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 چکیده
دراین پژوهش به ارائه الگوی شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران پرداخته شده است. 

اده است مرد( از خبرگان تشکیل د 05و  زن 5نفر ) 32جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 
نفر خبره حوزه علوم تربیتی انتخاب  32که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 

 شدند. روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه

یک الگوی بومی نهایی  داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری
، ابعاد، سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو ابزار خواهد شد.

مطالعات و ها، ، یافتهالگوی شایستگی تنظیم شده است. ابتدا کلیه الگوها هایشاخصو  هامؤلفه
ند و بعد از مقوله بندی کد احصا شد هاشاخص، بررسی شده و سپس توسط کد گذاری باز هایتئور

نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق  32گذاری محوری برای 
و روایی فرم مصاحبه شایستگی به مدد فن  اعتبار و مصاحبه عمیق به اشباع نظری رسیده شد. فن دلفی

کیفی است و نخستین یافته پژوهش  اهدادهدلفی به دست آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل 
شهر پرورش وآموزشحاضر بیانگر آن است که الگوی بهینه شایستگی برای مدیران مدارس ابتدایی 

مددیار مدیران در مدارس باشد.  تواندیمشاخص است که  504تهران کدام است. این الگو مرکب از 
مرکب از چه ابعادی است. این الگو مرکب دومین یافته پژوهش حاضر بیانگر آن ست که الگوی مذکور 

بعد ، بعد بین فردی، بعد درون فردی، بعد است که به ترتیب اولویت شامل بعد ذهنی بینشی 9از 
سازنده الگوی  یهامؤلفهدر سومین یافته پژوهش حاضر  استبعد عملکردی و بعد رهبری ، اخالقی

 هاییستگیشا، ادراکی یهامهارت، تصمیم گیری یهامهارتمورد است که شامل  53مذکور 
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، ارزشی هاییستگیشای، احرفهاخالق ، ارتباطی یهامهارت، کار تیمیی، احرفهرفتار ، شخصیتی
چهارمین  استاستاندارد سازی و مدیریت ، دانش و مهارت، مدیریت اجرایی، مدیریت منابع انسانی

 یهایشاخصوی مذکور مرکب از چه الگ یهامؤلفهیافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که هر یک از 
 است.
 ،بعد رهبری، بعد ذهنی بینشی، بعد درون فردی، بعد بین فردی، بعد اخالقی، الگو :ی کلیدیهاواژه

 ابتدایی مدارس، شایستگی ،بعد عملکردی

 مقدمه
ها به شمار های کلیدی در اداره سازماندر دنیای پر تحول امروزی مدیران یکی از اهرم

ها را در کشاکش امواج خروشان داشتن مدیران توانمند که بتوانند سازمان روند ومی
یک مزیت رقابت ملی  ها هدایت نمایندتحوالت و رقابت با موفقیت به سوی آرمان

، اقتصادی، (. همچنین تغییرات سیاسی5375، زاهدی و شیخشود )شناخته می
، سرعت این تغییرات، ته استها داشتاثیرات شگرفی بر سازمان، جغرافیایی و فناوری

ها را مجبور کرده است تا با بازاندیشی در سازمان، همراه با افزایش رقابت جهانی
جمله  از های خود را مجدداً سازماندهی کنند.فعالیت، های انجام کار خودشیوه

توان اشاره کرد: نوآوری و دانش مهمترین موضوعات مهم دنیای امروز به این موارد می
(. ذهن کارکنان و مدیران به بانک 0252، 5هوسیلد و بکرشود )ل تولید قلمداد میعام

(. بر این اساس دانش 0255، 0سولیمن و اسپونراست )اطالعات استراتژیک تبدیل شده 
ها لقب گرفته است و نقش منابع و مهارت کارکنان مهمترین منبع مزیت رقابتی سازمان

تر شده است جانشین و تقلیدناپذیری بااهمیت، یارزشمند، انسانی به دلیل کمیابی
و تعیین  نقشی حیاتی، هاسازمانها در قلب (. با توجه به اینکه انسـان0253، 3)گابریرا

های آنها باید (. لذا شایستگی5379، نیرومند و همکاراندارند )کننده را بر عهـده 
قیتی پایدار را تجربه این اساس هر سازمانی که رشدی مستمر و موف بر تقویت شود.

کرده باشد مطمئناً تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد داشته است و کارآمدی و 
ها تحقق های ارتقاء و بهبود ویژگیها و شایستگیشایستگی تنها از طریق توجه به برنامه

 (.5375، ابوالعالیی و همکاران) یافتخواهد 
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 تفکر مدیرى اگر دارد قرار مسائل همه رأس در آن هاىشایستگی و مدیریت امروزه

، کند درک سریع تفکر با را مناسب هاىروش و راهکارها نتواند و باشد راهبردى نداشته
 مناسب یهاروش به کارگیرى و اهداف تحقق به را سازمان نخواهد بود قادر هرگز

