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  مقدمه -5-5

فن آوریهای جدید، سازمانها دائماً با محیطهای  رشد سریع در جهان بسیار پیچیده امروز که با

متغییر و چالشهای گوناگون درون و برون سازمانی روبرو هستند، ضرورت تغییر در ساختارهای سنتی 

شود . یکی از این ساختارهای سازمانی، نظام امور اداری و باالخص  به نحو گسترده ای احساس می

همین دلیل در سالهای اخیر مدیریت عملکرد بعنوان یکی از  باشد . به سیستمهای ارزیابی عملکرد می

راهبردهای توسعه و به روز آوری منابع انسانی و در نتیجه بهبود کیفیت و بهره وری  نیروی کار به 

رود . پر واضح است که نیروی کار متهور و خالق، خود به عنوان یکی از مؤثرترین ارکان  شمار می

 . (4337، 4گردد )لوتان خدمات به مشتریان محسوب می سازمان در تولید و ارائه

باشد بنابراین  معیار سنجش موفقیت هرسازمان، میزان مطلوبیت عملکرد کارکنان آن سازمان می

باشد که بتوانند با ارائه راهکارهای  برای سنجش موفقیت سازمانها به نظامهای منابع انسانی مترقی می

ن اهداف سازمان و اهداف کارکنان، بر بهره وری کل مجموعه بیافزاید مناسب و ایجاد هماهنگی الزم بی

و سازمان را در رسیدن به اهداف خود هر چه بیشتر یاری نموده و به پیش ببرند، با توجه به دیدگاه 

فوق نظامهای اداری سنتی که صرفاٌ به سنجش و ارزیابی عملکرد با دیدگاه تنبیهی می پردازند، عمالً از 

 .  (4391، 2)ندلر و لولر الزم جهت ایفای نقش در جهان امروزی برخوردار نیستندکارایی 

شوند و ازاین لحاظ دارای نقصان  نظامهای سنتی باعث ایجاد تعهد سازمانی الزم در کارکنان نمی

باشند چه این گونه نظامها با توجه به دیدگاه تنبیهی که نسبت به ارزیابی عملکرد کارکنان دارند،  می

 گردند ااعمال کاهش منزلت کارکنان با تعلیقات انضباطی و پرداختی باعث عدم تعهد کارکنان میب

 .  (2119، 9)گمبلی و هلیسی

                                                             
1 . Lotan 

2 . Nedler & Louler 

3 . Gambli & Helisi 
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برعکس در مدیریت عملکرد نوین اهداف کارکنان و اهداف سازمان در یك راستا قرارگرفته و با 

هر چه بیشتر به سازمان احساس  های الزم توسط سرپرستان، افراد ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی

بخش امور محوله توسط کارکنان باعث بهبود عملکرد کل  تعلق خاطر می نمایند . انجام رضایت

سازمان شده و این موضوع به نوبه خود باعث ادامه استخدام کارکنان می باشد لذا مسئولیت مدیریت 

انجام وظایف، مسئولیت شخصی پیدا عملکرد از سرپرستان به کارکنان منتقل شده و هر کس درقبال 

شود که کارکنان دو گزینه پیش رو داشته باشند یکی هماهنگی با  می کند . همین موضوع باعث می

سازمان و متحول ساختن خود در جهت نیل به اهداف سازمان که باعث بقاء و ادامه استخدام آنها 

 باشد .  میگردد و گزینه دوم عدم هماهنگی و نهایتاً ترك سازمان  می

 هبیان مسأل -5-5

سازمان ها برای رسیدن به اهدافی تاسیس می شوند و عوامل بسیاری بر افزایش علکرد آنها تاثیر 

دارند. این عوامل را در دو گروه درون سازمانی )سخت افزاری و نرم افزاری( و برون سازمانی 

ن عوامل نرم افزاری به نقش )ساختاری، منابع طبیعی و دولت( طبقه بندی می کنند. اگر چه در میا

کارکنان سازمان در افزایش عملکرد آنها اهمیت زیادی داده شده است و لی در سازمان های پیچیده 

امروزی، مدیران موثرترین نقش را در بهره وری و افزایش عملکرد سازمان دارند )فقهی فرهمند، 

ازمان های آموزش محور، همانند (. کارکرد مدیران نیز بسته به سازمان متفاوت است. در س4994

و به تعبیری عملکرد  سازمان آموزش و پرورش، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم و اساسی تر دارد

سازمان ها بیشتر تحت تاثیر عملکرد مدیران قرار دارد. شرط الزم در ارزیابی عمکلرد چنین سازمان 

 ندهیآ یتهایفعال زیآم تیموفق یبالقوه در اجرا یعاملمدیریت عملکرد هایی، ارزشیابی مدیران آن است

ارکان آن عبارتند از:  نیو مهمتر( 23، 4331، 4)میشل است یو فرد یاهداف سازمان به دنیرس یبرا

 تیریاساس، مد نیبر ا(. 14، 2112، 2)ریموند توسعه کارکنان و پاداش عملکرد، یابیارز ،یهدفگذار

اهداف  نییتع رندهیاست جامع که در برگ یندیبلکه فرا ستین عملکرد یابیعملکرد مترادف ارز

 یپاداش، ارائه بازخوردها یراهبرد ها یهمراستاساز ،یابیاثربخش ارز ندیفرا ،یو فرد یمیت ،یسازمان

