
  
  
  
  

ره تدوین اسـتانداردهای عملکـرد مـدیران آموزشـی دو         
  راهنمایی و ارائه الگوی مناسب

  
  ∗دکتر نادرقلی قورچیان
  ♣دکتر امیرحسین محمودی

  

 چکیده 

های آموزشی و درسی و پاسخگویی صحیح بـه نیازهـای             تحقق آرمانها، اهداف،راهبردها وبرنامه   
پذیر بران آموزشی آگاه، مجرب و آفریننده امکان      مخاطبان آموزش و پرورش بدون وجود مدیران و ره        

تـوان بـرای سـنجش شایـستگیهای          نیست، اما سؤال این است که به راستی چه استانداردهایی را می           
  کرد؟بی عملکرد مدیران آموزشی تدوین عملکرد برای ارزشیا

ان مـدیر ) شایستگیهای عملکـرد  (هدف اصلی این پژوهش تدوین استانداردهای سنجش عملکرد         
عملکرد مـدیران آموزشـی دورۀ        آموزشی دورۀ راهنمایی و ارائۀ الگوی مناسب برای استانداردسازی          

  .است) شهر تهران(راهنمایی 

ای و جستجوهای اینترنتـی بـه بررسـی           در این پژوهش پژوهشگر ابتدا بر پایۀ مطالعات کتابخانه        
استفاده از نتایج حاصل از بررسیهای     مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در داخل و خارج اقدام و سپس با              

ای از معیارهای سنجش شایستگیهای عملکرد مدیران  تطبیقی و مبانی نظری مربوط به پژوهش مجموعه
ایـن مجموعـه شـامل شـش مولفـۀ اصـلی، چهـل زیـر مؤلفـه و                   . آموزشی را تدوین کـرده اسـت      

  . است1)معیار عملکرد(دهندۀ شایستگی  یکصدوشصت رفتار نشان

                                                 
 استاد دانشگاه آزاد اسالمی  ∗

  استادیار دانشگاه آزاد اسالمی  ♣
1-Performance indicator 
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سـنج    و تدوین پرسـشنامۀ نگـرش     1ای   درجه 360ه پژوهشگر با استفاده از روش بازخورد        در ادام 
ها و معیارهای     های اصلی، زیرمؤلفه     به بررسی نگرش مخاطبان مدیر مدرسه دربارۀ مؤلفه        ،ساخته  محقق

  .عملکرد پرداخته است

، آزمـون   معیـار ف  های حاصل با استفاده از روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین، انحـرا             داده
تجزیه و تحلیل و بر » گروههای مستقل«طرفه  ، گروههای همبسته و آزمون تحلیل واریانس یکtآماری 

  . به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شدspssاساس نتایج توصیفی و تحلیلی حاصل از اجرای نرم افزار  

توان   انداردهایی را می  برای ارزشیابی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی چه است        : سؤال اول 
  تدوین و ارائه کرد؟

هـای مربـوط بـه        های اصـلی و زیرمؤلفـه       های پژوهش شش جنبه از مؤلفه       نتایج حاصل از یافته   
) الـف : ها عبارتند از    این جنبه . کند  عملکرد مدیران آموزشی را تأیید می     ) شایستگیهای(استانداردهای  
  . عملکرد)  ویژگیها، و)نقشها، هـ) اخالق، د) مهارتها، ج) وظایف، ب

برای تدوین استانداردهای عملکرد مـدیران آموزشـی دورۀ راهنمـایی چـه الگـویی               : سؤال دوم 
  توان ارائه کرد؟ می

های پژوهش مدلی مشتمل بر پنج بخش فلسفه و اهداف، مبانی نظری،              بر پایۀ مبانی نظری و یافته     
ودو نفـر      شد و با اسـتفاده از نظریـات سـی           و بازخورد مدل ، تدوین     ،مراحل اجرایی، نظام ارزشیابی   

  .ازمتخصصان مدیریت آموزشی تجزیه و تحلیل شد و اصالحات الزم در آن به عمل آمد

درجۀ تناسب الگوی پیشنهادی برای استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشـی دورۀ            :سؤال سوم 
  راهنمایی از نظر متخصصان چقدر است؟

از نظـر   % 83 و توافـق بـاالی       5 از   25/4و میانگین کـل     % 93 یئالگوی پیشنهادی با ضریب پایا    
  .متخصصان مدیریت آموزشی تأیید شد

  

مـدیران آموزشـی، دورۀ راهنمـایی، اسـتاندارد عملکـرد، شایـستگی عملکـرد،               : واژگان کلیدی 
  .معیار عملکردو ارزشیابی عملکرد، 

                                                 
1 - 360  ً feedback 
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  مقدمه
تحـوالت قـرن    . ناخت و فرانظریـه اسـت     یافته، فراشـ   قرن جدید عصر بلوغ و شکفتگی و دانش سازمان        

- میان مـدارس خـرده     نو در ای  گذاشته   درونی و بیرونی آموزش و پرورش تأثیر         مخاطبان ینیازهابر  حاضر  
را دهی به انتظـارات ذینفعـان آمـوزش و پـرورش            که کیفیت اثربخشی آنها چگونگی پاسخ      اند  بودهنظامهایی  

هـای آموزشـی و درسـی و پاسـخگویی            راهبردهـا و برنامـه    بدیهی است که تحقق اهداف،      . نشان داده است  
پـذیر  صحیح به انتظارات مخاطبان آموزش و پرورش بدون وجود مدیران و رهبران مجرب و آفریننده امکان               

 ویژگیهای شناختی، عاطفی، روانـی و اجتمـاعی         دلیلاینکه دورۀ راهنمایی تحصیلی به      به   با عنایت    نیست و 
 مناسـب   ۀهای آنان و لزوم ایجاد زمین       وانی و ضرورت توجه به استعدادها و انگیزه       آموزان در دورۀ نوج     دانش

های تحصیلی دورۀ متوسطه، جایگاه مهمی در فراینـد آمـوزش عمـومی              ها و شاخه     با رشته  آنانبرای آشنایی   
باشـند  شود که مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی چه شایستگیهایی باید داشته              این سؤال مطرح می    ،کشور دارد 
  ؟طور اثربخش برآینده  وظایف مدیریتی خویش بۀ انجام دادنتا از عهد

  
  بیان مسئله و ضرورت پژوهش 

 ادارۀروشـهای     و عنـوان کـار بـردن      به را مدیریت آموزشی    1فرهنگ لغات بین المللی تعلیم و تربیت      در  
کیمبل وایلـز در    . دنکن  ریف می  کلی تعلیم و تربیت تع     سازمانهای تربیتی با در نظر گرفتن هدفها و سیاستهای        

موزشی و    رهبری آموزشی عبارت است از یاری به بهبود کار آ         ”: نویسد  کتاب مدیریت و رهبری آموزشی می     
دهـد    نشان می2 جدیدترین آمار آموزش و پرورش.)1369،50 وایلز،(“  ببردترعملی که معلم را یک قدم پیش     

از این تعـداد سـطح      . اند  ارس کشور مشغول انجام وظیفه     نفر مدیر آموزشی در مد     74270که در حال حاضر     
 کمتـر ازدیـپلم    % 53/1دیپلم و   % 46/14 فوق دیپلم،    370/35 ، لیسانس و باالتر    مدرک  درصد 50 تحصیالت

