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چکیده
هدف اساسی این پژوهش ،طراحی الگوی صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس متوسطه(مطالع وم ه ر ید  ::: ::م ممدیران
مدارس متوسطه شهرستان شهریار) میباشد .برای این منظور از روش تحقیق و یفیک
ﻲﻔﻴﻛ ﺎﺑ اﺳـ ﺎﻔﺘ ده از روش ﻳﺮﻈﻧ ـﻪ دادهبنیاد ﻪﺑ ﺮﺑ ر ﻲﺳ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ش هدافتسا یمک د .در       ﺶﺨﺑ

ﻞﻜﺷ د ﺪﻨﻫ هي ص یحال تتته فرح یا هه هههای م سرادم نارید   

متوسطه به ﺻـﻮرت ا ﮕﻟ ـــ ﻮ ي ص یحال تتته فرح یا هه هههای ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ

ﺪﺷ ه و در ﺶﺨﺑ

ﻲﻤﻛ ﺰﻴﻧ ﺎﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از روش ﺶﻳﺎﻤﻴﭘ

به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی طراحی شده اقدام شده است .ابزار مورد استفاده در بخش کیف و هبحاصم ی
شنامهی محقق س هب هتخا   
در بخش کمی ،پرسشنامه بود .الگوی مفهومی احصا شده در بخش کیفی ،به وسیلهی پرس 
وسیله  75 2نفر از دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی  49 - 93و با استفاده از تحلیل تالداعم   
تهای حرفهای مدیران م سراد
ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صالحی 
متوسطه شامل چهار مولفهی اساسی میباشد .این مولفهها عبارتن گژیو :زا د یی یییها ای روانش ،یتخان

اهم ر و شناد ،ت

نگرش.
تهای حرفهای؛ مدیران مدارس متوسطه.
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مقدمه
در بین نهادهای اجتماعی ،آموزش و پرورش در جامعه نقش مهمی را ایف م ا یی یییکن تمدق زا و د   
زیادی برخوردار است .از بدو آفرینش ،انسان به نوعی با تعلیم و تربیت سر و کار داشته است .اما
بعدها با پیدایش نظامهای سیاسی و نهادی به نام دولت ،آموزش و پرورش شریان حیاتی جوامع
انسانی گردید و حالت رسمی به خود گرفت .در اکثر وشک  ر یامرس ناهج یاه هههه ههههه یارب یراذگ   
تربیت نیروی انسانی از جمله مسائل مهمی است که همواره ذهن مسئوالن و مدیران جوامع را به
خود مشغول داشته است .نقش نیروی انسانی در توسعه جامع  زئاح یردق هب ه ا شزرا و تیمه     
است که به عقیده برخی از اقتصاددانان ،منابع ان صختم یناس ص و 

گتر یاراد نی ی و 
هام ر رزب  گگگگ گگگگ

سرمایه اصلی یک جامعه محسوب میشود .ان ورپ ناس ر اب هک تسا یدرف ،ینامزاس هتفای ش

       

سازمان هیچگونه مشکلی نداشته باشد و تمام تخصص ،تجربه ،عل مناوت و م ند یی یییه و یمسج یا
ذهن  دوخ ی ر و یزوسلد اب ا رد هقالع رایتخا دها ا یرومأم و ف تتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتته رارق نامزاس یا       
دهد(سلطانی.) 39 : 1381 ،
امروزه سازمانهای آموزشی از جمله مؤسساتی هستند که با سه تهدید :تقاضای توأم ،کیفیت رو
به رش ن و هنیزه شهاک و د و وآ ر جاوم ی ههههه ههههههاند(س گنی ررر .) 1990 ،1مؤس امش رد یشزومآ تاس ر    

محیطهایی هستند که در دنیا بیشتر م م رارق مدرم هجوت درو ییییی ییییییگیرن مزاس نیا .د ا ننن ننننه رد هک ا   
توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی سهم قابل مالحظهای دارند ،دارای ویژگیییه یا ی دنتسه    
که سبک مدیریت آنها را با دیگر مؤسسات متفاوت میسازد .در این راس ،ات ریدم ی ماظن رد ت    
آموزش و پرورش از اهمیت باالیی برخوردار است .به طوری که اگر قرار باشد در نظام آموزش

