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  مقدمه

دريادگيري فرآيند آموزشي است. بسياري از  مؤثرمتعلمان ازعوامل  1توجه به تجارب پيشنه
و  شودميافراد  2اند كه تجارب قبلي موجب ساختار شناختيصاحبنظران علوم تربيتي براين عقيده

اني دائمي از سازد. بنابرين يادگيري يك رشد جرياو را براي يادگيري در حد وسيع آماده مي
و زماني موفق  خواهد بود كه با ساختار شناختي  شودميگذشته آغاز و در آينده منتهي به نتيجه 

  ).  1393فرد مرتبط باشد (شعباني، 
در حوزه  3اولين گام در فرآيند تدريس توجه به سطوح حيطه شناختي است كه دانش 

وختن ضروري است فراهم مي آورد. آنچه براي آم 5و بازشناسي 4يادگيري از طريق يادآوري
هاي الزم تدريس در راستاي تعيين محتواي جديد، بندي بلوم براي تعيين مهارتبراساس طبقه

 شود. به موجب نظربسياري ازاستفاده مي 6همچنين انتخاب پيش زمينه از ارزشيابي تشخيصي
زمون رفتار ورودي و ، آ7صاحبان علوم تربيتي مناسب ترين راه حل، بكارگيري سنجش آغازين

است. بطوركلي ارزشيابي تشخيصي در سه محور؛ تعيين معلومات، كشف داليل  8آزمونپيش
دقيقه  3اصلي تدريس و علل مشكالت يادگيري يادگيرنده كاربرد دارد.كه درطرح درس روزانه 

  ) . 1395(سعادت طلب، شودميبراي اجراي آن در نظر گرفته 
صي توجه به فعاليت هاي فردي است كه براي شناسايي اين با اين وصف ارزشيابي تشخي

فعاليت ها نيازمند به روش علمي جهت اثربخشي نمودن فرآيند تدريس كه براي گروه در داخل 

                                                                                                                            
1   . previous experiences 
2 . cognitive structure 
3 . knowledge 
4 . recall 
5 . recognition 
6 . diagnostic evaluation 
7 . preassessmet 
8 . pretest 
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 1) و بالك1968باشد. براي سنجش ميزان يادگيري افرادي نظير بلوم (فتد مياكالس اتفاق مي
محاسبه ي ميزان يادگيرى افراد طبق فرمول و. اندتحليل كرده زماندر  راشاخص اصلى  )1971(

 ميزان يادگيرى=  F )زمان مورد نياز براى يادگيري/ زمان منظور شده براى يادگيري( :دنشومى

  ).1393(شعباني، 
ها براى آموختن يك واحد درسي، زمان را معلمان در كالس كه اندبه اين نتيجه رسيده محققان
نى را كه تك تك شاگردان براى يادگيرى نياز دارند، در اختيار كنند. آنان زمامحدود مى

شود گيرند. اين امر سبب مىدهند و زمان يكسانى را براى همه در نظر مىقرار نمى انآموزدانش
در امر يادگيري از كارآيي و اثربخشي پايين تري برخوردار شوند (عبداللهي و كه شاگردان 

  ).1393دادجويي توكلي، 
ها درباره جهان دانش ساختاري است براي توليد و ساماندهي يافتهتعريف نظري،  براساس

كه از عناصر داده و اطالعات تشكيل  هاي آزمايش شدنيبينيطبيعت، در قالب توضيحات و پيش
هاي كانوني پژوهش حاضر نشان داد كه دانش از چهار بعد و شده است. نتايج مصاحبه گروه

هاي پژوهش پس از انطباق با مباني نظري بشرح ذيل ميه است كه يافتهشانزده شاخص تشكيل شد
تركيب  - سازي دانشدروني -سازي دانش عمومي - سازي دانش اجتماعيخلق دانش: ( - 1باشد: 
پااليش دانش:  - 3، پيوندزني دانش) –يابي دانشمنبع - كسب دانش: (جستجوي دانش - 2، دانش)

كاربرد دانش:  -4 انتخاب دانش مورد نياز)، –دگذاري دانش ك –استناج حقايق –(تصريح دانش
جامعيت و كاربردي دانش)  –فرآيند كمال دانش –فرآيند تجزيه دانش –(فرآيند تفسيري دانش
 ). 1395(پوراسدي و انگزي، 

فرآيند استقرار دانش در قالب تحليل زمان اتفاق مي افتد كه در چرخه آموزش، ياد دهندگان 
كنند. در اين زمينه نقش دانش در شناسايي توانايي (دانش روزانه آن را دنبال مي بشكل طرح درس

