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تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان )مطالعه موردی شهر کرمان(

نجمه حاجی پور عبائی * 
محمود ابوالقاسمی **
محمد قهرمانی ***
رضا ساکی ****

چکیده
با توجه به جایگاه و اهمیت مدیریت مدارس و نقش آن در مســیر توســعه هر کشور، تحقیق حاضر تالشی است برای 
تبییــن مدل بومی مدیریت مدارس اســتان کرمان.در این تحقیق، مولفه های مدل مورد نظر از پیشــینه و مبانی نظری 
موجود اســتخراج و ســپس به تایید 20 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشــی رسید.سپس پرسشنامه ای مبتنی بر این 
الگوطراحی و نسبت به تعیین روایی سازه )از طریق تحلیل عاملی( و پایایی آن اقدام گردید و در ادامه این پرسشنامه در 
اختیار 325 نفر از دبیران مدارس متوسطه دولتی )دوره دوم – نظری( شهر کرمان قرار گرفت تا نظر شان را در خصوص 
وضعیت مدیریت مدارس مشــخص نماید.نتایج نشــان می دهد که مدیریت مدارس از نظر 5 مولفه اصلی این مدل شامل 
کارکردها،دانش،مهارتها،اخالق حرفه ای و ویژگی های شخصیتی و اخالقی، تنها در دو بعد اخالق حرفه ای و ویژگی های 
شخصیتی و اخالقی نمره ای باالتر از متوسط کسب کرده و در سه بعد دیگر نمره کسب شده پایین تر از میانگین می باشد. 

واژگان کلیدی:مدل، بومی،مدیریت مدارس 

* دکترای مدیریت آموزشی،عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
** دکترای مدیریت آموزشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

*** دکترای مدیریت آموزشی،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
**** دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

2 تاریخ دریافت: 93/8/15 
تاریخ پذیرش: 94/4/28
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مقدمه

نقش آموزش وپرورش در هر کشور و جامعه ای از جنبه های مختلف حائز اهمیت فراوان بوده 
اســت و در زمینه هایی از قبیل توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی این اهمیت بیش از سایر 
زمینه ها ملموس و مشهود است .در واقع نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرنده ی مجموعه ای 
از نیازهای ســازمان های رسمی آن کشــور بوده و عملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران 
آموزشــی اداره آن را بر عهده دارند، نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است، 
بلکه از نظر تأثیری که بر تحرک شــغلی و انتظارات دارد، از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار 

است )عالقه بند، 1374(.
 چگونگی کارکرد مدیران در درون هـــر سـازمـــان از جمله سازمان آموزش و پرورش، بر 
عملـــکرد جامعه تأثیر عمیقی می گذارد و منجر به تغییرات شــگرف و بی سابقه در اقتصاد، 
سیاســت، علم، تکنولوژی و غیــره می گردد(پرداختجی،1374،ص4( پــس بهبود آموزش و 
پرورش بدون مدیریت صحیح، درست و توانمند امکان پذیر نیست. بهبود شرایط کار، افزایش 
رضایت و ایمني خاطر کارکنان و هماهنگ ساختن تالش ها در شکل دهي به امکانات و منابع 
موجود جهت تحقــق اهداف و در نتیجه تقویت روحیه کارکنان و آمادگي براي شــکوفایي، 
خالقیت و نوآوري اســتعدادهاي بالقوه دانش آموزان از جمله وظایف مدیران مدارس است که 

این مساله خود اهمیت کاراین مدیران را نمایان تر می کند)بهرنگی،1373(. 
اگر هدف برنامه های آموزش و پرورش تربیت انســان مطلوب در نظام مردم ســاالر دینی 
ایران باشــد و توسعه ملی را توسعه همه جانبه و پایدار با هویت اسالمی بدانیم انتظار می رود 
بر اســاس اهداف از پیش تعیین شده، شهروند تربیت شده ما ضمن آمادگی حضور فعال در 
جامعه و بازار کار، دارای مهارتهای زندگی شرافت مندانه،روحیه حقیقت جویی و مطالعه،تفکر 
و تعمق و ابتکار بوده، ارزش کار را بشناســد و آمادگی و توانایی احراز یک شــغل مولد )که 
در آن اســتعداد و عالقه دارد(را داشته باشد)حج فروش،1384(.اما عدم تحقق این اهداف در 
ســطح مورد انتظار نشان از وجود مســائلی دارد که به نظر می رسد یکی از ریشه های آن در 
مدیریت مدیران مدارس می باشــد. در اغلب کشــورهای پیشرفته دنیا هزینه های بسیاری در 
جهت بهبود مدیریت در مدارس که سکان دار هر جامعه در طی کردن مسیر ترقی و پیشرفت 
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می باشــند انجام می شود. به طور مثال در انگلســتان بحث عدم تمرکز مدیریت در مدارس و 
اعطای اختیارات الزم به مدیران جهت تصمیم گیری بر حســب شرایط مختلف و یا تاسیس 
مدرسه عالی ملی رهبری مدارس و خدمات آموزشی در سال 2000 و اجباری کردن دریافت 
گواهی نامه های مربوطه از این مرکز با هدف آماده ســازی مدیرانی که بتوانند مســتقالنه و 
برحسب شــرایط و نیاز بهترین تصمیمات را بگیرند)بوش،ترجمه حسنی و همکاران،1391( 
همگی نشان از تاثیر گذاری اقتضائات محیطی بر فرآیند های اجرایی سازمانها از جمله آموزش 
و پروش دارد.بدیهی است در کشور مانیز از یک سو بدلیل اهمیت فراوان این حوزه و از سوی 
دیگــر تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی موجود، بکارگیری راه حلها و نظریه های مطرح شــده و 

آزموده شده باید با تامل بیشتری صورت پذیرد. 
اگرچه در ایران رشــته مدیریت آموزشــی در دانشگاههای مختلف ســطح کشور با هدف 
تربیت مدیران مجرب و کارآمددایر شــده، به نظر می رسد در حیطه عمل هیچ تصویر روشنی 
از چگونگــی بکارگیری مدلهای مختلف مدیریت در بین مدیران مدارس ما وجود ندارد.وجود 
این ابهام، مانعی است بر سر راه ترسیم شرایط مطلوب و برنامه ریزی برای تحقق آن .پس از 
آنجا که یکی از الزامات و راه کارهاي تحقق آینده مطلوب، توجه به شــرایط موجود می باشد و 
نظر به اهمیت حوزه آموزش و پرورش، این تحقیق تالشــی اســت برای تبیین مدل مدیریت 
مدارس متوســطه در اســتان کرمان تا افق جدیدی برای ادبیات، عمل مدیران و تصمیمات 
سیاســتگذاران ایجاد نماید و در نهایت به تربیت مدیرانی کمک کند که عاملی تعیین کننده 

