
©2020 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2020:4(3): 198-214 

Identifying and Explaining the Competencies of Primary School 

Principals in Mazandaran Province

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The purpose of this study was to design and develop a 

competency model for primary school principals in education in 

Mazandaran province. 

Materials and Methods: The present study is a quantitative 

research in terms of applied purpose and based on the nature of the 

data and is a descriptive survey based on the data collection method. 

The statistical population of this study was all primary school 

principals in Mazandaran province that 292 people were selected by 

cluster random sampling. The main tool for data collection was a 

researcher-made questionnaire on competency dimensions. The 

reliability of the questionnaire was 0.96 through Cronbach's alpha 

method. In order to analyze the research data, descriptive statistics, 

confirmatory factor analysis, mean test, one-way analysis of 

variance and Tukey test, one-sample t-test, Friedman and Wilcoxon 

test were used. 

Findings: showed that competency dimensions have a different role 

among primary school principals. According to Friedman and 

Wilcoxon test, the highest priority was related to the component of 

using the positive capabilities of oneself and others, and decision-

making, team activities, professional skills, leadership skills, 

communication skills, encouraging typology and change, and work 

communication were the next priorities, respectively. 

Conclusion: According to the value of the level of significance of 

the variables (greater than 0.05) indicates the acceptability of the 

variables and following the normal distribution and using the 

parametric test. The highest mean is related to the work relationship 

variable (3.91) and the lowest mean is related to the variable of 

encouragement, innovation and change (3.66). From the final 

research model 0.0001, the average standard deviation is / 517, the 

average standard error is / 554. And the degree of fit of the final 

research model was equal to 3.785. 
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 ییمدارس ابتدا رانیمد یهایستگیشا نییو تب ییشناسا

 استان مازندران

 ،1 ییوال دیسع
واحد بابل، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیبابل، ا ،یاسالم

 
 ، *2زاده  نیحس بابک
بابل،  ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد

 .مسئول( سندهی)نو رانیا
 
 3 یاصغر شجاع یعل

بابل،  ،یواحد بابل، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 .رانیا

 
 دهیچک

 انریمد یستگیشا یالگو نیو تدو یطراح قیتحق نی: هدف از اهدف
 .در آموزش و پرورش استان مازندران بود ییمدارس دوره ابتدا

و براساس  یحاضر از نظر هدف کاربرد قیتحق و روش ها: مواد
ها از نوع داده یو بر اساس روش گردآور یکم قیها تحقداده تیماه
 رانیمد هیپژوهش کل نیا یاست. جامعه آمار یشیمایپ یفیتوص

نفر به  292در استان مازندران بودکه  ییدوره ابتدا یمدارس دولت
به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ایخوشه یتصادف یرگیصورت نمونه

 نهیاطالعات، پرسشنامه محقق ساخته در زم یگردآور یابزار اصل
رونباخ ک یروش آلفا قیپرسشنامه از طر ییایبود. پا یستگیابعاد شا

پژوهش از  هایداده لیو تحل هیبه دست آمد. به منظور تجز 96/0
 ن،یانگیآزمون م ،یدییتا یعامل لیتحل ،یفیآمار توص هایروش

 ،یتک نمونه ا یِآزمون ت ،یو توک کطرفهی انسیوار زیآزمون آنال
 .استفاده شده است لکاکسونیو و دمنیفر
 ییامدارس ابتد رانیمد نیدر ب یستگینشان داد که ابعاد شا :هاافتهی

 نیباالتر لکاکسونیو و دمنیدارند. طبق آزمون فر ینقش متفاوت
مثبت خود و  یهاتیقابل  یریمربوط به مولفه بکارگ تیاولو
 ،یاحرفه یهامهارت ،یمیت یهاتیفعال ،یرگیمیبود و تصم گرانید

و  رییوتغ یآورنوع قیتشو ،یارتباط یهارتمها ،یرهبر یهامهارت
 .قرار داشت یبعد یها تیدر اولو بیبه ترت یارتباط کار

) بزرگتر از  رهایمتغ یداریبا توجه به مقدار سطح معن :یریگجهینت
اده نرمال و استف عیاز توز یرویو پ رهایمتغ تی( نشان از مقبول 05/0

 ریمربوط به متغ نیانگیم نی. باالترباشدیم کیاز آزمون پارامتر
و  قیتشو ریمربوط به متغ نیانگیم نی( و کمتر91/3) یارتباط کار

بدست آمده از مدل  جینتا نیهمچن باشدی(م66/3) رییغو ت ینوآور
/.، آستانه 42 یعدد معنادار نیانگیکه م دهدینشان م قیتحق یینها

 نیانگی، م0.0001 قیتحق ییبدست آمده از مدل نها یمعنادار
/. و درجه 554استاندارد  یخطا نیانگی/.، م517انحراف استاندارد 

  .بوده است  785/3برابر با  قیتحق ییتناسب مدل نها

_________________________________ 
1  -  Pall Sandwith  

 .مازندران ،ییمدارس ابتدا رانیمد ،یستگیشا واژه ها: دیکل
 

 12/07/1399: افتیدر خیتار
 26/09/1399:  رشیپذ خیتار
 :نویسنده مسئولhoseinzadeh2002@gmail.com 

 مقدمه
 در کلیدی هایاهرم از یکی مدیران امروزی تحول پر دنیای در

 که توانمند داشتن مدیران و روندمی شمار به هاسازمان اداره

 رقابت و تحوالت خروشان امواج کشاکش در را هاسازمان بتوانند

 رقابت مزیت یک نمایند هدایت آرمان ها سوی به موفقیت با

 جغرافیایی سیاسی، اقتصادی، تغییرات شود. همچنینمی شناخته ملی

 این سرعت است، داشته هاسازمان بر شگرفی تاثیرات فناوری، و

 کرده مجبور را هاسازمان جهانی، افزایش رقابت با همراه تغییرات،

 هایفعالیت خود، کار انجام هایشیوه در بازاندیشی با تا است

 مهم دنیای موضوعات جمله کنند از سازماندهی را مجددا   خود

 مهمترین دانش و نوآوری :کرد اشاره توانمی موارد این به امروز

 (.1)شود می قلمداد تولید عامل

 تبدیل استراتژیک اطالعات بانک به مدیران و کارکنان ذهن 

 منبع مهمترین کارکنان مهارت و دانش اساس این است بر شده

 به انسانی منابع نقش است و گرفته لقب سازمانها رقابتی مزیت

 شده تقلیدناپذیری بااهمیت تر و جانشین ارزشمندی، کمیابی، دلیل

 و حیاتی نقشی سازمانها، قلب در انسانها اینکه به توجه است با
تقویت  باید آنها شایستگیهای دارند لذا عهده بر را  کننده تعیین
 .شود

توجه به لیاقت و شایستگی افراد در کار را شاید بتوان با قدمت 
تاریخ پیدایش دولتهادر جهان مقارن دانست آمار ارزیابی شایستگی 
و لیاقت به طور علمی و آماری و با استفاده از روشها و فنون 
روانشناختی ، عمری بیش از یک قرن ندارد.شناخت ابعاد 

ریتی ، برای توسعه و برای ارزیابی مدیران یک شایستگیهای مدی
عامل اساسی است . مدیران ، مسئول مدیریت کردن سازمانهای 
پیچیده با چالشهای مختلف وتقاضاهای غیرقابل پیش بینی هستند. سه 
مشخصه اصلی شغل مدیریت ، ایجاز، تنوع وجزءکردن کار است . 

ذیر، و به گونه ای مدیران باید دارای سرعت عمل باشند و انعطاف پ
شایسته رفتار کنند که رفتار آنها منجر به اثربخشی در محیط شغلی 

 (.2) شود

اظهار می دارد که امروزه سازمانها با سه   1پل سندویث
 و فیت روبه رشد،کاهش هزینه کیتهدیدمواجهند که متقاضی 

هستند. برای کسانی که نقش مدیریت و سرپرستی دارند  آوری نو
م نیاز به دانش و مهارتهای با درجه باالیی را طلب می کند. این مفاهی

سندویث الگوی حوزه شایستگی را ارائه داده است . در این 
الگوشایستگیهای مدیر درگرو افزایش نقش او در مدیریت و 
سرپرستی است . درواقع وی معتقد است که کیفیت بخشی به هریک 

ش شایستگی مدیر کمک از سه موضوع فوق می تواند به میزان افزای
به عقیده وی مهارت تشخیصی یعنی مهارتهایی که یک مدیر را .کند

به دادن مناسبترین پاسخ به یک موقعیت قادر می کند. مدیران باید 
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بتوانند تنوعات را مدیریت کنند. آنان بایدقادر باشند که یک 
گروهی از افراد باهوش و افراد ماهر که دارای شخصیتهای متفاوت 

 (3.)دی هستند را در یک تیم هماهنگ کرده و هدایت سازندفر
 پیشینه و مبانی نظری تحقیق 

مدیران مدارس: حسین خنیفر و همکاران در مقاله ای با عنوان 
به این مهم  دست  شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل

هدف پژوهش حاضر شناسایی شایستگی، دانش، توانایی و یافتند که 
ارت های مدیران مدارس و طراحی مدل جهت استفاده در کانون مه

. در این پژوهش آمیخته با استفاده از یافته های به (4) ارزیابی بود
دست آمده از مطالعه اکتشافی مؤلفه های شایستگی مشخص شده و 
از طریق معادالت ساختاری آزمون شد. جامعه پژوهش در بخش 

و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی  دلفی، کلیه صاحب نظران، اساتید
در آموزش وپرورش بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند مبتنی 

نفر از صاحب نظران مصاحبه شد. جامعه  25بر گلوله برفی با 
آماری در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش و پرورش شهر تهران 

ر به نف 462بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 
عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کمی پرسشنامه 
محقق ساخته بود. به منظور تحلیل یافته های به دست آمده از روش 
دلفی، از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. نتایج نشان 
داد ابعاد و مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش 

ه در کانون ارزیابی عبارتند از: شایستگی دانشی )دانش جهت استفاد
عمومی مدیریت، دانش بروز در زمینه مدیریت آموزشی، دانش در 
زمینه آموزش و تدریس، دانش محیطی، شناخت قوانین اجرایی 
مرتبط و دانش فناوری اطالعات(، حرفه ای )اخالق حسنه، التزام به 

ذیری، سعه صدر و ارزش ها، صداقت و راستگویی، انعطاف پ
مهربانی، مشتری مداری و مدیریت تعارض(، ویژگی های شخصیتی 
)الگو بودن، مسئولیت پذیری، تعهد، مشارکت پذیری، یادگیرندگی، 
کمالجویی، خود ارتقایی، خود مدیریتی و اعتماد به نفس( اجرایی 
)مدیریت اطالعات، ریسک پذیری، مدیریت منابع، بازخورد به 