پنهان) يادگيرنده به صورت انفراي مورد توجه قرار مي گيرد. بعبارتي تدريس در مرحله ارزشيابي 
                                                                                                                            
1 . Block 
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تشخيصي بدنبال تبديل دانش نهان به آشكاراست يعني كشودن باب شكوفايي استعداد بالقوه و 
ي فردي را مطرح كرده هاتفاوتوردن آن، همين امر موجب شناسايي و ارزيابي ميزان بالفعل درآ

ي فردي، تحليل زمان است هاتفاوتاست. يكي از ابزار سنجش ميزان زمان مورد نياز با توجه به 
ي انجام آن در قالب شايستگي رهبري دانش مورد بررسي قرار گرفته كه در اين مقاله بدنبال نحوه

هاي تحليل زمان فرآيند محور، تعيين زمان مورد انتظار براي هر فعاليت است فنون و روش است. از
). براي آن بايد فرآيند تخمين زمان براي هر فعاليت 1392؛ ياسيني، 1388(كريمي و نيكنامي، 

 مشخص سپس از طريق  رابطه رياضي ميزان آن را تعيين كرد. مولفه هاي تحليل زمان عبارتند: 

ن (حداقل) برحسب رسيدن به هدف بدون مشكالت در سريعترين زما :1بينانهخوشزمان ) الف
تحليل زمان عوامل نامساعد و دشواري ها و موانع در پيش بيني  در: 2نهبدبينازمان ) بدقيقه است. 

زمان ) ج گيرد.تحقق هدف در بيشترين زمان (حداكثر) انجام مي شودميزمان دخالت داده 
زمان مورد  )د شود.احتمال وقوع آن بيشتر ميكنيم رفعاليت را چندين بار تكرااگر : 3محتمل

فرمول  با و آيدبدست مي تبديل سه زمان فوق به يك زماناين زمان از  :4انتظاربراي هر فعاليت
زمان اضافات  )ه). 1393(پور كريمي و صداقت،  TE=(ta+4tm+tb)/6 :شودمي مقابل محاسبه

  زم براي جذب و تحليل ذهني مطالب توسط افراد است.مجاز: مدت زمان ال
ي فردي مدت پاسخگويي نمونه هاي آماري هاتفاوتدر اين تحقيق براي بررسي تعيين ميزان 

زمان اضافات  5فرمول زمان استاندارد را در مصاحبه كانوني با كرنومتراندازه گيري با استفاده از
  . شودميمحاسبه  6مجاز

ST=NT(1+A/100) 

                                                                                                                            
1 .Optimistic time(TOيا TA) 
2 . pessimistic time ( tp يا tb) 
3 . Most likely time (tm) 
4 . Expected elapsed time(te) 
5 .standard time(st) 
6 .  (A) 

A= 100 ( ST - NT)     
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بر اين اساس در پژوهش حاضر كه در راستاي شناسايي مولفه هاي شايستگي رهبري مدارس 
اثربخش است، با شرح فوق، در اين مطالعه از طريق ارائه جنبه هاي شايستگي رهبري دانش راه 

ي پيش از تدريس مطرح و راهكارعملي را براي كاهش آن ارائه هافعاليتحل مشكل مذكور در 
  پياده سازي نمود. 1يا متلب Excelن راهكار را مي توان در نرم افزار مي نمايد كه اي

  روش

 - اكتشافي متوالي (كيفي  2پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي بوده و ازلحاظ روش آميخته
كمي) است كه درمرحله كيفي از روش مصاحبه كانوني و درمرحله كمي از طريق پرسشنامه 

  استفاده شده است. 
متوسطه  اين پژوهش را كليه مديران مدارس جامعهو روش نمونه گيري: جامعه، نمونه 

 1395 - 96نفر در سال تحصيلي  187شهر اردبيل به تعداد  2و1دولتي دوره اول و دوم نواحي 
ها كه با تشكيل مي دادند براي انتخاب نمونه آماري در مرحله كيفي  از طريق كفايت نظري داده

نفري تشكيل شده بود استفاده شد و براي انتخاب نمونه در مرحله  5گروه  14نفر در  70حضوري 
روشها از آوري دادهنفر انتخاب شدند. براي جمع 178كمي با استفاده از فرمول محاسباتي لوي، 

  زير استفاده شده است:  هاي
ي اطالعات به روش مصاحبه گروهآورروش جمعمرحله كيفي:  روش اجرا در -الف

