
  
  
  
  
  

  

  *ارائه مدل مديريت آموزشگاهي مبتني بر فراشناخت براي مديران مدارس ابتدايي
 

 2، سيد حبيب مكتبي1پريوش جعفري
  

 
 چكيده

جهت . هدف پژوهش حاضر ارائه يك مدل مديريت مبتني بر فراشناخت براي مديران مدارس ابتدايي بود
 مولفه استخراج و در قالب يك چارچوب اوليه ارائه 89د تحقق اين هدف، ابتدا با مطالعه ادبيات مربوطه، تعدا

 نفر از صاحب 40جهت تأييد چارچوب اوليه، پرسشنامه اي تنظيم و بعد از تأييد روايي و پايايي بين . گرديد
داده هاي گردآوري شده تجزيه و تحليل شد و . نظران مديريت آموزشي توزيع شد و داده ها گردآوري گرديد

مشتمل بر سه بعد و شش مولفه اصلي تدوين شد جهت تعيين وضعيت موجود رفتارهاي مديران چارچوب اوليه 
و ) قضاوت خبرگان(مدارس ابتدايي، پرسشنامه اي براساس چارچوب اوليه تدوين گرديد و پس از تأييد روايي 

از مديران ) م نمونهتعيين شده از طريق فرمول حج( نفري 314در بين يك نمونه ) 92/0آلفاي كرونباخ  (پايايي 
ميانگين، (داده هاي جمع آوري شده با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي . مدارس ابتدايي شهر تهران اجرا شد

نتايج نشان .  تجزيه و تحليل شدspssاز طريق نرم افزار )  تك نمونه ايtآزمون (و آمار استنباطي ) انحراف معيار
تحليل عاملي و تحليل مسير نيز . ران مدارس ابتدايي در حد متوسط استداد ميانگين رفتارهاي فراشناختي مدي

پيش نگري، عملكرد، (براي تدوين مدل نهايي مورد استفاده قرار گرفت و در نهايت مدلي مشتمل بر چهار بعد 
تجزيه و تحليل وظايف، خودانگيزشي و ايجاد اعتماد به (و شش مؤلفه اصلي ) تعمق در خود، و خودكارآمدي

حاصل شد كه توسط صاحبنظران نيز تأييد ) نفس، خودكنترلي، خودمشاهده گري، خودقضاوتي، و خودواكنشي

  .گرديد
  

  ، مدرسه ابتدائيفراشناخت، مديريت مبتني بر فراشناخت:  هاكليد واژه
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  مقدمه
آموزش و . جهان امروز جهاني فراپيچيده با انتظارات و ويژگيهايي متفاوت از گذشته است

 براي آماده كردن افراد جهت مواجهه با چالشهاي اين عصر فراپيچيده نيازمند نوسازي پرورش
  . و بازسازي، نگريستن از زاويه اي متفاوت و عمل كردن در مسيري متمايز است

آموزش و پرورشي مي تواند انساني متناسب با انتظارات و ويژگيهاي دنياي جديد پرورش 
ادي، سواد با معنا، همكاري، و زمينه هاي خدماتي را در دهد كه ظرفيت قضاوت، تفكر انتق

  تربيت كودكان و نوجوانان به). 1382، به نقل از قورچيان، 1آيزنر(افراد گسترش دهد 
خود (ايجاد جامعه سالم، پويا و توسعه يافته منتهي خواهد شد كه از ويژگيهاي فراشناختي 

برخوردار بوده ) 6، و خودقضاوتي5رتي، خودنظا4، خودكنترلي3، خودمشاهده گري2آغازگري
. و به عنوان افرادي مستقل فرمان رشد و حركت خود را در زندگي در اختيار داشته باشند 

ايجاد ظرفيتهاي فراشناختي در كودكان و نوجوانان مستلزم وجود مديراني است كه مديريت 
ي فوق در معلمان و خود را با رويكردي فراشناخت اعمال نمايند و الگوي توسعه ظرفيتها

  .دانش آموزان باشند
از طرف ديگر، مديريت اثربخش مستلزم ظرفيتهاي مديريت بر خود و مديريت بر محيط 

همان . در حقيقت مديريت برخود مقدمه و پيش نياز مديريت بر محيط و ديگران است. است
 نيازمند آگاهيها و نيز اشاره كرده است مديران براي خودمديريتي بهتر) 2002(گونه كه وبستر 