سازمان  تیموفق یبرا ازیمورد ن یاز کارکنان به منظور آموزش و توسعه مهارت ها تیحما سودمند و

سازمان و راهبرد منابع  با راهبرد دیمستمر است که با ندیفرا كیعملکرد  تیرینظر، مد نیاست. از ا

                                                             
1. Michel 

2. Reymond 
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برای آن دسته از  مدیریت عملکرد اصطالح عامی (.41، 2114)پیلبم و کوربریج،  همسو باشد یانسان

. رفتاری کارکنان سر و کار دارد های سازمانی است که با مدیریت  امور و مسئولیتهای شغلی و فعالیت

مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستان است و به 

 (. 4992شود )ابیلی،  پیدایش محیط مطلوب تر کاری و تعهد بیشترنسبت به کیفیت خدمات منجر می

افزایش مدیریت عملکرد را می توان مجموعه ای از اقدامات و اطالعات تلقی کرد که به منظور 

سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به هدفها به شیوه ای اقتصادی توإم با کارایی 

 ( 4992گیرد . ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،  و اثر بخشی صورت می

ت دو با توجه به تعاریف فوق می توان مدیریت عملکرد را رویکردی دانست که با استفاده از ارتباطا

جانبه بین سرپرستان از یکسو جهت تفهیم خواستها و انتظارات سازمان و کارکنان از سوی دیگر، 

جهت انتقال تقاضاها وخواستهای کارکنان به سرپرستان و مدیریت  سازمان، محیطی را جهت استفاده 

ملکرد باعث بهینه از کلیه امکانات و منابع درجهت تحقق اهداف سازمان پدید می آورد . مدیریت ع

شود تا سرپرستان به آسانی عملکرد ضعیف کارکنان را تشخیص دهندو د جهت بهبود آن اقدام  می

نمایندو از سوی دیگر با دادن پاداشهای مناسب به عملکرد  مطلوب کارکنان، عملکردهای مطلوب را 

بی عملکرد و هم ترغیب و به تکرار آنها کمك نمایند . مدیریت عملکرد فرایندی است که هم ارزشیا

گیرد .  های رسیدگی به شکایات را بعنوان ابزار مدیریتی خود در بر می نظامهای انظباطی و خط مشی

در سازمان گسترده و پیچیده ای مانند آموزش و پرورش بعضا مدیرانی با ویژگی های زیر دیده می 

تفاده کننده از اعتماد دیگران، شود: بی توجه به احساسات دیگران، بهانه گیر، سرد، خود پسند، سوء اس

(. مدعای این مطلب گفته های 4994جاه طلب و بیش از حد متوجه خود بودن )وتن و کمرون، 

دبیران مدارس و مدیران آموزش و پرورش شهرستان قزوین است که در نشستی با موضوع بررسی علل 

از طرف دبیران مطرح شد و  افت درسی دانش آموزان را مطرح کردند. ویژگی هایی که در این نشست

( مدیران دانش و علم کافی 4به نوعی مدیریت عمکلرد ضعیف مدیران را نشان می داد عبارت بودند از: 

( از بخشنامه های اداری آگاهی ندارند و به آنها بی توجهی می 2برای اداره امور مدرسه را ندارند.  

( 1ز امکانات مدرسه به خوبی استفاده نمی کنند.  ( ا1( به فن آوری های جدید بی توجه اند.  9کنند  

( زمینه 7( ضعف سازماندهی و برنامه ریزی دارند  4شیوه های سنتی اداره مدرسه را می پسندند.  

 .بروز خالقیت و نوآوری را فراهم نمی کنند
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ر از این اشتیاق به کایکی از عوامل تاثیر گذار بر مدیریت عملکرد مدیران، اشتیاق شغلی می باشد. 

نظر اهمیت دارد که کار و شغل یك بخش فراگیر و اثرگذار در رفاه بشمار می رود که نه تنها بر کیفیت 

زندگی افراد بلکه بر سالمت روانی و جسمانی آنان نیز تاثیر می گذارد. بیشتر افراد برای امرار معاش 

اجبار بشمار آید تا یك انتخاب؛ با ناگزیر از کار کردن هستند که این امر باعث می شود کار کردن یك 

این حال، با وجود این فقدان انتخاب ظاهری، تجارب افراد در رابطه با کار بسیار متفاوت است و از کار 

شده است )پورعباس،  دبعنوان یك فرایند یکنواخت و تکراری گرفته تا جلوه ای از هویت فردی یا

امدهای مثبتی همچون عملکرد شغلی، تقویت اشتیاق شغلی مفهومی است که با پی (.27، 2119

رفتارهای مدنی سازمانی و خشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترك شغل رابطه منفی باالیی 

(. اشتیاق کارمند درجه ای از به کارگیری منابع عاطفی،شناختی و فیزیکی 4931دارد)نعامی و پیریایی،

کنند تا  ها تالش می اگرچه بسیاری از سازمان (2144، 4های کاری است )زو و توماس برای انجام نقش

 هایی را اجرا کنند که کارکنانشان را مولد و متعهد حفظ کنند اما در همه زمانها اشتیاق کارمند برنامه

درصد رهبران منابع  33های به عمل آمده انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا،  طبق بررسیپایین است. 