ي اعضاي پنج نفري تشكيل شد نخست در آغاز مصاحبه توضيح كوتاه درباره هاي كانوني با
فرآيند مصاحبه به منظور اجتناب از انحراف در  در موضوع، اهداف و روش تحقيق داده شد و

شدند. سؤاالت كامالً باز يا كامالً بسته نبوده، بلكه ها هدايت ميها، برحسب ضرورت پاسخپاسخ
شدند، دهندگان به سوي پاسخ مطلوب هدايت ميمندي سؤاالت، پاسخبراساس ميزان ساختار 

                                                                                                                            
1  .  matlab 
2  . Mexc metd 
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انجام گرفت. براي شروع، كارشناسان اداره كل، نواحي و گروه كانوني طبق مراحلي نماي كلي 
مديران دوره اول و دوم متوسطه هر دو نواحي انتخاب شدند بعد از آشناي اوليه با آنان به مصاحبه 

  ي مختصر قوانين بحث توضيح داده شد.دعوت شدند پس از پذيراي

در ابتداي مصاحبه توضيحات كوتاهي در مورد عنوان و اهداف تحقيـق بـه مصـاحبه شـوندگان     
ارائه و سپس سؤاالت مصاحبه مطرح شد. همانگونه كه قبالً نيز ذكر شد، چـارچوب نظـري تحقيـق    

ه و ديـدگاه اخـذ گرديـده    حاضر يك نظريه تلفيقي است؛ بنابراين، سؤاالت مصـاحبه از چنـد نظريـ   
است. در خالل مصاحبه در صورت نياز به ارائه سـؤاالت بيشـتر، بـراي عمـق بخشـيدن بـه محتـواي        

ايـم تـا عقايـد    مصاحبه، سؤاالت مورد نظر مطرح گرديد. اين گونه شروع كردم: ما اينجا جمع شـده 
در مورد مولفـه هـاي   شما را در مورد شايستگي هاي رهبري مدارس اثربخش دريابيم. چيزهايي كه 

هاي رهبري مدارس اثربخش عالقمند طرح آن را داريد يا مواردي كـه عالقـه بـه مطـرح     شايستگي
دهـد. خواهشـمند اسـت در    نكردن آن در اين زمينه دارد بخش ديگري از سؤاالت ما را تشكيل مي

وضـوع  طول بحث، حتي در صورتي كه مي بايست چيزهاي غيرمرتبط يـا ناخوشـايندي در مـورد م   
بحث مان پيش آيد بيان كنيد، صداقت كالم را رعايت فرمائيد، در طول مصاحبه، هر زمان احساس 

توانيد گروه را ترك نمائيد و كسي از شما كرديد كه حوصله ادامه مصاحبه را نداريد. به راحتي مي
ايـن   دلگير نخواهد شد و به خاطر ترك گروه دچار درد سـر نخواهيـد شـد. اگـر سـؤالي در مـورد      

تحقيق داريد، همواره مي توانيد بپرسيد. اگر قبول كنيد كه در اين مطالعـه شـركت نمائيـد و بعـد از     
تصميم خود منصرف شويد، مي توانيد در هر زمان كه بخواهيد از ادامه همكاري انصراف دهيد. بـه  

قواعـد اصـلي:    ايد، براي ديگران بازگو نكننـد. گروه يادآوري شد كه در اين گروه آنچه بيان كرده
  ؛ اما:كندمياين يك بحث گروهي است پس هر كس صحبت 

درهنگام صحبت ديگران سعي مي كنيم به دقت گوش دهيم؛ بعد اتمام سـخنان تكميلـي    -الف
به موضوعات بي ربط مطرح شده در البه الي حرف مصـاحبه شـوندگان    -را بيان خواهيم كرد. ب
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هرچه گفته شد در همين جا مـي مانـد    -صادق باشيم؛ دشايسته است  -زياد حساس نخواهيم بود. ج
  و ممنون مي شويم به بيرون منتقل نشود. 

فرآيندها: اين گونه شروع مي كنيم، سؤالي مي پرسم به ترتيب اعضاي شركت كننده پاسخ مـي  
دهند، در ضمن ساير اعضاي گروه شانس افزودن نظر خود، مخالفت با آن و يا دادن جـوابي كـامالً   

وت به آن سؤال را دارند. هنگامي كه هر شخص خواستار سخن گفتن مي باشد، فرصت جواب متفا
  به آن را مي يابد و سپس سؤال ديگري خواهيم پرسيد و اين فرآيند براي وي قابل تكرار مي باشد.

