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Introduction
Developing drivers to improve the performance of school principals is one of
the vital strategies to increase the efficiency and effectiveness of the
organization. In fact, these drivers drive the optimal and constructive changes
and ultimately Improvement and improve the performance of school principals
and the education system. Improving the performance of school principals seeks
the growth and development of human resources and organizing to design
change and qualitative development of human resources, and its purpose is to
empower, Empowerment, strengthen skills and build self-confidence and job
competence in school principals. The way employees also achieve better
performance. The aim of this study was to identify the drivers needed to
improve the performance of primary school principals.

Method
This research was conducted in 2020 based on a mixed approach and
using both qualitative and quantitative methods. In the qualitative part, the
data research method was used and in the quantitative part, the descriptive
method was used. Participants in the qualitative section were selected using
criterion-based purposive sampling method and according to the theoretical
saturation rule, after in-depth and semi-structured interviews with 15 experts,
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data adequacy was obtained. In the quantitative section, the statistical
population included 561 principals of primary schools in Kermanshah
province, from which 228 people were selected using multi-stage cluster
sampling method with proportional assignment and Morgan table. The
construction based on qualitative data was implemented among primary
school principals in Kermanshah province. For data analysis, in the
qualitative section, systematic coding method and content analysis approach
were used, and in the quantitative section, descriptive and inferential
statistics were used using Smart pls software.

Results
After conducting the interviews and in-depth data analysis, four dimensions
of "leadership development", "structure improvement", "performance planning",
and "self-development" were extracted and validated.

Discussion
The results showed that the above four dimensions and their related
components are specialized and professional drivers that can be used to improve
the performance of primary school principals.
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چکيده
توسعۀ پیشرانهای بهبود عملکرد مدیران مدارس ،یکی از راهبردهای حیاتی برای افزایش کارایی و
اثربخشی سازمان محسوب میشود .در حقیقت این عوامل موجب تغییر مطلوب و سازنده و درنهایت ارتقاء
و بهبود عملکرد مدیران مدارس و نظام آموزشی هستند .بهبود عملکرد مدیران مدارس به دنبال رشد و
توسعه منابع انسانی و سازماندهی برای طراحی تغییر و توسعه کیفی نیروی انسانی است و هدف از آن
توانمندسازی ،دادن قدرت ،تقویت مهارت و ایجاد اعتماد به نفس و ایجاد صالحیت شغلی در مدیران
مدارس است که از این راه کارکنان نیز به عملکرد بهتری دست مییابند .پژوهش حاضر با هدف شناسایی
پیشرانهای مورد نیاز برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ،انجام شد .این پژوهش بر اساس رویکرد
آمیخته و با استفاده از هر دو روش کیفی و کمی در سال  ۹۹۱۱انجام شد .در بخش کیفی از روش پژوهش
داده بنیاد و در بخش کمی از روش توصیفی استفاده شد .مشارکت کنندگان در بخش کیفی با استفاده از
روش نمونه گیری هدفمند مالک محور انتخاب شدند و بر اساس قاعده اشباع نظری ،بعد از مصاحبه عمیق
و نیمه ساختاریافته با  ۹1نفر از خبرگان کفایت دادهها حاصل شد .در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل
 1۶۹نفراز مدیران مدارس ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه بود که از میان آنها با استفاده از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحله ای با انتساب متناسب و با استفاده از جدول مورگان تعداد  222نفر انتخاب
شدند و پرسشنامه محققساخته مبتنی بر دادههای کیفی در بین مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه به
اجرا در آمد .برای تحلیل دادهها ،در بخش کیفی از روش کُدگذاری سیستماتیک و رویکرد تحلیل مضمون و
در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی با بهرهگیری از نرمافزار  Smart plsاستفاده شد.پس از پیادهسازی
 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمآباد ،ایران
 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد خرمآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرم آباد ،ایران (نویسنده مسئول)
sinamhr@gmail.com
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مصاحبهها و تحلیل عمیق دادهها ،چهار بُعد «توسعه رهبری»« ،بهبود ساختار»« ،برنامهریزی عملکرد» و «خود
توسعهای» استخراج و تأیید شدند .نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد چهارگانه فوق و مؤلفههای مرتبط با آنها،
پیشرانهای تخصصی و حرفهای هستند که میتوان در جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی از آنها
استفاده کرد.
واژههای کليدی :مدیران مدارس ،بهبود عملکرد ،رویکرد آمیخته

مقدمه
مهمترین ویژگی جهان معاصر سرعت شتابان و تحوالت در عرصههای مختلف جامعه است.
پیامدهای این وضعیت برای جوامع و به خصوص سازمانهای مختلف به شکل تهدیدها و
فرصتها متجلی میشود .بدون شک سازمانهایی در این عرصه موفق خواهند بود که رهبران
کارآمد و اثربخشی داشته باشند ( .)Rahimian, Abbaspour, Taheri & Sobhanijo, 2018مدیران
برای اینکه وظایف خود برای خدمت به جامعه را محقق کنند با چالشهای زیادی روبرو هستند.
( Palma and Sepe )2017( ،Vaillant )2015و ( Sortkaer and Reimer )2018اعتقاد دارند که
مدیران مایلند کارمندان سازمان را ترغیب کنند که از استعدادهایشان حداکثر استفاده را ببرند؛ اما
واقعیت این است که این امر بهطور کامل اتفاق نمی افتد زیرا عملکرد کارکنان وابسته به عوامل
متعددی ،فراتر از ترغیب مدیران است ( .)Vaillant, 2015مرکز ملی ارتقاء کیفی معلمان
( .)Mayayo, Romani & Duran, 2020; Ibatova, 2017از سوی دیگر Hamilton and Gregor

