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چکـیده
هدف از این پژوهش طراحی مدل شایستگی رسانهای مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3اصفهان بود .طرح پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ،کمی بود که از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد .جهت آزمون فرضیههای
تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان از
همگنی واریانس استفاده گردید .از آزمونهای معادالت ساختاری برای ارائه مدل استفاده شد .روشهای آماری فوق با
استفاده از نرم افزارهای  SPSSو  AMOSنسخه  23در سطح خطای  0/05انجام گردید .نتایج تحقیق نشان داد که
عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از شناخت و حل مسئله ،ارتباطات ،تحصیالت ،انتقادپذیری ،تجربه،
سواد رسانه ای ،مخاطب شناسی و فنی و اطالعاتی است.

واژگـان کلـیدی :شایستگی رسانهای ،مدیران مدارس ،آموزش و پرورش

 -1دانشجو کارشناسی ارشد ،علوم ارتباطات اجتماعی ،گروه علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد اسالمی،
اصفهان ،ایران (نویسنده مسئول) ailar.bayani.sh@gmail.com

 -2استادیار گروه مدیریت فرهنگی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شاهین شهر ،اصفهان ،ایران.
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 -1مقدمه
انتخاب افراد شایسته برای مشاغل سازمانی ،همواره یكی از مهمترین دغدغههای اندیشمندان علم مدیریت بوده و بدیهی است
استفاده از روشهای علمی موجب میشود فرد مناسب تری در سازمان قرار گیرد  .مدیران همواره نقشی مهم و حیاتی در سازمانها
ایفا می کنند .تاثیر مدیران برجسته در موفقیت سازمانها امروزه در بسیاری از سازمانهای موفق ،بارز و آشكار گردیده است .بر
اساس رویكرد شایستگی ،شغل ها به عنوان شایستگی ها تعریف می شوند ،لذا شغل ها انعطاف پذیر می شوند و کارکنان برای
انجام آن نیازمند شایستگی های خاص می باشند .از طرفی به کارگیری رویكرد مبتنی بر شایستگی ها به سازمان ها اجازه می دهد
که به سرعت کارکنان را با اهداف استراتژیک خود همسو سازند .امروزه استفاده از آموزش مجازی ،زندگی بشر را در تمامی وجوه
دگرگون ساخته است فناوری اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند و قوی برای ارتقای کیفیت وکارآیی آموزش
مورد استفاده قرار داد ،بنابراین با توجه به فناوری های به سرعت در حال تغییر ،نیازمند نیروهایی هستند که از لحاظ تخصصی ماهر
بوده و عالوه بر قدرت یادگیری و ارتباطات باال ،منعطف بوده و بتوانند خود را با تغییرات محیط وفق دهند .هدف از این پژوهش
طراحی مدل شایستگی رسانه ایی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان می باشد.

 -2اهمیت و ضرورت پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

منابع انسا نی در دهه اخیر در معرض تحوالت بسیاری قرار گرفته است .این تحوالت همه مراتب و وجوه کارکرد منابع انسانی ،یعنی
متولیان ،سیستم ها و واحد منابع انسانی را در برگرفته است .مسئولیت متولیان منابع انسانی به عنوان سكاندارن کشتی منابع انسانی سازمانها،
دوچندان شده است .متولی منابع انسانی باید عالوه بر اینكه یک مجری عملیاتی خوب باشد ،به عنوان یک عملگرای معتبر ،عامل فرهنگ و
تغییر ،مدیر استعداد و طراح سازمان ،معماری استراتژی و هم پیمان کسب و کار نیز شایسته باشد .متولیان منابع انسانی باید از اعتبار

فردی برخوردار باشند و با کسب شایستگیهای الزم به عنوان پیشتازان ارزش آفرینی در سازمان ها باشند .مهمترین نقش مدل
شایستگی ارائه زبانی برای صحبت کردن دقیق درباره دانش و مهارت های مدیریتی است .این مدل شیوهای را برای تعمق کردن
درباره دانش و مهارتهای مدیران ،در سطوح شغلی متفاوت در نقشها و جایگاههای مختلف ،ارائه میدهد (باکر.)2003 ،
ارائه مدل شایستگیهای بیش از هر چیز به عنوان وسیلهای جهت فهم بهتر و در نتیجه به کارگیری بهینهتر شایستگیها در جذب،
آموزش ،ارزیابی عملكرد ،پرداخت و پاداش و ...می باشد .آنچه در زمینه شایستگیها از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد ،رسیدن
به فهرستی دقیق و مناسب از شایستگیهای مورد نیاز مدیران در سطوح مختلف در سازمان خاص میباشد بنابراین ضرورت دارد
تا مدل فرایندی شایستگیهای مدیران منابع انسانی بخش دولتی با تاکید برسیاستهای کلی نظام اداری تدوین شود .از آنجایی که
در ادبیات شایستگی رسانهایی مدیران ،خالء قابل توجهی وجود دارد ،لذا ضرورت انجام این پژوهش به لحاظ نظری کامال توجیه
پذیر است .از نتایج این پژوهش سازمان بزرگ آموزش و پرورش و سایر موسسات زیر مجموعه آن ازجمله ادارات آموزش و پرورش
و مدارس و سایر سازمانها از جمله سازمانهای خبری ،سازمانهای رسانهایی و مدیران منابع انسانی سازمانها می توانند بهرهمند
گردند.

 -3مبانی نظری
 -1-3شایستگی
دربارة مفهوم شایستگی ،تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد و تعاریف مختلف بر اساس دیدگاه ها و رویكردهای مختلف
صاحب نظران و اندیشمندان شكل گرفته است شایستگیها ویژگیهای قابل اندازهگیری یک فرد هستند که مرتبط به موفقیت در
کار میباشد (لومباردو و ایچینگر .)2001 ،1شایستگی ،قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه است .تعریف فرهنگ
آکسفورد( )2003شایستگیها باید قابل مشاهده و قابل اندازهگیری باشند و با ثبات و تكرار در رفتار فرد مشاهده شوند .شایستگی
شامل خصوصیات فردی ،سیستمهای اعتقادی ،روش برخورد با مشكالت و حل مشكالت ،حل تعارض ،مهارتهای حرفهای،
رفتارها ،توانایی کار در محیطهای تیمی ،توانایی انجام کارهای انفرادی و غیره میشوند .تنوع این شایستگیها بسیار زیاد است و تا
حد زیادی به شرح وظایف شغلی و همچنین ذهنیت و فرهنگ شرکت موردنظر بستگی دارد .به طور کلی مفهوم شایستگی و انواع
شایستگی ها به دلیل اینكه باعث درک بیشتر جایگاه افراد در سازمان ها میشود لذا بهدنبال هر جایگاه شغلیای که باشید ،یک یا
چند مورد از این شایستگیهای شغلی را از شما میطلبد .اگر بتوانید نشان دهید شایستگیهای شغلی الزم برای تصدی یک جایگاه
را دارید ،از شانس باالیی برای رسیدن به آن برخوردار خواهید بود.

