین و بحیرایی ( ،)1931پژوهشی با عنوان "شناسایی و تبیین شایستگیهای
مدیران دانشگاه" انجام دادند .یافته های پژوهش نشان داد که مدیران دانشگاه باید دارای شایستگیهای
مدیریتی ،اجتماعی و فردی باشند .شایستگیهای مدیریتی شامل شایستگیهای ادراکی ،رهبری،
تصمیمگیری و اجرایی میباشد .شایستگیهای اجتماعی شامل شایستگیهای ارتباطی ،کار تیمی،
مدیریت افراد و دانشجو محوری و شایستگیهای فردی شامل ویژگیهای شخصیتی ،اخالقی و
اختصاصی میباشد(.)22
لبادی و آقاعلی خانی ( ،)1931در پژوهشی با عنوان" عوامل مؤثر بر شایستگی و صالحیت
مدیران مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان مالرد" به این نتیجه دست یافتند که مولفههایی مانند
شخصیت ،آگاهی و دانش ،نگرش و ارزش ،مهارت و فرهنگ سازمانی از عوامل موثر بر شایستگی و
صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس به شمار میروند(.)9
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رضایت و همکاران ( ،)1930پژوهشی با عنوان"طراحی الگوی شایستگی رؤسای دانشگاههای
دولتی ایران" انجام دادهاند که نوع پژوهش ،کیفی با رویکرد تئوری زمینهای بود .در این پژوهش با 13
مشارکت کننده ( 1نفر از خبرگان علمی  1 ،نفر از مدیران ستادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و 1
نفر از رؤسای دانشگاهها) در مجموع به مدت  95ساعت ،مصاحبه عمیق انفرادی صورت گرفته ،و برای
تحلیل آنها از روش تحلیل محتوا استفاده شد .به منظور اعتباریابی یافتههای مصاحبهها ،نتایج به دست
آمده ،با استفاده از روش دلفی در دو مرحله برای مصاحبه شوندگان ارسال و از آنان خواسته شد
شایستگیهای مذکور را بر اساس اهمیت ،اولویتبندی کنند .نتایج اجرای دو مرحله روش دلفی ،با
استفاده از آزمون دو جملهای ،تحلیل و در نهایت  11شایستگی به دستآمده در قالب هشت مولفه
اصلی شامل :دانش ،تواناییها ،مهارتها ،بینش ،نگرش ،ویژگیهای اخالقی ،ویژگیهای شخصیتی و
اعتبار طبقهبندی شد(.)15
اندرونیسینو و همکاران ،)2015(1پژوهشی با هدف "شناسایی شایستگیهای مورد نیاز رهبری
برای مدیریت موفق مدرسه" انجام دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که شایستگیهایی مانند
انعطافپذیری ،توانایی غلبه بر چالشها ،درک نیازهای توسعه دیگران ،تجزیه و تحلیل فرصتها و
تهدیدها ،داشتن چشم انداز استراتژیک برای مدیریت موفق مدارس ضروری است و مدیران باید در این
زمینهها خود را توانمند سازند(.)29
بیتروا و همکاران ،)2010( 2در پژوهشی با عنوان "شایستگی رهبران مدارس در حوزه مدیریت"
نشان د ادند که کیفیت رهبری و مدیریت مدرسه یکی از عوامل اساسی تاثیرگذار بر کیفیت فرایند
تدریس و یادگیری در سطوح مختلف سیستم آموزشی است .در این پژوهش شایستگیهایی مانند
ایجاد و توسعه محیط یادگیری موثر برای دانشآموزان ،واگذاری مسئولیت و تقسیم وظایف ،رهبری و
کنترل همکاران برای مدیران و رهبران مدارس شناسایی شد(.)20
تانوموان و داتاکان ،)2019( 9در پژوهشی "رابطه بین شایستگی مدیران مدارس و تضمین کیفیت
داخلی مدارس تایلند " را مثبت و معنادار ارزیابی کردند و نشان دادند که موفقیت کیفیت داخلی
مدارس نتیجه سیاستهای مدیریتی میباشد و پیشنهادات زیر را ارائه کردند:
مدیران باید به طور دائم خود را بازبینی کنند و نقاط ضعف و قدرت خود را بررسی کنند ،مدیران
باید همه کارکنان مدرسه را تشویق کنند که نقش خود را به خوبی بفهمند و وظایف خود را به خوبی
بشناسند ،مدیران باید نتایج پیشرفت کارکنان ر ا ارزیابی کنند ،مدیران باید اهدافی مانند ارتقا کارکنان
مدارس ،برقراری ارتباط و ایجاد و انگیزه و کارگروهی را مورد توجه قرار دهند( .)25کرج کویکوا و
1
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کمبل ،)2012( 1پژوهشی با "عنوان شایستگیهای مدیریتی مدیران نمونه شرکتهای صنعتی در
اسلواکی" انجام دادند و هشت ن وع شایستگی را شناسایی کردند که عبارت اند از :توانایی ایجاد تغییر،
مدیریت ریسک ،برنامهریزی ،تمرکز بر نتایج ،تصمیمگیری ،ارتباطات ،توسعه گروه و تیم و تمرکز بر
خدمات مشتری(.)21
2
هربست و کندی ( ،)2011پژوهشی با عنوان " اثربخشی رهبری در آموزش عالی :خود ادراکی
مدیریتی در مقابل ادراک دیگران "انجام دادند .نتایج نشان داد اختالف معناداری بین خود ارزیابی و
ارزیابیهای دیگران وجود دارد ،به این صورت که مدیران در تمامی پنج بعد رهبری ،شایستگیهایشان
را باالتر ارزیابی کرده بودند(.)21
فانگ و همکارن ،)2010( 9در پژوهشی با عنوان "توسعه شایستگیهای مدیران میانی بهداشت و
درمان تایوان" اهمیت شایستگی ها را به شرح زیر طبقه بندی کردند :شخصیت ،برنامهریزی ،مدیریت،
تواناییهای حرفهای و توانایی فردی .و نشان دادند که شخصیت و برنامهریزی برای مدیران میانی بسیار
مهم است(.)21
کوکران ،)2003( 0پژوهشی با عنوان "مطالعه توسعه شایستگی در دانشگاه ایالت اوهایو :توسعه
یک مدل شایستگی برای بسط و گسترش سازمان در قرن  " 21انجام داده است .چهارده مورد از
شایستگیهای محوری که شناسایی کرد ،عبارتند از :ارتباطات ،یادگیری مستمر ،عرضه خدمات به
مشتری ،تنوع ،انعطافپذیری و تغییر ،روابط بین فردی ،دانش توسعه ،تخصصگرایی ،مدیریت منابع،
کارگروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر و حل مسئله ،درک و فهم دیگران و جوامع
و خودفرمانی(.)23
کانور ،)2003( 5در رساله دکتری خود در دانشگاه ایالتی آیووا با هدف "شناسایی شایستگیها و
مهارتهای موردنیاز مدیران پردیس دانشگاهها" بر مهارتهای ارتباطی ،مهارت در تدارکات و مدیریت
مالی تاکید کرد(.)90
دوره متوسطه از دورههای مهم ،حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است .دورهای
است که به سبب وضع زیستی ،اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دورههای تحصیلی مشترکات
و ممیزاتی دارد و دارای طیف وسیعی است که دوران نوجوانی را در بر میگیرد و در انتهای طیف به
جوانی می رسد .در دوره متوسطه ،قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز میکند،
قدرت یادگیری آنان به حد اعالء خود میرسد ،کنجکاوی آنان جهت معینی مییابد و مسائل جدید
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زندگی نظیر انتخاب رشته ،انتخاب حرفه و شغل ،اداره خانواده و گرایش به مردم و مسلک ،ذهن آنان را