در تحقق اهداف تعلیم و تربیت هستند .
پیشــینه :بحث در خصوص مدیریت و رهبری موضوع جدیدی نیســت بلکه مدتهاســت 
تحقیقات گوناگون بر روی این مســاله که مدیریت چیست و چه باید بکند و چه چیزی برای 

انجام مطلوب کارش نیاز دارد انجام شده است ) وتن و کامرون،2011(. 
برخی از این تحقیقات به معرفی شایستگی ها مورد نیاز مدیران، برخی به معرفی مهارت ها، 
توانمندی هــا، رفتارها، وظایف و برخی به ارائه اســتانداردهای مــورد نظر پرداخته اند که در 

جدول زیر به برخی از این تحقیقات اشاره می گردد.
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d جدول 1- برخی تحقیقات انجام شده در خصوص مهارت ها، توانمندی ها، رفتارها، وظایف،استانداردها

ویژگی هایی مثل داشتن چشم انداز- خوش بینی-جامعیت فکری- تفکر چالشی- باس )1985(
توجه به افراد

کاتر)1990(
شایستگی هایی شامل اعتماد و تعهد- کارایی و نظم- بصیرت و ریسک پذیری- 
و  بخش  الهام  کارکنان-  خود  شناخت  بر  کارکنان-تمرکز  نفس  عزت  به  توجه 

برانگیزاننده بودن-الگو و مربی بودن-برقراری ارتباط مناسب

مهارت هایی مانند مدیریت کارکنان- رهبری )داشتن چشم انداز، تفکر استراتژیک، می بی و تامسون )2000(
انگیزش، کسب نتیجه( کار سیستمی - مشتری مداری

مهارت هایی مانند بازخور دادن، مدیریت استرس، سیاست، مدیریت تعارضتامکین و همکارانش)2003(

هاروی )2004(
شایستگی ها شامل بصیرت، چشم انداز داشتن، با اخالق بودن، برتری علمی، تیم 
محافظه  انصاف،  و  عدالت  رعایت  مدیریت،  شجاعت،  شهامت،  نوآوری،  و  سازی 

کاری حساب شده، تمرکز بر نتایج

گونزالس

شایستگی هاو مهارت های فردی )انعطاف پذیری، کنترل اضطراب، مدیریت زمان، 
تطبیق پذیری، نگرش مثبت، مهارت های سیاسی، گوش کردن، نوع دوستی، نوع 
چشم  و  بصیرت  خالقیت،  مداری،  سیاست  درستکاری،  صداقت  انگیزش،  آوری، 

انداز، کارآفرینی(
شایستگی های مدیریتی )تصمیم گیری، تفویض اختیار، جستجو و کشف روش های 

جایگزین(
ریزی،  طرح  بصیرت،  ارتباطات،  سیستمی،  کار   ( مدیریتی  و  مالی  شایستگی های 
مدیریت  بازاریابی،  سازی،  شبکه  دانش،  مدیریت  ارزشیابی،  تعارض،  حل  مذاکره، 

پروژه، پاسخگویی(
شایستگی های مسئولیت اجتماعی )تعهدات اجتماعی، حساسیت نسبت به تفاوت های 

فرهنگی، و موقعیت های اقتصادی(
شایستگی های سازمانی، درک هویت سازمانی و رهبری

از  استفاده  فناوری  )شایستگی های  فناوری  و  اطالعاتی  سازمانی،  مهارت های 
اطالعات، مهارت های زبانی، دانش نظر و عمل آموزشی(

نمونه ای از تحقیقات انجام شده در خصوص ویژگی های الزم برای مدیریت و رهبری مدارس:

مهارت حل مساله، قضاوت اجتماعی و دانش هامفورد و همکارانش )2000(
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مهارت های مدیریتی، مفهومی، بین فردی و فنی هوی و میسکل ) 2000(

ارتباطی، بین فردی، مفهومی، پیترسون و وان فلبت )2004( انسانی،  مهارت های فنی، تحلیل، تصمیم گیری، 
تشخیص، انعطاف پذیری،مهارتهای مدیریتی

مهارت های استراتژیک، بین فردی، شناختی و حرفه ای هامفورد و همکارانش )2007(
مهارت های تحولی، مدیریتی و آموزشیلیت وود و واک )1999(

مهارت های فنی، انسانی، مفهومی، تحولیکوچامبا و مورای )2008(
مهارت تفکر استراتژیکپانگ وپیساپیا)2012(

مهارت های مدیریتی، تحولی، مدیریت رفتارریچر، لوییس وهاگلر )2012(

مسین تاج )2001(
6 بعد روابط بین فردی، اقدامات عقالیی، ثبات رفتاری و عاطفی،توان اخالقی و 

روحی، ارتباطات مناسب، عمل به عنوان یک عضو گروه

 استاندارد: تعهد وارزش های حرفه ای، چشم انداز استراتژیک، درک و دانش حرفه مرکز gtc اسکاتلند )2012(
ای، مهارت ها و توانایی های بین فردی، عملکرد حرفه ای

استانداردهای مدیران مدارس 
ایلینویز )2002(

تسهیل چشم انداز، فرهنگ سازی برای مدرسه، مدیریت، ارتباط، عملکرد درست 
و منصفانه و اخالق، ایجاد بستر فرهنگی، اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.

شایستگی های مدیران 
)رهبران( مدارس مالزی 

 )2008(

در قالب آموزش 1- عملکرد )گرایشات عملکردی، توسعه برنامه ریزی آموزشی، 
برنامه درسی، نظارت( 2- سیاست و خط مشی )چشم  بر  تسهیم دانش، تمرکز 
بخشی  اثر   -3 بودن(  فعال  استراتژیک،  تفکر  کیفیت،  بر  تمرکز  اهداف،  و  انداز 
فردی )خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی، مدیریت اجتماعی( 4- منابع 
 -5 )ICT(و عملیات ) مدیریت مالی توسعه فیزیکی، مدیریت و عملکرد، مدیریت
ارتباطات و افراد ) ظرفیت سازی، ارتباطات، ساخت روابط، کار سیستمی( 6- تغییر 
اصالحات  مدیریت  آگاهانه،  گیری  تصمیم  تغییر،  مدیریت  مساله،  )حل  ابتکار  و 

مدرسه، خالقیت و ابتکار(
موسسه مطالعات استخدامی 

)2002( IES
قابلیت های دانش، مهارت و شایستگی

شایستگی های خلق استراتژی، مدیریت پروسه تدریس، مدیریت و تضمین توسعه بیترووا و همکاران )2014(
مدرسه، مدیریت منابع انسانی.

 gtc ،1389،رضایــت،1390، بورگوین، هیــوش و ویلیامز، 2004، بوالنل،2013،شــمس(
report، 2012، هلیم، سنین و مناف، 2008(
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در این تحقیق با مرور ادبیات موجود الگوی اولیه مدل بومی مدیریت مدارس،به شــرح زیر 
استخراج گردید.