 هر در ارکان مهمترین از یکی، (. مدیران5375، همکاران و محمودیکند ) هدایت

 تحقق و مأموریتها انجام در که آیندمی به شمار آموزشی هایسازمان به ویژه و سازمان

 یک هایشکست و هاهمواره موفقیت، اینرو از دارند. به سزایی نقش سازمان اهداف

 توسعه حال در درکشورهای، میان این شود. درمی گذاشته آن مدیران حساب به سازمان

 بیشتری اهمیت مدیران از نقش، است شده نهادینه کمتر هازمانسا در سیستمی نگرش که

شایستگی( مطلوب ) هایویژگی از که مدیرانی، هاسازمان این در است. برخوردار
باال  آنرا عملکرد، دهندمی سوق تعالی و رشد سمت به را سازمان، باشند برخوردار

 و پورکریمیسازند )یم جاری سیستم در را شایسته ساالری و شایستگی و برندمی

 (.5373، صداقت
 پیشنهاد 5310 سال در جلسه در یکصدمین اداری عالی شورای، راستا همین در

 انسانی نیروی کارایی و ارتقاء بهره وری به منظور کشور برنامه ریزی و مدیریت سازمان

 هدمتع مدیران و انتصاب انتخاب مطلوب نظام برقراری و اجرایی هایدستگاه مدیریت و

، شغلی برای ارتقاء کارکنان انگیزش افزایش و هامدیریت در ثبات ایجاد و متخصص و
 آیین نامه این 7ماده  است. در نموده تصویب را مدیران تغییر و انتصاب، انتخاب ضوابط

فراهم  و مدیریتی هایپست تصدی برای شایسته افراد شناسایی به منظور که است آمده
 و کشور برنامه ریزی و مدیریت سازمان، افراد لیاقت و توانایی بروز هایزمینه نمودن
 بین از مدیریتی اختصاصی و عمومی هایبرگزاری آزمون به نسبت توانندها میدستگاه

 مسئول مقامات به را شرایط واجد افراد و اقدام سرپرستی و های مدیریتیپست داوطلبان

 نظام در تحول برنامه هفت از دیریتیم هاینظام اصالح برنامه مصوباتکنند ) معرفی

 (.5310، اداری
شایستگان  به کارگماری و فراوان تاکید شایسته پروری فرهنگ به نیز اسالم مبین دین
 باید که آیندمی به شمار هاییامانت، هامسئولیت و هامنصب است. نموده زیادی سفارش

 واگذار آن اهل به را هاامانت که کندمی امر را شما خداوند همانا، شوند اهلش واگذار به

 به عنوان است. شده تعریف مختلفی هایبه شیوه شایستگی (.51آیه ، نسا سورهکنید )
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 خصوصیات، هامهارت، دانش را مجموعة ( شایستگی0253)5آرمسترانگ نمونه

 رقاد را هاآن که دارنده داندمی با شغل مرتبط هایتوانمندی و هاتجربه، عالیق، شخصیتی
شایستگی ، واقع در بپردازد. ایفای مسئولیت به متوسط حد از باالتر سطحی در سازدمی

 تسلیمیاست ) محوله شغل برتردر عملکرد یا فرد نشان دهنده که کندمی ارائه را الگویی

 (.5370، همکاران و
، هاویژگی، هاانگیزه از از ترکیبی است عبارت ( شایستگی0254)0 کلندمک نظر از
، شناختی های رفتاریمهارت یا و محتوایی دانش، هاارزش یا هانگرش، هاانگاریخود

 تواندمی و است سفارش یا اندازه گیری قابل اعتماد قابل به طور که فردی ویژگی هر

 لپسینگر و لوسیا شود. داده نشان متوسط و عالی کارکنان بین شدن قائل تمایز برای

 بر دانند کهمی مرتبط هاینگرش و مهارت، دانش از گروهی، را شایستگی (0255)3

طبق دارند.  همبستگی عملکرد شغلی با و گذارندمی اثر فرد یک شغل از ایعمده بخش
مهارت و نگرشهایی که کارکنان را ، مجموعه دانش، عملکرد المللیبینتعریف جامعه 

استانداردهای مورد های مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق سازد فعالیتقادر می
 براساس و بنابراینشود. انتظار و به صورتی اثر بخش انجام دهند؛ شایستگی نامیده می

، هامهارتها، ییتوانا، دانش به شایستگی تعاریف اغلب توان گفتمی فوق تعاریف
 مربوط سازمانی اهداف به که دارد اشاره هاییو صالحیت رفتارها، شخصی هایویژگی

 توانندمی که افرادی خصوصیت اهداف دارند. اساساً به دستیابی در کلیدی نقش و است

 افراد، یعنی شود؛می خوانده آن افراد هایشایستگی، یابند دست اثربخشی معیارهای به

 عملکرد در امر این و دهندمی ارائه را مطلوبی رفتاری الگوی که هستند افرادی، شایسته

 (.5374، شود. )خنیفرمی تعبیر اثربخشی معیارهای به
های مدیران در های توسعه قابلیتبرنامه، در شرایط پیچیده و متحول جامعه امروز

، گیردهای آن انجام میسطوح مختلف مدیریت که به منظور کارایی و اثر بخشی فعالیت
شود. در همه ها محسوب میو ارزشمندترین هدف و رسالت سازمان ینترمهم