به خود مشغول میدارد و به مرحله ادراک ارزشهای اجتماعی ،اقتصادی و معنوی میرساند؛ از این رو
این دوره در نظامهای تعل یم و تربیت کشورهای مختلف جهان اهمیت زیادی دارد .عالوه بر آن دوره
متوسطه دورهای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند میدهد و گروه کثیری را برای ورود
به جامعه و بازار کار مهیا می کند؛ از این رو هرنوع نارسایی و خالء در این دوره مستقیما بر عملکرد و
کیفی ت هر دو حلقه آموزشی ،عمومی و عالی تاثیر بسزایی خواهد داشت .با توجه به مطالب بیان شده
موفقیت دانش آموزان در این دوره تا حد زیادی به شایستگی و صالحیتها و مهارتهای مدیران این
دوره بستگی دارد .مدیرانی که از دانش و نگرش و مهارتهای کافی برخوردار بوده و بتوانند این دوره را
به خوبی مدیریت کرده و منجر به اثربخشی مدرسه ،دانشآموزان ،معلمان و کلیه ذینفعان نظام
آموزشی شوند .به دلیل اهمیت بسیار این دوره و کمبود تحقیقات انجام شده در خصوص شایستگیهای
مدیران دوره متوسطه و ارائه الگویی از عوامل و مؤلفههای موثر بر شایستگی آنان ،هدف اصلی پژوهش
حاضر شناسایی و اعتباریابی مدل مناسب شایستگی برای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران
میباشد که جهت تحقق هدف مذکور سؤاالت پژوهش حاضر به شرح زیر میباشد:
 مولفه های شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران کدامند؟ مدل مناسب شایستگی برای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران چیست؟ میزان اعتبار مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه برای هریک از مؤلفههای مطرحشده چگونه است؟
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است .زیرا پژوهشگر قصد دارد به توسعه دانش کاربردی در
یک زمینه خاص تحت عنوان شناسایی و ارائه مدل مناسب شایستگی برای مدیران مدارس دوره
متوسطه دوم شهر تهران بپردازد .برای پاسخ به سواالت پژوهش روش آمیخته اکتشافی که ترکیب
روشهای کیفی و کمی است ،به کار رفته است .در پژوهش آمیخته اکتشافی ابتدا دادههای کیفی و
سپس کمی جمعآوری و تحلیل میشود .الویت معموال با فاز کیفی است و دادههای کمی برای تقویت
دادههای کیفی استفاده میشود .تجزیه و تحلیل دادهها معموالً مرتبط بوده و ترکیب در مرحله تفسیر و
بحث انجام میشود .این طرح برای تبیین ارتباطات وقتی که متغیرهای مطالعه شناخته شده نیست و
همچنین اصالح و آزمون نظریه و طراحی ابزارهای اندازهگیری استفاده میشود( .)91به طور کلی دلیل
انتخاب روش تحقیق آمیخته برای تحقیق حاضر عبارتند از )1 :دستیابی به شواهد تجربی بیشتر برای
درک بهتر شایستگی مدیران مدارس )2 ،عدم وجود یک الگوی مناسب شایستگی مدیران مدارس و )9
استفاده از دیدگاهها و نظرات متخصصان در خصوص طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس .با
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استفاده از چنین روش پژوهشی می توان به خوبی شایستگی مدیران مدارس را مورد بررسی قرار داد.
بنابراین برای انجام این طرح ،در مرحله اول(فاز کیفی) برای شناخت عوامل شایستگی مدیران مدارس
با استفاده از نظریه داده بنیاد و بر مبنای نمونهگیری انتخابی هدفمند از 1نفر از اعضای هیأت علمی به
عنوان متخصصان این حوزه 5 ،نفر از مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش و  5نفر از مدیران مدارس
به عنوان افرادی که بیشترین اطالعات بالقوه را در رابطه با شایستگیهای موردنیاز مدیران داشتند،
مصاحبههای نیمه ساختاریافتهای بعمل آمد و تا مرز اشباع نظری ادامه داشت .روایی و پایایی ابزارهای
پژوهش در بخش کیفی بر اساس معیارهای قابلیت اعتبار یا باور پذیری ،بررسی توسط اعضاء (مصاحبه
شوندگان) ،سه سویه سازی منابع دادهها ،تحلیل موارد منفی و قابلیت انتقال پذیری صورت گرفته
است .نتایج حاصل از مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری باز (خواندن خط به خط دادهها ،استخراج
مفاهیم و جمالت اصلی ،تشکیل مقوالت و طبقات اولیه) ،محوری (طبقهبندی دادهها ،مشخص نمودن
زیر مقولهها ،تشکیل طبقات نهایی) و انتخابی (پیوند مقولهها به یکدیگر) مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و مؤلفههای گوناگون شایستگی مدیران مدارس شناخته شد.
در مرحله دوم پژوهش (فاز کمی) ،جهت جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته که بر
مبنای یافتههای بخش کیفی آماده شده بود ،استفاده شد .در واقع ،مولفهها و زیر مولفههای استخراج
شده از مصاحبهها در بخش کیفی پژوهش ساختار اصلی پرسشنامه را تشکیل داد .بعالوه از مبانی
نظری در بخش ادبیات تحقیق نیز جهت تکمیل و اصالح گویهها استفاده شد و مقیاس پرسشنامه
بصورت طیف لیکرت  5درجهای در نظر گرفته شد .جهت بررسی روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی
استفاده شد .بدین صورت که نسخه اولیه پرسشنامه با  111گویه آماده شد و جهت اصالح و تایید در
اختیار تیم پژوهشی ( 1نفر از اعضاء هیات علمی در رشته مدیریت آموزشی) قرار گرفت که بعد از
اعمال بازخوردهای مناسب ،به  100آیتم کاهش پیدا کرد .سپس ،نسخه اصالح شده در اختیار  9نفر
دیگر از متخصصان قرار گرفت و از آنان تقاضا شد بازخوردهای خود را نسبت به میزان تناسب ،ارتباط و
کفایت گویههای پرسشنامه بیان کنند .بعد از جمع آوری اصالحات متخصصان ،موارد اصالحی با تایید
تیم پژوهش در پرسشنامه اعمال شد و با ترکیب برخی از گویهها با توجه به تعداد زیاد آنها؛ نهایتا تعداد
گویهها به  110آیتم کاهش پیدا کرد .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش انسجام درونی با ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شد .در این خصوص ،نسخه نهایی پرسشنامه بر روی  90نفر از جامعه آماری
بطور آزمایشی اجرا شد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه برابر با  0.3تعیین شد که
این مقدار مطلوب می باشد .از میان  1131نفر از مدیران مدارس دوره دوم متوسطه دولتی شهر تهران
براساس فرمول کوکران  231نفر (از مناطق  13گانه آموزش و پرورش شهر تهران) به صورت نمونه
گیری خوشهای تصادفی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .بدین صورت که مناطق آموزش و پرورش
به  5خوشه اصلی شمال ،جنوب ،مرکز ،غرب و شرق تهران تقسیم شد و از هر خوشه  1منطقه جهت