مهارتهاي فراشناختي از طريق تأثير بر ) 2004به نقل از كوپر، . (تواناييهاي فراشناختي هستند
، 7كليتمن و استانكوف(اعتماد به نفس موجب تقويت خودباوري و خودكارآمدي فرد شده 

  . و مهارتهاي كلي وي را بهبود مي بخشد) 2007
ريت تشبيه كرده است و اظهار داشته است كه فراشناخت به مدي) 1999(8استونسون

اطمينان از درك مسئله پيش از حل ) 1فراشناخت همانند مديريت در برگيرنده عناصري نظير 
نظارت يا باقي ماندن در مسير و اين كه ضمن حل مسئله ) 3برنامه ريزي، ) 2عجوالنه آن، 

                                           
1 Eizner  
2 Self-initiation 
3 Self-observation 
4 Self-controlling 
5 Self-monitoring 
6 Self-judgment 
7 Kleitman and Stankov 
8 Stevenson  
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ري در مورد اينكه چه كاري تخصيص منابع يا تصميم گي) 4اوضاع به خوبي پيش مي رود، و 

  .بايد انجام شود و چه ميزان وقت بايد صرف يك مسئله شود
مديراني كه در تصميم گيريهاي خود از مهارتهاي فراشناخت استفاده مي كنند سه پرسش 

چه دليلي براي انجام ) 2چه كاري بايد انجام دهم؟، ) 1: اساسي را براي خود مطرح مي كنند
مديران داراي ) 1998، 1كومار(نتيجه چگونه مورد استفاده قرار مي گيرد؟ ) 3آن وجود دارد؟، 

نگرش و صالحيتهاي فراشناخت مديراني هستند كه در اجراي وظايف عمومي و خاص خود، 
خود مديريت بوده و در سه مرحل قبل از عمل، حين عمل، و بعد از عمل برمبناي فراشناخت 

ق تر وظايف خود در عرصه هاي ذكر شده، و نيز حركت مي كنند، و با درك بيشتر و عمي
ارائه الگويي از ظرفيتهاي فراشناختي براي معلمان، كاركنان و دانش آموزان اهداف آموزش و 

  . پرورش را تحقق مي بخشند
بنابراين، بهبود مهارتهاي فراشناختي و خودتنظيم كنندگي مديران به ويژه در دوره آموزش 

ت، پتانسيل مديران را در حل مسائل مديريتي و آموزشي ارتقا داده ابتدايي كه دوره كاشت اس
و از طريق ) 2006، 3برايانت(انگيزه آنها را بهبود بخشيده ) 2000 و همكاران، 2مارشال مايز(

تقويت خودآغازگري، خود مشاهده گري، خودكنترلي و خود قضاوتي در آنها ضريب 
  .ش مي دهداطمينان تصميمات و اقدامات آنها را افزاي

 و 4بيگس(با عنايت به نقش رويكردهاي فراشناختي در بهبود مديريت برخود و ديگران 
 ، 7؛ مدل فراشناختي آموزش و مديريت جورجياي شمالي1993 ، 6 به نقل از گوردون5مور

، نقش و اهميت مديريت آموزشگاهي دورة ابتدايي در تربيت منابع انساني فرهيخته ) 1999
بازنگري در شيوه هاي مديريت به ويژه مديريت آموزشي در جهان ) 1386ميركمالي، (

  . فراپيچيده امروزي و متناسب سازي آن با الزامات عصر دانايي ضروري مي نمايد
  

  پيشينه پژوهش
 جستجو در ادبيات پژوهش حاكي از آن است كه پيشينة پژوهشي و نظري در خصوص 

                                           
1 Kumar  
2 Marshal Maes 
3 Brayant  
4.Bigs 
5.Moor 
6 Gordon 
7. North Georgia college and university  
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 است و پژوهشي در زمينه مديريت مبتني "يادگيري -ياددهي "فراشناخت در ايران، محدود به 

اما در دهه هاي . بر فراشناخت و حتي رابطه مديريت و فراشناخت در كشور انجام نشده است
اخير در سطح جهان صاحبنظران متعددي به طور مستقيم و غيرمستقيم اهميت فراشناخت را در 

اي مديريت مبتني بر فراشناخت به طور مديريت مورد تأكيد قرار داده اند اما با وجود اين بر
  . اعم و مديريت آموزشگاهي به طور اخص مدلي ارائه نشده است

 2با استفاده از چارچوب ادراكي كوكس و راجا) 2008( و همكاران 1سامسونويچ
آنها در توضيح چارچوب كلي خود مي گويند فرد ابتدا دست به . چارچوبي را ارائه داده اند