، 2)کراس و همکارانکه اشتیاق کارمند به عنوان چالشی استراتژیك ادامه خواهدداشتانسانی انتظار دارند 

مطالعات رابطه مثبتی بین اشتیاق کارمند و بازده های عملکردی سازمان پیدا کردند که عبارتند  (2142

که  زیرا کارکنانی. (2141، 9)مارکوس و سریدوی از: حفظ کارمند، بهره وری، سودآوری، وفاداری مشتری

مشتاق هستند ارزش تجربه مثبت مشتریان را درك کرده و تعهدات بیشتری برای تحویل خدمات و 

های معاصر که با اشتیاق کارمند برای سازمان؛(. 0252، 4روی) کاالهای با کیفیت نشان می دهند

مزیت رقابتی توانند از طریق اشتیاق شغلی  ها می باشد. سازمانهای زیادی موجه هستند، حیاتی می چالش

ها را جهت نوآوربودن و رقابت کردن  شتیاق کارکنان سازمان(. 2144، 1)گرومن و ساکس به دست آورند

کارکنانی که در کارشان اشتیاق دارند ارتباط لذت بخش، موثر و فعالی با (. 2142، 4)ولچ سازدتوانمند می

کسی است که خود را درگیر کارش  یك کارمند مشتاق (.2144زو و توماس، کارشان برقرار می کنند) 

کرده و به آن عالقه مند است. کارکنان مشتاق به کارشان تعصب دارند، نوآوری را فراهم ساخته واحساس 

کارکنان دارای اشتیاق (. 2141، 7کندی و دیم )می کنند که سهمی در حرکت سازمان شان به جلودارند
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ت هستند که به وسیله آن قادرند درمحیط شغلی متمایل به سخت کار کردن با حالت ذهنی مثب

 .)4934کار،کارهای زیادی را به انجام برسانند)پیرحیاتی ودیگران،

امروزه دانش جزء الینفك موفقیت سازمان ها از جمله آموزش و پرورش می باشد. اگر روند تغییر 

ود که جامعه و تحوالت دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد این نتیجه حاصل می ش

فراصنعتی امروز جامعه ای است که در آن به تدریج فناوری های نیروافزا جای خود را به فناوری های 

(. در محیط پویا و پیچیده امروز برای افراد سازمان های 4994دانش افزا می دهند )احمد پور دارایانی، 

جدید را به شکل ایجاد، آموزش از جمله مدیران مدارس ضروری است که به طور مداوم دانش 

اعتباربخشی و کاربرد در خدمت خود به کار گیرند. در سازمان ها مدیریت دانش فرایندی است که  به 

سازمان ها کمك می کند تا سازمان ها اطالعات مهم را بیابند، سازماندهی و منتشر کنند و برای 

 (.2114، 4ند )آلوای و لیدنرفعالیت هایی همچون حل مشکالت و تصمیم گیری از آن استفاده کن

 یدانش خود را اداره م یها ییاست که سازمان، دارا ییروش ها ی دانش، شامل همه تیریمد

دانش است  جادیو ا یبه روز ساز ،یریانتقال، بکار گ ،یساز رهیذخ ،یجمع آور یکند که شامل چگونگ

 .(2117، 2ویکرامسینگ و رابیتز

 ندیدانش، فرا تیریکند: مد یم فیتعر نگونهیدانش را ا تیریدانش تگزاس، مد تیریمد دانشگاه

که  یو ارائه اطالعات است؛ به گونه ا صیتلخ ،یو نظام مند کشف، انتخاب، سازمانده كیستماتیس

 ندک یدانش به سازمان کمك م تیریبخشد. مد یمورد عالقه اش بهبود م ی شناخت افراد را در حوزه

و استفاده از  یساز رهیخود را بر کسب ذخ تیبدست آورد و فعال نشیتا از تجارب خود، شناخت و ب

از  ،یریگ میو تصم یراهبرد یزیبرنامه ر ا،یدانش متمرکز کند تا بتواند در حل مشکالت، آموزش پو

کند،  یم یریجلوگ یو مغز یفکر یها ییدانش نه تنها از زوال دارا تیری. مدردیدانش بهره گ نیا

از این رو سوال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا  .دیافزا یثروت م نیبلکه به طور مداوم بر ا

دوره دوم متوسطه شهرستان  رانیعملکرد مد تیریدر مد یشغل اقیدانش و اشت تیریمد ای بین رابطه

 وجود دارد یا نه؟ روانسر
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 پژوهش تیاهمّ و ضرورت -5-0

یافته و تنها سازمانهایی امکان بقاء دارند که  ها افزایش در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه

به بهترین وجه ممکن از منابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره وری را داشته باشند، مدیریت عملکرد که 

باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است . امروزه در سازمانهای جدید و  مایه افزایش بهره وری نیروی انسانی می

 باشد . ها . نیروی انسانی و بهره وری آن  می ین عامل تعیین کننده موفقیت سازمانمترقی، مهمتر

گیرد،  ای در گرو نوع و چگونگی فعالیتی است که در مدارس آن انجام می از آنجا که ترقی هر جامعه

 (.4979توان نادیده گرفت )میرکمالی،  بنابراین اثر مدیریت را به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه نمی

روز  گیرند که این سازمان از یك طرف خدماتش روزبه چنین مدیران مدارس در رأس سازمانی قرار می هم

