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چکیده
دراین پژوهش به ارائه الگوی شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است.
جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد  32نفر ( 5زن و  05مرد) از خبرگان تشکیل داده است
که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد  32نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب
شدند .روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه
داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی
خواهد شد .ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو ،ابعاد،
مؤلفهها و شاخصهای الگوی شایستگی تنظیم شده است .ابتدا کلیه الگوها ،یافتهها ،مطالعات و
تئوریها بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز ،شاخصها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد
گذاری محوری برای  32نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق
فن دلفی و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد .اعتبار و روایی فرم مصاحبه شایستگی به مدد فن
دلفی به دست آورده شده است .روش تجزیه و تحلیل دادهها کیفی است و نخستین یافته پژوهش
حاضر بیانگر آن است که الگوی بهینه شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی آموزشوپرورش شهر
تهران کدام است .این الگو مرکب از  504شاخص است که میتواند مددیار مدیران در مدارس باشد.
دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی مذکور مرکب از چه ابعادی است .این الگو مرکب
از  9بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد ذهنی بینشی ،بعد درون فردی ،بعد بین فردی ،بعد
اخالقی ،بعد عملکردی و بعد رهبری است در سومین یافته پژوهش حاضر مؤلفههای سازنده الگوی
مذکور  53مورد است که شامل مهارتهای تصمیم گیری ،مهارتهای ادراکی ،شایستگیهای
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکز ،تهران،
ایران.
 استاد گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول) a_khorshidi40@yahoo.com

 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 استاد گروه آموزش عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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شخصیتی ،رفتار حرفهای ،کار تیمی ،مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای ،شایستگیهای ارزشی،
مدیریت منابع انسانی ،مدیریت اجرایی ،دانش و مهارت ،استاندارد سازی و مدیریت است چهارمین
یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مؤلفههای الگوی مذکور مرکب از چه شاخصهایی
است.
واژههای کلیدی :الگو ،بعد اخالقی ،بعد بین فردی ،بعد درون فردی ،بعد ذهنی بینشی ،بعد رهبری،
بعد عملکردی ،شایستگی ،مدارس ابتدایی