فصلنامه توسعه استعداد ،سال اول ،شماره  ،1زمستان 1931

112

نمونهگیری انتخاب گردید .با توجه به پیشبینی در خصوص عدم همکاری 20 ،درصد به این عدد اضافه
گردید که در نهایت بعد از جمع آوری پرسشنامهها  991نفر در پژوهش حاضر مشارکت داشتند.
جهت تجزیه و تحلیل دادهها در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم با کمک
نرمافزار smart PLS2استفاده شد.
 .3یافتههای پژوهش
سؤال اول :مولفههای شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران کدامند؟
به منظور پاسخگویی به سؤال مذکور ،ابتدا با مراجعه به ادبیات نظری و مطالعات صورت گرفته
درخصوص شایستگیهای مورد نیاز رهبران و مدیران آموزشی در سازمانها دریافتیم که یک مدیر
شایسته جهت تصدی پست مدیریت و انجام وظایف خود به نحو احسنت به مجموعه ای از دانش،
نگرش ،مهارتها ،شرایط زمینهای و استراتژیهای کاربردی نیازمند است .به همین خاطر پس از اطالع
از این موارد جهت جامعیت بخشی به موارد مطرح شده و کشف و استخراج مؤلفههای اثرگذار به طرح
سؤاالتی مرتبط با شایستگی مدیران مدا رس جهت مصاحبه با خبرگان اقدام نموده که سؤاالت به شرح
ذیل است:
 .1تلقی و برداشت شما از شایستگی چیست؟ مدیران مدارس چه شایستگیهایی را باید داشته باشند؟
کدام یک از این شایستگیها مهمتر هستند و اولویت دارند؟ (پدیده محوری)
 .2چه دانش ،مهارتها و تجربیاتی بر شایستگیهای مدیران مدارس دوره دوم متوسطه اثرگذار
است؟ (پدیده محوری)
 .9عواملی که تدوین برنامههای مناسب برای شایستگی مدیران مدارس را ضروری ساخته و منجر
به افزایش مشارکت مدیران در تدوین برنامه میگردد کدامند؟ (عوامل علی)
 .0روشها و فعالیتهای توسعه شایستگیهای مدیران مدارس کدامند؟ (راهبردهای تاثیرگذار)
 .5موقعیتها و الزامات مورد نیاز در زمینه آسان سازی شایستگی مدیران مدارس کدامند؟ (عوامل
زمینهای)
 .1شرایط و عوامل مداخلهگر در تدوین و اجرای شایستگی مدیران مدارس کدامند؟ (عوامل
مداخلهگر)
 .1پیامدهای حاصل از تدوین و اجرای مدل شایستگی مدیران کدامند؟ (پیامدها)
پس از انجام مصاحبه ،پاسخ هر یک از صاحب نظران به دقت مورد بررسی قرار گرفت و  1مقوله
اصلی شامل پدیده محوری ،عوامل علیّ ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها
استخراج گردید .در هر مقوله ،کدهای باز مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند و موارد مطرح شده از سوی
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مصاحبه شوندگان پس از غربال شدن و در نظر گرفتن نکات مهم در قالب کدهای محوری و سپس کد
انتخابی تعیین شدند که در جدول شماره  1نتایج کدگذاریهای انجام شده ،نشان داده شده است.
جدول  :1نتایج سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی دادههای پژوهش
مقوالت انتخابی

مقوالت محوری
وجود فرهنگ کار
مشارکتی

عوامل زمینهای

جو حمایتی
گرایش به ایجاد ساختار
اداری انعطافپذیر
احساس نیاز به رشد
مستمر

عوامل علی

حمایتهای مادی و
معنوی(مشوقها)
تغییرات حاکم بر دانش
و شغل
سیاسیکاری

عوامل مداخلهگر

قوانین و مقرارت تسهیل
گر /مانع ساز
دانش مورد نیاز

پدیده محوری

نگرش مورد نیاز
مهارت مورد نیاز

ایجاد مراکز بالندگی
استراتژیها
ارائه آموزشهای مستقیم
آموزشهای ضمنی

کد باز
فرهنگ سازی جهت شایسته ساالری در نظام مدیریتی ،وجود فرهنگ
یادگیری مشارکتی ،وجود روحیه کار تیمی ،وجود فرهنگ اجتماعی توفیق
طلبی ،کم رنگ شدن فرهنگ مقاومت در برابر تغییر
نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی ،وجود نظام ارزیابی عملکرد ،حمایت
های درون سازمانی ،حاکمیت شایستهساالری در جامعه ،وجود دستور
العملها مناسب ،سیاسی نبودن مشاغل
استقالل نسبی مدرسه از ساختارهای بوروکراتیک ،تمرکززدایی ،تفویض
اختیار ،حذف سیستم دستوری از باال به پایین ،وجود ساختار پویا در نظام
آموزشی ،انعطاف پذیر بودن سیستم مدرسه از ساختار کالن آموزشی ،باز
بودن نظام مدرسهای ،وجود ساختار اداری پویا
احساس نیاز به پیشرفت ،احساس شایستهساالری در مشاغل ،نیاز به دیده
شدن شایستگیهای مدیر ،احساس مثبت نسبت به سازمان ،پذیرش
توانمندیهای فرد توسط سازمان ،احساس وجود سیستم شایستهگزینی
مشوق های مادی ،پراخت حق مسولیت ،اضافه کاری دادن برای مشاغل
مرتبط با تدوین برنامه ،مشوق و حمایت معنوی ،امنیت شغلی ،ارائه بسته
های تشویقی
سیر تکاملی دانش مدیریت ،تغییر و تحوالت جامعه ،تغییر فناوری،
همنوایی با تغییرات ،تغییرات محیط ،همسویی با دنیای کوانتومی
نگرش به بومی و غیر بومی بودن در فرهنگ اجتماعی ،نفوذ سیاسی
مسئولین ،عرفها و سنتهای مرسوم ،سیاسیکاری
قوانین و مقررارت ،بروکراسی اداری ،آیین نامه ها ،مقررات موجود ،ضوابط
حاکم بر ساختار نظام آموزشی ،ساختارهای موجود
داشتن تخصص ،آشنایی با فن آوری اطالعات و ارتباطات ،دانش مالی،
دانشهای عام اجتماعی ،ذهنیت علمی ،آشنایی و مسلط بودن به نظریه
های مدیریت آموزشی ،دانش مدیریتی ،اشنا به فلسفه اجتماعی ،اشنا به
رواشناسی تربیتی ،آشنا به بخشنامه های نظام اداری
دارا بودن نگرش سیستمی ،روحیه مشورتگرایی ،عالقه به کار آموزشی،
مسئولیت پذیری ،پایبندی به اصول اخالقی ،جهان بینی مثبت به تعلیم و
تربیت
توانایی برنامهریزی ،مهارتهای ارتباطی ،داشتن تجربه معلمی ،مهارت
تصمیمگیری ،مهارت تحلیلگری ،توانایی بکارگیری رایانه ،هنر مدیریتی،
تجربه کار آموزشی ،توانایی سازماندهی ،شهرت حرفهای
ایجاد مراکز تعالی آموزش و پرورش ،ایجاد مراکز یادگیری ،بکارگیری
مدیران شایسته در مراکز یادگیری ،بکارگیری تجارب تطبیقی بین المللی،
فراهم سازی پرورش استعدادها ،تشکیل گروههای تبادل تجربه مدیران،
تعیین مالکها و ویژگیهای مدیران شایسته
آموزشهای ضمن خدمت کاربردی ،شیوههای آموزشی مستقیم ،سمینارها،
کارگاههای عملی
روش استاد شاگردی یا منتورینگ ،معلمی کردن ،مربیگری کردن
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مقوالت انتخابی