کند و از این رو جامعه و مردم نسبت به عملکرد مدیران و نتایج کار آنها حساسیت  اهمیت بیشتری پیدا می

و انجام دادنش وابسته به تخصص و دهند و از طرف دیگر وظایف آنها بسیار پیچیده و دشوار  بیشتری نشان می

اندرکاران فراگرد  آموز و سایر دست ای بوده ومستلزم روابط نزدیك و صمیمانه، معلم و دانش مهارت حرفه

 (.4972آموزش و پرورش است )عالقه بند، 

 یافراد در راستا یعملکرد کار عملکرد محسوب شده و در آن تیریاز نظام مد یعملکرد جزئ یابیارز

برخورد با  یموجود برا یکردهایاز رو یکی. ردیگ یم قرار یابیشده مورد ارز نییتع یبه استانداردها دنیرس

در سازمان ها مورد  یاست که به شکل گسترده ا یسازمان عملکرد تیریمد یاز الگوها یریموضوع، بهره گ نیا

 یابیارز ینظامها نیو انسجام ب یکپارچگی جادیا یروش برا نیساده تر راستا نی. در اردیگ یاستفاده قرار م

سازمان،  كیمورد استفاده در  یعملکرد سازمان تیریمد یمبنا قرار دادن الگوها است که با نیعملکرد ا

 ندیعملکرد کارکنان آن سازمان استخراج کرده و در فرا یابیارزش یرا برا یمناسب یشاخص ها و ارهایمع

همچنین اشتیاق شغلی کارکنان و مدیران منافع بسیاری را  ر داد.عملکرد کارکنان مورد استفاده قرا یابیارزش

(. این منافع در سطوح متفاوتی از 2114به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای سازمان و افراد دارد )گیبونز، 

سازمان قرار دارند. بعضی منافع فقط در محیط داخلی سازمان هویدا می گردد در حالی که بعضی از منافع 

مستقیم بر ذی نفعان خارجی سازمان دارند.  مزایای داخلی اشتیاق شغلی استفاده بیشتر از داوطلبان  تاثیر

خارجی با استفاده از برنامه های جانشین پروری، کاهش جابه جایی کارکنان و افزایش انگیزه آنها می باشد 

، افزایش حاشیه سود و درآمد . مزایای خارجی اشتیاق شغلی کارکنان شامل افزای بهره وری(4931)عسگری، 

و افزایش توانایی جذب کارکنان با استعداد از خارج سازمان با اتکا به مهارت کارفرمای برگزیده شده است 

(. مدیریت دانش به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در عملکدر مدیران دارای مزایای 2114)گیبونز، 

( 9( فرصت های جدید  2امل انجام صحیح و کارآمد فرایندها  ( صرفه جویی وکارایی: ش4مختلفی است: 

( تداوم )آریازند، 4( افزایش سرعت فرایند 1( به کارگیری بهتر نیروی انسانی  1تغییر و نوآوری در سازمان  



 
 

 

01 

روشن می شود که  ، مدیریت دانش و اشتیاق شغلیاز این رو ضرورت و اهمیت بحث مدیریت عملکرد(. 4999

 .بایستی در مورد آن بحث شود

 

 

 اهداف تحقیق -5-9

 : یهدف اصل

دوره دوم متوسطه  رانیعملکرد مد تیریمد با یشغل اقیدانش و اشت تیریمدتعیین رابطه بین  .4

  لیشهرستان اردب

  اهداف فرعی:

 متوسطه دوم دوره رانیمد عملکرد تیریمد با آن یها مولفه و دانش تیریمد نیبتعیین رابطه   .4

 لیاردب شهرستان

 متوسطه دوم دوره رانیمد مدیریت عملکرد و مولفه های آن با یشغل اقیاشت نیب رابطه نییتع .2

 لیاردب شهرستان

 شهرستان متوسطه دوم دوره رانیمد عملکرد تیریمد در آن ابعاد و دانش تیریمد سهم نییتع .9

 لیاردب

 شهرستان متوسطه دوم دوره رانیمد عملکرد تیریمددر  آن ابعاد و یشغل اقیاشت سهم نییتع .1

 لیاردب

    های( پژوهش:سؤال )سؤال -5-1

 سوال اصلی:

دوره دوم متوسطه شهرستان  رانیعملکرد مد تیریمد با یشغل اقیدانش و اشت تیریمدآیا بین  .4

 رابطه معنی داری وجود دارد؟ لیاردب

 سواالت فرعی:

دوره دوم متوسطه شهرستان  رانیمد مدیریت عملکرد با مولفه های آنو دانش  تیریمد نیب ایآ .4

 وجود دارد؟ یدار یرابطه معن لیاردب
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دوره دوم متوسطه شهرستان  رانیمد عملکرد مدیریت و مولفه های آن با یشغل اقیاشت نیب ایآ .2

 وجود دارد؟ یدار یرابطه معن لیاردب

عملکرد مدیران دوره دوم متسوطه شهرستان نقش مدیریت دانش و ابعاد آن در پیش بینی مدیریت  .9

 اردبیل چیست و سهم هر یك از ابعاد چقدر است؟

نقش اشتیاق شغلی و ابعاد آن در پیش بینی مدیریت عملکرد مدیران دوره دوم متوسطه  .1

 چیست و سهم هر یك از ابعاد آن چقدر است؟

 تحقیقتعیین و تعریف متغییرها و اصطالحات مورد استفاده در  -5-6

 مدیریت دانش -5-6-5

ها و اطالعات در  مدیریت دانش یعنی استفاده خالق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش  تعریف مفهومی:

 (2112، 4مك دونالددسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود سازمان )

منظور نمره ای است که فرد در پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و کنراد   تعریف عملیاتی:

 .( به دست می آورند و مقیاس این متغیر فاصله ای است2111)

  پرسشنامه اشتیاق شغلی -5-6-0

اشتیاق شغلی افراد، یك رابطه احساسی و هوشی است که کارمند با شغل،  تعریف مفهومی:

، 2سازمان، مدیر و همکارانش داشته و بر روی تالش های مضاعف او در کارش تاثیر گذار است )گیبونز

2114). 

منظور نمره ای است که فرد پرسشنامه اشتیاق شغلی اترخت به دست می آورد و  تعریف عملیاتی:

 اصله ای است.مقیاس آن ف

 عملکرد  مدیریت -5-6-4

از نظر کاسیو عملکرد اشاره به اجزاء وظایف محوله به فرد دارد و ارزیابی عملکرد را  تعریف نظری:

 .(4331توصیف نظام دار قوت و ضعف فرد یا گروه در ارتباط با وظایف محوله تعریف می نماید.)کاسیو ، 

فرد در پرسشنامه محقق ساخته مدیریت عملکرد به دست منظور نمره ای است که  تعریف عملیاتی:

 می آورد و مقیاس آن فاصله ای است.

                                                             
1. McDonald, 2002 

2. Gibbons 
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 نظری و پیشینه پژوهش مبانی 
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 مقدمه -0-5

یکی از مباحث مهم علم مدیریت، عملکرد مدیران در سازمانها است، که توجه صاحب نظران این 

رشته را به خود مشغول ساخته است. بطوری که اکثر صاحب نظران علم مدیریت مطابق نظر خویش به 

ا نوعی به این مهم پرداخته اند. هنری فایول از جمله نخستین صاحب نظران بود که وظایف مدیران ر

شناسایی کرد. وی برنامه ریزی، سازماندهی، آموزش، فرماندهی و هماهنگی را به عنوان وظایف مهم 

: 4991 ،2و گولت هیکسرا ابداع کرد.)   POSDCORBاصطالح  4گیولیكمدیریت شناسایی کرد. 

419) 

عملیات پنج « مدیریت: وظایف، مسولیتها و اقدامات»و « اعمال مدیریت»پیتر دراکر در کتابهای 

اساسی را در کار مدیران ذکر می کند که عبارتند از تعیین اهداف، سازماندهی، ایجاد انگیزش و ارتباط، 

 (41: 4991 ،9)کرینر.ارزشیابی و پرورش افراد

 چستر بارنارد معتقد است که کار مدیر از سه وظیفه تشکیل می شود :

 داشت ارتباط سازمانی  نگاه -4

افراد که شامل آماده کردن افراد برای داشتن روابط همکاری  تامین خدمات ضروری بوسیله -2

 جویانه با سازمان و بکارگیری خدمات این افراد می باشد .

 (2111مان.)پیو، هیکسن و هنینگز، تعیین اهداف و مقاصد ساز -9

طبق نظر ادوین فیلیپو وظایف مدیران به دو دسته اداری و عملیاتی تقسیم می شود: وظایف اداری 

برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل می شود و وظایف عملیاتی شامل پرسنل یابی، توسعه و  شامل

  (.4979ترویج، غرامت و تامین، همبستگی و یگانگی و نگهداری و مرمت.)پرهیزکار، 

                                                             
1 . Giboolik 

2 . Hiks & Golt 

3 . krinner 
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 مدیرانعملکرد  های مولفه -0-0

 5برنامه ریزی -0-0-5

برنامه ریزی اصوال یك نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل بر مبنای اندیشه و تفکر  

آینده نگر و تصمیم قاطع در اجرای امور بطور منظم و مداوم بوده و بخش تفکیك ناپذیر حرکت انسان در 

باط آن را با طول حیات محسوب می شود. مدیران مدارس باید با فنون برنامه ریزی آشنا باشند و ارت

 ( 74: 4973برنامه ریزی کالن جامعه درك کنند تا بتوانند مدرسه را در جهت آن هدایت کنند.)فخیمی، 

 بهترین و کاملترین تعریف از برنامه ریزی، تعریف فیوضات است که می گوید: برنامه ریزی فراگردی

ایت فعالیتهای جمعی برای مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و دورنگر، به منظور ارشاد و هد

 (47: 4977رسیدن به هدف مطلوب می باشد.) فیوضات، 

همچنین رابینز در قالب یك تعریف مراحل برنامه ریزی را چنین بیان می کند که: برنامه ریزی با 

تعیین و تشخیص هدفهای سازمان و تجزیه وتحلیل شرایط شروع می شود. قدم بعدی تدارك منابع و 

و بعد از آن فعالیتهایی که برای تحقق اهداف صورت خواهد گرفت مشخص می شود. بعد امکانات است 

 (4973، 2)رابینزروشهای ارزشیابی، تجدید نظر و اصالحات الزم در برنامه باید تعیین گردد.