1 Lombardo & Eichinger
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برخی از اولین مطالعات انجام شده در زمینه رفتار ،شخصیت ها و نگرش سرپرستان موجب شده است تا محققان به بررسی
مهارت های مورد نیاز برای مدیریت دیگران در محیط کار بپردازند .با مطالعه مشاغل و گردآوری یک فهرست از دانش ،مهارت ها
و توانایی های که برای انجام موثر شغل الزم هستند ،شایستگی ها و مدل های شایستگی ایجاد شدند (هانگ و یانگ هو.)2002 ،
شایستگی ها وظایف مدیریتی مشابه و مرتبط به هم را درون خوشه ها گروه بندی می کنند (پیكت .)1228 ،1مهارت های فنی ،به
درک درست از یک نوع خاص از فعالیت ،به خصوص مربوط به روش ها ،فرآیندها ،روش یا تكنیک اشاره دارد (کاتز.)1255 ،2
هچنین شایستگی های فنی به نام شایستگی های حرفه ای 3و شایستگی هایی که برای انجام یک شغل و یا حرفه مورد نیاز است،
می باشد (الوانی و همكاران.)1325 ،
نوع دوم از مهارت مدیران ،مهارت های انسانی است .مهارت های انسانی مستلزم توانایی مدیران اجرایی در انجام کار به طور
موثر به عنوان عضو یک تیم که او رهبری می کند ،می باشد (کاتز .)1255 ،این مجموعه مهارت با مهارت های ارتباطات و
رهبری مرتبط است .آخرین مجموعه از مهارت های مورد نیاز مدیران موفق ،مهارت های مفهومی می باشد .مهارت های مفهومی
بوسیله تصمیم گیری رهبران سازمان در مورد استراتژی ها و سیاست ها مشخص می شود .ساندوث )1223( 4حوزه های رهبری،
اداری و بین فردی را ارائه نمود .بر اساس مدل ساندویث ،حوزه رهبری شامل شایستگی هایی مانند توسعه زیردستان ،توانمندسازی
کارکنان و ایجاد یک تیم موثر می باشد .حوزه بین فردی شامل شایستگی هایی مانند نوشتن به طور موثر ،به وضوح صحبت کردن
و گوش دادن می باشد .مهارت های بین فردی به ساختار روابط که برای موفقیت در شرکت های بزرگ کسب و کار ضروری
است ،مرتبط است (ژئو و همكاران .)2011 ،گسترش کسب و کارها در سطح جهانی ،افزایش آگاهی مدیریت به منظور درک
فرهنگ ها ،ارزش ها و سنت های جوامع مختلف ضروری است .همچنین مهارت های بین فردی در توسعه اعتماد بین کارفرما و
کارکنان مهم هستند (آلدرسون .)1223 ،5بدون این مهارتها ،شرکت ها می توانند در موقعیت بحران ویژه عدم اعتماد قرار بگیرند.
اگر شایستگی ها به مدیریت یا کارکنان شاغل در سازمان مرتبط نباشد ،چشم انداز سازمان قابل تشخیص نخواهد بود .حوزه اداری
شامل شایستگیهایی مانند حسابداری و امور مالی و مدیریت پرسنل به طور رسمی به نام مهارت های انسانی در مطالعه کاتز آمده
است .ساندویث همچنین دامنه مفهومی را به دامنه مفهومی و خالق توسعه داد .دامنه مفهومی و خالق بر اساس برداشت مینتزبرگ
بوده است و شامل شایستگیهایی مانند توسعه ایدههای جدید ،تجسم آینده سازمان ،برنامهریزی استراتژیک و انطباق با تغییرات
می باشد (مینتزبرگ .)1223 ،6کاتز مطالعه خود را با بررسی حوزه های شایستگی و چگونه آنها به نقشهای مدیران در درون
شرکت مرتبط میشود ،پیش برد .زمانی تصور میشد که شایستگی های فنی به سطح پایین تر مدیران به عنوان یک پایه و اساس
مدیریت الزم است (الوانی و همكاران.)1325 ،
مدل شایستگی هسته مرکزی فعالیت های منابع انسانی ،در مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی است؛ یک مدل
شایستگی به مجموعه کاملی از مهارت های مختلف اشاره دارد .که چارچوبی یكپارچه را برای بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی
فراهم می سازد .وی ای کامپرفرم ( )2003می گوید یک مدل شایستگی فهرستی از شایستگی هاست که برای نوعی خاص از کار،
به کار می رود .مدل شایستگی ها می تواند شامل شایستگی های رفتاری ،شایستگی فنی یا هر دو آنها باشد .مک کللند ،محقق
دانشگاه هاروارد با توسعه برخی از اولین مطالعات انجام شده در شایستگی ها صاحب اعتبار شد و نیز با ابداع مدل شایستگی در
اوایل دهه  1200صاحب اعتبار شد (باکور .)2013 ،0مدل های شایستگی ابزارهای تصمیم گیری هستند که قابلیت های کلیدی
مورد نیاز برای انجام یک کار را توصیف می کنند (مكالگان .)1280 ،مدل های شایستگی ابزارهای تصمیم گیری هستند که
قابلیت های کلیدی مورد نیاز برای انجام یک کار را توصیف میکنند شیوه ای را برای تعمق کردن درباره دانش و مهارت های
مدیران ،در سطوح شغلی متفاوت در نقش ها و جایگاه های مختلف ،ارائه می دهد (باکور.)2013 ،
پ ژوهشگران متعددی مزایای استفاده از مدل شایستگی را ذکر کرده اند .این مزایا عبارتند از :استخدام و انتخاب مدیران و
کارکنان ،ارزیابی ،توسعه شرح شغل ،توسعه برنامه های آموزشی متناسب با بهبود مدیریت و عملكرد کارکنان ،افزایش عملكرد
سازمانی برای اهداف رقابتی ،برنامه ریزی سازمان ،برنامه ریزی و پیشرفت شغلی ،ارتباطات ،توانمندسازی کارکنان برای تصمیم
گیری های مدیریتی ،موجب تغییر سازمانی و فرهنگی ،و توسعه برنامه آموزشی میشود (مک گلن1220 ،؛ مایر و همكاران. )1226 ،
یک پژوهش خاص  210سازمان کسب و کار را بررسی کرد و دریافت که  20درصد از شرکت ها مدلسازی شایستگی را برای

