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 چكيده

. بهبود عملکرد و توسعة کیفی مدیران مدارس ابتدایی موجب افزایش استمدارس ترین عوامل تعالی یا تباهی هر سازمانی، کیفیت عملکرد مدیران  از مهمزمينه: 

چند مطالعاتی پیرامون بهبود عملکرد مدیران مدارس در ایران انجام گرفته است، اما مطالعه کیفی کارایی و اثربخشی و ایجاد تغییر و تحول در نظام آموزشی است. هر 

این پژوهش با هدف طراحی و آزمون مدل بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی  :هدف که به بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی بپردازد، مغفول مانده است.

روش  ازرویکرد کیفی  در. انجام شد 0991-99پژوهش حاضر با یک طرح آمیخته با هر دو رویکرد کیفی و کمی در سال تحصیلی  ش:رواستان کرمانشاه انجام شد. 

، افتهینیمه ساختارالش شد تا با استفاده از فن مصاحبه عمیق ی تاشباع نظر اریمع یریکارگه هدفمند و ب کردیاستفاده از رو باراستا  نیدر اد. استفاده ش ایای زمینهنظریه

صورت مالک محور مورد بررسی ( بهو پرورش استان کرمانشاهکل و معاونین شاغل در آموزش ها و مدیراندانشگاهعلمی اعضای هیئت نفر )از 05ادراک و تجربه 

های کیفی محقق ساخته مبتنی بر دادهاستفاده از پرسشنامه  الزم با یهابخش کمی دادههای نیمه ساختاریافته بود. در ابزار پژوهش بخش کیفی مصاحبهعمیق قرار گیرد. 

ها، در بخش کیفی از روش کُدگذاری سیستماتیک و در بخش ان مدارس ابتدایی استان کرمانشاه به اجرا در آمد. برای تحلیل دادهمدیر نفر از 221 در بینساخته و 

سازی پس از پیادهها: يافته. استفاده شد Smart plsافزار اطی )تحلیل عاملی تأییدی( با استفاده از نرمکمی از آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و آمار استنب

« یاتوسعهخود »، «ی عملکردزیربرنامه»، «بهبود ساختار»، «توسعه رهبری»بُعد  چهارکه شامل  عامل اصلی 0مالک و  05، نشانگر 219ها، ها و تحلیل عمیق دادهمصاحبه

نتایج حاکی از آن  گيری:نتيجهعامل تأیید کردند.  چهاردر برای پرسشنامه بهبود عملکرد مدیران گویه را  50 ،نتایج تحلیل عامل تأییدیمورد شناسایی قرار گرفت. 

بهبود واژه كليدها: استفاده قرار گیرد.  تواند جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی موردبود که مدل مستخرج از پژوهش حاضر با وجود اعتبار مناسب می

 .، مدیران مدارسمدارس ابتداییعملکرد، 

Background: One of the most important factors for the excellence or ruin of any organization is the quality of performance of 

school principals. Improving the performance and quality development of primary school principals increases efficiency and 

effectiveness and creates change in the education system. Studies have been done to improve the performance of school 

principals, but a qualitative study that improves the performance of primary school principals has been neglected. Aims: This 

study The aim was to design and test a model to improve the performance of primary school principals in Kermanshah 

province. Method: The present study was conducted with a mixed design with both qualitative and quantitative approaches in 

the academic year 2019-2020. In the qualitative approach, the underlying theoretical method was used. In this regard, using a 

purposeful approach and applying the theoretical saturation criterion, an attempt was made to use the semi-structured in-depth 

interview technique, perception and experience of 15 people (university faculty members and general managers and deputies 

working in education in Kermanshah province) as a case study. In-depth review. The research tool was the qualitative part of 

semi-structured interviews. In the quantitative part, the necessary data were made using a researcher-made questionnaire 

based on qualitative data and were administered among 228 primary school principals in Kermanshah province. For data 

analysis, systematic coding method was used in the qualitative part and descriptive statistics (mean and standard deviation) 

and inferential statistics (confirmatory factor analysis) were used in the quantitative part using Smart pls software. 

Results: After conducting the interviews and in-depth data analysis, 283 indicators, 15 criteria and 4 main factors including 

four dimensions of "leadership development", "structure improvement", "performance planning" and "self-development" were 

identified. The results of confirmatory factor analysis confirmed 54 items for the managers' performance improvement 

questionnaire in four factors. Conclusions: The results showed that the model extracted from the present study, despite the 

appropriate validity, can be used to improve the performance of primary school principals. Key Words: Performance 

improvement, elementary schools, school principals. 
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 مقدمه

توانند ماندگار هایی میرقابتی امروز، تنها سازماندر جهان 

ترین نحو علمی از منابع خود استفاده بهینه نمایند. باشند که به مناسب

 سرمایه تردقیقیکی از منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی یا به تعبیر 

. نظر (0999 پور و شاهی،اهوازی، حسین)سالمت های انسانی است

 ارتقایهای گذشته و ن جهت رفع و جبران کاستیکه کارکنا به این

از  اطالعهای خود، به و اثربخشی، همچنین کشف توانایی وریبهره

مورد خود و میزان عملکردشان نیاز دارند، از در  سازمان انتظارات

ترین مسائل رو عملکرد نیروی انسانی فرآیندی مهم و از حساساین

بادی، فرحبخش، عباسپور و آباشد )جعفری، شفیعهر سازمان می

منظور کنترل (. مدیران کالسیک ارزیابی را به0999 یونسی،

دادند، اما امروزه هدف ارزیابی، عملکرد کارکنان انجام می

منظور افزایش راهنمایی و ارشاد کارکنان برای مشارکت گروهی به

فر و امین اثربخشی و کارایی سازمان است )توانگرمروستی، محمدی

(. بهبود عملکرد فرآیندی است که سازمان و 0999 ی،بیدخت

کند. اگر ابزارهای الزم کارکنان را در تأمین نیازهایشان کمک می

به خوبی طراحی شود و به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد 

وسیلة مناسبی برای تشویق، بهسازی و در مواردی تنبیه کارکنان 

 (.2101 یر،خواهد بود )وودرسون، کاسگلی و می

. دهند افزایش را عملکردشان تا کنندیم تالشها سازمان

 زمان هر از بیشتر قرن حاضر که ندیگویصراحت مبه مدیران

 با مدیران .دارد ی بیشتریوربهره و کارایی به نیاز تاریخ در دیگری

 پیش را خود سازمان شوند موفق تااند شده روبرو بسیاری یهاچالش

 (. پالما و سپ2105دهند )وایلنت،  قرار مردمپیش در خدمت  از

 کارمندان خواهدیم مدیر ( هر2101( و سورتکر و ریمر )2100)

؛ ظرفیت ترغیب کند حداکثر با استعدادهایشان از استفاده به را خود

 هر نیست؛ ممکن طور کاملکه این امر به است این واقعیت اما

بر . دهدیمخود را تحت تأثیر عواملی قرار  کار خروجی کارمند

ای که توسط مدرسان انجام رهبری( 2105وایلنت ) اساس دیدگاه

شود بنیادی است و تأثیر مثبتی بر نتایج یادگیری کودکان و می

تواند مانع یادگیری نوجوانان دارد و بالعکس رهبری ضعیف می

براین در آموزان و تأثیر آن بر کیفیت مدارس شود؛ بنادانش

های آموزشی مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهمتر و نظام

هایی، تر دارد و شرط الزم در ارزیابی عملکرد چنین سازماناساسی

رو مستلزم این است که ازاین. ارزشیابی مدیران آن است

آموزشگران و بخصوص افرادی که در ارتباط مستقیم با 

احراز این مسئولیت خطیر آموزان هستند شایستگی کافی برای دانش

های کنند افرادی را در پسترا داشته باشند. امروزه تالش می

های الزم را مدیریت بگمارند که برای رهبری، توانایی و شایستگی

نابراین جهت ب؛ (0990 زاده،، صالحی و مقدماینیصادق)  داشته باشند

نجش عملکردی که ابزار سبهبود های عملکرد آنان بایستی شاخص

توانند مستمر کیفیت نظام آموزشی و مدیریت آن خواهد بود و می

ها و کمبودها و در در شناسایی و درک بهتر خألها و نارسایی

های آینده برای جذب مدیران کارآمد مؤثر واقع دهی برنامهشکل

)میایو، رومانی و  شوند شناسایی شوند. مرکز ملی ارتقا کیفی معلمان

(. از سوی دیگر هامیلتون و گریگور 2100تو، ؛ آیبا2121دوران، 

 تواندیم ،کند کار پایین عملکرد با که ( معتقدند کارکنانی2109)

 یک ناکارآمدی اصالح و شناسایی. کند کم را سازمانبالقوه  توان

 نیست. آشکار طورنیا همیشه اما است، واضح اولویت

ها و رفتارها به ارزش رییتغ جادیا یبرا لهین وسی، بهترمدارس

که  یتناسب استعداد و رغبتکه افراد، به شودیشمار رفته و باعث م

و کسب مشاغل و  یو اقتصاد یاجتماع اتانجام خدم یدارند برا

انواع  انیگفت از م توانیلذا م. شوند ایمه یفرد شیآسا جهیدرنت

 نیترفیو ظر نیمؤثرتر ن،یترتیاهم با مدارس تیریمد ت،یریمد

که در مدارس  یاست که موضوع آن انسان است. انسان تیرینوع مد

 ،یعاطفی، و رشد ابعاد جسمان تیو ترب میتعل ازمندیشده و ن وارد

(. 2121 )هاریس، جونز و کریک، است یو اخالق یعقالن ی،اجتماع

 جامعه ندهیها که آانسان نیا تیفیمدارس در ک رانینقش و تأثیر مد

قرارگرفته  یبررس خود را خواهند ساخت از ابعاد مختلف مورد

درصد  99نشان داده است که  قاتیطور مثال تحقبه است.