( )2013معتقدند کارکنانی که با عملکرد پایین کار میکنند ،میتوانند توان بالقوه سازمان را کم
کنند .شناسایی و اصالح ناکارآمدی یک اولویت واضح است ،اما همیشه آشکار نیست .همچنین
( Solomon and Waltair )2010نقش مدیران مدارس در هر کشور از جهات گوناگون دارای
اثرگذاری فراوان است و در مواردی از جمله توسعه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی این اهمیت
بیش از سایر جهات مشخص است ( Valizadeh, Rahimian, Abbaspour, Khorsandi Taaskooh

.)& Ahghar, 2019
هر سازمانی برای رسیدن به موفقیت ،باید از تمام منابع و داشتههای خود به نحو مطلوبی
استفاده نماید؛ بنابراین موفقیت هر سازمانی درگرو دارایی نامشهود به نام مهارتهای مدیران
است ( .)Charkhab, Hosseinpour & Nasiri, 2020میتوان گفت از میان انواع مدیریت،
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مدیریت مدارس با اهمیتترین ،مؤثرترین و ظریفترین نوع مدیریت است که موضوع آن
انسان است .انسانی که نیازمند ،رشد ابعاد جسمانی ،عاطفی ،اجتماعی ،عقالنی و اخالقی است
(.)Harris, Jones & Crick, 2020
از آنجایی که روندی جهانی در جهت طراحی و پیادهسازی استانداردها ،چارچوبها یا
شایستگیهایی که بهطور روشن نقش ،انتظارات ،رفتارها ،مهارتها و فعالیتهای مورد انتظار از
مدیران مدارس را نشان دهد ،شروع شده است (

Yan & Catherine Ehrich, 2009; Kang,

 .)Zhao, Li & Horst, 2016رهبری اثر بخش تأثیر مثبتی بر نتایج یادگیری کودکان و نوجوانان
دارد و بالعکس رهبری ضعیف میتواند مانع یادگیری دانشآموزان و تأثیر آن بر کیفیت مدارس
شود؛ بنابراین در نظامهای آموزشی مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم و اساسی دارد و شرط
الزم در چنین سازمانهایی ،بهبود عملکرد مدیران آن است (

Besharat Ghotb Abadi, Talebi

 .)Hossein Abadi & Saeidian Khorasgani, 2019مدیران مدارس از طریق تأثیر بر انگیزش و
توانایی معلمان و نیز ایجاد یک محیط و جوکاری دوستانه نقش اصلی را در بهبود عملکرد،
کارایی و اثربخشی آموزشی انجام میدهند؛ بنابراین بهبود مدارس بدون بهسازی عملکرد مدیران
امکانپذیر نمیباشد ( .)Charkhab et al., 2020بر اساس تحقیقات مختلف از جمله تحقیق
( Strukan, Kreso and Fazlic )2015سبک مدیریت مدارس میتواند نقش چشمگیری در
کیفیت مدرسه ،رضایت شغلی کارکنان ،فرهنگ سازمانی و انگیزه افراد داشته باشد .ازاینرو ،در
سالهای اخیر ،هیچ کشوری بدون توسعه در عملکرد مدیران مدارس با تجربه و تحصیل کرده،
مراحل رشد و توسعه را طی نخواهد کرد (.)Taheri, Arefi, Pardakhtchi & Ghahramani, 2013
در ایران اما عدم تحقق اهداف نظام آموزشوپرورش ،از اهداف اعتقادی و اخالقی گرفته
تا اهداف آموزشی و بروز مشکالت امروزی جامعه مانند ،تمایل به اسراف و تجملگرایی،
سطح پایین کتابخوانی ،سست شدن پیوندهای خانواده و همچنین پایین بودن رضایت شغلی
معلمان و  ...همگی نشان از وجود چالشهایی در نظام مدارس دارد که سکاندار آن مدیران
مدارس میباشند .مدیرانی که پشتوانه نظری و علمی کارشان نظریههای مدیریتی است که
اغلب منشأ گرفته از پژوهشهایی است که حاصل تحقیق در نهادها و سازمانهای غیرآموزشی
هستند (.)Zaki, Goodarzi & Syori, 2015
در نتیجه برای اطمینان متصدیان نظام آموزشی از برخورداری مدیران مدارس ابتدایی از
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ویژگیها ،صالحیتها و عملکردهای ضروری این حرفه ،پژوهشگر را بر آن داشت تا به
شناسایی عوامل مؤثر در بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه اعضای هیئت علمی
دانشگاهها و مدیران کل و معاونین شاغل در آموزشوپرورش بهطور دقیقتر و جزئیتر بپردازد
تا از این رهگذر بتوان مهمترین پیشرانهای مطرح درزمینۀ بهبود عملکرد مدیران را شناسایی
کرده و موجبات بهبود کیفیت عملکرد مدیران مدارس و به تبع آن کارکنان فراهم شود.
( Besharat Ghotb Abadi et al. )2019در پژوهشی با هدف مطالعۀ تطبیقی مفهوم و ابعاد
توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در ایران و چند کشور پیشرفتۀ جهان پرذاختند ،نتایج
نشان داد  15مؤلفۀ توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی در بین کشورهای منتخب و جمهوری
اسالمی ایران مورد شناسایی ،تطبیق و تحلیل قرار گرفت .تعداد مؤلفههای شناساییشده کشور
آمریکا  2۶مورد ،انگلستان  22مورد ،استرالیا  2۹مورد ،افریقای جنوبی  2۹مورد ،ژاپن  ۹2مورد
و جمهوری اسالمی ایران  ۹۶مورد بود .مؤلفههای مشترک زیادی بین کشورها وجود دارد که
بیشترین مؤلفه متعلق به کشور آمریکا و کمترین مؤلفه متعلق به جمهوری اسالمی ایران است.
بین مؤلفههای توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی جمهوری اسالمی ایران و کشورهای
منتخب ،شباهت کمی وجود دارد .در ایران خأل مؤلفههای مهمی چون بعد تخصصی و فنی،
توانایی مدل سازی ،ترسیم مأموریت و چشمانداز دیده میشود.
( Bitterova, Haskova and Pisonova )2014و