و پرورش تحولی صورت گیرد ،این تح یدم زا دیاب لو ر اغآ ماظن تی ززززز زززززز ش بموک(دو ززز.) 1974 ،2
نقش مدیر به عنوان رهبر آموزشی باید به گونهای باشد که او بتواند مؤسسه آموزش لقادح ار ی

یک گام در پیشبرد اهدافش یاری کند(وایلز.) 1984 ،3

م بگيرند  ،،،راهح للله ىا
ى ن اي ززز استتت كههه بتواننددد درستتت تص يم م م
در محيط كار كنونى به م ناريد ى ى
خالقانهاى براى مسائل ارائه كنند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند .عالوه بررر ا ني  ،،،شرتسگ
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همه جانبه سازمانهاى آموزشى ،لزوم برخوردارى از مديران م ها ررر و توانمنددد را در ب ريگراك ىىى

دانش و تجربه تخصصى دو چندان كرده است (طاهر.) 2007 ،1

برهمین اساس ،وظایف و عملکرد مدیران آموزشی در قا اهم بل ر تت تتته یحالص و ا

تت تتته نانآ یا   

ته مولع ناصصختم و ناریدم هجوت دروم شیپ ا
یترین مواردی است که از مد 
یکی از اصل 

     

مدیریت قرار گرفته است .موس یولپما سیورس کراپ یلم هس ززززز زززززز ،2ص عومجم ار تیحال هه هههای از
دانش ،مهارت ،توانایی در شغلی خاص میداند که به شخص اجازه میییده د تیقفوم هب ات د ر

  

انجام وظایف دست یابد .این تعریف ،مؤلفه توانایی را نیز به مؤلفههای شای سا هدوزفا یگتس تتت تتتت
(بیهام.) 1996 ،3

ًال به عنوان مناسب برای مقصود ،درخور و سزاوار ،کفایتکننده ،درست
صالحیت در لغت معمو ًال
کیفیت یافته ،قابل پذیرش و یا به معنای «توانا» و در حالتی نیز به آمادگی کافی بر ندش دراو یا   
به حرفهای خاص برمیگردد و ارتباط مستقیمی با داشتن گواهی یا تأییدی هفرح نآ رد صاخ ه    
دارد (ملکی.) 10 : 1384 ،
تها ا و شا گتسي ىىىها ىىى آنها
با توجه به مطالب فوق ،اگر در انتصاب مديران آموزشى ،بههه مه را ت ت
ىها ىىى الزم باشددد و م اريد ننن نيززز بههه آثاررر
توجه شود و مالك گزينش آنها ،تخصص و شا سي تگ 
یهاى مذكور در پيشبرد اهداف توجه داشته باشند ،زمينه مناسبى فراهم خواهددد
كاربرد شا سي تگ 
ب اس دافت ههه ش دو  ..نتيجههه ايننن امررر در
شد تا از همه امكانات و من با ععع در س نامزا  ،،،بههه نحووو مطلوب ب
درازمدت بهرهورى هر چه بيشتر نظام آموزشی و تحقق اهداف متعالى آن خواهد بود(دوب سیو
و راسول.) 2004 ،4

امروزه فرایند جهانی شدن ،راه را به سوی جامعهای دانش م م راد یی یییگش و شناد نآ رد هک دیا
شه یا
اطالعات ،محور رشد و توسعه هر جامعهای خواهد بود .بدیهی اس ایور ت ر چ اب ییو ال شششش شششش
جوامع دانش مدار ،نیازمند بازنگری و طراحی مجدد نظامهای آموزشی و فراین تسا شزومآ د    
(بازرگان .) 1388 ،در هر جامعه عملکرد مؤثر کلیه مؤسسات اجتماعی مستقی أم به عملکر رثؤم د   
نظام آموزشی وابسته است؛ بنابراین در جامعه حساسیت عمومی نسبت ب مزاس تامدخ ه ا ننن ننننه یا
1
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آموزشی ایجاد شده است؛ به طوری که مسئوالن جوامع مختلف از لحاظ تخصیص من ،یلام عبا
مادی و انسانی به نظام آموزشی اولویت ویژهای قائل شدهاند.
مدیریت آموزشی از جمله شاخههای تخصصی در بح تیبرت مولع ث ی دوجو هک تسا  هب نآ       
عنوان ابزاری مناسب برای پیشبرد اهداف تربیتی در م ورض و مزال سراد ر م رظن هب ی ییییی ییییییرس .د
امروزه مدیرانی موفق خواهند بود که در محیطهای سازمانی خ تیریدم طیارش بسانت هب دو      
کنند و از مسائل مدیریت و شیوههای نوین آن آگاهی داشته باش هب ندیسر یارب .دن مر لح ههههه ههههههی
مدیریت عقالئی در مدارس نیز الزم است به دو موضوع توجه خاصی داشته باشیم .اول ،ماهیت
مدارس و محیطهای آموزشی؛ دوم ،شناسایی مهارتها و صالحیتهایی ک یدم تیقفوم رد ه ر    
تأثیر دارد(خواجهای.) 136 : 1381 ،
تهای حرفهای مدیران
خواجهای(  ،) 1381در رساله دکتری خود به ارزشیابی صالحیتها و مهار 
مدارس ابتدایی(مهارتهای فنی ،ادراکی و انسانی) جهت طراحی مدل مناسب مدیریت پرداخته
است .نتایج پ شن شهوژ اا ااان میییده یدم هک د ر رد تی