روش

ایــن تحقیق، تحقیقی کمی، کاربردی اســت کــه در آن مولفه های مدل شــامل کارکردها 
)برنامه ریزی، ســازماندهی، هدایت و رهبری، هماهنگی، نظارت، کنترل و ارزشــیابی(، دانش 
)کامپیوتر، مدیریت و رهبری، روانشناسی تربیتی، روشهای تدریس،نظارت و راهنمایی مدیریت 
مالی و بودجه، برنامه ریزی درسی و آموزشی، ارزشیابی آموزشی، قوانین و بخشنامه ها(، مهارتها 
)ادراکی، انسانی، ارتباطات، مدیریت بحران، توانمند سازی همکاران، تیم سازی و کار گروهی، 
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مدیریت زمان، مدیریت دانش، مدیریت تعارض، تصمیم گیری، حل مساله،مدیریت تغییر، تفکر 
اســتراتژیک، مهارتهای پژوهشی، هوش هیجانی، خالقیت، تشخیص، سازگاری(،اخالق حرفه 
ای )دانش آموز محوری، قانون مداری، عدم سوء استفاده از مقام، تالش برای ارتقای حرفه ای، 
پیگیری مسائل و مشکالت، وظیفه شناسی و حمایت از حقوق افراد،(ویژگی های شخصیتی و 
اخالقی )انتقاد پذیری، تواضع، عدالت،سعه صدر،اعتماد به نفس، دلسوزی، شجاعت، پرانرژی 
بودن، حسن خلق، انعطاف پذیری،ریسک پذیری، مسئولیت پذیری، دموکراتیک بودن، تعهد 
(از پیشینه و مبانی نظری موجود استخراج گردید. سپس سعی شد برای تعیین میزان اعتبار 
الگوی تدوین شــده از نظرات اساتید و نخبگان اســتفاده گردد.به این منظور پرسشنامه ای 
تهیه و طی ان از 20 نفر از اســاتید محترم دانشگاهها در رشته مدیریت اموزشی در خواست 
گردید تا نظرشان را در خصوص الگوی ارائه شده به صورت کلی ونیز اهمیت واثربخشی تک 
تــک مولفه ها در تبیین مدل مدیریت مدارس، در یک طیف 5 گزینه ای ) خیلی زیاد،زیاد،تا 
حدودی،کم و خیلی کم (مشــخص نمایند.همچنین طی یک سوال باز پاسخ از صاحب نظران 
درخواســت گردید هر ویژگی دیگری را کــه در تبیین مدل مدیریت مدارس ضروری به نظر 
می رســد را به لیســت زیر اضافه نمایند.از میان بیست صاحب نظر شرکت کننده در تحقیق، 
18 نفر به جامعیت مدل تاکید داشــته و تنها دو مورد، دوگزینه کار آفرینی و اثربخشــی را 
پیشنهاد نمودند که بعد از بررسی های مجدد و نظرخواهی های بعدی این دو ویژگی رد شدند.

ســپس با استفاده از آزمون t استودنت تک نمونه ای وضعیت معناداری هر کدام از مؤلفه ها از 
نظر صاحبنظران مورد آزمون قرار گرفته است:

d جدول 2- نتایج معناداری مؤلفه های مدل

انحراف میانگینمولفه
استاندارد

حجم 
نمونه

خطای 
استاندارد 

میزان 
مالک

t درجه
آزادی

سطح 
معناداری

4.450.69200.153.009.45190.00تونمند سازی

4.450.60200.143.0010.72190.00تفکر استراتژیک

4.050.76200.173.006.19190.00مدریت تغییر
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انحراف میانگینمولفه
استاندارد

حجم 
نمونه

خطای 
استاندارد 

میزان 
مالک

t درجه
آزادی

سطح 
معناداری

4.500.61200.143.0011.05190.00حل مساله
4.550.51200.113.0013.58190.00تصمیم گیری

4.400.60200.133.0010.47190.00مدیریت تعارض
4.150.75200.173.006.90190.00مدیریت دانش
4.350.59200.133.0010.28190.00مدیریت زمان

4.550.51200.113.0013.58190.00تیم سازی و کارگروهی
4.550.51200.113.0013.58190.00ارتباطات

4.300.66200.153.008.85190.00هوش هیجانی
4.300.57200.133.0010.18190.00خالقیت
4.500.51200.113.0013.08190.00تشخیص
4.550.51200.113.0013.58190.00سازگاری

4.700.47200.113.0016.17190.00مهارت انسانی
4.600.50200.113.0014.24190.00مهارت ادراکی

4.350.59200.133.0010.28190.00مهارت پژوهشی
4.400.60200.133.0010.47190.00مدیریت بحران
4.750.44200.103.0017.62190.00برنامه ریزی
4.700.57200.133.0013.31190.00سازماندهی

4.700.47200.113.0016.17190.00هدایت و رهبری
4.750.44200.103.0017.62190.00هماهنگی

4.650.67200.153.0011.00190.00کنترل نظارت ارزشیابی
4.550.60200.143.0011.46190.00دلسوزی

4.550.60200.143.0011.46190.00اعتماد به نفس
4.550.51200.113.0013.58190.00انعطاف پذیری

4.700.47200.113.0016.17190.00سعه صدر
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انحراف میانگینمولفه
استاندارد

حجم 
نمونه

خطای 
استاندارد 

میزان 
مالک

t درجه
آزادی

سطح 
معناداری

4.650.49200.113.0015.08190.00عدالت
4.650.49200.113.0015.08190.00پرانرژی بودن

4.650.49200.113.0015.08190.00دموکراتیک بودن
4.650.49200.113.0015.08190.00شجاعت
4.500.61200.143.0011.05190.00تواضع

4.650.49200.113.0015.08190.00حسن خلق
4.650.49200.113.0015.08190.00انتقاد پذیری

4.650.49200.113.0015.08190.00تعهد
4.700.47200.113.0016.17190.00ریسک پذیری

4.650.49200.113.0015.08190.00مسئولیت پذیری
دانش در زمینه نظریه ها و 

علم مدیریت
4.600.60200.133.0011.96190.00

دانش در زمینه مدیریت 
مالی و بودجه بندی

4.350.59200.133.0010.28190.00

4.550.51200.113.0013.58190.00دانش در زمینه کامپیوتر
دانش در زمینه 

روان شناسی
4.700.47200.113.0016.17190.00

دانش در زمینه 
برنامه ریزی درسی و 

آموزشی
4.650.49200.113.0015.08190.00

دانش در زمینه نظارت و 
راهنمایی

4.600.50200.113.0014.24190.00

دانش در زمینه ارزشیابی 
آموزشی

4.600.50200.113.0014.24190.00

دانش در زمینه روشهای 
تدریس

4.600.50200.113.0014.24190.00
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انحراف میانگینمولفه
استاندارد

حجم 
نمونه

خطای 
استاندارد 

میزان 
مالک

t درجه
آزادی

سطح 
معناداری

دانش در زمینه قوانین و 
بخشنامه ها

4.800.41200.093.0019.62190.00

4.950.22200.053.0039.00190.00دانش آموز محوری
4.900.31200.073.0027.61190.00وظیفه شناسی

4.550.51200.113.0013.58190.00حمایت از حقوق افراد
4.650.49200.113.0015.08190.00قانون مداری

سوء استفاده نکردن از 
قدرت

4.600.50200.113.0014.24190.00

پیگیری مسائل و 
مشکالت

4.850.37200.083.0022.58190.00

تالش برای ارتقای 
حرفه ای

4.800.41200.093.0019.62190.00

بر اســاس نتایج جدول باال مشاهده می شــود که تمامی مؤلفه ها فاصله معناداری از میانه 
طیف )عدد سه( دارند و همه مؤلفه ها معنادار هستند. 