مقدمه
در دنیای پر تحول امروزی مدیران یکی از اهرمهای کلیدی در اداره سازمانها به شمار
میروند و داشتن مدیران توانمند که بتوانند سازمانها را در کشاکش امواج خروشان
تحوالت و رقابت با موفقیت به سوی آرمانها هدایت نمایند یک مزیت رقابت ملی
شناخته میشود (زاهدی و شیخ .)5375 ،همچنین تغییرات سیاسی ،اقتصادی،
جغرافیایی و فناوری ،تاثیرات شگرفی بر سازمانها داشته است ،سرعت این تغییرات،
همراه با افزایش رقابت جهانی ،سازمانها را مجبور کرده است تا با بازاندیشی در
شیوههای انجام کار خود ،فعالیتهای خود را مجدداً سازماندهی کنند .از جمله
موضوعات مهم دنیای امروز به این موارد میتوان اشاره کرد :نوآوری و دانش مهمترین
عامل تولید قلمداد میشود (هوسیلد و بکر .)0252 ،5ذهن کارکنان و مدیران به بانک
اطالعات استراتژیک تبدیل شده است (سولیمن و اسپونر .)0255 ،0بر این اساس دانش
و مهارت کارکنان مهمترین منبع مزیت رقابتی سازمانها لقب گرفته است و نقش منابع
انسانی به دلیل کمیابی ،ارزشمندی ،جانشین و تقلیدناپذیری بااهمیتتر شده است
(گابریرا .)0253 ،3با توجه به اینکه انسـانها در قلب سازمانها ،نقشی حیاتی و تعیین
کننده را بر عهـده دارند (نیرومند و همکاران .)5379 ،لذا شایستگیهای آنها باید
تقویت شود .بر این اساس هر سازمانی که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه
کرده باشد مطمئناً تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد داشته است و کارآمدی و
شایستگی تنها از طریق توجه به برنامههای ارتقاء و بهبود ویژگیها و شایستگیها تحقق
خواهد یافت (ابوالعالیی و همکاران.)5375 ،
1. Huseild & Becker
2. Soliman & Spooner
3. Gabrira
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امروزه مدیریت و شایستگیهاى آن در رأس همه مسائل قرار دارد اگر مدیرى تفکر
راهبردى نداشته باشد و نتواند راهکارها و روشهاى مناسب را با تفکر سریع درک کند،
هرگز قادر نخواهد بود سازمان را به تحقق اهداف و به کارگیرى روشهای مناسب
هدایت کند (محمودی و همکاران .)5375 ،مدیران ،یکی از مهمترین ارکان در هر
سازمان و به ویژه سازمانهای آموزشی به شمار میآیند که در انجام مأموریتها و تحقق
اهداف سازمان نقش به سزایی دارند .از اینرو ،همواره موفقیتها و شکستهای یک
سازمان به حساب مدیران آن گذاشته میشود .در این میان ،درکشورهای در حال توسعه
که نگرش سیستمی در سازمانها کمتر نهادینه شده است ،نقش مدیران از اهمیت بیشتری
برخوردار است .در این سازمانها ،مدیرانی که از ویژگیهای مطلوب (شایستگی)
برخوردار باشند ،سازمان را به سمت رشد و تعالی سوق میدهند ،عملکرد آنرا باال
میبرند و شایستگی و شایسته ساالری را در سیستم جاری میسازند (پورکریمی و
صداقت.)5373 ،
در همین راستا ،شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه در سال  5310پیشنهاد
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور ارتقاء بهره وری و کارایی نیروی انسانی
و مدیریت دستگاههای اجرایی و برقراری نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مدیران متعهد
و متخصص و ایجاد ثبات در مدیریتها و افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقاء شغلی،
ضوابط انتخاب ،انتصاب و تغییر مدیران را تصویب نموده است .در ماده  7این آیین نامه
آمده است که به منظور شناسایی افراد شایسته برای تصدی پستهای مدیریتی و فراهم
نمودن زمینههای بروز توانایی و لیاقت افراد ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و
دستگاهها میتوانند نسبت به برگزاری آزمونهای عمومی و اختصاصی مدیریتی از بین
داوطلبان پستهای مدیریتی و سرپرستی اقدام و افراد واجد شرایط را به مقامات مسئول
معرفی کنند (مصوبات برنامه اصالح نظامهای مدیریتی از هفت برنامه تحول در نظام
اداری.)5310 ،
دین مبین اسالم نیز به فرهنگ شایسته پروری تاکید فراوان و به کارگماری شایستگان
سفارش زیادی نموده است .منصبها و مسئولیتها ،امانتهایی به شمار میآیند که باید
به اهلش واگذار شوند ،همانا خداوند شما را امر میکند که امانتها را به اهل آن واگذار
کنید (سوره نسا ،آیه  .)51شایستگی به شیوههای مختلفی تعریف شده است .به عنوان
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نمونه آرمسترانگ )0253(5شایستگی را مجموعة دانش ،مهارتها ،خصوصیات
شخصیتی ،عالیق ،تجربهها و توانمندیهای مرتبط با شغل میداند که دارنده آنها را قادر