و  ای مدیران خوبآموزش و تربیت حرفه، غیر دولتی( گزینش دولتی وها )سازمان
اثربخش یکی از مشکالت اساسی است. مشاغل مدیریتی نوعاً پیچیده بوده و انجام 
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، هامهارت، ای از شایستگیآمیز و اثربخش آن در سازمان نیازمند مجموعهموفقیت
ای برنامه ریزی و ابزاری اساسی بر یستگیشا .استخاص  هایویژگیو ، هاتوانایی

های انسانی عامل مهم در . زیرا اعتقاد برآن است که سرمایهاستمدیریت نیروی کار 
ها ها هستند. درواقع توجه زیاد به رویکرد شایستگیکسب مزیت رقابتی پایدار سازمان

مزیت  مؤثرها است. به بیان دیگر سازمان موفق و های سازماننشات گرفته از توانمندی
کند. از طرف دیگر های افراد ایجاد و حفظ میخود را با توسعه شایستگی رقابتی

اهمیت است زیرا از این طریق  حائزها برای توسعه مدیران بسیار رویکرد شایستگی
 با هاشایستگی (.0253، هورتنبخشند )توانند عملکرد خود را توسعه و بهبود می

 مشاهده قابل رفتار الگوهای در را خود دبای لذا هستند ارتباط در آمیز موفقیت عملکرد

 تعریف رفتاری الگوهایی قالب در را آنها بتوان و دهند نشان سودمند و مثبت بصورت

 بهبود برای نیاز مورد هایشایستگی شناسایی برای تواندمی شایستگی الگوی کرد.

 و هاشکاف شناسایی و ،دیگر مشاغل برای سازیآماده و خود فعلی کار در عملکرد
 هایآموزش و فردی پیشرفت هایبرنامه ،راستا این در گیرد. قرار استفاده مورد هانقص

 الگوی ،(5777) فاگ نظر از شود.می ارائه هاشکاف این پرکردن برای خدمت ضمن

 خاص نقش یک فعالیت برای الزم هایشایستگی شناسایی برای توصیفی ابزار شایستگی

 رفتاری شرح شایستگی یالگو ،ساده عبارت به است. صنعت یا سازمان ،شغل ،کار در

 هایمسئولیت حال این با شود. تعریف حرفه و شغل هر به توجه با باید که است شغل

 خواهندمی اگر انسانی منابع متخصصان که دارد خاصی هایشایستگی به نیاز مدیران

 قالب در هاشایستگی این انسانی منابع ادبیات در آورند. دست به را آنها باید باشند موفق

 و ،است شده تعریف توانایی ،صفات ،بینش ،دانش ،مرتبط هایمهارت از لیست یک
 ،رقابتی فشارهای تحت که ارشد مدیران کار دستور در باید هاشایستگی این شناسایی
 تنداش اختیار در لذا گیرد. قرار ،دارند قرار ذینفعان آگاهی و اجتماعی و سیاسی

 رشد برای شرطپیش یک عنوان به تواندمی مدیریتی هایصالحیت از ایمجموعه

 ،همکاران و )طهماسب کند. کمک مشتری جلب طریق از کار و کسب بقای و اقتصادی
0254.) 
 مختلفی هایپژوهش باشند داشته هاییشایستگی چه باید مدیران اینکه خصوص در

 شناسایی برای مبنایی هاپژوهش این شد. شارها آنها از برخی به که است شده انجام
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 هایبررسی و مطالعات اساس بر که باشندمی مدیران شایستگی هایشاخص و مفاهیم

 ،حاضر پژوهش مفهومی مدل لیکن ،باشندمی حاضر تحقیق نظری مبنای گرفته صورت
 مدیریت شایستگی برای چارچوبی که است (0254) یتمنال و مورالس ،ملینگ مدل

 بندی طبقه مؤلفه 09 و بعد 9 قالب در مدل این هایشایستگی و است مدرسه کار و سبک

 ،مسیر تهیه ،شخصی هایمهارت و خود کردنمدیریت از: عبارتند مدل بعد شش اند.شده
 مدل زیر در نتایج. به دستیابی ،منابع از مؤثر استفاده ،افراد با کردنکار ،تغییر در سهولت

 است. شده ئهارا پژوهش مفهومی
خود مدیریتی و 

 های شخصیمهارت
 کردن با افرادکار سهولت در تغییر تهیه مسیر

 مؤثراستفاده 
 از منابع

دستیابی به 
 نتایج

 مدیریت منابع خود
مهیا کردن 

 رهبری

ریزی، طرح
رهبری و اجرای 

 تغییر سازمانی.