ریزی عملیاتی و مهارت تصمیم گیری( رهبری )انگیزه موقع، برنامه 
بخشی، توسعه افراد و تواناسازی، کار تیمی و تیم سازی، نفوذ گذاری 
و تاثیر، مدیریت استعداد، جانشین پروری و الهام بخشی( ارتباطات 
)مهارت های شنیدن، اخالق و رفتار حسنه، توانایی ارتباط با 

دیگران، توانایی برقراری ارتباط  کارکنان، فهم و درک دیدگاه های
روشن و آشکار، توانایی ارتباط با مدیران مدارس و توانایی تعامل با 
والدین دانش آموزان( ادراکی )خالقیت، نوآوری، تفکر منطقی و 

 (.بصیرت
طراحی الگوی عباس عباسپور و همکاران در مقاله ای با عنوان 

دف هن مطالعه دست یافتند به ای  شایستگی مدیران مدارس متوسطه
این پژوهش طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره 

. روش این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از منظر (5) دوم بود
گردآوری اطالعات آمیخته از نوع اکتشافی بود. از روش کیفی برای 
استخراج مؤلفه های الگوی مورد نظر و از روش کمی برای اعتبار 

بی آن الگو استفاده گردید. ابزار گردآوری اطالعات در بخش یا
کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود که مصاحبه شوندگان از 
طریق روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های حاصل از 

مصاحبه به روش تئوری داده بنیاد پاالیش و کدگذاری گردید. 
ایی شده، مؤلفه ها و شاخص های درنهایت با توجه به تم های شناس

مدل اولیه پژوهش ترسیم گردید. در مرحله کمی با استفاده از مدل 
ترسیم شده، وضعیت موجود شایستگی مدیران مدارس متوسطه دوره 
دوم سنجش شد. روش پژوهش در این مرحله کمی از نوع پیمایشی 
بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه دوم نظری 

پرسشنامه در بین مدیران مدارس توزیع  250شهر تهران بود. تعداد 
گردید. بر اساس مصاحبه های کیفی، بیست مضمون مربوط به 

مؤلفه اصلی  6شایستگی مدیران مدارس استخراج شد که در قالب 
دسته بندی گردیدند. بعد اول؛ شایستگی های فردی، شامل مؤلفه های 

؛ شایستگی های مدیریتی، دو مؤلفه شخصیتی و ارزشی است. بعد دوم
با نام های منابع انسانی و بینش و نگرش دارد. بعد سوم؛ شایستگی 
های علمی و شغلی، دو مؤلفه این بعد، تخصص و شغلی است. بر اساس 
نتایج پژوهش پیشنهاد گردید برای دستیابی به نظام آموزشی اثربخش، 

ود. مدیران ارشد شرایط انتخاب مدیران مدارس باید بازتعریف ش
آموزش و پرورش در انتخاب مدیران مولفه هایی چون شایستگی 
های مدیریتی، شایستگی های علمی و تخصصی و شایستگی های فردی 

 .را مدنظر قرار دهند

طراحی و اعتباریابی رمضان پیری و همکاران در مقاله ای با عنوان  
 رآن کریمالگوی شایستگی مدیران آموزشی بر اساس آموزه های ق

هدف این پژوهش ترکیبی طراحی و به این نتیجه دست یافتند که  
اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه های 
قرآن کریم بوده است. درمرحله کیفی پژوهش با مطالعه ی دقیق 
متن قرآن کریم و تفاسیر مربوط و استفاده از روش تحلیل مضمون، 

خص های شایستگی مدیران آموزشی استخراج ابعاد، مؤلفه ها وشا
 15وسپس با استفاده از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته با 

شاخص تدوین  167مؤلفه و 34بعد،  4نفرازخبرگان، الگوی اولیه با 
گردید. درمرحله کمی، داده ها با استفاده ازپرسشنامه وتکمیل آن 

ل مربعات نفرازخبرگان جمع آوری و با روش حداق 60توسط تعداد 
تحلیل والگوی تدوین شده اعتباریابی گردید. انتخاب  (pLs)جزیی

نمونه درهردو مرحله هدفمند و به روش گلوله برفی بوده است. 
نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شایستگی مدیران آموزشی دارای 

مؤلفه ی:  5بعد ارزشی با -شاخص است: الف131مؤلفه و 29بعد، 4
، عدالت خواهی و ظلم ستیزی، معادباوری خدامحوری، حق مداری

 5بعد نگرشی با -شاخص. ب 25و آخرت گرایی و والیت مداری و 
مؤلفه ی: نگرش به هستی، نگرش به انسان، نگرش به دنیا و آخرت، 

بعد منشی -شاخص. ج 25نگرش به مدیریت و نگرش به نظارت و 
دا، مؤلفه ی: اخالص، اعتدال، امید، توکل، تقوا، ذکرخ 10با 

-شاخص. د 34شکرگزاری، وفای به عهد، شرح صدر و امانتداری و 
مؤلفه ی: توانایی برنامه ریزی، توانایی سازماندهی،  9بعد دانشی با 

توانایی ایجاد انگیزش، توانایی رهبری، توانایی توانمندسازی، توانایی 
ارزیابی، توانایی ایجاد فرهنگ مطلوب سازمانی، توانایی تصمیم 

 .شاخص 47وانایی نظارت و کنترل و گیری و ت

محمد جاودانی ، عباس اناری نژاد و ژیال حیدری  در مقاله خود با 
طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگی های حرفه ای اعضای عنوان 

هش پژوبه این مهم دست یافتند که  هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی شایستگیهای حرفهای 
وهش از نوع اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این پژ

 متوالی یاکتشاف نوع از ترکیبی روش به که  کاربردی است-توسعهای
و کارشناسان آموزش  علمی هیات اعضای دانشجویان،. (6شد ) انجام

دانشگاه فرهنگیان فارس به عنوان جامعه آماری بخش کیفی به 
 اشباع تکنیک و هدفمند نمونهگیری روش با  شمار میروند که

 آموزش کارشناس نفر15 علمی، هیات عضو نفر15) نفر 60 نظری،
 کمی بخش در. شدند انتخاب  ((پسر 15 و دختر 15)دانشجو نفر30و
علمی دانشگاه فرهنگیان کشور به عنوان جامعه  هیات اعضای نیز

نفر به شیوه تصادفی انتخاب شدند. برای 150آماری بودند که 
ند و بررسی جمعآوری دادهها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختم

اخته استفاده شد. برای س اسناد، و در بخش کمی از پرسشنامه محقق
تحلیل دادههای کیفی، از روش تحلیل مضمون و برای تحلیل دادههای 
کمی از تحلیل عامل و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. با استفاده 
از معیارهای اعتبارسنجی کیفی چارچوب اولیه اعتبارسنجی گردید. 

اعتبارسنجی کمی از تحلیل عامل و ضریب آلفای کرنباخ استفاده برای 
شد. نتایج نشان داد که الگوی شایستگیهای حرفهای اعضای هیات 

-2دانش حرفه ای-1عامل) 3علمی دانشگاه فرهنگیان متشکل
-2دانش محتوا-1مالک)11اخالق حرفهای (،-3مهارتهای حرفهای

دانش -5مانیدانش ساز-4دانش پژوهشی-3دانش آموزش محتوا
-9مهارت فناوری-8مهارت پژوهش-7مهارت تدریس-6فناوری

 62اخالق سازمانی( و  -11اخالق فردی -10مهارتهای ارتباطی
نشانگر است.این الگو میتواند به عنوان چارچوب و مبنایی برای 

 اعضای حرفهای شایستگیهای  جذب، توسعهی حرفهای و ارزیابی
 .گیرد قرار استفاده مورد کشور فرهنگیان دانشگاه علمی هیات

 یعنی عامل نُه را (2020مدیریت) های شایستگی پژوهشی در ادواردز
 ،تغییر مدیریت مساله، حل ارتباطات، کارکنان، پرورش و توسعه
 ،(هوظیف) عملکرد مدیریت گروه، تشکیل وظیفه و فنی های مهارت
 .است دانسته ها دیدگاه کردن یکپارچه فردی، بین آگاهی
پژوهشی با عنوان شایستگی های رهبری پایدار با استفاده از  اسوالب 

نظریه داده بنیاد انجام داد . هدف از این مطالعه کشف موقعیت های 
منحصر به فرد مهارتها ارزشها و یا رفتارهایی است که جمعا 

 ات،ارتباط:  از شایستگی نامیده می شود .موارد شایستگی عبارتند
 و پذیری انعطاف تنوع، مشتری، به خدمات رضهع مستمر، یادگیری
 منابع، مدیریت گرایی، تخصص توسعه، دانش فردی، بین روابط تغییر،
 و تفکر آن، با سازگاری و فناوری کاربرد رهبری، و گروهی کار
 .فرمانی خود و جوامع و دیگران درک مساله، حل
پژوهشی با عنوان طراحی کدل شایستگی برای کار آفرینان بین  بن،

 دلم از پژوهش این در. المللی مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام  داد  
 که اییه شایستگی. است شده استفاده انسانی منابع شایستگی مطالعه

 وکار، کسب دانش: شامل گرفته قرار آزمون مورد پژوهش این در
 ی،وشخص اعتبار انسانی، منابع های فعالیت استراتژیک، مشارکت
 رمنظو به ها شایستگی این همه. باشد انسانی      می منابع فناوری
 نه، ای دارند شرکت عملکرد با داری معنی ارتباط آیا اینکه تعیین
 .اند شده آزمون

 نابعم کارکردی های شایستگی" عنوان با تحقیقی در پایو، و بوسلی
 مدل اساس بر که هایی داده با و "اروپایی های شرکت در انسانی
 شگاهدان محققان وسیله به که انسانی منابع شایستگی مطالعه جهانی

 انیانس منابع های شایستگی بررسی بود،به شده تدوین میشیگان
 عالیتف و فردی اعتبار که داد نشان می تحقیق این نتایج. (8پرداختند )

 یزن و کارکردها بندی رتبه بر مثبتی تاثیر انسانی منابع های
 از آمده دست به های داده اساس بر. دارند انسانی منابع متخصصان

 مشارکت شایستگی بودند، انسانی منابع حوزه از خارج که افرادی
 که یحال در شد؛ شرکت می اقتصادی اثربخشی به منجر استراتژیک

 را رکا و کسب دانش شایستگی انسانی منابع حوزه در فعال مدیران
 انسانی منابع کارکردهای طریق از افزوده ارزش ایجاد در مهمی عامل
 .دانستند می
 

 ادبیات نظری  
امروزه یکی از مهمترین مالک های موفقیت تمامی سازمانها از 
جمله سازمانهای آموزشی، میزان اثربخشی آنان است. اثربخشی 

به  نمدرسه موضوع اصلی و اساسی محققان تربیتی است که سابقه آ
تحقیقاتی هم چون کلمن، راتر، بروکاور، ادموندز، موسو مادواس 

