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چکیده
توسعه حرفهای مديران مدارس به دلیل نقش نن در توسشعه حرفشهای معلمشان ،بهبشود فراينشد يشاددهی و
يادگیری و موفقیت دان نموزان ضرورتی اجتنابناپذير است .هدف اين پژوه شناسايی مولفههای مشورر بشر
شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپرورش بود .مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی
و از نظر شیوه اجر کیفی بود .جامعه پژوه خبرگان نموزشوپرورش در سال تحصیلی  9912-19بودنشد کشه
تعداد  91نفر از ننها طبق اصل اشباع نظری با روشهای نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند .برای
جمعنوری دادهها از روش مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده و دادهها طبق رويکرد گراند تئشوری بشا روشهشای
کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شدند .يافتهها نشان داد که مولفههای مشورر بشر شايسشتگی حرفشهای
مديران مدارس شامل پنج مقوله اصلی و هفده مقوله فرعی (زيرمقوله) بود .مقولههای اصلی شامل مهارتهای
انسانی (يک زيرمقوله شاخصهای انسانی) ،مهارتهای ادراکی (يک زيرمقوله اکتساب مهارتهشای ادراکشی)،
شاخصهای روانی و ذهنی -اخالقی (دو زيرمقوله شاخصهای شناختی و ذهنشی و اخالقیشات) ،مهشارتهشای
مديريتی (يازده زيرمقوله مديريت ارتباطات درونسازمانی ،مديريت ارتباطات برونسازمانی ،رهبری فراينشدهای
ياددهی و يادگیری ،برنامه ريزی ،رفتار سازمانی ،نظارت بر پژوه  ،منابع مالی و تجهیشزات ،توسشعه کارکنشان،
نظارت بر تغییرات و تحوالت درونسازمانی ،ارزشیابی و کنترل و تخصص و مهارت فناوری) و دان تخصصی
(دو زيرمقوله دان فنی و دان عمومی) بودند .با توجه به نتايج ،برنامهريزی برای بهبود شايسشتگی حرفشهای
مديران مدارس بر اساس مقولههای اصلی و فرعی نن ضروری است ،لذا با نموزش مقولههای اصشلی و فرعشی
میتوان گام مورری در ارتقای شايستگی حرفهای ننان برداشت.
کلید واژهها :شايستگی حرفهای ،مديران ،مدارس ،نموزش و پرورش

 .9دانشجوی دکتری مديريت نموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد نیشابور ،دانشگاه نزاد اسالمی ،نیشابور ،ايران
 .4استاديار ،گروه علوم تربیتی ،واحد نیشابور ،دانشگاه نزاد اسالمی ،نیشابور ،ايران (نويسنده مسئول) moslemch2015@gmail.com
 .9استاديار ،گروه علوم تربیتی ،واحد بردسکن ،دانشگاه نزاد اسالمی ،بردسکن ،ايران
 .6استاديار ،گروه نمار ،واحد نیشابور ،دانشگاه نزاد اسالمی ،نیشابور ،ايران
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مقدمه
نموزشوپرورش سازمان انسان سازی است که با تغییر و تحول مواجه شده و خشود نیشز ايجادکننشده
تغییر ،تحول و توسعه است .با توجه به دگرگونی مهمی که در نظام نموزشی کشور ما روی داده است،
توجه به نق

مديران مدارس به منزله يکی از عناصر کلیدی و مهم در اين تغییر و تحول و شناسايی

استعدادها ،توانايیها و پتانسیل های موجود در ننان برای موفقیت و دسشتیابی بشه هشدفهشا ضشرورتی
انکارپذير است (اکرامی و هوشیار .)9911 ،مديريت در مدرسه از اهمیت بااليی برخوردار است و شروع
تحول در اين نظام بايد از مديريت مدرسه نغاز شود .گسترش همهجانبه سازمانهشای نموزششی لشزوم
برخورداری از مديران ماهر و توانمند را در بکارگیری دان

و تجربشه تخصصشی دوچنشدان کشرده ،لشذا

مدارس به مديرانی نیاز دارند که بتوانند درست تصمیم بگیرند ،راه حلهای خالقانه برای مسائل بیابند
و پاسخگوی رفتارهشای خشود باششند (فرزانشه ،پشورکريم و نشوروزی .)9916 ،مشديران مشدارس نقششی
تعیینکننده در ارربخشی مدرسه ايفا میکنند ،لذا انتخاب مديران مشدارس بايشد بشر اسشاس معیارهشا و
شايستگیهای اصولی ،منطقی و قابل اندازهگیری باشد (بوچاما ،باسکو و مارکات .)4496 ،9شناسايی و
تعیین شايستگیهای مختلف مديران مدارس نخستین و مهمترين گام در انتخاب و واگذاری مسئولیت
به مديران است (باياريستانوا ،نرينوا و نورماهامیتوا .)4496 ،4مديران کارنزموده توانايی نن را دارنشد کشه
رفتار خود و کارکنان را در زمینه گسترده هدفها و روابط رسمی تجزيه و تحلیل کنند و بشا جامعیشت،
ژرفانديشی و انعطافپذيری رفتار حرفهای مناسب با اهداف سازمان را نششان دهنشد (ششائو.)4499 ،9
امروزه مديران بهعنوان مزيت رقابتی محسوب میشوند و شايستگی مديريتی نشاندهنشده رفتارهشايی
است که با ارزشهای انسانی مرتبط میباشد (چانگ ،چن و وو.)4494 ،6
گسترش روزافزون سازمان های نموزشی لزوم برخورداری از مديران مشاهر و توانمنشد در بکشارگیری
دان