مقوالت محوری
(تجربی)
بهبود کیفیت یادگیری

پیامدها
بالندگی سازمانی
توسعه حرفهای
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کد باز
موفقیت تحصیلی دانش آموزان ،رضایت والدین ،کاهش نرخ افت تحصیلی،
بهبود یادگیری ،افزایش انگیزه دانش آموزان ،مشارکت معلمان ،پاسخ به
نیازهای واقعی دانشآموزان ،خروجیهای مناسب دانشآموزی ،غنای
کیفیت آموزش ،تربیت شهروند خوب ،پرورش انسان کامل
همسویی نظام آموزشی با تحوالت جهانی ،شکلگیری شفافیت در نظام
آموزشی ،دستبابی به چشماندازها ،اجرای مناسب برنامهدرسی ،پویایی نظام
آموزشی ،دستیابی به اهداف آموزشی ،تسهیلسازی اجرای صحیح
برنامههای درسی ،بالندگی سازمانی ،بهرهوری
ظهور مشارکت جمعی ،عالقه مند شدن معلمان به فعالیت ،بالندگی
حرفهای مدیران

منبع( :یافتههای نگارندگان)

سؤال دوم :مدل مناسب شایستگی برای مدیران مدارس دوره متوسطه دوم شهر تهران چیست؟
با توجه به تحلیل دادههای بخش کیفی و استخراج کدهای باز ،مقوالت محوری و انتخابی میتوان مدل
زیر را به عنوان مدل کیفی پژوهش بر اساس طرح پارادایمی ارائه داد:
شرایط زمینه ای:
وجود فرهنگ کار
مشارکتی
جو حمایتی
گرایش به ایجاد
ساختار اداری
انعطافپذیر
شرایط علی:
احساس نیاز به
رشد مستمر
حمایت های مادی
و معنوی(مشوق ها)
تغییرات حاکم بر
دانش و شغل

پدیده محوری:
مدل شایستگی
مدیران مدارس

راهبردها:
ایجاد مراکز
بالندگی
ارائه
آموزشهای
مستقیم
آموزش های
ضمنی(تجربی)

شرایط مداخله گر:
سیاسی کاری
قوانین و مقرارت
تسهیل گر /مانع ساز
شکل ( :)1مدل کیفی پژوهش منبع( :یافتههای نگارندگان)

پیامدها:
بهبود کیفیت
یادگیری
بالندگی
سازمانی
توسعه
حرفهای
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به منظور اعتبار سنجی مدل کیفی پژوهش و تعمیم نتایج از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول
استفاده شده است که جدول شماره  2و  9به ترتیب نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول را نشان
میدهند.
جدول  :2مقادیر بارهای عاملی متغیرهای مشاهده پذیر با متغیرهای پنهان متناظرشان (مدل شایستگی مدیران)

متغیرها

عوامل
زمینهای

وجود فرهنگ کار مشارکتی

0.300

جو حمایتی

0.111

گرایش به ایجاد ساختار اداری
انعطافپذیر

0.319

عوامل علّی

احساس نیاز به رشد مستمر

0.391

حمایتهای مادی و
معنوی(مشوقها)

0.312

تغییرات حاکم بر دانش و
شغل

0.390

عوامل
مداخلهگر

سیاسیکاری

0.312

قوانین و مقرارت تسهیلگر/
مانعساز

0.311

پدیده
محوری

دانش مورد نیاز

0.350

نگرش مورد نیاز

0.321

مهارت مورد نیاز

0.131

استراتژیها

ایجاد مراکز بالندگی

0.312

ارائه آموزشهای مستقیم

0.312

آموزشهای ضمنی(تجربی)

0.310

پیامدها

بهبود کیفیت یادگیری

0.331

بالندگی سازمانی

0.312

توسعه حرفهای

0.392

روایی همگرا ()AVE

0.808

0.856

0.939

0.853

0.930

0.925

منبع( :یافتههای نگارندگان)

متخصصان عنوان میکنند متغیرهای مشاهده پذیری را که بار عاملی آنها زیر  0.0باشد باید
حذف نمود .همچنین چنانچه مقدار متغیرهای مشاهدهپذیر کم (دو یا سه) بوده و  AVEمتغیر
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مربوطه باالی ( )0.5باشد ،میتوان متغیر مشاهدهپذیر را در مدل اندازه گیری حفظ نمود( .)92در
پژوهش حاضر مقدار بار عاملی قابل قبول  0.5در نظر گرفته شده است همچنین مواردی که بار عاملی
باالتر از  0.0باشد و مقدار  AVEنیز باالتر از  0.5باشد این مقدار پذیرفته شده است .همانطور که در
جدول فوق مشاهده میشود ،تمامی شاخصهای مربوط به متغیر پنهان مولفههای شایستگی مدیران
دارای بار عاملی باالتر از  0.05هستند و با توجه به اینکه مقدار شاخص روایی همگرا ( )AVEنیز برای
متغیر پنهان باالتر از 0.05میباشد مدل فوق تایید میگردد.

نمودار :2نمرات  tمربوط به مدل اندازهگیری شایستگی مدیران منبع( :یافتههای نگارندگان)
جدول  :3نتایج ضریب تاثیر و  tدر مدل شایستگی مدیران
2

R

مسیر

ضریب تاثیر

مقدار t

سطح معنی داری

عوامل علّی-پدیده محوری

31.07

01..3

3133.

عوامل زمینهای-پدیده محوری

31...

3310.0

3133.

عوامل مداخلهگر-پدیده محوری

31.00

310.7

3133.

پدیده محوری-استراتژیها

31.77

001373

3133.

31773

استراتژیها -پیامدها

31..0

031..0

3133.