بر میگردد که شاخص ترین تحقیقات آموزشی مربوط به  …و
مدارس اثر بخش به شمار میرود و در این زمینه نظرات مختلف و 
تا حدودی مشابه بیان شده است. به عنوان نمونه اثربخشی سازمانی 

ی که سازمان به هدفهای مورد نظر عبارت است از درجه یا میزان
نزدیک می شود، یا هوی و میسکل معتقدند یک سازمان زمانی 
اثربخش است که نتایج قابل مشاهده فعالیت های آن با اهداف 
سازمانی برابر بوده یا بیش تر از آن باشد، همچنین رابینز بیان می 
 ر،دارد اثربخشی سازمانی وضعیتی است که درآن سازمان مورد نظ

منابع را به میزان محدود مصرف کند و بتواند به اهداف با توجه به 
معیارهای تعیین شده دست یابد. بنابراین اثربخشی سازمانی میزان 

 (.8تحقق اهداف سازمانی می باشد)
منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمان محسوب می شوند که با 

ر اجزا سازمان، تالش و کوشش و ایجاد هماهنگی و بکارگیری دیگ
اهداف سازمانی را تحقق می بخشد. این منابع دارای توانائیها و 
قابلیتهای بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی به فعل تبدیل می 
شود. دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و 
فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تالش است. یکی از مواردی 

در این زمینه قابل بررسی است قرار دادن افراد در جایگاه های که 
متناسب با توانائی، تجارب و قابلیت آنها است. این فرآیند در قالب 
نظام شایسته ساالری بررسی گردیده است. مفهوم شایسته ساالری به 
اجمال شایستگی، گزینش، جلب و جذب مداوم نیروها و سپس 

ال مدیریت برحسب توانمندیهای افراد فراهم کردن زمینه های اعم
می باشد. شناخت ابعاد شایستگی های مدیریتی هم برای توسعه و هم 
برای ارزیابی مدیران عامل اساسی بشمار می رود. برای انتخاب افراد 
شایسته باید ضابطه و مالک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه 

انتظار می رود زمانی که ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند. لذا
مولفه و محورهای شایستگی تعیین می شود، انتخاب و انتصاب 
مدیران با توجه به این مولفه ها صورت گیرد. شایستگی ها مجموعه 
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ای از دانش، مهارتها و تواناییها در یک شغل خاص است که به 
شخص اجازه می دهد در انجام وظایف خویش به موفقیت دست 

ن اساس شناسایی مجموعه شایستگی های مدیران به یابد. بر همی
ای  جهت نقشی که در اثربخشی سازمان دارد، از اهمیت ویژه

برخوردار است. از سوی دیگر تعیین شایستگی های مدیران میتواند 
در راستای طراحی نظام های انتخاب و انتصاب، آموزش و ارزیابی 

 عملکرد مورد استفاده قرار گیرد.
مان را در زمینه دستیابی به بهره وری بهینه، می توان شکست هر ساز

تا حدودی مربوط به مدیریت و رهبری غیر کارآمد آن سازمان 
دانست. در محیط کار کنونى به مدیرانى نیاز است که بتوانند درست 
تصمیم بگیرند، راه حلهاى خالقانه اى براى مسائل ارائه کنند و در 

عالوه بر این، گسترش همه جانبه مقابل کار خود پاسخگو باشند. 
سازمان هاى آموزشى، لزوم برخوردارى از مدیران ماهر و توانمند 

 (.9را در بکارگیرى دانش و تجربه تخصصى دو چندان کرده است )
به همین دلیل امروزه تالش می شود تا افرادی را در پستهای مدیریت 

ش بری اثربخبگمارند که توانایی و شایستگی های الزم را برای ره
داشته باشد. در همین راستا، شورای عالی اداری در یکصدمین جلسه 

پیشنهاد 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 

ثبات در مدیریتها و افزایش انگیزش کارکنان برای ارتقاء و ایجاد 
شغلی، ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران را تصویب نموده 

این آیین نامه آمده است که به منظور شناسایی افراد  9است. در ماده 
شایسته برای تصدی پست های مدیریتی و فراهم نمودن زمینه های 

د، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بروز توانایی و لیاقت افرا
و دستگاهها می توانند نسبت به برگزاری آزمون های عمومی و 
اختصاصی مدیریتی از بین داوطلبان پست های مدیریتی و سرپرستی 
 اقدام و افراد واجد شرایط را به مقامات مسئول معرفی کنند.منظور

 و تخصصی از شایستگی مدیران  شامل رفتارهای مدیریتی تعیین از
 انجام  لحاظ از کارکنان ،  لیاقت و کفایت درجه قبیل ، ارزیابی

 .است سازمان در ها مسولیت و پذیرش محوله ،  مشاغل   وظایف

 از آنان  و دیگر کارکنان  به پاداش اعطا و قوی کارکنان شناخت

(.معموال چهار ویژگی برای 9) است شایستگی تعیین اصلی علل جمله
 -2است  سازمان یا شغل با مرتبط-1مطرح شده است : شایستگی 

 نقش آمیز موفقیت اجرای  یا فرد بهتر عملکرد با ارتباط مثبت

صورتهای قابل مشاهده در شغل می باشد  به یف تعر قابل -3دارد . 
 (.10است) وآموزش ارزیابی قابل -4

 که باعث  درپی هستیمدر عصر حاضر شاهد تحوالت گسترده و پی
های روز با مسئولیت و وظایف نهادها و سازمانود روزبهشمی

تر شود. یکی از نهادهایی که ارتباط مستقیم با این اجتماعی سنگین
تحوالت را دارد و لزوما  باید با این تحوالت هماهنگ شود، 

ترین نهاد اجتماعی وپرورش مهموپرورش است. آموزشآموزش
زنده و تکامل دهنده آن است حال سابرآمده از متن جامعه و درعین

و تأثیر آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس است. از 
طور رسمی وپرورش بههای گوناگونی که در آموزشمیان سازمان

عنوان یک سازمان اجتماعی حساس، نقش فعال هستند، مدرسه به

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر عهده دارد مهمی در تحقق هدف
های جذاب و ها، ایجاد و تقویت محیطزمه تحقق این هدفو ال

های سازمان (.6) داشتن مدیران شایسته است
قالب و الگوی سایر نهادها و  عنوان مدارس به  ویژهبه  آموزشی
رو از ارکان اصلی های موجود در جوامع هستند و ازاینموسسه

شوند. تقریبا  همه های مختلف محسوب میتوسعه جوامع در زمینه
های اعضای جامعه دورانی مهم از زندگی خود را در درون سازمان

های دیگر زندگی نیز کنند و در بخشآموزشی و مدرسه سپری می
ها قرار های مختلف تحت تأثیر عملکرد این سازمانه صورتب

و مدارس و  های آموزشی ترتیب سازماناینگیرند. بهمی
هاست، اهمیت و عملکردشان که متأثر از عملکرد نیروی انسانی آن

حساسیت اجتماعی باالیی دارد که کمتر سازمانی در جامعه دارای 
ان سروکار دارد و چون وپرورش با انسآن است. فرآیند آموزش

رو نظام آموزشی و مدیران آن به انسان موجودی پیچیده است ازاین
ماعی های اجتترین وظایف و فعالیتمسئولیتایفای دشوارترین و پر

اشتغال دارند. در هر نظام آموزشی سنجیده و عقالنی که دارای 
 هایهای روشن و برنامه مشخص است، ایفای وظایف و فعالیتهدف

ها باید به افراد شایسته و صاحب صالحیت آموزشی و رهبری آن
وپرورش، سپرده شود . از مسائل اساسی و بااهمیت نظام آموزش

وپرورش از دهی آن است. مدیریت در آموزشمدیریت و سازمان
مدیریت کردن بر یک سازمان دیگر تقریبا  متمایز است، زیرا 

می است که عالوه بر مدیریت آموزشی امری ظریف، تخصصی، عل
شده کارش تولید کاال نیست بلکه مدیریت در این عوامل گفته

های آموزشی باید سازی است لذا مدیریت سازمانسازمان انسان
های الزم باشند. مدیر مدرسه نقش حساس و حیاتی دارای شایستگی

ها، در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت دارد. مدیر باید دارای ویژگی
های خاصی باشد تا بتوان باکمال اطمینان کودکان ها و مهارتیتوانای

های مدیر و نوجوانان را به دست او سپرد. دانش و آگاهی و مهارت
باید قبل از پرداختن به مدیریت در حدی باشد که نیازی به آزمایش 
و خطای مکرر نباشد. در تعلیم و تربیت و مدیریت آموزشی هر 

های بزرگی خواهد بود که خیلی از ا زیانآزمایش و خطایی همراه ب
مدیریت مدرسه یکی از چند پست مهم  ناپذیر است .. ها جبرانآن

واصلی در نظام آموزشی است و این سخن معروف، کسی که مدرسه 
کند، بیانگر ارزش و اهمیت کند کشور را اداره میرا اداره می

به همین  مدیریت آموزشی و مسئولیت بسیار خطیر مدیران است.
سبب در انتخاب مدیر مدرسه باید بیشترین دقت و احتیاط را به 

در  و  های الزم انتخاب کردکاربرد و مدیران را بر اساس شایستگی
این انتخاب تنها عقل را داور قرار داد نه احساسات و روابط شخصی 

ها و شایستگی . بدون شک کوشش در جهت ارتقای سطح 
شی کشور عالوه بر اینکه از بار مسائل و های مدیران آموزمهارت

های صحیح انجام کارگیری روشکاهد، باعث بهمشکالت نظام می
شود. وپرورش میهای آموزشکار و اجرای اثربخشی برنامه

شده، و حساسیت موضوع در آموزش  مطرح مطالب (..براساس11)
و پرورش لذا  این سوال مطرح هست که برای شایستگی مدیران 

رس چه مدلی مطلوب  می باشد و الگوی مناسب در این بخش مدا
 چگونه تدوین  می شود  ؟
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 203 ...ییمدارس ابتدا رانیمد یهایستگیشا نییو تب ییشناسا 

 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مدیران  هدف اصلی تحقیق :طراحی و تدوین  الگوی شایستگی 
مدارس دوره ابتدایی در آموزش و پرورش استان مازندران می باشد 
و شناسایی ابعاد مولفه ها و شاخص ها ی شایستگی مدیران ، اولویت 

د مولفه ها و شاخص ها ، ت عیین مدل پیشنهادی شایستگی بندی ابعا
مدیران ، تعیین درجه تناسب مدل بعنوان اهداف فرعی تحقیق 

 محسوب می شوند 
 شایستگی های شاخص و ها مؤلفه ابعاد،  -1سواالت اصلی تحقیق  : 

 های مدیران مدارس دولتی در استان مازندران کدام است ؟ و مؤلفه

دارس دولتی  در آموزش و پرورش  دارای چه مدیران م شایستگی
اولویت بندی می باشد  است ؟برای حرکت به سمت وضعیت 
مطلوب ، مدل پیشنهادی  شایستگی مدیران مدارس دولتی چیست 
؟درجه تناسب مدل پیشنهادی  به چه میزان است ؟ بعنوان  سواالت 