و تجربه تخصصی جهت مديريت واحدهای نموزشی (از جمله مدارس) را بیشتر نمايان میسازد،

لذا شناسايی شايستگیهای حرفه ای ننان در موفقیت نظام نموزشی سودمند است (پورکريمی ،فرزانشه،
عزيزی و کردی .)9911 ،در عصر حاضر که عصر مديريت تکنولوژی ،انفورماتیک ،ارتباطات و انفجشار
دان

است ،مديران مدارس نق

مهمی در تحوالت نظام نموزشوپرورش دارند و با اينکه سازمانهشا

از عناصری چون نیروی انسانی ،منابع مادی ،تکنولوژی و سرمايه تشکیل شدند ،اما ترکیب اين عوامل
1 . Bouchamma, Basque & Marcotte
2 . Bayarystanova, Arenova & Nurmuhametova
3 . Shao
4 . Chang, Chen & Wu
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جهت بهره وری مستلزم برخورداری از مديريت توسط مديرانی خبره و دارای شايستگی است (درويک،
هیلستروم و کارلسون .)4494 ،9توسعه حرفهای مديران مدارس و ادراک ننان از اين امر تشاریر زيشادی
در توسعه حرفهای معلمان و موفقیت دان نموزان دارد (فلسا .)4494 ،4شايسشتگی بشه مجموعشهای از
دان ها ،نگرشهشا ،مهشارتهشا و سشاير خصوصشیات شخصشی وابسشته اسشت و شايسشتگی حرفشهای
مجموعهای از شايستگیها شامل دان ها ،نگرشها و مهارتها است که به تناسب هر شغل يا حرفشه
تعیین و توسط فرد در فرايندهای نموزشی و تجربی در محیطهای نموزشی ،کاری و جامعه کسب و به
رفتار حرفهای تبديل میشود (دیگراند ،لیو ،گرين و استانکوس .)4499 ،9شايستگی حرفهای مجموعه
توانايیها و ظرفیت هايی است که افراد بر اساس نن میتوانند در چارچوب محدوديتهای درونسازنی
و برونسازمانی ايفای نق

کنند و وظايف کاری خشود را بشه نحشو مطلشوبی انجشام دهنشد (دومیتريشو،

دومیتريو و تیمشوفتی .)4496 ،6در تعريفشی ديگشر شايسشتگی ترکیبشی از انگیشزه ،خصیصشه ،مهشارت،
خودپنداری ،نق

اجتماعی و دان

است (نیلسون ،انگسترام ،فلورين ،گشاردولف و کارلسشون.)4499 ،1

شايستگی حرفهای مديران به دو دسته شايستگیهای محوری شامل توانايیها و مهارتهای ارتباطی،
پاسخگويی و مسئولیتپذيری ،کار تیمی ،مشتریمداری ،تعهد برای يادگیری مسشتمر ،برنامشهريشزی و
سازماندهی ،خالقیت ونگاهی تکنولوژيکی و شايستگیهای تکمیلی شامل رهبری ،داشتن چششمانشداز،
توانمندسازی ديگران ،مديريت عملکشرد ،اعتمشادنفرينی ،قضشاوت و تصشمیمگیشری تقسشیم مشیششود
(فرحبخ  ،جعفری سرابی ،سشیاهکمشری ،غالمشی و مشرادی .)9914 ،در مشدارس از شايسشتگیهشای
حرفه ای برای افزاي

عملکرد سازمانی ،کاه

هزينههای نموزش ،کاه

جابجايی کارکنان ،انتقشال

رفتارهای ارزشمند ،تیمی و مبتنی بر فرهنگ و ارتقای بازدهی معلمان استفاده میشود (گونن ،يانشگ،
ژو ،تیان و ايوز.)4494 ،4
پژوه های اندکی درباره شايستگیهای حرفهای مديران مدارس انجشام ششده اسشت .بشرای ماشال
گودرزی و سلطانی ( )9912شاخصهای شايستگی مديران سازمانهای نموزششی را ششامل پشنج بعشد
شايستگی ارربخشی فردی ،شايستگی دانشی و دانشگاهی ،شايستگی میانفردی و ارتباطی ،شايستگی
عمومی سازمانی و شايستگی تخصصی دانشگاهی معرفی کردند .شبانی ،خورشیدی ،عباسشی و فتحشی
1 . Derwik, Hellstrom & Karlsson
2 . Flessa
3 . DeGrande, Liu, Greene & Stankus
4 . Dumitriu, Dumitriu & Timofti
5 . Nilsson, Engstrom, Florin, Gardulf & Carlsson
6 . Guan, Yang, Zhou, Tian & Eves
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واجارگاه ( )9912ضمن پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که شايسشتگی مشديران مشدارس دوره ابتشدايی
شامل ش