31.30

منبع( :یافتههای نگارندگان)

31..0
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود و همچنین با توجه به نمودارهای 1و  ،2مقادیر
ضریب تاثیر در مدل اندازهگیری شایستگی مدیران ،مطلوب میباشد .از طرفی ،مقدار  tمتناظر با هر
ضریب بیشتر از مقدار بحرانی آن ( )1.31در سطح  0.05و معنادار است .ضریب تعیین ( )R2ارتباط
بین واریانس تبیین شده یک متغیر مکنون را با مقدار کل واریانس آن مورد سنجش قرار میدهد .مقدار
این ضریب بین صفر تا  1است که مقادیر بزرگتر ،مطلوبتر است .مقادیر  ،0.99 ،0.13و  0.11به
ترتیب ضعیف ،متوسط و قابل توجه توصیف شده است( .)92با توجه به جدول فوق ،مقادیر  R2قابل
توجه میباشند .مقادیر پایایی ترکیبی برای مقولههای پدیده محوری  ، 0.946عوامل علیّ ،0.947
زمینهای  ،0.927مداخلهگر  ،0.968استراتژیها  0.975و پیامدها  0.973و مقادیر آلفای کرونباخ برای
متغیرهای مذکور به ترتیب  0.962 ،0.935 ،0.881 ،0.916 ،0.914و  0.959بدست آمد .از آنجایی که
این مقدار باید باالتر از  0.10باشد ،بنابراین پایایی ترکیبی ( pدلوین -گلدشتاین) و آلفای کرونباخ
تمامی متغیرهای مربوط به شایستگی مدیران در مدل اندازهگیری مورد تایید قرار میگیرد.
سوال سوم :میزان اعتبار مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم متوسطه برای هریک از مؤلفههای
مطرح شده چگونه است؟
به منظور اعتبارسنجی هریک از مؤلفه های مطرح شده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم استفاده شده
است که نتایج آن در جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول  : 4تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم برای عوامل مؤثر بر شایستگی مدیران
سازه

بارعاملی

مقدار t

سطح معنی
داری

R2

دانش مورد نیاز

0.951778

86.758053

0.001

0.907839

مهارت مورد نیاز

0.92149

43.340068

0.001

0.801686

نگرش مورد نیاز

0.898181

38.697486

0.001

0.858405

احساس نیاز به
رشد مستمر

0.91898

46.892947

0.001

0.835873

حمایتهای
مادی و
معنوی(مشوقها)

0.922375

53.671855

0.001

0.851829

تغییرات حاکم
بر دانش و شغل

0.93654

66.456863

0.001

0.891907

وجود فرهنگ
کار مشارکتی

0.905385

40.441151

0.001

0.819933

جو حمایتی

0.878069

28.770031

0.001

0.77152

گرایش به ایجاد
ساختار

0.914439

38.173474

0.001

0.834207

پایایی
کرونباخ
0.914155

0.916851

0.881775

پایایی
ترکیبی
0.946023

0.947498

0.927013

AVE

0.853918

0.857469

0.808975
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سازه

بارعاملی

مقدار t

سطح معنی
داری

R2

سیاسی کاری

0.969086

144.946976

0.001

0.939678

قوانین و مقرارت
تسهیلگر /مانع
ساز

0.969158

147.816501

0.001

0.937571

ایجاد مراکز
بالندگی

0.959263

105.779903

0.001

0.921586

ارائه آموزشهای
مستقیم

0.965506

131.945979

0.001

0.932623

آموزشهای
ضمنی (تجربی)

0.970016

182.256101

0.001

0.953324

بهبود کیفیت
یادگیری

0.990375

547.016738

0.001

0.978638

بالندگی سازمانی

0.956783

99.886326

0.001

0.917767

توسعه حرفهای

0.939178

71.691509

0.001

0.882339

پایایی
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

AVE

انعطافپذیر

0.935261

0.962994

0.959852

0.968645

0.975929

0.974082

0.939197

0.931106

0.92611

منبع( :یافتههای نگارندگان)