 فرعی تحقیق محسوب می شوند

 
 چارچوب نظری 
انتخاب و  ادبیات ، در1382از سال « شایستگی»در ایران، مفهوم 

انتصاب مدیران وارد شد، اما باید اذعان کرد که این مسیر بدون 
از است.  چالش سپری نشده و هنوز به توفیق مطلوب نرسیده

فضای  -و نه پاکوب و هموار-های عمده این مسیر سنگالخیچالش
 است. در عدم حضور رقابت، کسب اقتصاد ایران رقابتی ضعیف در

، در گرو انحصار و رانت است. از شایستگیدستاوردهای موفق، بیش
ب جای انتخابنابراین در چنین رویکرد غیر استراتژیکی مبنا به

مدیران شایسته و توسعه آن، انتخاب کسانی است که در این انحصار 
امتیاز بیشتری دارند. همچنین تعهد مدیران ارشد به شایستگی و 

با بررسی ادبیات موضوع .ی اساسی استساالری، عنصرشایسته
مربوط به شایستگی ها و بررسی تعاریفی که در مورد شایستگی 
ارایه شده است، اولین چیزی  که بخوبی مشخص می شود، فقدان 
تعریف واحد و اصطالح شناسی مشخص و معین در مورد شایستگی 
و معنا و مفهوم آن است. جوامع در طول زمان تغییر می کنند و 

ایگاه آنها را از یکدیگر متمایز می سازد. این فرآیند مستمرِ تاریخ ج
ساز، نشانه های بارز از شایستگیهای مدیریتی را به همراه دارد. این 
شایستگی ها کدامند؟ چگونه به دست می آیند؟ نشانه های آن 

های مختلف منابع انسانی دیده اغلب انسجامی بین برنامهچیست؟ 
آنها بر عملکرد سازمان روشن نیست. از سوی دیگر شود و تاثیر نمی

ها، حتی به دلیل فقدان تصویری روشن از اهداف کمی این برنامه
شود. بنابراین الزم است که وجود چنین تاثیری نیز انکار می

های سازمان در انتخاب، ارتقا و توسعه کارکنان با یکدیگر برنامه
 افزاییو پیاده شوند تا همپیوند یافته و با دیدگاه واحدی طراحی 

 ها،سازی و ارایه تصویری روشن از اهداف و برنامهناشی از یکپارچه
ها را فراهم سازد. امکان سنجش و پایش دستاوردها و نتایج برنامه

اصطالح شایستگی برای توصیف مجموعه ای از رفتارهاکه ترکیب 
کس می کند واحدی از دانش، مهارت، توانایی ها و انگیزه ها را منع

و با عملکرد در یک نقش سازمانی مرتبط است. به عنوان مثال 
شایستگی گوش دادن که معموال در مدل های شایستگی وجود دارد. 

نکته ی دیگر در زمینه تعریف شایستگی، آنکه معموال دو تعریف 
مرتبط در زمینه شایستگی ارایه می شود. اولی نشانگر  توانایی یک 

ارهای مربوط به شغل به گونه ای اثر بخش است فرد برای انجام ک
و تعریف دوم عبارت است از آنچه که یک  فرد برای عملکرد اثر 
بخش نیاز دارد. این دو تعریف خیلی به هم نزدیک اما متفاوتند. 
دومی دربردارنده ی آن چیزی است که برای موفقیت در یک شغل 

به عنوان یک کار  الزم است، در حالی که اولی با آنچه که یک فرد
 (.11مهم در شغل خود انجام می دهد در ارتباط است )

 
 شایستگی ابعاد

 
 راه از معمول گونه به نظری معلومات و دانش توسعه فرایند: دانش 

 و دانش توسعه. شودمی حاصل دانشگاهی سطوح در تحصیل

 به و آید،می شمار به نگرش و مهارتها، توسعه زیربنای معلومات

 هایشایستگی توسعه در چندانی تاثیر خود، خودی به و تنهایی

 .ندارد مدیریتی

 از مهارت. عمل در علم سازی پیاده توانایی از، عبارتست :مهارت 
 توسعه و آمده دست به واقعی محیط در دانش کاربرد تکرار راه
 بدون شودمی عملکرد کیفیت بهبود به منجر مهارت توسعه. یابدمی
 .بود نخواهند زیادی تاثیر منشاء معلومات، موارد، از بسیاری در آن،
 اصول کردن تجربه و کارگیری به بــدون مدیری هیچ مثال برای
 کسب مطالعه با را تیمی کار مهارت تواندنمی عمل، در تیمی کار
 .کند

.  آن پیرامون و دنیا از انسان ذهنی تصویر از عبارتست:  نگرش
 را وی عمل و اندیشه میدان که است چارچوبی انسان ذهنی تصویر
 و خود پیرامون هایپدیده از انسان درک. دهدمی شکل کرده، تبیین
 .اوست ذهنی تصویر مبنای بر عمل، برای وی گیریتصمیم

توانایی : یک توانش خصلتی با ثبات و وسیع را مصور می سازد که 
شخص را برای دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری 
مقید می سازد. در واقع توانایی و مهارت مشابه هم بوده و تفاوت 
آنها در این است که مهارت ظرفیتی خاص برای انجام فیزیکی 

ت انجام کارهای فکری را مشخص می کارهاست، اما توانایی ظرفی
(.12سازد )
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 مواد و روش ها
 دفه نظر از توصیفی پیمایشی  است و  -حاضر کمی   روش تحقیق

کاربردی  و روش گردآوری داده ها  اسنادی و کتابخانه ای و 
 .تحقیقات میدانی می باشد 

مدیران مدارس دولتی دوره  ابتدایی در  جامعه آماری این پژوهش، 
نفر  می باشد. تشکیل شده اند  2091استان مازندران  که تعداد آنها 
مدرسه پایه ابتدایی در استان  986.  الزم به ذکر است از تعداد 

مدرسه پسرانه در  486مدرسه دخترانه و  500مازندران تعداد 
ل  مورگان و کرجسی  جدو اساس بر نمونه استان دایر می باشد  حجم

 نمورگا نمونه حجم مـحاسبه می باشد. با استفاده از  روش نفر 377
 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند . 292تعداد   وکرجسی

ابزار گرد آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق به وسیله ی پرسشنامه 
ی استاندارد صورت گرفته است. شاخص های توصیفی از قبیل 
)جنسیت ، سن ، سابقه خدمت و میزان تحصیالت( مورد ارزیابی 
قرار گرفت .این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی شده و 

تدایی استان مازندران  هدف آن سنجش شایستگی مدیران مدارس اب
 8بوده که شایستگی مدیران را از  51می باشد. تعداد سواالت آن 

 جنبه مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد. 
، تشویق   ابعاد پرسشنامه : مهارت های ارتباطی  ، تصمیم گیری 

و نوآوری و تغییر ، ارتباطات کاری ، مهارت های رهبری ، مهارت 
های حرفه ای ، به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران  ، 

 توسعه فعالیت های تیمی
متغیر مستقل این تحقیق شامل هشت بعد شایستگی )مهارت های  

اری، کارتباطی، تصمیم گیری، تشویق و نوآوری و تغییر، ارتباطات 
مهارت های رهبری، مهارت های حرفه ای، به کارگیری قابلیت 
های مثبت خود و دیگران و توسعه فعالیت های تیمی( و متغیر های 
وابسته  مدیران مدارس ابتدایی استان مازندران  می باشد.ضمنا پس 
از توزیع و جمع آوری پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ به تفکیک 

 .باشد می 96/0 با برابعاد محاسبه و برا
 

 یافته ها
 دهندگان براساس متغیر جنسیت . توزیع فراوانی پاسخ1جدول 

 درصد فراوانی مطلق فراوانی مطلق جنسیت آمار توصیفی

 %08/53 155 مرد
 %35/38 112 زن

 %57/8 25 بی پاسخ
 100 292 مجموع

نفر  292دهد که از تعداد نتایج آمار توصیفی جنسیت  نشان می
 112درصد( ، تعداد   08/53نفر مرد ) 155جامعه آماری  تعداد  

درصد ( به این  57/8نفر ) 25درصد ( و تعداد  35/38نفر زن )
 .قسمت پاسخی ندادند  تعداد مردان بیشتر از زنان می باشد 

 سن رمتغی براساس دهندگانپاسخ یفراوان عیتوز. 2ول دج
 درصد فراوانی مطلق فراوانی مطلق آمار توصیفی سن

 %45/4 13 سال 30تا  25
 %23/46 135 سال 40تا  31
 %42/28 *83 سال 50تا  40
 %89/20 61 سال و باالتر 51

 100 292 مجموع

 45/4نفر ) 13دهد نتایج آمار توصیفی سن پاسخگویان نشان می
 31درصد ( بین  23/46نفر ) 135سال سن ،  30تا  25درصد ( بین 

سال سن و  50الی  40درصد ( بین  42/28نفر ) 83سال سن ،  40تا 
سال سن دارند نتایج تحقیق  50درصد ( بیشتر از  89/20نفر ) 61

سال سن   40تا  31نشان می دهد که بیشتر مدیران ابتدایی استان بین 
سال سن دارای  کمترین  سن  30الی  25ارند و مدیران بین سنین د

 مدیران ابتدایی استان مازندران را تشکیل می دهند .