تخصیص و پایش 
 پیشرفت کار

مدیریت 
 منابع مالی

مدیریت 
 هاپروژه

ای فظ توسعه حرفهح
 (CPDمداوم )

ریزی بهبود طرح
 مدرسه

 توسعه نوآوری
بخش توسعه روابط سود
 نفعانبا همکاران و ذی

مدیریت 
 تکنولوژی

مدیریت 
فرآیندهای 

 مدرسه

های توسعه شبکه
 شخصی

تضمین 
مطلوبیت با 

الزامات قانونی، 
تنظیمی، اخالقی 

 و اجتماعی

ظرفیت سازی 
برای تغییر 

 سازمانی

رگیری، استخدام و بکا
حمایت از برنامه ریزی 
نیروی کار و سازماندهی 

 دوباره

مدیریت 
سالمت و 

 ایمنی

اجرای بهبود 
خدمات 
 مدرسه

ها و حفظ ارزش
 ایاخالق حرفه

  مدیریت ریسک
مدیریت عملکرد و 

 توسعه کارکنان
مدیریت 

 منابع فیزیکی
بهبود عملکرد 

 مدرسه

 
پرورش فرهنگ 

 مدرسه
 

و رهبری  ایجاد، توسعه
 هاتیم

مدیریت 
 یر محیطتأث

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 و ایحرفه هایصالحیت تطبیقی مطالعه به پژوهشی در ،(5373) همکاران و افشاری
 و امریکا ،ژاپن کشورهای با ایران پرورشوآموزش نظام ابتدایی دوره مدیران شایستگی

 و مهارت ،صالحیت هاینامهبر شناسایی ،پژوهش این هدف پرداختند. استرالیا
 این است. آمریکا و استرالیا ،ژاپن ،ایران کشور چهار در مدیران ایحرفه هایشایستگی

 هایپرسش به پاسخگویی برای آن نیاز مورد اطالعات است. تطبیقی تحقیق یک تحقیق
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 یعلم معتبر هایسایت ،تحقیقی هایگزارش ،ایکتابخانه مدارک و اسناد طریق از تحقیق
 است. شده گردآوری مطالعه مورد کشورهای پرورشوآموزش وزرات هایسایت و التین

 نشان آمده بدست نتایج ینترمهم است. بردی الگوی ،زمینه این در استفاده مورد الگوی

 به نسبت ایران در ابتدایی مدیران شایستگی تعیین هایشاخص و معیارها که دهدمی

 تعیین همچون مواردی در و شده تعیین کلی صورت به مریکاآ و استرالیا ،ژاپن کشورهای

 برای پیشرفته و مقدماتی گواهینامه ارائه ،مدارس مدیران انتخاب برای صالحیت آزمون

 تحصیلی مدرک و موفق آموزشی سابقه و تجربه میزان حداقل ارتقاء ،مدیران شایستگی

 مدیران در تحقیقاتی و علمی ارآث بودن دارا و سنّی شرایط حداقل گذاردن ،مدیران برای

 است. بوده ضعف دارای بررسی مورد کشورهای به نسبت ایران در مدارس
 پیشنهادی الگوی تدوین» عنوان با یپژوهش ،(5373) ییعال و جامی امیری

 شهرستان گانه سه مقاطع دخترانه مدارس آموزشی مدیران موردانتظار هایشایستگی

 و عمومی هایشایستگی تبیین و بررسی منظور به پژوهش ینا اند.داده انجام «جام تربت
 هایشایستگی از فهرستی تهیه و دخترانه مدارس گانه سه مقاطع مدیران اختصاصی

 مدیران برای مبنایی چارچوب تدوین و مدیران از موردانتظار اختصاصی و عمومی

 کیفی پژوهش ینا در بود. جام تربت شهرستان دخترانه مدارس گانه سه مقاطع آموزشی

 19 توسط هاداده شدند. مطالعه وارد کننده شرکت عنوان به نفر 19 ،موردی مطالعه نوع از

 ،گردید استخراج استقرایی شیوه به مضامین و شده آوریجمع یافته ساختار نیمه مصاحبه
 تحلیل و تجزیه مورد تفسیری شیوه به و شد کدگذاری استروبرت روش از گیریبهره با

 مدیران هایشایستگی از مناسب چهارچوب ارائه منظور به نهایت در و گرفت قرار

 مورد هایشایستگی که داد نشان هایافته گردید. استفاده ساختاری تحلیل شیوه از آموزشی

 هایشایستگی و عمومی هایشایستگی اصلی بعد دو قالب در توانمی را مدیران انتطار

 فضائل (5 از: بودند عبارت هامقوله این کرد. ندیبطبقه مقوله چهار در و اختصاصی

 وحدت و اعتمادآفرینی ،محوری عدالت ،پذیریمسئولیت و تعهد ،تقوا و ایمان) یاخالق

 ،راهبردی بینش ،نوآوری و خالقیت ،قاطعیت) یتیشخص هایویژگی (0 (آفرینی
 ،گیری متصمی) نقش انتظارات (3 تحصیالت( و فرهنگی هوش ،آراستگی ،برانگیختگی

 ،ارتباطات مدیریت ،استعداد مدیریت ،منابع مدیریت ،زمان مدیریت ،دانش مدیریت
 قوانین به التزام و راهنمایی و نظارت ،ریزیبرنامه) یفوظا (4 و مسئله( حل و گریمربی
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 مورد در تعهد و ایمان هایمؤلفه که داد نشان پژوهش هاییافته سازماندهی(. و هماهنگی