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،مقادیر بار عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،برای
تمامی متغیرها مطلوب است .از طرفی ،مقدار  tمتناظر با هر بار عاملی بیشتر از مقدار بحرانی آن()1.31
در سطح  0.05و معنادار است .همچنین ،مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ باالتر از 0.01میباشد
که خود بیان گر همسانی درونی باالی متغیرها میباشد .همچنین مقدار  AVEگزارش شده از میزان
 0.05بیشتر بوده و در نتیجه روایی همگرای مدل نیز تایید میشود .با توجه به جدول فوق ،مقادیر R2
قابل توجه میباشند.
 .4بحث و نتیجهگیری
نقش مدیر مدرسه در قرن بیست و یکم یکی از هیجان انگیزترین و با اهمیتترین وظایفی است
که بر عهده هر فرد در جامعه قرار دارد .مدیران به ساختن آینده کمک میکنند ،مدیران مسئول و
پاسخگوی توسعه کودکان و افراد جوان برای تبدیل شدن به یادگیرندگانی موفق ،افرادی خالق و با
اعتماد به نفس و شهروندانی آگاه و فعال هستند .البته مدیران برای اینکه عملکرد موثری داشته باشند
و بتوانند موفقیت نظام آموزشی و دانشآموزان را تضمین نمایند ،نیازمند بهرهمندی از مجموعهای از
شایستگیها و صالحیتهای حرفهای هستند .چرا که بدون بهرهمندی از توانایی ،دانش ،نگرش و
مهارتهای فردی و اجتماعی نه تنها در اثربخشی و کارآمدی مدارس موفق نخواهند بود بلکه منجر به
تحمیل هزینههای اجتماعی جبران ناپذیری بر دانشآموزان و جامعه خواهند شد .از طرفی دوره
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متوسطه دوره ای مهم ،حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است .دورهای است که به
سبب وضع زیستی ،اجتماعی و روانی دانش آموزان آن با سایر دورههای تحصیلی تفاوتهایی دارد و در
نظام های تعلیم و تربیت کشورهای مختلف جهان از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجه به اهمیت
مباحث مطرح شده ،هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی مناسب برای شایستگیهای مدیران مدارس
دوره دوم متوسطه شهر تهران بود.
نتایج تحلیل دادهها در طی سه مرحله ،کدگذاری باز ،محوری و انتخابی حاکی از  1مقوله اصلی
شامل پدیده محوری ،عوامل علیّ ،عوامل زمینهای ،عوامل مداخلهگر ،استراتژیها و پیامدها و  11مقوله
محوری شامل دانش موردنیاز ،نگرش موردنیاز ،مهارت مورد نیاز ،احساس نیاز به رشد مستمر،
حمایتهای مادی و معنوی( مشوقها) ،تغییرات حاکم بر دانش و شغل ،وجود فرهنگ کار مشارکتی،
جو حمایتی و گرایش به ایجاد ساختار اداری انعطافپذیر ،سیاسیکاری ،قوانین و مقررات تسهیلگر/
مانعساز ،ایجاد مراکز بالندگی ،ارائه آموزشهای مستقیم ،آموزشهای ضمنی(تجربی) ،بهبود کیفیت
یادگیری ،بالندگی سازمانی و توسعه حرفهای استخراج گردید و مدل کیفی پژوهش تدوین گردید .در
این راستا قنبری و محمدی ( )1935در پژوهش خود 1 ،مقوله اصلی شرایط علیّ ،پدیده محوری
(توسعه حرفهای مدیران مدارس) ،راهبردهای توسعه حرفهای مدیران ،شرایط واسطهای ،شرایط
مداخلهگر و پیامدهای توسعه حرفهای مدیران را شناسایی نمودند ،همچنین جودکی و همکاران
( )1931در پژوهش خود 11 ،مقوله کلی شامل :شرایط علی(قوانین و مقررات ،بودجه و منابع مالی،
احساس نیاز مدیران) ،پدیده محوری (مشارکت در تدوین برنامههای بالندگی حرفهای) ،راهبردها (ایجاد
مراکز بالندگی حرفهای در ادارات آموزش و پرورش ،برگزاری کارگاههای آموزشی ،بازدید از دیگر
مدارس ،مطالعه کتاب و مقاالت ،جلسات مربیگری ،کمک گرفتن از همتایان با تجربه) ،شرایط واسطهای
(خصوصیات شخصیتی مدیران ،سیاستهای آموزشی) ،شرایط زمینهای(حمایت مدیران ارشد ،استفاده
از روشهای مناسب بالندگی حرفهای ،دورههای آموزشی مخصوص مدیران) و پیامدها (بالندگی مدرسه،
بالندگی معلمان و بالندگی دانشآموزان) را به عنوان مهمترین مؤلفههای بالندگی حرفهای مدیران
شناسایی نمودند که با پژوهش حاضر همسو میباشد.
یکی از مقوالت مطرح شده در حوزه پدیده محوری،دانش موردنیاز است .بسیاری از مشارکت
کنندگان پژوهش بر این باور بودند که مدیران شایسته نیازمند دانشهای خاصی هستند که آنها را از
سایر مدیران تمیز میدهند ،دانشهایی در حوزه مسائل عمومی جامعه یا دانشهای تخصصی در حوزه
آموزش و مدیریت از نمونه این دانشها میباشد .یک مدیر به ویژه در مقطع متوسطه باید یک دانش
عام اجتماعی در حوزه تعلیم و تربیت داشته باشد .به عبارت دیگر شناخت و بینش و جهان بینی
مشخصی از این که کار تعلیم و تربیت در چه بستری است و در چه قالبی اتفاق میافتد باید داشته
باشد ،انسان را خوب بشناسد ،فلسفه تعلیم و تربیت را باید خوب درک کند و همینطور باید مباحث
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مربوط به تحوالت اجتماعی و عوامل فرهنگی ،علمی ،سیاسی و اقتصادی که بر تعلیم و تربیت اثر
میگذارد ،مباحثی مانند جهانیشدن و بین المللیشدن را خوب بداند .یکی دیگر از مقوالت مستخرج از
پدیده محوری ،نگرشهای مدیران مدارس است .یک مدیر مدرسه باید نگرشهایی مانند عالقه و شوق
به کار خود داشته باشد و قلبا در راستای دستیابی به اهداف مدرسه تالش کند .همچنین بسیاری از
صاحبنظران معتقدند مدیران مدارس باید یکسری مهارتهایی داشته باشند تا بتوانند به اهداف مورد
نظر دست یابند .نتایج این بخش با نتایج پژوهش لبادی و آقاعلیخانی ( )1931همسو میباشد.
عوامل علیّ موثر بر شایستگی مدیران مدارس متوسطه سه مقوله احساس نیاز به رشد مستمر،
حمایتهای مادی و معنوی (مشوقها) و تغییرات حاکم بر دانش و شغل را در بر میگیرد .احساس نیاز
فرد در مورد رشد حرفه ای و فردی به عنوان یک عامل مستقیم در اجرای مدل شایستگی ایفای نقش
میکند .یکی از دالیل عدم استقبال مدیران از دورههای آموزش ضمن خدمت آن است که این
آموزشها مرتبط با ک ارشان نیست چرا که اگر عکس این قضیه باشد قطعا استقبال خواهند کرد .اگر
احساس نیاز کنند و به یقین برسند که شرکت در چنین دوره هایی موجب پیشرفت در کارشان
میشود ،قطعا استقبال خواهند کرد .از طرف دیگر مشوقهای ارائه شده توسط سازمان میتواند یک
نقش انگیزشی قوی را در توسعه مدل شایستگی مدارس ایفا کند .برخی از صاحبنظران معتقدند
کارکنان باید برای انجام کارها به نحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن کار ،پاداش مناسب دریافت
نمایند .بسیاری از پژوهشها نشان می دهد عدم دریافت پاداش برای عملکرد شغلی ،استمرار در انجام
کارها به نحو مطلوب را کاهش میدهد .به همین خاطر مدیران باید با استفاده از مشوقها و پاداشهای
متنوع و مختلف عملکرد مطلوب در سازمان را توسعه دهند .یکی دیگر از عوامل علیّ که به طور
مستقیم بر مدل توسعه شایستگی مدیران اثرگذار است  ،تغییرات سریع در حال وقوع در حوزه دانش از
جمله دانش مدیریت و همچنین تغییرات حاکم بر مشاغل است .در عصر کنونی دانش به سرعت کهنه
میشود و مانند گذشته نیست که دانشهای موردنیاز برای کار فرد به مدت طوالنی معتبر باشد .در
عصر حاضر اگر فرد دانشهایش را بروز ندهد ممکن است شغلش را از دست بدهد .فضای حاکم بر
دانش به حدی فازی است که دانشهای یک دهه قبل عمال در حال حاضر منسوخ شدهاند .بنابراین اگر
مدیر به دنبال توسعه کارش باشد ،نیاز دارد که مدام متناسب با تغییرات دانش خود را بروز کند .در
همین زمینه شلیچر )2012( 1معتقد است که اغلب مدیران ،برای به عهده گرفتن پست مدیریت مدرسه،
نیاز به رشد مستمر دارند و اینکه به اندازه کافی آموزش ندیده اند آنها را دچار ضعف میکند .در برخی
موارد نیز مدیران اذعان کردهاند که به علت تغییرات حاکم بر دانش و شغل ،آموزشهای ارائه شده در
دانشگاهها ،آنها را برای رهبری مدرسه ،آماده نکرده است(.)1
. Schleicher

1

121

مدل شایستگی مدیران مدارس دوره دوم /.....علی جعفری راد ،مصطفی عزیزی شمامی ،نیلوفر محرمی