1 Pickett
2 Katz
3 vocational competencies
4 Sandwith
5 Alderson
6 Mintzberg
7 Bucur
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مدیریت عملكرد 88 ،درصد به دالیل نیروی انسانی 64 ،درصد برای بسته جبران خدمات و مزایا و  62درصد برای آموزش و توسعه
مورد استفاده قرار می دادند (هوفریچر و اسپنسر1222 ،1؛ ادواردز.)2002 ،2
شایستگیهای مدیریت نیز میتواند برای ایجاد برنامههای توسعه حرفهای و استانداردهای صدور گواهینامه برای حرفه های
صنعتی مورد استفاده قرار گیرد (کنت و پیردو .)1282 ،رویكرد شایستگی توسط سازمانها به عنوان یک راه تمرکز و کنترل هزینه-
های آموزش های توسعه رفتار مناسب برای شغل با یک دید همكاری در جهت عملكرد سازمانی تلقی میشود (آنتوناکوپولو3و
همكاران .)1226 ،نقاط قوت دیگر جنبش شایستگی عبارتند از :ترسیم براساس یادگیری قبلی و تجربه های پیشین هم در زندگی و
هم در محل کار (استوارت و هاملین1223 ،4؛ جالوچا 5و همكاران.)2014 ،
استفاده از شایستگی های مدیریت توسط منافع ،استراتژی و ماموریت سازمانهایهای خاص تعیین میشوند .به منظور به دست
آوردن منافع شایستگی و مدل شایستگی ،مدیریت ارشد باید از این ایده حمایت کند و بپذیرد .همچنین مزایا می تواند شامل ارائه
ویژگیهای رهبران و مدیران یک شرکت که آنها باید به منظور دستیابی به یک شغل دارا باشند ،باشد .شایستگیها میتواند برای
تطبیق فرد مناسب برای شغل مناسب مورد استفاده قرار گیرد .برخی از مدیران ،شایستگی ها را به عنوان یک معیاری برای توضیح
این که چه مهارتهایی را یک فرد دارد و چه مهارتهایی را یک فرد برای یک شغل بخصوص نیاز دارد ،می دانند (فانگ 6و
همكاران .)2010 ،شایستگیها و مدلهای شایستگی دارای محدودیتهایی نیز هستند .برای مثال رفتاری که در شرایط فعلی
مناسب است و به عنوان شایستگی محسوب میشود ،ممكن است در آینده نامناسب باشد و شایستگی تلقی نگردد (وینترتون0و
همكاران .)1222 ،وودراف )1222(8بیان میکند که شایستگیهای یک سازمان باید انعطافپذیر باشد و باید قادر به تغییر در
موقعیت سازمان و تغییر استراتژی خود باشد .همچنین شایستگی هامی تواند از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر کند
(وودراف .)1222،در حالی که ممكن است برخی از شایستگی ها مهم تر از دیگر شایستگی ها باشند ،ولی مهم است که از مسئولیت
مدیران و از آنچه که شغل آنها واقعا نیاز دارد ،درک روشنی بدست آوریم .شایستگی همچنین میتواند به یک احساس کاذب از
واقعیت منجر شود و ممكن است مدیران را به این باور برساند که آنها همه نكات ظریف شغل را درک می کنند ،در حالی که شاید
چنین نباشد (لیكاما)2015 ،2

 -3-3سواد رسانه
سواد رسانهای نیز نوعی از سواد معادل کلمه انگلیسی  Media literacyاست ،هر چند این موضوع در عرصة تحقیق تازگی
دارد ،تعریفهای چندی از دیدگاه صاحبنظران برای آن ارائه شده است .ســواد رســانهای آمیزهای از تكنیکهای بهــرهوری مؤثر
از رســانهها و کسب بینش و درک برای تشخیص رسانهها از یكدیگر است (شكرخواه .)1386 ،سواد رسانهای توانایی دسترسی،
درک و ایجاد ارتباطات در بافتهای گوناگون است (لیوینگستون.)2004 ،10با توجه به تعاریف باال سوادرسانهای را به معنای
مجموعهای از مهارتها ،نگرشها و دانشهــای الزم به منظــور درک و فهم اســتفاده از انواع مختلف رسانهها دانست که
اطالعات از یک فرستنده به یک گیرنده انتقال مییابــد .افراد ،با سواد رسانه ای قادر به کشف پیامهای پیچیدهی موجود در
محتوای تلویزیون ،رادیو ،روزنامهها ،مجالت ،کتابها ،بیلبوردهای تبلیغاتی ،اینترنت و سایر رسانههای مستقل خواهند شد .آنها
همچنین میتوانند رسانههای خود را ایجاد کرده و در شكلگیری فرهنگ رسانهای مشارکت فعاالنه داشته باشند ،این امر سبب
میشود مردم از حالت مصرفی خارج شده ،از رسانهها به صورت هوشمندانهای بهرهمند شوند .سوادرسانهای سعی دارد آگاهی آحاد
افراد جامعه را به شكلهای مختلف پیام ،در زندگی روزانه افزایش دهد و به شــهروندان یاری دهد تا بینشها و باورهای مردم را
ارزیابی کرده ،فرآیند شكل گیری فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار دهد .در دوران جدید با ویژگی ظهور وســایل ارتباطات
نوین ،جوامع تحت نفوذ و بمباران اطالعاتی و رســانهای قرار گرفته و به نظر میرســد به منظور بقاء در این شبكه اطالعاتی که
در سراســر محیط فرهنگی انسان ریشه دوانیده حفظ استقالل فكری و اندیشــه ،اجتناب از انفعــال ،بهرهمندی از تفكر انتقادی و
افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرآیند پیچیده و فراگیر از طریق تكوین و تكامل سواد رسانهای قابل حصول
تلقی میشود (ببران .)1386،رســانهها به مخاطبین مطالب و موضوعاتی را انتقــال داده کــه تصویرگر واقعی پیام و خواســته-
های آنها تلقی میشود .بیشتر رسانهها و از آن جمله رسانههای عمومی برداشتهای تجاری از تولیدات داشته که به هر صورت در
1 Hofrichter & Spencer
2 Edwards
3Antonacopoulou
4 Stewart & Hamlin
5Jalocha
6 Fang
7 Winterton
8 Woodruffe
9 Liikamaa
10 Livingston
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 -4-3مفاهیم سواد رسانهای
مفاهیم سواد رسانه ای به سه سطح عمومی ،متوسط و پیشرفته تقسیم میشوند .مفاهیم عمومی به اینكه چگونه رسانهها ما را
تحت تاثیر قرار میدهند تمرکز میکند .مفاهیم متوسط به چگونگی ایجاد معنا از مفاهیم رسانهای میپردازد و مفاهیم پیشرفته
تعامل رسانهها و جامعه و نقش سواد رسانه ای در ایجاد تغییرات را بررسی میکند.

 -5-3آموزش مجازی

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1041جلد دو

پیامهای آنها نهفته است (سلطانی فر .)1386 ،ســواد رســانهای هدفهایی برای مخاطبین در بــر دارد؛ از میثاق رســانههای
مختلف آگاهی داشته و به مخاطب شایستگی دریافت اطالعاتی را آموزش میدهد .ســواد رســانهای دارای ابعاد مختلفی اســت؛
شامل دسترسی ،درک و خلق .دسترسی به توانایی مكانیابی محتوای رسانهها که با نیاز شخص مرتبط است اشاره دارد (همچنین
اجتناب از محتــوای رســانهای که ربطی به نیاز شــخص ندارد) و شــامل پردازش سخت افزار و نرم افزار ،جمعآوری و کاربرد
اطالعات دربارة آن چیزی اســت که موجود است.
سواد رسانه ای میتواند به افراد جامعه کمک کند تا:
 .1چگونگی ایجاد پیامهای رسانهای را درک کنند
 .2آنچه که رسانهها میخواهند ما را به باور آن برسانند را تشخیص بدهند.
 .3تعصبات ،اطالعات غلط و دروغهای رسانهای را تشخیص بدهن
 .4قسمتی از داستان که کتمان میشود را کشف کنند
 .5پیامهای رسانهای را براساس تجربیات خود ،باورها و ارزشهایشان ارزیابی کنند.
 .6پیامهای رسانهای خود را طراحی ،ایجاد و توزیع کنند.در جامعه آموزش سواد رسانه ای به رشد تفكر انتقادی و
مشارکت فعال در فرهنگ رسانهای کمک میکند .هدف آن ،دادن آزادی بیشتر به افراد به وسیلهی قدرت دادن به
آنها برای دسترسی ،تجزیه و تحلیل ،ارزیابی و ایجاد رسانه است .همچنین محققان به این نتیجه دست یافتهاند
که آموزش سواد رسانه ای یک ابزار برای مقابله با الكل ،تنباکو و سایر مواد مخدر ،همچنین اختالالت تغذیهای،
قلدری ،خشونت ،نژاد پرستی و تبعیض است .به طور کلی سواد رسانه ای یكی از مهارت های مهم زندگی کردن
است .در زندگی عمومی سواد رسانه ای به درک چگونگی ایجاد فرهنگ توسط رسانهها و انحصار رسانهای کمک
میکند .تعداد انگشتشماری از شرکتها هستند که بسیاری از رسانهها را کنترل میکنند ،سواد رسانه ای افراد را
برای تغییر سیستمهای رسانهای تشویق میکند.