  9سازماندهی  -0-0-0

است تا امور  سازماندهی فرایند تدوین وظایف کاری و چیدن و تنظیم افراد و دیگر منابع با یکدیگر

 (92: 4334، 1به بهترین وجه انجام شود.)شرمرهورن

سازماندهی در سازمانهای آموزشی یعنی انتخاب افراد و منابع کارآمد و مناسب و قرار دادن آنها در 

جای الزم و تعیین روابط بین آنها به منظور دستیابی به اهداف نظام آموزشی. وظیفه مدیر آموزشی این 

س ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان یا مقطع تحصیلی تحت نظر خود، دبیران متخصص است که بر اسا

 ( 249: 4992و کارآمد را انتخاب کند.)میر کمالی، 

                                                             
1 .  Planning   

2 . Robbins 

3 . Organization  

4 . Shermerhoon 
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   5هماهنگی  -0-0-9

در تشکیل هر سازمان دو موضوع اهمیت دارد : یکی تقسیم کار و دیگری هماهنگ کردن عملیات 

هماهنگی  2هدفهای مشترك سازمان می باشد.)رضائیان،( فالت واحدهای مختلف سازمان به منظور تحقق

 را راهبرد اساسی سازمان اثربخش دانسته و در ارتباط با آن چهار اصل قائل است : 

 هماهنگی از طریق تماس مستقیم  -

 هماهنگی در مراحل اولیه  -

 هماهنگی از طریق ارتباط متقابل تمام عوامل در یك موقعیت معین  -

 (4994)عالقه بند، بعنوان یك جریان مداوم.هماهنگی  -

 9رهبری -0-0-4

فرایندی است که ضمن آن مدیریت سازمان می کوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی موثر انجام سایر 

وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی تسهیل کند و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجام وظایف 

ن نکته در رهبری)هدایت(، جهت دادن و نفوذ بر اعضای سازمان است.)الوانی، شان ترغیب کند. مهمتری

4974) 

هدایت عبارت از انگیزاندن افراد زیردست برای حرکت کردن و عمل در مسیر خاص به منظور 

( مدیریت با وظیفه هدایت می تواند زمینه ای 4333رسیدن به اهداف مشخص.)هاجس ،گاینت و کارفی،

تا افراد تحت امر او به بهترین نحو عمل کنند. مدیر می تواند با الگو بودن، آشنایی عمیق را فراهم آورد 

خود با کار، آشنایی وسیع با کارکنان و تماسهای مداوم با آنها مسولیت هدایت و رهبری خود را انجام 

کار تشویق  دهد. به این صورت مدیر می تواند احساس مسولیت را در کارکنان زنده کند و آنها را به

 (4977کند.)رحمان سرشت، 

   4کنترل )نظارت( -0-0-1

کنترل فعالیتی است که ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شود و 

در صورت وجود اختالف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، به رفع و اصالح آنها اقدام می 

 ( 4974شود.)الوانی، 

                                                             
1 .  Coordination 

2 . Falt 

3 . Leadership   

4 . Control 
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  5برقراری روابط انسانی  -0-0-6

میر کمالی روابط انسانی را این گونه تعریف می کند: روابط انسانی در یك سازمان آموزشی، فرایند 

برقراری، حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دوجانبه بین اعضای یك سیستم اجتماعی است که با 

سبب تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل و تامین نیازهای منطقی، اجتماعی و روانی فرد و گروه 

بوجود آوردن زمینه های اعتماد، انگیزش، رشد و تسهیل رسیدن به اهداف سازمان آموزشی می 

( اساسی ترین راه برای برقراری روابط انسانی این است که مدیر یا رهبر 29: 4979شود.)میرکمالی، 

 (4974، 2زند، احترام الزم بعمل آورد.) وایلآموزشی نسبت با افرادی که با او در تماس هست

  9تصمیم گیری -0-0-7

میرکمالی، تصمیم گیری را فرایند انتخاب بهترین راه حل ممکن از میان راه های موجود برای حل  

( در تعریف دیگر تصمیم گیری عبارت است از عمل و یا انتخابی 4974یك مسئله می داند.)میرکمالی، 

بوقوع می که متعاقب اندیشه و تفکر در موضوعی برای حل مشکل و یا مشکالتی که در دنیای واقعیت 

 (4973پیوندد.)فخیمی، 

 مراحل فرایند تصمیم گیری را چنین بیان می کند :  1رابینز

 تعیین مشکل  -

 تعیین معیارهای تصمیم گیری  -

 تخصیص امتیاز به معیارها  -

 تعیین متغیرها و حدود اطمینان  -

 تجزیه و تحلیل معیارها  -

 انتخاب بهترین متغیر  -

 اجرای تصمیم  -

 (4973، تصمیم.)نجف بیگیارزیابی اثربخشی  -

                                                             
1 .  Human relations 

2 . Willes 

3 . Decision Making 

4 . Robbins 
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   5تغییر و تحول -0-0-8

تغییر در سازمان عبارت است از فرایند تحول و دگرگونی که باعث می شود کارها یا روشها بصورت 

متفاوتی انجام شود. مارك هنسن تغییر را عبارت از فرایند تحول و دگرگونی که در رفتارها، ساختارها، 

( مدیر 4971، 2ای از واحدهای سازمانی رخ می دهد، می داند.)هنسنخط مشی ها، و بروندادهای پاره 