عوامل زمینه ای :سه مقوله وجود فرهنگ کار مشارکتی ،جو حمایتی و گرایش به ایجاد ساختار
اداری انعطافپذیر را در بر میگیرد .بسیاری از صاحب نظران کلیدی پژوهش بر این باور بودند که
وجود فرهنگ کار مشارکتی در جامعه و در سازمان امکان اجرای مدل شایستگی مدیران را مهیا می-
کند .شاید یکی از عامل هایی که بتواند در مدیریت آموزشی کمک کند که مدل شایستگی پیاده شود،
فرهنگ مشارکت کردن باشد .مشارکت راهکاری است که به کارکنان اجازه داده میشود به جای آنکه
همیشه مدیریت و رهبری شوند از تواناییهای خود بهره گیرند ،فکر کنند ،قوه خالقیت خود را به کار
اندازند و در تصمیم گیری و مشارکت دخالت داشته باشند .مدیر با تفویض اختیار و مشورت با کارکنان
خود ،باعث ایجاد انگیزه در میان پرسنل شده و کارها به صورت منظم ،دقیق و مطلوب پیشرفت
میکند ،مشارکت کارکنان به مدیر این امکان را میدهد که به راحتی از هوش ،ذکاوت و تجربه کاری
پرسنل خود استفاده مناسب را ببرد تا کارها سریع تر انجام شود و مدیری که در تصمیمگیریها از نظر
کارکنان استفاده نماید کارکنان خود را در انجام امور سهیم دانسته و موجب میشود آنان کارها را با
انگیزهای بیشتری دنبال نماید.مدیریت مشارکتی باعث می شود کارکنان بی انگیزه و نظاره گر به کارها
ی گروهی کشیده شوند و احساس مسئولیت نمایند .این شیوه باعث افزایش ارتقای میزان بهرهوری،
ابتکار ،افزایش تحرک ،اجتناب از جزئینگری و تصمیمگیری جمعی میشود .منظور از جو حمایتی این
است که توسعه شایس تگی یک فرایند طوالنی است و احتیاج به زمان دارد و یک شبه و یک ماهه
حاصل نخواهد شد .اگر بخواهیم شایستگی در نظام آموزش و پرورش نهادینه شود باید زمینه را فراهم
کنیم؛ یعنی فرهنگ سازی کنیم؛ یعنی شرایطی را ایجاد کنیم که ارتقاء و بکار گیری بر اساس
شایستگی باشد .نظ ام پرداخت حقوق و ارزشیابی پایان دوره باید بر اساس شایستگی باشد .در ارزشیابی
و رتبه بندی ساالنه مدیران باید به رزومه علمی و سایر توانمندیها توجه شود .باید نظام پرداخت
حقوق و مزایا و ارتقا شغلی و نظام انگیزشی و نظام ارزیابی عملکرد بر مبنای شایستگی صورت گیرد .در
این صورت بستر و زمینه الزم برای توسعه شایستگیها در سازمانها بهویژه نظام آموزشی و مدیریت
مدرسه فراهم خواهد شد .ساختار آموزش و پرورش هم عامل مهم دیگر است .اگر ساختار آموزش و
پرورش انعطاف پذیر باشد و بیشتر حمایتگر باشد تا محدود کننده ،در این ساختار مدیران شایسته
میتوانند خودشان را نشان دهند ولی اگر ساختار بسته باشد مدیران شایسته نمیتوانند خیلی از توانایی
هایشان را نشان دهند ،به همین خاطر روال کار توسعه شایستگی باید به دور از بخشنامههای وزارت
آموزش و پرورش باشد.
عوامل مداخلهگر :دو مقوله سیاسیکاری و قوانین و مقررات تسهیلگر /مانعساز را در بر
میگیرد .یکی از مقوالتی که به عنوان عامل مداخلهگر در ظهور و بروز شایستگی یا مانعی برای ظهور
مدل شایستگی در نظام آموزشی و مدارس مطرح میباشد ،سیاسیکاری است .در واقع مشارکت
کنندگان پژوهش بر این عقیده بودند که سیاسیکاری در نظام اداری مدارس منجر به عدم اجرای
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شایستگی میشود .سیاسیکاری یعنی اینکه مدیران بر اساس روابط شخصی و مالحظات سیاسی و نه
براساس شایستگی و شاخص های مناسب و عملی و واقعی امتیازات الزم را کسب و مقام مدیریت را
احراز نماید ،همچنین بومی و غیر بومی بودن یا زن یا مرد بودن مدیریت مسألهای است که بر روی آن
تعصب خاصی وجود دارد و این فرهنگهای قومی و محلی میتواند در انتخاب و شایستگی مدیران مؤثر
باشد .در رابطه با قوانین و مقررات نیز باید گفت سیستم آموزشی متمرکز و قوانین و مقررات دست و
پاگیر و نیز بروکراسی اداری در اجرای مدل شایستگی مدیران مدارس مداخلهگر به حساب میآیند .در
این راستا پونت ( )2019معتقد است مدارس در اجرای فرآیند شایستگی مدیران به هنجارهای قانونی
پاسخ میدهند در واقع عوامل قانونی یکی از موارد مداخلهگر در فرآیند شایستگیهای مدیران مدارس
میباشد .نتایج این بخش از پژوهش با پژوهش حلیمی و فتحی آذر ( ،)1911مستری و سنگه1
( ،)2001بوش ( )2001و پاشاردیس و بروچمن ()2003همسو میباشد.
یکی از راهبردهای مناسب برای اجرای مدل شایستگی ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش و
پروش میباشد .تغییر در سبکهای آموزشی و یادگیری ،الگوگیری از دیگران و سایر حرفهها و ایجاد
مراکز تعالی آموزش و پرورش می تواند در توسعه شایستگی مدیران مدارس مؤثر باشد .یکی از کارهایی
که مراکز استانها می توانند در این زمینه انجام دهند ایجاد مراکزی تحت عنوان مراکز یادگیری یا
مراکز بالندگی مدیران است ،این مراکز میتواند بازوی آموزشی ادارات آموزش و پرورش برای
آموزشهای مدیریتی محسوب شود .یکی دیگر از مقوالتی که در بخش راهبردها استخراج گردید ،ارائه
آموزش های مستقیم بود .در واقع مشارکت کنندگان پژوهش بر این عقیده بودند که یکی از اصلیترین
راه هایی که در مدل شایستگی میتواند ظهور کند ارائه آموزشهای مستقیم در این زمینه میباشد .در
سیستمهای پیشرفته تعلیم و تربیت برای توسعه شایستگیهای مدیران آموزشهای مدرن دارند که
منجر به اخذ مدرک و گواهینامه میشود .روشهای مستقیم آموزشی مانند کارگاهها ،کنفرانسها و
غیره .این روشها تحت عنوان روشهای آموزش مستقیم است که مدیر مستقیما توسط فرد یا گروهی
آموزش میبیند .همچنین آموزشهای ضمن خدمت و دورههای خاص مدیریتی میتواند موجب توسعه
شایستگی شود .از دیگر مقوالت مطرح شده در بخش راهبردها ،آموزشهای ضمنی (تجربی) میباشد.
ا ز نظر برخی از مشارکت کنندگان یکی از راهبردهایی که میتواند در اجرای مدل شایستگی نقش ایفا
کند ،روشهای تجربی یا استاد شاگری کردن میباشد .روش استاد شاگردی یا منتورینگ یعنی فرد را
قبل از این که به سمت مدیریت مدرسه منصوب کنیم  ،بهتر است چند سال به عنوان معاون مدرسه و
در کنار مدیر مجرب مدرسه رشد کند و از او فنون مدیریت را یاد بگیرد و این کار باعث میشود که
خود فرد نیز اعتماد به نفس الزم را پیدا کند .اگر کسی دو سال در مدرسهای معاون شود و با یک مدیر
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مجرب کار کند برای انتخاب او به عنوان مدیر مدرسه آمادگی خواهد داشت و این یکی از بهترین
راههایی می باشد که در بسیاری از نظامهای آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد .این روش بهتر از
کالس درس و آموزش تئوریهای مدیریت است .در این راستا گریفیث )2012( 1تاکید میکند
مربیگری ،آموزشهای مستقیم و ضمنی راهبردی ثابت شده برای افزایش بهرهوری و اثربخشی مدیران