، اندداشته حضور خوب رانیبا مد یکه در مدارس یآموزاندانش

مدارس  یرقم برا نیا کهیکسب کرده درحال یزیآمتیموفق جینتا

)لینگارد،  بوده است ددرص کیتنها  فیبا عملکرد ضع رانیبا مد

 زشیانگ تأثیر بر قیمدارس از طر رانیمد (.2101 موگنز و اندرسون،

 یو جوکار طیمح کی جادیا زیو ن سوکیمعلمان از  ییو توانا

 یکارایی و عدالت آموزشعملکرد، را در بهبود  یمناسب نقش اساس

 ح،یصح تیریمدبهسازی بدون مدارس بهبود  نی؛ بنابراندینمایم فایا

 شیکار، افزا طی. بهبود شراستین ریپذدرست و توانمند امکان

ها در خاطر کارکنان و هماهنگ ساختن تالشی منیو ا تیرضا

 به امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف و در یدهشکل
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و  تیخالق ،ییشکوفا یبرا یکارکنان و آمادگ هیروح تیتقو جهینت

 رانیمد فیجمله وظا آموزان ازبالقوه دانش یاستعدادها ینوآور

 ترانیرا نما رانیمد نیکار ا تیمسئله خود اهم نیمدارس است که ا

 .(0990، خراسانی، ابوالقاسمی و قهرمانی، فطرت) کندیم

 تیریاند، شامل مدمدارس با آن مواجه رانیکه مد ییهاچالش

معلمان و متنوع و گسترده،  یازهایمدارس با منابع محدود و ن

 تیریمختلف و کم انضباط، توسعه فرهنگ مد یرندگانیادگی

و  سعهنمودن انتظارات متفاوت است. لذا تو تیریو مد یمشارکت

 رانیاست تا مد ریناپذضرورت اجتناب کیمدارس  رانیمد یبهساز

 یهای اجتماععنوان سازمانمدارس را به یترافتهیو توسعه  یاحرفه

 تیهدا یتخصصو  یاحرفه یهای آموزشسوی سازمانبه ،یادیبن

 یزیرهیرشد و توسعه جامعه را پا یسنگ بنا قیطر نینموده و بد

)کالیچف، زاکیرووا، موگامدزیانو، سدریوا و کالیچف،  کنند

وپرورش، از اما عدم تحقق اهداف نظام آموزش رانیا در(. 2100

و بروز  یگرفته تا اهداف آموزش یو اخالق یاهداف اعتقاد

در مقابل تهاجم  یریپذبیجامعه مانند آس یمشکالت امروز

 نییسطح پا ،ییگرابه اسراف و تجمل لیو جنگ نرم، تما یفرهنگ

بودن  نییپا نیخانواده و همچن یوندهایشدن پ سست ،یخوانکتاب

در نظام  ینشان از وجود خألها یمعلمان و... همگ یشغل تیرضا

که  یرانیمد .باشندیمدارس م رانیدار آن مدرس دارد که سکانمدا

است که اغلب  یتیریمد یهاهیکارشان نظر یو علم یپشتوانه نظر

در نهادها و  قیاست که حاصل تحق ییهامنشأ گرفته از پژوهش

 و عابدینی ،برات دستجردی) هستند یآموزش ریهای غسازمان

رابطه  یبا عنوان بررس یقیتحق مثال درعنوان. به(0999 مال،بهشتی 

 یهاسبک یریکارگبه زانیم سازمان یبا اثربخش تیریسبک مد

و نشان داده شد  یمدارس بررس رانیمد نیرا در ب کرتیل یتیریمد

، رخواهانهیخاستبدادی،  ،یامشاوره یهاسبک بیکه به ترت

)زاکی،  دارند مدارس در را کاربرد نیشتریبآمرانه  ومشارکتی 

 (.2105گودرزی و سیوری، 

سازی که روندی جهانی در جهت طراحی و پیادهاز آنجایی

طور روشن نقش، هایی که بهها یا شایستگیاستانداردها، چارچوب

های مورد انتظار از مدیران ها و فعالیتانتظارات، رفتارها، مهارت

؛ 2119)یان و کاترین اریچ،  شده استمدارس را نشان دهد، شروع

در نتیجه برای اطمینان متصدیان  (،2101 کنگ، زو، لی و هورست،

ها، ورداری مدیران مدارس ابتدایی از ویژگینظام آموزشی از برخ

ها و عملکردهای ضروری این حرفه، پژوهشگر را بر آن صالحیت

عملکرد مدیران مدارس  بهبودداشت تا به شناسایی عوامل مؤثر در 

کل و  ها و مدیراندانشگاهعلمی اعضای هیئتابتدایی از دیدگاه 

تر بپردازد ر و جزئیتطور دقیقبهوپرورش معاونین شاغل در آموزش

 بهبود ةهای مطرح درزمینترین شاخص تا از این رهگذر بتوان مهم

عملکرد مدیران را شناسایی کرده تا بتواند بر بهبود عملکرد آنان و 

کیفیت مدارس و رشد و تعالی کشور نیز مؤثر واقع شود چراکه به 

س با سازی برای بهبود عملکرد مدیران، مداررسد، با زمینهنظر می

ای سوی رسالت خود که همان دستیابی به جامعهشتاب بیشتری به

زاده، ، صالحی و مقدمنیاصادقید )شونمدار است، رهنمون میدانش

در پژوهشی با عنوان ( 0999(. افشاری، کاظمیان و عمرانی )0990

ای و شایستگی مدیران دوره های حرفهمطالعه تطبیقی صالحیت

پرورش ایران با کشورهای ژاپن، آمریکا، وابتدایی نظام آموزش

ها، دهد که مالکآمده نشان میدستاسترالیا پرداخته است. نتایج به

نشانگرها و معیارهای تعیین شایستگی مدیران ابتدایی در ایران نسبت 

شده و در صورت کلی تعیینبه کشورهای ژاپن، استرالیا و آمریکا به

ت برای انتخاب مدیران مواردی همچون تعیین آزمون صالحی

مدارس، ارائه گواهینامه مقدماتی و پیشرفته برای شایستگی مدیران، 

ارتقاء حداقل میزان تجربه و سابقه آموزشی موفق و مدرک 

تحصیلی برای مدیران، گذاردن حداقل شرایط سنّی و دارا بودن 

آثار علمی و تحقیقاتی در مدیران مدارس در ایران نسبت به 

. بیتروا، هاسکوا و د بررسی دارای ضعف بوده استکشورهای مور

ای رهبران در پژوهش خود با عنوان صالحیت حرفه( 2100پینسوا )

مدیریتی نشان دادند که رهبران مدارس چهار  ةمدارس در حوز

های مؤثر صالحیت کلیدی عمده یعنی توانایی برای خلق استراتژی

ی مؤثر برای یادگیری، صالحیت ایجاد و توسعه محیط یادگیر

های تحت کنترل و آموزان، توزیع و نشان دادن حوزهدانش

های مسئولیتی و صالحیت راهنمایی و کنترل فرآیندهای حوزه

در ( 2100. پایو، هی، اسماعیل و یانگ )باشندآموزشی را دارا می

ای مدیران های حرفههای صالحیتتحقیق خود با عنوان شاخص

میان پنج صالحیت عمده در میان آموزشی نشان دادند که از 

های مدیریت سازمانی و مدیران، کمترین نمرات متعلق به مهارت

رو مدیران مدارس نیازمند ارتقای مدیریت آموزشی است. ازاین

ریزی و مدیریت و همچنین تخصیص های رهبری برای برنامهمهارت

شند. بامنظور بهبود و افزایش کیفیت مدارس خود میمنابع بیشتر به
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شناسایی ( در پژوهشی با 0990زاده )، صالحی و مقدمنیاصادقی

عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد 

ها و سازی مصاحبهپس از پیادهنتایج نشان داد که  پدیدارشناسی

عامل اصلی که  1مالک و  20نشانگر،  021ها، تحلیل عمیق داده

انتظارات »، «های شخصیتیویژگی»، «هاارزشاخالق و »شامل 

امور حسابداری و »، «دانش و شناخت»، «توانایی و مهارت»، «نقش

بندی ، شناسایی و طبقه«امور تربیتی»و  «امور اجرایی و اداری»، «مالی

مطالعه کیفی  ( دریک2109د. لیتوود، هاریس و هوپکین )گردی

رهبران  عنوانبهایی ی توسعه مدیران مدارس ابتدهاشاخصباهدف 

موفق آموزشی، به این نتیجه رسید توسعه و بهبود رهبری آموزشی 

اثر مثبتی بر پیشرفت و  تواندیمکه در این مطالعه مشخص شد 

مدارس ابتدایی داشته باشند و تأکید  آموزاندانشتوسعه یادگیری 

 بهة فیوظآمده، اهمیت  به دستی هادادهگیری بر پایه بر تصمیم

و این تحقیق  شودیمتعیین شده و موجب جو مثبت مدرسه  وحوض

. هاریس، جونز و کریک شودیمموجب تغییرات مثبت اجتماعی 

( در پژوهشی با عنوان مدیریت و برنامه درسی: یکی از 2121)

آموز و معلمان به این نتیجه عوامل مهم در بهبود عملکرد دانش

های توانند شاخصمی رسیدند که مدیران با سطح مدیریتی مناسب

رشد سازمانی در سطح انفرادی و گروهی را افزایش دهند. آنها 

های بهبود عملکرد مدیران را در نوع ارتباط، نظارت، شاخص

ریزی، ارتباط، همدلی و قاطعیت مشخص دانش، تجربه، برنامه

 کردند.