(Piaw, Hee, Ismail and Ying )2014

در تحقیق خود با عنوان شاخصهای صالحیتهای حرفهای مدیران آموزشی نشان دادند که از
میان پنج صالحیت عمده در میان مدیران ،کمترین نمرات متعلق به مهارتهای مدیریت
سازمانی و مدیریت آموزشی است .ازاینرو ،مدیران مدارس نیازمند ارتقای مهارتهای رهبری
برای برنامهریزی و مدیریت و همچنین تخصیص منابع بیشتر به منظور بهبود و افزایش کیفیت
مدارس خود میباشند Leithwood, Harris and Hopkins )2019( .در یک مطالعه کیفی
باهدف شاخصهای توسعه مدیران مدارس ابتدایی بهعنوان رهبران موفق آموزشی ،به این
نتیجه رسیدند که موضوعات کلیدی ازجمله :توسعه و بهبود رهبری آموزشی میتواند اثر مثبتی
بر پیشرفت و توسعه یادگیری دانشآموزان مدارس ابتدایی داشته باشد و تأکید بر تصمیمگیری
بر پایه دادههای بهدست آمده ،موجب جو مثبت مدرسه میشود.
( Harris et al. )2020در پژوهشی با عنوان مدیریت و برنامه درسی :یکی از عوامل مهم در
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بهبود عملکرد مدیران ،دانشآموزن و معلمان را سطح مدیریتی مناسب و توجه به توسعه فردی
و گروهی میدانند .آنها شاخصهای بهبود عملکرد مدیران را ارتباط ،نظارت ،دانش ،تجربه،
برنامهریزی ،همدلی و قاطعیت مشخص کردند.
( Hopkins )2020و ( Pechota and Scott )2020در پژوهشهای جداگانه با هدف توسعه و
پیشرفت مدیران مدارس ،به این نتیجه رسیدند که در میان عوامل مربوط به مدرسه ،رهبری
مدرسه ،دومین عامل ،بعد از آموزش است که بر یادگیری دانشآموزان اثر میگذارد .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که رهبران قدرتمند بهطور قابل مالحظهای در تغییر وضعیت مدرسه نقش
اساسی دارند .دولتها میتوانند از سیاستهای مختلفی استفاده کنند .این مطالعه خالصه سه نوع
از ابتکارهای سیاست دولت است که میتواند بهطور مؤثر از مدیرانی که توسعه مدارس را بر
عهده گرفتهاند حمایت کند)۹ ،شناخت وظایف شغلی  )2حمایت و پشتیبانی مدیران باالدستی )۹
وجود بودجه و اعتبارات دولتی.
وجود شایستگی در مدیران ،عملکرد و رفتار آنها را تحت تأثیر قرار میدهد که منجر به
نتایج مثبت فردی چون :خودشکوفایی ،پاسخگویی ،تواضع ،خود مدیریتی ،مثبتنگری ،تعهد
خواهد شد (.)Valizadeh et al., 2019
با توجه به مرور پیشینه پژوهش و نبود مطالعهای عمیق برای واکاوی و بازشناسی
نشانگرهای مناسب برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ،این پژوهش در نظر دارد تا با
استفاده از رویکردی ژرفانگر ،پیشرانهای مناسب برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی
را شناسایی و بازنمایی نماید .لذا محقق در این پژوهش قصد دارد که با بررسی و ارزیابی
مطالعات داخلی و خارجی انجامشده در زمینۀ بهبود عملکرد مدیران و همچنین با اجرای
فرآیند مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته با افراد خبره آگاه درزمینۀ موضوع مطرح شده ،بتوان
مؤلفهها و شاخصهای مدل بهبود عملکرد مدیران مدارس را ارائه کرد؛ و به این سؤال پاسخ
داد که پیشرانهای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی کدامند؟