ي گروه كانوني در چند گام انجام مي گيرد كه در اين چرخه ترجيحاً از هادادهتحليل ضمناً 
كه شامل  هادادهگام اول: مرور ) استفاده شده است كه عبارتنداز:1387صادقي ( هفت گام

هاي جلسات، مشاهدات و خالصه كردن مشاهدات. گام دوم: ايجاد اطالعات عمومي، دست نوشته
راهنماي كدگذاري (به كاربران عاليم اختصاري و عناوين، استفاده از مدادهاي رنگي) دراين 

هاي راهنمايي ها با استفاده از پرسشدهي دادهاستفاده شد. گام سوم: سازمان تحقيق از چهار رنگ
ها و ارزيابي آنها به يك طبقه ها، خواندن هر كدام از پاسخمصاحبه.  گام چهارم: طبقه بندي پاسخ
 ها يا كدهاي نواي است كه مقولهها تا مرحله اشباع (اشباع ايدهيا بيشتر.گام پنجم: كدگذاري پاسخ

). گام ششم: شودميها را نشان دهد، نوشته شوند و فقط كدهايي كه بتواند تكرار موضوعمي ظاهر
شود كه آيا گام هفتم (نوشتن ها در اين گام با پاسخ دادن به چند پرسش مشخص ميتفسير داده

ها رضايت بخش است؟ آيا خألها يا گزارش نهايي) آماده است؟ آيا پاسخ به تمام پرسش
گاري هايي در بين اطالعات گردآوري شده وجود دارد؟ آيا اطالعات جديدي از گروه هاي ناساز

هاي فردي بيشتري داشته باشد؟ اگر حداقل كانون به دست آمده كه نياز به گروه ها و مصاحبه
ها براي گزارش نهايي آماده هستند. گام هفتم: گزارش نهايي، پاسخ به دو سؤال منفي باشد، داده

   ، نوشتن گزارش نهايي است.هادادهگام در روش تحليل آخرين 
ي در اين پژوهش جامعه آماري متشكل از مديران دورهروش اجرا در مرحله كمي:  -ب

اي شهراردبيل كه مطابق سيستم رايانه 2و  1اول و دوم متوسطه شاغل در آموزش و پرورش نواحي 
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براي تعيين حجم . در شده است مي باشدبكفا ابالغ مديريت تمام وقت براي مدارس دولتي صا

نمونه از فرمول 
pqtnd

pqnt
n

22

2

+
  ).                          1991و لم شو، (لوياستفاده شد  =

نمونه گيري كمي اين پژوهش در دو سطح انجام گرفـت. در سـطح مـديران مـدارس متوسـطه      
باشـد بـه صـورت نمونـه    نفـر مـي   86طه كه ي دوم متوسو مديران دوره نفر 92ي اول به تعداد دوره

بـراي جمـع آوري   . گيري خوشـه اي طبقـه اي متناسـب براسـاس جـدول مورگـان انتخـاب شـدند        
برگرفتـه از تحقيـق كيفـي كـه      ي پرسشنامه محقق سـاخته يي كه از نوع تحقيق ميداني است، هاداده

ييد پايايي و روايي آن مورد براساس مصاحبه هاي كانوني احصا شده اند تدوين و پس از تعيين و تا
يكرت از نوع  پنج  طبقه اي لسوال  56م از طريق پرسشنامه حاوياستفاده قرار گرفته و اطالعات الز
  در بحث كمي جمع آوري گرديد.

بـه  پرسشـنامه از نـوع محقـق سـاخته اسـت،       چـون : ارزيابي شايستگي هاي رهبري پرسشنامه
اي رهبـري از دو روش همسـاني درونـي و بازآزمـايي     منظور بررسي اعتبار پرسشـنامه شايسـتگي هـ   

، %91استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه، مولفه مربـوط بـه دانـش، بـه ترتيـب      
، مقـادير قابـل قبـولي بـوده و حكايـت از      %70مي باشد. مقادير مذكور، بـا توجـه بـه ضـريب       83%

ي آن در سـطح بسـياري مطلـوب بـوده اسـت و      هاهمساني دروني سواالت پرسشنامه دانش با مولفه
دهـد  نشان مي %24هاي فرعي مولفه دانش و آزمون %28گيري براي كل آزمون خطاي معيار اندازه