اه برداشت هايي از محيط و ديگران دريافت مي كند كه اين سئوال را در او عمل مي زند آنگ
چرا اين كار را انجام دادم؟ سپس به مرحله استدالل مي رسد و با نظارت بر : ايجاد مي كند

عمل و انديشه خود، چگونگي آن را بررسي مي كند كه همان فرااستدالل يا فراشناخت است 
  عملكرد براساس فراشناخت دست به انتخاب عمل آگاهانهو پس از اين مرحله با كنترل

آنان براساس چرخه سه مرحله اي مولفه هاي فراشناخت، سه مرحله پيش از عملكرد، . مي زند
عملكرد، و پس از عملكرد را تحت عناوين پيش نگري ، عملكرد، تعمق در خويشتن را معرفي 

  . كرده اند
 اين نتيجه رسيده است كه فراشناخت و نيز در تحقيق خود به) 2006(برايانت 

بنابراين مي توان براي بهبود . خودثمربخشي از طريق آموزش، مهارت و تجربه بهبود مي يابد
رفتارهاي فراشناختي مديران مدارس ابتدايي تمهيدات الزم جهت آموزش فراشناخت و ابعاد و 

  .هم كردمؤلفه هاي آن و مديريت مبتني بر فراشناخت را براي آنان فرا
در تحقيق خود تحت عنوان فراشناخت در بزرگساالن اين نتايج را به دست )2005 (3كوپر

فراشناخت با افزايش سن و تجربيات آموزشي افزايش مي يابد، نظم فراشناختي به ويژه : آورد
  . تحت تأثير افزايش سن و تجربه قرار دارد

 است كه يكي از اصول كليديبه نقل از نلسون و نارنز اظهار داشته ) 2004(4راچل

نظريه هاي فراشناختي اين است كه افراد از سازوكارهاي تعمق در خود برخوردار مي شوند 
وي در . كه به ارزشيابي پيشرفت خود و تغيير فرايندها و روشهاي بهبود مستمر كمك مي كند

                                           
1 Samsonovich 
2 Cox & Raja 
3 Cooper 
4 Rachel  
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اي مدل فراشناختي خود يك فرض اساسي را تأييد كرده است كه خودآگاهي و مهارته

 فراشناختي تغييرات مثبتي را در ادراكات و توجه اعضاي گروه در شرايط تضاد بوجود

اين تغييرات مثبت به باورهاي فرد نسبت به اينكه چگونه تفكر و ذهن بايد كار كند . مي آورد
  . و چگونه نبايد كار كند مربوط مي شود

اتژيك و تصميم رهبري استر"در مقالة پژوهشي خود تحت عنوان ) 2003 (1لورنس
بيان داشته است كه ظرفيت رهبري و تفكر استراتژيك مستلزم تجسم عملكرد، "گيري

اي،  اي، راهبردهاي حرفه فراشناخت، خودآگاهي، قضاوت، دانش، مهارت، و تجربه حرفه
آگاهي از محيط، مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي حل مسأله، مهارتهاي تصميم گيري، قدرت 

وي تأكيد كرده است كه بدون تفكر فراشناختي فرد قادر به . و ديگران استبرانگيزاندن خود 
مديريت خود به عنوان يك رهبر و متفكر استراتژيك نخواهد بود چون فراشناخت ظرفيتي را 

وي بر اين باور . در فرد ايجاد مي كند كه قادر به نظارت بر فرايندهاي تفكر خود خواهد بود
وي چنين گزارش كرده است . ي قابل اكتساب و آموختني هستنداست كه مهارتهاي فراشناخت

  .كه ظرفيت فراشناخت با افزايش سن افزايش مي يابد
در مدل خودتنظيم كنندگي خود، شش مؤلفه را براي فراشناخت معرفي ) 2003 (2جكسون
، )شامل تجزيه و تحليل وظايف، تنظيم هدف، و استراتژيهاي وظيفه(انديشي  آينده: كرده است

شامل خودكارآمدي، نتايج موردانتظار، عالقه ذاتي به وظيفه و تمركز (باورهاي خودانگيزشي 
شامل خودكنترلي، خودآموزي، تحليل، مديريت زمانف استراتژيهاي (، عملكرد )بر هدف

شامل نظارت شناختي، (گري  ، خود مشاهده)وظيفه، استقبال از كمك، سازماندهي محيط
، و خودانديشي و بازتاب )شامل خودقضاوتي، خودارزشيابي( خود، تعمق در)خودگزارشدهي