روش
این مطالعه بر اساس موضوع و ماهیت پژوهش از روش توصیفی از نوع زمینهیابی و از
نظر ماهیت دادهها از طرح آمیخته اکتشافی و با هر دو رویکرد کیفی و کمی انجام شد .با توجه
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به عدم تحقیقات کافی در حوزه مدیران مدارس ابتدایی ،رویکردی اکتشافی برای کشف همه
عوامل مؤثر در این زمینه در نظر گرفته شد .پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی استقرایی به
دنبال کشف پیشرانهای مؤثر جهت بهبود عملکرد مدارس ابتدایی پرداخته است .از آنجا که
شناسایی عوامل مناسب برای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی موضوعی زمینه محور
است از نظریه داده بنیاد ۹استفاده شده است .گراندد تئوری یا نظریه مبنایی یک روش تحقیق
استقرایی 2با رویکردی کامالً کیفی و یک سویه پژوهشی اکتشافی ۹است (.)Fernández, 2004
گراندد تئوری ،بهعنوان استراتژی جایگزین رویکردهای سنتی در تحقیقات علمی ظهور کرد
(.)Creswell, 2005
روش انتخاب مشارکتکنندگان در جامعه مورد مطالعه پژوهش در بخش کمی ،شامل
مدیران مدارس ابتدایی ( 1۶۹نفر) که از میان آنها با استفاده روش نمونه گیری خوشهای چند
مرحلهای با انتساب متناسب ،و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد  222نفر انتخاب
شدند و در بخش کیفی ،جامعه مورد مطالعه شامل آن دسته از افرادی بودند که میتوانستند
بیشترین اطالعات ممکن را از میزان اعتبار شاخصهای تدوین شده بهبود عملکرد مدیران را
در اختیار پژوهشگر بگذارند .جامعه مورد مطالعه تحقیقات کیفی از نوع هدفمند است و محقق
کوشیده است تا بر اساس قاعده اشباع نظری ،بعد از مصاحبه عمیق و نیمهساختاریافته با ۹1
نفر از خبرگان کفایت دادهها حاصل شود .بهطورکلی معیار انتخاب اعضای هیئت علمی و
متخصصان برای ورود به مصاحبه شامل؛ اعضای هیئت علمی رشته مدیریت آموزشی،
دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی مشغول به تحصیل ،مدیران مدارس ابتدایی و همچنین
متخصصان ،مدیران کل و کارشناسان خبره آموزش و پرورش بودند .اطالعات مربوط به این
بخش از جامعه تحقیق به تفکیک هر زیرگروه در جدول  ۹آمده است.
روش گردآوری دادهها (پروتکل مصاحبه) بهمنظور شناسایی پیشرانهای بهبود عملکرد
مدیران مدارس از نظرات اساتید دانشگاه ،کارشناسان و متخصصان مدیریت ،مدیران و معلمان
مدارس ابتدایی ،از فن مصاحبه نیمهساختاریافته استفاده شد و مصاحبه بر اساس پروتکل زیر
انجام شد:
1- Grounded Theory
2- Inductive
3- Exploratory
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جدول  .۹سیمای شرکتکنندگان در پژوهش
Table 1. The appearance of the participants in the research

کد مصاحبهکننده

Interview code

شايستگیهای مشارکتکنندگان

Participation competencies

 ۶-۹-۹استاد دانشگاه ،رشته مدیریت آموزشی ،دارای تحقیات مختلف در حوزه آموزش و پرورش
عضو هیئت علمی ،استادیار دانشگاه ،سوابق متعدد مدیریت در مقاطع مختلف آموزش و پرورش
1-2
عضو هیئت علمی ،مدیر گروه مدیریت آموزشی،عضو شورای آموزش و پرورش استان.
2
 ۹1-۹2-۹5-7استاد دانشگاه ،دارای سابقه تدریس و مدیریت مدارس ابتدایی و کارشناس خبره آموزش و پرورش
 ۹۹-2دانشجوی دکتری مدیریت آموزش ،شاغل درآموزش و پرورش ،سابقه مدیریت در مدارس
دارای مدرک دکتری ادبیات ،مدیرآموزش و پرورش ،مدیر کل آموزش و پرورش
۱
دارای مدرک دکتری برنامهریزی درسی ،معاونت ابتدایی مدیر کل آموزش و پرورش
۹۹
دکتری مدیریت آموزشی شاغل در اداره کل ،مدیر مدرسه ،دارای تحقیقات مختلف
۹2

الف) پیش از مصاحبه -۹ :شناسایی مشارکتکنندگان -2 ،هماهنگی اولیه -۹ ،تعیین زمان
و مکان -2 ،توافق درباره ذخیره سازی صدا -1 ،ارائه محورهای مصاحبه.
ب) انجام مصاحبه -۹ :بیان مختصری از هدف و مراحل پژوهش؛  -2ارائه تجربهای
مختصر از تواناییها ،ضعفها و یا سایر مشکالت مربوط به مدیران مدارس؛  -۹طرح سؤاالت
باز پاسخ بر مبنای محورهای معرفیشده؛  -2بحث و گفتگو برای تبیین بیشتر دیدگاهها.
ج) بعد از مصاحبه -۹ :تبدیل فایلهای صوتی به نسخه نوشتاری؛  -2تهیه یادداشت فنی از
مصاحبهها؛  -۹برگردندان یادداشتهای فنی به مشارکتکنندگان به منظور اعتباریابی؛  -2تهیه
فایل نهایی مصاحبهها برای کدگذاری (.)Farhadi Rad, Parsa & Rajabi, 2020
برای مطالعه روایی صوری و محتوایی پرسشهای مصاحبه با تنی چند از اساتید گروه
مدیریت آموزشی و نیز صاحبنظران حوزه پژوهشهای کیفی مشورت شد .طول مدت
مصاحبههای انجام شده بین  ۹5تا  75دقیقه بر اساس حوصله و تحمل شرکتکنندگان متغیر
بود .اشباع نظری دادهها با  ۹1نفر از متخصصان آموزشوپرورش مصاحبه به عمل آمد .برای
انتخاب مشارکت کنندگان از روش گلوله برفی استفاده شد؛ بدین ترتیب پس از شناسایی آنها و
اطمینان نسبی ازمناسب بودن آنها برای مشارکت ،مقدمات اولیه برای انجام مصاحبه عمیق
فراهم میشد .در همه موارد رضایت مصاحبهشونده برای ذخیره فایل صوتی ،زمان و مکان
مصاحبه جلب میشد .بهمنظور اعتباربخشی به یافتهها ،مجدداً سه مصاحبه انجام گرفت.
روششناسان کیفی بهجای استفاده از واژه پایایی و روایی کمّی ،از مالک اعتمادپذیری یا قابلیت
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اعتماد ۹برای ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده میکنند ( .)Bazargan, 2015برای تأمین
اعتمادپذیری از روش ( ،Guba and Lincoln )2005استفاده شد.
( ،Guba and Lincoln )2005چهار مالک باورپذیری ،2اعتمادپذیری ،۹تأییدپذیری 2و قابلیت
انتقال 1را برای بررسی قابلیت اعتماد معرفی نمودند .باورپذیری با قابل باور بودن یا قانعکننده بودن
پژوهش در ارتباط است ،باورپذیری را استداللها و فرآیندهای ضروری برای اعتماد به نتیجه تحقیق
بیان میدارد ( .)Mohajan, 2018در این پژوهش برای باورپذیری از چهار روش ممیزی بیرونی ۶و
بازبینی نتایج توسط اطالعرسانها 7و چندسویهسازی 2و درگیری طوالنی مدت ۱استفاده شد.