هاي فوق كم اسـت. در نتيجـه مقـادير كوچـك خطـاي      انحراف معيار توزيع نمرات خطا در آزمون
وق كم است. معيار قضـاوت در مـورد   معيار اندازه گيري مصرف اعتبار باال و خطا در آزمون هاي ف

ضـريب   ي آزمون و خرده آزمون مي باشـد. هادادهمقادير خطاي معيار اندازه گيري به نسبت تعداد 
لذا پرسشنامه فـوق از لحـاظ پايـايي از    بود.  %83ن و مولفه دانش باالتر از آلفاي كرونباخ كل آزمو

نفر آزمودني  30پرسشنامه در اين روش ابتدا  به منظور بررسي پايايي اعتبار مناسبي برخوردار است.
روز  15متشكل  از مديران دوره اول و دوم متوسـطه بـا هـر دو جنسـيت انتخـاب در فاصـله زمـاني        

دوباره اجرا گرديد و براي تعيين ميزان همبسـتگي از روش پيرسـون ميـزان ضـريب پايـايي آزمـون       



 آموزاندر تعميق يادگيري دانش مدارس رهبري دانشهاي شايستگيتأثير  

58 

  % 71دانـش   و بـراي  %80ي كل پرسشـنامه  ضريب اعتباري بازآزمايي در دو مرحله برا بدست آمد.
اين وضـعيت نشـان مـي دهـد كـه نمـرات پرسشـنامه در طـول زمـان از ثبـات مطلـوبي            بدست آمد. 

گيـري  مجدداً براي احراز اينكه آيا آزمون آن چيزي را كه مـي خواهـد انـدازه    برخوردار مي باشد.
از دو روايـي اسـتفاده شـد    ، استناد اسـت يا اين آزمون تا چه اندازه از اين لحاظ كارآيي  قابل  ،كند
  قابل قبول بود. 2و روايي سازه 1اروايي محتو نتايج حاصل ازكه 

  نتايج

  . گزاره هاي احصاشده مولفه دانش در مصاحبه كانوني (كدگذاري باز)            1جدول 

  گزاره هاي شايستگي ها

ي
وان

را
ف

  

  گزاره هاي شايستگي ها

ي
وان

را
ف

  

  68  هماهنگي فنون تدريس با محتواي آموزشي  36  وامل مدرسه توسط مدير توجيه شرح وظايف ع
دسته بندي نمودن دانش و اطالعات مورد نياز   38  استفاده ازمحتواي قابل دسترس بصورت تلفيقي 

  ي آموزشي هافعاليت
35  

  36  بررسي و سنجش محتواي آموزشي، اداري و تربيتي   37  تبادل نظر بين اركان مدرسه 
اعتباربخشي به شايستگي هاي با استفاده ازاطالعات   32  م گزارش از فعاليت هاي مختلف در مدارس تنظي

  تخصصي 
36  

  36  فرآيند محوركردن فعاليت هاي مدرسه  33  استفاده از وسايل ارتباطي مانند اينترنت و...
  34  هاي مشخص كردن عوامل بنيادي مرتبط با فعاليت   33  استفاده از منابع مختلف آموزشي 

استفاده از تجارب افراد پيشكسوت و نيز فارغ 
  التحصيالن 

و فعاليت هاي  هابرنامهاشرافيت (تبحر)در كاربرد متعدد   65
  آموزشي و تربيتي 

41  

  

ست كه طي آن داده هادادهاين كد گذاري بخشي از تجزيه و تحليل كدگذاري باز:  -الف
مي است كه سنگ بناي الگوي اصلي تحقيق را تجزيه و شكسته شده و حاصل آن ايجاد مفاهي

                                                                                                                            
1 . Content validity 
2 . Construct validiy 
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هاي حاصل از جلسات مصاحبه تنظيم و شكل مي دهند. پس از اجراي مصاحبه، تمامي يادداشت
ها خط به خط مورد بررسي قرارگرفته و به جمالت و عباراتي تجزيه سازمان دهي شد. مصاحبه

ي جمالت و عبارات وند. سپس همهشهاي خام يا اوليه تلقي ميشده اند كه در واقع همان داده
گرفته و در قالب جمالت و عبارات مشابه به صورت مداوم مورد مقايسه قرار استخراج شده

(جمالت و عباراتي كه يك مفهوم خاصي را در متن خود داشتند) گروه بندي شده اند. پس از 
نها اشاره شده بود، گروه بندي جمالت مشابه، مفهوم يا مفاهيم خاصي كه در تمامي جمالت به آ