آموزش مجازی یا  virtual learningو یا به عبارت دیگر آموزش الكترونیكی  e-learningبر بستر اینترنت از راه دور
امكانپذیر است .یكی از انواع آموزش مجازی و بی شک برترین نوع آموزش مجازی است که طی آن استاد و دانشجو در یک زمان
مشخص وارد کالس مجازی شده ودر یک محیط مجازی با یكدیگر در تعامل قرار میگیرند .در آموزش مجازی آنالین مدرس می
تواند با ارائه فایل های پی دی اف و اسالیدهای پاورپوینت و صدا و تصویر خود مباحث آموزشی مورد نظر را با دانشجویان در میان
بگذارد .اشتراک گذاری دسكتاپ کامپیوتر مدرس و نمایش محیط نرم افزارهای مختلف به صورت زنده به فراگیران  ،امكان آموزش
عملی موضوعات مختلف همچون کار با انواع نرم افزارها را ایجاد می کند .آموزش آنالین ،یادگیری برنامه ریزی شده ای است که
در آن معموالً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند .به همین دلیل آموزش آنالین ،به تكنولوژی های
ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.یادگیری آنالین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با
مدرس تمرکز می کند ،درحالی که آموزش آنالین باید شامل دو طرف ارتباط ،یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد .یادگیری الكترونیكی
یكی از انواع آموزش از راه دور تلقی می گردد .آموزش از راه دور متدهای مختلف از جمله سیستمهای مبتنی بر تلویزیون ،پست،
م كاتبه و رادیو را شامل می شود .یادگیری الكترونیكی نیز یكی از انواع تكامل یافته این مدل از آموزش می باشد .سیستم های
مدیریت آموزش مجازی ،قابلیتها را به اشكال مختلف و با بهرهگیری از شیوههای متفاوت فراهم میکنند .برخی از این سامانهها
برای شبیهسازی کالسها و فعالیتهای آموزشی ،محیطهای سهبعدی آموزشی با شكلهای متنوع و سرگرمکننده ارائه میکنند و
برخی صرفاً از ابزارهای نوشتاری و ساده بهره گرفته اند .بعضی بهصورت ویدیو بوده و و برخی ویدیو را در بر نمیگیرند .یكی از
اهداف توسعه آموزش مجازی در جهان ،بویژه موسسات آموزشی و دانشگاه ها“ ،طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت
یادگیری “ بعنوان یک از مهمترین ابزارهای آموزش مجازی برای ارائه به موسسات آموزشی و دانشگاه های متقاضی به منظور
استفاده در کاربری آموزشی و ارائه رشته های مجازی (ترکیبی) می باشد .این عبارت از اهداف تعریف شده برای محور طراحی ،راه
اندازی و استقرار سامانه دانشگاه مجازی است .آموزش آنالین ،یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معموالً یادگیری و
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آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند .به همین دلیل آموزش آنالین ،به تكنولوژی های ارتباطی و نهادی برای
طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است.یادگیری آنالین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با مدرس تمرکز می کند،
درحالی که آموزش آنالین باید شامل دو طرف ارتباط ،یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد .اکنون نیز در نقاط مختلف دنیا از جمله ایران
از این شیوه آموزش برای تحصیل و یادگیری استفاده میشود(عطاران.)1321 ،
معروفترین ابزار ارتباطی رایانهای ،عبارتند از پست الكترونیكی با استفاده از تابلوهای اعالنات و اینترنت ،کنفرانسهای شنیداری
و تلفنی و کنفرانسهای تصویری با استفاده از یک یا دو ویدئو و استماع دو طرفه از طریق ضبط صوت ،کابل تلفن ،نسوج نوری،
ماهواره ،و مایكروویو مدار بسته (عاملی .)1380 ،آموزش الكترونیكی نسبت به آموزش سنتی دارای مزایای عمدهای است .انعطاف
پذیری و حذف ترددهای بی مورد و پرهزینه برای شرکت در دورههای آموزش از مهمترین آنها به شمار میآید.از مزایای دیگر نیز
میتوان به هزینه کمتر،سرعت بیشتر،زمان و مكان متغیر،صرفه جویی در نوشت ابزار،اشاره کرد.
آموزش مجازی معایب و مزایا نیز دارد که به صورت اختصار به آن اشاره خواهیم کرد.
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اقتصادی
کاهش هزینه های رفت و
آمد
کاهش هزینه های تولید
لوازم
تحریر و متعاقب آن حفظ
محیط زیست.

جدول  -1مزایای آموزش مجازی
فرهنگی
آموزشی
جهانی بودن یادگیری
توجه به نیاز مخاطبین
الكترویكی
سهولت دسترسی به منابع مختلف
امكان ثبت و ضبط فعالیت هل و برنامه به دلیل استفاده از اینترنت
امكان ساخت اجتماع توسط
هل
افراد
پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی
ارائه و آماده سازی مدل های مختلف در محیط وب
آموزشی
خدمات تحصیلی و مشاورهای برای
دانشجویان
افزایش نیروی انسانی مجرب همگام با
فناوری اطالعات و ارتباطات

اقتصادی
هزینه باالی راه اندازی و استفاده از
تجهیزات رایانهای
باال بودن هزینه به کارگیری خطوط
تلفن

جدول  -2معایب آموزش مجازی
آموزشی
رایانهای
دانش
نبودن
کافی
دانشجویان
عدم دسترسی همه به رایانه و
خدمات جانبی آن

زمانی
به روز رسانی اطالعات با سرعت
باال
بـــودن
دســـترس
در
آمـــوزش
الكترونیكی به طور  24ساعته