در ادامه برای تبیین وضعیت مدیریت مدارس متوســطه )نظری-دوره دوم(،پرسشنامه ای 
بر اســاس الگوی تایید شده شــامل 110 سوال در مقیاس لیکرت)از بسیار زیاد تا بسیار کم( 
طراحی گردید که در آن از دبیران خواســته شد تا نظر خود را در خصوص وضعیت مدیریت 
مدارس اعالم نمایند.این پرسشنامه شامل 19 گویه در خصوص کارکردهای مدیریت،58 گویه 
در خصوص مهارتها،8 گویه در خصوص اخالق حرفه ای، 9 گویه در خصوص دانش و 16 گویه 

در خصوص ویژگی های شخصیتی و اخالقی مدیریت مدارس می باشد.
حجــم نمونه با توجه بــه حجم جامعه)2090 نفر( با اســتفاده از فرمول کوکران 325 نفر 
تعیین گردید. سپس اعضای نمونه با روش تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه در اختیار 

آنها قرار گرفت.
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ویژگي هاي روانسنجي ابزار اندازه گیري
برای کشف مؤلفه ها ابتدا از تحلیل عاملي اکتشافي استفاده شده است. 

شــایان ذکر است که مقدایر KMO محاسبه شــده بزرگتر 0/6 و آزمون بارتلت نیز معنادار 
بود. بنابراین با توجه به کفایت نمونه برداري و معناداري آزمون بارتلت، ماتریس همبســتگي 

داده ها براي تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شد. 
شــرط دیگر تحلیل عاملي، میزان اشتراکات1 هر کدام از ســؤاالت با کل پرسشنامه است. 
نتایج نشــان مي دهد که تمامي مقادیر مرتبط با همبستگي سواالت با کل آزمون در راستاي 
تحلیل مؤلفه هاي اصلي باالتر از 0/30 قرار دارند که نشــان از همبستگي باالي بین تک تک 
مؤلفه ها با کل آزمون و مناســب بودن آن جهت تحلیل عاملي است. دومین مرحله از تحلیل 
عاملي مربوط به استخراج عوامل اولیه است. به منظور تعیین این که آزمون محقق ساخته از 

چه عواملي تشکیل شده است، ابتدا عوامل اولیه پرسشنامه استخراج گردید.
1( خرده مقیاس کارکردهای مدیریت

براي استخراج عامل ها از ماتریس همبستگي از روش تحلیل مؤلفه هاي اصلي استفاده شد، 
همچنین جهت تعیین این که چند عامل مناســب براي چرخش وجود دارد، مالک کیســر و 
آزمون اســکري کتل مورد بررســي قرار گرفت.با توجه نتایج تحلیل عامل اکتشافی و ترکیب 
ســؤاالت و عوامل متغیرکارکردهای مدیریت، عامل نخســت را می توان عامل “برنامه ریزی” 
نامگذاری نمود و به همین ترتیب عامل دوم را “سازماندهی”، عامل سوم را “هماهنگی”، عامل 
چهارم را “هدایت و رهبری”، و در نهایت عامل پنجم را “کنترل- نظارت- ارزشیابی” نام نهاد.

جدول زیر کل واریانس تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش را نشان مي دهد:

d جدول 3: واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

11.447.587.58

21.437.5215.10

1. Communalities
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مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

31.427.5022.60

41.407.3829.97

51.337.0036.97

روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول(
برای دستیابی به روایی سازه مورد نظر در نمونه این پژوهش، از تحلیل عامل تأییدی مرتبه 
 )8.7( LISRER اول بهره برده شده است. این تحلیل در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار
انجام شده است. پارامترهای مدل اندازه گیری و شاخص های برازش مدل اندازه گیری در ادامه 

آمده است. 

d جدول4: شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی شاخص های کارکردهای مدیریت

میزان کفایت برازشنام شاخص

)p=0/001( 606/68 آماره خي دو )2c( و معناداری آن
)RMSEA( 0/080ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

)NFI( 0/92شاخص نرم شده برازش
)NNFI( 0/93شاخص نرم نشده برازش

)CFI( 0/94شاخص برازش تطبیقی
)GFI( 0/91شاخص نیکویی برازش

)AGFI( 0/89شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

همانطور که در جدول فوق مشــاهده می شود نتایج حاکی از آن است که تمامی شاخص ها 
در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش مطلوب دارد و این بیانگر همسو 
بودن گویه ها با سازة نظری است. در شکل زیر نیز تحلیل عامل تأییدی مرتبه اول که شامل 

بارهای عاملی و میزان خطاهای آنها است، ارائه شده است.
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c شکل 2 : بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آنها در تحلیل عاملی مرتبه اول شاخص های کارکردهای مدیریت
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2( خرده مقیاس مهارت های مدیران
با توجه نتایج تحلیل عامل اکتشافی، انطباق شاخص ها با عوامل از پیش در نظر گرفته شده 
برای مهارتها نشان مي دهد که عامل نخست را می توان عامل “مدیریت تغییر” نامگذاری نمود 
و به همین ترتیب عامل دوم را “مهارت ادراکی”، عامل سوم را “مهارت انسانی”، عامل چهارم 
را “توانمند سازی” عامل پنجم را “مدیریت بحران”، عامل ششم را “حل مسأله”، عامل هفتم 
را “ســازگاری”، عامل هشتم را “تشخیص”، عامل نهم را “پژوهش”، عامل دهم را “کار تیمی 
و گروهی”، عامل یازدهم را “ارتباطات”، عامل دوازدهم را “مدیریت تعارض”، عامل ســیزدهم 
را “مدیریت زمان”، عامل چهاردهــم را “مدیریت دانش”، عامل پانزدهم را “خالقیت”، عامل 
شــانزدهم را “تفکر استراتژیک”، عامل هفدهم را “هوش هیجانی”،و در نهایت عامل هجدهم 

را “تصمیم گیری” نام نهاد.
جدول زیر کل واریانس تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش را نشان مي دهد:

d جدول 5: واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

11.993.373.37

21.933.276.65

31.923.259.90

41.823.0912.99

51.813.0716.06

61.793.0319.08

71.752.9722.06

81.752.9625.02

91.722.9127.94
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مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

101.662.8230.75

111.642.7933.54

121.542.6136.14

131.532.6038.74

141.522.5841.33

151.522.5843.90

161.482.5146.41

171.472.4948.90

181.462.4751.37

روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول(: برای دستیابی به روایی سازه از تحلیل عامل 
تأییدی مرتبه اول اســتفاده شد که به دلیل تعداد زیاد سواالت و عوامل این متغیر، نرم افزار 

لیزرل قادر به ارائه خروجی نبوده است. 