های ( در پژوهش2121( و پچوتا و اسکات )2121هوپکینز )

جداگانه جداگانه با هدف توسعه و پیشرفت مدیران مدارس یک 

استراتژی برای بهبود مدارس به این نتیجه رسیدند که رهبری مدرسه 

ی هایاستراتژة موفق و مدرسیک جزء کلیدی برای داشتن محیط 

عوامل مربوط به مدرسه، رهبری  انیدر می است. دانشگاهعملکرد 

است که بر یادگیری  آموزش مدرسه، دومین عامل، بعد از

که  دهدیمهای پژوهش نشان . یافتهگذاردیماثر  آموزاندانش

ی در تغییر وضعیت مدرسه امالحظهقابل  طوربهرهبران قدرتمند 

ی سیاست ابتکارهااساسی دارند. این مطالعه خالصه سه نوع از  نقش

رس مؤثر از مدیرانی که توسعه مدا طوربه تواندیمدولت است که 

 شغلی  . شناخت وظایف0حمایت کند،  اندگرفتهرا بر عهده 

وجود بودجه و اعتبارات  .9 . حمایت و پشتیبانی مدیران باالدستی2

 دولتی.

 به مربوط واحد، عامل یک با عملکرد در مجموع، معیار

 کندیم کمک سازمان محیط و فرهنگ به که است رفتارهایی

با توجه به  (.2101 ؛ ایباتووا، کوزمنکوب و کلیچوا،2101)هاپکینز، 

ای عمیق برای واکاوی و مرور پیشینه پژوهش و نبود مطالعه

عملکرد مدیران مدارس  بهبودبازشناسی نشانگرهای مناسب برای 

ابتدایی، این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از رویکردی ژرفانگر، 

رای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی را نشانگرهای مناسب ب

 .شناسایی و بازنمایی نماید

مرور مطالعات انجام گرفته نشان داد، پژوهشی که به بهبود 

عملکرد مدیران مدارس به خصوص در مدارس ابتدایی در ایران 

تواند بپردازد، صورت نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر می

شناسایی عوامل  شش دهد. بنابراین برایخالء مطالعاتی فوق را پو

عملکرد مدیران مدارس ابتدایی و با توجه به  بهبودمناسب برای 

فقدان مطالعات عمیق در حوزه مدیریت مدارس ابتدایی، اتخاذ 

به رویکردی اکتشافی برای کشف همه عوامل مؤثر در این زمینه 

گر در نکته دی  د.گردمحرز میناپذیر عنوان یک ضرورت اجتناب

راستای اهمیت موضوع این است که تحقیقات مختلفی توسط 

پژوهشگران در سازمان های متعددی انجام گرفته است و در این 

ها والگوهای متنوعی ارائه شده است ولی مدل جامع و زمینه مدل

ای که تمام زوایای بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی همه جانبه

استان کرمانشاه یافت نشد. اهمیت و را در بر گیرد در کشور و 

ضرورت دیگر موضوع مورد انتخاب، تنوع وگستردگی تحوالت و 

های مختلف انسانی، های فزآینده علوم بشری در حوزهپیشرفت

وپرورش است به ویژه درسالیان اخیر اجتماعی و اقتصادی آموزش

 ها، قوانین وها و روشکه نیازمند اصالح، تغییر و بهبود رویه

مقررات است که این تحوالت ضرورت ارائه یک مدل و الگو نو را 

سازد. از می آشکارتر جهت بهبود عملکرد مدیران مدارس ابتدایی،

طرفی چون برای اولین بار، طراحی مدل بهبود عملکرد مدیران 

گیرد، لذا نتایج این تحقیق، مدارس ابتدایی استان کرمانشاه انجام می

آورد که با طراحی مدل و الگوی مناسب با به میاین امکان را فراهم 

دست آوردن اطالعات الزم از جامعه مورد نظر، مدل مناسبی جهت 

بهبود عملکرد  الگوی رو طراحیمدارس ابتدایی ارائه شود. از این

باشد. لذا پژوهش حاضر در پی می تیاهم مدیران مدارس دارای

بهبود عملکرد  لهای مدپاسخگویی به این سؤال است که مولفه

 کرمانشاه چگونه است؟استان  ییمدارس ابتدا رانیمد



 و همکاران بهمن نریمانی                                                                                           کیفی مطالعه یک: ابتدایی مدارس مدیران عملکرد بهبود مدل طراحی

 

333 

 

 روش

باشد، از نظر این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی می

های کیفی و صورت آمیخته از ترکیب روشها بهگردآوری داده

کمی استفاده شده است. در این پژوهش از طرح اکتشافی متوالی که 

مقتضی از جمله؛ مصاحبه اکتشافی جهت های کیفی در آن از روش

های پژوهش استفاده شده و از ها و همچنین سنجهاستخراج مؤلفه

های کمی برای اعتباریابی الگوی پیشنهادی استفاده شده است. روش

. مطالعات ادبیات نظری و 0 طور کلی این پژوهش در چهار مرحلهبه

گوی بهبود های ال. شناسایی مؤلفه2پژوهشی بهبود عملکرد، 

. ساخت 9ساختاریافته،  عملکرد مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه

. اعتبار الگوی بهبود عملکرد مدیران در 0ابزار و اجرای مقدماتی و 

آموزش و پرورش استان کرمانشاه که در ادامه به صورت تفصیلی، 

 گیرد.هر یک از آنها مورد بررسی قرار می

 مرحله اول: بخش کیفی

هایی الگوی بهبود وهش حاضر، جهت شناسایی مؤلفهدر پژ

عملکرد مدیران مدارس ابتدایی در آموزش و پرورش استان 

کرمانشاه ابتدا ادبیات نظری و پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت و 

های نیمه سپس برای تدوین یک الگوی جامع و بومی از مصاحبه

و معاونین(  ساختاریافته با خبرگان )اعضای هیئت علمی، مدیران

های نیمه ساختار یافته امکان استفاده شد. دالیل استفاده از مصاحبه

منظور دستیابی به تبادل نظرات و تفکر، هدایت موضوع مصاحبه به

اهداف پژوهش و امکان مشاهده احساسات و رسیدن به باورها و 

باشد شوندگان دربارة موضوع پژوهش میاعتقادات مصاحبه

گیری از (. در مرحله اول پژوهش حاضر با بهره0999 )ساروخانی،

به انجام رسید. جامعه  2ایو به روش نظریه زمینه 0رویکرد کیفی

های مدیریت آماری در این مرحله، کلیه اعضای هیئت علمی رشته

آموزشی، مدیران مدارس و معاونین که با مفهوم بهبود عملکرد 

تألیفی و ترجمه دارند باشند و در این حیطه مقاله و کتاب آشنا می

نظران حوزه مدیریت در باشند. از آنجایی که خبرگان و صاحبمی

رو از زمینه بهبود عملکرد به راحتی قابل شناسایی نیستند، از این

نظران گیری از صاحبگیری هدفمند استفاده شد. نمونهروش نمونه

تجزیه در این پژوهش تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند اکتشاف و 

اشباع نظری به این صورت بود که محقق به و تحلیل به نقطه اشباع )

                                                           
1. qualitative 
2. grounded theory 

ظهور اکتشاف اولیه سعی کرد که اطالعات بیشتری را در ادامه 

هایی جدید وضوح و معنای گردآوری کند تا شناسایی مقوله

بیشتری پیدا کند. این کار تا زمانی ادامه پیدا کرد که محقق احساس 

دهند. در ه نمیئدیگر اطالعات جدیدی ارانظران کند که صاحب

های کیفی به روش تحلیل هم صورت گرفت و در ادامه تحلیل داده

های الگو پایان این مرحله تدوین الگوی مفهومی و روابط بین مؤلفه

؛ مالترود، 2101( برسد )رولندز، وودل و مک گینا، صورت گرفت

ی ورود به (. معیارهای خبرگان برا2101 سیرسما و گاسورا،

مصاحبه عبارتند از: مدیرانی که از تجربه و سوابق مدیریتی 

دارای پست مدیریتی(، مدیرانی  سال 01برخوردار بودن )حداقل 

که از دانش و تخصص عملی باال برخوردار بودند )تحصیالت، 

تألیفات و سابقه مدیریتی(، مدیرانی که سابقه پژوهش در حیطه 

ین حیطه جزء عالیق پژوهشی آنها به بهبود عملکرد را داشته و ا

رفت، حداقل رتبه علمی استادیار )برای اعضای هیئت شمار می

های علمی. مالک هاکنگرهها و علمی( و سخنرانی در کنفرانس

خروج نیز شامل عدم تمایل برای شرکت در پژوهش و داشتن 

 مشکالت جسمانی در زمان انجام پژوهش.