بعد ذهنی بینشی ،درونفردی ،بین فردی ،اخالقی ،عملکردی و رهبشری و ششامل سشیزده

مولفه مهارتهای تصمیمگیری ،مهارتهای ادراکی ،شايستگیهای شخصشیتی ،رفتشار حرفشهای ،کشار
تیمی ،مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای ،شايستگی های ارزشی ،مديريت منشابع انسشانی ،مشديريت
اجرايی ،دان

و مهارت ،استاندارسازی و مشديريت بشود .در پژوهششی ديگشر فشرحبخش

و همکشاران

( )9914گزارش کردند که شايستگیهای علمشی -حرفشهای مشديران مشدارس مقطشع ابتشدايی ششامل
تخصص مديريتی ،تجربه معلمی ،مهارت روابط انسانی ،مهارت هنری ،مهشارت اخالقشی -اجتمشاعی و
مهارت انگیزشی بود .عالوه بر نن ،ايرانزاده و زنجانی ( )9911ضمن پژوهشی شايستگیها را بشه سشه
طبقه شايستگیهای کلیدی (مجموعه شايستگیهای محوری و مشترک برای تمامی سطوح شغلی در
سازمان است که از مأموريت ،رسالت و ارزشهای سازمانی نشأت میگیرد) ،شايستگیهای کنششی يشا
گروهی (مجموعه شايستگیهايی است که برای تمام کارکنانی که وظیفه مشترکی را انجام میدهند و
در يک طبقشه ششغلی مششترک قشرار دارنشد ،ضشروری اسشت) و شايسشتگیهشای تکلیفشی (مجموعشه
شايستگیهای و ملزومات فنیوحرفهای است که در شغلی خاص مشورد توجشه اسشت) تقسشیم کردنشد.
نتايج پژوه

پورکريمی و همکاران ( )9911شايستگیهای حرفهای مشديران گشروههشای نموزششی را

شامل  94شايستگی برنامهريزی ،سازماندهی ،مديريت منابع انسانی ،ارتباطات ،رهبری ،تصمیمگیشری،
کار گروهی ،نظارت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،اخشالق حرفشهای ،شايسشتگی علمشی و شايسشتگی
روانشناختی معرفی کردند .لبادی و نقاعلیخانی ( )9919ضمن پژوهشی بشه ايشن نتیجشه رسشیدند کشه
شايستگی و صالحیت مديران مدارس شامل ويژگیهای شخصیتی با  44زيرمقوله ،دان

مديريت بشا

 44زيرمقوله ،نگرشها و ارزشها با  99زيرمقوله ،مهارتها با  49زيرمقوله ،عوامل فرهنشگ سشازمانی
با  91زيرمقوله و ساير عوامل از جمله فضا ،امکانات ،بودجه و رقبا با  94زيرمقولشه بشود .در پژوهششی
ديگر اکرامی و هوشیار ( )9911شايستگیهای مديران مدارس متوسطه را شامل دان

عمومی ،دان

حرفه ای ،مديريت منابع انسانی ،مديريت عملیاتی ،ويژگیهای شخصیتی ،مهارت بینفشردی ،ششناخت
محیط و جذب دان نموز معرفی کردند .همچنین ،نتايج پژوه

گاناوان ،اوگسوروچ و فیششر)4499( 9

نشان داد که هجده شايستگی مديريتی در قالب سه عامل کلیدی عوامل سازمانی ،عوامل ويژگیهای

1 . Gunawan, Augsuroch & Fisher
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شخصیتی مديران و عوامل نقشی شناسايی ششد .در پژوهششی ديگشر کانشگ ،چانشگ و نشام)4491( 9
گزارش کردند که از نظر مديران مهمتشرين شايسشتگی اسشتراتژيک و تشاکتیکی مشديريت ،شايسشتگی
عملیاتی يا تخصص است .بیتروا ،هاسکوا و پیسونوا )4496( 4ضمن پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که
چهار شايستگی کلیدی عمده مديران مدارس در حوزه مديريتی شامل خلق اسشتراتژیهشای مشورر بشر
يادگیری ،صالحیت ايجاد و توسعه محیط يادگیری مورر برای دان نموزان ،نماي

حوزههشای تحشت

کنترل و حیطههای مسئولیت و شايستگی راهنمايی و کنترل فرايند نموزشی بشود .در پژوهششی ديگشر
اراسموس ،لئودلف و هامان )4494( 9شايستگیهای مديران را بهترتیب شامل توسعه شغلی و حرفهای،
شايستگی کسبوکار ،اصول و تئوریهای يادگیری ،شايستگی فردی و بینفردی ،شايسشتگی توسشعه
منابع انسانی ،مهارت های تحقیق ،طراحشی و توسشعه يشادگیری ،شايسشتگی ذهنشی و هشوش ،اجشرای
نموزش ،ارزيابی کیفیت ،تسهیلگری ،راهنمايی و حمايت و تحلیل نیازها معرفی کردند.
در سالهای اخیر موضوع مديريت مدارس يکی از موضوعهای مطرح در جلسشات مختلشف بشوده و
اهمیت نق

مديريت در پیشبرد اهداف نموزش همواره مورد توجه صاحبنظران نموزش بشوده اسشت.