3( خرده مقیاس اخالق حرفه ای
بــا توجه به نتایج تحلیل عامل اکتشــافی برای مقیاس اخالق حرفه ای، عامل نخســت را 
می توان “اخالق 1” شامل )دانش آموز محوری(، عامل دوم را می توان “اخالق 2” شامل)قانون 
مداری، عدم ســوء اســتفاده از مقام و تالش برای ارتقای حرفه ای( و به همین ترتیب عامل 
ســوم را “اخالق 3” شامل )پیگیری مسائل و مشــکالت، وظیفه شناسی و حمایت از حقوق 

افراد( نام نهاد. 
جدول زیر کل واریانس تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش را نشان مي دهد:
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d جدول 6: واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

11.4217.8117.81

21.3616.9734.78

31.1914.8649.64

روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول اخالق حرفه ای(: 

d جدول 7 : شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی شاخص های اخالق حرفه ای

میزان کفایت برازشنام شاخص

)p=0/001( 18/03 آماره خي دو )2c( و معناداری آن

)RMSEA(0/044ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

)NFI( 0/94شاخص نرم شده برازش

)NNFI( 0/91شاخص نرم نشده برازش

)CFI(0/93شاخص برازش تطبیقی

)GFI( 0/92شاخص نیکویی برازش

)AGFI(0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

پارامترهای مدل اندازه گیری و شــاخص های برازش مدل اندازه گیری در جدول فوق حاکی 
از آن است که تمامی شاخص ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش 
بســیار نسبی دارد و این بیانگر همســو بودن گویه ها با سازه نظری است. در شکل زیرتحلیل 
عامل تأییدی مرتبه اول که شامل بارهای عاملی و میزان خطاهای آنها است، ارائه شده است.
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c شکل 3 : بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آنها در تحلیل عاملی مرتبه اول شاخص های اخالق حرفه ای

4( خرده مقیاس دانش مدیران
  انطباق شاخص ها با عوامل از پیش در نظر گرفته شده برای دانش نشان مي دهد که عامل نخست را 
می توان عامل “دانش 1” که شــامل )آشــنایی به کامپیوتر، مدیریت و رهبری، روانشناســی 
تربیتی، روشــهای تدریس، نظارت و راهنمایی( می باشــد نامگذاری نمود و به همین ترتیب 
عامل دوم را “دانش 2” که شــامل )آشــنایی به مدیریت مالی و بودجه، برنامه ریزی درسی، 

ارزشیابی آموزشی، قوانین و بخشنامه ها( نام نهاد.
جدول زیر کل واریانس تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش را نشان مي دهد:

d جدول 8: واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

11.7119.0519.05

21.4315.9434.99
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همانطور که مشاهده مي گردد، 19/05 درصد واریانس کل توسط عامل اول و 15/94 درصد 
واریانس کل توسط عامل دوم تبیین مي گردد. در مجموع این دو عامل 34/99 درصد واریانس 

کل پرسشنامه را تبیین مي نمایند.
روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول دانش(: 

d جدول 9 : شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی شاخص های دانش

میزان کفایت برازشنام شاخص

)p=0/001( 119/64 آماره خي دو )2c( و معناداری آن

)RMSEA( 0/078ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

)NFI( 0/94شاخص نرم شده برازش

)NNFI( 0/91شاخص نرم نشده برازش

)CFI( 0/93شاخص برازش تطبیقی

)GFI( 0/92شاخص نیکویی برازش

)AGFI( 0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

پارامترهای مدل اندازه گیری و شــاخص های برازش مدل اندازه گیری در جدول فوق حاکی 
از آن است که تمامی شاخص ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش 
بســیار نســبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویه ها با سازه نظری است. در شک زیر تحلیل 
عامل تأییدی مرتبه اول که شامل بارهای عاملی و میزان خطاهای آنها است، ارائه شده است.



45تبیین مدل بومی مدیریت مدارس متوسطه استان کرمان...
 9

4 
ییز

 پا
- 3

0 
اره

شم
 - 

هم
ل ن

سا

c شکل 4 : بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آنها در تحلیل عاملی مرتبه اول شاخص های دانش

5( خرده مقیاس ویژگی های شخصیتی مدیران
با توجه به نتایج تحلیل عامل اکتشــافی برای مقیاس ویژگیهای شــخصیتی، عامل نخست 
“شخصیتی1” شــامل )انتقاد پذیری، تواضع، عدالت، ســعه صدر(، عامل دوم “شخصیتی2” 
شــامل )اعتماد به نفس، دلسوزی، شجاعت، پرانرژی بودن(، عامل سوم “شخصیتی 3” شامل 
)حسن خلق، انعطاف پذیری، ریســک پذیری، مسئولیت پذیری، دموکراتیک بودن( و عامل 

چهارم “شخصیتی4” شامل )تعهد( نامگذاری می شود.
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d جدول 10: واریانس کل تبیین شده توسط عوامل پس از چرخش

مجموع مجذور بارهای عاملی چرخش یافته

درصد تراکمیدرصد واریانسکلعوامل

11.8111.3411.34

21.6910.5921.93

31.328.2830.21

41.308.1538.35

روایی سازه )تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ویژگی های شخصیتی(: 

d جدول 11 : شاخص های برازش تحلیل عامل تأییدی شاخص های ویژگی های شخصیتی

میزان کفایت برازشنام شاخص

)p=0/001( 187/07آماره خي دو )2c( و معناداری آن

)RMSEA( 0/053ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی

)NFI( 0/94شاخص نرم شده برازش

)NNFI( 0/91شاخص نرم نشده برازش

)CFI( 0/93شاخص برازش تطبیقی

)GFI( 0/92شاخص نیکویی برازش

)AGFI( 0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل شده

پارامترهای مدل اندازه گیری و شــاخص های برازش مدل اندازه گیری در جدول فوق حاکی 
از آن است که تمامی شاخص ها در حد بسیار مطلوب گزارش شده اند و مدل با داده ها برازش 
بســیار نسبی دارد و این بیانگر همسو بودن گویه ها با سازه نظری است. در شکل زیر تحلیل 
عامل تأییدی مرتبه اول که شامل بارهای عاملی و میزان خطاهای آنها است، ارائه شده است.
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c شکل 5 : بارهای عاملی هر سؤال و میزان خطاهای آنها در تحلیل عاملی مرتبه اول شاخص های ویژگی های شخصیتی