میسازد در سطحی باالتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت بپردازد .در واقع ،شایستگی
الگویی را ارائه میکند که نشان دهنده فرد یا عملکرد برتردر شغل محوله است (تسلیمی
و همکاران.)5370 ،
از نظر مککلند  )0254(0شایستگی عبارت است از ترکیبی از انگیزهها ،ویژگیها،
خودانگاریها ،نگرشها یا ارزشها ،دانش محتوایی و یا مهارتهای رفتاری شناختی،
هر ویژگی فردی که به طور قابل اعتماد قابل اندازه گیری یا سفارش است و میتواند
برای تمایز قائل شدن بین کارکنان عالی و متوسط نشان داده شود .لوسیا و لپسینگر
 )0255(3شایستگی را ،گروهی از دانش ،مهارت و نگرشهای مرتبط میدانند که بر
بخش عمدهای از شغل یک فرد اثر میگذارند و با عملکرد شغلی همبستگی دارند .طبق
تعریف جامعه بینالمللی عملکرد ،مجموعه دانش ،مهارت و نگرشهایی که کارکنان را
قادر میسازد فعالیتهای مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد
انتظار و به صورتی اثر بخش انجام دهند؛ شایستگی نامیده میشود .بنابراین و براساس
تعاریف فوق میتوان گفت اغلب تعاریف شایستگی به دانش ،تواناییها ،مهارتها،
ویژگیهای شخصی ،رفتارها و صالحیتهایی اشاره دارد که به اهداف سازمانی مربوط
است و نقش کلیدی در دستیابی به اهداف دارند .اساساً خصوصیت افرادی که میتوانند
به معیارهای اثربخشی دست یابند ،شایستگیهای آن افراد خوانده میشود؛ یعنی ،افراد
شایسته ،افرادی هستند که الگوی رفتاری مطلوبی را ارائه میدهند و این امر در عملکرد
به معیارهای اثربخشی تعبیر میشود( .خنیفر.)5374 ،
در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز ،برنامههای توسعه قابلیتهای مدیران در
سطوح مختلف مدیریت که به منظور کارایی و اثر بخشی فعالیتهای آن انجام میگیرد،
مهمترین و ارزشمندترین هدف و رسالت سازمانها محسوب میشود .در همه
سازمانها (دولتی و غیر دولتی) گزینش ،آموزش و تربیت حرفهای مدیران خوب و
اثربخش یکی از مشکالت اساسی است .مشاغل مدیریتی نوعاً پیچیده بوده و انجام
1. Armstrong
2. Mcclelland
3. Lucia & Lepsinger
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موفقیت آمیز و اثربخش آن در سازمان نیازمند مجموعهای از شایستگی ،مهارتها،
تواناییها ،و ویژگیهای خاص است .شایستگی ابزاری اساسی برای برنامه ریزی و
مدیریت نیروی کار است .زیرا اعتقاد برآن است که سرمایههای انسانی عامل مهم در
کسب مزیت رقابتی پایدار سازمانها هستند .درواقع توجه زیاد به رویکرد شایستگیها
نشات گرفته از توانمندیهای سازمانها است .به بیان دیگر سازمان موفق و مؤثر مزیت
رقابتی خود را با توسعه شایستگیهای افراد ایجاد و حفظ میکند .از طرف دیگر
رویکرد شایستگیها برای توسعه مدیران بسیار حائز اهمیت است زیرا از این طریق
میتوانند عملکرد خود را توسعه و بهبود بخشند (هورتن .)0253 ،شایستگیها با
عملکرد موفقیت آمیز در ارتباط هستند لذا باید خود را در الگوهای رفتار قابل مشاهده
بصورت مثبت و سودمند نشان دهند و بتوان آنها را در قالب الگوهایی رفتاری تعریف
کرد .الگوی شایستگی میتواند برای شناسایی شایستگیهای مورد نیاز برای بهبود
عملکرد در کار فعلی خود و آمادهسازی برای مشاغل دیگر ،و شناسایی شکافها و
نقصها مورد استفاده قرار گیرد .در این راستا ،برنامههای پیشرفت فردی و آموزشهای
ضمن خدمت برای پرکردن این شکافها ارائه میشود .از نظر فاگ ( ،)5777الگوی
شایستگی ابزار توصیفی برای شناسایی شایستگیهای الزم برای فعالیت یک نقش خاص
در کار ،شغل ،سازمان یا صنعت است .به عبارت ساده ،الگوی شایستگی شرح رفتاری
شغل است که باید با توجه به هر شغل و حرفه تعریف شود .با این حال مسئولیتهای
مدیران نیاز به شایستگیهای خاصی دارد که متخصصان منابع انسانی اگر میخواهند
موفق باشند باید آنها را به دست آورند .در ادبیات منابع انسانی این شایستگیها در قالب
یک لیست از مهارتهای مرتبط ،دانش ،بینش ،صفات ،توانایی تعریف شده است ،و
شناسایی این شایستگیها باید در دستور کار مدیران ارشد که تحت فشارهای رقابتی،
سیاسی و اجتماعی و آگاهی ذینفعان قرار دارند ،قرار گیرد .لذا در اختیار داشتن
مجموعهای از صالحیتهای مدیریتی میتواند به عنوان یک پیششرط برای رشد
اقتصادی و بقای کسب و کار از طریق جلب مشتری کمک کند( .طهماسب و همکاران،
.)0254
در خصوص اینکه مدیران باید چه شایستگیهایی داشته باشند پژوهشهای مختلفی
انجام شده است که به برخی از آنها اشاره شد .این پژوهشها مبنایی برای شناسایی