چون که فقدان مديريت مناسب مدارس ،استعدادهای موجود در دان نموزان و معلمان ،روحیه جشديت
و اشتیاق را از بین میبرد ،در مقابل مديريت صحیح باعث شکوفايی استعدادهای ننان میشود (بردبشار
و شاکری .)9914 ،به دلیل جايگاه خطیر مديران مدارس در پیشبرد رسالتهای نظام نموزشوپشرورش
و تحوالت شگرف و سريع در همه جنبهها و زمینههای علمی و عملی ،بروزرسانی دان

و مهارتهای

مديران مدارس ضرورت دارد .نکته حائز اهمیت ديگر اينکشه تحقشق اهشداف نظشام نمشوزش مسشتلزم
بکارگیری تدابیر الزم برای تدوين و اجرای برنامههايی به منظور توسعه حرفشهای و بالنشدگی مشديران
مدارس است .همچنین ،بر اساس بررسشی هشای پژوهششگر در کششور پشژوه هشای چنشدانی دربشاره
شايستگیهای حرفهای مديران مدارس انجام نشده است و شناسايی مولفههای نن میتواند بشهعنشوان
يکی از مهمترين مسائل مديريتی جهت بهبود کیفیت نظام نموزشی مورد بررسی قرار گیرد .عالوه بشر
نن ،امروزه در مدارس با کاستی ها و کمبودهای زيادی در زمینه نحوه مديريت و اداره مدرسشه مواجشه
هستیم و ضعف در اين مساله ناشی از نداشتن چارچوبی مشخص و کاربردی برای مشديران مشدارس و
لزوم شناسايی مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای ننان است .برای تحول نظام نموزشوپرورش ابتدا
1 . Kang, Chung & Nam
2 . Bitterova, Haskova & Pisonova
3 . Erasmus, Loedolff & Hammann
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بايد شايستگیهای هر يک از اعضا و بهويژه مديران را بررسی کرد .مشديران مشدارس چشه دانش هشا،
مهارتها و ويژگیهايی برای مديريت موفق بايد داشته باشند؟ کداميک از رفتارهای ننان تشاریر قابشل
توجهی بر موفقیت نظام نموزشوپرورش دارد؟ برای پاسخگويی به اين سشوال و سشوالهشای مششابه،
پژوه

حاضر با هدف شناسايی مولفههشای مشورر بشر شايسشتگی حرفشهای مشديران مشدارس از ديشد

متخصصان نموزشوپرورش انجام شد.
روش
از ننجايی که هدف اين مطالعه شناسايی مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مشديران مشدارس از
ديد متخصصان نموزشوپرورش بود ،لذا اين مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجشرا کیفشی
بود .شناسايی مفاهیم و مقولههای اصلی و فرعی شايستگی حرفهای مديران مدارس در بخ

کیفی با

اسششتفاده از روش داده بنیششاد بششه ماابششه تکنیکششی پژوهشششی انجششام شششد .جامعششه پششژوه

خبرگششان

نموزشوپرورش در سال تحصیلی  9912-19بودند که تعداد  91نفر از ننها طبق اصل اشباع نظری بشا
روشهای نمونهگیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند.
برای انجام اين پژوه

در مرحله اول منابع و خبرگان حیطه شايستگی حرفهای را شناسشايی و بشه

فرايند دادهيابی در پژوه

ادامه داد تشا جش ايی کشه بشا اسشتفاده از روش ديگشری کشه از همشان نغشاز

نمونهگیری لحاظ شده بود و به اشباع در فرايند دادهيابی رسید .در طول اين فرايند نیشاز بشه اطالعشات
بیشتر جهت اشباع مقولههای تحت توسعه ضرورت میيابد .اين موضوع اغلب هنگامی کشه پژوهششگر
قصد دارد به اطالعات بیشتری درباره ويژگیهای يک مقوله ،شرايطی که يک مقوله خاص تحشت نن
قرار گرفته ،ابعاد يک مقوله يا روابط میان مقولهها دست يابد ،رخ میدهد .تعداد نمونه در راهبشرد داده
بنیاد با توجه به اصل اشباع نظری تعیین میشود و تعداد افراد  91نفر لحاظ شد و علت نن رسیدن بشه
اشباع نظری در دادهها توسط محقق بود.
در اين پژوه