پایایی: ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از شاخصها به شرح زیر می باشد.
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d جدول 12: پایایی محاسبه شده

آلفای کرونباخشاخص

0/911کارکردها

0/851مهارت

0/871اخالق حرفه ای

0/773دانش

0/720شخصیتی

0/787پایایی کل مقیاس

نتایج :بر اســاس بررســی های انجام شــده 79/38 درصد )258 نفر( از پاسخگویان زن و 
20/62 درصــد )67 نفر( مرد بوده اند.همچنین 10/15 درصد از پاســخگویان بین 20 تا 30 
ســال سن داشــته اند، 23/08 درصد بین 31 تا 40 ســال، 52 درصد بین 41 تا 50 سال و 
14/77 درصد نیز بین 51 تا 60 سال داشته اند. در خصوص میزان تحصیالت 62/46 درصد 
)203 نفر( لیسانس و 37/54 درصد )122 نفر( فوق لیسانس بوده اند. 18/15 درصد )59 نفر( 
از پاسخگویان تا 10 سال سابقه خدمت دارند و 54/46 درصد )177 نفر( بین 11 تا 20 سال 
و 27/38 درصد )89 نفر( نیز بین 21 تا 30 ســال سابقه خدمت داشته اند. بنابراین اکثریت 

پاسخگویان 11 تا 20 سال سابقه خدمت داشته اند. 
در این بخش شاخص های توصیفی متغیرهای مورد اندازه گیری در پژوهش با توجه به مدل 
پیشــنهادی به تفکیک گزارش شده اســت. در ابتدا شاخص هاي آمار توصیفي نمرات حاصل 

از اجراي متغیر کارکردهای مدیریت و خرده مقیاس های آن محاسبه و گزارش شده است:
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d جدول 13- اطالعات توصیفي متغیر کارکردهای مدیریت و خرده مقیاس های آن

انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3251.504.502.502.690.460.03هدایت و رهبری

3252.003.572.862.840.260.01برنامه ریزی

3252.004.333.003.090.340.02سازماندهی

3252.005.003.003.020.660.04هماهنگی

3252.503.833.173.120.220.01کنترل نظارت ارشیابی

3252.423.682.932.950.200.01کارکردهای مدیریت

بر طبق نتایج بین مؤلفه »هدایت و رهبری« با ســایر مؤلفه ها تفاوت معناداري وجود دارد. 
همچنین باالترین میانگین مربوط به مؤلفه »کنترل و نظارت و ارزشیابی« و کمترین میانگین 

مربوط به مؤلفه »هدایت و رهبری« است. 
در ادامه، شاخص هاي توصیفي نمرات متغیر دانش مدیران و خرده مقیاس های آن محاسبه 

و گزارش شده است:

d جدول 14- اطالعات توصیفي متغیر دانش مدیران و خرده مقیاس های آن

انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3251.005.003.002.990.320.02آشنایی با کامپیوتر

نظریه های مدیریت و 
رهبری

3251.004.003.002.520.590.03

3251.004.002.002.380.590.03روانشناسی تربیتی

3251.003.002.002.400.540.03روشهای تدریس
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انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3251.004.003.002.580.520.03نظارت و راهنمایی

3252.004.003.002.960.540.03مدیریت مالی و بودجه

برنامه ریزی درسی و 
آموزشی

3251.004.003.002.580.560.03

3252.003.003.002.780.410.02ارزشیابی آموزشی

3252.005.003.003.400.610.03قوانین و بخشنامه ها

3251.883.652.782.750.220.01دانش

بر طبق نتایج بین مؤلفه »آشنایی با قوانین و بخشنامه ها« با سایر مؤلفه  ها تفاوت معناداري 
وجود دارد. همچنین میانگین مؤلفه آشــنایی با روانشناســی تربیتی نســبت به مؤلفه دیگر 

پایین تر است 
در جدول زیر، شــاخص هاي آمار توصیفي نمرات متغیر ویژگی های شــخصیتی مدیران و 

خرده مقیاس های آن محاسبه و گزارش شده است:

d جدول 15- اطالعات توصیفي متغیر ویژگی های شخصیتی مدیران و خرده مقیاس های آن

انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد
میانگین

3241.004.002.002.160.670.04حسن خلق

3251.004.003.002.900.570.03انتقاد پذیری

3252.005.003.003.340.610.03تواضع

3252.005.003.003.350.610.03عدالت

3252.005.003.003.460.580.03سعه صدر

3252.004.003.003.320.560.03انعطاف پذیری
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انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد
میانگین

3252.004.003.003.460.580.03اعتماد به نفس

3252.005.004.003.640.620.03دلسوزی

3252.004.003.003.080.600.03شجاعت

3252.004.003.002.920.560.03پر انرژی بودن

3251.004.002.002.240.610.03ریسک پذیری

3253.005.004.004.170.560.03مسئولیت پذیری

3252.004.003.002.860.430.02تعهد

3252.004.003.002.940.720.04دموکراتیک بودن

3252.383.753.133.140.230.01ویژگی های شخصیتی

بر اســاس نتایج گزارش شده در جدول باال، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس ویژگیهای 
شــخصیتی به ترتیب برابر با 3/14 و 0/23 گزارش شده اســت. به همین ترتیب میانگین و 

انحراف استاندارد مؤلفه های ویژگیهای شخصیتی گزارش شده است. 
در ادامه، شــاخص هاي توصیفي نمرات متغیر اخالق حرفه ای مدیران و خرده مقیاس های 

آن محاسبه و گزارش شده است:

d جدول 16- اطالعات توصیفي متغیر اخالق حرفه ای مدیران و خرده مقیاس های آن

انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3251.504.503.002.860.450.03دانش آموز محوری

پیگیری مسائل و 
مشکالت

3252.005.003.003.270.530.03

3252.005.003.003.440.630.03وظیفه شناسی
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انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3252.005.003.003.450.540.03حمایت از حقوق افراد

3253.005.004.004.180.750.04قانون مداری

3253.005.004.004.080.450.03عدم سوء استفاده از مقام

تالش برای ارتقای 
حرفه ای

3252.005.004.003.590.580.03

3252.834.443.393.420.250.01اخالق حرفه ای مدیران

بر اساس نتایج گزارش شده در جدول باال، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس اخالق حرفه 
ای مدیران به ترتیب برابر با 3/42 و 0/25 گزارش شــده اســت. همچنین میانگین و انحراف 
استاندارد مؤلفه های این مقیاس به ترتیب گزارش شده است. در ادامه، شاخص هاي توصیفي 