فرهنگی
عدم آشنایی مدرسان
کپی رایت
از بین رفتن تنوع فرهنگی

به

قوانین

 -6-3مدیریت رسانه
از جمله رشتههای میان رشتهای جدید ،مدیریت رسانه است که مدیریت را در شرکتهای رسانهای مورد توجه و بررسی قرار
می دهد (پرایس .)1388 ،ریشههای این گرایش به دههی  80باز میگردد .از آن زمانكه متأثر از دو عامل اساسی یعنی از یكسو
تأثیرات تحوالت اجتماعی سیاسی و از سوی دیگر تأثیراتی که تحوالت و پیشرفتهای علمی به خصوص تحوالتی که در فن-
آوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی به دست آمده است ،شرکتها و در یک افق وسیع تر صنعت رسانه ای ،ساز و کارهای اقتصادی
و مدیریتی جدیدی پیدا کرده اند (امیرخانی و همكاران.)1325 ،

 -7-3مدیریت آموزشی
مدیریت آموزشی به معنی عام ،برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت ،هماهنگی و نظارت و ارزشیابی فرایند آموزش تعریف شده
است .مدیریت آن بخشی از فعالیتهای سازمان های آموزشی است که مستقیما با امر آموزش و پرورش و یادگیری مرتبط است .از
جمله ،فعالیتهای مربوط به برنامههای آموزشی ،مواد و محتوای دروس ،روشها و وسایل آموزشی ،مشاوره و راهنمایی تحصیلی،
اقدامات آموزشی مكمل ،امور معلمان و دانشآموزان (خورشیدی و اکرامی .)1321 ،نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندهی
مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملكرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده
دارند ،نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلكه از نظر تأثیری که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت
تعیین کنندهای برخوردار است .ضرورت در تصمیمگیری و سیاستگذاری ،بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای
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همگان ،نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است (موسوی و حسینی .)1326 ،هدف کلی آموزش و پرورش در هر
جامعهای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزشهای فرهنگی ،سیاسی ،دینی و اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب
تحویل جامعه دهد .مدیریت آموزشی ،باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار
دهد و به کار بندد.اط مهارت های مدیریت آموزشی میتوان به مهارت فنی،انسانی و ادراکی نام برد.

 -8-3ضرورت مدیریت آموزشی

 -9-3اهداف مدیریت آموزشی
هدف کلی آموزش و پرورش در هر جامعهای این است که هر فرد را طبق الگوی ارزشهای فرهنگی ،سیاسی ،دینی و
اجتماعی خود تربیت کرده و انسانی متناسب تحویل جامعه دهد .اهداف آموزش و پرورش سه نقش مهم در مدیریت آموزشی ایفا
میکنند :اوال به فراگرد آموزش و پرورش جهت میدهند ،ثانیا انگیزهی حرکت و فعالیت را به وجود میآورند و ثالثا مالکهای
کنترل و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی را ایجاد مینمایند .مدیریت آموزشی ،باید قبل از هر چیز اهداف آموزش و پرورش را به
خوبی شناخته و آنها را مورد بررسی قرار دهد و بهكار بندد که برخی از آنها عبارتند از:
 کمک به افراد سازمان آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزش و پرورش راهنمایی اعضای سازمان برای تشخیص و درک بهتر هدفها راهنمایی ،همكاری ،کمک ،تقویت و حمایت از اعضای سازمان آموزشی مشارکت افراد در تصمیمگیری و تبادل نظر آنها و ایجاد مسئولیتهای مشترک در سازمان آموزشی ایجاد روابط انسانی مطلوب و احترام متقابل بین مدیر و اعضای سازمان آموزشی شناخت نیازها و حل مشكالت دانشآموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی توجه به تفاوتهای فردی و کمک به کشف و بروز استعدادهای دانشآموزان کمک و یاری به بهبود و اصالح فرآیند آموزش و پرورش .فراهم نمودن امكانات و زمینه مساعد برای بروزخالقیت و ابتكار ،به منظور رشد و بلوغ فكری اعضای سازمان
 -ایجاد هماهنگی بین منابع و فعالیتهای سازمان آموزشی (شبانی و همكاران.)1320 ،
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امروزه ،عصر مدیریت و رهبری است و موفقیت نهادها و سازمانها تا حد زیادی به کارآیی و اثربخشی مدیریت بستگی دارد.
ساخت نظام آموزشی هر کشوری دربرگیرندهی مجموعهای از نیازهای سازمانهای رسمی آن کشور بوده و عملكرد نظام آموزش و
پرورش که مدیران آموزشی اداره آن را بر عهده دارند ،نه تنها از نظر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مهم است ،بلكه از نظر تأثیری
که بر تحرک شغلی و انتظارات دارد ،از اهمیت تعیین کنندهای برخوردار است .همچنین آموزش و پرورش ،بهترین وسیله ،برای
ایجاد تغییر ارزشها و رفتارها به شمار رفته و باعث میشود که افراد ،به تناسب استعداد و رغبتی که دارند برای انجام خدمتهای
اجتماعی و اقتصادی و کسب مشاغل و در نتیجه آسایش فردی مهیا شوند .از اینرو ،از آغاز قرن اخیر ،هیچ کشوری بدون توسعه در
مؤسسات آموزشی و مدیران آموزشی تحصیل کرده و مجرب ،مراحل توسعه و پیشرفت را طی نكرده است بنابراین ،با افزایش تعداد
دانش آموزان در سطوح مختلف آموزشی ،تأسیس مدارس و مراکز آموزشی جدید ،استخدام معلمان بیشتر و سرمایهگذاری بیشتر،
ضرورت یافته است .از سوی دیگر ،ضرورت در تصمیمگیری و سیاستگذاری ،بهبود کیفی و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی برای
همگان ،نقش خطیر مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است (موسوی و حسینی.)1326 ،

 -11-3ارتباط مدیریت آموزشی و مدیریت رسانه
با پیشرفت هایی که امروزه در روشهای آموزشی به وجود آمده ،این روشها بسیار به هم نزدیک شدهاند و آنچه در حال حاضر
در اینباره بیشتر مورد توجه و بحث قرار میگیرد ،نقش رسانههای آموزشی در پیشرفت سیر آموزش است .ضرورت و اهمیتی که
استفاده از رسانهها دارند ،این مقوله را به تخصص تبدیل کرده است و متخصصان بسیاری برای چگونگی استفاده مطلوب از این
ابزار به تحقیق و بررسی مشغول اند و همواره چگونگی استفاده از آنها را زیرنظر دارند تا وظیفهای که این وسایل به عهده دارند ،به
درستی انجام شود .یكی از موثرترین فعالیتها در بهرهگیری از رسانه و وسایل کمک آموزشی جلب مشارکت یادگیرندگان در تولید
آنهاست( .خاقان زاده.)1388 ،رسانه هارا میتوان به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم کرد  .رسانه سنتی شامل رسانه چاپی و رسانه
مدرن شامل رسانههای الكترونیک ،دیجیتال ،سایبر و مبتنی بر وب میباشد (هلموت.)2001 ،1
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 -11-3مدارس ابتدایی
دوره ابتدایی و برنامهی درسی آن ،مبنائی برای آموزش در دوره های بعد است .ویژگی های منحصر به فرد دوره ابتدایی این
است که بنیاد و اساس رفتار در این دوره پی ریزی می شود و رفتار انسان بزرگسال محصول آموخته های او در خردسالی است.
دوره ابتدایی دوره ی شخصیت پروری است و در این دوره باید به ابعاد گوناگون وجود دانش آموز توجه شود . .آموزش و پرورش در
دوره ابتدایی و توفیق یافتن و یا توفیق نیافتن آن ،با خانوادهی دانش آموز مرتبط است آموزش و پرورش در دورهی ابتدایی زیربنای
توسعه است چون آموزش و پرورش ،کودکان را به عنوان نیروهای آینده تربیت می کند .در دورهی ابتدایی یادگیری شیوه ی عمل
و یادگیری روش بسیار مهم است ،مثل یادگیری روش اندیشیدن ،روش برقراری ارتباط.