  .دارند تحصیلی مدیریت آموزشی آنان مدرک %8/0 فقط و دارند
کـه سـابقه    شـوند     اداره مـی  رادی   اف  به دست  دهد که مدارس در ایران به شکل سنتی و           نشان می  بررسیها

دهـد کـه    در کنار آن واقعیتها نـشان مـی    واند  و فاقد تخصصی در مدیریت آموزشی یا مدیریت  دارندمعلمی  
 و پاسخگوی نظام آموزش و پرورش نیـست و  استمقررات و ضوابط عملکرد مدیران آموزش کلی و مبهم        

   .گیرد ا قرار میه در اجرا نیز تحت تأثیر اعمال سلیقه
رغـم وجـود شـرح       بـه  کـه    اسـت  از این    ناشینارساییها و مشکالت مربوط به مدیران مدارس در ایران          

استانداردهای « مدیران آموزشی و وجود نظام ارزشیابی عملکرد مدیران مدارس             برایوظایف تصویب شده    

                                                 
1- International dictionary of education 

، 1383 برنامه، و طرح دفتر تهران، (،»82-83 تحصیلی سال در پرورش و آموزش آمار ،پرورش و آموزش وزارت -2
  .)5. ص
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ی در کـشور    عملکـرد مـدیران آموزشـ      ارزشـیابی برای   شفافی   2»شایستگیهای عملکرد « یا   1»عملکردسنجش  
 استانداردسـازی   مناسـب بـرای   وجود ندارد و مدیریت منابع انسانی در نظام آموزش و پرورش فاقد الگوی              

 متناسب با انتظارات، اهـداف و       یااستانداردهای عملکرد    اساس آن الگو   عملکرد مدیران آموزشی است تا بر     
متناسـب بـا   تعیـین و  حوالت عصر جدید نیازهای ذینفعان درونی و بیرونی سازمانهای آموزشی با توجه به ت    

  .شودالگوی اجرایی راهبری و بهسازی 
توجه به نقش و کارکردهـای استانداردسـازی عملکـرد مـدیران مـدارس اهمیـت و ضـرورت تـدوین                     

  :دهد را نشان میاستانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی 
  ،کند ای کارکنان را تعیین می حرفه شایستگیهای فردی و زۀاستانداردها میزان و اندا -
  د،شو چهارچوبی برای ارزیابی کیفیت عملکرد آنان محسوب می -
  ند، به کارگیری افراد جدیدبرایاستانداردها میزانی  -
   ودند،ای و شخصی فر استانداردها بنیادی برای رشد حرفه -
نظـام کـالن سیاسـی، فرهنگـی،        (های راهبردی نظام جـامع        ثری در اجرای برنامه   ؤاستانداردها نقش م   -

   .دارند) نظام آموزش و پرورش(ونظام مرجع ) اقتصادی و اجتماعی
  آثار پژوهشیمروری بر 

نگاهی بـه   . دن و ریشه در تاریخ زندگی بشر دار        نیستند  جدیدی های   پدیده 4 و استانداردسازی  3استاندارد
، ایرانیـان، یونانیـان، رومیهـا و سـایر اقـوام             مصریان، فینقیها، آشـوریان     که دهد  تاریخ علم در جهان نشان می     

  .)12 ،1376، 5لیندبرگ. ( داشتند آنها معیارهای خاصیاز برای ساخت آنها و استفاده ساخته بودند ووسایلی 
مترادف معیار، مالک، میزان، سطح، حد مطلوب، ستون، پـرچم          ) 1375(واژه استاندارد در فرهنگ باطنی      

 التینی استند ۀ استاندارد به معنی پرچم و از ترکیب ریشۀرانسوی باستان نیز واژ   در زبان ف  . و نشان آمده است   
)STAND ( یعنی گستردن و برافراشتن و ارد)ARD ( است به معنی پرچم) ،64، 1380رونق(.   

  :آید  در زیر می آننمونۀ که چند اند های گوناگون تعریف کرده را به شیوه استاندارد 
 ۀاستاندارد مـدرکی اسـت دربرگیرنـد      : است چنین   6المللی استاندارد  سازمان بین ر  تعریف استاندارد از نظ   

 به منظـور اسـتفاده عمـومی و مکـرر کـه از               آن ها یا ویژگیهایی برای فعالیت یا نتایج      ییقوانین، قواعد، راهنما  

                                                 
1- performance standards 
2 - performance competencies 
3 - standard 
4 - standardization 
5 - Lindberg 
6 - International Organization for Standardization (ISO)  
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زان ای تـصویب شـده باشـد و هـدف از آن دسـتیابی بـه میـ                   شده  سازمان شناخته  دریی فراهم و    أر طریق هم 
  .)21، 1379کهنسال،  (باشدای خاص   زمینهرمطلوبی از نظم د

استاندارد نظامی است مبتنی بر نتایج علوم و فنون و تجارب بشری، استاندارد یعنی قاعده، قانون، اصل،                 
طور کلی هر امری که طبق اصول منظم و مرتبی انجام گیرد، استاندارد تبلور آگـاهی و آزمـایش                  ه  ضابطه و ب  
  .)60، 1381مداح ، (ست گذشته ا

  مطلـوب   در پـژوهش حاضـر منظـور از اسـتاندارد حـد            ،اسـتاندارد ۀ   تعاریف ارائه شده دربار    بر اساس 
  . است خدمات ۀوظایف مدیریتی و ارائدادن عملکردی مدیران آموزشی برای انجام 

 از  آگـاهی زشی   تدوین استانداردهای عملکرد مدیران آمو     برای: مخاطبان مدیر مدرسه و انتظارات آنان     
ا هعات و نظرسـنجی   آوری اطال    استفاده از روشهای علمی جمع      با انتظارات و مطالبات مخاطبان مدیر آموزشی     

  .)1شکل  (الزم است
  بان مدیر آموزشی وانتظارات آنانمخاط) : 1(شکل 

  انتظارات جامعه
  توسعه و تولید علم و فن

  پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی
   فرهنگیۀوسعبهسازی و ت

  پرورش انسانهای شایسته
  بصیرت فراملی

  انتظارات نظام جامع
  تحقق سیاستهای بخش آموزش و پرورش

  وخدامحوری تحکیم مبانی اعتقادی
  استحکام بنیان خانواده

  وری علمی و تخصصی ارتقای بهره
  توسعه فرهنگی

  انتظارات نظام مرجع
  تربیت معنوی و اخالقی
  مدیریت منابع انسانی

  ریت منابع مالی و مادیمدی
  اجرای اثربخش دستورالعملها

  رهبری آموزشی
  آموزان رشد علمی دانش

  مدیران آموزشی
  وظایف
  ارزشها
  مهارتها
  نقشها
  ویژگیها
  عملکرد

  انتظارات نظام مجری
  ایجاد رضایت شغلی
  ای نظارت و راهنمایی حرفه

  مدیریت اقتصاد
  قویت ارتباطات گروهیت

  ایجاد انگیزه
  دفهای کارکنانتوجه به ه

  انتظارات نظام متقاضی
  درک زمان و مکان
  آموزان تأمین سالمت دانش

  آموز و خانواده پاسخگویی به دانش
  نظارت بر فرایند یاددهی و یادگیری

  ایجاد محیط با روح و معنوی
  دهی کارآمد ریزی و سازمان برنامه
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  شایستگیهای مدیران آموزشی
 وظـایف و دادن  انجـام  ۀنحـو آنان با شی میزان انطباق عملکرد و رفتار  مدیران آموز  1منظور از شایستگی  