افراد خبره در بانک اطالعات خاص به علت عدم احصاء تمام 

توان تنها به این لیست اکتفا کرد و ممکن بود خبرگانی باشند نمی

ها را داشته باشند و که در این زمینه سابقه اجرایی یا طراحی برنامه

بتوانند اطالعات گرانبهایی را در اختیار پژوهشگر قرار دهند. از این 

شد تا خبرگانی که از رو از خبرگان حاضر در لیست درخواست 

های کیفی به پژوهشگر کمک توانستند در بخش دادهدید آنها می

برای مصاحبه کافی  خبره 05کنند معرفی کنند. با این فرآیند 

علمی در رشته اعضای هیئت نفر از 1تشخیص داده شده است )

وپرورش(. قبل از نفر از متخصصان آموزش 0مدیریت آموزشی و 

ای از طرح پژوهش، نتایج بررسی پیشینه صهشروع مصاحبه خال

پژوهش به همراه اهداف و سؤاالت پژوهش جهت مطالعه و 

آمادگی اولیه در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و در ابتدای 

طور مختصر جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده به

نجام شد. سپس نسبت به طرح سؤاالت مصاحبه و اتوضیح داده می

فرآیند مصاحبه اقدام شد. نمونه سؤاالت در بخش کیفی شامل 

 موارد ذیل بود:

بهبود عملکرد مدیران ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه 

 هایی باشند؟باید دارای چه مؤلفه
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بهبود  ها و عوامل بُعدتناسب و اهمیت هر یک از شاخص

 عملکرد مدیران مقطع ابتدایی استان کرمانشاه به چه میزان است؟

وضعیت موجود بهبود عملکرد مدیران مقطع ابتدایی سازمان 

 وپرورش استان کرمانشاه چگونه است؟آموزش

در رابطه با پایایی مصاحبه شونده به چگونگی هدایت سؤاالت 

به پایایی درون  شود. در پایایی نسخه برداری نیز بایداشاره می

های انجام شده حین تایپ متون توسط دو موضوعی نسخه نویسی

ای استفاده شد. تحلیل داده ها از روش زمینه فرد توجه نمود. برای

همچنین توجه به درصدهای گزارش داده شده توسط دو نفر 

درصد یا بیشتر( در مورد یک مصاحبه )کنترل  11) 0کُدگذار

شناسان کیفی روشپایایی تحلیل است. در تحلیل( نیز روشی برای 

جای استفاده از واژه پایایی و روایی کمّی، از مالک اعتمادپذیری به

ی ارجاع به ارزیابی کیفیت نتایج کیفی استفاده برا 2دیا قابلیت اعتما

 برای. (0990 یکتا،)صالحی، بازرگان، صادقی و شکوهیکنند می

(، استفاده شد. 2115)گوبا و لینکلن مین اعتمادپذیری از روش تأ

 دیی، تأ0، اعتمادپذیری9گوبا و لینکلن، چهار مالک باورپذیری

 معرفی اعتماد قابلیت بررسی برای را 1انتقال قابلیت و 5یریپذ

کننده بودن پژوهش در رپذیری با قابل باور بودن یا قانعباو. نمودند

دهای ضروری برای ها و فرآینارتباط است، باورپذیری را استدالل

(. در این 0990ابوالمعالی، دارد )اعتماد به نتیجه تحقیق بیان می

 بازبینی و 0پژوهش برای باورپذیری از چهار روش ممیزی بیرونی

 طوالنی درگیری و 9سازیچندسویه و 1هارساناطالع توسط نتایج

 .شداستفاده  01مدت

، محقق، عالوه بر واکاوی یسازهی: در چند سویسازهیچندسو

های به با کارشناسان نیز مصاحبه انجام داد و داده مدیرانادراک 

های گروه دیگر بود. در دست آمده از هر گروه منطبق با صحبت

 واقع صحت اطالعات از چند جنبه مورد بررسی قرار گرفت.

در روش ممیزی بیرونی کسی که به روش کار  ممیزی بیرونی:

                                                           
1. Inter-Coder Reliability 
2. confirmability 
3. credibility 
4. dependability 
5. confirmability 
6. transferability 
7. external audit 
8. membercheak 
9. triangulation 
10. prolonged engagement 

دهد، مانند استاد د، روش کار را مورد بازبینی قرار میما نظارت دار

راهنما و مشاور که در پژوهش حاضر از نظرات آنها استفاده شده 

 است.

های بخش کیفی نیز تالش در ثبت داده روش کنترل مداوم:

محقق بر آن بود که فرآیند تحقیق با جزئیات ثبت شود. از روش 

ها محقق وایی درونی یافتهکنترل مداوم استفاده شده است. تا ر

 گردد.

در بازبینی و بررسی صحت اطالعات به دست بازبینی نتایج: 

آمده، برای جلوگیری از بدفهمی محقق، اطالعات به دست آمده 

 ید آنان قرار گرفت.أیها نشان داده شد و مورد ترساندوباره به اطالع

 9محقق زمانی طوالنی مدت )حدود  درگیری طوالنی مدت:

طور ه( درگیر موضوع پژوهش بود و در ایام سال تحصیلی بهما

 علمی، مدیران و معاونیناعضای هیئتغیررسمی با تعداد زیادی از 

مصاحبه نمود. همچنین بخشی از این زمان به حضور در مدرسه و 

در ادامه  در فضای مدرسه اختصاص یافته است.و تعامل با مدیران 

های ن تعریف هر یک از مالکاختصار ضمبه ،0در قالب جدول 

مرتبط با ارزیابی پژوهش کیفی، اقداماتی که برای تأمین آن مالک 

 .انجام شد، فهرست گردیده است

های نیمه از آنجا که در مرحله کیفی این پژوهش از مصاحبه

های حاصل منظور تحلیل دادهساختاریافته استفاده شده است، لذا به

ای، اطالعات به از روش نظریة زمینه از مصاحبه نیمه ساختاریافته

دست آمده طی سه مرحله کدگذاری باز )اولیه(، محوری و انتخابی 

 ها،. مرور داده0)گزینشی( تحلیل شدند. که شامل مراحل زیر بود. 

 . تدوین تم و 0ها، بندی داده. طبقه9. ایجاد کدهای اولیه، 2

شناسایی شده الگو های . تدوین گزارش. در نهایت با توجه به تم5

 مفهومی پژوهش ترسیم شد.

 مرحله دوم: بخش کمی

شامل کلیه مدیران در مرحله کمی جامعه آماری در این مرحله 

جامعه بر اساس حجم کل که بود ابتدایی استان کرمانشاهمدارس 

وپرورش استان کرمانشاه در سال سالنامه آماری اداره کل آموزش

با توجه به حجم . شده است رآوردبنفر  510، 0999 -0991تحصیلی 

از مدیران به روش  نفر 221جامعه معلوم و بر اساس فرمول کوکران 

ای نسبتی انتخاب شدند. در ادامه ابزارهای گیری تصادفی طبقهنمونه

های آن بعد از بررسی سنجش متغیرهای الگوی طراحی شده و گویه

برگان و های مرحله کیفی از خپیشینه نظری و گردآوری داده
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نظران حوزه مدیریت طراحی شد، پرسشنامه طراحی شده به صاحب

منظور تأیید روایی محتوایی در اختیار خبرگان قرار گرفته و جهت 

تأیید پایایی آن در نمونه کوچکی از جامعه آماری به صورت 

پایلوت اجرا شد. در این مرحله، جهت اعتباریابی الگوی نظری 

دیگر آزمون تجربی الگو، پرسشنامه  طراحی شده و یا به عبارت

ها توزیع و طراحی شده در مرحله سوم برای گردآوری داده

سازی های کمی، از روش مدلگردآوری شد. به منظور تحلیل داده

یابی معادالت ( استفاده شد. در مدلSEM) 0معادالت ساختاری

 یابی ارتباط میان چندین متغیر بین متغیرهایساختاری امکان مدل

(. از این رو روش مذکور امکان 2101 دیگر وجود دارد )کالین،

های برازش آن نشانگر اعتباریابی الگو را فراهم و استفاده از شاخص

میزان اعتبار الگوی بهبود عملکرد مدیران در سازمان آموزش و 

 باشد.پرورش استان کرمانشاه می

زایی از آنجا که رعایت اصول اخالقی در پژوهش از اهمیت بس

برخوردار است، در انجام مطالعه حاضر نیز موارد زیر در نظر گرفته 

کنندگان در پژوهش معرفی و در شد: پژوهشگر خود را به شرکت

مورد اهداف پژوهش توضیحاتی ارائه نمود، به واحدهای پژوهش 

جهت محرمانه ماندن اطالعات شخصی اطمینان داده شد، عقاید، 

مورد پژوهش محترم شمرده شد، بر  فرهنگ، مذهب و... واحدهای

بودن واحدهای مورد پژوهش جهت حضور در ادامه پژوهش  آزاد

کنندگان در پژوهش حفظ تأکید شد، حریم شخصی افراد شرکت

داده شد، در  نانیاطمخطر بودن مداخله شد و به آنها در مورد بی

آوری از پژوهش در زمان جمع آمده دستبهثبت اطالعات و آمار 

داری آنها و استفاده از منابع دقت و امانت لیوتحلهیتجزاطالعات و 

 عملی به عمل آمد.