نمرات متغیر مهارتهای مدیران و خرده مقیاس های آن محاسبه و گزارش شده است:

d جدول 17- اطالعات توصیفي متغیر مهارتهای مدیران و خرده مقیاس های آن

انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3252.174.173.173.260.320.02ارتباطات

3251.505.003.003.220.500.03مهارت ادراکی

3252.334.333.333.480.340.02مهارت انسانی 

3251.334.002.672.630.340.02مدیریت بحران

3251.004.502.502.480.470.03حل مسأله

3252.603.803.203.190.260.01مدیریت تعارض

3252.203.603.003.040.260.01تصمیم گیری

3251.334.332.672.670.470.03هوش هیجانی
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انحراف میانگینمیانهحداکثرحداقلتعدادمقیاس
استاندارد

خطای استاندارد 
میانگین

3252.004.503.002.860.540.03مدیریت زمان

3251.603.602.802.730.310.02توانمند سازی

3251.403.202.202.200.290.02مدیریت دانش

3252.334.003.003.000.380.02کار تیمی و گروهی

3251.005.003.003.000.810.05مهارت تشخیص

3251.005.003.002.860.750.04مهارت سازگاری

3252.403.803.003.020.270.01خالقیت

3252.004.503.002.880.450.03مهارت پژوهش

3251.254.502.252.390.400.02مدیریت تغییر

3252.004.503.503.240.450.02تفکر استراتژیک

3252.523.282.892.900.120.01مهارت های مدیران

بر اســاس نتایج گزارش شده در جدول باال، میانگین و انحراف استاندارد مقیاس مهارتهای 
مدیران به ترتیب برابر با 2/90 و 0/12 گزارش شــده اســت. همچنیــن میانگین و انحراف 
اســتاندارد مؤلفه های این مقیاس به ترتیب گزارش شــده اســت. بر طبق نتایج بین مؤلفه 
»مدیریت دانش« با ســایر مؤلفه ها تفاوت معناداري وجــود دارد. همچنین باالترین میانگین 
مربوط به مؤلفه »مهارت انسانی« و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه »مدیریت دانش« است.

نتیجه گیری

وضعیــت مدیریت مدارس در بعــد کارکردها،بصورت کلی از میانگین)3(پایین تر اســت.در 
حالیکه توانمندی در اجرای درســت کارکردهــای مدیریتی، همان گونه که از مفهوم کارکرد 
برمی آید)به معنای فعالیتهای اساسی و مهمی که در نیل به اهداف سازمان ضرورت دارند(به 
قدری مهم و تاثیر گذار اســت که برخی چگونگی عملکرد مدیران در این بعد را تعیین کننده 
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اثربخشی یک مدرسه می دانند.در واقع مدیران مدارس برای انجام وظایفشان و تحقق اهداف 
مدرســه نیازمند کار با کارکنان مدرسه در یک فضای یادگیری حرفه ای هستند که این امر 
مستلزم بکارگیری درست کارکردهای مدیریتی است)الننبرگ،به نقل از بالنکستین،2010(.

همچنیــن در بین پنج کاردکرد مدیریتــی، پایین ترین نمرات مربوط به دو کارکرد هدایت و 
برنامه ریزی اســت. که میتوان گفت ضعف نســبی مدیران در این دوکارکرد مهم با توجه به 
جایگاه ویژه برنامه ریزی ) در راس هرم وظایف مدیریت (و هدایت)که الزمه جلب مشارکت، 
همراهی وتعهد کارکنان است (می تواند عواقبی از جمله اتالف وقت و انرژی، کاهش عالقمندی 
و انگیزش وتقویت ارتباطات غیر اثربخش و در نهایت نقصان در انســجام ســازمان مدرســه 
گردد)بارنت،2005(.این شــرایط در کنار عواقب نقصان در ســایر کارکردها از جمله کاهش 
رضایت شــغلی وتعهد و افزایش غیبتها و جابجایی ها )ناشــی از ضعف سازماندهی (،کاهش 
عملکرد،ضعف پاسخگویی،انحراف برنامه ها )ناشی از ضعف نظارت، کنترل وارزشیابی (،رقابت 
ناســالم،نقصان در انسجام و یکپارچگی سازمان مدرســه وعدم تحقق اهداف)ناشی از ضعف 
هماهنگی( منجر به ظهور سازمانی ناکارآمد و غیر اثربخش خواهد شد)والدرون،سانتاکومار و 

آروالج،2000(.
وضعیت مدیریت مدارس در بعد دانش نیز بصورت کلی نمره ای پایین تر از متوســط اخذ 
کرده است.با نگاهی به نتایج کسب شده مشخص می گردد که تنها دربعد قوانین و بخشنامه ها 
میانگین نمرات کسب شده باالتر از 3 بوده و در بقیه خرده مقیاسها، مدیریت مدارس وضعیت 
مطلوبی ندارد.این در حالی اســت که امروزه دانش و معلومات نظری برای مدیران آموزشــی 
مهمترین بعد توســعه آنهاست زیرا توسعه معلومات زیربنای توسعه مهارت ها، نگرش و بینش 
محسوب می شــود. برای مدیر، داشتن اطالعات الزم جهت کسب مسائل عمومی و فهم کلی 
آنها الزم اســت. در این مفهوم مدیر باید فردی تحصیلکرده باشــد کــه قادر به درک روابطه 
منطقی بین پدیده ها و تعبیر و تفســیر آنهاست و سالها تحت تعلیم و تربیت، آگاهی های الزم 
در رابطه با شغل و مسائل روزمره کارخود راکسب کرده است. )فروغی،1385(.نکته قابل ذکر 
دیگر در این بخش آن اســت که پایین ترین نمرات مربوط به روانشناســی تربیتی و روشهای 
تدریس است . در حالیکه یک مدیر باید فردی توانمند در ایجاد جوی مناسب برای فرآیند یاد 
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دادن، یادگرفتن، شکل دادن به شخصیت، جریان پیدا کردن عواطف و در یک کلمه بالندگی 
انسانها باشد. مدیر با روان شناسی مناسب می توان روحیه معلم خسته از دغدغه های گوناگون 
را بهبود بخشــد، نیازمندی های روانی کارکنان و البته دانش آموزان را درک و ارتباطات را که 
هســته اصلی مناسبات انسانی در مدرسه است را تســهیل کند ) فتحی، سایت زیبا وب( به 
عبارت دیگر مدیر آشــنا با روان شناســی تربیتی، تالش می کند جو یادگیری و آموزش پویا 
و باز خوردهنده ای را فراهم نماید )کارگروه اصول مدیریت مراکز آموزشــی،1997(.از سوی 
دیگر آشنایی یک مدیر با روش های مختلف و نوین تدریس می تواند به عنوان راهنما ومحرکی 
برای تشــویق معلمان در بکارگیری این روش ها باشد در واقع مدیر با درک اهمیت بکارگیری 
روش های تدریس متناسب، در جهت تامین امکانات و حمایتهای الزم گام بر داشته و می تواند 