به مرور مقالهها ،کتابها و پاياننامههای مرتبط با شايستگیهای حرفهای مشديران

پرداخته شد و بر اساس بررسیها مقولههايی برای نن در نظر گرفته شد و طبق نن سوالهشايی بشرای
مصاحبه با خبرگان نموزشوپرورش طراحی شد .برای مصاحبهشوندگان اهمیشت و ضشرورت پشژوه
بیان و مدت مصاحبه با هر يک از خبرگان حدود  64الی  14دقیقه طول کشید.
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برای جمعنوری دادهها از روش مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده و دادهها طبق رويکرد گراند تئوری
با روشهای کدگذاری باز ،محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافتهها
نتايج کدگذاریهای باز و محوری نشان داد که از میان  491کشد اولیشه بشرای شايسشتگی حرفشهای
مديران مدارس ،برخی به دلیل تکراری بودن و شباهت حذف و در نهايت  914کد استخراج ششد و بشر
اساس درک و شهود پژوهشگران و با توجه به وجه اشتراک ننها در قالب پشنج مقولشه اصشلی و هفشده
مقوله فرعی يا زيرمقوله جايگزين شدند .بنابراين ،مقولههشای اصشلی و فرعشی پديشده محشوری يعنشی
مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپرورش در جشدول 9
ارائه شد.
جدول  :9مقولههای اصلی و فرعی و تعداد کد شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپرورش

پديده محوری

مقولههای اصلی

تعداد کد

مقولههای فرعی

مهارتهای انسانی

 91کد

 .9شاخصهای انسانی

مهارتهای ادراکی

 44کد

 .9اکتساب مهارتهای ادراکی

شاخص های روانی  44کد

 .9شاخصهای شناختی و ذهنی و  .4اخالقیات

و ذهنی -اخالقی
شايسششتگی حرفششهای مهششششارتهششششای  21کد
مديران مدارس
مديريتی

 .9مديريت ارتباطات درون سازمانی .4 ،مشديريت
ارتباطات برون سشازمانی .9 ،رهبشری فراينشدهای
ياددهی و يشادگیری .6 ،برنامشه ريشزی .1 ،رفتشار
سازمانی .4 ،نظارت بر پژوه  .2 ،منابع مشالی و
تجهیششزات .9 ،توسششعه کارکنششان .1 ،نظششارت بششر
تغییرات و تحوالت درونسازمانی .94 ،ارزششیابی
و کنترل و  .99تخصص و مهارت فناوری

دان

تخصصی

 44کد

 .9دان

فنی و  .4دان

عمومی

طبق جدول  9مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس شامل پنج مقوله اصلی و هفده
مقوله فرعی (زيرمقوله) بود .مقولههای اصلی شامل مهارتهای انسانی (يک زيرمقولشه ششاخصهشای
انسانی) ،مهارتهای ادراکی (يک زيرمقوله اکتساب مهارتهای ادراکی) ،شاخصهای روانی و ذهنی-
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اخالقی (دو زيرمقوله شاخصهای شناختی و ذهنی و اخالقیات) ،مهارتهای مديريتی (يازده زيرمقوله
مديريت ارتباطات درونسازمانی ،مشديريت ارتباطشات بشرونسشازمانی ،رهبشری فراينشدهای يشاددهی و
يادگیری ،برنامه ريزی ،رفتار سازمانی ،نظارت بر پژوه  ،منابع مشالی و تجهیشزات ،توسشعه کارکنشان،
نظارت بر تغییرات و تحوالت درونسازمانی ،ارزشیابی و کنترل و تخصص و مهارت فناوری) و دانش
تخصصی (دو زيرمقوله دان

فنی و دان

عمومی) است .نتايج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی برای

شناسايی مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپشرورش در
جدول  4ارائه شد.
جدول  :4نتايج کدگذاری باز ،محوری و انتخابی برای مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان
نموزشوپرورش

کدگذاری انتخابی
پديده محوری

کدگذاری محوری
مقوله اصلی

کدگذاری باز

مقولههای فرعی

شايسششششششششتگی مهارت هشای شششاخصهششای نفوذ بر ديگشران ،توانشايی و قشدرت ايجشاد محشیط تفشاهم و
حرفه ای مشديران انسانی

انسانی

مدارس

همکاری ،فعالیت مورر بهعنوان عضو گروه ،درک انگیزههای
افراد و تاریرگذاری بر رفتار ننان ،مهارتهای شنیدن ،مهارت
ارتباط با ارباب رجوع ،اداره جلسه ،تغییشر رفتشار کارکنشان در
مسیر اهداف سازمان ،حل کشمک ها و تعارضات بین افراد
بششا يکششديگر و سششازمان ،بهبششود انگیششزش کارکنششان ،ارتبششاط
درونسازمانی ،شناخت خود ،روششنسشازی افکشار ،باورهشا و
اهششداف ،اعتمادبششهنفشش  ،احتششرام بششه باورهششا ،ارزشهششا و
احسششاسهششا ،اطششالعرسششانی ،ترغیششب و نفششوذ در ديگششران،
نشوب زدايی ،قدرت داوری و قضاوت ،سرپرسشتی ،مکاتبشات
اداری ،گزارشنويسی ،تفويض اختیار ،انجام امور تششريفاتی،
کار انفرادی و استفاده از رهبری ارربخ

مهارت هشای اکتسششششششششاب توانايی درک پیچیدگی های کل سازمان ،درک همه عناصشر
ادراکی

مهشششارتهشششای و اجزای تشکیلدهنده کار و فعالیت سازمانی به صورت يک
ادراکی

کل واحد و توانشايی درک وابسشتگی کارکردهشای گونشاگون
سازمان

شاخص های شششاخصهششای

احساس معنادار بودن ،احساس شايستگی ،احسشاس داششتن
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روانشششششی و شناختی و ذهنی