استخراج شدند. براي اطمينان از اينكه تمامي مفاهيم اشاره شده استخراج شده اند، چندين بار از 
آغاز تا انتها همه ي عبارات و جمالت مورد بررسي قرار گرفته اند، پس از استخراج همه مفاهيم، 

ك مقوله كلي، قرار گرفتند. مفاهيم مشابه دسته بندي شده و در سطح انتزاعي باالتر در قالب ي
بنابراين در پايان مرحله كدگذاري باز، تعدادي مقوله كلي استخراج شد كه هر كدام از آنها، 
مفاهيمي را كه از جمالت و عبارات استخراج شده بودند، شامل مي شدند. فرآيند مقوله بندي هم 

ريان اين كار، مقوله ها به طور براساس دو رويه تحليلي و مقايسه كردن و پرسيدن انجام شد. در ج
منظم با يكديگر مقايسه شد تا بتوانيم به مقوالت جامع و مركب دست يابيم. براي عنوان كدگذاري 

هاي موجود كه به آن مقوله ها سه روش وجود دارد: اول) استفاده از عناوين و مفاهيم در نظريه
دگذاري از سوي محقق. سوم) استفاده از گويند. دوم) عنوان كها ميمفاهيم برخاسته از نوشته

گويند كنندگان كه به آنها كدهاي زنده ميعناوين و مفاهيم به كار رفته از سوي مشاركت
عنوان  56). در حالت كلي پس از انجام كد گذاري باز 2008، 1ييپرووربس و اولموال ،يآحادز(

  شناسايي شد. گزاره براي مولفه شايستگي رهبري دانش  16براي كل مولفه و 
، كدهاي بدست آمده در بخش كدگذاري در اين كدگذاري كدگذاري محوري: -ب

گيرد و كدهاي مرتبط و مشابه با هم در دسته ها با مقوله هاي مي باز مورد بررسي و مطالعه قرار

                                                                                                                            
1  . Ahadzie,  Proverbs &Olomolaiye 
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بزرگتري دسته بندي مي شوند. با اين توضيح اطالعات بدست آمده از جلسات مصاحبه گروههاي 
در كدگذاري باز به دسته هاي تخصصي تحت عنوان كد گذاري محوري انجام شد كه در كانوني 
  عنوان شناسايي شد كه دانش يكي از اين مولفه مي باشد. 4نهايت 
 . عناوين مولفه و زير مولفه هاي  شايستگي هاي رهبري حاصل از كد گذاري محوري2جدول  

هاي مولفه

  شايستگي

  گزاره هاي

  مربوطه 
  ابعاد مولفه  ها زيرمولفه

درصد 

انتخاب 

  هازيرمولفه

اولويت 

  انتخاب

ميانگين  و

  درصدها

  دانش

  خلق دانش  1-2-3-4
دروني  -عمومي سازي  -اجتماعي سازي 

  تركيب –سازي 
92  

  سوم
5/88 %  

  90  پيوند زني -منبع يابي  -جستجو   كسب دانش  5-6-7

  پااليش  8-9-10-11-12
بررسي  -اري كد گذ -استنتاج حقايق -تصريح 

  انتخاب دانش موردنياز -سنجش 
85  

  كاربرد  13-14-15-16
 -تجزيه، كمال)  بررسي تفضيلي (تفسيري،

  جامعيت دانش و كاربردي آن
87  

  

هاي ناظر بر مطالعات كيفي هاي كانوني از روشي كيفي مصاحبه گروههادادهدر زمينه تحليل 
شكل كد گذاري باز و محوري) استفاده شد. بدين  (طبقه بندي، تلخيص و تركيب اطالعات به دو

آوري شده براساس معيارهاي منطقي مورد تجزيه و تحليل و در گزارش و در ي جمعهادادهترتيب 
 هادادههاي تحقيق كيفي، گردآوري و تحليل ساخت پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. در روش

د، اما اين فرآيند به طور متناوب صورت گيرند، زيرا انفرآيندهايي هستند كه شديداً به هم وابسته
  .ستهادادههدايت گر نمونه گيري از  هادادهتحليل 

   t-test مولفه هاي شايستگي رهبري  دانش با استفاده از آزمونبررسي سطح معني داري . 3 جدول

 T DF Sig  M  SD  تعدادنمونه  مولفه 

  51/7  80/63  000/0 177 32/113  178  دانش
  

)CIP=95%,p=5%(  
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بزرگتر از ) 32/113بدست آمده ( tشايستگي رهبري دانش از لحاظ مقدار  3با توجه به جدول 
لذا مي توان نتيجه گرفت كه اختالف مقدار ميانگين مولفه هاي  .مي باشدسطح معني داري 

 بدست tشايستگي ناشي از تصادف نبوده و احتمال شانسي بودن انتخاب آنها خيلي كم است و 
   آمده تاييد مي گردد. 