 
 خدمتسابقه  رمتغی براساس دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز. 3جدول 

 درصد فراوانی مطلق فراوانی مطلق خدمتسابقه آمار توصیفی 
 %85/6 20 سال 5کمتر از 

 %96/10 32 سال 10تا  5

 %73/39 116 سال 20تا  10
 %46/42 124 سال و باالتر 21

 100 292 مجموع
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نفر  20دهد نتایج آمار توصیفی سابقه خدمت  پاسخگویان نشان می
تا  5درصد ( بین  96/10نفر ) 32سال  ،  5درصد ( کمتر از  85/6)

سال سن و  20الی  10درصد ( بین  73/39نفر ) 116سال سن ،  10
سال سابقه خدمت دارند نتایج  21درصد ( بیشتر از  46/42نفر ) 124

درصد( مدیران ابتدایی استان   46/42تحقیق نشان می دهد که بیشتر)
درصد (   85/6سال خدمت دارند و کمترین مدیران ) 21 بیش از

 سال سابقه خدمت می باشند. 5دارای کمتر از 

 
 تحصیالت زانیم رمتغی براساس دهندگان پاسخ یفراوان عیتوز. 4جدول 

 درصد فراوانی مطلق فراوانی مطلق تحصیالت زانیمآمار توصیفی 
 %12 35 دیپلم

 %22 63 فوق دیپلم
 %5/35 104 کارشناسی

 %26 76 کارشناسی ارشد
 %50/2 8 دکتری
 %2 6 بی پاسخ
 100 292 مجموع

 دهد بیش ازتحصیالت مدیران  نشان می زانیمنتایج آمار توصیفی 
ند. ادرصد از پاسخگویان به پرسشنامه مدرک کارشناسی داشته 35

پس از کارشناسی، کارشناسی ارشد بیشترین درصد را به خود 
 اختصاص داده است 

 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
 آمده است.جدول زیر، آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 
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 در جامعه مورد بررسی تحقیق متغیرهای توصیفی .  آمار5جدول 

 میانگین ماکزیمم مینیمم متغیرهای تحقیق
 نمونه

انحراف 
 معیار

 کشیدگی چولگی واریانس

 0.01- 0.54- 0.44 0.67 3.89 5.00 2.00 های ارتباطیمهارت
 0.76- 0.18- 0.39 0.63 3.68 5.00 2.29 تصمیم گیری

 0.18- 0.18- 0.37 0.61 3.66 5.00 2.00 تشویق و نوآوری و تغییر
 0.64- 0.38- 0.43 0.66 3.91 5.00 2.20 ارتباطات کاری

 0.16- 0.41- 0.45 0.67 3.85 5.00 2.25 های رهبریمهارت
 0.32- 0.14- 0.43 0.65 3.67 5.00 2.14 ایهای حرفهمهارت

 های مثبت خودبه کارگیری قابلیت
 و دیگران

2.33 5.00 3.81 0.65 0.42 -0.35 -0.54 

 0.48- 0.17- 0.43 0.65 3.81 5.00 2.33 های تیمیتوسعه فعالیت
 0.70- 0.19- 0.30 0.55 3.79 4.92 2.40 شایستگی

اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول فوق آروده شده 
است. بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر ارتباطات کاری با 

و  قیوتشمی باشد. کمترین میزان نیز مربوط به متغیر  3.91میانگین 
می باشد. دو ستون  3.66می باشد که دارای میانگین  رییو تغ ینوآور

آخر نیز مربوط به کشیدگی و چولگی این متغیرها می باشد که 
 نشان از وضعیت مناسب این متغیرها می باشد.

 آزمون کلموگروف اسمیرنوف

در این پژوهش به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از 
ه شد. بین منظور فرض ها را اسمیرنف استفاد -آزمون کولموگروف

 دهیم:نماییم و آزمون را نجام میبه ترتیب زیر تعریف می
 

 :H0متغیر از توزیع نرمال پیروی می کند 

 
 :H1متغیر از توزیع نرمال پیروی نمی کند 

 
 نرمال عیتوز یبرازندگ یبرا رونوفیآزمون کولموگروف اسم جینتا. 6جدول 

 -آماره کولموگروف میانگین تعداد نمونه متغیرها
 اسمیرنف

 عدد معنی داری

 0.36 0.93 3.89 292 های ارتباطیمهارت
 0.24 1.03 3.68 292 تصمیم گیری

 0.53 0.81 3.66 292 تشویق و نوآوری و تغییر
 0.16 1.13 3.91 292 ارتباطات کاری

 0.33 0.95 3.85 292 های رهبریمهارت
 0.92 0.56 3.67 292 ایهای حرفهمهارت

های مثبت خود و به کارگیری قابلیت
 0.13 1.16 3.81 292 دیگران

 0.70 0.70 3.81 292 های تیمیتوسعه فعالیت

دهد سطح معناداری در همگی همانگونه که جدول باال نشان می
درصد  95باشد؛ پس با اطمینان بیش از می  0.05متغیرها بیشتر از 

ی متغیرها، دارای توزیع تایید شده و همهH0  توان گفت فرضمی
 نرمال بوده است.

یابی معادالت ساختاری بارعاملی برای تحلیل عاملی تائیدی و مدل
محاسبه شده است. بطور کلی قاعده زیر حاکم  tاستاندارد و آماره 

تغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده است: قدرت رابطه بین عامل )م
شود. بار عاملی مقداری بین صفر و بوسیله بار عاملی نشان داده می

باشد رابطه ضعیف درنظر  3/0یک است. اگر بار عاملی کمتر از 
قابل  6/0تا  3/0شود. بارعاملی بین نظر میگرفته شده و از آن صرف

ب است. زمانیکه باشد خیلی مطلو 6/0قبول است و اگر بزرگتر از 
همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت 
گیرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون 

t  یا همانt-value شود. چون معناداری در سطح خطای استفاده می
شود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده بررسی می 05/0
کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار  96/1از  t-valueزمون با آ

 نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد.
 مدل نهائی روابط بین متغیرها 

های جهت برازش مدل ساختاری سوال های تحقیق از تعدادی شاخص
های عمومی برای نیکوئی برازش استفاده شده است. یکی از شاخص
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

های برازش، به حساب آوردن پارامترهای آزاد در محاسبه شاخص
شاخص خی دو بهنجار است که از تقسیم ساده خی دو بر درجه 

باشد  5تا  1شود. چنانچه این مقدار بین آزادی مدل محاسبه می
 (59، 2010؛ کالین، 88، 1988مطلوب است. )شوماخر و لومکس، 

2 2200.28
2.331

944

x

df
= =

  
های نیکوئی برازش مدل ها نیز در بازه مورد قبول شاخص همچنین

 اند. قرار گرفته
 

 . مدل نهایی تحقیق7جدول 
 SRMR RMSEA GFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی
 0-1 <0.9 <0.9 <0.9 >0.08 >0.05 مقادیر قابل قبول

 0.95 0.93 0.91 0.94 0.078 0.047 مقادیر محاسبه شده

مدل نهایی تحقیق بر اساس متغیرهای اصلی تحقیق و معیارهای 
افزار هرکدام مشخص شده است. این مدل با اقتباس از برونداد نرم

 لیزرل ترسیم شده است. 
 

 .  نتایج آزمون سوال های تحقیق8جدول 
 نتیجه عالمت tآماره  ضریب مسیر مسیر

 تایید + 17/7 63/0 مهارتهای ارتباطی ← مدیران شایستگی
 تایید + 39/5 76/0 تصمیم گیری ← مدیران شایستگی

 تایید + 03/5 61/0 تشویق ، نوع آوری و تغییر ← مدیران شایستگی
 تایید + 99/5 60/0 ارتباط کاری ← مدیران شایستگی
 تایید + 39/6 67/0 مهارتهای رهبری ← مدیران شایستگی
 تایید + 96/6 68/0 مهارتهای حرفه ای ← مدیران شایستگی

 تایید + 07/5 84/0 قابلیتهای مثبت ← مدیران شایستگی
 تایید + 02/5 69/0 فعالیتهای تیمی ← مدیران شایستگی

مشاهده می شود، ضریب مسیر   طور که در جدول باالهمان -1
 بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر تاثیر

دست آمده است. با توجه به اینکه آماره به 63/0مهارتهای ارتباطی، 
t  بدست آمده است، مقدار محاسبه شده  17/7برای این ضریبt 

قرار نگرفته است، بنابراین  ] -96/1، 96/1 [برای این مسیر در دامنه
 بر رموث توان نتیجه گرفت که مهارتهای ارتباطی یکی از عواملمی

 می باشد. مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -2

م تصمی بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
برای این  tدست آمده است. با توجه به اینکه آماره به 76/0گیری ، 
برای این مسیر  tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  39/5ضریب 
یجه توان نتقرار نگرفته است، بنابراین می ] -96/1، 96/1 [در دامنه

 دیرانم شایستگی بر موثر گرفت که تصمیم گیری یکی از عوامل
 می باشد. مازندران استان ابتدایی دوره مدارس

 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -3
ق ، تشوی بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی

دست آمده است. با توجه به اینکه به 61/0نوع آوری و تغییر ، 
مقدار محاسبه بدست آمده است،  03/5برای این ضریب  tآماره 
قرار نگرفته است،  ] -96/1، 96/1 [برای این مسیر در دامنه tشده 

توان نتیجه گرفت که تشویق ، نوع آوری و تغییر یکی از بنابراین می

 استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر موثر عوامل
 می باشد. مازندران

 ضریب مسیر تاثیرطور که در جدول باال مشاهده می شود، همان -4
 ارتباط بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
برای این  tدست آمده است. با توجه به اینکه آماره به 60/0کاری ، 
برای این مسیر  tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  99/5ضریب 
یجه تتوان نقرار نگرفته است، بنابراین می ] -96/1، 96/1 [در دامنه

 دیرانم شایستگی بر موثر گرفت که ارتباط کاری یکی از عوامل
 می باشد. مازندران استان ابتدایی دوره مدارس

 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -5
ی مهارتها بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
برای  tدست آمده است. با توجه به اینکه آماره به 67/0رهبری ، 

برای این  tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  39/6این ضریب 
وان تقرار نگرفته است، بنابراین می ] -96/1، 96/1 [مسیر در دامنه

 تگیشایس بر موثر نتیجه گرفت که مهارتهای رهبری یکی از عوامل
 می باشد. ازندرانم استان ابتدایی دوره مدارس مدیران

 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -6
ی مهارتها بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی

برای  tدست آمده است. با توجه به اینکه آماره به 68/0حرفه ای ، 
برای این  tبدست آمده است، مقدار محاسبه شده  96/6این ضریب 
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وان تقرار نگرفته است، بنابراین می ] -96/1، 96/1 [مسیر در دامنه
 بر موثر نتیجه گرفت که مهارتهای حرفه ای  یکی از عوامل

 می باشد. مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -7

یری بکارگ بر مازندران استان ابتدایی ورهد مدارس مدیران شایستگی
دست آمده است. با توجه به 84/0قابلیتهای مثبت خود و دبگران ، 

بدست آمده است، مقدار  07/5برای این ضریب  tبه اینکه آماره 
قرار  ] -96/1، 96/1 [برای این مسیر در دامنه tمحاسبه شده 

ی قابلیتهای بکارگیرتوان نتیجه گرفت که نگرفته است، بنابراین می
 مدیران شایستگی بر موثر مثبت خود و دبگران یکی از عوامل

 می باشد. مازندران استان ابتدایی دوره مدارس
 طور که در جدول باال مشاهده می شود، ضریب مسیر تاثیرهمان -8

 توسعه بر مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی
دست آمده است. با توجه به اینکه آماره هب 69/0فعالیتهای تیمی ، 

t  بدست آمده است، مقدار محاسبه شده  02/5برای این ضریبt 
قرار نگرفته است، بنابراین  ] -96/1، 96/1 [برای این مسیر در دامنه

 وثرم توان نتیجه گرفت که توسعه فعالیتهای تیمی یکی از عواملمی
 د.می باش مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر

 بررسی سواالت تحقیق
 مدیران شایستگی های شاخص و ها مؤلفه ابعاد، * سوال اول تحقیق:

 ؟ است کدام مازندران استان در دولتی مدارس

 تعیین خبرگان و بررسی اولیه
نفر خبره را که در این زمینه مقاله پژوهشی  14محقق در این مرحله 

ها مربوط به موضوع بوده و یا شایستگی نداشته یا رساله دکتری آ
 اند انتخاب نموده است.تجربی داشته

های نامهآوری پرسش(: پس از جمعCVRاعتبارسنجی خبرگان )
را به ازای هر  CVRتوسط خبرگان، محقق مقدار  شدهلیتکم

 شده و برای آوردهگویه محاسبه نموده، که در جدول زیر به ترتیب 
عنوان اعتبار خبرگان استفاده تصفیه گویه ها از شاخص لوشه به

 نموده است.