ا و صالحیتهای   ه شایستگی ۀای در حوز     گسترده  بررسیهای .2 الگوهای رفتاری مورد انتظار از آنان است       رعایت
 در زیـر    آنهـا را  ای از     خالصهپذیر نیست، اما      امکانای مدیران آموزشی صورت گرفته که ذکر همه آنها            حرفه
  :آوریم

              ، رئـیس تـشریفاتی    .1:شـمرد   برمـی  در نظریه نقشهای مدیریتی ده نقش برای مدیران          )1997( 3مینتزبرگ
ــر.2 ــط.3،رهب ــاره.4 ، راب ــر  نظ ــع.5 ،گ ــده،  توزی ــخنگو .6 کنن ــار.7،  س ــرین  ک ــشکالت .8 ،آف ــالل م  ،                    ح
  .گر  مذاکره.10 ،گر منابع تخصیص.ـ9

  : مهارتهای مورد نیاز مدیران را به سه دسته تقسیم کرده است )1990 (4لیدیوید ریپ
  .مهارتهای فنی. 3 ،مهارتهای ادراکی. 2 ،مهارتهای انسانی. 1

را عالوه بر مهارتهای کاتس و ریپلی برای مـدیران           دو مهارت طراحی و حل مسئله      )1976 (5رپیتر دراک 
  .داند الزم می

 تربیـت مـدیران     ۀای مدیران آموزشی، مدل سه بعدی برنام      هقای شایستگی  برای ارت  )1974 (6رو و دریک  
 مهارتهـای   .3 ، آموزش و پـرورش و مـدیریت       .2 ،معارف و علوم بنیادی   . 1:  شامل   ،اند  آموزشی را ارائه داده   

  . آموزشیۀ معارف و علوم بنیادی، تحصیالت عمومی و تجرب.4مدیریتی و 
ریزی، سازماندهی منابع، کنتـرل      مدرسه را تعیین اهداف، برنامه    وظایف مدیر    )2002 (7اورارد و موریس  

  .کنند  استانداردهای سازمانی بیان میۀفرآیندهای مدیریتی و تدوین و توسع
 ۀ دو وظیفـ ان در حکـم  رهبری اخالقی و دادن هدف و معنی به مخاطبـ          اشاره به  با   ،)1990 (8سرجیوانی
  . یی مدیر تأکید کرده است بر جایگاه رهبری و نقش الگو،مدیران آموزشی

ایت فرآیند آموزشی و سازمان دادن بـه        ۀ هد  به جایگاه رهبری آموزشی توجه و دو وظیف        9کوهن و مارچ  
  .اند کردهترین وظایف مدیران آموزشی قلمداد   را مهمآن

                                                 
1- Competency 

 بـا عنـوان تـدوین اسـتانداردهای عملکـرد مـدیران آموزشـی دورۀ                ۀ دوم مقالـه   برای آگاهی بیشتر به رسالۀ نویسند     . 2
  .ش رجوع شودمربوط به ادبیات پژوهراهنمایی و ارائۀ الگوی مناسب، فصل 

3 – Mintzberg 
4 – David Riply 
5 – Peter Druker 
6 – Roew & Drade 
7 – Everard & Morris 
8 – Sergiovanni 
9 – Cohen & March 
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ش و  دانـایی، توانـایی، انگیـزه، ارز      :  از نـد که عبارت کند    میشایستگی مدیران توجه     ۀ پنج مؤلف  به 1ودرشر
  .سبک مدیریت

 تواناییهای مدیران آموزشی به سه دسته تواناییهـای عمـومی، بلـوغی و              ۀ دربار بررسیهایشمیرکمالی در   
  . کند رهبری اشاره می
:  از نـد کنـد کـه عبارت       شایستگی اشاره مـی    ۀ به شش خوش   ، الگوی شایستگی مدیران   ۀ با ارائ  ،وفا غفاریان 

  .ای، مهارتها، ویژگیهای شخصیتی و نگرش و بینش  معلومات حرفهای، اعتبار عمومی، دانش و  اعتبار حرفه
ای عملکـرد   ه مدل شاخص  ، عملکرد مدیران آموزشی   هایشاخصۀ   خود دربار  بررسیهای در   ،هما غفوریان 

کیفیت زنـدگی کـاری، پیـشرفت آموزشـی،         :  از ندهای این مدل عبارت     ، مؤلفه کند مدیران آموزشی را ارائه می    
ریزی تحصیلی، نظـارت آموزشـی، رهبـری آموزشـی و امـور فـوق                 ری و اجرائی، برنامه   کارآفرینی، امور ادا  

  .برنامه
 و  مـداری    خود به مهارتهای رهبـری آگاهانـه، سیاسـت          بررسیهای در )1998 (2 و استفی  ، انگلیش ،هولی

مدیریت های آموزشی،     ریزی و توسعه برنامه     ، ارتباطات و روابط جمعی، مدیریت سازمانی، برنامه       کردناداره  
 کارکنـان، تحقیـق آموزشـی، ارزیـابی و     ۀآموزشی، ارزیابی پرسـنل کارکنـان و مـدیریت پیـشرفت و توسـع           

  .اند کردهریزی و ارزشها و اصول اخالقی رهبری، برای رهبری موفق در مدارس اشاره  برنامه
یـورک   شش استاندارد عملکرد برای مـدیران مـدارس نیو         ،1998 در سال    ،هیئت آموزشی شهر نیویورک   

 خدمات  .4 ، مدیریت و رهبری سازمانی    .3 ،ای   توسعه حرفه  .2 ،رهبری آموزشی . 1:  از ند که عبارت  کردتعیین  
این استانداردها در سـه سـطح    . فناوری .6  و ، برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه      .5 ،آموز   دانش  به حمایتی

هـایی    ی هریـک از سـطوح مؤلفـه       و بـرا  شاخصهای عملکرد ارائـه     )  و ج  ،دانش)  ب ،ارزشها و باورها  ) الف
  ).119. ، ص2003، 3امرسون ( است شدهتدوین

 اســتانداردهای رهبــری آموزشــی، رهبــری ســازمانی، نظــارت و )2003 (4دپارتمــان آموزشــی آالســکا
گیری، برقراری ارتباطات، اجـرای سیاسـتها    ای کارکنان، تصمیم    ریزی تحصیلی، توسعه حرفه     راهنمایی، برنامه 

 و تسهیل مشارکت والدین را برای ارزشیابی عملکرد مـدیران آموزشـی ارائـه               ،، ارتباطات اجتماعی  و قوانین 
  . استکرده

 اسـتانداردهای مـدیران آموزشـی در چهـار محـور       بـه )2003 (5دپارتمان آموزش و پـرورش ویرجینیـا      
گرایی توجه و    خصص و ت  ،ریزی و ارزیابی، امنیت و مدیریت سازمانی برای یادگیری، رهبری آموزشی            برنامه