    
  =A           (14 nبررسي مدت پاسخگويي نماينده  گروه هاي مصاحبه كانوني برحسب (. 4جدول 

 فعاليت
ta   
  خوشبينانهزمان 

Tp  
  بدبينانه زمان 

Tm  
 زمان محتمل

  Te برحسب دقيقه  
 زمان مورد انتظار

A   دقيقهبرحسب  
 زمان اضافات مجاز

 3 20 20 21 20 1نماينده گروه 

 3 20 20 21 20 2نماينده  گروه 

 7 20 20 22 20 3نماينده گروه 

 10 21 20 23 20 4نماينده گروه 

 3 20 20 21 20 5نماينده گروه 

 7 20 20 22 20 6نماينده گروه 

 3 20 20 21 20 7نماينده گروه 

 7 20 20 22 20 8نماينده گروه 

 3 20 20 21 20 9نماينده گروه 

 3 20 20 21 20 10ينده گروه نما

 13 21 20 24 20 11نماينده گروه 

 0 20 20 20 20 12نماينده گروه 

 10 21 20 23 20 13نماينده گروه 

 17 21 20 25 20 14نماينده گروه 

از لحاظ زمان اضافات مجاز از لحاظ پيشنه با  12نشان مي دهد كه فقط نماينده گروه  4جدول 
دقيقه)   17تا  3(بين  صاحبه هماهنگ بوده است ساير افراد نياز به زمان زيادانتظارات سواالت م

  ي فردي دارند. هاتفاوتناشي از 
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   گيرينتيجهبحث و 

هاي رهبري مدارس اثربخش حاصل برآيند دهد، شايستگينتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي
ان) آموزدانشكاركنان، اوليإ و  معلمان، هاي شايستگي برخاسته از اركان مدارس (مدير،مولفه
يادگيري بخصوص در طراحي طرح  - هاست كه در امر ياددهي  دانش يكي از اين مولفه .است

ان نقش اساسي را آموزدانشدرس روزانه و در ارزشيابي تشخيصي با توجه به تفاوت هاي فردي 
ر مرحله ارزشيابي دربرد دارد. از طريق ارتقاي كيفي فنون تدريس و بكارگيري روش علمي د

ان تعيين نمود. آموزدانشتوان ميزان اضافات زمان مجاز را با توجه به ميزان توانمندي تشخيصي مي
دهد كه در فرآيند طرح درس روزانه براي هر وضعيت كنوني تعليم وتربيت كشورما نشان مي

هرچند معلمان  محتواي آموزشي فقط سه دقيقه به مرحله ارزشيابي تشخصي اختصاص يافته است.
نفر مي باشد اجازه پرداختن به آن  32تراكم كالسي كه باالي  ما در شغل خود متخصص هستند اما

را  نخواهد داد. پس بازنگري در زمانبندي  و توجه به بعد محتوايي نظام تعيلم تربيت ضرورت 
ايستگي دانش در اهداف كالن سند تحول بنيادين توجه به ش 13دارد. مقاله حاضر براي تحقق بند 

ها مدارس تاكيد و تاييد مي نمايد. نتايج اين مطالعه نشان داد دانش با مقدار ويژه نسبت به كل عامل
و متغير مكنون در اثربخشي مدارس اثرگذار مي باشد. اين نتايج با يافته هاي  عامل اصليبصورت 

) همسو 1391، محمودي ()2014)، ويال و همكاران (2006( 2)، هولبنك2009( 1مطالعات بايست
مي باشد. از طرفي در تحقيق حاضر به اين نتيجه رسيده شد كه وقتي از موضوع شايستگي در سطح 

بايستي مولفه هاي شايستگي هاي رهبري را براي اركان مورد مطالعه قرارداد  شودميمدارس بحث 
) اين موضوع 2010( 3ولي)و ميتچلمور و رو1388نه مطلق مديران. بطوريكه محققاني مانند كرمي (

هاي فردي، سازماني و راهبردي؛ خورشيدي و اكرامي را در مطالعات خود بصورت شايستگي

                                                                                                                            
1. Bissett 
2. Hollenbeck 
3  . Mitchelmore  & Rowley 
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اي، گروهي و تكليفي آورده است. به تبع آن مولفه ) در مطالعات خود به شايستگي هسته1390(
اي از ه جنبهان يك بحث گسترده بوده است كه در اين مقالآموزدانشهاي رهبري دانش شايستگي