و رهبران میباشد .مدلهای توسعه برای مدیران باید مجموعه مهارتهای پویایی که آنها برای
پاسخگویی به تقاضاهای چالشی و دشوار بدان نیازمند هستند را در نظر داشته باشد( .)99بوش2
( )2001نیز تاکید دارد ایجاد مراکز تعالی رهبری (مراکز بالندگی) ،یکی از عناصر کلیدی برنامههای
توسعه مدیران مدارس میباشد.
نهایتا در خصوص پیامدهای اجرای مدل شایستگی مدیران مدارس ،بهبود کیفیت یادگیری،
بالندگی سازمانی و توسعه حرفه ای مورد نظر قرار گرفتند .اصلی ترین پیامد اجرای مدل شایستگی،
بحث کیفیت آموزش و یادگیری است .طبیعی است که وقتی مدیرانی کاردان و شایسته در مدارس قرار
میگیرند از طریق ایجاد فرایندهای تسهیلساز یادگیری ،به بهبود فرایند آموزش کمک میکنند .مدیر
می تواند یک فضای حمایتی و همدالنه ایجاد کند و موفقیت تحصیلی دانش آموزان را فراهم کند.
اجرای مدل شایستگ ی در راستای رشد و بالندگی سازمان مؤثر است و مدیران مسئولیت پذیر و پاسخ
گویی را به بار میآورد ،موجب اعتماد سازمانی میشود ،تعهد سازمانی به وجود میآورد و موجب
مشارکت جمعی اعضای سازمان در تصمیم گیریها میشود .پیامد نهایی اجرای مدل شایستگی در
مدرسه رشد معلمان و مدیر است .اگر مدیران ویژگیهای تحول گرا داشته باشند ،معلمان به راحتی
میتوانند قابلیتهای خودشان را در آموزش پیاده کنند ،طرحهای خالقانهشان را اجرا کنند و استقالل
نسبی در اجرای برنامهدرسی داشته باشند ،در این فضا رشد حرفهای معلمان صورت میگیرد .معلم
احساس میکند ،تواناییهایش با ارزش است و میتواند انها را بروز دهد .البته این فضا برای خود مدیر
نیز منجر به توسعه حرفهای میشود .در همین زمینه یونگ )2011( 9معتقد است اجرای مدل
شایستگی مدیران مدارس دارای پیامدهای مهمی برای معلمان و رهبران آموزشی میباشد بطوری که
موجب توسعه حرفهای معلمان و مدیران مدارس خواهد شد( .)90پس از تحلیل داده های بخش کیفی
مدل اولیه پژوهش در قالب مدل کیفی و مفهومی طراحی شد و سپس در مرحله دوم پژوهش
پرسشنامه ای محقق ساخته بر مبنای نتایج بخش کیفی طراحی و به منظور اعتباریابی مدل طراحی
شده از روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده شد و نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول نشان
داد به ترتیب مقولههای پدیده محوری -استراتژیها با بار عاملی ( ،)0.111عوامل زمینه ای-پدیده
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محوری با بار عاملی ( ،)0.111عوامل مداخلهگر-پدیده محوری با بار عاملی ( )0.112و عوامل علیّ-
پدیده محوری با بار عاملی( )0.191بیشترین سهم را در تبیین واریانس الگو داشتند .همچنین به
منظور اعتبار سنجی هریک از مقوالت مطرح شده تحلیل عاملی مرتبه دوم انجام گرفت و مقادیر بار
عاملی در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،برای تمامی متغیرها مطلوب بدست آمد .همچنین در مقوله پدیده
محوری مؤلفه دانش موردنیاز ،در مقوله عوامل علیّ ،تغییرات حاکم بر دانش و شغل ،در مقوله عوامل
زمینهای ،گرایش به ایجاد ساختار اداری انعطافپذیر ،در مقوله عوامل مداخلهگر ،سیاسیکاری ،در
مقوله استراتژیها ،آموزشهای ضمنی(تجربی) و در مقوله پیامدها بهبود کیفیت یادگیری بیشترین بار
عاملی را در مقوالت خود و در کل الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه کسب نمودند.
اگر چه تحقیقاتی به بررسی پدیده شایستگی مدیران مدارس پرداخته است ،اما تاکنون رویکرد
جامعی در مورد این پدیده مطرح نشده و در هیچ یک از الگوهای ارائه شده ،عوامل علیّ ،مداخلهگر،
زمینهای ،استراتژی ها و پیامدهای شایستگی مدیران مدارس به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته
است .مطالعات انجام شده یا به صورت مقایسهای بوده اند و یا صرفاً به شناسایی ابعادی از شایستگی و
عوامل موثر بر فرآیند شایستگی مدیران مدارس و در مواردی به نگرشسنجی مدیران و یا کارشناسان
پرداخته اند با علم به این شکاف و فاصله تحقیقاتی در تحقیق حاضر ،شایستگی مدیران مدارس و توجه
به ابعاد گوناگون آن از دید تجربی متخصصان ،مدیران ستادی و مدیران مدارس با استفاده از رویکرد
آمیخته اکتشافی ،مدنظر بوده است .در نهایت دست اندرکاران و مسئوالن آموزش و پرورش با استفاده
از نتایج این پژوهش می توانند ضمن ارزبابی وضعیت موجود شایستگی مدیران آموزشی،کاستی ها و
مشکالت موجود در این زمینه را شناسایی کنند و در جهت رفع آن اقدام کنند .نتایج این پژوهش
میتواند چارچو ب و الگوی مناسبی برای گزینش و انتخاب مدیران در اختیار مسئوالن آموزش و پرورش
قرار دهد .همچنین تحقیق حاضر به محققان بعدی کمک می کند تا به بررسی اهمیت هر کدام از ابعاد
و مولفه های شایستگی بپردازند که حاصل تحقیق حاضر هستند و همچنین به آنها کمک میکند تا
تحقیق های آینده در خصوص شناخت بهتر و استقرار یک مدیریت مبتنی بر شایستگی در نظام
آموزشی ،موفق باشند.
پیشنهادات پژوهش
 .1با توجه به نتایج تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مدل پارادایمی تحقیق حاضر ،طراحی و
تدوین شایستگیهای حرفهای برای معاونان در مدارس نیز صورت گیرد.
 .2بر اساس شایستگیهای بدست آمده در سه حوزه دانش ،مهارت و نگرش؛ شایستگیهای
حرفهای برای معلمان مدارس نیز طراحی و تدوین گردد.
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 .9نیازسنجی شایستگیهای حرفه ای مدیران مدارس در سایر استانها و مناطق بر اساس مدل
تحقیق حاضر صورت گیرد.
 .0مطالعه کیفی نیازها و روشهای توسعه حرفهای مدیران مدارس جهت گسترش یافتههای
تحقیق حاضر پیشنهاد میگردد.
 .5بررسی عوامل تسهیل کننده آمادهسازی در توسعه مدیران با توجه به استراتژیهای بدست
آمده در تحقیق حاضر برای توسعه شایستگیهای مدیران پیشنهاد میگردد.
 .1به منظور افزایش تعمیم پذیری یافتههای این پژوهش ،مرحله دوم این مطالعه را میتوان با
یک نمونه بزرگتر و متنوعتر از مدیران مدارس ،اعضای هیئت علمی و متخصصان آموزش و
پرورش تکرار کرد.
پیشنهادات کاربردی
 .1پیشنهاد میگردد قوانین و مقررات تسهیلکننده شایستگی مدیران مدارس از طرف سیاست-
گذاران مورد توجه و تصویب قرار گیرند.
 .2بودجه الزم جهت اجرای برنامههای شایستگی مدیران توسط وزارت آموزش و پرورش
اختصاص یابد.
 .9شایستگیها شامل دانش ،مهارتها و ویژگیهای مدیر اثربخش در فرآیند انتصاب مدیران
مدارس مورد توجه قرار گیرد.
 .0در آموزشهای ضمن خدمت؛ دورهها و سرفصلها با توجه به شایستگیهای مدیران مدارس
طراحی و تدوین گردد.
 .5برنامههای توسعه شایستگیهای مدیران مدارس در قالب ایجاد مراکز بالندگی ،ارائه آموزش-
های مستقیم و آموزشهای ضمنی متنوع گردند.
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