 هايافته

نفر(  011درصد ) 0/09 پژوهش در کنندهشرکت افراد بین از

 کنندگانشرکت سنی میانگین بود، زننفر(  11درصد ) 9/21 و مرد

ابعاد بهبود یز خالصه ن 2جدول  (.0 جدولبود ) 21/90 پژوهش در

ها و های نیمه ساختاریافته و نهایی به همراه مؤلفهعملکرد در مصاحبه

سؤاالت نهایی پرسشنامه بهبود عملکرد مدیران در بخش پژوهش 

بندی بر اساس مطالعات پیشینه دهد. این دستهکمی را نشان می

تحقیق صورت گرفته در خصوص بهبود عملکرد مدیران مدارس به 

                                                           
1. structural equation modeling (SEM) 

 .دست آمده است
 

 شناختیهای جمعیت. یافته0جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 0/09 011 مرد

 9/21 11 زن

 M SD سن

 91/0 00/95 مرد

 55/1 90/99 زن

 00/0 21/90 کل

 

 

های پرسشنامه از دو منبع اصلی استفاده شده. برای طراحی گویه

تحلیل های ها بود بر این اساس در متن مصاحبهمنبع اول متن مصاحبه

هایی اشاره شده بود که توانست با تعدیالتی به عنوان شده به شاخص

های های همان مؤلفه در نظر گرفته شود. منبع دوم پرسشنامهگویه

هایی استفاده شد که مشابه بود که عموماً در این بخش پرسشنامه

روایی و پایایی آنها نشان از مورد تأیید بودن آن داشت. در این 

توانست گویه مناسبی برای سنجش متغیر هایی که میبخش گویه

مورد نظر به کار برده شود اخذ شده و در صورت لزوم انجام 

اصالحات در مرحله روایی و پایایی مورد اصالح یا حذف قرار 

ای گذاری این پرسشنامه نیز طیف پنج درجهگرفت. طیف نمره

روش روایی باشد. برای تحلیل روایی پرسشنامه از دو لیکرت می

محتوایی و روایی سازه استفاده شده است. نتایج مربوط به روایی 

و با استفاده از تحلیل عامل  Smart Plasافزار سازه با استفاده از نرم

های آزمون تأییدی صورت گرفته است. در روایی محتوایی سؤال

شود و از ها گذاشته میدر اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی

خواهند که مشخص کنند آیا سؤاالت آزمون صفت مورد یآنان م

های کل کند یا خیر و اینکه آیا سؤالگیری مینظر را اندازه

گیرد یا خیر. در این پژوهش از شاخص محتوایی آزمون را در بر می

( که توسط الوشه طراحی شده، CVR) 2نسبت روایی محتوایی

 استفاده شده است.

 

                                                           
2. content validity ratio (CVR) 



 0011خرداد( )بهار، 99، شماره21دوره                                                                                                                      وانشناختی                      مجله علوم ر
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 های پرسشنامه پژوهششوندگان به همراه سطح و مهارتی مصاحبههاتیروای الهام گرفته از هاافتیدر. تلخیص 2جدول

 نشانگر مالک عامل
تعداد گویه در 
 پرسشنامه نهایی

 توسعه رهبری

 توسعه روابط انسانی

ی خود، احترام در میان هابرنامهتأثیرگذاری بر زیردستان، جلب مشارکت همکاران، همسو کردن دیگران با 
ایجاد روابط  -ی، باالدستعوامل مختلف آموزشی و پرورشی، احساس همدلی و همدردی، نفوذ بر مدیران 

برای تقویت ارتباط داشتن  ، استفاده از گفتگوو جامعهمطلوب مدرسه با اجتماع، تقویت همکاری با والدین 
صورت یک تیم، تجهیز مدارس به امکانات، استفاده رفتاری منصفانه، عادالنه، صادقانه و محترمانه، عمل نمودن به

آموزان، روابط انسانی کارآمد، صمیمانه با دانش ی مدیریت، روابط محترمانه، دوستانه وهایتئوراز تحقیقات و 
 ی.ریگمیتصمی مختلف برای هاوجود کانون

 گویه 0

بهبود و تقویت 
 مدیریتی هایمهارت

ی مدیریت، داشتن دانش و بینش مدیریتی، مطالعه هاتیمسئولو  فیوظاداشتن دانش و تخصص، توجه به 
انداز، ایجاد یک تیم رهبری در مدرسه، مهارت در رهبری ی مدیریت،، داشتن مأموریت و چشمهایتئور

ی تجهیزات، وسایل و منابع مدرسه جهت بهبود عملکرد، مهارت ریکارگبهمدیریت به رهبری،  لیتبد مدیریتی،
، تعیین رسالت، مدیریت بر منابع انسانی و فیزیکی، دانش در و کنترل، هدایت دهیسازمان ی،گذارهدفدر 

 هانامهنیآئحوزه مقررات و 

 گویه 0

 ی مدیراناحرفهتوسعه 
ة توسعجامعه، جلب حمایت مدیران ارشد  پاسخگویی به نیازها و عالیق والدین عملکردی،توجه به استانداردهای 

ی استانداردهابه  توجه ها برای بحث، تحقیق و تئوری آموزشی فراهم شود،ی مدیران و کارکنان، فرصتاحرفه
 ی مدیراناحرفهی مدیران،، تربیت احرفه

 گویه 0

 هایمهارتتقویت 
 تیمی و گروهی

در طراحی، اجرا و بازبینی  و عموم هاخانوادهاثربخش تیمی و گروهی، مشارکت  بهبود روابط کاری حفظ و
ی، نظمیبی هانهیزمسازی، کاهش های مدرسه، هماهنگی بین عوامل مدرسه، اشتراک دانش، مهارت اجماعبرنامه

 ی و تخطی از وظایف، تقویت تیم و گروه.شکنقانون

 گویه 9

 05جمع 

 بهبود ساختار

 بهبود فرهنگ سازمانی

به سلسله مراتب، توجه به فرهنگ سازمانی، توجه به ادراکات  توجه ساختار آموزشگاه، شناخت ساختار، اصالح
بر جو باز سازمانی، شناخت ارتباط بین عوامل ساختاری آموزشگاه، تفویض اختیار، کاهش  دیتأکمشترک، 

 ی از فرهنگ سازمانی،آگاه فراوان به مدارس، آگاهی از سازمان مدرسه، یهابخشنامهتمرکز، اجتناب از ارسال 
 سلسله مراتب، ایجاد محیط مناسب در آموزشگاه و خارج از آن، تیرعا ی ساختار مناسب برای مدارس،بهساز

بین فردی، اجتناب از دمدمی  هایمهارتی، دانش و ررسمیغی رسمی و هاآموزشارتقای سطح تحصیالت، 
نبودن، داشتن انعطاف،  ریگسختنفس، بودن، داشتن اعتمادبه ریانتقادپذبودن و تنبلی،  آساتنتناب از بودن، اج

 ساختار. بهبود صداقت، افراطی نبودن در سیاست، تقدیر از همکاران شایسته، داشتن ،صدرسعهداشتن 

 گویه 5

 یانهیزمبهبود عوامل 

بهبود محیط درونی و بیرونی آموزشگاه، توجه به عوامل درون سازمانی، انطباق و سازگاری با محیط، شناخت 
 مدارس، و خارجدهی، توجه به عوامل مختلف محیط داخل ی، سازمانررسمیغروابط قدرت رسمی و 

عنوان نداردهای باال بهآموزان به استااندازهای ذینفعان در مدرسه در خصوص دستیابی دانشسازی چشمهماهنگ
 استراتژیک. نفعانیذای از آموزش، تعامل با محیط درونی و بیرونی آموزشگاه، ارتباط مؤثر با نتیجه

 گویه 0

توسعه آموزش و 
 یادگیری

مطلوب،  ، مدیریت یاددهی و یادگیریاثربخشی تدریس هاوهیشآشنایی با فرآیند یاددهی و یادگیری، آشنایی با 
از  تیو حماشناخت محیط درون و بیرون آموزشگاه، مدیریت محیط یادگیری، تشویق والدین به مشارکت 

مواد و محتوای  شناخت ی کلی آموزشی،هاباهدفروابط قدرت، آشنایی  شناخت آموزان،یادگیری دانش
ی آموزش مؤثر و نوآورانه هاوهیشمعلمان به استفاده از  بیترغ ی،ابیو ارزشی تدریس هاروش شناخت درسی،

آموزش و یادگیری،  تیفیرشد کتدریس، ایجاد شرایط و امکانات فیزیکی برای تحقق آموزش و یادگیری، 
ی از چگونگی ارائه مطالب درسی توسط معلم، ارائه آموزش با آگاه آموزان،علمی و اجتماعی دانش توسعه

و درسی و موانع و مسائل یادگیری، نظارت ارزیابی کیفیت، تسلط و شناخت نسبت به اهداف آموزشی، برنامه 
یی آشنا آموزش و یادگیری، ارتقاء راهبردهای آموزشی، تیفیرشد کآموزان، پیشرفت آموزشی دانش بازخورد

معیوب بودن نظام  آموزش و یادگیری، کسب ی برتر تدریس و آموزش و جلوگیری از افت تحصیلی،هاروشبا 
 ضمن خدمت.