  . استکردهها شاخصهای ارزشیابی عملکرد تدوین  برای هر یک از مؤلفه
                                                 

1- Sheroder 
2 - Hoyle, English, & Sterffy 
3 - Emerson 
4 - Alaska Department of Education & Early Development 
5 - Virginia Department of Education Suggest and Guidelines 
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شــش  )NCRTEC)، 2003  1کنـسرسیوم تکنولـوژی در آمـوزش و پـرورش شــمال مرکـزی آمریکـا      
استاندارد رهبری و بصیرت، یادگیری و یاددهی، رفتـار تخصـصی، پـشتیبانی، مـدیریت ارزشـیابی و نتـایج                    

  . است کردهی و اخالقی را برای ارزشیابی عملکرد رهبران آموزشی ارائهاجتماعی، حقوق
دو سطح دانش و عملکرد     در   استانداردهای رهبری آموزشی را      )2003 (2دپارتمان آموزشی ایالت دالویر   

رهبری سیستمی، رهبری آموزشـی، رهبـری سیاسـی و اجتمـاعی، رهبـری              :  از  است  که عبارت  ن کرده تدوی
  .بین فردی و اخالقیزمانی و رهبری سا

  
  شناسی استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی روش

با استفاده ، استانداردسازی از آنجا که در مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی کیفیت عملکرد نیروی انسانی      
 ،) شخـصیت انـسان    ۀبه دلیل تنوع عملکرد و ماهیت پیچیـد        (ممکن نیست ای و صنعتی     از روشهای کارخانه  

ظران مدیریت منابع انسانی روشهای گوناگونی برای استانداردسـازی عملکـرد نیـروی انـسانی ارائـه                 صاحبن
  :کنیم  در زیر اشاره میروشهااین  از ای  که به مجموعهاند کرده

 ۀروش مقیـاس مـشاهد    . 3 ،بنـدی رفتـاری    بندی مبتنی بر رتبه    روش مقیاس . 2 ،روش مبتنی بر هدف   . 1
 روش بـازخورد    -7 ، عملیـات  ۀروش تجزی . 6 ،روش شاخص مستقیم  . 5،  ای کار روش استاندارده . 4 ،رفتار
  .ای  درجه360

 انـواع اسـتانداردها   گونـاگون  نهضت استانداردسازی در آموزش و پرورش کشورهای ۀبا توجه به توسع   
  : ازاند ترین آنها عبارت  که مهمشود میدر سازمانهای آموزشی استفاده 

 محتـوای دانـشی     برای مـشخص کـردن    استانداردهای محتوایی عبارتهایی    : 3استانداردهای محتوا ) الف
  .ده فراگیران باید یاد بگیرنهستند ک
مـورد انتظـار از فـرد را بـر اسـاس اهـداف،               عبارتهایی که سطح عملکـرد    : استانداردهای عملکرد ) ب

  .کند  عملکردی تعیین میهایوظایف، مسئولیتها و شایستگی
توانیم وضعیت عملکرد را در        و بر اساس آنها می     دهد  نشان می  ما را    هایلوب درواقع سطح مط   ااستاندارده

 استاندارد عملکرد ازسه    )8. ، ص 1986 (4از دیدگاه کیث  . کنیمارزشیابی  » سازمان«و  » واحد«،  » فرد«سه بعد   
  :جزء ترکیب یافته است

  ،کند عبارتی که یک رفتار عمومی را بیان می .1

                                                 
1 - North Central Regional Technology in Education Consortium 
2 - Delaware Department Of  Education 
3 - content standards 
4 - Keith 
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   و، آن رفتار را شناسایی کردتوان  می چگونهکند میمعرفهایی که مشخص  فهرستی از .2
  . سطح شایستگی در اجراۀقضاوت دربار .3

مـدیران،  ( در بررسی گزارشهای مربوط به ارزشیابی عملکرد عوامل آموزشی           )4. ، ص 2002 (1استرانگ
 دهد که ارزشیابی عملکـرد بـا         علمی در آموزش دانشگاهی نشان می      یئتو همچنین اعضای ه   ) … و مانمعل

، کـوهن   )2000(مطالعـات دنیلـسون و مـک گریـل          : دهی استانداردها به شیوه زیر انجام شـده اسـت          جهت
، گـزارش ارزیـابی دانـشگاه       )2002(، برانـدون    )2002(، گزارش عملکرد معلمان میسوری جنـوبی        )1994(

  ).4. همان، ص( )اند از این روش استفاده کرده) 2001(گزارش ارزیابی دانشگاه کانزاس و ، )1999(اورگون 
  

  فرایند ارزشیابی عملکرد مبتنی بر استانداردها : 2شکل 
  

  بیان اهداف

  …بیان استانداردهای آموزشی، عملکرد و 

  بیان معیارهای عملکرد

  گیری معیارها تدوین ابزار اندازه

  ها آوری داده جمع

  ها تجزیه و تحلیل و تفسیر داده

  ت وضع موجود با استانداردها و قضاوۀمقایس

   بهبودبرای راهبردهایی ۀگیری وارائ تصمیم

  
درون سیستمی و بـرون     ( این فرایند در هرگونه الگوی ارزشیابی         که دهد  پژوهشهای انجام شده نشان می    

شرایط زیـر توجـه   باید به برای استانداردسازی عوامل انسانی در سازمانهای آموزشی  . کاربرد دارد ) یسیستم
  :کرد

                                                 
1 - Strong 

2 

3 

4 

8 

7 

6 

5 

1 
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قابل قبول ایجـاد  های برای این منظور باید طیفی ازعملکرد    .  منعطف هستند  ای و  استانداردها توسعه  .1
  .شود

 .ند سیـستم ارزیـابی جـامع و مـستمر          و ای از ابزارهـای ارزیـابی      استانداردها نیازمند طیف گسترده    .2
-، اسـناد، پرسـشهای خـود      هـا   دهها، مشاه   ، مصاحبه )کیف ویژگیها ، نیمرخ شایستگیها    پوشۀ کار،    (1پرتفولیو

، 2001،  2کلوث و استوارت   (ها هستند   های جمع آوری داده   راهبردابی، مجالت و ثبت یادگیری از جمله        ارزی
   ).1-3. ص

  ،سازد استانداردها دسترسی متعادل به محتوای پرمعنی را فراهم می .3
  د،شو متناسب برای اجرای استانداردها منجر میای  استانداردها به ایجاد مجموعه .4
  .کنند تالیزور برای سایر اصالحات عمل می کادر حکماستانداردها  .5

نظـر سـنجی    ( ای     درجـه  360با استفاده از روش بـازخورد       ایم    کرده پژوهش حاضر سعی      در از آنجا که  
الزم اسـت  یم  بـه تـدوین اسـتانداردهای عملکـرد مـدیران آموزشـی دورۀ راهنمـایی بپـرداز            )ای درجه 360

  .روشن کنیمتر  طور شفاف را به آنو ماهیت استفاده از این روش ضرورت 
دهد کـه بـرای رسـیدن بـه اسـتانداردهای              مربوط به ارزشیابی عملکرد منابع انسانی نشان می        بررسیهای

 که عوامل متنوع دورن سازمانی و برون سازمانی در شکل گیری آن نقش اساسی دارنـد، بـه چهـار                   ،عملکرد
  :توان عمل کرد روش می