 -4پیشینه پژوهش
 -1-4پژوهش های انجام شده در داخل کشور
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عباسپور و همكاران( )1322پژوهشی با عنوان طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس متوسطه انجام دادند ،بر اساس
مصاحبههای کیفی ،بیست مضمون مربوط به شایستگی مدیران مدارس استخراج شد که در قالب  6مؤلفه اصلی دستهبندی
گردیدند .بعد اول؛ شایستگیهای فردی ،شامل مؤلفههای شخصیتی و ارزشی است .بعد دوم؛ شایستگیهای مدیریتی ،دو مؤلفه
بانامهای منابع انسانی و بینش و نگرش دارد .بعد سوم؛ شایستگیهای علمی و شغلی ،دو مؤلفه این بعد ،تخصص و شغلی است .بر
اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد گردید برای دستیابی به نظام آموزشی اثربخش ،شرایط انتخاب مدیران مدارس باید بازتعریف
شود .مدیران ارشد آموزش و پرورش در انتخاب مدیران مولفههایی چون شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای علمی و تخصصی و
شایستگیهای فردی را مدنظر قرار دهند.
خنیفر و همكاران ( ) 1322پژوهشی با عنوان مدیران مدارس :شایستگی ،دانش ،توانایی و مهارتها و ارائه مدل انجام دادند،
نتایج نشان داد ابعاد و مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی عبارتند از :شایستگی
دانشی (دانش عمومی مدیریت ،دانش بروز در زمینه مدیریت آموزشی ،دانش در زمینه آموزش و تدریس ،دانش محیطی ،شناخت
قوانین اجرایی مرتبط و دانش فناوری مشتری مداری و مدیریت تعارض) ،ویژگیهای شخصیتی (الگو بودن ،مسئولیت پذیری،
تعهد ،مشارکت پذیری یادگیرندگی ،کمال جویی ،خودارتقایی ،خودمدیریتی و عتماد به نفس) اجرایی ( مدیریت اطالعات ،ریسک
پذیری ،مدیریت منابع ،بازخورد به موقع ،برنامهریزی عملیاتی و مهارت تصمیم گیری) رهبری( انگیزه بخشی ،توسعه افراد و
تواناسازی ،کار تیمی و تیم سازی ،نفوذگذاری و تاثیر ،مدیریت استعداد ،چانشین پروری و الهام بخشی) ارتباطات (مهارتهای شنیدن،
اخالق و رفتارحسنه ،توانایی ارتباط با کارکنان ،فهم و درک دیدگاه های دیگران ،توانایی برقراری ارتباط روشن و آشكار ،توانایی
ارتباط با مدیران مدارس و توانایی تعامل با والدین دانش آموزان) ادراکی (خالقیت ،نوآوری ،تفكر منطقی و بصیرت).
شبانی و خورشیدی ( )1320در پژوهشی به بررسی الگوی شایستگی برای مدیران دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
پرداختند ،با هدف کلی طراحی الگوی شایستگی مدیران مدارس دوره ابتدایی به شناسایی اهداف فرعی ،ابعاد ،مؤلفه ها ،شاخص
های الگو ،اولویت بندی و ارزیابی پرداخته است .در بخش کیفی پژوهی 30نفر از متخصصان دانشگاهی و خبرگان آموزشی با سابقه
مدیریت مدارس به ویژه دوره ابتدایی انتخاب شده و از طریق مصاحبه و فن دلفی شاخصهای الگوی شایستگی مدیران شناسایی
شده است.یافته های حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نظریه داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انتخاب
شدند و نتایج درسه مرحله اجرای فن دلفی به تایید رسیده و در نهایت 124مفهوم کلیدی در قالب  13مولفه و  16بعد شناسایی شده
است .بر اساس نتایج تحلیل عاملی تاییدی  124گویه تایید شده این پژوهش در قالب  6بعد شامل شایستگی های ذهنی بینشی با
 2مولفه و  15گویه؛ شایستگی های درون فردی با  2مولفه  10گویه؛ شایستگی های بین فردی با  2مولفه و  10گویه؛ شایستگی
های اخالقی با  2مولفه و  11گویه؛ شایستگی های بین فردی با  2مولفه و  10گویه؛ شایستگی اخالقی با  2مولفه و 11گویه
شایستگی های عملكردی با  3مولفه و 14گویه و شایستگیهای رهبری با  2مولفه و  21گوییه طبقه بندی نمودند.
ابراهیم زاده و ناظم ( )1320در تحقیقی به شناسایی و تدوین مولفه های موثر در مدل شایستگی مدیران مدارس ابتدایی شهر
تهران پرداختند ،طرح پژوهشی ترکیبی از نوع اکتشافی و جامعه پژوهشی متشكل از همه مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهر
تهران بود که از میان آنان در بخش کیفی  35نفر با روش هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری در بخش کمی 250نفر با روش
هدفمند انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه های استاندارد ویژگی های شخصیتی و
هوش هیجانی استفاده نمودند .نتایج آن ها نشان داد که با توجه به  115شاخص تعداد  4مولفه شایستگیهای فردی ،شایسته های
بین فردی ،شایستگی های مدیریتی و شایستگیهای علمی و تخصصی شناسایی شدند .همچنین هر  4مولفه اثر مثبت و معناداری
بر شایستگی مدیران مدارس ابتدایی داشتند که شایستگی های مدیریتی بیشترین تأثیر را بر آن داشت.