وي براي هر يك از اين مولفه ها نيز ). شامل رضايت از خود و خودسازگاري(به خود 
زيرمولفه هايي قايل شده است و دريافته است كه اين تواناييها به پيش نگري، عملكرد، و 

  . گرددتحليل و تعمق برعملكرد به شكل مطلوب و مؤثر مي
نيز در پژوهش خود با تأكيد بر بهبود خودارزيابي براي ) 2002( و همكارانش 3گريويل

تحقق خودمديريتي اشاره كرده اند كه فراشناخت از طريق مهارتهاي خودنظارتي و خود تنظيم 

                                           
1.Lawrence 
2 Jackson  
3 Gravill 
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آنها به اين نتيجه رسيدند كه . كنندگي نقش كليدي در خودمديريتي افراد ايفا مي كند

 خودآگاهي دو بعد مهم فراشناخت هستند كه افراد را به سوي خودمديريتي خودكارآمدي و
چون افرادي كه خودآگاهي كمتري دارند به تواناييهاي خود كمتر اعتماد . سوق مي دهند

اين پژوهشگران به نقل از زيمرمن و شونك . دارند و كمتر قادر به مديريت بر خود هستند
خودكارآمدي، خودآگاهي، چابكي، خودنظارتي، : ه اندهشت مؤلفه براي فراشناخت بيان كرد

آنها بر اين باورند كه اين مؤلفه ها به ويژه مؤلفة . تنظيم اهداف، خودانگيزشي، توجه و انتخاب
يافته هاي آنها نشان داد . خودكارآمدي و خودآگاهي از عوامل مهم مديريت بر خود هستند

از طريق خودآگاهي منجر به بهبود خودمديريتي آنها كه افزايش اعتماد افراد به قابليتهاي خود 
 هم چنين نتايج آنها. مي شود و خودآگاهي بيشتر به خودارزيابي در آنها منجر خواهد شد

نشان داد كه ساير جنبه هاي فراشناخت مانند تعيين اهداف، توجه، خودنظارتي، چابكي، 
  . گذارندخودانگيزشي و انتخاب استراتژيكي بر خودمديريتي اثر مي

كنندگي فراشناختي خود مي گويد در خود  در تئوري خود تنظيم) 2002 (1زيمرمن
هاي ذاتي و   بيشتر از قابليت"توجه" است و "تنظيمي مبتني بر فراشناخت تاكيد بر توجه

او همچنين خودآغازگري، پايداري، خود باوري و . آموزش خوب، بر عملكرد اثر دارد
وي نيز معتقد است . داند كنندگي مي لي فراشناخت و خودتنظيمخودرهبري را از عوامل اص

  .كنندگي فراشناختي در سه حيطه قبل، هنگام و بعد از عملكرد انجام مي شود خود تنظيم
زيمرمن در مدل فراشناخت خود، فراشناخت را مشتمل بر يك زمينه محيطي و سه حيطه 

ته است و معتقد است ابتدا فرد در دورانديشي و پيش نگري، عملكرد و تعمق در خود دانس
مرحله دورانديشي به اهداف متمركز مي شود، وظايف را تعيين مي كند و از طريق مثبت 

سپس در همراهي با محيط درون ذهني و . انديشي و تصورات روشن به خود انگيزه مي دهد
بع محيط براي برون ذهني به عمل مي پردازد و ظرفيتهاي خود را به همراه كمك گرفتن از منا

در اين مسير از طريق خودمشاهده گري و نظارت بر خود و . انجام وظيفه بكار مي گيرد
در مرحله آخر با تعمق در خود از . عملكردش مي كوشد در مسير درست هدف قرار گيرد

طريق خودقضاوتي و خوداستنباطي و براساس بازخوردهاي حاصل از ارزشيابي خود و 
 ده به تالشهاي خود پاداش مي دهد و از تكرار اعمال ناقص و ضعيف عملكردش را بررسي كر

                                           
1.Zimerman 
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  .خودداري مي كند

در پژوهش خود پيرامون تأثير فراشناخت برتصميم گيريهاي مديريتي، )1998 (1كومار
ضمن اشاره به كليدي بودن تصميم گيري در وظايف مديريتي، اظهار داشته است كه مديران 

براساس نتايج . واناييها و مهارتهاي فراشناختي استفاده مي كنندموفق هنگام تصميم گيري از ت
پژوهش وي، فراشناخت بر عملكرد مديران و به ويژه در مهارتهاي حل مسئله و تصميم گيري 
آنها تأثير جدي دارد و مديراني كه در زمينة فراشناخت آموزش ديده اند نسبت به ساير مديران 