 سرادم ا دتب ا هت رهش یی ر نا گدید زا اه        

یکند.
متخصصان و کارکنان آموزشی از مدل مناسبی پیروی نم 
با مطالعاتی که در خصوص صالحیتهای حرفهای انجام شد ،مشاهدهشد که بیشتر کارهایی که
در این زمینه انجام شده است ،درباره معلمان ب ادعت و هدو د  یاهراک  ممم ممممح ابرد یدود ر یدم ه ر نا    
میباشد .و در خصوص سنجش صالحیت حرفهای مدیران مدارس متوسطه تاکنون هیچ تحقیقی
انجام نشده است .در تحقیقات مشابه هم بیشتر به بعد مهارت اشاره شده و به دیگر ابعاد شایستگی
اشاره چندانی نشده است .همچنین با مطالعهی وضعیت موج امروشک سرادم رد دو ننن نننن مش صخ
میشود که یکی از مشکالت نظام آموزش و پرورش نامناسب بودن کیفیت کار مدیران م سراد
است و اکثریت مدیران فاقد صالحیتهای حرفهای الزم هستند که این ناشی از عدم تبحر کافی
مدیران و کمبود دانش بهروز و مهارت آنان است که باعث ناکارامدی مدارس میییش جیاتن .دو   
یتواند در تدوین برنامههایی جهت کمک ب تیحالص یاقترا ه
حاصل از اجرای این پژوهش م 

   

حرفهای مدیران مدارس متوسطه مورد استفاده قرار گیرد .رد هک یتالاؤس اذل حرطم نایم نیا      
یباشند عبارتند از:
م 
 .1مؤلفههای تشکیل دهندهی صالحیتهای حرفهای مدیران کدامند؟
 .2آیا این مؤلفهها در مورد مدیران مدارس متوسطه از برازش الزم برخوردارند؟
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رو ش
در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته بهره گرفته شده است؛ به نحوی که ابتدا دادههای کیفی
گردآوری و صورتبندی شدخ و س سپ

با توصیف جنبههای مورد مطالعه ،به شناخت ک زا یلما

پدیده دست یافته است و در مرحلهی بعد ،از طریق دادههای کمی ،ب شهوژپ تالاؤس خساپ ه     
پرداخته شده است .در ﺶﺨﺑ

ﻲﻔﻴﻛ ﺎﺑ اﺳـ ﺎﻔﺘ ده از روش ﻳﺮﻈﻧ ـــ ﻪ دادهبنیاددد 1ﻪﺑ ﺮﺑ ر ﻲﺳ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﻞﻜﺷ

ته یا
د ﺪﻨﻫ هي صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس متوس هب هط    ﺻ ـــ ﻮرت ا ﮕﻟ ـــ ﻮ ي ص یحال ت ت
حرفهای ﺮﭘ دا ﻪﺘﺧ

ﺪﺷ ه و در ﺶﺨﺑ

ﻲﻤﻛ ﺰﻴﻧ ﺎﺑ ا ﺎﻔﺘﺳ ده از روش ﺶﻳﺎﻤﻴﭘ  2به بررسی وضع موجود و

آزمون الگوی طراحی شده اقدام شده است .در بخش کیفی تصمیم گرفته ش بحاصم زا د هه هههه یا
فردی نیمه ساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی استفاده شود .این تصمیمگیری به این دلیل
بود که هدف شناسایی ایدههه و دیدج یا