 -2-4پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور
واکینوا 1و همكاران ( )2022در پژوهشی با عنوان مفهوم سازی شایستگی رسانهای انجام دادند .روش پژوهش از طریق مفهوم
سازی شایستگی رسانه ای در چهار حوزه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدنی ارائه شد .نتایج نشان داد برای شایستگی رسانهایی
نیازمند گسترش ظرفیت ها و قابلیت های دسترسی ،ارزیابی ،تحلیل ،و ارتباط با رسانه ها است.
سیتاخمیتوا 2و همكاران ( )2022در پژوهش کیفی محتوای برنامههای درسی آموزشی را برای رویكرد شایستگی محور با تاکید
بر توسعه شایستگی رسانهای در مدارس قزاقست ان ارائه کردند .نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که مدارس نیاز به توسعه چارچوب
شایستگی رسانهای برای دانش آموزان دارد که می تواند مولفههای شایستگی رسانهای را مشخص کند و به دستورالعملی برای
بازنگری برنامه ریزی شده محتوای برنامه های آموزشی تبدیل شود.
استهل و کیهوویرتا )2012( 3در پژوهشی به بررسی ارتباطات بصری و شایستگی ها از طریق تعامل با تصاویر در شبكه های
اجتماعی پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که چهار شایستگی ها هنگام تعامل با تصاویر در رسانه های اجتماعی فعال
هستند که عبارتند از :شایستگیهای بصری ،شایستگی های فنی ،دانش هنجارهای اجتماعی و شایستگی های فردی.
افندی 4و همكاران ( )2012در پژوهشی به بررسی مدل یادگیری مبتنی بر شایستگی در شبكههای رایانه ای پرداختند .نتایج
آنها نشان داد که این شایستگی در شبكه های رایانهای زمانی اتفاق می افتد که مبتنی بر رسانههای معتبر و علمی باشد و در این
حالت است که میتوان توسط مدرسین و طراحان یادگیری در توسعه یا تحقق بخشیدن به روند یادگیری مورد استفاده قرار گیرد.
اوتس )2016( 5در پژوهشی به بررسی شایستگیهای مدیران مدارس پرداختند که نتایج آن ها نشان که این شایستگیها
عبارت ند از :هدف اخالقی ،آگاهی متقابل ،کنجكاوی و اشتیاق به یادگیری ،توسعه مستمر دیگران ،مسئولیت پذیری ،تاثیر و تاثر،
ابتكار ،الهام بخش دیگران ،راهنمای شخصی ،انعطاف پذیری و بلوغ احساسی ،ارتباط با دیگران ،خودآگاهی و تفكر راهبردی.
مارش و بی شاپ )2014( 6درباره مدل سازی شایستگی و استفاده آن در سازمانها معتقد بودند که مدلهای شایستگی در
بسیاری از سازمان ها به کار برده می شود تا سیستم ها را برای انتخاب کارکنان ،آموزش و توسعه و تمرکز بر شایستگیهای
شناسایی شده سازمان ،به عنوان مهم ترین وظیفه برای عملیاتی کردن و جهت گیری راهبردی آنها تنظیم نماید.
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موسوی و سلطانی ( )1326طی تحقیقی با عنوان تدوین مدل شایستگی مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
انجام دادند ،جامعه آماری تحقیق مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند و برای شناسایی ابعاد معرفی شایستگی
مدیران مذکور مصاحبههای نیمه ساختار یافته با مدیران برتر اداره انجام گرفته شد و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و بهره
گیری از نظر خبرگان مدل جامعه شایستگی مدیران استخراج و تایید شد .چارچوب طرح تفصیلی شایستگی های مدیران مذکور در
سه بعد دانش -آگاهی و مهارت – توانایی و ویژگیهای شخصیتی در قالب  10مولفه و  135شاخص تعیین شد و تعاریف هر یک
از شاخص ها بر اساس ادبیات علمی ،تدبیر و همه مورد تایید خبرگان قرار گرفت .در مورد چهارچوب تفصیلی شایستگی های
مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ،به این نتیجه رسیدند که مدل ارائه شده شامل شایستگیهای تمامی ابعاد دانش و
آگاهی مهارت توانایی و مشخصه های فردی و نشاندهنده جامعیت مدل است.
ترک زاده و محمدی ( )1324در پژوهشی به ارزیابیهای شایستگی مدیریت اسالمی معلمان نواحی چهارگانه آموزش و
پرورش شیراز پرداختند ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که به طور کلی مدیران قلمرو تحقیق در ابعاد سه گانه ارزشی -منشی،
دانشی -بینشی و مهارتی -روشی از شایستگی الزم برخوردار بودند .این شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر حسب جنسیت و
سطح تحصیالت تفاوت معناداری نداشتند ولی بین شایستگی مدیران در ابعاد سه گانه بر اساس سابقه تفاوت معناداری وجود داشت.
زارعی و رحمتی ( )1323در تحقیقی به طراحی مدل شایستگی مدیران در سازمانهای فرهنگی کشور پرداختند ،این پژوهش
به منظور شناسایی شایستگیهای مدیریت اثربخش سازمان فرهنگی در دو فاز طراحی و اعتباریابی مدل انجام شد .با انجام
مصاحبههای نیمه ساختار یافته با نمونه  15نفر از خبرگان فرهنگی و تحلیل مصاحبه صورت پذیرفت و مدل به شیوهی کیفی
طراحی شد و اعتباریابی مدل از طریق سه مرحله دلفی خبرگان و تحویل دادههای حاصل از مصاحبههای ساختار یافته و پرسشنامه
انجام گرفت .در نهایت مدل شایستگی مدیران سازمانهای فرهنگی در بردارنده سه شایستگی محوری منش فرهنگی ،انگیزه
فرهنگی و هوش نرم ،هشت شایستگی اصلی و  23شایستگی فرعی طراحی وقت پیشنهاد بود.

1 Vacinova
2 Seitakhmetova
3 Stahl & Kaihovirta
4 Efendi
5 Oates
6 Marsh & Bishop
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بترووف 1و همكاران ( )2014در پژوهشی با عنوان شایستگی رهبر مدرسه در حوزه مدیریت به این نتیجه رسیدند که
شایستگیهای مدیر مدرسه در چهارحوزه شامل :ایجاد استراتژی ،مدیریت فرایند تدریس ،مدیریت توسعه مدرسه به مثابه موسسه،
مدیریت و توسعه منابع انسانی دسته بندی کردند.
بولدن و همكاران ( )2006در پژوهش مطالعات رهبری انگلیس شایستگی های مدیران مدارس را به دو بخش کیفیت های
شخصی شامل :توسعه خودآگاهی ،خودمدیریتی ،توسعه مستمر شخصی ،یگانگی رفتار و گفتار و افزایش کیفیت کار با دیگران
شامل :توسعه شبكه ها ،کار در تیم ،ایجاد و حفظ روابط دسته بندی کرده است.

 -5روش تحقیق
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طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع اکتشافی است .محقق با استفاده از کمی بدون پیشفرض ،مدل را از دل دادههای
میدانی ارائه میکند .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان که شامل 120نفر از مدیران
مدارس ابتدایی بودند .روش نمونهگیری هدفمند است .قاعده کلی در نظریه مبنایی این است که نمونهگیری را تا زمانی که هر
مقوله به اشباع نظری برسد ادامه دهیم .در پژوهش کنونی در نهایت با 19نفر گفت وگو انجام شد .با انجام مصاحبهها ،تشخیص
پژوهشگران این بود که اطالعات گردآوری شده به نقطه اشباع رسیده و نیازی به مصاحبه های بیشتر نیست .در این تحقیق ،جهت
گردآوری اطالعات در مرحله کیفی از پایاننامهها ،طرحهای پژوهشی ،کتب ،مقاالت و سایر اسناد مرتبط از مطالعات کتابخانهای
استفاده شد .همچنین در مرحله کمی روش گرد آوری اطالعات میدانی بوده و از پرسشنامه برای گردآوری دادهها استفاده شد .ابزار
گردآوری داده ها در پژوهش حاضر در مرحله کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با مدیران رسانه و برخی از اساتید دانشگاه در حوزه
مدیریترسانه و ارتباطات بود و در مرحله کمی ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استفاده شد .این پرسشنامه به صورت محقق
ساخته و بر اساس گردآوری اطالعات از منابع معتبر از جمله مقاالت و همچنین مصاحبه تدوین گردید برای تجزیه و تحلیل
اطالعات در مرحله کیفی دادههای مصاحبه از کدگذاری سه مرحلهای استرواس و کربین استفاده شد که شامل کدگذاری باز،
محوری و گزینشی است .محقق پس از کدگذاری پایانی و پاالیش نظری دادههای مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران رسانه و
برخی از اساتید دانشگاه در حوزه مدیریت رسانه و ارتباطات و رسیدن به اجماع نظری مدل خود را ارائه داد .در مرحله کمی از
روشهای آمار توصیفی :میانگین ،انحراف معیار ،توزیعهای فراوانی و درصدی استفاده گردید .در سطح آمار استنباطی جهت آزمون
فرضیه های تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان
از همگنی واریانس استفاده شد .به جهت محرز شدن این پیش شرطها برای مقایسه میانگین نمونه با میانگین فرضی جامعه از t
تک متغیره استفاده شد .از آزمون های معادالت ساختاری برای ارائه مدل و فریدمن برای رتبه بندی مؤلفه ها استفاده گردید
روشهای آماری فوق با استفاده از نرم افزارهای  SPSSو AMOSنسخه  23در سطح خطای  0/05انجام شد.