حق انتخشاب ،انگیشزش ،انعطشافپشذيری در گفتشار و رفتشار،

ذهنششششششی-

احساس مورر بودن ،اعتماد ،ترغیب کالمی ،داشتن انگیشزش

اخالقی

پیشرفت فردی و شغلی و احساس همدردی و همدلی
اخالقیات

انعطاف پذيری ،باورها و ارزش ها ،توجه به کارکنشان ،خشوش
اخالقی و خوش رفتشاری ،برخشورد متواضشع بشا کارکنشان و
مشتريان ،برخورد محترمانه با کارکنان ،پاسخگويی مناسشب
به مشتريان ،توانايی گفتگو ،سخنوری و سشخنرانی ،نگشرش
مابت به روح جمعی و مشارکت تیمی ،نیت خود نسشبت بشه
کارکنان و سازمان ،مسئولیت پشذيری ،راسشتگويی ،صشداقت،
خونسردی و تسلط بر اعصاب خود

مهارت هشای مششششششششديريت توانايی تیم سازی ،رهبری تیم ،فنون مذاکره و توافق ،تفاهم
مديريتی

ارتباطششششششششات

ارربخ  ،مهارت گوش دادن و ارتباطشات ششفاهی و کتبشی

درونسازمانی

مورر با کارکنان

مششششششششديريت ارتباط با سازمان های مشابه ،ارتباط با ارباب رجوع ،ارتباط با
ارتباطششششششششات نهادهای اجتماعی ،بکارگیری کارشناسان بشرونسشازمانی در
برونسازمانی

حل مسائل سازمان ،ارتباط مورر و استفاده از مديران مافوق
و استفاده از نونوریهای برونسازمانی در سازمان خود

رهبشششششششششری رهبری تبادلی ،رهبری تحشولگشرا ،رهبشری نمشوزش ،تهیشه
فراينششششششدهای

برنامه نموزشی ارربخشی بشرای کارکنشان ،ارزيشابی مسشتمر

يشششششششاددهی و

يادگیری کارکنان ،ايجاد جو رقابتی سالم در سازمان و تهیشه

يادگیری

فناوریهای نوين جهت بهبود يادگیری

برنامهريزی

برنامه ريزی برای توسعه سازمان ،برنامه ريشزی برنامشه هشای
فوقالعشاده جهشت پیششرفت ،توسشعه و اجشرای برنامشههشای
استراتژيک ،تهیه و تنظشیم اهشداف سشازمانی ،برنامشهريشزی
جهت ايجاد وضع مطلوب سازمانی ،برنامهريشزی عملیشاتی و
تعیین و توسعه اهداف و چشمانداز

رفتار سازمانی

تعهد سازمانی ،خودرضايتمندی ،وظیفهشناسی ،تحملپذيری،
مشششارکت اجتمششاعی ،حمششايتی و مششدنی ،ابتکششار ،افششزاي
بهره وری ،بهبود کیفیت خدمات ،تشويق کشار تیمشی ،بهبشود
عملکرد کارکنان ،توسعه خالقیشت سشازمانی ،تشیمسشازی در
سازمان ،حمايت از پرسنل و تسلط بر فنشون مشذاکره و حشل
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تعارضات سازمانی
نظششششارت بششششر پژوه مداری ،ترغیب کارکنان برای اقدام پژوه  ،استفاده
از مقاالت بهروز ،استفاده از نتايج پشژوه هشا در سشازمان و

پژوه

تقويت روحیه پژوهشگری
منششابع مششالی و

جذب منابع مالی و مادی از طريق ارتباطات برونسشازمانی،

تجهیزات

اولويت بندی نیازهای سازمان ،اختصاص منابع مالی و مادی
به اولويشتهشا ،ايجشاد تعهشد جمعشی و مسشئولیتپشذيری در
حفاظت از تجهیزات و استفاده بهینشه از تجهیشزات و منشابع
فیزيکی

توسعه کارکنان

استفاده از نموزشهای ضمن خدمت ،تدراک منابع تخصصی
مرتششب بششا شششغل ،دادن مأموريششت تخصششص بششرای اهششداف
سازمانی ،تعیین استانداردهای نموزشی سطح بشاال ،اسشتقرار
مديريت کیفیت فراگیر ،توسعه خالقیت و نونوری ،واگشذاری
اختیار و تقسیم کار

نظششششارت بششششر نمادگی برای تغییر ،انعطاف پذيری سشازمانی بشرای پشذيرش
تغییشششششششرات و تغییر ،تسلط بر بخ نامه های سازمانی ،خطرپذيری و ايجاد
تحششششششششوالت تغییرات مناسب ،استفاده از سشبکهشای متفشاوت رهبشری و
درونسازمانی

تغییر فرايندهای نموزش و يادگیری

ارزشششششششیابی و قدرت تجزيه و تحلیل ،توانايی يشادگیری از محشیط ،قشدرت
تمرکز ،بکارگیری اصول منطقی ،طراحی برنامه های ارزيابی