با جمع بندي ادبيات و پيشينه .  بهتري برخوردار هستندو كارشناسان از قدرت تصميم گيري
مذكور سوال اصلي پژوهش حاضر اين است كه چه مدلي را مي توان براي مديريت 
آموزشگاهي مبتني بر فراشناخت ارائه داد؟ و اين مدل از چه ابعاد و مؤلفه هايي تشكيل مي 

اد و مؤلفه هاي مديريت مبتني بر شود؟ و وضع موجود مديران ابتدايي شهر تهران نسبت به ابع
  فراشناخت چگونه است؟ 

  
  روش 

اي و كاربردي، و از نظر نحوة اجرا و دستكاري متغيرهـا،             اين پژوهش از نظر هدف، توسعه     
  .توصيفي از نوع پيمايشي است

جامعة آماري جهت تعيين اعتبـار چـارچوب اوليـه و تناسـب مـدل پيـشنهادي                  :آزمودني ها 
نظـران مـديريت آموزشـي بودنـد و بـراي بررسـي وضـع موجـود مـديران                   چهل نفر از صاحب     

 نفـر از طريـق فرمـول حجـم      314 نفر كـه از ميـان آنهـا          1746مدارس ابتدايي شهر تهران شامل      
  .اي نسبي و تصادفي ساده انتخاب شدند گيري طبقه نمونه كوكران و به روش نمونه

 گويه بـوده كـه در سـه         89اخته حاوي    ابزار اندازه گيري پژوهش، پرسشنامة محقق س       :ابزار
بعد مديريت مبتني بر فراشناخت تنظيم شده و به بررسي رفتارهاي فراشناختي مـديران مـدارس                

روايـي صـوري و     . ابتدايي از طريق محاسبة امتياز آنان در وضعيت موجود پرداخته شـده اسـت             
 نفـر   36 آزمايشي بين    و پايايي آن پس از اجراي     2محتوايي پرسشنامه از طريق قضاوت خبرگان       

از مديران مدارس ابتدايي كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند، از طريق محاسـبه ضـريب          
  . محاسبه شده است) 92/0(آلفاي كرونباخ 

                                           
1.Kumar 
2 Expert Judgment 
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ميـانگين،  (هـا از آمـار توصـيفي         بـراي تجزيـه و تحليـل داده       : شيوه تجزيه و تحليل داده هـا      

از طريـق   ) اي، تحليل عاملي و تحليل مسير       تك نمونه  tآزمون  (و آمار استنباطي    ) انحراف معيار 
  .  استفاده شدspssنرم افزار 

  

  يافته ها
  هاي مديريت آموزشگاهي مبتني بر فراشناخت كدامند؟  ابعاد و مؤلفه:سؤال اول

اي و  هاي مديريت آموزشگاهي مبتني بر فراشناخت براساس مطالعات كتابخانه ابعاد و مؤلفه
و مطالعة پيشينة تحقيق در ايران و ) ها، رويكردها  ها، چارچوب ها، مدل نظريه(مباني نظري 

 گويه استخراج و پس از 89جهان، با تأكيد ويژه بر مديريت آموزشگاهي و دورة ابتدايي، در 
 شاخص تدوين و 89 مولفة اصلي و 6سنجي از افراد خبره، در سه بعد و  نامگذاري و نظر

  ). نشان داده شده است1 هر بعد در جدول شماره تعداد شاخصهاي(بندي شد  طبقه
    :پيش نگري مشتمل بر: بعد اول

 تجزيه و تحليل وظايف با زير مولفه هاي تعيين اهداف، طراحي استراتژيك،  .1

خودانگيزشي و ايجاد اعتماد به نفس با زير مولفه هاي ارزشيابي خودكارآمدي، پيش  .2
توجه جدي در پيگيري اهداف و نتايج بيني نتايج موردانتظار، درك ارزش نتايج، 

 موردانتظار

  عملكرد مشتمل بر : بعد دوم
خودكنترلي با زير مولفه هاي خودآموزي، كنترل توجه در عملكرد، كاربرد ذهنيت و  .1

تجسم، مديريت زمان، استراتژيهاي وظيفه، استقبال از كمك ديگران، و بهره گيري از 
 محيط

 خودمشاهده گري با زير مولفه هاي نظارت دروني، ثبت رويدادها،  .2

  :تعمق در خود مشتمل بر: بعد سوم
 خودقضاوتي با زير مولفه هاي خودارزشيابي، و برقراري نسبت علّي بين عملكرد و  .1