راهنمای مناسب و در دسترسی برای همکارانش باشد.
در خصوص مولفه مهارتهای مدیریت مدارس،نیز به طور کلی میانگین نمره کســب شــده 
پایین تر از متوســط است.این در حالی است که تحقیقات مختلف وجود رابطه بین مهارتهای 
مختلف مدیران و اثربخشی آنها را تایید نموده اند )قنبری و رجبی،1389وحسین پور، تعمیمی، 
هاشــمی و جعفر زاده، 2014و کوالسکی، 1992(همچنین نتایج نشان دهنده ضعف بیشتر در 

سه خرده مقیاس مدیریت دانش، مدیریت تغییر و حل مساله در مدیریت مدارس است. 
امروزه صاحب نظران معتقدند، آینده از آن جوامعی اســت که نظام تعلیم و تربیتی پویا و 
خالق برای خود تدارک ببیند تــا بتوانند جوانان را برای زندگی کردن، خوب زندگی کردن، 
یاد گرفتن و آماده شدن برای ایفای نقش در آینده ای که پر از تغییر است آماده کنند. آینده 
کودکان و جوانان پر از تغییر است، آنها را باید برای آینده ای پر از تغییر و تحول آماده کرد. 
آنها باید تغییر را شناخته، به آن فکر کنند، اهل تغییر و تحول باشند و از ترس و مقاومت در 
برابر آن بپرهیزند بر این اســاس آموزش و پرورش باید خود اهل تغییر و عامل آن باشــند از 
سوی دیگر عدم تحقق بسیاری از اهداف تعیین شده آموزش و پرورش خبر از ناتوانی روشهای 
مدیریتی فعلی در آموزش و پرورش دارد و ضرورت هر چه بیشــتر بازبینی و اعمال تغییرات 
مناسب را نمایان تر می نماید )ایزدی و یزدخواستی،1385( با توجه به اینکه آموزش و پرورش 
خود مدعی تغییر و تحول در جامعه می باشد باید مدیرانی را به کار گیرد که دارای مهارت های 
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الزم برای مدیریت تغییر بوده، تا بتوانند بااســتفاده به جا و اثر بخشــی از آنها به ایجاد تغییرا 
ت و تحوالت در مدرسه کمک نمایند ) احمدی و نریمانی،1389(.

در خصــوص مدیریت دانش نیز باید گفت مــدارس به دلیل اینکه در حال گذار از پارادایم 
رشد و جهانی شدن هســتند باید مدیریت دانش را بخشی از ماموریت و استراتژی های خود 
قلمداد نمایند زیرا مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیســتم و 
از طرف دیگر با اداره موثر آن دانش می تواند مهمترین عامل در ایجاد و توسعه مدارس دانائی 
محور باشد و این مساله نیازمند رهبری آگاه و مدیریت مشارکتی است که تشویق کننده تفکر 
خالق و انتقادی در محیط آموزشی است )اله سلگی،1390(. تحقیقات مختلف بر وجود رابطه 
بین مدیریت دانش در مدرســه و عملکرد وخودکارآمدی معلمان و بهبود فرایندهای یاددهی 
و یادگیری، کیفیت زندگی کاری، توســعه حرفه ای و رضایت شغلی معلمان تاکید می کنند) 
چو، وانگ، یوئن، 2011وافالکی وند و شــهیدی، 2014 و چو و همکارانش،2011 و پتریدس 

و نودین، 2003 و وانگ و جیا،2005(.
در خصوص اهمیت تاثیر گذاری توانایی حل مساله در افراد نیز تحقیقات نشان داده اند که 
آموزش مهارت حل مســاله باعث افزایش خالقیت در افراد، کنترل خشــم و صرفه جویی در 
زمان می شود)زارع، پیرخائفی و مبینی، 1389 و وکیلی، 1386و تیر، سپینگر و سیزینسکی، 

 .)1995
وضعیت مدیریت مدارس در مولفه ویژگی های شخصیتی و اخالقی مدیران از سطح متوسط 
باالتر اســت.این امر بدلیل اهمیت و تاثیر گذاری ویژگی های شــخصیتی و اخالقی مدیران بر 
شیوه تفکر، سبک رهبری و در نهایت موفقیت یا عدم موفقیت مدیر بسیار حائز اهمیت است 
)پورقاز، کاظمی و محمدی، 1390و گارســیا، دونکن، باب و ری،2013و مشــایخی، خلخالی 
و فرج اللهی، 1389( .با نگاهی به نتایج مشــخص است که باالترین نمره در بین ویژگی های 
شــخصیتی و اخالقی متعلق به مســئولیت پذیری مدیران و کمترین نمره مربوط به حســن 
خلق وریســک پذیری است.ک این مساله زنگ خطری برای مدیران میباشد زیرا حسن خلق 
زیربنای ایجاد ارتباطات ســالم درون سازمانی و برون ســازمانی است و در منابع مختلف به 
عنوان یکی از مهمترین شایســتگی های مدیران ذکر گردیده است)هاروی 2004(.همچنین 
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ریسک پذیری به عنوان یکی از صفات پیش نیاز برای توانمندی هایی از جمله تصمیم گیری، 
خالقیت وتغییربوده و بدون آن سازمانها دچار رکود می شوند.

در خصوص آخرین مولفه این الگو یعنی اخالق حرفه ای، با نگاهی به نتایج مشخص است که 
مدیریت مدارس در این بعد باالترین نمره را کسب کرده است.که این مساله به عنوان نقطه قوتی 
برای مدیریت مدارس محسوب می شود.زیرا رعایت اخالق حرفه ای از سوی مدیر باعث ایجاد جو 
مبتنی بر اعتماد و احترام، رضایت شــغلی،انگیزش و کاهش استرس شغلی می گردد)کوکاپاس 
وکاراکس،2009و آقاداوود، ولی خانی، دهکردی، ملک محمدی و صمدیان، 2013 و سلیمانی، 
عبــاس زاده و آذری، 1391(.باالترین نمره در بین زیرشــاخصهای اخالق حرفه ای مربوط به 
قانون مداری وکمترین نمره مربوط به دانش آموز محور ی اســت.این در حالی اســت که هدف 
اصلی سازمان مدرسه تعلیم و تربیت دانش آموزان است محوریت دانش آموزان در تمام تصمیم 

گیری ها و فعالیت ها به عنوان رکن اساسی این سازمان شناخته می شود.
در نهایت با نگاهی به نتایج مشــخص می شود که وضعیت مدیریت مدارس از نظر ابعاد این 
الگونمره ای کمتر از متوســط می گیرد.که با توجه به حساسیت، اهمیت و تاثیر گذاری شغل 
مدیریت در مدارس این شرایط لزوم بازنگری در انتخاب، انتصاب و آموزشهای این مدیران را 

نشان می دهد.
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