پژوهش در نظامهای آموزشی /ویژهنامه /بهار 4317

11

مفاهیم و شاخصهای شایستگی مدیران میباشند که بر اساس مطالعات و بررسیهای
صورت گرفته مبنای نظری تحقیق حاضر میباشند ،لیکن مدل مفهومی پژوهش حاضر،
مدل ملینگ ،مورالس و الیتمن ( )0254است که چارچوبی برای شایستگی مدیریت
کسب و کار مدرسه است و شایستگیهای این مدل در قالب  9بعد و  09مؤلفه طبقه بندی
شدهاند .شش بعد مدل عبارتند از :مدیریتکردن خود و مهارتهای شخصی ،تهیه مسیر،
سهولت در تغییر ،کارکردن با افراد ،استفاده مؤثر از منابع ،دستیابی به نتایج .در زیر مدل
مفهومی پژوهش ارائه شده است.
خود مدیریتی و
مهارتهای شخصی
مدیریت منابع خود

تهیه مسیر
مهیا کردن
رهبری

حفظ توسعه حرفهای طرحریزی بهبود
مداوم ()CPD

مدرسه

سهولت در تغییر
طرحریزی،
رهبری و اجرای
تغییر سازمانی.
توسعه نوآوری

تضمین
توسعه شبکههای
شخصی

مطلوبیت با

ظرفیت سازی

الزامات قانونی،

برای تغییر

تنظیمی ،اخالقی

سازمانی

و اجتماعی
حفظ ارزشها و
اخالق حرفهای

کارکردن با افراد

استفاده مؤثر

دستیابی به

از منابع

نتایج

تخصیص و پایش

مدیریت

مدیریت

پیشرفت کار

منابع مالی

پروژهها

توسعه روابط سودبخش

مدیریت

با همکاران و ذینفعان

تکنولوژی

بکارگیری ،استخدام و
حمایت از برنامه ریزی
نیروی کار و سازماندهی
دوباره

مدیریت
فرآیندهای
مدرسه

مدیریت

اجرای بهبود

سالمت و

خدمات

ایمنی

مدرسه

مدیریت عملکرد و

مدیریت

بهبود عملکرد

توسعه کارکنان

منابع فیزیکی

مدرسه

پرورش فرهنگ

ایجاد ،توسعه و رهبری

مدیریت

مدرسه

تیمها

تأثیر محیط

مدیریت ریسک

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

افشاری و همکاران ( ،)5373در پژوهشی به مطالعه تطبیقی صالحیتهای حرفهای و
شایستگی مدیران دوره ابتدایی نظام آموزشوپرورش ایران با کشورهای ژاپن ،امریکا و
استرالیا پرداختند .هدف این پژوهش ،شناسایی برنامههای صالحیت ،مهارت و
شایستگیهای حرفهای مدیران در چهار کشور ایران ،ژاپن ،استرالیا و آمریکا است .این
تحقیق یک تحقیق تطبیقی است .اطالعات مورد نیاز آن برای پاسخگویی به پرسشهای
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تحقیق از طریق اسناد و مدارک کتابخانهای ،گزارشهای تحقیقی ،سایتهای معتبر علمی
التین و سایتهای وزرات آموزشوپرورش کشورهای مورد مطالعه گردآوری شده است.
الگوی مورد استفاده در این زمینه ،الگوی بردی است .مهمترین نتایج بدست آمده نشان
میدهد که معیارها و شاخصهای تعیین شایستگی مدیران ابتدایی در ایران نسبت به
کشورهای ژاپن ،استرالیا و آمریکا به صورت کلی تعیین شده و در مواردی همچون تعیین
آزمون صالحیت برای انتخاب مدیران مدارس ،ارائه گواهینامه مقدماتی و پیشرفته برای
شایستگی مدیران ،ارتقاء حداقل میزان تجربه و سابقه آموزشی موفق و مدرک تحصیلی
برای مدیران ،گذاردن حداقل شرایط سنّی و دارا بودن آثار علمی و تحقیقاتی در مدیران
مدارس در ایران نسبت به کشورهای مورد بررسی دارای ضعف بوده است.
امیری جامی و عالیی ( ،)5373پژوهشی با عنوان «تدوین الگوی پیشنهادی
شایستگیهای موردانتظار مدیران آموزشی مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان
تربت جام» انجام دادهاند .این پژوهش به منظور بررسی و تبیین شایستگیهای عمومی و
اختصاصی مدیران مقاطع سه گانه مدارس دخترانه و تهیه فهرستی از شایستگیهای
عمومی و اختصاصی موردانتظار از مدیران و تدوین چارچوب مبنایی برای مدیران
آموزشی مقاطع سه گانه مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بود .در این پژوهش کیفی
از نوع مطالعه موردی 19 ،نفر به عنوان شرکت کننده وارد مطالعه شدند .دادهها توسط 19
مصاحبه نیمه ساختار یافته جمعآوری شده و مضامین به شیوه استقرایی استخراج گردید،
با بهرهگیری از روش استروبرت کدگذاری شد و به شیوه تفسیری مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت و در نهایت به منظور ارائه چهارچوب مناسب از شایستگیهای مدیران
آموزشی از شیوه تحلیل ساختاری استفاده گردید .یافتهها نشان داد که شایستگیهای مورد
انتطار مدیران را میتوان در قالب دو بعد اصلی شایستگیهای عمومی و شایستگیهای
اختصاصی و در چهار مقوله طبقهبندی کرد .این مقولهها عبارت بودند از )5 :فضائل
اخالقی (ایمان و تقوا ،تعهد و مسئولیتپذیری ،عدالت محوری ،اعتمادآفرینی و وحدت
آفرینی)  )0ویژگیهای شخصیتی (قاطعیت ،خالقیت و نوآوری ،بینش راهبردی،
برانگیختگی ،آراستگی ،هوش فرهنگی و تحصیالت)  )3انتظارات نقش (تصمیم گیری،