  ،های موفق  از نمونهای و الگوبرداری تحقیقات کتابخانه .1
  ، که نیاز به استاندارد شدن داردفعالیتیعملکرد افراد موفق و اثربخشی ۀ مشاهد .2
 در   از موقعیتهای بسیار شبیه   گرفتن   به معنی الهام     )3بنچ مارک (معیارهای سنجش   از طریق روش     .3

  .محیطی متفاوت
شود که اطالعات، مهارتها یـا         می  مشترک تعریف  ای  بیانیه درحکم   اگر بپذیریم که استانداردهای عملکرد    

معیارهـای   که کارکنان باید درک کنند یا قادر به انجـام آن باشـند،            دهند  می ارائهسایر عوامل و متغیرهایی را      
عبارتی است که ادراک یـا مهارتهـای مـورد          معیار سنجش   . شوند  ها محسوب می  از اجزای استاندارد  سنجش  

بـر اسـاس معیارهـای      بـه عبـارت دیگـر،       . کنـد   خاص منعکس می  در یک سطح شغلی یا آموزشی       را  انتظار  
 آن   دادن د یا قادر به انجام    ن باید درک کن   … که مدیر ، معلم، دانش آموز و       آن چیزی است   استاندارد   ،سنجش

تـر از اسـتانداردها هـستند و اطالعـات           ویـژه  معیارهـای سـنجش      . خاصی باشند  در سطح شغلی یا آموزشی    

                                                 
1 - portfolio 
2 - Kluth & Straut 
3 - bench marking 
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هـای     بیانیـه   سـنجش  یمعیارهااستانداردها و   . کنند  های ویژه فراهم می     ایه و رشته   شغل، پ  ۀدربار تری مشروح
  .)35 – 41، 1381مقیمی، (شوند  مهارتها و اطالعات تلقی می

جانبـه بـا شـرکت       نظرسـنجی همـه    ای   درجـه  360بـازخورد   (ای     درجـه  360از طریق نظرسنجی     .4
 و سـپس اسـتخراج اسـتانداردها از طریـق        یرد شایستگیهای فـ   زمینۀ در) های مخاطب کل طیف از   هایی  نمونه

  .تحلیل نتایج
 مضافاً ت؛نگر اس ، نگاه گذشته   رویکرد اول  اشکال در ترین    مهمکه  یابیم     چهار رویکرد باال درمی    ۀ مقایس با

 در  .فرد الزاماً ضامن موفقیت فرد دیگری با همان مشخصات در موقعیتی متفـاوت نیـست              هر  اینکه موفقیت   
توجـه بـه کارفرمایـان و متقاضـیان اصـلی کـاری اسـت کـه                  یجانبه وب   نیز رویکردها یک   موارد دوم و سوم   

 کـه سـه رویکـرد دیگـر         گیرد   را درنظر می    نیازهایی   درجه 360رویکرد  . شود  استانداردها برای آن تعیین می    
ـ  درحکـم  مـدیر مدرسـه را       ان مخاطب های طیف همۀ و نقطه مشترک     اند  کرده توجه   به آنها کمتر   اندارد  اسـت  ۀ پای

  .)30، 1382رحیمی،  (گیرد به کار میعملکرد 
  

  ای  درجه360مراحل روش نظرسنجی  : 2شکل 
  تعیین نیازها و هدف ارزیابی                                                     

  ارائه مدلی برای شایستگی و لیاقت

  انتخاب ردیفهای ارزیابی از طریق مقایسه منابع آماری

  پرسشنامهتهیه 

  به کارگیری پرسشنامه

  ها برداشت داده

  ارائه گزارش بازخورد آبشاری

  ارزیابی

گـذر از   ) ای   درجـه  360بـازخورد   ( درجـه    360 روش نظرسـنجی     دالیل لزوم استفاده از   از جمله دیگر    
رسیدن بـه  و ریزی شغلی   و گذر از دوران وابستگی افراد به سازمان برای برنامه   2 به رهبریت  1دوران مدیریت 

                                                 
1-management  
2-Leadership  
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دوران و رسیدن بـه     ریزی شغلی برای پیشرفت شغلی و گذر از دوران ساختارهای هرمی شکل سنتی                  برنامه
  .)136، 1382سید جوادین،  ( استمحوریت تغییر فرهنگ سازمان

 نـشان داده    2ی اسـت کـه در شـکل          مراحل شاملای     درجه 360کارگیری و اجرای روش نظر سنجی         هب
  . استشده

  
  :ری مدل استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشیمبانی نظ

هـا اسـتخراج    ای از نظریـه    پژوهش مجموعه  ۀای مربوط به مبانی نظری و پیشین         کتابخانه ۀ بررسیهای برپای
 و غنای علمی و پژوهشی مـدل استانداردسـازی          ا با هدف ارتقای روایی محتو     ، نظری ۀ پشتوان درحکمشد و   

  : ازندها عبارت  این نظریه.ب مفهومی مدل جا گرفت در چارچو،عملکرد مدیران آموزشی
   نقشهای مدیریتینظریۀ -1

  اسـت  ده نقش مدیریتی برای مدیران ارائه شده کـه عبـارت    ،  )1973(مینتزبرگ  بر اساس الگوی رفتاری     
  :از

حـالل  . 8 ، کـارآفرین .7،  سـخنگو . 6 کننده،  توزیع. 5 ،ناظر. 4 ،رابط. 3 ،رهبر. 2 ،رئیس تشریفاتی  .1
  .گر  مذاکره.10  و، منابعدهندۀ  تخصیص.9 ،تمشکال

  مهارتهای مدیریتی  نظریۀ .2
باید دارای مهارتهای      وظایف مدیریتی     دادن  مدیران برای انجام   ،)1994 (1ۀ کاتز و گریفین   نظریبر اساس   

  : ازندخاصی باشند که عبارت
. 6 ،رت تشخیـصی  مهـا . 5 ،مهارت ارتباطی . 4 ،مهارت فنی . 3 ،مهارت انسانی . 2 ،مهارت ادراکی  .1

 . مهارت در مدیریت زمان.7  و،گیری مهارت تصمیم

   تربیت مدیران آموزشیۀالگوی ابعاد برنام. 3
. 1: دارای ابعـاد ذیـل اسـت       تربیت مدیران آموزشی     ۀ برنام مفهوم،  )1974(رو و دریک    بر اساس الگوی    
  .مهارتهای مدیریتی. 3  و،آموزش مدیران. 2 ،معارف و علوم بنیادی

  مدیریت کیفیت جامعریۀ نظ. 4
  : از است  اصول مدیریت کیفیت جامع عبارت،)1986 (2 دمینگبر اساس نظریه

                                                 
1 - KATZ & Griffen 
2 - Deming (TQM) 
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ـ    تـصمیم . 4 ، بازرسیوپیشگیری . 3 ،کید بر کیفیتأت. 2 ،های مشتری  توجه به خواسته  . 1  ۀگیـری بـر پای
 .بازخورد. 6  وبسیج امکانات و تخصصها. 5 ،اطالعات

  الگوی شایستگی مدیران. 5
ویژگیهـای  . 3 ،مهارتهـا . 2 ،دانـش . 1:  شایستگی مدیران عبارتنـد از ،)1982 (1ی بویاتسیز ساس الگو بر ا 

  .ای اعتبار حرفه. 6  و،اعتبار عمومی. 5 ،نگرش و بینش. 4، شخصیتی
   مدیران آموزشیۀ بهسازی و توسعنظریۀ. 6