کنترل

از کارکنشان ،تعیششین انتظششارات ،ارزشششیابی مسششتمر و توسششعه
مهارت خودکنترلی در کارکنان
تخصششششششص و توانششايی اسششتفاده از سیسششتمهششای پیشششرفته ،اسششتفاده از
مهارت فناوری

نرم افزارهای مختلف ،استفاده از سیستم دسشتمزد و حقشوق،
استفاده از سیسشتم پشاداش دهشی ،اسشتفاده از سیسشتمهشای
تصمیمگیری و حل تعارض سازمانی ،تسلط بر مهشارتهشای
هفتگانه  ،ICDLتوانايی بکارگیری دان  ،روش ،فنشون و
تجهیزات جديد و استفاده از فناوری های جديد در نموزش و
يادگیری سازمانی

دانششششششش
تخصصی

دان

فنی

کاربرد دان

تخصصی ،نموزش و کارنموزی برای بکارگیری

دانش هششا ،روشهششا ،فنششون و تجهیششزات الزم بششرای انجششام

992

شناسايی مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپرورش

کارهای خاص ،دانايی و توانايی در انجام وظايف ،ورزيشدگی
در کاربرد فنون و ابراز ويژه ،شايسشتگی در رفتشار و فعالیشت،
دانش

و تجربششه مششديريت ،برنامششهريششزی عملیششاتی ،تششدوين

دستورالعملها ،ارزيابی عملکرد ،تقسیم کار ،دانش

جشذب و

نگهداری نیروی انسانی ،تحقیق و توسشعه ،مشديريت مشالی،
مهارت های فنشی مشرتبط بشا تحصشیل ،داششتن تحصشیالت
مديريتی ،شرکت در دورههای ضمن خدمت ،ارتقشای دانش
تخصصی ،نشنايی با تئوری های نوين مديريتی و نشنايی بشا
فنون نظارت و راهنمايی نموزشی
دان

عمومی

تسلط بر اطالعات عمشومی مشرتبط بشا سشازمان ،تسشلط بشر
سنج

و ارزيابی ،نشنايی با تکنیکهای مختلف ،نشنايی با

اصول و فنون مذاکره ،نگاهی از نحوه برخورد با ارباب رجوع
و نشنايی با سیستمهای مختلف حل مسائل سازمانی

از ننجايی که هدف نخرين مرحله کدگذاری يعنی کدگذاری انتخابی ارائه يک الگو است ،لذا الگشوی
مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس از ديد متخصصان نموزشوپرورش در ششکل 9
ارائه شد.
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شاخصهای انسانی
مديريت ارتباطات درونسازمانی

مهارتهای انسانی

مديريت ارتباطات برونسازمانی

مهار
تها
ی
ادرا
کی

رهبری فرايندهای ياددهی و يادگیری

برنامهريزی
رفتار سازمانی
نظارت بر پژوه

مهار
تها
ی
مدير
يتی

شايستگی
حرفهای مديران
مدارس

منابع مالی و تجهیزات

شاخصهای روانی و ذهنی -اخالقی
نظارت بر تغییرات و تحوالت

ارزشیابی و کنترل

شاخصهای شناختی و ذهنی

اکت
ساب
مهار
تها
ی
ادرا
کی

دان
ش
تخ
ص
صی
دان
ش
فنی

دان
ش
عمو
می

اخالقیات

تخصص و فناوری
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بحث و نتیجهگیری
با توجه به نق
دان نموزان ،پژوه

و اهمیت شايستگیهای حرفهای مديران مدارس بشر عملکشرد معلمشان و موفقیشت
حاضر با هدف شناسايی مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مشدارس

از ديد متخصصان نموزشوپرورش انجام شد.
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نتايج مطالعه حاضر نشان داد که مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس ششامل پشنج
مقوله اصلی مهارتهای انسانی (يک مقوله فرعی يا زيرمقولشه ششاخصهشای انسشانی) ،مهشارتهشای
ادراکی (يک زيرمقوله اکتساب مهارتهای ادراکی) ،شاخصهای روانی و ذهنی -اخالقی (دو زيرمقوله
شاخصهای شناختی و ذهنی و اخالقیات) ،مهارت های مديريتی (يازده زيرمقولشه مشديريت ارتباطشات
درونسازمانی ،مديريت ارتباطات برونسازمانی ،رهبری فرايندهای ياددهی و يشادگیری ،برنامشهريشزی،
رفتار سازمانی ،نظارت بر پژوه  ،منابع مالی و تجهیشزات ،توسشعه کارکنشان ،نظشارت بشر تغییشرات و
تحوالت درون سازمانی ،ارزششیابی و کنتشرل و تخصشص و مهشارت فنشاوری) و دانش
زيرمقوله دان