مدیریت دانش ،مدیریت زمان ،مدیریت منابع ،مدیریت استعداد ،مدیریت ارتباطات،
مربیگری و حل مسئله) و  )4وظایف (برنامهریزی ،نظارت و راهنمایی و التزام به قوانین
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هماهنگی و سازماندهی) .یافتههای پژوهش نشان داد که مؤلفههای ایمان و تعهد در مورد
شایستگیهای عمومی موردانتظار از مدیران آموزشی و مؤلفه ارتباطات در مورد
شایستگیهای اختصاصی مورد انتظار از مدیران آموزشی هر یک از مقاطع سه گانه
مدارس دخترانه شهرستان تربت جام بیشتر از سایر شایستگیها مورد تأکید قرار گرفتهاند.
فرزانه ،کریمی و نوروزی ( ،)5374در پژوهشی با عنوان ارائه الگوی صالحیتهای
حرفهای مدیران مدارس متوسطه مطالعه موردی :مدیران مدارس متوسطه شهرستان
شهریار پرداختهاند .برای این منظور از روش تحقیق کیفی وکمی استفاده شد .در بخش
کیفی با استفاده از روش نظریه داده بنیاد به بررسی عوامل شکل دهنده صالحیتهای
حرفهای مدیران مدارس متوسطه به صورت الگوی صالحیتهای حرفهای پرداخته شده و
در بخش کمی نیز با استفاده از روش پیمایش به بررسی وضع موجود و آزمون الگوی
طراحی شده اقدام شده است .ابزار مورد استفاده در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی،
پرسشنامه بود .الگوی مفهومی احصا شده در بخش کیفی ،به وسیله پرسشنامه محقق
ساخته به وسیله  095نفر از دبیران مدارس متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی
 73-74و با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری مورد آزمون قرارگرفت .نتایج این
پژوهش حاکی از آن است که صالحیتهای حرفهای مدیران مدارس متوسطه شامل چهار
مؤلفه اساسی است .این مولفهها عبارتند از :ویژگیهای روانشناختی ،مهارت ،دانش و
نگرش.
بوچاما و همکاران ( ،)0254در پژوهشی به موضوع «شایستگیهای مدیریت مدرسه:
عقاید ادراکی و خودکارآمدی مدیران مدرسه» در کبک کانادا پرداختند .آنها معتقدند بر
اساس متون مختلف ،تجدیدنظر در کارآموزی و کاندید شدن برای مدیر آتی مدرسه
براساس نیمرخهای شایستگی انجام میشود .در کبک ،وزیر آموزش نیمرخ شایستگی را
از سال  0221بطور مخصوص برای مدیران مدرسه تشکیل داد .این مطالعه ،پرسشنامهای
را براساس عقاید ادراکی و خودکارآمدی مدیران مدرسه باتوجه به این شایستگیها و
عوامل مرتبط با آن پیشنهاد میدهد .وزن پاسخدهندگان بیشتر به سمت مدیریت خدمات
آموزشی و به دنبال آن منابع انسانی ،محیط آموزشی و درنهایت اجرا بود .نتایج نشان
دهنده تفاوت قابل مالحظهای بین مدیریت اجرایی و سطح تعلیم و اندازه مدرسه است.
همچنین در مقایسه با مدیرانی که توسعه حرفهای آنها از طریق مربیگری انجام شده بود،
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مدیرانی که فعالیتهای توسعه حرفهای آنها شامل همایش و سمینار بود ،حس اثربخشی
شخصی بیشتری را در این عامل احساس میکردند .در مدل ارائه شده آنها دو مفهوم
کلیدی ،مشخص شده است :توسعه حرفهای و عقاید خود کارآمدی.
توسعه حرفهای :مفهوم توسعه حرفهای بعنوان ابتکار عمل متمرکز ،جامع و
حمایتشده براساس بهبود اثربخشی دبیران و مدیران تعریف شده است تا در نهایت تأثیر
مثبتی بر پیامدهای دانشآموز بگذارد (هیرش .)0227 ،توسعه حرفهای شامل فرآیندها و
فعالیتهایی است که از طریق آن دبیران به دانش ،مهارتها (شورای توسعه ملی کارکنان)
و نگرشهای حرفهای دست مییابند تا یادگیری دانشآموز بهبود یابد( .گاسکی.)0222 ،
عقاید خودکارآمدی :نظریه عقاید خود کارآمدی که قبالً به آن نظریه اجتماعی
شناختی میگفتند( .باندورا ،)5719 ،نظریه یادگیری اجتماعی است .این عقیدهای ذهنی
است که یک فرد قابلیت انجام موفقیتآمیز یک عمل را دارد .این نظریه نه تنها یکی از
تعیینکنندهترین مکانیزمهای روانشناختی رفتار بشر را ارائه میدهد ،بلکه همچنین یکی
از مهمترین مفاهیم در گروه نظریههای انگیزشی محسوب میشود (لندی5775 ،؛ الک،
5775؛ گورل5772 ،؛ اسچانک .)5775 ،براساس ساختارهای عینی و ذهنی ،عقیده خود
کارآمدی نشاندهنده محکومیت عقیده یک فرد است که در رابطه با قابلیت خود در
پرداختن به آنچه که در یک موقعیت مورد نیاز است ،گسترش مییابد .بعنوان متغیر
موقعیتی (باندورا ،)5719 ،توان و مقیاس آن براساس محیط و حدود متفاوت زندگی
فردی متغیر است .خودکارآمدی از طریق مکانیزمهای متعددی توسعه یافتهاست :شناختی
(بیشتر از طریق تعیین اهداف) ،انگیزشی (از طریق پذیرش شیوههای خود تنظیمی) و
عاطفی (از طریق کنترل اضطراب و ارتقای رفتارهای اجتنابی).
اگر آموزشوپرورش در یک کشوری ،پویا ،پر تحرک و پرنشاط باشد طبیعتاً آن