شایـستگی مـدیران     بر نقش اسـتانداردهای عملکـرد در تعیـین سـطح             ،)2002 (2ۀ سعید و محمود   نظری
  .کند میکید أ ت شایستگیهاۀ توسعبرایهای آموزشی  آموزشی و اجرای برنامه

  ی بر هدف مدیریت مبتننظریۀ .7
وری مـدیران و تحقـق        بر نقـش اسـتانداردهای عملکـرد در ارتقـای بهـره            ،)1973 (3 هاگسون نظریۀدر  

  . شده استأکیداثربخش هدفهای جامعه، سازمان و فرد ت
  ای  درجه360ازخورد  بنظریۀ. 8

 مخاطبـان   هـای  طیف همـۀ  در ارزشیابی عملکرد مدیران بایـد از         ،)1996 (4ۀ جونز و بیرلی    نظری بر اساس 
  و ،نظام مجـری  . 3 ،نظام مرجع . 2 ،نظام جامع . 1: مخاطبان مدیران آموزشی عبارتند از    . ی شود مدیر نظرسنج 

  .نظام متقاضی. 4
  استانداردهای عملکردنظریۀ . 9

. 1:  اسـتاندارد عملکـرد منـابع انـسانی عبارتنـد از     ۀدهنـد   اجزای تـشکیل  ،)1986(ۀ کیث   نظری بر اساس 
تـوان آن رفتارهـا را    کند چگونه مـی  فهرستی از معرفهایی که مشخص می     . 2 ،کند  عبارتی که رفتار را بیان می     

  .قضاوت درباره سطح شایستگی در اجرا. 3  و،شناسایی کرد
  ملکرد عوامل آموزشیانداردسازی عنظریه است. 10

دهـی اسـتانداردها      مراحل ارزشیابی عملکرد عوامل آموزشی با جهت       ،)2002(ۀ استرانگ   بر اساس نظری  
تـدوین ابـزار    . 4 ،بیـان معیارهـای عملکـرد     . 3 ،بیـان اسـتانداردهای عملکـرد     . 2 ،بیان اهداف . 1: عبارتند از 

 مقایـسه وضـع موجـود بـا         -7 ،هـا   لیل و تفسیر داده   تجزیه تح . 6 ،ها  آوری داده  جمع. 5 ،گیری معیارها  اندازه
  .بهبود کیفیتیی برای گیری و ارائه راهبردها  تصمیم-8  و،استانداردها و قضاوت

                                                 
1 - Boyatzis 
2 - Saeed & Mahmood 
3 - Hokgson's M.B.O. 
4 - Jones & Bearley 
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  نظریه سیستم استانداردسازی. 11
تـدوین  . 2 ،تحقیـق و توسـعه  . 1:  ارکان سیستم استانداردسازی عبارتند از    ،)1995(ۀ ایزو   بر اساس نظری  

  .ترویج استاندارد. 4 ،رای استاندارداج. 3 ،استاندارد
  نظریه نظام ارزشیابی عملکرد. 12

مقاصـد ارزشـیابی     بـه     در فرایند ارزشـیابی عملکـرد کارکنـان        ،)1995 (1ۀ دواالن و شولر   ظرین بر اساس 
  . استشدهعملکرد، روشهای ارزشیابی عملکرد و مالکهای عملکرد توجه 

  
  زشیگیهای مدیران آموهای مربوط به شایست ها و زیرمؤلفه مؤلفه

و  شایستگی استخراج ۀ استاندارسازی عملکرد مدیران آموزشی شش خوش      ۀ در حوز  مجموعه بررسیها از  
هـای    هـا و زیرمؤلفـه      مؤلفـه . های اصلی شایستگی از تعدادی زیرمؤلفه تشکیل شـده اسـت            هر یک از مؤلفه   

  . آمده است4مربوط به شایستگیهای مدیران آموزشی در شکل 
  

   پژوهشسؤاالت
توان برای ارزشیابی عملکرد مـدیران آموزشـی دورۀ راهنمـایی تـدوین و                چه استانداردهایی را می    .1
  ؟کردارائه 
توان برای تدوین استانداردهای عملکرد مـدیران آموزشـی دورۀ راهنمـایی ارائـه                چه الگویی را می    .2
  ؟کرد

زشـی دورۀ راهنمـایی از       استانداردسازی عملکرد مـدیران آمو     برای تناسب الگوی پیشنهادی     ۀدرج .3
 دیدگاه متخصصان به چه میزان است؟

  
  

                                                 
1 - Doalan & Schuler 



 ایمان و اعتقاد
  رفتار منطبق با اخالق اسالمی

  )تعهد(پذیری  مسئولیت
  احترام به ارزشهای فرهنگی

  تقویت فضای معنوی محیط کار
 عدالت و انصاف

  ایجاد فرهنگ سازمانی سازنده

  عملکردکیفیت
  کمیت عملکرد

 خشی و کاراییباثر

 برنامه ریزی تحصیلی و درسی
  رهبری آموزشی

  سازماندهی
  نظارت و راهنمایی تعلیماتی

  ارزشیابی
  امور اداری و اجرایی

  تامین احتیاجات یادگیری 
  ای  حرفهۀتوسع
  کیفیت زندگی کاریی ارتقا

 جذب مشارکت والدین

  
  مهارت ادراکی
  مهارت انسانی

  فنیمهارت 
  ئلهمهارت حل مس

  مهارت هدفگذاری

 
  تصمیم گیری

  اطالعاتی
  ارتباطی

  مدیریت بحران
  ای مشاوره

  کارآفرینی
 مدیریت تغییر

 سالمتی
  )صبر(بردباری 
  انگیزه

  خالقیت و نوآوری
  خطرپذیری

  ستعدادا
  خود مدیریتی

سازگاری

استانداردهای   
) هایشایستگی(

  آموزشی مدیران

  عملکرد
 حصول(

 )نتیجه

 

 ویژگیها

  

 قشهان

  اخالق
  )ارزشها(

 وظایف

 

  راهنماییۀدسازی عملکرد مدیران آموزشی دورهای مدل استاندارهای اصلی و زیر مؤلفهمدل شش ضلعی مؤلفه :4شکل

 

 مهارتها
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  شناسی پژوهش روش
  :در این پژوهش. پیمایشی است -پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی 

های   های اصلی و زیرمؤلفه      پژوهش، مؤلفه  ۀای و بررسی مبانی نظری و پیشین        کتابخانهمطالعات   برپایه   .1
 شایـستگی مـدیران آموزشـی    ۀهای شـشگان   به شایستگیهای عملکرد مدیران آموزشی در قالب خوشه     مربوط
  .شدتدوین 
 کارشناسـان، مـدیران، معلمـان، والـدین و          نظـر ای،     درجـه  360سـنج     نگـرش  ۀبا استفاده از پرسشنام   . 2
ین پرسـشنامه شـش     ا. شد شایستگیهای عملکرد مدیران آموزشی بررسی       ۀآموزان دورۀ راهنمایی دربار     دانش
 ۀدهند ها چهار رفتار نشان      که برای بررسی هر یک از زیر مؤلفه        دارد اصلی شایستگی و چهل زیرمؤلفه       ۀمؤلف