 -6نتیجه گیری
هدف از این پژوهش ارائه مدل شایستگی مدیران رسانهایی مدارس ابتدایی ناحیه  3شهر اصفهان بوده است .شایستگی شامل
دانش ،مهارت و ویژگی های فردی است .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که عوامل موثر بر شایستگی رسانهایی به ترتیب عبارتند از
شناخت و حل مسئله ،ارتباطات ،تحصیالت ،انتقادپذیری ،تجربه ،سواد رسانه ایی ،مخاطب شناسی و فنی و اطالعاتی بوده است.
امیرخانی و همكاران ( )1325در پژوهشی با هدف طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانهای پرداختند ،و به این نتیجه رسیدند که
مدل شایستگی مدیران رسانه شامل سه دسته شایستگی ذهنی ،شایستگی شناخت رسانه ،شایستگی دانشی و مدیریتی است که با
نتایج این پژوهش همسوست .منظور از شناخت و حل مسئله توان ذهنی باال جهت تجزیه و تحلیل مسائل ،توان حل مسائل برای
مدیر رسانه بسیارمهم است .اینكه ذهن مدیر رسانه سریع بتواند مسائل را تحلیل کند برای موفقیت کارش بسیار مهم است،
ارتباطات مدیر رسانه برای موفقیت بیشتر بایستی لینکهای قوی چه در داخل رسانه و چه در خارج از رسانه داشته باشد .تحصیالت
داشتن مدرک در رشته ،علوم ارتباطات اجتماعی ،مدیریت رسانه از مؤلفههای این مقوله است .انتقادپذیری برخورداری از ذهنی باز،
پذیرش خطاها و اشتباهات ،پذیرش نقدهایی که رقبا یا همكاران ممكن است بر مدیر رسانه وارد کنند برای موفقیت هر مدیر رسانه
مهم است.
تجربه مدیران رسانه باتجربه پلههای طرقی را از پایه طی نمودهاند و در درون یک سیكل یا دوره طوالنی به این مرحله
رسیدهاند ،سواد رسانه ایی مدیر رسانه برای موفقیت در کارش باید توانایی خوانش تصویر و درک عكس ،شناخت انواع رسانه ها و
کارکردهایشان ،شناخت روزنامه و انواع قواعد و مبانی خبر ،ارزشهای خبری ،انواع خبر ،شناخت تیتر ،لید (مقدمه خبر) ،عناصر
1 Bitterová
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خبری ،درک تصویر ،رمزگذاری تصاویر و خوانش و ...را داشته باشد ،مخاطب شناسی شناخت مخاطبان رسانه اثر بسیار مهمی در
موفقیت مدیر رسانه خواهد داشت  ،و مهارت های فنی و اطالعاتی مدیر رسانه الزم است از مسائل جهان مطلع باشد .مطالعه علمی
باال ،کسب آگاهی تخصصی از مسائل مختلف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی نیز برای کار مدیر رسانه با اهمیت است بدست
آمده است .مدیر رسانه جهت موفقیت در شغل ،انجام درست وظایف شغلی و کسب مزیت رقابتی منابع انسانی برای سازمان ،بر
طبق دادههای مصاحبه و نتایج حاصل چنانچه از شایستگیهای کسب مهارت فنی و اطالعاتی ،ذهنی و فكر و دانشی و ارتباطی
برخوردار باشند می توانند عملكرد مؤثرتری داشته و به اثربخش و کارایی برای سازمان دست یابند .بر طبق نتایج پژوهش میزان
تحصیالت دانشگاهی در شایستگی مدیر رسانه مهم است .هراندازه تحصیالت مدیر رسانه در رشته ارتباطات ،مدیریت رسانه و
رشته های مرتبط باالتر باشد شایستگی مدیر رسانه بیشتر است .مدیر رسانه شایسته نیازهای مخاطبان خود را میشناسد برای این
کار از نیازسنجی کمک میگیرد .انواع نیازهای مخاطبان رسانه را شناسایی مینماید و در جهت پاسخگویی به این نیازها برمیآید.
دسته بندی مخاطبان نیز برای شایستگی مدیر رسانه از اهمیت باالیی برخوردار است.
مدیر رسانه شایسته مخاطبان رسانه را در دستههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،جمعیت شناختی قرار میدهد و برای هر
دسته محتوای متناسب با نیازهایشان را در خروجی رسانه قرار میدهد .یكی دیگر از مواردی که شایستگی مدیر رسانه را نشان می-
دهد قدرت رهبری و مدیریت مدیر رسانه است .هرچقدر انگیزه کارکنان رسانه برای کار بیشتر باشد ،هماهنگی بین آنان باالتر
باشد ،ترک کار و غیبت و اخراج پایینتر باشد ،جذابیت کار در رسانه باالتر ،برنامهریزی هرچقدر مدونتر ،اهداف متعدد را ببیند ،مدیر
رسانه شایستگی اش باالتر است .همچنین اگر ارتباطات رسمی و عمودی باال به پایین کمتری باشد ،هرم رسانه تختتر باشد ،روابط
صمیمی و دوستانه باشد و احترام به مدیر رسانه به دلیل جایگاه رسمی آن نباشد ،بلكه به خاطر شخصیت گیرای آن باشد مدیر
رسانه شایستگی بیشتری دارد .مدیر رسانه که قدرت تحلیل و قدرت حل مسئله باالیی داشته باشد شایستهتراست .یكی دیگر از
معیارهای شایستگی مدیر رسانه ارتباط با انواع سازمانهاست ،مدیر رسانه شایسته از ارتباطات باالیی برخوردار است با انواع
سازمانها ارتباط باالیی دارد .مدیر رسانه که ارتباطات شدیدی و پیوستهای با دیگر رسانهها داشته باشد ،مدیر رسانه که شدت
انتقادپذیری باالتری نسبت به دیگران داشته باشد شایستگی باالتری خواهد داشت .همچنین میزان درک قواعد و نظریات رسانهای
مدیر رسانه باالتر باشد ،تسلط بر مبانی قواعد رسانه شایستگی تر است.
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