يافتهها
سؤال کلی پژوهش حاضراین بود که ابعاد و مؤلفههای بهببود عملکرد مدیران کداماند؟ در
این پژوهش تالش شد از طریق ثبت ،تبدیل مصاحبهها به فایل نوشتاری و مرور چندین باره
متن مصاحبهها ،قالب کلی هر مصاحبه درک شود و سپس معانی عام و خاص استخراج شود.
در جدول  ۹نمونهای از مصاحبههای تحلیل شده ارائه میشود.
جدول  .2نمونههایی از کُدگذاری بر اساس بخشی از مصاحبهها
Table 2. Examples of coding based on excerpts from interviews

کُد

Cod

۹
2
۹

بخشی از مصاحبهها

Excerpts from interviews

توسعه عملکرد مدیران در گروه آشنایی با وظایف و مسئولیتهای مدیریت و سازمان است،
اگر مدیری قدرت تأثیرگذاری بر زیردستان نداشته باشد موفقیت اندکی دارد .مدیر خود باید
از نظر اخالقی و شخصیتی مورد قبول همکاران واقع گردد.
از عناصر کلیدی سازمان شناخت ساختار است .مدیر با نقشها و انتظارات سازمان از جمله
سلسله مراتب قواعد و مقررات موقعیت تخصصها و الزامات رسمی که توسط سازمان
تعیین میشود ،آشنایی داشته باشد.
برانگیختن کارکنان ،دانشآموزان و اولیاء برای دستیابی به اهداف عملکردی؛ ایجاد یک گروه
هماهنگ در مدرسه؛ بهبود روابط کاری اثربخش میان اعضای گروه ،تفویض مسئولیت به
عوامل اجرایی و کارکنان از عواملی بهبود عملکرد محسوب میشوند.
confirmability
credibility
dependability
confirmability
transferability
external audit
membercheak
triangulation
prolonged engagement