  .داردشایستگی ۀ دهند شصت رفتار نشان پرسشنامه یکصدو. تدوین شده است) معیار عملکرد(شایستگی 
ن مدیریت آموزشی در خصوص مـدل        متخصصان، دیدگاههای متخصصا   ۀ ویژ ۀبا استفاده از پرسشنام   . 3

  .شدهای آن بررسی  پیشنهادی و مؤلفه
 نفر از کارشناسـان، مـدیران، معلمـان، والـدین و            407 اول پژوهش را     ۀ مربوط به پرسشنام   ۀ نمون ۀجامع

 نفر  32 بررسی مدل پیشنهادی را      ۀ مربوط به پرسشنام   ۀ نمون ۀآموزان دورۀ راهنمایی شهر تهران و جامع        دانش
  . دهند صان مدیریت آموزشی تشکیل میاز متخص

افزار تجزیه و تحلیل و بـر اسـاس           با روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم         شده آوری اطالعات جمع 
  .دست آمده به سؤاالت پژوهش پاسخ داده شده نتایج ب
  

  های پژوهش یافته
  : سؤال اول پژوهش

 مانند جداول توزیع فراوانی،  ،ای آمار توصیفی   به سؤال اول پژوهش با استفاده از روشه        یی پاسخگو برای
هـای     خوشـه  دربـارۀ  نمونه   ۀ اعضای جامع  ظر و نمودارهای ستونی، ن    معیارفراوانی نسبی، میانگین و انحراف      

نمودارهـای سـتونی    . شدهای آنان بررسی       مربوط به شایستگیهای عملکرد مدیران آموزشی و مؤلفه        ۀششگان
هـای شایـستگی و جـدول         های مربوط به هریک از خوشـه         مؤلفه ۀونه دربار  نم ۀتوزیع میانگین نمرات جامع   

  :آید  شایستگی مدیران آموزشی در زیر میۀهای ششگان توزیع میانگین و انحراف استاندارد خوشه
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  استاندارد وظایف ۀخوش: الف

 شایستگی ۀط به خوشهای مربو  مؤلفهۀ نمونه دربارۀنمودار ستونی توزیع میانگین نمرات جامع): 5(شکل 
  وظایف

  

   استاندارد مهارتهاۀ خوش:ب
  شایستگیۀهای مربوط به خوش مؤلفهۀ  درباره نمونۀنمودار ستونی توزیع میانگین نمرات جامع): 6(شکل

  مهارتها
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   خوشه استاندارد اخالق:ج
 شایستگی ۀ خوشهای مربوط به  مؤلفهۀ نمونه دربارۀنمودار ستونی توزیع میانگین نمرات جامع): 7(شکل

  اخالق

   خوشه استاندارد نقشها :د
   شایستگی نقشهاۀهای مربوط به خوش   مؤلفهۀ نمونه دربارۀنمودار ستونی میانگین نمرات جامع): 8(شکل
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  خوشه استاندارد ویژگیها: ـه
 یستگیهای مربوط به خوشه شا  مؤلفهۀ نمونه دربارۀنمودار ستونی توزیع میانگین نمرات جامع): 9(شکل 

  ویژگیها

  ):حصول نتیجه(خوشه استاندارد عملکرد : و
مربوط به خوشه شایستگی  های نمودار ستونی توزیع میانگین نمرات جامعه نمونه درباره مؤلفه) : 10(شکل

  »عملکرد«
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   شایستگی مدیران آموزشیۀهای ششگان  خوشهمعیارتوزیع میانگین و انحراف : 1جدول 
  

  تعداد  حداکثر  حداقل  معیارانحراف   نمیانگی  خوشه شایستگی  کد

  407  5  28/2  47/0  11/4  وظایف  الف

  407  5  10/2  57/0  99/3  مهارتها  ب

  407  5  28/2  49/0  23/4  اخالق  ج

  407  5  86/2  48/0  20/4  نقشها  د

  407  5  94/2  52/0  22/4  ویژگیها  هـ

  407  5  72/2  54/0  22/4  عملکرد  و

  
  :  پژوهشدومسؤال 

رد مـدیران    استانداردسـازی عملکـ    بـرای تدوین الگوی مناسب    (سؤال دوم پژوهش    ه  برای پاسخگویی ب  
ای و با استفاده   درجه360سنج    نگرش مۀبا توجه به نتایج حاصل از اجرای پرسشنا       ،  )آموزشی دورۀ راهنمایی  

ر هـ   ،شـد  مدلی مشتمل بر چهار بخش اصلی تـدوین          ،ی پژوهش آثارای مربوط به      از نتایج مطالعات کتابخانه   
  . نشان داده شده است11شکل های مربوط در  یک از ابعاد مدل و مؤلفه
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   فلسفه و اهداف مدل:الف
  .فلسفه و اهداف مدل استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی): 11(شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

 فلسفه و اهداف مدل

  

  مدیران  ارتقای کیفیت عملکرد.1

  

  ایجاد نظام خود ارزشیابی. 2

گماری مدیرانکارهتسهیل در ب. 3
 بر اساس اصل شایسته ساالری

  

   شایستگیهای مدیریتیۀبهسازی و توسع. 4

  

  بازنگری و بهنگام سازی استانداردها. 7

  

  سازی استانداردها بومی. 6

   مخاطبان درۀمشارکت هم.5
  بی عملکرد مدیران ارزشیا
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  مبانی نظری: ب
  راهنماییمبانی نظری مدل استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ : 12شکل

  

  

  نظریه نقشهای مدیریتی. 1

  

  ظریه مهارتهای مدیریتین. 2

نتربیت مدیرا الگوی.  3
  آموزشی

  

  جامع کیفیت مدیریت نظریه.. 4

 

   نظریه مدیریت مبتنی بر هدف.7

 

  نظریه بهسازی و توسعه . 6
  مدیران آموزشی

  

  ای درجه360بازخورد  نظریه. 8

  عملکرد استانداردهای  نظریه.9

 نظریه استانداردسازی .10
  عملکرد عوامل آموزشی

   

  مسیست نظریه. 11
  استانداردسازی 

  نظریه نظام. 12
   ارزشیابی عملکرد

  استانداردهای 
  عملکرد

   مدیران آموزشی

  

    شایستگی مدیرانالگوی. 5
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   مراحل اجرای مدل:ج
  مراحل اجرای مدل استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی: 13شکل 

  
  

  تشکیل کمیته استانداردسازی

 ارزیابی استانداردهای
موجود و تدوین 
  استانداردهای جدید

  

نقش تحوالت 
  اقتصادی، اجتماعی

 
  

  زمون وآروشهای 
  اندازه گیری استانداردها

  
  

اصول و فلسفه 
  استانداردسازی

 آموزش و پرورش=رشته

 آموزش  بازخورد داده ها  اطالعات

  گروه ارزیابی . 1

  پشتیبانی گروه. 4

2 

3 

4 

5 

6 

7 

   ارزشیابی= جنبه جامعه= سطح 

 سنجیپژوهش و امکان

1 

 تدوین استاندارد

  استانداردترویج

   راهنماییمراحل اجرای مدل استانداردسازی مدیران آموزشی دورۀ

 مشاوره

 استاندارداجرای

 اجرای آزمایشی  گروههای کاریتشکیل

 ارزشیابی استاندارد

  استانداردسازیبازنگری و بهنگام

   آموزشگروه . 2

   اطالعاتفناوریگروه . 3
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   نظام ارزشیابی و بازخورد مدل :د
  نظام ارزشیابی و بازخورد مدل: 14شکل 