فنی و دان

تخصصشی (دو

عمومی) بود .اين نتايج از جهاتی با نتايج پژوه های گودرزی و سلطانی

( ،)9912شبانی و همکشاران ( ،)9912فشرحبخش

و همکشاران ( ،)9914ايرانشزاده و زنجشانی (،)9911

پورکريمی و همکاران ( ،)9911لبادی و نقاعلیخشانی ( ،)9919اکرامشی و هوششیار ( ،)9911گانشاوان و
همکاران ( ،)4499کانشگ و همکشاران ( ،)4491بیتشروا و همکشاران ( )4496و اراسشموس و همکشاران
( )4494همسو بود.
در تبیین اين نتايج میتوان گفت که مديريت بر مدارس دشوارترين ،ظريفتشرين ،بااهمیشتتشرين و
موررترين هنر دان

زمان حاضر است و نقشی راهبردی دارد .زيرا نظام نموزشوپشرورش بشا مشديريت

شايسته و کارنمد وظیفه انسان سازی برای هر جامعه و تبديل افراد به انسشانهشای خشالق و بشارنور را
برعهده دارد .بنابراين مدارس نق

حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف جامعه دارند و مدارس

نمششیتوانششد بششدون داشششتن مششديران شايسششته ،بششا صششالحیتهششای ويششژه و باتجربششه بششه اهششداف نظششام
نموزشوپرورش دست يابد .بنابراين مديران شايسته و رشديافته اگشر در رسس مشديريت مشدارس قشرار
گیرند ،کیفیشت فعالیشتهشای مدرسشه نیشز بشه طشور فزاينشدهای بهبشود خواهشد يافشت .برخشورداری از
شايستگیهای پنجگانه مهارتهای انسانی ،مهارتهای ادراکی ،شاخصهای روانی و ذهنی -اخالقشی،
مهارتهای مديريتی و دان

تخصصی الزمه عملکرد موفقیتنمیز و سطح باال است و نگشرش مابشت

نسبت به ضرورت برخورداری از اين شايستگیها نیز همگی نشاندهنده جايگشاه مشديران مشدارس در
توسعه همهجانبه مدارس و نظام نموزشی و واقف بودن ننان بر جايگاه خود میباشد.
از ننجايی که مدرسه محل خلق دان
حرفهای و نگاه نیاز دارد .پ
دان

و دنیای امروز دنیشايی پیچیشده اسشت ،لشذا بشه انسشانهشای

کشورها میتوانند در نموزش سرمايه انسانی ،سرمايهگذاری کنند و ايشن

است که سرمايه تولید میکند .در تئوریهای جديد رشد و توسعه بر خلق دان

تاکید مشیششود
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که رقابتی و تمام نشدنی است و روز به روز گسترش میيابد .دان نموزان مهمتشرين مشواد خشام ايشن
نظام نموزشی و مديران مدارس موتور محرک نن هستند .امروزه مرزهای مدرسه از بین رفته و به مدد
فناوری اطالعات و ارتباطات ،دان

بیمرز در اختیار افراد قرار گرفته و هر روز به انسانهايی با قابلیت

و استعدادهای برتر بیشتر احساس نیاز میشود .پ

نمیتوان مديران مدارس را بشه تصشادف انتخشاب

کرد ،بلکه ب ايد دست به انتخاب زد و بهترين استعدادها و افراد توانمند را انتخاب کرد که بر اساس اين
پژوه

میتوان به شايستگیهايی مال مهارتهای انسانی ،مهارتهای ادراکی ،شاخصهای روانی و

ذهنی -اخالقی ،مهارت های مديريتی و دان

تخصصی اشاره کرد .بنابراين انتخاب مشديران مشدارس

بايد بر اساس معیارهای اصولی ،منطقی و قابل اندازهگیری صشورت پشذيرد .پش

تعیشین صشالحیت و

شايستگی انسانی ،ادراکی ،علمی ،تخصصی ،تجربی ،مديريتی و دانشی نخستین و مهمتشرين گشام در
انتخاب و واگذاری مسئولیت مديريت به مديران مدارس است .چون که اگر بر ظواهر فیزيکی ،روابط و
اعمال نظرات شخصی و مانند نن تاکید شود ،چیزی جز مديريتهای خودمحورانه ،بیتحرک ،کمارر و
ناکارنمد ايجاد نخواهد شد.
با توجه به اهمیت مولفههای مورر بر شايستگی حرفهای مديران مدارس و لزوم ارتقای نن به دلیشل
تاریر بر بهبود کیفیت تدري

معلمان و موفقیت دان نموزان و بر اساس نتايج پژوه

حاضر پیشنهاد

می شود که نظامی برای ارزيابی مستمر شايستگیهای حرفهای مديران مدارس ايجاد ششود .پیششنهاد
ديگر تشکیل کارگروههايی از متخصصین علوم تربیتی و فنیوحرفهای برای ارزيشابی مسشتمر مشديران
مدارس است .متخصصان و برنامهريزان نموزشوپرورش میتوانند شايستگیهای حرفهای مستخرج از
اين پژوه

را در قالب کارگاههای نموزشی به مديران مدارس نموزش دهند و يشا از ننهشا در انتخشاب

مديران مدارس بهره ببرند .مقولههای اصلی و فرعی مولفههای مورر بر شايسشتگی حرفشهای مشديران
مدارس در اختیار مديران مدارس قرار گیرد تا ننها به طور مستمر خود را مورد ارزيابی قرار دهند.
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