لم م زا سو

م هاگدید ددددد ددددددیران راج یحالص ب

تت تتته یا

یدیدند .همچنين ،تحق قي از حيث هدف تحق قي از
حرفهای بود که در کارشان الزم و ضروری م 
نوع تحق قي كاربردي 3است .در بخش يك في با  10نفر از مديران با تجرب سپس و دش هبحاصم ه    

ابزار بخش يمك مربوطه ،براساس مصاحبهها و تحل لي محتواي آنها تهيه شد .در بخش کمی نیز
یرود و از آنج یا ی طبض ،فیصوت هب هک  و    
این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی به شمار م 
تجزیه و تحلیل شرایط موجود و همچنین توصیف منظم و م تیعقوم نود ی رد هژیو  د ینامز هرو     
تها ای
یپردازد و با توجه به آنکه نظر دبیران در مورد ص یحال ت ت
خاص به صورت واقعی و عینی م 
حرفهای مدیران پرسیده شد پیمایشی است .در بخش يمك با استفاده از پ ،شيامي

يروآدرگ هب    

دادههاي يمك اقدام شده است .لذا ،در طبقه ي كلي روشهاي تحق قي غير آزمايش ييي  4قر يم را   
يگ رد.
در پژوهش حاضر ،جامعه آماری در بخ وتم سرادم ناریدم هیلک ار یفیک ش س هش هط ر ناتس        

شهریار در سال تحصیلی  49 - 93تشکیل میدهند که تعداد آنها برابر با  90نفر میباشد که از بین
آنان تعداد  10نفر به صورت هدفمند انتخاب شده است .گفتنی است تعداد مطرح شده بر اساس

1
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اصل اشباع 1در نظر گرفته شده است و با این تعداد نمونه در بخ رد عابشا ،یفیک ش

تاعالطا     

بهدست آمده ،حاصل شد .در بخش کمی جامعه آماری کلیه دبیران م ناتسرهش هطسوتم سراد    
شهریار در سال تحصیلی  49 - 93میباشد .طبق آخر امآ نی ر و   رشتنم تاعالطا ش هد

یوس زا

    

مدیریت آموزش و پرورش شهرستانهای تهران ،تع  یتلود هطسوتم سرادم ناریبد لک داد و     
غیردولتی شهرستان شهریار 950 ،دبیر (زن و مرد) را دربرداشت ک ،دادعت نیا زا ه     75 2نفر هب    
صورت تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند .تعداد مورد اشاره ،بر اساس فرمول کوکران
و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان  95درصد و خطای مجاز  5درصد در نظر .تسا هدش هتفرگ      
برای تجزیه و تحلیل دادهه فیک شخب رد ا ی ااا ااااز روش تحلیل  یسررب یارب اوتحم س اؤ للللل لللللله یا
مصاحبه استفاده شد .در بخش کمی نیز از فنون آمار توصیفی و روشه امآ یا ر هب یطابنتسا ی    
مچنین  LISRELاستفاده شد.
ویژه تحلیل عاملی مرتبه اول ،نرمافزارهای  SPSSو ه 
یافتهها
ن پژوهش ،شامل دو بخش یافتههای کیفی و یافتههای کمی اس تفای .ت هه هههه یفیک یا   
یافتههای ای 
یباشد ،به عبارت دیگر ،پژوهشگران بر یا
مبتنی بر تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبه م 
ته فرح یا هه هههای م سرادم نارید   
پاسخگویی به این سؤال ک نهد لکش لماوع ه ده ههه هههههی ص یحال ت ت
متوسطه کدامند؟ از روش پژوهش کیفی استفاده نمود .در این بخش برای پاس ،لاؤس نیا هب خ    
تصمیم گرفته شد از روش کیفی مصاحبههای فردی نیمهساختار یافت هک ،دوش هدافتسا ه فده     
شناسایی ایدههای جدید و ملموس از دیدگاه مدیران با سابقه باالی  52سال و رشتههای تحصیلی
مرتبط از جمله گرایشهای علوم تربیتی و علیییالخص یدم شیارگ صو ر یشزومآ تی      راجب
صالحیتهای حرفهای بود که در کارشان الزم و ضروری میدیدند .در این بخش با  10نفر زا 
مديران با تجربه مصاحبه شد و س سپ