  
  
  
  
  
  

 
 

نظام ارزشیابی و بازخورد 

  

  ایجاد زمینه بازسازی و.3
  سازی استانداردها بهنگام

 

  مخاطب محوری در .1
  ارزشیابی عملکرد مدیران

 

  یجاد نظام خود کنترلیا.2
   و خود مدیریتی

  
  

  بازخورد نهایی.4



  

 چهارچوب ادراکی مدل استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی:15کلش
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  :  پژوهشسومسؤال 
مـدل   )هادی از نظر متخصصان مدیریت آموزشیمیزان تناسب الگوی پیشن(سؤال سوم پژوهش  در مورد   

 و میـانگین کـل   93/0پیشنهادی استانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی بـا ضـریب پایـانی           
  . مورد تأیید متخصصان مدیریت آموزشی قرار گرفت83/0 از پنج و توافق باالی 25/4

  
  :گیری نتیجه

دهد که ضرورت دارد مدیریت منابع انسانی         ژوهش نشان می  های پ  ای حاصل از یافته   همطالعات و بررسی  
نظـام  : در آموزش و پرورش با توجه به نیازها، مقاصد و انتظارات مخاطبان مدیران آموزشی کـه عبارتنـد از                  

جامع، نظام مرجع، نظام مجری، و نظام متقاضی و همچنین بر اساس فرایند تولید علم و رشد دانش بـشری،                    
 توانـستیم   اهللا،به حمد  ،پژوهش حاضر در  . کندشایستگیهای عملکرد را تدوین     نداردها یا   مجموعه ای از استا   

 و آنهـا را در شـش بعـد    را مـشخص ) شایـستگی (های استاندارد  های اصلی و زیرمؤلفه     ای از مؤلفه   مجموعه
  ایــن در.کنــیمتــدوین و ارائــه ) حــصول نتیجــه(وظــایف، مهارتهــا، اخــالق، نقــشها، ویژگیهــا و عملکــرد 

شایستگیهای مدیریتی خصوصیات و رفتارهایی هستند که به اثربخشی مـدیران آموزشـی در محـیط شـغلی                  
های استانداردسازی در   شیوهازبا عنایت به اینکه فرایند استانداردسازی عملکرد منابع انسانی         . شوند   می منجر

در تدوین استانداردهای   که  د  ده   پژوهش نشان می   بررسیهای نتایج حاصل از     ، است تر  تولید پیچیده صنعت و   
 بلکـه   کرد،ها بسنده    ها و زیر مؤلفه    ای از مؤلفه     به فهرست کردن مجموعه    فقطتوان    عملکرد منابع انسانی نمی   

 تـا  کردتدوین و ارائه » معیارهای عملکرد «در حکمدهنده استاندارد را نیز    ای از رفتارهای نشان     باید مجموعه   
در . کـرد ان تحقق استانداردها را در عملکرد سازمانی فرد، ارزیـابی و قـضاوت              بر اساس آن معیارها بهتر بتو     

دهـد کـه مـدل تـدوین          هـای پـژوهش نـشان مـی          تناسـب نیـز یافتـه      تعـداد خصوص تدوین مدل و تعیین      
 ازپـنج و    25/4 و میـانگین کـل     93/0ی  ئاستانداردهای عملکرد مدیران آموزشی دورۀ راهنمایی با ضریب پایا        

  .رد تأیید متخصصان مدیریت آموزشی قرار گرفته است مو83/0توافق 
  

  منابع 
  . نشر فرهنگ معاصر، تهران. فرهنگ انگلیسی به فارسی).1375 (باطنی، محمدرضا

موزش و   آ  وزارت . درآمدی بر استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش         ).1382( خنیفر، حسین 
  .رد، تهران دفتر بهبود و کیفیت و راهبری استاندا،پرورش

 ارزشیابی مهارتها و صالحیتهای مدیران مدارس ابتدایی جهت طراحـی مـدل             ).1380(ای، سعید     خواجه
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات           . رساله تحصیلی دکتری مدیریت آموزشی     .مناسب مدیریت 

  .تهران
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ترجمــۀ  . و منــابع انــسانی مــدیریت امــور کارکنــان).1380 (دوالن، شــیمون، ال و شــولر، رنــدال، اس
  . مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران انتشارات،محمدعلی طوسی و محمد صائبی

 وزارت آموزش   . تدوین استانداردهای عملکرد اثربخش مدیران مدارس ابتدایی       ).1382(رحیمی، شهرام   
  .و پرورش، دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها، تهران

  . انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران.لعه کار و استاندارد شغل مطا).1380(رونق، یوسف 
 و استانداردسـازی محـیط کـار در         TQMسـازی    مبنای پیـاده   ).1382(سلیمی، قربانعلی وگودرزی، اکرم     

 چکیده مقاالت اولین همایش استاندارد و استانداردسازی در آمـوزش و پـرورش، وزارت               .سازمان آموزشی 
  .، دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها، تهرانآموزش و پرورش

چکیـده   . معیارهای سنجش شایستگی کارکنان بر مبنای استانداردگرایی).1382 (سید جوادین، سید رضا 
مقاالت همایش استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پـرورش، دفتـر بهبـود                  

  .رانکیفیت و راهبری استانداردها، ته
. های مـوثر بـر آمـوزش و پـرورش و اسـتانداردهای آن               کالبد شکافی مؤلفه   ).1382(قورچیان، نادرقلی   

اولین همایش استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش،             چکیدۀ مقاالت   
  .دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها، تهران

  . انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.یهای مدیریتیشایستگ). 1382(غفاریان، وفا 
بررسی شاخصهای عملکرد مدیران آموزشی در دورۀ ابتدایی استان تهران و ارائه             ).1381(غفوریان، هما   

 رساله تحصیلی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد علـوم و تحقیقـات،                 .الگوی مناسب 
  .تهران

 ماهنامه اسـتاندارد، موسـسه اسـتاندارد و         .نقش تعاملی استانداردها و کیفیت    ). 1379( فخرایی، سیروس 
  .، مهر109ۀ تحقیقات صنعتی، شمار

 اسـتاندارد،   ۀ ماهنامـ  .)شناخت، روشـهای اجـرا و تـأثیرات آن        ( استانداردسازی   ).1379 (کهنسال، سعید 
  .، آبان110 تحقیقات صنعتی، شماره  استاندارد وسۀموس

 ۀ ماهنامـ  .ایجاد بستر مناسب برای توسعه و نهادینـه کـردن فرهنـگ اسـتاندارد             ). 1381( مداح، فیضعلی 
  .، فروردین127قیقات صنعتی، شماره استاندارد، موسسه استاندارد و تح

 وزارت آمـوزش و     .استانداردهای معلمان و مدیران مدارس پیش دبـستانی        ).1382(مقیمی، سید محمد    
  .بری استانداردها، تهرانپرورش، دفتر بهبود کیفیت و راه

محمد علی طوسی، انتشارات مرکـز آمـوزش مـدیریت          ترجمۀ  . مدیریت آموزشی  ).1369(وایلز کیمبل   
  .دولتی تهران
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