کشور نیز یک کشور بالنده و توسعه یافته خواهد بود .به همین خاطر امروزه
آموزشوپرورش سخت مورد توجه حکومتهاست .باید گفت سرمایه گذاری در
آموزشوپرورش ،یک سرمایه گذاری راهبردی است و غفلت از آن ،کشور را با مشکل
مواجه خواهد ساخت .در فرایند نگاه به آموزشوپرورش ،آموزشوپرورش ابتدایی
جایگاه ویژه و حساسی دارد .این اهمیت و حساسیت به دلیل تاثیرگزاری این دوره در
فرایند رشد و توسعه انسان به عنوان محور توسعه است .در حقیقت میتوان گفت
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آموزشوپرورش موتور حرکت جامعه است که رسالت آن همانا تبدیل منابع انسانی به
سرمایه های انسانی است که تحقق این امر مستلزم داشتن مدیران شایسته است .چرا که
به طور کلی بذر تقوا ،مسئولیتپذیری ،ایثار ،همدردی ،همدلی ،مشارکت ،کارگروهی،
شجاعت ،راستگویی ،روابط انسانی ،منطق و ...در مدرسه پاشیده ،رشد و برداشت
میشوند .گرچه تاکنون پژوهشهای متعددی در زمینههای مختلف اثربخشی مدیران
انجام شده است و وضعیت مدیران آموزشوپرورش بویژه در دورهی ابتدایی که دوره
کاشت است تا حدی از نظر کمی رشد نموده است و این کمیت به موازات رشد ملی و
جهانی است ،لیکن از نظر کیفی هنوز نیازمند کار در این زمینه بویژه در زمینه شایستگی
مدیران هستیم که دلیل بارز آن همانا عدم وجود یک الگوی غالب شایستگی برای
مدیران دوره ابتدایی است .با توجه به مطالب باال و سایر مطالب ،پژوهشگر قصد دارد
به سؤاالت زیر پاسخ دهد )5 :الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی
آموزشوپرورش شهر تهران مرکب از چه ابعادی است؟  )0الگوی شایستگی برای
مدیران دوره ابتدایی آموزشوپرورش شهر تهران مرکب از چه مولفههایی است؟ )3
هریک از مولفههای سازنده الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزشوپرورش
شهر تهران مرکب از چه شاخصهایی است؟  )4اولویتبندی مولفهها و شاخصهای
سازنده شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزشوپرورش شهر تهران چگونه است؟
روش
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی است :زیرا پژوهشگر قصد دارد به توسعه
دانش کاربردی در یک زمینه خاص تحت عنوان ارائه الگوی شایستگی برای مدیران
دوره ابتدایی آمورش و پرورش بپردازد .از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه
از نوع داده بنیاد است که بر تولید ،تأمل و اعتبارسنجی یک نظریه تأکید دارد و از طریق
مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی خواهد شد.
جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد  32نفر ( 5زن و  05مرد) از خبرگان
تشکیل میدهد که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد  32نفر
خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند .در این پژوهش دادهها از طریق مصاحبه با 32
نفر از متخصصان گردآوری شد .تمام مصاحبهها به صورت فردی و توسط شخص
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محقق انجام گرفت .نمونه گیری نظری تا رسیدن مقولهها به اشباع نظری ادامه یافت.
« مقصود از اشباع نظری یعنی زمانی که هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست
نیاید .مقوله از لحاظ ویژگیها و ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و گوناگونیهای آن
را به نمایش بگذارد و مناسبات میان مقولهها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده
باشد» (استراوس و کربین.)5374 ،
ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم مصاحبه سازمان یافته که در آن الگو،
ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگو شایسنگی تنظیم شد .ابتدا کلیه الگوها ،یافتهها،
مطالعات و تئوریها بررسی شد و سپس توسط کد گذاری باز ،شاخص احصا شدند و
بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری برای  32نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد
گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده
شد .اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آورده شده است.
روشهای گردآوری اطالعات ابتدا از طریق مطالعه الگوهای مقدماتی و تئوریها و
مطالعات ملی و جهانی در خصوص شایستگی و احصا شاخصهای هر یک از موارد،
سپس مولفهها ،شاخصها و اولویت آنها به دست خواهد آمد( .تدوین فرم مصاحبه منظم
در قالب ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و اولویت بندی آنها) سپس ارسال فرم مصاحبه منظم
برای حداکثر  32نفر خبره به مدد فن دلفی با فاصله زمانی حداقل  55روز ،الزم به ذکر