 
 :زیر، نسبت روایی محتوایی محاسبه می شود لبر اساس فرمو

  :در این فرمول داریم

: N تعداد کل متخصصین 

 : Ne دانتعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کرده. 

 نامه اولیه. مقادیر شاخص لوشه برای گویه های پرسش9جدول 
 CVR ها گویه CVR ها گویه CVR گویه ها

1 57/0 19 100/0 37 71/0 
2 29/0 20 14/0 38 100/0 
3 71/0 21 29/0 39 86/0 
4 86/0 22 43/0 40 0.57 
5 86/0 23 00/0 41 86/0 
6 57/0 24 86/0 42 57/0 
7 43/0 25 71/0 43 00/0 
8 29/0 26 100/0 44 14/0 
9 14/0 27 86/0 45 86/0 
10 100/0 28 29/0 46 29/0 
11 86/0 29 100/0 47 43/0 
12 71/0 30 43/0 48 00/0 
13 43/0 31 00/0 49 71/0 
14 57/0 32 14/0 50 86/0 
15 71/0 33 57/0 51 14/0 
16 86/0 34 71/0 
17 0.14 35 43/0   
18 29/0 36 57/0   

نفر  14بر اساس جدول لوشه، میزان درصد مناسب بودن گویه برای 
تعداد  CVR و آمارهباشد که طبق جدول باال درصد می 51خبره، 

 و مابقی گویه ها حذف شده است.  ماندهیباقگویه  51

 آموزش در  دولتی مدارس مدیران شایستگی های * سوال دوم: مؤلفه
 ؟ باشند می بندی اولویت چه دارای  پرورش و
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 موثر عوامل بندی با توجه به مقدار ضریب مسیر متغیرها اولویت
رت به صو مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر

 زیر می باشد:
 مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر موثر عوامل بندی اولویت. 7جدول 

 اولویت ضریب مسیر متغیرها
 1 84/0 قابلیتهای مثبت
 2 76/0 تصمیم گیری
 3 69/0 فعالیتهای تیمی

 4 68/0 مهارتهای حرفه ای
 5 67/0 مهارتهای رهبری
 6 63/0 مهارتهای ارتباطی
 7 61/0 و تغییرتشویق ، نوع آوری 
 8 60/0 ارتباط کاری

با توجه به نتایج جدول باال  باالترین اولویت مربوط به مولفه بکار 
گیری  قابلیتهای مثبت خود و دیگران می باشد و تصمیم گیری ، 
فعالیتهای تیمی ، مهارتهای حرفه ای ، مهارتهای رهبری ، مهارتهای 

ارتباطی ، تشویق نوع آوری و تغییر و ارتباط کاری به ترتیب در 
 اولویت های بعدی قرار دارند.

 پیشنهادی مدل مطلوب، وضعیت سمت به حرکت * سوال سوم: برای
 ؟ چیست دولتی مدارس مدیران شایستگی

 
 تحقیق. آزمون نرمال بودن پارامتریک متغیرهای 8جدول

 عدد معنی داری میانگین خطای استاندارد میانگین تعداد نمونه متغیرها
 0.36 0.042 3.89 292 های ارتباطیمهارت

 0.24 0.78 3.68 292 تصمیم گیری
 0.53 0.035 3.66 292 تشویق و نوآوری و تغییر

 0.16 0.50 3.91 292 ارتباطات کاری
 0.33 0.95 3.85 292 های رهبریمهارت
 0.92 0.78 3.67 292 ایهای حرفهمهارت

های مثبت خود و به کارگیری قابلیت
 دیگران

292 3.81 0.65 0.13 

 0.70 0.70 3.81 292 های تیمیتوسعه فعالیت

 ی متغیرها بزرگتر ازداریمعن سطح مقدار باال جدول به توجه با
 یعنی باشدیم از مقبولیت متغیرها  که نشان شده است 05/0

، لذا می توان از کندیمپیروی  نرمال توزیع ازموردنظر  متغیرهای
آزمون پارامتریک استفاده کرد. باالترین میانگین مربوط به متغیر 
ارتباط کاری و کمترین میانگین  مربوط به متغیر تشویق و نوآوری 

تغیر ستاندارد مربوط به مو تغییر می باشد . باالترین میانگین خطای ا
مهارتهای رهبری  و کمترین میانگین  خطای استاندارد مربوط به 
متغیر تشویق و نوآوری و تغییر می باشد . باالترین عدد معناداری  
مربوط به متغیر مهارتهای حرفه ای  و کمترین عدد معناداری   

ی مهای مثبت خود و دیگران مربوط به متغیر به کارگیری قابلیت
 باشد .

 مدیران شایستگی چهارم: درجه تناسب مدل پیشنهادی )مدل سوال* 
 مازندران( به چه میزان است؟  استان ابتدائی مدارس

ی متغیرهای آستانه معنا دار که   یمشاهده م زیر  جدول  با توجه به 
 نیانگیباشد؛ و م یم 05/0است و کمتر از  0001/0آزمون  تحقیق 

است  شتری(، ب3ممتنع ) نیانگی، از م جدول باال ()طبق محاسبه شده
(H1: µ > 3  .مدارس مدیران  شایستگی میزان گریبه عبارت د 

رین  در ضمن  باالت باشد. یممازندران در شرایط مطلوبی  استان ابتدائی
میزان انحراف استاندارد متغیر ارتباط کاری و کمترین میزان 

شویق و نوآوری و تغییر می تانحراف استاندارد مربوط به متغیر 
 .باشد
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 ی متغیرهای تحقیقآستانه معنا دار. آزمون 9جدول

 آستانه آزمون معناداری انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه متغیرها

 0.0001 0.625 3.89 292 های ارتباطیمهارت

 0.0001 0.547 3.68 292 تصمیم گیری

 0.0001 0.242 3.66 292 تشویق و نوآوری و تغییر

 0.0001 0.680 3.91 292 ارتباطات کاری

 0.0001 0.478 3.85 292 های رهبریمهارت

 0.0001 0.618 3.67 292 ایهای حرفهمهارت

های مثبت خود و به کارگیری قابلیت
 دیگران

292 3.81 0.521 0.0001 

 0.0001 0.432 3.81 292 های تیمیتوسعه فعالیت

 مفهومیمدل 

 
 مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی. مدل نهایی 1شکل 

 
 نتیجه گیری 

مدیران  تحقیق طراحی و تدوین  الگوی شایستگی این از هدف
مدارس دوره ابتدایی در آموزش و پرورش استان مازندران بود. 

 ابتدایی  دوره دولتی مدارس مدیران کلیه پژوهش، این آماری جامعه
 شده تشکیل. باشد می  نفر 2091 آنها تعداد که  مازندران استان  در
 به  نفر 292  تعداد وکرجسی مورگان جدول  از استفاده با. اند

 این از که صورت به. شدند انتخاب  ای خوشه گیری نمونه صورت
. شد انتخاب شهر چند  استان شرق و مرکز غرب، از شهر چند میان
 و انتخاب تصادفی بصورت ها نمونه شهرها این میان از سپس

 و کمی ها داده ماهیت برحسب تحقیق شد. روش اجرا پرسشنامه
 اصلی ابزار .است پیمایشی آوری توصیفی جمع شیوه برحسب
 اطالعات بخش 2 بر مشتمل ای پرسشنامه اطالعات، گردآوری

 پایایی .باشد شناختی و سواالت تخصصی ابعاد شایستگی می جمعیت
 به .آمد دست به 96/0 کرونباخ آلفای روش طریق از پرسشنامه

 توصیفی، آمار های روش از پژوهش های داده تحلیل و تجزیه منظور
 طرفهیک واریانس آنالیز میانگین، آزمون آزمون تاییدی، عاملی تحلیل

 ادهاستف ویلکاکسون و فریدمن نمونه ای، تک تیِ توکی، آزمون و
 در این تحقیق هشت بعد شایستگی شامل مهارت های .است شده

اری، ک تغییر، ارتباطات و نوآوری -گیری،  تشویق ارتباطی، تصمیم
قابلیت  کارگیری حرفه ای و  به رهبری، مهارت های مهارت های

 است.  گرفته قرار بررسی دیگران  مورد و خود مثبت های
نفر  292تعداد دهد که از نتایج آمار توصیفی جنسیت  نشان می

 112درصد( ، تعداد   08/53نفر مرد ) 155جامعه آماری  تعداد  
درصد ( به این  57/8نفر ) 25درصد ( و تعداد  35/38نفر زن )

شایستگی 
مدیران

های مهارت
ارتباطی

توسعه 
ای هفعالیت

تیمی

به کارگیری 
بت های مثقابلیت

خود و دیگران

های مهارت
ایحرفه

های مهارت
رهبری

ت ارتباطا
کاری

و تشویق
نوآوری 

رو تغیی

تصمیم
گیری
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 211 ...ییمدارس ابتدا رانیمد یهایستگیشا نییو تب ییشناسا 

 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

قسمت پاسخی ندادند  نتایج بدست آمده تعداد مردان بیشتر از زنان 
 می باشد .

 45/4نفر ) 13دهد نتایج آمار توصیفی سن پاسخگویان نشان می
 31درصد ( بین  23/46نفر ) 135سال سن ،  30تا  25رصد ( بین د
سال سن و  50الی  40درصد ( بین  42/28نفر ) 83سال سن ،  40تا 
سال سن دارند نتایج تحقیق  50درصد ( بیشتر از  89/20نفر ) 61

سال سن   40تا  31نشان می دهد که بیشتر مدیران ابتدایی استان بین 
سال سن دارای  کمترین  سن  30الی  25سنین دارند و مدیران بین 

 مدیران ابتدایی استان مازندران را تشکیل می دهند .
 85/6نفر ) 20دهد نتایج آمار توصیفی سن پاسخگویان نشان می

سال  10تا  5درصد ( بین  96/10نفر ) 32سال  ،  5درصد ( کمتر از 
نفر  124سال سن و  20الی  10درصد ( بین  73/39نفر ) 116سن ، 

سال سابقه خدمت دارند نتایج تحقیق  21درصد ( بیشتر از  46/42)
درصد( مدیران ابتدایی استان  بیش  46/42نشان می دهد که بیشتر)

درصد (  دارای  85/6سال خدمت دارند و کمترین مدیران ) 21از 
 سال سابقه خدمت می باشند. 5کمتر از 

 دهد بیش ازنشان می  تحصیالت مدیران زانیمنتایج آمار توصیفی 
-درصد از پاسخگویان به پرسشنامه مدرک کارشناسی داشته 5/35

اند. پس از کارشناسی، کارشناسی ارشد بیشترین درصد را به خود 
 اختصاص داده است .

اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش  نشان داده شده است . بیشترین 
می  3.91میانگین  میزان میانگین مربوط به متغیر ارتباطات کاری با

 رییتغ و یو نوآور قیتشوباشد. کمترین میزان نیز مربوط به متغیر 
می باشد. دو ستون آخر نیز مربوط  3.66می باشد که دارای میانگین 

به کشیدگی و چولگی این متغیرها می باشد که نشان از وضعیت 
 مناسب این متغیرها می باشد.

 آزمونهای از استفاده با که باشند می ذیل شرح به تحقیق سواالت
 رسیبر مورد تحلیل عاملی تاییدی آزمون توکی مدل تحلیل واریانس،

 .گرفتند قرار
 مدیران شایستگی های شاخص و ها مؤلفه ابعاد، سوال اول تحقیق:

 ؟ است کدام مازندران استان در دولتی مدارس
 مولفه بکار گیری  قابلیتهای مثبت خود و دیگران  ؛ تصمیم گیری ،
فعالیتهای تیمی ، مهارتهای حرفه ای ، مهارتهای رهبری ، مهارتهای 

 وثرم ارتباطی ، تشویق نوع آوری وتغییر  و ارتباط کاری از عوامل
می  مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر

ن  همکارا و ،   عسکری و همکاران  باشد.که با تحقیقات عباسپور 
 و بورگالت و  قربان نژاد و عیسی خانی ،      همکاران و ، پیری 

توو لی  هم سو می باشد و با تحقیقات   یانگ و هو همکاران ،  دانگ
محمد جاودانی ، عباس اناری نژاد و ژیال حیدری آقا محمدی ،  

نا  پایو  و خیرالزمان ،  بوسلی و لونگ کوچران سانگ ادواردز
دنیای مدرن، هنوز برخی  تصور زندگی در رغمبههمسو می باشد. 

حاکم است. متاسفانه در بسیاری  جامعه مفاهیم سنتی به شدت بر
ساالری در ایران، موضوع موارد، فرهنگ تبارگماری و فامیل

هایی که مدیران است. در برههشایستگی را تحت تاثیر قرار داده 
ه، ایستاز افراد شاند، بیشارشد به نظام شایستگی، تعهد کافی نداشته

اند. افرادی که بعضا گزیده انتصاب بوده« مورد اعتماد»افراد 

اند، کردههایی فراتر از شایستگی با مدیرانشان برقرار مینسبت
بنابراین شایستگی در مساله انتصاب مدیران، به موضوعی فرعی بدل 

هایی جدی به بدنه مدیریت کشور بود. چنین مواردی، آسیبشده
 پایه رب رسمی غیر گونه به افراد شایستگی تب. پس مراکندوارد می
 اموری درباره گیری تصمیم مالک و شده تعیین شخصی قضاوت
 ونههرگ از عاری باید که خدمت، خاتمه و انتظار انتقال، ترفیع، چون
 نظر رد با ترتیب بدین .گیرد می قرار باشد، تبعیض و بغض و حب
 صشاخ گرفت نتیجه توانمی شده انجام های پژوهش نتایج گرفتن
 می انتساب مدیران بسیار مهم مدارس برای مدیران شایستگی های
 راچ می کند تبیین را آن و می گذارد اثر نحوه مدیریت بر و باشد
 موجب مدارس مدیران شایستگی های نحوه شاخص در تغییر که

 .می شود مدیریت در تغییر
 آموزش در  دولتی مدارس مدیران شایستگی های سوال دوم: مؤلفه

 ؟ باشند می بندی اولویت چه دارای  پرورش و
باالترین اولویت مربوط به مولفه بکار گیری  قابلیتهای مثبت خود 
و دیگران می باشد و تصمیم گیری ، فعالیتهای تیمی ، مهارتهای حرفه 
ای ، مهارتهای رهبری ، مهارتهای ارتباطی ، تشویق نوع آوری وتغییر  

 ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. و ارتباط کاری به
 و غلش یک در پذیرش قابل عملکرد با مدیران شایستگی های مؤلفه

 غلش واقعی برونداد بر می تواند که دارد؛ ارتباط شغلی، موقعیت یا
 که شاغلی نه است شغل خود به توجه و تمرکز یعنی تاثیر بگذارد؛

 طبق موقعیت، یا شغل هر ضروری هایشایستگی. دهدمی انجام را آن
پس  شوند. می شناسایی شغل ای وظیفه هایتحلیل بر مبتنی فرایند

 استانداردهای دقیق توصیف شغل، کلیدی عناصر و هانقش شناسایی
 نوع شناسایی سرانجام و کاری عملکرد معیارهای و شده پذیرفته

 استانداردها که ای گونه به آن انجام ایبر نیاز مورد هایشایستگی
 اولویت دارد. یابند، تحقق

 
 پیشنهادی مدل مطلوب، وضعیت سمت به حرکت سوال سوم: برای

 ؟ چیست دولتی مدارس مدیران شایستگی
 که نشان شده است 05/0 ی متغیرها بزرگتر ازداریمعن سطح مقدار

 توزیع ازموردنظر  متغیرهای یعنی باشدیم از مقبولیت متغیرها 
، لذا می توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد. کندیمپیروی  نرمال

باالترین میانگین مربوط به متغیر ارتباط کاری و کمترین میانگین  
مربوط به متغیر تشویق و نوآوری و تغییر می باشد . باالترین میانگین 
خطای استاندارد مربوط به متغیر مهارتهای رهبری  و کمترین 

مربوط به متغیر تشویق و نوآوری و تغییر  میانگین  خطای استاندارد
می باشد . باالترین عدد معناداری  مربوط به متغیر مهارتهای حرفه 
-ای  و کمترین عدد معناداری   مربوط به متغیر به کارگیری قابلیت

 های مثبت خود و دیگران می باشد .
شودچون آستانه معنا  ی( مشاهده م16-4همان گونه که در جدول )

 یم 05/0است و کمتر از  0001/0آزمون  متغیرهای تحقیق ی دار
است  شتری(، ب3ممتنع ) نیانگی، از م (محاسبه شده نیانگیباشد؛ و م

(H1: µ > 3  .مدارس مدیران  شایستگی میزان گریبه عبارت د 
 باشد. یممازندران در شرایط مطلوبی  استان ابتدائی
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در ضمن  باالترین  میزان انحراف استاندارد متغیر ارتباط کاری و  
کمترین میزان انحراف استاندارد مربوط به متغیر تشویق و نوآوری 

 و تغییر می باشد .
 ولاص از یکی کارآمد، نیروهای از استفاده و شایسته ساالری امروزه،
 و پویایی سمت به حرکت در سازمانها عوامل موفقیت از و اساسی
 زیپیرو رمز به عنوان ساالری دیگر شایسته عبارت به. است تحول

 شکلی که به سازمان هاست؛ درون در توسعه ای، حرکت های
 و مفاهیم به توجه از بی نیاز را خود شرایطی در هیچ نباید مدیران

 میان رشته ای یک اصطالح شایسته ساالری. بدانند آن آموزه های
 است. با استفاده از منابع انسانی منابع انسانی مدیریت و علم میان

 رد و بوده سازمان ها سرمایة که ارزشمندترین با انگیزه، و توانمند
جابه  ای ارزشیابی، تثبیت مناسب، ترکیب با به کارگیری صورت
 یاحتمال کمبودهای می تواند شایستگی، نظام مبنای بر آنها جایی
د و انتخاب درست بر اساس نمای جبران تا حدودی را منابع دیگر

 مطلوب هدایت کرد. وضعیت شایستگی، سازمان ها را به سمت
 

 مدیران شایستگی چهارم: درجه تناسب مدل پیشنهادی )مدل سوال
 مازندران( به چه میزان است؟  استان ابتدائی مدارس

در زمینه مدل نهایی تحقیق  نشان می نتایج به دست آمده با توجه به 
/.   می باشد . آستانه معناداری 42عدد معناداری   میانگین دهد که 

می باشد .  میانگین   0.0001بدست آمده از  مدل نهایی تحقیق  
درجه  /. و554/. ، میانگین خطای استاندارد 517انحراف استاندارد 
 بوده است.   785/3با میانگین  تناسب مدل نهایی

 منابـع مدیریـت رد مهـم مفهـوم یـک بـه پس شایسـتگی ها
 رویکـرد شایسـتگی ها، از اسـتفاده بـا. شـده اند تبدیـل انسـانی

 رد تعیین شـده اهـداف بـه می تواننـد نحـو بهتریـن بـه سـازمان ها
 عمنابـ فرایندهـای و کـرده پیـدا خود دسـت انسـانی منابـع بخـش
 هتوسـع و معرفـی بـا. نماینـد اثربخش تـر و کاراتـر را انسـانی

 مدلهای از سـازمانها و شـرکتها از بسـیاری مفهـوم شایسـتگی،
 هـای جنبه سـایر عملکرد و ارزیابی ارتقاء، اسـتخدام، در شایسـتگی
مزایای  از و کـرده اسـتفاده خود سـازمان انسـانی منابـع مدیریـت

 شایستگی می تواند می شـوند. بنابراین مدل و الگوهای بهرهمنـد آن
 استانداردهای اساس بر شغل محدوده را در فعالیتها انجام توانایی
 شده ارتقاء بخشد. تعیین

 
 پیشین تحقیقات با ها یافته نتیجه گیری و  سازگاری 

 رسمدا مدیران شایستگی بر از نظر ابعاد ، مولفه و شاخص های موثر
 مازندران    استان ابتدایی دوره

مهارتهای حرفه ای ، بکار گیری  قابلیتهای مولفه فعالیتهای تیمی ، 
مثبت خود و دیگران، مهارتهای ارتباطی  ؛ تصمیم گیری ، مهارتهای 

 موثر رهبری ، تشویق نوع آوری وتغییر  و ارتباط کاری از عوامل
 دمی باش مازندران استان ابتدایی دوره مدارس مدیران شایستگی بر

 رهدو مدارس مدیران ستگیشای بر موثر عوامل بندی از نظر اولویت
مازندران   باالترین اولویت مربوط به مولفه بکار  استان ابتدایی

گیری  قابلیتهای مثبت خود و دیگران می باشد و تصمیم گیری ، 
فعالیتهای تیمی ، مهارتهای حرفه ای ، مهارتهای رهبری ، مهارتهای 

ب در یارتباطی ، تشویق نوع آوری وتغییر  و ارتباط کاری به ترت
 اولویت های بعدی قرار دارند.