 گویه 0

 مدیریت تغییر
ی تغییر، اقدام به تغییر در راستای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت، تغییرت در هامدلتغییرات مطلوب، آشنایی با 

 سازمان موجب تغییر افراد سازمان گردد.
 گویه 0

 00جمع 

ی زیربرنامه
 عملکرد

 برنامه بهبود مستمر

های مدرسه، بهبود مستمر عملکرد، نظارت مستمر بازبینی برنامهدر طراحی، اجرا و  و عموم هاخانوادهمشارکت 
ها با اهداف در نظر گرفته شده، نظارت مستمر بر بر کارکنان و عملیات روزانه مدرسه، هماهنگ کردن برنامه

کارکنان و عملیات روزانه مدرسه، تناسب بین برنامه بهبود عملکرد مدیران با ا و همکاری گروهی جهت رسیدن 
 اهداف، ارائه برنامه در جهت بهبود مستمر مدرسه، بهبود مداوم عملکرد خود، به

 گویه 0

 گویه 0به رشد خود  مندعالقه کارکنان از وضعیت عملکردشان، آگاه کردنجلوگیری از بروز تعارض در بین کارکنان،  هایمهارتپرورش 
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 های پرسشنامه پژوهششوندگان به همراه سطح و مهارتی مصاحبههاتیروای الهام گرفته از هاافتیدر. تلخیص 2جدول

 نشانگر مالک عامل
تعداد گویه در 
 پرسشنامه نهایی

یی احتمالی جهت یادگیری، هاتیموقعی فردی، تفویض کنترل شده، استفاده از هاتفاوتو دیگران و توجه به  مربیگری
خوب  شنونده ،فهمقابلی زبان ساده و ریکارگبهبررسی مشکالت، یادگیری از افراد باتجربه،  ترغیب کارکنان به

 بودن، انتخاب روش مربیگری،

 
 1جمع 

 یاتوسعهخود 

توجه به اصول اخالقی 
 و ارزشی

گیری ایجاد جو دوستی بر مبنای صداقت، رعایت امور اخالقی و ارزشی، رعایت امور اخالقی و ارزشی، تصمیم
 ایجاد قواعد اخالقی شفاف و هدفمند، رعایت اخالق، الگو بودن، بر مبنای مفاهیم قانونی، اخالقی و اسالمی،

ی هاارزشالنه، صادقانه و محترمانه، ترویج ی متعالی و اخالقی، داشتن رفتاری منصفانه، عادهاارزشبه  احترام
و  ی اخالقی مناسب و محترمانه، رعایت اصول اخالقی و ارزشی، رعایت اصولهاوهیشواالی اسالمی، داشتن 

 هایمهارتپرورش  و شرعی، توجه به اصول اعتقادی و ارزشی، شئونات اخالقی، رعایت موارد، مختلف قانونی
 .مدیریتی و اخالقی

 گویه 9

 هایمهارتتوسعه 

 فردی

 خودپنداری مثبت، توسعه خود، تیتقو ی، داشتن مهارت خودکنترلی،خودآگاهتوجه به رفتار فردی، کسب 
نفس با فشار روحی اعتمادبه لهیوسبه ، مقدم دانستن مصالح عمومی بر فردی،ی فردی و شخصیتیهایژگیوتوسعه 

ی خود، حفاظت از حریم هابرنامههمسو کردن دیگران با  به روحیات خود و دیگران، توجه ،و تنش مقابله کردن
 عمومی قوی. روابط آموزان،خصوصی دانش

 گویه 0

 یخودکارآمد

همه جانبه خود، توجه به این مطلب که مدیران در معرض قضاوت دیگران هستند  توسعه ی،خودسازاقدام به 
اخالق  داشتن و تهدیدها، هافرصتدر استفاده از این  تیو جدتوسعه خود، آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود 

ی فردی و هایژگیوبه خودآگاهی، خودکارآمدی،، تقویت  توجه ی خود،هایستگیشای، تقویت احرفه
 ی اجتماعی.ریپذتیمسئولاحساس مسئولیت و پاسخگویی به انتقادات، خودباوری،  و شخصیتی

 گویه 0

 انگیزش

از ی بهبود عملکرد، استفاده هابرنامهی انگیزشی، ایجاد انگیزش نسبت به اجرای هاهینظری از ریکارگبهاطالع و 
 ی مالی و اقتصادی،هارکمح لهیوسبه رانیدر مدی مثبت، ایجاد انگیزش هاکنندهتیتقو

ی از قدردان لهیوسبهخطوط صحیح ترفیعی و ارتقاء سازمانی، ایجاد انگیزه  لهیوسبهمدیران و کارکنان  ختنیبرانگ
 شایسته مدیران و کارکنان. یهاتالش

 گویه 9

 00جمع 

 50ها کل گویه
 

 

نفر متخصص قرار داده شد  00در ادامه پرسشنامه در اختیار 

اختیار آنان قرار گرفت. همچنین تعاریف متغیرهای پرسشنامه در 

ها بر اساس پس از شرح موارد ذکر شده برای متخصصان گویه

گویه مفید است »، «گویه ضروری است»ای لیکرت طیف سه درجه

طراحی شده و در « گویه ضرورتی ندارد»و « ولی ضروری نیست

اختیار آنان قرار گرفت و از آنان خواسته شد نظر خود را طبق سه 

های این مرحله با استفاده از عالم کنند. سپس دادهطیف ذکر شده ا

 فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفت.

 
بر اساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار 

قابل قبول بر اساس میزان مورد قبول  CVRاند، حداقل مقدار داده

محاسبه شده برای آنها  CVRباشد. سؤاالتی که مقدار  50/1باید 

کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعادا متخصصین ارزیابی کنند 

که بر اساس شاخص روایی سؤال باشد، بایستی به علت این

محتوایی، روایی قابل قبولی ندارند از آزمون کنار گذاشته شوند. در 

سؤال  CVR 0سؤال طراحی شده بر اساس شاخص  10این تحقیق از 

سؤال باقی ماند در ادامه شاخص روایی  11و تعداد شد. حذف 

های باقیمانده در مدل، آیتم CVR( میانگین مقادیر CVI) 0محتوایی

 CVIسؤال باقی مانده انجام شد.  11آزمون یا ابزار روا شده برای 

های مربوط به روایی یژا قابلیژت جامعیت قضاوتنشان دهنده 

 ایی است. هرچقدر روایی محتژواییمدل، آزمون یا ابزار نه اجژرای

کند. بر عکس یل میم 99/1به سمت  CVIنهایی باالتر باشد، مقدار 

 این قضیه نیز صادق است.

 
یابی( با )جهت در مطالعه اخیر، پس از روایی سنجی یژک بعژد

باقی ماند. مقدار شاخص روایی سؤال  50گویه در نهایت  0حذف 

 و مطابق زیر بدست آمد: 2ول فرم محتوایی آن با استفاده از
∑ 𝐶𝑉𝑅

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠
=

31.25

37
= 0.84 

بنابراین پرسشنامه بهبود عملکرد مدیران طراحی شده مقدار 

CVI  است 10/1یا شاخص روایی محتوایی آن مقدار قابل قبول. 

                                                           
1. content validity index (CVI) 
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 پژوهشهای توصیفی متغیرهای . یافته9جدول

 M SD AVE CR (α) GOF مؤلفه متغیر

 توسعه رهبری

 110/1 00/9 توسعه روابط انسانی

010/1 929/1 191/1 √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2

. 535 × 1 = .731
 

 950/1 50/9 های مدیریتیبهبود وتقویت توانائی

 19/0 10/9 ای مدیرانحرفهتوسعه

 955/1 59/9 های تیمیتقویت مهارت

 بهبود ساختار

 912/1 11/9 بهبود فرهنگ سازمانی

025/1 900/1 111/1 √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2

. 543 × 1 = .736
 

 919/1 11/9 ایبهبود عوامل زمینه

 912/1 55/9 توسعه آموزش ویادگیری

 100/1 52/9 مدیریت تغییر

 ریزی عملکردبرنامه

 901/1 15/9 برمبنای هدفارتقاء عملکرد 

129/1 919/1 011/1 √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2

. 273 × 1 = .522
 

 101/1 10/9 های مربیگریپرورش مهارت

 999/1 50/9 برنامه بهبود مستمر

 ایخودتوسعه

 900/1 19/9 توجه به اصول اخالقی و ارزشی

100/1 900/1 925/1 √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2

. 633 × 1 = .795
 

 900/1 21/9 های فردیتوسعه مهارت

 099/1 10/9 خودکارآمدی

 12/0 91/9 انگیزش

 GOF= 511/1متوسط معیار  GOF 019/1 929/1 110/1= 01/1 متوسط معیار

 

 

انحراف شود میانگین و مشاهده می 2همان طور که در جدول 

های هر عامل در مرتبه دوم استاندارد عوامل اصلی و خرده مقیاس

ها با استفاده از آزمون آورده شده است. مفروضه نرمال بودن داده

بررسی شد. نتایج نشان داد که مفروضه  0اسمیرونف -کولموگروف 

نمودار نرمال بودن به درستی رعایت شده است. نتایج حاصل از 

داده در  5های پرت نشان داد که برای بررسی مفروضه داده 2ایجعبه

 1داده در کرانه پایین قرار داشتند که در نهایت این  9کرانه باال و 

داده حذف شدند. برای بررسی روابط خطی بین متغیرها از روش 

از نمودار استفاده شود. نتایج حاصل  9ترسیم نمودار پراکندگی

برای بررسی  .طه بین متغیرها خطی استراب پراکندگی نشان داد که،

و عامل افزایش  0خطی چندگانه از آماره تحملعدم وجود هم

های تحمل در پژوهش حاضر آمارهاستفاده شود. ( VIF) 5واریانس

 0/1کدام از متغیرها به ترتیب از و عامل افزایش واریانس برای هیچ

گانه در بین خطی چندبزرگتر نبود. بنابراین، هم 01کوچکتر و از 

آزمون دوربین نتایج حاصل از  مشاهده نشد.بین متغیرهای پیش

های ماندهروشی برای تشخیص همبستگی در باقی( DW) 1واتسون

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
2. Boxplot 
3. scatter plot 
4. tolerance 
5. variance inflation factor (VIF) 
6. Durbin-Watson 

تا  0نشان داد که دامنه نمرات این آزمون بین  تحلیل مدل رگرسیونی

ها به درستی رعایت شده بنابراین مفروضه استقالل داده بود 91/0

 است.