 مورد در ارتباطات مؤلفه و آموزشی مدیران از موردانتظار عمومی هایشایستگی

 گانه سه مقاطع از یک هر آموزشی مدیران از انتظار مورد اختصاصی هایشایستگی

 .اندگرفته قرار تأکید مورد هاشایستگی سایر از بیشتر جام تربت شهرستان دخترانه مدارس
 هایصالحیت الگوی ارائه عنوان اب پژوهشی در ،(5374) نوروزی و کریمی ،فرزانه

 شهرستان متوسطه مدارس مدیران موردی: مطالعه متوسطه مدارس مدیران ایحرفه

 بخش در شد. استفاده وکمی کیفی تحقیق روش از منظور این برای اند.پرداخته شهریار

 هایصالحیت دهنده شکل عوامل بررسی به بنیاد داده نظریه روش از استفاده با کیفی

 و شده پرداخته ایحرفه هایصالحیت الگوی صورت به متوسطه مدارس مدیران ایفهحر
 الگوی آزمون و موجود وضع بررسی به پیمایش روش از استفاده با نیز کمی بخش در

 ،کمی بخش در و مصاحبه کیفی بخش در استفاده مورد ابزار است. شده اقدام شده طراحی
 محقق پرسشنامه وسیله به ،کیفی بخش در دهش احصا مفهومی الگوی بود. پرسشنامه

 تحصیلی سال در شهریار شهرستان متوسطه مدارس دبیران از نفر 095 وسیله به ساخته

 این نتایج قرارگرفت. آزمون مورد ساختاری معادالت تحلیل از استفاده با و 74-73

 چهار شامل متوسطه مدارس مدیران ایحرفه هایصالحیت که است آن از حاکی پژوهش

 و دانش ،مهارت ،شناختیروان هایویژگی از: عبارتند هامولفه این .است اساسی مؤلفه
 نگرش.

 مدرسه: مدیریت هایشایستگی» موضوع به پژوهشی در ،(0254) همکاران و بوچاما

 بر معتقدند هاآن پرداختند. کانادا کبک در «مدرسه مدیران خودکارآمدی و ادراکی عقاید

 مدرسه آتی مدیر برای شدن کاندید و کارآموزی در نظرتجدید ،لفمخت متون اساس

 را شایستگی نیمرخ آموزش وزیر ،کبک در شود.می انجام شایستگی هاینیمرخ براساس

 ایپرسشنامه ،مطالعه این داد. تشکیل مدرسه مدیران برای مخصوص بطور 0221 سال از

 و هاشایستگی این به باتوجه سهمدر مدیران خودکارآمدی و ادراکی عقاید براساس را
 خدمات مدیریت سمت به بیشتر دهندگانپاسخ وزن دهد.می پیشنهاد آن با مرتبط عوامل

 نشان نتایج بود. اجرا درنهایت و آموزشی محیط ،انسانی منابع آن دنبال به و آموزشی

 است. مدرسه اندازه و تعلیم سطح و اجرایی مدیریت بین ایمالحظه قابل تفاوت دهنده

 ،بود شده انجام گریمربی طریق از آنها ایحرفه توسعه که مدیرانی با مقایسه در همچنین
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 اثربخشی حس ،بود سمینار و همایش شامل آنها ایحرفه توسعه هایفعالیت که مدیرانی

 مفهوم دو آنها شده ارائه مدل در کردند.می احساس عامل این در را بیشتری شخصی

 کارآمدی. خود عقاید و ایحرفه توسعه ست:ا شده مشخص ،کلیدی
 و جامع ،متمرکز عمل ابتکار بعنوان ایحرفه توسعه مفهوم ای:حرفه توسعه

 یرتأث نهایت در تا است شده تعریف مدیران و دبیران اثربخشی بهبود براساس شدهحمایت

 و آیندهافر شامل ایحرفه توسعه (.0227 ،)هیرش بگذارد آموزدانش پیامدهای بر مثبتی
 کارکنان( ملی توسعه )شورای هامهارت ،دانش به دبیران آن طریق از که است هاییفعالیت

 (.0222 ،گاسکی) یابد. بهبود آموزدانش یادگیری تا یابندمی دست ایحرفه هاینگرش و

 اجتماعی نظریه آن به قبالً که کارآمدی خود عقاید نظریه :خودکارآمدی عقاید

 ذهنی ایعقیده این است. اجتماعی یادگیری نظریه ،(5719 ،)باندورا .گفتندمی شناختی

 از یکی تنها نه نظریه این دارد. را عمل یک آمیزموفقیت انجام قابلیت فرد یک که است

 یکی همچنین بلکه ،دهدمی ارائه را بشر رفتار شناختیروان هایمکانیزم ترینکنندهتعیین

 ،الک ؛5775 ،لندی) شودمی محسوب انگیزشی هایظریهن گروه در مفاهیم ترینمهم از
 خود عقیده ،ذهنی و عینی ساختارهای براساس (.5775 ،اسچانک ؛5772 ،گورل ؛5775

 در خود قابلیت با رابطه در که است فرد یک عقیده محکومیت دهندهنشان کارآمدی

 متغیر بعنوان یابد.می گسترش ،است نیاز مورد موقعیت یک در که آنچه به پرداختن

 زندگی متفاوت حدود و محیط براساس آن مقیاس و توان ،(5719 ،)باندورا موقعیتی

 یشناخت است:یافته توسعه متعددی هایمکانیزم طریق از خودکارآمدی است. متغیر فردی
 و تنظیمی( خود هایشیوه پذیرش طریق )از انگیزشی ،اهداف( تعیین طریق از بیشتر)