 شایستگی پیشنهادی از نظر حرکت به سمت وضعیت مطلوب مدل
 چیست دولتی مدارس مدیران

 وضعیت سمت به حرکت با توجه به نتایج بدست آمده  برای
دولتی می بایست  مدارس مدیران شایستگی پیشنهادی مدل مطلوب،

 بخشید.میزان شایستگی عمومی مدیران را بهبود 
 مدارس مدیران با توجه به مطالب تحقیق ، مدل نهایی شایستگی

 مازندران استان ابتدایی دوره
در زمینه مدل نهایی تحقیق  نشان می نتایج به دست آمده با توجه به 
/.   می باشد . آستانه معناداری 42عدد معناداری   میانگین دهد که 

می باشد .  میانگین   0.0001بدست آمده از  مدل نهایی تحقیق  
درجه  /. و554/. ، میانگین خطای استاندارد 517انحراف استاندارد 
 بوده است.   785/3با میانگین  تناسب مدل نهایی

با توجه به ابعاد در نظر گرفته شده در این تحقیق و تایید مدل توسط 
تحلیل عاملی تاییدی، ابعاد مورد بررسی این تحقیق با  پژوهش حسین 

( ؛  رمضان پیری و 5( ، عباسپور و همکاران )4و همکاران ) خنیفر
 منابع توسعه در شایستگی مدل ارائه " عنوان ( ؛  با14همکاران )

 در ابعادی نظیر مهارت های ارتباطی، خالقیت، نظریات "ی انسان
 های انسانی، مهارت روابط های مهارت جزییات، پیگیری انتقادی،

قرار گرفت .نتایج  کسب شده توسط رهبری مورد تایید و همسو  
 ( از نظر ارتباطات، مدیریت تغیر، حل6محمد جاودانی و همکاران )

گروه ناهمسو می باشد.   تشکیل وظیفه و فنی های مساله، مهارت
 رد شایستگی توسعه بررسی " عنوان با پژوهشی ( در7بوسلی و پایو )

کرده  اساییشن را محوری شایستگی محور چهارده "اوهایو دانشگاه
است که در ارتباطات، انعطاف پذیری و تغییر، کارگروهی و رهبری 

 با نتایج این تحقیق نا همسو می باشد. 
 

 پیشنهادات 
 پیشنهادات پژوهشی 

با نوجه به نوع متغیرها در بین مدیران مدارس پیشنهاد می شود که 
 .تمامی متغیرها به تفکیک و جدا  جدا در بین مدیران بررسی شود 

با توجه به روش تحقیق کمی در این رساله پیشنهاد می شود از روش 
 تحقیق کیفی برای پروژه های آینده استفاده گردد .

با توجه به محدودیت قابل کنترل در این پژوهش مبنی بر پراکندگی 
چغرافیایی در استان مازندران ، پیشنهاد  می شود موضوع این رساله 

 قیق در آید .در بین شهرستانها هم به تح

با توجه به محدودیت قابل کنترل در این پژوهش پیشنهاد می شود  
در سایر استانها بصورت جدا جدا هم این موضوع مورد بررسی قرار 
گیرد و بصورت جامع بتوان شایستگی مدیران مدارس ابتدایی را در 

 سطح کشور مورد ارزیابی قرار داد  

 سوی از ها شایستگی تلفمخ های مدل زمینه در پژوهش و بررسی
 دستاوردهای آخرین از آگاهی منظور به آموزش و پرورش  وزارت
 به موجود های مدل کردن بومی و زمینه، این در پژوهشی و علمی
 .آموزش و پرورش استانهای دیگر  در کاربرد منظور
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 1399 پاییز، 3، شماره 4دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ایجاد راهکار مناسب جهت شناسایی و تقویت شایستگی های مورد 
 نیاز هریک از مدیران مدارس 

 شایستگی های مدل از استفاده بر وزارت آموزش و پرورش  تاکید
 یرانمد تقویت راستای در و کارکنان خود، مدیران ارزیابی منظور به

 ایجاد منظور به آنها به کمک و کارکنان واحدهای ذی ربط و
 .سازمان برای رقابتی مزیت

ایجاد فرصت برای پیشرفت از سطوح پایین بر اساس شایستگی های 
 کسب شده.

 انگیزش و مهارت دانش، ارزیابی برای را ای گستره ها شایستگی
 کمک عملکرد ارزیابی موثر انجام به که دهد می ارایه شغل متصدی

 است، مهم عملکرد ارزیابی در آنچه دیگر عبارتی به.  کند می
 هایبرنامه انجام و فرد رفتارهای قوت و ضعف نقاط شناسایی
 .است ها قوت به ها ضعف تبدیل برای ایتوسعه

با توجه به مقوالت کلیدی مدل برآمده از نتایج پژوهش می توان با 
انجام مطالعات تطبیقی بیشتر و با الگو برداری از تجارب سایر 

 ل پرداخت کشورها به اصطالحات بیشتر این مد
بدلیل اهمیت مقوله محوری مدل پژوهش ، اجرای تحقیقات بیشتر 

 در این زمینه توصیه می شود 
مطالعات آینده می تواند در مورد کاوش هر یک از روابط ارایه 

 شده در مدل نهایی بصورت جداگانه انجام شوند.
 پیشنهادات کاربردی  

بتدایی استان طراحی مدل مفهومی شایستگی های مدیران مدارس ا
مازندران به منظور بهینه سازی کارکردهای حوزه منابع انسانی و 

      فرآیندهای مدیریت استعداد

استفاده از برنامه های استعدادیابی و شناسایی مدیران توانمند از میان 
 کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران 

ی ارزیابی استفاده از نتایج این مدل در راستای طراحی فرآیندها
عملکرد مدیران مدارس که برای این منظور می بایستی پس از 
انتخاب افراد بر اساس شایستگیهای مطروحه و گماردن آنها در 
مسئولیت مدیر مدارس و برای کسب آگاهی از میزان تاثیر گذاری 
این شایستگیها در عملکرد مدیران با استفاده از روشهای نوین  ارزیابی 

استای برنامه مدیریت عملکرد ، نرم افزاری طراحی عملکرد و در ر
 و کمبودهای احتمالی را شناسایی و در دستور کار توسعه قرار داد .

در راستای استفاده از شایستگی های مدل پژوهش در برنامه ریزی 
مدیران مدارس ابتدایی می توان شایستگی های مطروحه در مدل را 

 غلی قرار داد به عنوان یکی از مبانی  نردبان  ش

با توجه به  هشت محور مهم مقوله کلیدی در مدل پژوهش می توان 
در طراحی الگوی گواهینامه صالحیت حرفه ای متقاضیان مدیریت 

 پروژه از این دسته از شایستگی ها بهره گیری نمود 

 قاءارت و استخدام فرایند در تحقیق این در شده ارائه شایستگی مدل
ی م پیشنهاد. بود خواهد قابل استفاده مرسوم هایمصاحبه  هنگام در
 هر برای را خود آینده کارکنان شایستگی معیارهای سازمان شود
 با ار فرد هر ارتقاء، و استخدام فرآیند در و کرده شغلی تعیین سطح
 عریفت سطوح شایستگی با شایستگی هایش انطباق میزان به توجه
 مدل، وسیله به می تواند سازمان انسانی منابع بخش. بسنجد شده

 تعیین را شغلی سطح هر ضروری مهارتهای درخواستی و مهارتهای
 پروفایل شایستگی با را فرد هر مصاحبه ها انجام هنگام در تا کرده

 استخدام روند و ابزار این ترتیب به. کند مقایسه آن سطوح و
 بررسی صرف کمتری رده باالتر، زمان مدیران و شده کارآمدتر
 می کنند. بی نتیجه مصاحبه های و رزومه ها

به  و ودهب غیرقابل کنترل باشد، زیاد بسیار شایستگی ها تعداد اگر
ی شناسای اینکه مؤلفه های به توجه با است، مشکل آنها کارگیری

به  واندمی ت نیستند، زیاد بسیار حاضر تحقیق شایستگی مدل در شده
 یبرا مبنایی به عنوان معیارها دیگر کنار ارزیابی در معیار عنوان
 لمد می شود همچنین پیشنهاد. گیرند قرار مدیران عملکرد ارزیابی
استفاده  مورد کنونی مدیران ارزیابی -خود جهت معیاری به عنوان

 مطلوب عوض با آنها فاصله که دریابند آنها بدین وسیله تا گرفته قرار
انگیزه  آمدن وجود به فاصله باعث این شناسایی. است حد چه تا

 .شد خواهد بیشتر خالقیت و آموزش برای درونی های

 با سر بر مدیران عمومی توافق موجب ارائه شده شایستگی مدل
 به منجر توافق این. خواهد شد سازمانی شایستگی های ارزشترین
 انمدنظرش شایستگی های پرورش و توسعه در آنها بیشتر قاطعیت
 می شود پیشنهاد سازمان در آموزش بخش ارشد به مدیران. می شود

 ییشناسا و مدل در شایستگی های شناسایی شده گرفتن نظر در با
برنامه  هب شایستگی، هر با مرتبط مطلوب وضع با موجود وضع فاصله

 جهدرنتی و پرداخته کارکنان شایستگی های توسعه جهت ریزی در
 د.نماین فراهم ادارات را در آنان بهتر عملکرد و کارکنان بالندگی

 یستگیشا مجموعه اصالح و کنترل امکان شایستگی مدل از استفاده با
 عملکرد از را خود اعتبار این شایستگی ها چراکه می شود، فراهم
با  می تواند سازمان. است گرفته استراتژی هدفهای ارزیابی و واقعی
ی شایستگ این نمودن لحاظ و تحقیق این در ارائه شده مدل از استفاده

 انتخاب، فرایندهای مدیران، ساالنه ارزشیابی برگه های در ها
 هدفمند و تسهیل را خود انسانی نیروی توسعه و آموزش ارزیابی،
 به مدل در ارائه شده شایستگی های همچنین اولویت بندی. سازد

 نقشه آنان، عملکرد و مدیریت خدمت جبران درخصوص سازمان،
 نمود. خواهد ارائه مطمئن راهی

 کاشف الگوی و بستر نمودن فراهم با مدل ساخت و گردآوری
 تقویت و نگاه داری در شناسایی، را سازمان محوری، شایستگی های
 می شود پیشنهاد. می نماید یاری خود، محوری شایستگی های

 تعریف به نسبت که وسیعتری دید به توجه سازمان با مدیریت
 رد،ک پیدا خواهد شایستگی مدل وسیله به شغلی سطح این فرآیندهای
 هک را فرایندهایی و داده تمیز را کلیدی و غیرضروری فعالیت های

 ند.ک برونسپاری ندارد، نیاز تبحر محوری و تخصص شایستگی، به

 سپاسگزاری 
در پایان ، از زحمات بیدریغ  دکتر بابک حسین زاده و همچنین 
دکتر علی اصغر شجاعی  که در انجام هر چه بهتر پژوهش حاضر 
راهنمایی و مساعدتهای الزم را   ابراز داشته اند  کمال  تشکر و 

 قدردانی میگردد 
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