شود نتایج ارزیابی برازش مشاهده می 9همانطور که در جدول 

 یبیترکگیری؛ براساس متوسط شاخص پایایی های اندازهبخش مدل

(92/1 =CR و متوسط ضرایب آلفای کرونباخ )(11/1 =α)  که از

باشند و با توجه به اندازة متوسط واریانس استخراج می شتریب 01/1

است، مدل از پایایی همگرا  5/1با ( که برابر AVE= 51/1) 0شده

(، روایی همگرا نیز AVE< CRبرخوردار بوده و با توجه به این که )

ارزیابی برازش بخش ساختاری مدل؛ بر اساس  باشد.برقرار می

معنی  α= 10/1که همگی در سطح  0در جدول  tمقادیر معناداری 

 نمیانگین شاخص ضریب تعیی دار بودند و با توجه به این که

(0 =2R از ،)2است و همچنین بر اساس شاخص  شتریب 51/1Q  که

شود است، چنین استنباط می شتریب 95/1( از 51/1مقدار متوسط آن )

که مدل ساختاری از برازش مناسب برخوردار بوده و قدرت 

باشد در نهایت ارزیابی برازش کلی مدل؛ بینی مدل مناسب میپیش

( مقدار محاسبه شده برای این GOF) 1براساس معیار نیکویی برازش

است، لذا چنین  شتریب 95/1 آمد که از بدست 01/1شاخص برابر با 

 باشد.شود که مدل کلی از برازش باالیی برخوردار میاستنباط می

                                                           
7. average variance extracted (AVE) 
8. General of Fitness 
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 . برازش مدل نهایی و اصالح شده بهبود عملکرد مدیران0شکل

 

دهد که وزن رگرسیونی استاندارد مؤلفه نشان می 0نتایج شکل 

های )مکنون( و سازه های مربوط به هر سازه )متغیر مشاهده پذیر(

ارائه شده است. بر این اساس ضریب استاندارد و مستقیم توسعه 

، 99/1 های مدیریتی، بهبود وتقویت توانائی11/1روابط انسانی 

های تیمی و گروهی تقویت مهارت و 19/1ای مدیران توسعه حرفه

، 99/1ای ، بهبود عوامل زمینه99/1، بهبود فرهنگ سازمانی 15/1

، پرورش 51/1تغییر  تیریمد 90/1توسعه آموزش و یادگیری 

، خودکار 92/1، برنامه بهبود مستمر 19/1های مربیگری مهارت

، توجه به اصول اخالقی 10/1ی فردی ها، توسعه مهارت91/1آمدی 

باشد که همه مسیرهای مستقیم و یم 90/1انگیزش  و 99/1و ارزشی 

 (.P≤ 110/1باشند )دار میاستاندارد معنی

شود بارهای عاملی هر مشاهده می 0همان طور که در جدول 

باشند. دار میها معنیآمده است که همه مؤلفه tمتغیر به همراه آماره 

خرده مقیاس ارتقاء عملکرد برمبنای هدف از مؤلفه اصلی فقط 

ریزی عملکرد از بار عاملی مناسب برخوردار نبود و از مدل برنامه

 نهایی حذف شد.
 

 های مدل بهبود عملکرد مدیران. بارهای عاملی مؤلفه0جدول

 t Pآماره  بار عاملی مؤلفه متغیر

 رهبریتوسعه 

 P≤110/1 59/09 11/1 توسعه روابط انسانی

 P≤110/1 99/012 99/1 های مدیریتیبهبود وتقویت توانائی

 P≤110/1 01/01 19/1 ای مدیرانحرفه توسعه

 P≤110/1 05/01 15/1 های تیمیتقویت مهارت

 بهبود ساختار

 P≤110/1 00/005 99/1 بهبود فرهنگ سازمانی

 P≤110/1 09/092 99/1 ایزمینهبهبود عوامل 

 P≤110/1 22/90 90/1 توسعه آموزش ویادگیری

 P≤110/1 12/01 51/1 مدیریت تغییر

 ریزی عملکردبرنامه
 P≤110/1 29/51 19/1 های مربیگریپرورش مهارت

 P≤110/1 15/000 92/1 برنامه بهبود مستمر

 ایخودتوسعه

 P≤110/1 01/011 99/1 توجه به اصول اخالقی و ارزشی

 P≤110/1 01/10 11/1 های فردیتوسعه مهارت

 P≤110/1 11/11 91/1 خودکارآمدی

 P≤110/1 01/01 90/1 انگیزش

 

 

 گيریبحث و نتيجه

های بهبود عملکرد طراحی شاخصپژوهش حاضر باهدف 

انجام شده است. برای این مدیران مدارس ابتدایی استان کرمانشاه 

ساختاریافته، به  مصاحبه عمیق نیمه 05 انجام بامنظور پژوهشگر 

های حاصل از یافت. یافتهعملکرد مدیران دست بهبودعواملی برای 

 دهندگان به موارد بسیار انجام مصاحبه گویای آن است که پاسخ
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اند کردهمدیران اشاره بهبود عملکردزیادی در مورد عوامل مؤثر بر 

توسعه »عامل اصلی که شامل  1مالک و  20که پس از تحلیل به 

، «ایخود توسعه»و « ی عملکردزیربرنامه»، «بهبود ساختار»، «رهبری

بندی شدند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج سایر طبقه

عملکرد مدیران  بهبودخی از عوامل مؤثر در ها در برپژوهش

، در خصوص عامل توسعه و رهبری با مثالرای ب. همخوانی دارد

، نیاصادقی(، 0999ی افشاری، کاظمیان و عمرانی )هاپژوهشنتایج 

(، 2100(، پایو، هی، اسماعیل و یانگ )0990زاده )صالحی و مقدم

(، هوپکینز 2101ا )(، ایباتووا، کوزمنکوب و کلیچو2101هاپکینز )

( 2121(، هاریس و همکاران )2121(، پچوتا و اسکات )2121)

این نتایج بیانگر این مطلب است که صرفاً داشتن همخوانی دارد. 

خصوص های )فنی، انسانی، ادارکی( برای امر مدیریت و بهمهارت

های های آموزشی که دارای ویژگیدر مورد مدیریت سازمان

شود، کافی ها کمتر دیده میسایر سازمان مخصوص خود، که در

رجوع، برخورد با معلمان، نیست. نژوع روابژط سازمانی، نژوع ارباب

آموزان، معلمان( و بسیاری از وجود ذینفعان مختلف )والدین، دانش

های خاص دیگر باعث شده است تا مدیریت در مدارس ویژگی

 اشد.های خاص خود را طلب داشته بو مهارت هایژگیو

ترین عامل شناسایی شده از دیدگاه معلمان و  اولین و مهم

توسعه روابط انسانی مدیران به  ذکر شد. توسعه رهبریمدیران 

همراه، )تأثیرگذاری بر زیردستان، جلب مشارکت همکاران، همسو 

ی خود، احترام در میان عوامل مختلف هابرنامهکردن دیگران با 

ی و همدردی، نفوذ بر مدیران آموزشی و پرورشی، احساس همدل

 با یهمکار تیتقو ،اجتماع با مدرسه مطلوب روابطایجاد  ی،باالدست

، استفاده از گفتگو برای تقویت ارتباط داشتن و جامعه نیوالد

صورت ، عمل نمودن بهمحترمانه و صادقانه عادالنه، منصفانه، یرفتار

 و قاتیتحق از استفاده ،امکانات به مدارس زیتجه یک تیم،

 دانش با مانهیصم و دوستانه محترمانه، روابط ی مدیریت،هایتئور

ی مختلف برای هاوجود کانون،، روابط انسانی کارآمد، آموزان

و  فیوظای، داشتن دانش و تخصص، توجه به ریگمیتصم

مدیریتی  هایمهارتی مدیریت(، بهبود و تقویت هاتیمسئول

ی مدیریت، داشتن هایتئور)داشتن دانش و بینش مدیریتی، مطالعه 

، مهارت در مدرسه در یرهبر میت کی جادیا انداز،مأموریت و چشم

، زاتیتجهی ریکارگبهرهبری مدیریتی، تبدیل مدیریت به رهبری، 

 هدفجهت بهبود عملکرد، مهارت در  مدرسه منابع و لیوسا

 بر تیریمد ،رسالت نییتع ،و کنترلهدایت دهی، ی، سازمانگذار

(، هانامهنیآئ و مقررات ی، دانش در حوزهکیزیف ی وانسان منابع

 ی مدیران )توجه به استانداردهای عملکردی،احرفهتوسعه 

، جلب حمایت مدیران جامعه نیوالد قیعال و ازهاین به ییپاسخگو

برای بحث، ها ی مدیران و کارکنان، فرصتاحرفهة توسعارشد 

ی استانداردهابه  توجه تحقیق و تئوری آموزشی فراهم شود،

 هایمهارتی مدیران( و تقویت احرفهی مدیران،، تربیت احرفه

تیمی و  اثربخش یکار روابط بهبود و حفظتیمی و گروهی )