مصاحبهها با روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرف ؛ت

به طوری که پاسخهای مدیران به هر سؤال بطور دقیق نوشته شد و روی این پاسخها کد یراذگ
انجام گرفت و مواردی که یکدیگر ه پم وشانی داشتند ادغام شدند ،و در آخر طبقهههبن ماجنا ید   
گرفته و مؤلفهها شناسایی شدند و موارد مربوط به هر مؤلفه تفکیک شد .این مؤلفهههه بلاق رد ا   
نمودار ( )1ارایه میشود:

. Saturation

1
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تهای حرفهای
نمودار .1الگوی مفهومی روابط درونی صالحی 

ﺮﺑ اي ﺮﻫ ﻚﻳ

از ا ﻦﻳ

ﺎﻫﻪﻔﻟﺆﻣ ي ﻮﺤﻣ ري در ﺶﺨﺑ

ک یم   

ﻪﻛ ا ﺎﺒﺘﻋ ر ﺎﻫﻪﻳﻮﮔ ي ﺮﻃ ا ﻲﺣ شده ،ﺮﺑ ا ﺎﺳ س ﺐﻳﺮﺿ

ﺪﻌﺗ ادي ﺆﺳ ال( ﻪﻳﻮﮔ ) در ﺮﻈﻧ

آ ﺎﻔﻟ ي ﺮﻛ و ﺎﺒﻧ خ 0/ 913 ،بهد ﺖﺳ

ﻪﺘﻓﺮﮔ ش ،د

آ ﺪﻣ ه ا ﺖﺳ .

در بخش یافتههای استنباطی ،به ارایهی نتایج آزم شخب رد هدش یحارط یوگلا نو یفیک

رد    

خصوص صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس متوسطه با اس لوا هبترم یلماع لیلحت زا هدافت    
میپردازیم .با توجه با یافتههای بخش کیفی ،مشخص شد ک یحالص ه
مدارس متوسطه ش گژیو :لما یی یییه اور یا نننش ،یتخان

تت تتته فرح یا هه هههای م نارید

اهم ر م شرگن و شناد ،ت ییییی ییییییباش یارب .د   

یش ،دنو
مشخص شدن اینکه آیا صالحیتهای حرفهای به درستی توسط عوامل فرعی سنجیده م 
از تحلیل عاملی مرتبه اول استفاده شد که نتایج آن در نمودار ( )2گزارش شده است:

Chi-Square=2.04, df=2, P-value=0.36105, RMSEA=0.009
تهای حرفهای مدیران
نمودار  .2تحلیل عاملی مرتبه اول عامل صالحی 

  

90

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال نهم  /شماره دوم /تابستان 1394
فص 

برای مشخص نمودن میزان برازش مدل از شاخصهای قابل زفا مرن رد هئارا ا هدافتسا لرزیل ر       
گردید که این شاخصها در جدول( ،)1ارائه شده است.
تهای حرفهای مدیران
صهای برازش الگوی صالحی 
جدول  .1شاخ 
شاخص

دامنه قابل قبول

خیدو ()ᵡ2

-

میزان بدست آمده
2/ 04

نسبت خیدو به درجة آزادی

کمتر از 5

1/ 02

RMSEA

کمتر از 0/80

0/ 009

NFI

نزدیک به 1

0/ 99

CFI

نزدیک به 1

0/ 87

IFI

نزدیک به 1

1/ 01

RFI

نزدیک به 1

0/ 93

GFI

نزدیک به 1

1/ 00

AGFI

نزدیک به 1

0/ 95

بر اساس نتایج جدول( ،)1عوامل فرعی ش لک دهنده صالحیته فرح یا هه هههای م یوگلا رد نارید   
طراحی شده عوامل مناسبی است؛ زیرا ،شاخصهای برازش الگو در تحلیل عاملی تأییدی برازش
 1/ 02اس رادقم .ت     RMSEAبرابر اب    

الگو را فراهم مینمایند .ن خ تبس یی یییدو ب یدازآ هجرد ه   

صه دننام یگدنزارب یا    
 0/ 009که میزان قابل قبولی در برازش الگو تلقی میش خاش ریاس .دو صصص صصص
 RFI ، IFI، AGFI ،GFIنیز مقادیر باالی  0/9به عن خاش ناو صص صصصه  بولطم یا ب وگلا یگدنزار     
تلقی میشوند .همچنین شاخصهای  NFIبا میزان  0/ 99و شاخص CFIنیز با میزان  0/ 87الگ یو
ص یحال