باید شرایط و امکانات استفاده از برنامه های آموزشی اعضاء را برای کسب توانایی ها و مهارتهای الزم برای 

 (4979تغییر فراهم کند.)شیرازی،  درك و اجرای

 9ارزشیابی -0-0-3

را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد ارزشیابی فرایندی است رسمی که کارگر 

( میر کمالی می گوید ارزشیابی فرایند مقایسه نتایج حاصله در 4971شخصی خود آگاه می کند.)پوال،

پایان یك دوره معین با اهداف از پیش تعیین شده به منظور تعیین میزان پیشرفت، تغییر و تجدید نظر 

 (4992میرکمالی، سب با حسن یا سوء اجرای عمل و نتایج حاصله است.)در برنامه ها و دادن جزای منا

 وی همچنین مبانی فلسفی ارزشیابی را در چهار زمینه مورد تحلیل قرار می دهد: 

 ارزشیابی امری هدف گراست . -

 ارزشیابی امری ارزش گراست .  -

 ارزشیابی امری استداللی، منطقی و قضاوتی است . -

 .(4979تکاملی است.)میرکمالی،  ارزشیابی امری اصالحی و -

  4زمینه سازی یادگیری -0-0-52

وظیفه اساسی مدیر آموزشی عبارت از بهتر ساختن وضع آموختن افراد است. اگر کسی که در مقام 

مدیر آموزشی انجام وظیفه می نماید نتواند در بهبود کیفیت آموزش موثر واقع گردد، وجود او در این 

ر یه نیست. مدیر موظف است که فرصتهای بهتری برای آموختن و آموزاندن دمقام قابل دفاع و توج

مدیر باید تا آن جا که می تواند فرصتهای مطالعاتی و آموزشی مناسب را ( 4974مدرسه ایجاد کند.)وایلز، 

برای معلمان خود فراهم کند. باید مدرسه و محیط کار معلمان را به آزمایشگاه و کتابخانه ها و تمام 

 .(4992سایل مناسب تجهیز کند تا معلمین بتوانند به تدریس بهتر و متنوع تر بپردازند.)میرکمالی، و

                                                             
1 . Change 

2 . Hensen 

3 .  Evaluation 

4 . Provide to Learning 
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 5مشارکت جویی -0-0-55

در دهه قرن بیستم مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب در زمان مناسب و برای کار 

سرعت فراگیر شد. در واقع مناسب به عنوان یك نگرش کاربردی در انگیزش کارکنان مطرح و به 

مشارکت جویی، مشارکت دادن افراد واجد شرایط در تصمیم گیری های متناسب با ظرفیت آنها، به 

 (4979منظور رشد و بالندگی نیروی انسانی و نیل به اهداف سازمان می باشد.)انصاری، 

کارکنان و تغییر وضع  درسازمان، مشارکت عمدتاً وسیله مناسبی برای ایجاد انگیزش، افزایش کارایی

موجود است. در مشارکت به فرایند سهیم شدن مدیران و کارکنان در کارها توجه می شود. مدیران 

مشارکت جو دیگران را نیز در کار خود سهیم می کنند تا همکاری و همیاری برای همه ممکن شود. 

از تمرکز تصمیم گیری در دست مدیریت مشارکتی، به دخالت ذهنی و عاطفی افراد در کار می انجامد و 

افراد خاص جلوگیری می کند. نظام مشارکت در طول تاریخ به عنوان یکی از موضوعات مهم مورد توجه 

 (4977قرار گرفته است و امروزه سازمان ها به شدت از این نظام استقبال می کنند.)مشبکی، 

 0هدف گذاری -0-0-50

مدیریت برای نیل به هدفی است، پس عنصر هدف در  تعیین هدفها و اولویت بندی کردن آنها در

مدیریت هر فعالیتی اهمیت دارد و مدیریت بدون هدف بی معناست. هدف، نتیجه مطلوبی است که رفتار 

سازمانی در جهت آن هدایت می شود. در شرایط و موقعیت هایی که مدیریت اعمال می شود، همیشه 

مسیر و جهت فعالیت ها را تعیین می کند. مدیران، کارکنان  مجموعه ای از نتایج مطلوب وجود دارد که

سازمان و ارباب رجوع هر یك نتایج خاصی می طلبند. بنابراین کافی نیست که فقط هدفها مطلوب 

مدیران باشند. برای این که دیگران نیز در فعالیت های سازمان مشارکت کنند، الزم است که هدفهای 

ج مطلوبی به بار آورد. هدفها نه فقط جهت و نتیجه رفتار اعضای سازمان را سازمانی برای آنان نیز نتای

معین می کنند، بلکه در صورت جذاب بودن، انگیزه تحقق خود را در آنها بوجود می آورند. بعالوه به 

 عنوان مالك های کنترل افراد و ارزشیابی اثربخشی مدیریت، مورد استفاده قرار می گیرد.

 (4973)میرکمالی،

                                                             
1 . Participative 

2 . Goal Setting 
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 5انگیزش -0-0-59

ایجاد میل و رغبت و اشتیاق و عالقه به انجام کار سبب تشویق و جلب رضایت و خشنودی افراد از 

طریق ارضای نیازهای مادی و معنوی کارکنان می شود. انگیزش به چرایی رفتار انسان مربوط می شود. 