 اجتنابی(. رفتارهای ارتقای و اضطراب ترلکن طریق )از عاطفی

پر تحرک و پرنشاط باشد طبیعتاً آن ، پویا، در یک کشوریپرورش وآموزشاگر 
کشور نیز یک کشور بالنده و توسعه یافته خواهد بود. به همین خاطر امروزه 

اری در ذهاست. باید گفت سرمایه گسخت مورد توجه حکومتپرورش وآموزش
کشور را با مشکل ، اری راهبردی است و غفلت از آنذگ یک سرمایه ،وپرورشآموزش

ابتدایی پرورش وآموزش، وپرورشآموزشدر فرایند نگاه به  مواجه خواهد ساخت.
جایگاه ویژه و حساسی دارد. این اهمیت و حساسیت به دلیل تاثیرگزاری این دوره در 

توان گفت حقیقت می در .فرایند رشد و توسعه انسان به عنوان محور توسعه است
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موتور حرکت جامعه است که رسالت آن همانا تبدیل منابع انسانی به پرورش وآموزش
های انسانی است که تحقق این امر مستلزم داشتن مدیران شایسته است. چرا که سرمایه

، کارگروهی، مشارکت، همدلی، همدردی، ایثار، پذیریمسئولیت، به طور کلی بذر تقوا
رشد و برداشت ، منطق و... در مدرسه پاشیده، روابط انسانی، راستگویی ،شجاعت

های مختلف اثربخشی مدیران های متعددی در زمینهشوند. گرچه تاکنون پژوهشمی
ابتدایی که دوره  یدورهبویژه در پرورش وآموزشانجام شده است و وضعیت مدیران 

ین کمیت به موازات رشد ملی و کاشت است تا حدی از نظر کمی رشد نموده است و ا
لیکن از نظر کیفی هنوز نیازمند کار در این زمینه بویژه در زمینه شایستگی ، جهانی است

مدیران هستیم که دلیل بارز آن همانا عدم وجود یک الگوی غالب شایستگی برای 
د پژوهشگر قصد دار، مدیران دوره ابتدایی است. با توجه به مطالب باال و سایر مطالب

 ابتدایی دوره مدیران برای شایستگی ی( الگو5زیر پاسخ دهد:  سؤاالتبه 

 برای شایستگی الگوی (0 است؟ ابعادی چه از مرکب تهران شهر پرورشوآموزش

( 3؟ است هاییمولفه چه از مرکب تهران شهر پرورشوآموزش ابتدایی دوره مدیران
 پرورشوآموزش ابتدایی دوره دیرانم برای شایستگی الگوی سازنده هایمولفه از یکهر

 هایشاخص و هامولفه بندیاولویت (4 است؟ یهایشاخص چه از مرکب تهران شهر

 است؟ چگونه تهران شهر پرورشوآموزش ابتدایی دوره مدیران برای شایستگی سازنده

 روش
روش پژوهش حاضر از نظر اهداف؛ کاربردی است: زیرا پژوهشگر قصد دارد به توسعه 

الگوی شایستگی برای مدیران  ارائهدانش کاربردی در یک زمینه خاص تحت عنوان 
نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه  از دوره ابتدایی آمورش و پرورش بپردازد.

دارد و از طریق  تأکیدو اعتبارسنجی یک نظریه  تأمل، از نوع داده بنیاد است که بر تولید
استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی خواهد شد. مصاحبه و در نهایت با 

مرد( از خبرگان  05و  زن 5نفر ) 32جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر را تعداد 
نفر  32که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد  دهدیمتشکیل 

 32از طریق مصاحبه با  هادادهخبره حوزه علوم تربیتی انتخاب شدند. در این پژوهش 
به صورت فردی و توسط شخص  هامصاحبهنفر از متخصصان گردآوری شد. تمام 
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به اشباع نظری ادامه یافت.  هامقولهمحقق انجام گرفت. نمونه گیری نظری تا رسیدن 
مقصود از اشباع نظری یعنی زمانی که هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست »

آن  هاییگوناگونو ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و  هایژگیوز لحاظ نیاید. مقوله ا
به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت شده  هامقولهرا به نمایش بگذارد و مناسبات میان 

 (.5374، استراوس و کربین)« باشد
 ،الگو آن در که یافته سازمان مصاحبه فرم یک کمک به حاضر پژوهش سنجش ابزار

 ها،یافته ،الگوها کلیه ابتدا شد. تنظیم شایسنگی الگو هایشاخص و هافهمؤل ،ابعاد

 و شدند احصا شاخص ،باز گذاری کد توسط سپس و شد بررسی هایتئور و مطالعات
 کد تا شده ارسال حوزه خبرگان از نفر 32 برای محوری گذاری کد بندی مقوله از بعد

 رسیده نظری اشباع به عمیق مصاحبه و دلفی فن طریق از و شود انجام انتخابی گذاری

 است. شده آورده دست به دلفی فن مدد به یافته سازمان مصاحبه فرم روایی و اعتبار شد.