هاي هاي رهبري دانش در ارزشيابي تشخيصي  با توجه به تفاوتشايستگي تأثيرآن تحت عنوان 
  ان مورد  مطالعه قرار گرفته است.آموزدانشفردي 

هاي رهبري دانش، حاصل از اظهارات هاي مختلف مدل شايستگيبا توجه به بررسي جنبه
دقيقه) در طرح درس روزانه مورد استفاده،  3يصي (ها و عدم تناسب زمان ارزشيابي تشخنمونه

ي آموزش و پرورش در اين زمينه لعا ضرورت بازنگري و انجام كار كارشناسانه از سوي شوراي
تا براي معلمان كه سكانداران تعليم تربيت مي باشند احراز شود كه آيا منظور از  شودميپيشنهاد 

بي براي ياد گيري؟ بنابر اين مداقه، اين نگرش مشخص است يا ارزيا 1ارزيابي، سنجش از يادگيري
هاي رهبري براي رفع هاي مختلف شايستگيخواهد نمود كه آيا هدف از بكارگيري جنبه

ان. واقعيت امر اين است آموزدانشاشكاالت متعلمان و معلمان خواهد بود يا مقايسه نمره دهي 
بر اركان مدارس به بار آورده و تغيير نظام  ابهام بودن اين موضوع سنجش، خسارت مادي و معنوي

اند كه ريزان به اين باور رسيدهآموزشي را با چالشهاي بزرگي روبرو ساخته است و برنامه
باشد تغييرات محتوا، ساختاردهي متفاوت هرساله مي استقرارنظام آموزشي كار آمد امكان ناپذير

نظام تعليم و تربيت مي باشد. مطابق خواست  نظام آموزشي و... حاكي از وجود استرس در كالبد
هدايت آنان به اماكن خاص، تشكيل  ان وآموزدانشاين پژوهش بجاي صرف هزينه در منفك 

ي فردي آنان در كنارهم كارسازتر هاتفاوتكالسهاي تقويتي وفوق برنامه و... آموزش باتوجه به 
و برنامه ريزان نه چندان دور به اين ايده  ونسخه درمان اين همه مشكالت است انجام گيرد زيرا عام

خواهند رسيد وتاكيد خواهندنمود؛ همچنانكه بطور غيرمستقيم در دوره ابتدايي ارزشيابي توصيفي 
با توجه به شرايط سني و  قدمي براي رفع اين مشكل به صورت غير مستقيم برداشته شده است.

                                                                                                                            
1 Assessment for learing  .  
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دن شرايط و ارائه الگو به شكل همياري بهره ان دوره متوسطه فراهم آورآموزدانشتفكر انتزاعي 
وري بيشتر در تربيت نيروي انساني خواهد داشت و اهداف آموزشي دوره متوسطه برمبناي 

محور نسبت به ساير مبناي مفيد به فايده خواهدبود. اين تحقيق در يافته ي ديگر با توجه  آموزدانش
لكرد اجتماعي) براي تبيين عدالت آموزشي به فرآيند تغيير (دانش، نگرش، عملكرد فردي و عم

توجه همه جانبه در سياستگذاري و خط مش ريزي بجاي تك مرحله اي تدريجي با محوريت 
  .كندميي فردي پيشنهاد هاتفاوت
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The impact of school leadership competencies on deeper 
student learning 

D. Afrouz1, Y. Namvar2 & S. Sattari3 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge 
leadership competencies on deepening student learning. The research 
method was exploratory (qualitative-quantitative). The population of the 
study included all the managers of the first and second grade schools of 
Ardebil during 2016-2017. The sample was selected using theoretical 
qualitative data. 70 people were selected in the qualitative stage and 178 
persons in the quantitative stage using Morgan sampling method. The data 
were collected by interviewing the focal groups and a five-point Likert 
questionnaire. Data were analyzed by one-sample t-test and four 
components of leadership competency were identified. Knowledge of one of 
these components, with a specific amount of 54.28 was identified and 
validated on effective factors. In this regard, knowledge gained through the 
"admissible admission time" as a component of the competencies of 
individual admission leadership in students in the stage of diagnostic 
assessment of teaching was effective. 

Keywords: Knowledge leadership competencies, diagnostic learning, 
evaluation.  
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