است این فر آیند تا اشباع نظری خبرگان ادامه دارد .الگو ،مولفهها و شاخصهای مذکور
توسط  32نفر از خبرگان به کمک فن دلفی به اشباع نظری رسیده و سپس ابعاد ،مؤلفهها،
شاخصهای توسط خبرگان تائید و اعتبار یابی شد.
بحث و نتیجهگیری
نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه شایستگی برای مدیران
مدارس ابتدایی آموزشوپرورش شهر تهران کدام است .مدارس از طریق افزایش
کیفیت ،توان الزم را برای انجام رسالت آموزشی و پرورشی خود را به صورت اثربخش
و کار آمد خواهند داشت .این یافته با یافتههای گالس ()0220؛ کاستر و همکاران
( ،)0225هانتلی ( ،)0221هونگ و همکاران ( ،)0221چانسیری ( ،)0252اسپندوال
( ،)0252بریتس ( ،)0250الهیری ( ،)0255لوبانگا ( ،)0255حاتمی ( )5313کریمی و
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نیکنامی ( ،)5311عبدالهی و همکاران ( )5373مطابقت داردو این شاخصها در مقایسه
با مبانی پژوهش با استناد به قرآن کریم و نهج البالغه و آیات و روایات و اسناد با ال
دستی و سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بومی سازی شده است.
دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی مذکور مرکب ازچه ابعادی است.
این الگو مرکب از  9بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد ذهنی بینشی ،بعد درون
فردی ،بعد بین فردی ،بعد اخالقی ،بعد عملکردی و بعد رهبری است .این یافته با
یافتههای شرمن و همکاران ( ،)0225کال و چب چنگ ( ،)0220بریکمن ( ،)0229زیمبا
( ،)0227اسپندوال ( ،)0252گیبرسون ( )0252بریتس ( ،)0250اسمیت و والتورن
( ،)0252جهانیان ( ،)5317درگاهی و همکاران ( ،)5317افشاری و همکاران ()5373
مطابقت دارد و در مقایسه با مبانی نظری به تعداد آن افزوده شده است.
در سومین یافته پژوهش حاضر مؤلفههای سازنده الگوی مذکور  53مورد است که
شامل مهارتهای تصمیم گیری ،مهارتهای ادراکی ،شایستگیهای شخصیتی ،رفتار
حرفهای ،کار تیمی ،مهارتهای ارتباطی ،اخالق حرفهای ،شایستگیهای ارزشی ،مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت اجرایی ،دانش و مهارت ،استاندارد سازی و مدیریت است که با یا
فته های ایورسن ( ،(0222شرمن و همکاران ( ،)0225کال و چی چنگ ( ،)0220بریکمن
( ،)0229زیمبا ( ،)0227چانسیری ( )0252اسمیت و والورتون ( ،)0252ژئو -شیان و
همکاران ( ،)0255بریتس ( ،)0250برگستروم ( ،)0250بویات ( ،)0254بوچوما و
همکاران ( ،)0254ملینگ ،مورالس و الیتمن ( ،)0254صالح و همکاران ( ،)0255نویس
و همکاران ( ،)0252تحسین و رمایاح ( ،)0255لوبانگا ( ،)0255لین ( ،)0224اسمیت
( ،)0223الین کاتس ( ،)0227کولوس و استول ( ،)0259کولیه و تیلور ( ،)0225الیو و
همکاران ( ،)0252بریو ( ،)0259کولوس و استول ( ،)0259مایو و چوپاوا ( ،)0250دنتون
( ،)5771گریکو ( ،)0225مویالین ( )0225مطابقت دارد و نسبت به مبانی نظری به تعداد
مؤلفهها اضافه شده است.
چهارمین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از مؤلفههای الگوی مذکور
مرکب از چه شاخصهایی است .بدیهی است که به مدد این الگو میتوان یکایک مدیران
مدارس را از نظر شایستگی سنجید و در تهیه گزارش ملی عملکرد مدیران به منظور
ممیزی در مدارس ابتدایی آموزشوپرورش کشور همت گماشت که این خود ابزار بهتر
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تصمیم گیری و سیاست گذاریهای بلند مدت ،میان مدت ،کوتاه مدت در سطح ملی را
فراهم خواهد ساخت ،به عالوه به مدد این الگو میتوان شناسنامه عملکردی مدارس
ابتدایی را تهیه نمود و ابزار خود ارتقایی کیفی آنرا تهیه نمود و در نهایت میتوان به مدد
این الگو به رفع ابهام عمکردی مدیران مدارس همت گماشت .به بیان دیگر کاربست این
الگو ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای آن در انتصاب و انتخاب مدیران ،آموزش ابتدایی
کشور را قادر میکند تا تب علمی خود را از لحاظ انتخاب و انتصاب مدیران شایسته
بسنجند و به عنوان یک قطب نما حرکت علمی خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی
تغییر و سمت و سوی حرکت خود را جهت ارتقا کیفی آن را رو شن نمایند .در این
پژوهش محدودیتهایی وجود دارد من جمله کیفی بودن آن است و در کل پیشنهاد
میشود این پژوهش در غالب یک پژوهش آمیخته انجام شود.
منابع
ابوالعالیی ،بهزاد .غفاری ،عباس .)5375( .مدل شایستگیهای مدیران سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران.
افشاری ،مصطفی .هنری ،حبیب .غفوری ،فرزاد .)5373( .بررسی مهارتهای سه گانة مدیریتی