ته فرح یا هههه های م م دییأت ار نارید یییییی ینماین فلؤم ،رضاح یوگلا رد .د هههههههه ههه یعرف یا     
تت 

(ویژگیییه اور یا نن نش ونع هب )شرگن و شناد ،تراهم ،یتخان اااااااااا ااان متغیره ش هدهاشم یا ده ههههه ه 1و
صالحیتهای حرفهای به عنوان متغیر مکنون 2در نظر گرفته شده است.

همچنین جهت بررسی معنادار بودن روابط بین متغیرها از آماره آزمون  tیا همان tاستفاده شد .که
نتایج آن در جدول شماره ( )2گزارش شده است.
تهای حرفهای
جدول  .2مقادیر  tمحاسبه شده در مدل ساختاری صالحی 
مؤلفهها
متغیر

تهای حرفهای
صالحی 

ویژگیهای روانشناختی
*

12 / 65

مهارت
*

9/ 58

دانش
*

11 / 87

نگرش
*

31/ 12

یداری در سطح 0/ 05
* م عن 

. Observe Variables
. Latent Variables

1
2
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از آنجا که معناداری در سطح خطای  0/ 05بررسی شده است ،بنابراین اگر میزان مق هلصاح ریدا   
با آزمون  t-valueاز  ±1/96کوچکتر محاسبه ش ،دو .تسین رادانعم هطبار امه نن ن نن ننننننط رد هک رو   

جدول شماره ( )2مشخص شده است مقادیر آزمون  tبرای تمامی ارتباطات اصلی م ،لد دانعم ار   
گتر سا  تت تتت بن نیاربا
میباشند .با توجه ب ادقم هکنیا ه ر هرامآ        tب هدمآ تسد ه     از  ±1/ 96ب رز گ گ
همب ش هدهاشم یگتس ده یغتم نیب ر ررررررر رررررها یی ی مش دها ه فلؤم(هدش  هههه ههه و )ا شهوژپ ناهنپ ریغتم        
ًال معنادار میباشد .به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که سؤاالت
(صالحیتهای حرفهای) کام ًال
ته فرح یا هه هههای ب یحالص یتسرد ه تتت تتتته ادم ناریدم یا رس    
و عوامل فرعی مربوط به ص یحال ت ت
تهای حرفهای مورد تأیید قر را
متوسطه را مورد سنجش قرار داده و این بخش از الگوی صالحی 
گرفته و با توجه با شاخصهای ارایه شده ،الگوی پیش ادانعم تروص هب یداهن ر ب ی ر تیعضو        
یباشد.
موجود منطبق م 
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش ،ارایهی الگوی صالحیتهای حرفهههای م م هطسوتم سرادم نارید یییی یییییباش .د
صالحیتهای حرفهای مجموعهای از دان ،ش

اهم ر و ت

ناوت ا رد یی

صاخ یلغش

هب هک تسا

       

شخص اجازه میدهد تا به موفقیت در انجام وظایف دست یابد .این صالحیتها ،بر اساس روش
کیفی داده بنیاد و با توجه به کدهای احصا شده و تبدیل آنها به زیر مؤلفهه :لماش هطوبرم یا
یباشند.
یهای روانشناختی ،مهارت ،دانش و نگرش م 
ویژگ 
تهای
شها در برخی از مؤلفههای صالحی 
نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج سایر پژوه 
حرفهای همخ گژیو هفلؤم صوصخ رد لاثم ناونع هب .دراد یناو ییی ی ییی ییییییییه تیصخش یا ی جیاتن اب      
پژوهشگرانی چون :حاتمی( ،)3 38 1کریمی و نیکن  یما ((  ) 1388عب اکمه و یهللاد ران (( ((( )3 39 1و
هونگ و ه کم اران ) 2008 ( 1همخوانی دارد .در مورد مؤلفهی مهارت نیز ب ینارگشهوژپ جیاتن ا    

چون :خواجهای(  ،) 1384گالس ،) 2002 (2وان داماکاران ،) 2004 ( 3هونگ و ه کم اران،) 2008 ( 4
یباش یقحت هک د ق  تا ا جن ا هدش م در      
ویال و ه کم اران ) 2014 (5هماهنگ میباشد .الزم به ذکر م 