ا حداقل تمایل به رفتار خاصی انگیزه چیزی است که شخص را به عمل به طریقی معین وادار می سازد ی

را در او به وجود می آورد. انگیزش به دلیل پیچیدگی آن کامالً قابل فهم نیست. این پیچیدگی دالیلی 

دارد: انگیزش به چرایی رفتار مربوط است نه چگونگی آن، انگیزه ها به طور مستقیم قابل مشاهده 

ف می توانند به رفتارهای کامالً متفاوتی منجر شوند و نیستند، انگیزه های یکسان و همانند در افراد مختل

انگیزه ها نه فقط تحت تاثیر نیروهای دورن فردی قرار می گیرند، بلکه از محیط فرهنگی و اجتماعی نیز 

 (   4971تاثیر می پذیرند.)عالقه بند، 

 0بازخورد -0-0-54

ر اطالع پیدا می کند که آیا دستورات او اطالع از تاثیری که پیام در نزد گیرنده داشته و در واقع مدی

فهمیده شده است یا نه؟ و گاهی هم به صورت مستقیم مثل اظهار جواب و اعالم وصول پیام و گاهی هم 

به صورت غیر مستقیم مثل واکنش های عملی و رفتاری است. در ارتباطات سازمانی، هرچه بازخوردها 

بازخورد اولیه موجب می شود که مدیر اطالع پیدا کند که آیا  بیشتر باشند، ارتباطات موثرتر خواهند بود.

دستورات او فهمیده و پذیرفته شده است و یا درك نشده است. بدون این بازخورد ممکن است مدیر 

خیلی دیر متوجه شود که دستورات او بر اثر ادراك نادرست آنها از سوی زیردستان اجرا نشده و یا بد اجرا 

 .(4971ند، شده است.)عالقه ب

 مدیریت دانش -0-9

 تاریخچه مدیریت دانش -0-9-5

با این که مدیریت دانش امروزه به عنوان موضوعی بحث برانگیز بدل شده است اما چیز جدید 

محسوب نمی شود، از زمانی که انسان ها آموختند که باید تجارب حرفه ای خود در مشاغل مختلف را به 

دهند، دانش اداره می شد. اما در چند دهه گذشته مدیریت دانش توسط فرزندان و شاگردان انتقال 

از آمریکا به صورت جدی وارد عرصه مدیریت شد.  1و پیترسنگه 1، استراسمن9تئوریسین هایی چون دراکر

                                                             
1 . Motivation 

2 . Feedback 

3 . Druker 

4 . Strassmann 

5 . Peter senge 
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دراکر و استراسمن بیشتر در زمینه اهمیت ارتقاء اطالعات و دانش ساده به عنوان منابع سازمانی و سنگه 

روی سازمان های یادگیرنده، ابعاد فرهنگی مدیریت دانش را به وجود آوردند. دانشمندان دیگری  با تمرکز

نتایج تحقیقات خود را با عنوان بهار زیبا از دانش و ساختن منابع نوآوری در مجله مدیریت  4چون بارتون

صوص انتقال اطالعات و در خ2هاروارد به چاپ رسانیدند.تحقیقات اورت راجرز در دانشگاه استنفورد و آلن

توانست کمك بزرگی در حرکت مدیریت دانش باشد. در سال  4371-4374فن آوری طی سال های 

مفهوم هوش بشری را به جهان عرضه کرد که توانست به سرعت به عنوان یك نرم افزاری  9بارت  4379

ارهای کاربردی نشان دهد. در گروهی و کاربردی، توانمندی خود را در رابطه با دیگر سیستم ها و نرم افز

 4393، اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابتی در بین سازمان ها مشهود گردید. در سال 4391اواسط 

مجموعه ای از سازمان ها در آمریکا تالش نمود تا دانش در سازمان ها به عنوان سرمایه اعالم 

 ،(.4999شود)رادینگ،

وان براساس دو رویکرد و تکنولوژی اطالعات و مدیریت مراحل رشد و بلوغ مدیریت دانش را می ت

اطالعات بررسی کرده و بر این اساس مدیریت دانش سه مرحله را پشت سر گذاشته و در حال حاضر در 

 مرحله چهارم قرار دارد.

اولین مرحله با رویکرد و تکنولوژی اطالعات، دارای نگاهی درونی بود؛ یعنی با استفاده از  -4

( 4332اطالعات روی بهره وری سازمانی تمرکز داشت. این مرحله در حدود سالهای )تکنولوژی 

همراه با نصب و راه اندازی انواع پایگاه داده ها، پایگاه بهترین عمل و نصب لوتوس نوتر در سازمان 

 بود.

مرحله دوم با این که مشابه مرحله اول است اما روی مشتری تمرکز دارد. در این مرحله  -2

بر این است که چگونه می توان با اعمال قدرت دانایی در باره مشتریان، به آنها بهتر خدمت تمرکز 

کرد؟ در این مرحله نیز پایگاه داده های مختلفی نصب شد؛ البته همه آنها یك طرفه و منفعل و نه دو 

 طرفه و تعاملی بودند.

بود. صفحه های وب ( در واقع مرحله تعاملی 4331-2114مرحله سوم در حدود سال های ) -9

، تبادل در دسترس 1، بازرگانی الکترونیکی1تکنولوژی اطالعاتی تعاملی، تجارب الکترونیکی

 تمام وقت از ویژگی های این مرحله می باشد.
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