123456789-
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۱
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مدیران مسئولیت رشد ،پرورش و توسعه فرزندان این ملت را به عهده دارند .از این منظر
میتوان گفت که این مسئولیت خطیر شامل مسئولیتهای جزئیتری نیز میشود که سایر
مسئولیتها بهنوعی مکمل و تسهیل کننده آن میباشد.مدیر باید با محل کار جو مدرسه و
شناخت روابط بین همکاران و به اخالق حرفهای پایبند باشد ،بهوسیله اعتمادبهنفس با فشار
روحی و تنش مقابله کند.
اگر مدیران مدارس علم کافی داشته باشند باشند ،نظام آموزشی توسعه یافتهای خواهیم
داشت .مدیران مدارس میبایست با هدفهای کلی نظام آموزشی آشنایی داشته باشند ،مواد
و محتوای درسی ،روشهای تدریس و ارزشیابی را مورد توجه قرار دهند.
مدیریت موفق مستلزم برخورداری از توان رهبری و یا قدرت نفوذ در دیگران است .انتظار
میرود که مدیر بین کارکنان توافق ذهنی و فکری به وجود آورد و از بروز تعارضات
مختلف در بین عوامل مدرسه و افراد جلوگیری نماید.
مدیران تأثیر غیرقابل انکاری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارند اما این تأثیرات
غیرمستقیم بوده مدیران باید ساختارهای داخلی مدرسه و فرآیندهایی که مستقیماً بر
یادگیری دانشآموزان مربوط میشوند را با مهارت به کار ببرند .اثربخشی و کارایی مدارس
به فرهنگ مدرسه ،شکل سلسله مراتب مدیریتی ،سازماندهی برنامه آموزشی و شیوههای
رهبری مدیریتی بستگی دارد.
مدیر مدرسه نسبت به دانشآموزان ،معلمان مدرسه و درنهایت خودش مسئولیت دارد .مدیر
باید بر وضعیت تدریس معلم ،ایجاد محیط مناسب در آموزشگاه و خارج از آن ،توسعه
مهارتهای عملکردی ،نحوه برخورد با دانشآموزان ،با اطالع باشد.
یکی از حوزههای مسئولیت که اتفاقاً خیلی مهم است ،اطالع و بهکارگیری از نظریهها و
سیاستهای انگیزشی است ،ایجاد انگیزش نسبت به اجرای برنامههای بهبود عملکرد است.
از مدیران مدرسه این انتظار هست که نسبت به اصول ارزیابی عملکرد ،روشهای تدریس
فعال و متفاوت برای پاسخگویی به نیازهای یادگیری متنوع دانشآموزان شناخت و آگاهی
الزم را داشته باشند .در این زمینه میتوان به نظارت و چرخه درست ارزیابی عملکرد و
توجه به نتایج یادگیری دانشآموزان نیز پرداخت.
بهسازی عملکرد مدیران شامل مؤلفههایی از جمله آموزش و یادگیری ،تحصیالت،
هماهنگسازی چشماندازهای ذینفعان در مدرسه و مسیر را به سمت کارهای تیمی و
گروهی سوق دادن است.
مدیران مدارس نسبت به رعایت اصول و شئونات اخالقی ،قانونی ،معنوی ،اسالمی حاکم بر
جامعه احساس تکلیف کنند .تمام تصمیمات خود را بر پایه رضایت خدا و رضایت ذینفعان
اتخاذ کنند .مصالح عموم را فدای مصالح فردی و شخصی نکنند.
وظیفه مدیران توجه به فضا و تجهیزات و توجه به وضعیت استانداردهای حرفهای مدیران
در سطوح جهانی و بینالمللی و مسئولیت مهم ایجاد فهم یا دورنمای مشترک و اهداف
روشن جهت آموزش و یادگیری در مدارس است.
مهمترین شاخص مدیران توسعه خود و سپس پرداختن به توسعه دیگران است نظارت بر
امور مختلف آموزشگاه هزینههای عمومی مدرسه و استفاده از منابع انسانی ،فیزیکی و مالی
مدرسه را باید جزء وظایف خود بدانند.
مدیران باید نقش دیگر کارکنان آشنایی داشته باشند چگونه مدیری میتواند نقشهای
مدیریتی خود و دیگران را نداند ولی دیگران را هدایت کند.

تلخیص مصاحبهها به شکلی که در جدول  2دیده میشود ،تحلیل و بررسی شد.
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جدول  .۹تلخیص دریافتهای الهام گرفته از روایتهای مصاحبهشوندگان
Table 3. Summarize findings inspired by the narratives of the interviewees

انتخابی

کدهای محوری

کدهای باز

روابط
انسانی

تأثیرگذاری بر زیردستان ،جلب مشارکت همکاران ،همسو کردن دیگران
با خود ،نفوذ بر مدیران باالدستی ،داشتن رفتاری منصفانه ،عادالنه،
صادقانه و محترمانه.
داشتن دانش و بینش مدیریتی ،داشتن مأموریت و چشمانداز ،تبدیل
مدیریت به رهبری ،هدایت و کنترل ،تعیین رسالت ،مدیریت بر منابع
انسانی و فیزیکی.
توجه به استانداردهای حرفهای عملکردی ،جلب حمایت مدیران ارشد،
توجه به استانداردهای حرفهای در سطوح جهانی و بینالمللی،تربیت
حرفهای مدیران.
حفظ و بهبود روابط کاری اثربخش تیمی ،مشارکت ذینفعان در طراحی،
اجرا و بازبینی برنامههای مدرسه ،اشتراک دانش ،مهارت اجماع سازی.
شناخت ساختار ،توجه به سلسله مراتب ،تأکید بر جو باز سازمانی ،تفویض
اختیار ،کاهش تمرکز ،انتقادپذیر بودن ،داشتن اعتمادبهنفس ،داشتن صداقت.
توجه به عوامل درون سازمانی ،انطباق و سازگاری با محیط ،شناخت روابط
قدرت رسمی و غیررسمی ،سازماندهی ،تعامل با محیط درونی و بیرونی
آموزشگاه.
آشنایی با فرایند یاددهی و یادگیری ،ترغیب معلمان به استفاده از شیوههای
آموزش مؤثر و نوآورانه تدریس،توسعه علمی و اجتماعی دانشآموزان.
بهبود مستمر عملکرد ،تناسب بین برنامه بهبود عملکرد مدیران با همکاری
گروهی جهت رسیدن به اهداف ،ارائه برنامه در جهت بهبود مستمر مدرسه.
بهبود مستمر عملکرد ،تناسب بین برنامه بهبود عملکرد مدیران با همکاری
گروهی جهت رسیدن به اهداف ،ارائه برنامه در جهت بهبود مستمر مدرسه.
جلوگیری از بروز تعارض در بین کارکنان ،عالقهمند به رشد خود ،تفویض
کنترل شده ،یادگیری از افراد باتجربه ،شنونده خوب بودن ،انتخاب روش
مربیگری.
توجه به ارزیابی عملکرد ،بازخورد عملکرد ،ارزیابی از عملکرد ،توجه به
شاخصهای مدارس ،توجه به چرخه مدیریت عملکرد ،پایش ،اصالح و
بازخورد.
ایجاد جو دوستی بر مبنای صداقت ،رعایت امور اخالقی ،الگو بودن ،داشتن
رفتاری منصفانه ،عادالنه ،صادقانه و محترمانه ،ترویج ارزشهای واالی
اسالمی.
توجه به رفتار فردی ،کسب خودآگاهی ،داشتن مهارت خودکنترلی ،تقویت
خودپنداری مثبت ،مقدم دانستن مصالح عمومی بر فردی ،داشتن روابط عمومی
قوی.
اقدام به خودسازی ،توسعه همهجانبه خود ،آگاهی از نقاط ضعف و قوت
خود ،تقویت شایستگیهای خود ،توجه به خودآگاهی ،خودباوری.
استفاده از تقویتکنندههای مثبت ،برانگیختن مدیران و کارکنان بهوسیله خطوط
صحیح ترفیعی ،ایجاد انگیزه بهوسیله قدردانی از تالشهای شایسته مدیران.