1

. Hong & et al
. Glass
3
. Van Damakaran
4
. Hong & et al
5
. Vila & et al
2
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زمینة مهارتهای مورد نیاز مدیران عموم ًاًا بر بخش بازرگانی و مالی متمرکزبوده اس نیا رد و ت   

گ ،4بی للل  5و...
زمینه صاحبنظرانی از جمله رابرت کاتز ،1دیوید ریپلی ،2پیتر کارد  ررررر 3آرم نارتس گ گ
مطالع ایسب تا ر د ار ی ر نیا  هنیمز

تشاد هه ه ههههههه هان  .د

       

در مور ،شهوژپ جیاتن اب زین شناد هفلوم د      

کریمی( ،) 1388کاستر و ه کم اران ،) 005 2( 6ه لتنا ییی ) 2008 ( 7همخ و دراد یناو در م هفلؤم درو   

نگرش نیز با نتایج پژوهش وان داماکاران (  ،) 2004اتا و ه کم ارانش ) 2011 ( 8همخوانی دارد .البته

الزم به ذکر است که پژوهشی که به طور م یحالص یسررب هب میقتس تتتت تتتتته فرح یا هه هههای م نارید
مدارس را (و بهویژه مدیران مدارس متوسطه) پرداخته باشد یافت نشد و لذا نتایج این پژوهش با
یباشد.
شهای که در مورد جامعهی معلمان انجام شده قابل مقایسه م 
پژوه 
در یک تقسیمبندی کلی میتوان گفت که صالحیتها و مهارتهای مورد نیاز مدیران م سراد
شامل :ویژگیهای روانشناختی ،مهارت ،دانش و نگر م ش یی یییباش امه .دن نن نننگون صخشم هک ه    
تهای مدیران مدارس و م مزاس ریاس نارید ا ننن ننننه دوجو ا   
میباشد مشترکات بسیاری بین صالحی 
دارد ،اگرچه توجه صاحبنظران مدیریت برای مدیران سازمانهای بازرگانی بیشتر بر دعب یور    
مهار متم )یکاردا ،یناسنا ،ینف (ت رنیا رد یلو تسا هدوب زک    

     

         پ هب نآ رب هوالع شهوژ        

ویژگیهای شخصیتی و دانش و نگرش نیز توجه شده است .این نتایج بیانگر این مطلب است که
صرف داشتن مهارت(فنی ،انسانی ،ادارکی) برای امر ریدم  ی ن یفاک ت ی صوصخ هب و تس

  

رد    

مورد مدیریت سازمانهای آموزشی که دارای ویژگیهای ویژه خود نی م ز یی یییباش  رد هک د سس س سسسسایر
سازمانها کمتر دیده میشود ،از جمله نوع روابط سازمانی ،نوع ارباب رجو ،ع برخورد با معلمان
به عنوان افراد حرفهای ،وجود ذینفعان مختلف (والدین ،دانشآم ،نازو و نارادمتسایس ،ناملعم
 )...و بسیاری از ویژگیهای خاص دیگر که باعث شده است ت ریدم ا ی امزاس نیا رد ت نننن نننننه ههای
خاص(مدارس) صالحیتها و مهارته ار دوخ صاخ یا هنیمز نیا رد و .دشاب هتشاد بلط

      

یباشد و یک مدیر برای نف و ذو
یهای شخصیتی الزمهی رهبری آموزشی م 
برخورداری از ویژگ 
1

. Katz
. Riply
3
. Draker
4
. Armstrang
5
. Bell
6
. Koster & et al
7
. Huntly
8
. Etta & et al
2
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یهای شخصیتی همچون اعت هب دام   
تأثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی افراد و سازمان باید از ویژگ 
فپذیری ،انگی ،یریذپداقتنا ،تیقالخ ،یدردمه و یلدمه نتشاد ،تفرشیپ شز       
نف ،س انعطا 
مسئولیتپذیری و  ...را داشته باشد .همچنین مدیران مدارس برای برخ املعم اب درو ن هب  ناونع      
یهای شخصیتی الزم است ک فرح شناد ه ههه ههههای را
افرادی حرفهای عالوه بر برخورداری از ویژگ 
نیز داشته باشند .عالوه بر این از آنجا که م امزاس ناونع هب سراد نننن نننننه اسنا یا نن نننس و ناعفنیذ زا
شآم ،نازو املعم ،نیدلاو ن  ناریدم  ،رد هههه هههههب یالا
مراجعان مختلفی را از جمله سیاستمداران ،دان 
آموزش و پرورش و ...دارند الزم است که مدیران مدارس از نگرش خاصی برخوردار باشند ،از
جمله در این زمینه میتوان به نگرش مثبت اخالقی ،نگرش مثب و شزومآ نامزاس هب تبسن ت    
پرورش ،نگرش مثبت اسالمی و ملی ،نگرش مثبت نسبت ب انکراک ،ناریبد ه ن و 