 هدف

 واكنش نسبت به خود با زير مولفه هاي خودسازگاري و رضايت از خود .2
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   مديريت آموزشگاهي مبتني بر فراشناختابعاد و مؤلفه هاي:1جدول 
 تعداد شاخص ابعاد مديريت مبتني بر فراشناخت

 33 پيش نگري
 39 عملكرد

 17 تعمق در خود
 

وضعيت كنوني مديران مدارس ابتدايي شهر تهران نسبت به ابعاد و مؤلفه هاي : سؤال دوم
 مديريت مبتني بر فراشناختي چگونه است؟

  
نگين رفتارهاي فراشناختي مديران در ابعاد مديريت مقايسه ميا : 2جدول 

 مبتني بر فراشناخت
 شاخص ها

تعداد  ابعاد
 آزمودني

تفاوت 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

T محاسبه 
 شده

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

849/0 314 پيش نگري  57/2  855/5  313 000/0  
742/0 314 عملكرد  88/2  554/4  313 000/0  

908/0 314 تعمق در خود  05/3  262/5  313 000/0  
 

همانگونه كه جدول نشان مي دهد بين ميانگينهاي محاسبه شده در هر سه بعد و ميانگين 
شاخص هر بعد تفاوت معناداري مشاهده مي شود و مي توان نتيجه گرفت كه بين ميانگين 

. وجود داردرفتارهاي فراشناختي مديران در ابعاد مختلف و ميانگين هر بعد تفاوت معناداري 
به بعد تعمق در خود و پايين ) 40/6(باالترين ميانگين در ابعاد مديريت مبتني بر فراشناخت 

ها در  هاو زير مؤلفه به بعد عملكرد تعلّق دارد ولي در تمامي ابعاد و مؤلفه) 34/6(ترين ميانگين 
  . حد متوسط بوده اند

ر فراشناخت براي مديران مدارس چه مدلي را مي توان براي مديريت مبتني ب: سؤال سوم
  ابتدايي شهر تهران ارائه نمود؟

براي پاسخ به اين سؤال پس از تأييد عامل پذيري گويه ها از طريق آزمون بارتلت، تحليل 
 و 32 و 18گويه ( بود 5/0عاملي انجام و پس از حذف سه گويه كه بار عاملي آنها كمتر از 
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در اينجا با توجه به . استخراج و بارعاملي آنها تعيين شد گويه 86چهار بعد اصلي از ميان ) 42

 مربوط به اعتماد به نفس و خودكارآمدي و عكس 52 و 26 و 19اينكه گويه هاي شمارة 
 38 مربوط به داشتن تصوير روشن از آينده و گوية شمارة 21العمل به محيط و گوية شمارة 

مل چهارم با بررسي مجدد ادبيات و مربوط به خودآگاهي مدير مي شد، جهت نامگذاري عا
در ) ده نفر(پيشينة پژوهش، با توجه به مستندات، نامگذاري اوليه انجام شد و از صاحبنظران 

اين خصوص نظرسنجي شده و در نهايت عامل چهارم، خودكارآمدي نامگذاري شد و ابعاد 
  :چارچوب ادراكي به شرح زير تعيين شد

  پيش نگري -1
 عملكرد  -2

 تعمق در خود  -3

 خودكارآمدي -4

ها بريكديگر و با توجه به بار عاملي  سپس با بررسي تحليلي آثار احتمالي ابعاد و مولفه
  .اي ارائه شده مدل مديريت مبتني بر فراشناخت تدوين شد ها و زيرمولفه ابعاد، مولفه
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   مدل مديريت آموزشگاهي مبتني برفراشناخت :1شكل شماره 
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رائه شده از ديدگاه صاحبنظران چگونه است؟ براي پاسخ درجة تناسب مدل ا: سؤال چهارم

  . به اين سؤال از دو روش استفاده شد
براي ارائه مدل مديريت مبتني برفراشناخت بريكديگر، از تحليل  تحليل مسير: روش اول 

  .مسير استفاده شد كه در نمودار زير نمايش داده شده است

  
  تي مديران تحليل مسير رفتارهاي فراشناخ: 1نمودار 

  
با توجه به نمودار فوق، رفتارهاي فراشناختي مديران متغير وابسته و چهار بعد اصلي شامل 
پيش نگري، عملكرد، تعمق در خود و خودكارآمدي به عنوان متغير مستقل محسوب شده و 