 و هایتئور و مقدماتی الگوهای مطالعه طریق از ابتدا اطالعات گردآوری هایروش
 ،موارد از یک هر هایشاخص احصا و شایستگی خصوص در جهانی و ملی مطالعات

 منظم مصاحبه فرم )تدوین آمد. خواهد دست به آنها اولویت و هاشاخص ،هامولفه سپس

 منظم مصاحبه فرم ارسال سپس (آنها بندی اولویت و هاشاخص ،هامؤلفه ،ابعاد قالب در

 ذکر به الزم ،روز 55 حداقل زمانی فاصله با دلفی فن مدد به خبره نفر 32 حداکثر برای

 مذکور هایشاخص و هامولفه ،الگو دارد. ادامه خبرگان نظری اشباع تا آیند فر این است

 ،هامؤلفه ،ابعاد سپس و رسیده نظری اشباع به دلفی فن کمک به خبرگان از نفر 32 توسط
 شد. یابی اعتبار و تائید خبرگان توسط هایشاخص

 گیرینتیجهبحث و 
ایستگی برای مدیران نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه ش

از طریق افزایش  مدارس شهر تهران کدام است.پرورش وآموزشمدارس ابتدایی 
توان الزم را برای انجام رسالت آموزشی و پرورشی خود را به صورت اثربخش ، کیفیت

و همکاران  کاستر (؛0220گالس ) هاییافتهیافته با  ینا و کار آمد خواهند داشت.
اسپندوال ، (0252چانسیری )، (0221هونگ و همکاران )، (0221هانتلی )، (0225)
( کریمی و 5313حاتمی )، (0255لوبانگا )، (0255الهیری )، (0250بریتس )، (0252)
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در مقایسه  هاشاخصمطابقت داردو این  (5373عبدالهی و همکاران )، (5311نیکنامی )
آیات و روایات و اسناد با ال  پژوهش با استناد به قرآن کریم و نهج البالغه و با مبانی

 بومی سازی شده است.پرورش وآموزشدستی و سند تحول بنیادین 
 است. ابعادی ازچه مرکب مذکور الگوی که آنست بیانگر حاضر پژوهش یافته دومین

 درون بعد ،بینشی ذهنی بعد شامل اولویت ترتیب به که است بعد 9 از مرکب الگو ینا

 با یافته ینا .است رهبری بعد و عملکردی بعد ،اخالقی دبع ،فردی بین بعد ،فردی

 زیمبا ،(0229) بریکمن ،(0220) چنگ چب و کال ،(0225) همکاران و شرمن هاییافته

 والتورن و اسمیت ،(0250) بریتس (0252) گیبرسون ،(0252) اسپندوال ،(0227)

 (5373) مکارانه و افشاری ،(5317) همکاران و یدرگاه ،(5317) جهانیان ،(0252)
 است. شده افزوده آن تعداد به نظری مبانی با مقایسه در و دارد مطابقت

 که است مورد 53 مذکور الگوی سازنده یهامؤلفه حاضر پژوهش یافته سومین در 

 رفتار ،شخصیتی هاییستگیشا ،ادراکی یهامهارت ،گیری تصمیم یهامهارت شامل

 مدیریت ،ارزشی هاییستگیشا ی،احرفه اخالق ،طیارتبا یهامهارت ،تیمی کار ی،احرفه

 یا با که است مدیریت و سازی استاندارد ،مهارت و دانش ،اجرایی مدیریت ،انسانی منابع

 بریکمن ،(0220) چنگ چی و کال ،(0225) همکاران و شرمن ،)0222) ایورسن های فته

 و شیان -ژئو ،(0252) والورتون و اسمیت (0252) چانسیری ،(0227) زیمبا ،(0229)
 و بوچوما ،(0254) بویات ،(0250) برگستروم ،(0250) بریتس ،(0255) همکاران
 نویس ،(0255) همکاران و صالح ،(0254) الیتمن و مورالس ،ملینگ ،(0254) همکاران

 یتاسم ،(0224) ینل ،(0255) لوبانگا ،(0255) رمایاح و تحسین ،(0252) همکاران و

 و الیو ،(0225) یلورت و کولیه ،(0259) استول و کولوس ،(0227) کاتس الین ،(0223)
 دنتون ،(0250) چوپاوا و مایو ،(0259) استول و کولوس ،(0259) یوبر ،(0252) همکاران

 تعداد به نظری مبانی به نسبت و دارد مطابقت (0225) یالینمو ،(0225) یکوگر ،(5771)

 است. شده اضافه هامؤلفه
 مذکور الگوی یهامؤلفه از یک هر که آنست بیانگر حاضر وهشپژ یافته چهارمین

 مدیران یکایک توانیم الگو این مدد به که است بدیهی است. یهایشاخص چه از مرکب

 منظور به مدیران عملکرد ملی گزارش تهیه در و سنجید شایستگی نظر از را مدارس

 بهتر ابزار خود این که گماشت همت کشور پرورشوآموزش ابتدایی مدارس در ممیزی
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 را ملی سطح در مدت کوتاه ،مدت یانم ،مدت بلند هاییگذار سیاست و گیری تصمیم