شآموزززان
دانش ش

شآموزززان ،رش مثبت
(عدم پیشداوری) ،نگرش مثبت نسبت به رشد و ایجاد خالقی رد ت دانش ش
پژوهشمحور و تفکر محور و ...اشاره کرد.
یتوان نتیجه گرفت ک حطس هب یبایتسد یارب ناریدم ه
در بررسی کلی نتایج پژوهش حاضر م 

    

مطلوبی از صالحیت حرفهای در شغل خود نیازمند دریافت آموزشهایی هستند ک م ه یی یییبای تس
شه یا
برنامهریزی خاص در این زمینه صورت گیرد و برمبن ژپ و رضاح شهوژپ جیاتن یا وه ششششش ششششش
مشابه ،محتوا و برنامههایی تدوین گردد .صالحیتهای حرفهای بر یتمس و لغش ره زارحا یا      
علیالخصوص پستهای آموزشی در محیطهای آموزشی موضوع مهم و قابل توجهی است که
گاه از دید برنامهریزان کالن آموزشی در کشور ما دور مانده است .به گونهای که نه تنها در بدو
ورود به پست و سمت مدیریت ،ورودیها کنترل نشده و مورد سنجش قرار نگرفتهاند؛ بلکه پس
از آن نیز هیچ پژوهشی در این خصوص که ب رب ه ر یحالص نازیم یس تتتت تتتتته فرح یا هه هههای م نارید
پرداخته باشد انجام نشده است .بررسیه  هدش ماجنا یا در یارب ار ییاهداهنشیپ شهوژپ نیا      
تاندرکاران نظام آموزش و پرورش دارد که در ذیل عنوان شده است:
برنامهریزان و دس 
 -1قرار دادن فیلترهای گزینشی برای انتخاب مدیران مدارس بر اساس میزان صالحیت حرفهههای
شان.
 -2انجام پژوهشهایی برای نیاز سنجی آموزشی مدیران مدارس با استفاده از طرحهای پژوهشی
اجرا شده.
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 -3انجام پژوهشهایی برای نیازسنجی نیازهای نوین مدیران برای تدوین دورههای آموزش رد ی
خصوص رفع این نیازها.
 -4تأسیس و راهاندازی مرکز س یحالص شجن

تت تتته فرح یا هه هههای م دناتسا هیهت و نارید ارد دد دددده یا

صالحیت حرفهای مدیران.
تهای حرفهای.
 -5رفع موانع بروز و پرورش خالقیت مدیران برای افزایش سطح صالحی 
 -6برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی با رویکرد عملی(کاربردی).
 -7ایجاد فرصتی برای اینکه مدیران مدارس با مشاهده و بازدید از کارها و تجارب مدیران موفق
و اثربخش بر تجارب خود بیفزایند و طرحها و الگوهای مناسب را شناس یا ی و هعلاطم زا سپ و 
ارزیابی با توجه به شرایط مدرسه خود و بعد از تغییرات الزم اجرا نمایند.
 -8آموزش و پرورش مدیران متخصص علوم تربیتی و از گرایش مدیریت آموزشی را اس مادخت
نماید.
 -9آموزش و پرورش ،بطور مستمر دورههای آموزشی تخصصی ضمن خدمت برگزار ن و هدوم
جزوات آموزشی بصورت کاربردی در اختیار مدیران قرار دهد ،تا کارایی آنها افزایش یابد.
 - 10جهت پی بردن مدیر به نقاط قوت و ضعفش ،ارزشیابی ساالنه وی به وسیله ه کم اران انج ما
شود.
یشود.
شهایی که در زمینه پیشرفت حرفهای مدیران انجام م 
 - 11حمایتهای الزم از کوش 
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