Axial codes Selective

توسعه
رهبریt

مهارتهای
مدیریتی
توسعه
حرفهای
مهارتهای
تیمی
فرهنگ
سازمانی

بهبود
ساختار

عوامل
زمینهای
آموزش و
یادگیری
مدیریت تغییر
عملکرد بر
مبنای هدف

برنامهریزی
عملکرد

مهارتهای
مربیگری
بهبود مستمر
اصول ارزشی

خود
توسعهای

مهارتهای
فردی
خودکارآمدی
انگیزش

Open codes
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برای تعیین کفایت فراوانی الزم برای انتخاب ابعاد بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی،
پژوهشگر حداقل فراوانی  1را در نظر گرفته است .بر اساس نتایج بخش کیفی برخی از
پیشرانهای که در بهبود عملکرد مدیران تأثیرگذار هستند ،شناسایی گردیدند که شامل  2بُعد
اصلی و  ۹1مؤلفه میباشد .که عبارتند از )۹ :توسعه رهبری :این عامل شامل  2مؤلفه« ،توسعه
روابط انسانی»« ،بهبود و تقویت مهارتهای مدیریتی»« ،توسعه حرفهای مدیران» و «تقویت
مهارتهای تیمی و گروهی» است )2 .بهبود ساختار :بهبود ساختار شامل  2مؤلفه« ،بهبود
فرهنگ سازمانی»« ،بهبود عوامل زمینهای»« ،توسعه آموزش و یادگیری» و «مدیریت تغییر»
میشود )۹ .برنامهریزی عملکرد :برنامهریزی عملکرد شامل  ۹مؤلفه« ،پرورش مهارتهای
مربیگری»«،برنامه بهبود مستمر» و «عملکرد بر مبنای هدف» میشود )2 .خودتوسعهای:
خودتوسعهای ،شامل  2مؤلفه« ،توجه به اصول اخالقی و ارزشی»« ،توسعه مهارتهای فردی»،
«خودکارآمدی» و «انگیزش» میشود .این ابعاد و مؤلفههای آن مبنای طراحی پرسشنامهای
محقق ساخته با 12گویه شد .در بخش توصیفی ابتدا نمونه آماری بخش کمی تحقیق ،بر اساس
متغیرهای جمعیتشناختی توصیف گردید و در ادامه جهت برازش مدل ،با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSS-22مفروضه نرمال بودن توزیع دادهها مورد بررسی قرار گرفت .برای این کار
آزمون ناپارامتری کولموگراف-اسمیرنف ،۹به کار برده شد.براساس معیار نیکویی برازش
 )GOF(2مقدار محاسبه شده برای این شاخص برابر با  5/75بدست آمد که از  5/۹1بیشتر
است ،لذا چنین استنباط میشود که مدل کلی از برازش باالیی برخوردار میباشد.
جدول  .2شاخصهای ارزیابی برازش مدل
مؤلفهها

Components

خودتوسعهای
توسعه رهبری
بهبود ساختار
برنامهریزی عملکرد
متوسط معیار

AVE4

Q2

0.817
0.767
0.725
0.823
0.783

0.633
0.535
0.543
0.273
0.500

Table 4. indicators of model fit evaluation

GOF R2 Cronbachs Alpha Communality CR3
0.947
0.929
0.911
0.903
0.923

0.633
0.535
0.543
0.273
0.500

0.925
0.898
0.860
0.786
0.867

1

0.7

Kolmogrov-Smirnov
)General of Fitness (GOF
)composite reliability (CR
)average variance extracted (AVE

1234-

220

مجلهی علومتربيتی دانشگاه شهيد چمران اهواز،

(دورهی ششم ،سال  ،08بهار و تابستان  ،2022شمارهی )2

بر اساس جدول  2برازش مدل در سه سطح مورد ارزیابی قرار گرفت .۹ :ارزیابی برازش
بخش مدلهای اندازهگیری؛ براساس متوسط شاخص پایایی ترکیبی ( )CR=5/۱2و متوسط
ضرایب آلفای کرونباخ ( )5/2۶که از  5/75بیشتر میباشند و با توجه به اندازة متوسط واریانس
استخراج شده ( )AVE=5/15که برابر با  5/1است ،مدل از پایایی همگرا برخوردار بوده و با
توجه به این که ( ،)CR <AVEروایی همگرا نیز برقرار میباشد .بر این اساس و با توجه به
مقادیر معنیداری  tکه همگی در سطح  α=5/5۹معنیدار بودند ،میتوان نتیجه گرفت که مدلهای
اندازهگیری از برازش مناسب برخوردارند .همچنین ،ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل؛ بر
اساس مقادیر معنیداری  tکه همگی در سطح  α=5/5۹معنیدار بودند و با توجه به این که
میانگین شاخص ضریب تعیین ( ،)R2=۹از  5/15بیشتر است و همچنین بر اساس شاخص

Q2

که مقدار متوسط آن ( )5/15از  5/۹1بیشتر است ،چنین استنباط میشود که مدل ساختاری از
برازش مناسب برخوردار بوده و قدرت پیشبینی مدل مناسب میباشد و  .۹ارزیابی برازش کلی
مدل؛ براساس معیار نیکویی برازش ( )GOFمقدار محاسبه شده برای این شاخص برابر با 5/75
بهدست آمد که از  5/۹1بیشتر است ،لذا مدل از برازش باالیی برخوردار میباشد.