 مدارس عملکردی شناسنامه توانیم الگو این مدد به عالوه به ،ساخت خواهد فراهم

 مدد به توانیم نهایت در و نمود تهیه آنرا کیفی ارتقایی خود ابزار و نمود تهیه را ابتدایی

 این کاربست دیگر بیان به گماشت. همت مدارس مدیران عمکردی ابهام رفع به الگو این

 ابتدایی آموزش ،مدیران انتخاب و انتصاب در آن هایشاخص و هامؤلفه ،ابعاد ،الگو

 شایسته مدیران انتصاب و انتخاب لحاظ از را خود علمی تب تا کندیم قادر را کشور

 ریزی برنامه به روزی برنامه از را خود علمی حرکت مان قطب یک عنوان به و بسنجند

 این در نمایند. شن رو را آن کیفی ارتقا جهت را خود حرکت سوی و سمت و تغییر

 پیشنهاد کل در و است آن بودن کیفی جمله من دارد وجود هایییتمحدود پژوهش

 شود. انجام آمیخته پژوهش یک غالب در پژوهش این شودیم

 منابع
های مدیران سازمان گسترش و (. مدل شایستگی5375عباس. )، بهزاد. غفاری، الییابوالع

 نوسازی صنایع ایران.

مدیریتی های سه گانة (. بررسی مهارت5373فرزاد. )، حبیب. غفوری، مصطفی. هنری، افشاری
مدیریت  ی سراسرکشور.هادانشگاهفنی( مدیران ادارات تربیت بدنی ، انسانی، ادراکی)

 .525-505: 5 .ورزشی

مورد  هاییستگیشاتدوین الگوی پیشنهادی ، (5373حبیبه )، عالیی، هادی، امیری جامی 
اولین ، انتظار مدیران آموزشی مدارس دخترانه مقاطع سه گانه شهرستان تربت جام

 .شناسی و علوم رفتاریروان المللیبینکنفرانس 

ه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین (. تبیین رابط5373مریم. )، صداقت، جواد، پورکریمی
 025-000، ی مدیریت منابع انسانیهاپژوهش، پژوهشی یهاسازمانمدیران در 

طراحی و ، (5370)، میکاییل، برقی، اسداله، فرزین وش، رضا، راعی، محمد سعید، تسلیمی
مدیریت ، ملی کشور با تمرکز بر ریسک یهاپروژهمدیران  هاییستگیشاتبیین الگوی 

 91-59، دولتی

آثار ، تهرا، چاپ اول ،وپرورشآموزشدرآمدی بر استاندارد سازی در ، (5374حسین. )، خنیفر
 معاصر.

آموزش  استاندارد تدوین راهنمای (5372) .یدناه، مسلمی و بیتا، بهمنیارباروق حسین؛، خنیفر 
 .کشور ای وحرفه فنی آموزش سازمان :تهران دوم. نسخه محور مهارت
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 میانی مدیران راهبردی هایقابلیت الگوی(. 5375. )، ابراهیمشیخ. الساداتشمس، زاهدی
 .75-537: 5، راهبردی مدیریت مطالعات. دولتی

شورای عالی ، سند مشهد مقدس، (5372)، وپرورشآموزشسندتحول بنیادین  
 .وپرورشآموزش

در  کانونی هاییستگیاش بررسی (5375) .الهه، قهدریجانی رحمانی و ابراهیم، عمران صالحی 
 35.کشورها تجربیات و نظری مباحث بر مروری :حرفهای و فنی آموزشهای یهابرنامه

 آموزی. مهارت فصلنامه -
 یاحرفه هاییتصالحالگوی  ارائه(. 5374میترا. )، نوروزی، جواد، کریمی پور، محمد، فرزانه

 مدیران مدارس متوسطه

 .51 آیه، نسا سوره، کریم قرآن
شناسایی و تبیین (. 5375، )صدیقه، بحیرایی، حسن، زارعی متین، سید محمد، ودیمحم 

 .5شماره ، سال اول، مدیران دانشگاه هاییستگیشا

مدیران  یاحرفه شایستگیهای بررسی .(5375)، یاسر، حیدری، اکبر، عابدی، ابراهیم، محمودی
 73-97ص ، توسعه و مدیریت فرایند، آموزشی یهاگروه

 مدیریت سازمان، اداری نظام در تحول برنامه هفت از مدیریتی یهانظام اصالح برنامه مصوبات

 .5310 زمستان، کشور ریزی نامه بر و
(. 5379مقصود. )، سیدمحمد. امیری، جهانیار. اعرابی، پوراندخت. بامداد صوفی بامداد، نیرومند

ها و مولفه، ابعادهای فناوری بنیان: چارچوب مفهومی شایستگی مدیران عامل شرکت
 .545-595، (50)4. مشاوره شغلی و سازمانیها. شاخص

سازمان مطالعه و تدوین کتب ، تهران: راهنمای عملی پژوهش کیفی، (5370حیدرعلی )، هومن
 .چاپ اول، هادانشگاهعلوم انسانی 
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