بطه براساس نتايج تحليل مسير دو را. نوع رابطه و تأثير آنها بر يكديگر از دو ديدگاه بررسي شد
در تبيين رابطه مستقيم مي توان . مستقيم و غيرمستقيم بين متغيرهاي مستقل و وابسته وجود دارد

گفت كه متغيرهاي مستقل عملكرد و پيش نگري، تعمق در خود و خودكارآمدي به 
 رفتارهاي فراشناختي مديران را توجيه مي كند و در 117/0 و 204/0 و 355/0 و 362/0ترتيب

 عملكرد مديران به 077/0يرمستقيم بين متغييرها نتيجه گيري شد كه تبيين رابطه غ
 به پيش نگري مربوط مي شود و از طرف ديگر 579/0 به تعمق و 318/0خودكارآمدي، 

بنابراين بيشترين تأثير مستقيم در .  پيش نگري مديران به تعمق در خود بستگي دارد030/0
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عملكرد و كمترين آنها مربوط به خودكارآمدي رفتارهاي فراشناختي مديران مربوط به بعد 

  . است
متغير عملكرد و نتايج آزمون مجدد رگرسيون به شيوة βهمچنين با توجه به ضريب 

Stepwise و از آنجا كه هريك از عوامل پيش نگري و تعمق در خود و خودكارآمدي به 
توجيه مي كنند، متغير عملكرد به عنوان متغير  ، عملكرد را 965/0 و 968/0 و 948/0ترتيب 

  .مستقل از مدل خارج و به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شد
  نظرسنجي از صاحبنظران : روش دوم

پس از تأييد رابطة متغيرها و چگونگي تأثير آنها بريكديگر بر مبناي نتايج تحليل مسير، 
 نفر صاحبنظر در رشته مديريت 20ين و از چارچوب ادراكي مديريت مبتني برفراشناخت تدو

آموزشي خواسته شد تا ميزان تناسب ابعاد و مؤلفه ها و زير مؤلفه ها را تبيين نمايند، جمع 
  .آوري داده هاي مربوط به اين نظرسنجي، تناسب مدل را از ديدگاه آنان تأييد نمود

  
  گيري بحث و نتيجه

آموزش و مديريت آن از اهميت فزاينده اي در عصري كه آن را عصر دانايي ناميده اند 
با عنايت به نقش فراشناخت در بهبود مديريت، رهبري و تصميم . برخوردار گرديده است

؛ بيگس و مور به نقل از گوردون، 2006؛ برايانت، 2000مارشال مايز و همكاران، (گيري 
لي براي كاربست اين پژوهش با هدف ارائه مد...)  و 2007؛ كليتمن و استانكوف، 1993

مديريت آموزشگاهي ارائه شده است به اين اميد كه بتواند به عنوان يك قطب نما حركت 
مديران را به سمت غايتهاي متعالي آموزش و پرورش جهت داده و اثربخشي آنها بهينه و بيشينه 

اصلي همانگونه كه يافته ها نشان مي دهد مدل ارائه شده متمركز بر سه بعد يا حيطه . سازد
دورانديشي و پيش نگري، عملكرد و تعمق در خود مي باشد كه با پژوهشهاي سامسونويچ و 

كه حيطه هاي اصلي فراشناخت را سه ) 2002(، زيمرمان )2003(، جكسون )2008(همكارانش 
) 1999(بعد ذكر شده اعالم كرده اند همسو مي باشد اما با مدل جورجياي شمالي امريكا 

كنترل، (با توجه به اينكه مدل جورجياي شمالي امريكا بر سه بعد فراشناخت . تفاوتهايي دارد
تأكيد كرده است ) تصميم گيرنده، تسهيل كننده، رهبر(و سه نقش ) برنامه ريزي، و ارزيابي

مي توان ادعا كرد مدل ارائه شده در اين پژوهش، با عنايت به اينكه عالوه بر سه بعد 
 شاخص مرتبط با وظايف مديران آموزش ابتدايي را در بر 89 و  مولفه هاي اصلي6فراشناخت، 
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مي گيرد از جامعيت بيشتري برخوردار بوده و مي تواند راهنماي عملي براي آموزش مديران 

  . قرار گيرد
يافته هاي اين پژوهش بيانگر آن است كه مديران مدارس ابتدايي اگرچه داراي رفتارهاي 

با توجه به اينكه . ي فراشناختي آنان در حد متوسط استفراشناختي هستند، ولي رفتارها
مديران مدارس ابتدايي شهر تهران به رغم عدم آگاهي از فراشناخت و عناصر و مؤلفه ها و 
استراتژيهاي آن، داراي رفتارهاي فراشناختي هستند ممكن است اين ميزان برخورداري ناشي از 