(ادراکی ،انسانی ،فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاههای سراسرکشور .مدیریت
ورزشی.525-505 :5 .
امیری جامی ،هادی ،عالیی ،حبیبه ( ،)5373تدوین الگوی پیشنهادی شایستگیهای مورد
انتظار مدیران آموزشی مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت جام ،اولین

کنفرانس بینالمللی روانشناسی و علوم رفتاری.
پورکریمی ،جواد ،صداقت ،مریم .)5373( .تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین
مدیران در سازمانهای پژوهشی ،پژوهشهای مدیریت منابع انسانی025-000 ،
تسلیمی ،محمد سعید ،راعی ،رضا ،فرزین وش ،اسداله ،برقی ،میکاییل ،)5370( ،طراحی و

تبیین الگوی شایستگیهای مدیران پروژههای ملی کشور با تمرکز بر ریسک ،مدیریت
دولتی91-59 ،
خنیفر ،حسین ،)5374( .درآمدی بر استاندارد سازی در آموزشوپرورش ،چاپ اول ،تهرا ،آثار
معاصر.
خنیفر ،حسین؛ بهمنیارباروق ،بیتا و مسلمی ،ناهید )5372( .راهنمای تدوین استاندارد آموزش
مهارت محور نسخه دوم .تهران :سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور.
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زاهدی ،شمسالسادات .شیخ ،ابراهیم .)5375( .الگوی قابلیتهای راهبردی مدیران میانی
دولتی .مطالعات مدیریت راهبردی.75-537 :5 ،
سندتحول بنیادین آموزشوپرورش ،)5372( ،سند مشهد مقدس ،شورای عالی
آموزشوپرورش.
صالحی عمران ،ابراهیم و رحمانی قهدریجانی ،الهه  )5375(.بررسی شایستگیهای کانونی در
برنامههای آموزشهای فنی و حرفهای :مروری بر مباحث نظری و تجربیات کشورها35.
فصلنامه مهارت آموزی.فرزانه ،محمد ،پور کریمی ،جواد ،نوروزی ،میترا .)5374( .ارائه الگوی صالحیتهای حرفهای
مدیران مدارس متوسطه
قرآن کریم ،سوره نسا ،آیه .51
محمودی ،سید محمد ،زارعی متین ،حسن ،بحیرایی ،صدیقه .)5375( ،شناسایی و تبیین
شایستگیهای مدیران دانشگاه ،سال اول ،شماره .5
محمودی ،ابراهیم ،عابدی ،اکبر ،حیدری ،یاسر. )5375( ،بررسی شایستگیهای حرفهای مدیران
گروههای آموزشی ،فرایند مدیریت و توسعه ،ص 73-97
مصوبات برنامه اصالح نظامهای مدیریتی از هفت برنامه تحول در نظام اداری ،سازمان مدیریت
و بر نامه ریزی کشور ،زمستان .5310
نیرومند ،پوراندخت .بامداد صوفی بامداد ،جهانیار .اعرابی ،سیدمحمد .امیری ،مقصود.)5379( .
چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکتهای فناوری بنیان :ابعاد ،مولفهها و
شاخصها .مشاوره شغلی و سازمانی.545-595 ،)50(4 .
هومن ،حیدرعلی ( ،)5370راهنمای عملی پژوهش کیفی ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب
علوم انسانی دانشگاهها ،چاپ اول.
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