 ینیبازب و اجرا ،یطراح در عموم وها خانواده مشارکت گروهی،

بین عوامل مدرسه، اشتراک دانش، ، هماهنگی مدرسه یهابرنامه

 و یشکنقانون ،ینظمیبی هانهیزم کاهش سازی،مهارت اجماع

 ، تقویت تیم و گروه(.فیوظا از یتخط

های بنابر آنچه گفته شد، نظر به اینکه ماحصل کلیه فعالیت

باشد. ضروری است مدیران معطوف به تحقق اهداف سازمانی می

ی قضاوت در خصوص بهبود عملکرد معیارها و ابزارهای دقیقی برا

آنها طراحی شود. توانمندسازی مدیران در سطوح مختلف از طریق 

های شغلی سبب های کاربردی و به روز، همچنین مشاورهآموزش

شود تا فرآیندهای انجام کار در حوزه فعالیتی مدیران به درستی می

رو یکی از اجرا شود و پیوند علم و عمل محقق شود از این

محورهای مورد تأکید برای ارزیابی عملکرد مدیران، میزان دوره 

های آموزشی و جلسات مشاوره شغلی است. عالوه بر این عزم 

منظور ها باید به نحوی باشد که بهریزان سازمانگیران و برنامهتصمیم

ها و یا سازمان ها و مشکالت موجود در دستگاهرفع آسیب

ن با عملکرد باال استفاده کنند. از سوی متبوعشان، از تجربیات مدیرا

دیگر به رغم اهمیت موضوع بهبود عملکرد مدیران و نقش آن در 

ها با دامنه گستره نسبتاً ها، برخی پژوهشبهبود کیفیت سازمان

محدود در ایران انجام شده است و مسأله مورد بررسی را پوشش 

 دهد که الزم است پژوهشگران به آن اهمیت دهند.نمی

بهبود این پژوهش، اهمیت دانژش مدیر آموزشی را برای 

سازد که شامل اطالعات عملکرد مژؤثر مدیران آموزشی برجسته می

علم مدیریت و روانشناسی است که یکی از طرق بهبود آن 

های ضمن خدمت برای ارتقای سطح عملکرد مدیران است. آموزش

توانند د بهتر میتری برخوردارنکسانی که از دانش و تجربیات غنی

در بین نیروها مورد پذیرش واقع شوند و قدرت شخصی به دست 

ها در مقابل کسانی که احساس کنند از نظر که انسان آورند، چرا
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دانش و مهارت و آگاهی در سطحی باالتر از خودشان هستند، 

 شنوی و اطاعت بیشتری دارند، برعکس اگر بدانند فردی ازحرف

االمکان از اطاعت و تر از خودشان است، حتینظر اطالعات ضعیف

کنندگان به رعایت مشارکت یکنند. تمامبری او خودداری میفرمان

موقع در محل کار، انجام امور نظم در امور از سمت مدیر، حضور به

اختالف، تنش، درگیری بین  در زمان خودش، اشاره کردند.

ایدار ممکن است های اضطراری، شرایط مالی ناپکارمندان، وضعیت

ای به وجود آید و این وظیفه مدیر است که با درایت، در هر اداره

گری بدون اجحاف در حق کارمندان و با اتخاذ عدالت و میانجی

 وفصل کند.درست و منطقی، مسئله را حل یحکم

توان به تعداد های پژوهش حاضر میاز جمله محدودیت

 بر مبتنی کیفی یهاادهد تحلیلها در بخش کمی و محدود نمونه

 نحوه در محقق ذهنیت دانست که ممکن است بر یتفسیر پارادایم

 در حدودیتو همچنین م باشد بوده تأثیرگذار هامؤلفه استخراج

 به دادن پاسخ در کافی دقت اعمال عدم دلیل به پرسشنامه از استفاده

 نمونه یاعضا از برخی است ممکن که هایییسوءگیر و سؤاالت

 کمبود ومحدودیت دیگر، باشند داشته سؤاالت از برخی به درپاسخ

مطالعات داخلی و خارجی در خصوص پیشینه پژوهشی بود که می 

 تواند بر کیفیت بحث تأثیرگذار باشد.

بر پایه  شود:پیشنهاد می حاضرپژوهش یافته های با توجه به 

ران عوامل شناسایی شده در این مطالعه، سازوکار ارزشیابی مدی

ثیرگذاری این أویژه تمدارس با نظرخواهی از معلمان هر مدرسه، و به

های ترمیمی مورد به گذراندن دوره نتایج بر انتخاب مجدد یا تصمیم

نیازشان، اجرایی شود. مدیریت مدرسه به عنوان یک حرفه 

تخصصی در نظر گرفته شود و به همین منظور، سازوکاری تدوین 

وظیفه خطیر مدیریت مدارس به معلمان یا شود تا به جای اعطای 

های مدیریتی نامرتبط ها یا رشتهکارکنان با سابقه یا افراد سایر رشته

با فضای مدرسه، مثل مدیریت بازرگانی، صنعتی و دولتی و...، از 

آموختگان با کیفیت رشته مدیریت آموزشی و متخصصان دانش

استفاده شود. این امر تربیتی برای این پُست )مدیریت مدارس( علوم

 .تواند از تبعات منفی به کارگیری افراد نامتناسب جلوگیری کندمی

ای به مقایسه عملکرد مدیران با شود در مطالعهپیشنهاد میهمچنین 

رشته مدیریت آموزشی با مدیران مدارس سایر رشته پرداخته شود. 

های ای دیگر، پیامدهای استفاده از افراد با رشتههمچنین در مطالعه

غیرمرتبط با مدیریت آموزشی در مدیریت مدارس، شناسایی و 

 .بازنمایی گردد

 منابع
. تهران: پژوهش کیفی از نظریه تا عمل(. 0990معالی، خدیجه )ابوال

 انتشارات علم.

مطالعه تطبیقی (. 0999افشاری، مالک؛ کاظمیان، حسین و عمرانی، لیال )

و شایستگی مدیران دوره ابتدایی نظام  یاحرفه یهاتیصالح

اولین . ای، استرالکایوپرورش ایران با کشورهای ژاپن، آمرآموزش
های همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب

 .اجتماعی و فرهنگی ایران
قیق کیفی و آمیخته؛ ی بر روش تحامقدمه(. 0995بازرگان، عباس )

. تهران: نشر دیدار. چاپ رویکردهای متداول در علوم رفتاری

 ششم.

 (.0999) ایران مال،بهشتی  و یاسمین ،عابدینی ؛نگین ،برات دستجردی

های ضمن خدمت مجازی های اجرایی دورهبررسی میزان قابلیت

فصلنامه وری منابع انسانی سازمان آموزش و پرورش. در بهره
 .502-550، (52) 09 ،پژوهشی علوم روانشناختیعلمی 

 اکبرعلی ،بیدختیامین و محمدعلی ،فرمحمدی ؛زهرا ،توانگرمروستی

طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی، تعیین پیشایندها (. 0999)

های اخالقی سازمان( و )جو سازمانی، هوش هیجانی، ارزش

پژوهشی علوم فصلنامه علمی پیامدها )کارآفرینی سازمانی(. 
 .000-010، (11) 09 ،روانشناختی

آبادی، عبداهلل؛ فرحبخش، کیومرث؛ عباسپور، عباس جعفری، طیبه؛ شفیع

های ارزیابی عملکرد (. طراحی شاخص0999و یونسی، جلیل )

مدیران سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد مشاوره شغلی، 

 .9-92(، 09) 02فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 

های روش(. 0992حاج باقری، ادیب؛ پرویزی، سرور و صلصالی، مهوش )
 . تهران: نشر و تبلیغ بشری. چاپ چهارم و پنجم.تحقیق کیفی

های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و روش(. 0999ساروخانی، باقر )
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  مبانی )جلد اول(.

 فرهنگی.

شناسایی (. 0999) شاهی سکینه و محمد ،پورحسین ؛یممر ،اهوازیسالمت

ها و ارائه الگوی توسعه مدیریت منابع انسانی بر اساس مؤلفه

ارزیابی عملکرد و یادگیری سازمانی منطقه ویژه اقتصادی 

، (91) 09، فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی ماهشهر.

011-009. 

شناسایی (. 0990زاده، علی )، زهره؛ صالحی، کیوان و مقدمنیاصادقی

عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد 

 .01-99(، 2) 1، مدیریت مدرسه. پدیدارشناسی

https://civilica.com/papers/l-5834/
https://civilica.com/papers/l-5834/
https://civilica.com/papers/l-5834/
https://civilica.com/papers/l-5834/


 0011خرداد( )بهار، 99، شماره21دوره                                                                                                                      وانشناختی                      مجله علوم ر

 

333 

 
 

یکتا، محسن صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی

تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان (. 0990)

. توصیفی یابیمدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزش

 .09-11(، 90) 9، ی آموزشیهانظامفصلنامه پژوهش در 

فطرت، محمدعلی؛ خراسانی، اباصلت؛ ابوالقاسمی، محمود و قهرمانی، 

 ئتیه یعملکرد اعضا تیریمدل مد یطراح(. 0990محمد )

(، 0) 0، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، دانشگاه کابل یعلم
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