تحقيقات نشان مي دهد كه فراشناخت . ن باشدسن، تحصيالت و تجربه آموزشي و مديريتي آنا
و اينكه ). 2000، و لورنس 2005كوپر، . (با افزايش سن و تجربه آموزشي افزايش مي يابد

مديران مدارس ابتدايي از حد متوسطي از رفتارهاي فراشناختي برخوردارند و از شرايط 
 و آشنايي با دانش و مطلوب فاصله دارند، احتماالً ناشي از عدم بهره مندي از آموزش

با توجه به اينكه همان گونه كه . فرايندهاي فراشناختي و نيز مديريت مبتني برفراشناخت است
نشان مي دهد مهارتهاي فراشناختي ذاتي ) 1998(و كومار ) 2000(يافته هاي پژوهش لورنس 

  ايي درنيست و اكتسابي و آموختني است لذا اين كمبود را مي توان با پيشنهاد سرفصله
  . برنامه هاي آموزشي مديران برطرف كرد

يافته اصلي پژوهش حاضر، مدلي است كه مديران را در جهت پاسخگويي به انتظارات 
فزاينده جهان نو و جامعة پويا و توسعه يافته و اهداف پيشرفته آموزش و پرورش نوين، براساس 

چنانچه مديران مدارس . ي سازدابعاد و مؤلفه هاي مديريت مبتني بر فراشناخت، توانمند م
ابتدايي از صالحيتهاي فراشناختي ارائه شده برخوردار شوند و در اين تواناييها تسلط كافي 

براساس مدل بدست . يابند نقش رهبري و هدايت سكان مدارس را بهتر مي توانند ايفا كنند
 دورانديشي و پيش آمده از تحليل مسير، مديريت مبتني بر فراشناخت متأثر از چهار متغير

  . نگري، عملكرد، تعمق در خويشتن و خودكارآمدي است
براساس مدل پيشنهادي، در مديريت مبتني برفراشناخت، پيش نگري دورانديشي، عملكرد 

بنابراين آماده سازي . و تعمق در خود از عوامل اصلي و اساسي بسيار مؤثر به شمار مي آيند
وزش و مهارت آموزي آنان در خصوص اين عوامل مديران مدارس ابتدايي از طريق آم

افزون بر اين توانمندسازي مديران مدارس ابتدايي در اين ابعاد برتوانائيهاي . ضرورت دارد
خودمديريتي آنان كه مقدمة مديريت بر محيط و ديگران است، تأثير مثبت و سازنده اي 
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 و همكاران 1ز جمله، سامسونويچاين يافته ها با يافته هاي پژوهشهاي بسيار ا. خواهد داشت

  . هماهنگي دارد) 2007 (3، كليتمن و استانكوف)2008 (2، جكسون) 2008(
بديهي است باورهاي . خودكارآمدي چهارمين بعد مهم مدل پيشنهادي است

خودكارآمدي عالوه بر تأثير مستقيم و غيرمستقيم كه بر مديريت برخود و مديريت مبتني بر 
مل مهمي در مواجهه موفقيت آميز با مسايل و مشكالت فردي و سازماني فراشناخت دارد، عا

كه معتقدند ) (2007(اين يافته با يافته هاي كليتمن و استانكوف. مديران مدارس ابتدايي است
، يافته هاي گريويل و )افزايس باور فرد به تواناييهايش منتهي به بهبود عملكرد فرد مي شود

، )بعد مهم فراشناخت را خودآگاهي و خودكارآمدي دانسته اندكه دو ) (2002(همكارانش 
كه خودادراكي و خودكارآمدي را از عوامل موفقيت افراد در تصميم گيري ) (2006(برايانت 
  . همسو مي باشد) مي داند

با توجه به اهميت توانائيها و مهارتها و رفتارهاي مديريت مبتني بر فراشناخت در ايجاد 
 آموزشگاهي مدارس ابتدايي توصيه مي شود، مديران مدارس ابتدايي از تحول در مديريت

طريق آموزش هاي ضمن خدمت، كارگاه هاي آموزشي، مهارت آموزي، به اين مهارتها و 
توانائيها مجهز شوند و در انتصاب مديران جديد صالحيتهاي مرتبط با مديريت مبتني بر 

  .   قرار گيردفراشناخت در كنار ساير صالحيتها مورد توجه
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