شکل  .۹برازش مدل نهایی و اصالح شده بهبود عملکرد مدیران
Figure 1. Fitting the final and modified model to improve the performance of managers
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نتایج شکل  ۹نشان میدهد که وزن رگرسیونی استاندارد مؤلفههای مربوط به هر سازه (متغیر
مشاهدهپذیر) و سازههای (مکنون) ارائه شده است .بر این اساس ضریب استاندارد و مستقیم
توسعه روابط انسانی  ،5/22بهبود وتقویت توانائیهای مدیریتی  ،5/۱۹توسعه حرفهای مدیران
5/2۹و تقویت مهارتهای تیمی و گروهی  ،5/21بهبود فرهنگ سازمانی  ،5/۱۹بهبود عوامل
زمینهای  ،5/۱۹توسعه آموزش و یادگیری 5/۱۹مدیریت تغییر  ،5/12پرورش مهارتهای
مربیگری  ،5/2۱برنامه بهبود مستمر  ،5/۱2خودکارآمدی  ،5/۱5توسعه مهارتهای فردی ،5/27
توجه به اصول اخالقی و ارزشی 5/۱۹و انگیزش 5/۱۹میباشد که همه مسیرهای مستقیم و
استاندارد معنیدار میباشند (.)P≥5/55۹

بحث و نتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی عوامل مؤثر در بهبود عملکرد مدیران ابتدایی استان
کرمانشاه انجام شده است .برای این منظور پژوهشگر با انجام  ۹1مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته،
که پس از تحلیل کمی به  ۹2مؤلفه و  2بُعد اصلی تقلیل یافت .نتایج این پژوهش مؤید یافتههای
پژوهش محققانی چون )Taheri et al. (2013؛ )Bitterova et al. (2014؛ )Piaw et al. (2014؛
)Leithwood et al. (2019؛ )Harris et al. (2020؛ )Hopkins (2020؛

Pechota and Scott

) (2020و ) Mohammadi, Fadavi and Farhadi (2017همخوانی دارد .این نتایج بیانگر این
مطلب است که صرفاً داشتن مهارتهای (فنی ،انسانی ،ادارکی) برای امر مدیریت کافی نیست.
ساختار و فرهنگ سازمانی مدارس ،توانائیهایی رهبری و مدیریتی وجود ذینفعان مختلف
(والدین ،دانشآموزان ،معلمان) و بسیاری از ویژگیهای خاص دیگر باعث شده است تا مدیریت
در مدارس ویژگیها و مهارتهای خاص خود را طلب داشته باشد .با توجه به پژوهش
انجامشده پیشنهاد میشود که :سیاستگذاران آموزش و پرورش از ابعاد و مؤلفههای تدوین شده
در تحقیق بهعنوان چارچوبی مفید جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی استفاده نمایند.
یافتههای تحقیق نشان داد که آموزش و یادگیری مستمر بیشک یکی از پیشرانهای بهبود و
توسعه مدیران در آموزشوپرورش است .لذا مشخص نمودن سرفصلهای الزم و ضروری
آموزش برای بهبود مدیران و معلمان میتواند قدم اول در خصوص اجرای برنامههای توسعه
باشد با توجه یافتههای پژوهش درزمینۀ روابط انسانی و توجه به اصول اخالقی و ارزشی پیشنهاد
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میگردد سیاستگذاران به دنبال حاکمیت اخالق و تعامالت مبتنی بر استدالل و ادب باشند و با،
منعطف بودن در رفتار ،جوی دوستانه ایجاد نمایند.با توجه به ابعاد پژوهش پیشنهاد میشود
مدیریت تبدیل به رهبری شود و مدیران مدارس با همدلی و نفوذ در کارکنان موجب بهبود
عملکرد گردند و مکانیسمهایی برای قدردانی بر اساس یک نظام ارزشیابی معقول انجام پذیرد.
در ارتقاء مدیران مدارس به صالحیتهای خود توسعهای و خود کارآمدی توجه گردد.
سهم مشارکت نويسندگان :این پژوهش حاصل بخشی از رساله دکتری بهمن نریمانی میباشد که به راهنمایی
آقای دکتر حسین مهرداد و مشاوره خانم دکتر راضیه جلیلی انجام شده است .به عالوه ،تدوین طرح تحقیق،
فرآیند گردآوری ،تحلیل و تفسیر یافته ها و نگارش متن مقاله با تبادل نظر کلیه همکاران انجام شد.
سپاسگزاری :نویسندگان از همه همکاران و اساتید گرامی که در این تحقیق به ما کمک کردهاند ،تشکر میکنند.
تضاد منافع :نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
منابع مالی :پژوهش حاضر از هیچ مؤسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینهها در طول فرآیند
اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است.
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