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Abstract  
The aim of this study was to predict the performance of primary school principals in terms 

of components of brain executive functions .The present study is a descriptive-correlational 
and statistical population including all school principals in District 7 of Mashhad. The sample 
size of 106 people was determined by stratified sampling method using proportional 
calculation using Cochran sampling formula. Data were collected using the Executive 
Function Questionnaire with reliability (0.88) and the school principals' performance 
evaluation questionnaire with reliability (0.90). The results of Pearson correlation coefficient 
showed that there is a positive and direct correlation between executive functions of 
managers' brains and their performance (sig = 0.0001, r = 0.71) at a significant level (a = 
0.01). Also, the results obtained from stepwise regression showed that in the best predictive 
model (fifth model) for the performance of primary school principals in District 7 of 
Mashhad, the component of Social cognition has the least predictive role (Beta = 0.156) and 
the flexibility component has the most predictive role (Beta= 0/482). According to the 
obtained findings, it is necessary to ensure the high level and quality of their functions in 
order to select and appoint school principals in order to perform their duties optimally. 

Keywords: Executive functions, Job performance, Performance appracial, Performance of 
primary school principals.  
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های بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مؤلفهپیش

 کارکردهای اجرایی مغز

 4حی، کیوان صال3رضا رستمی، 2سیدمحمد میرکمالی، 1فرشته قائمی

 دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،. 1

 ، دانشگاه تهران، تهران، ایرانیتشناسی و علوم تربیریزی آموزشی، دانشکدة روان. استاد، گروه مدیریت و برنامه2
 ران، دانشگاه تهران، تهران، اییتشناسی و علوم تربیشناسی، دانشکدة روان. استاد، گروه روان3

 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران یتشناسی و علوم تربی. استادیار، بخش تخصصی پژوهش و سنجش، دانشکدة روان4

 (27/11/1399؛ تاریخ پذیرش: 29/09/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده 

پاسخ، توجه  ظیر؛ بازداریهای کارکردهای اجرایی مغز نلفهؤبینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مپژوهش حاضر با هدف پیش
 ةهمبستگی و جامع -گیری و شناخت اجتماعی، انجام شد. پژوهش حاضر توصیفیریزی، تصمیمپذیری، برنامهکاری، انعطافة پایدار، حافظ

ر تعیین نف 106ای با احتساب متناسب، حجم نمونه گیری طبقهمشهد بوده که با روش نمونه 7 ةآماری شامل کلیه مدیران مدارس ناحی
( 90/0کرونباخ )ارزیابی عملکرد مدیران مدارس با آلفای ة( و پرسشنام88/0پرسشنامه کارکردهای اجرایی با پایایی )ها با استفاده از شد. داده

، sig=0001/0که بین کارکردهای اجرایی مغز مدیران با عملکرد آنان )نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن بود گردآوری شد. 
71/0 =r)  های رگررسیون گام به گام نشان داد در بهترین یافته ،همبستگی مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین 01/0در سطح معناداری

کننده بینیاجتماعی کمترین نقش پیششناخت ةلفؤمشهد، م 7 ةبینی )مدل چهارم( برای عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیمدل پیش
(156/0 =Betaو م )بینیپذیری بیشترین نقش پیشانعطاف ةلفؤ( 482/0کننده =Beta.را دارد ) دست آمده، ضرورت های بهبا توجه به یافته

اول از میزان و کیفیت باالی کارکردهای ایشان  ةدر درج وظایف خویش، ةدارد برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به منظور انجام بهین
 د.کراطمینان حاصل 

 ارزیابی عملکرد، عملکرد شغلی، عملکرد مدیران مدارس ابتدایی، کارکردهای اجرایی.  لیدی:واژگان ک
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 مقدمه

یکی از دانشمندان مشهور مدیریت بر این باور است که مدیریت کارآمد و اثربخش،  ،1پیتر دراکر

توسعه  حال نیازترین عامل برای کشورهای در یافته و موردعامل اصلی موفقیت در کشورهای توسعه

به وجود مدیرانی اثربخش و کارآمد  ایرانتوسعه از قبیل  حال در کشورهای در ،است. به همین سبب

کشورهاست،  ةهای اصلی توسعپرورش که یکی از عامل و ویژه در آموزشها بهبخش ةدر هم

رفت در توسعه و پیشو پرورش آموزش  نیازمند است. چون نقش مدیران کارآمد و اثربخش در

نظران بر این باورند که عملکرد یک ملت یا جامعه به جامعه انکارناپذیر است تا آنجا که صاحب

 ،(. به عبارتی1389، پور، طالقانی و یحییعملکرد مدیریت آموزشی آن جامعه بستگی دارد )عسگری

مدارس و  ةدر سطوح مختلف آن، عامل اصلی توسعو پرورش آموزش  رهبری و مدیریت نظام

 ،(. به همین دلیل2018، 4؛ بوش2019، 3؛ استمپر و الدر2019، 2یشرفت جوامع است )وانجیروپ

گذاران، متخصصان و توجه زیادی را از سوی سیاستو پرورش آموزش  نظام رهبری و مدیریت در

 (.2010، 5گذشته به خود جلب کرده است )اسپلین و هیلی ةمحققان در بسیاری از کشورها طی ده

خویش  ة(، در مطالع1398) زاده، صالحی و مقدمنیاصادقییابد که وع تا به آنجا اهمیت میاین موض

نظام آموزش و ترین عوامل تعالی یا تباهی مهممدارس را از  کیفیت نظام ارزشیابی عملکرد مدیران

و با سازی نظام ارزشیابی پویا اجرایی( 1399علیان و صالحی )سید ،همچنین کند.پرروش معرفی می

که با مشارکت عوامل  را ضمانت اجرایی برای تشخیص کیفیت انتصاب و عملکرد مدیران مدرسه

در بهبود فضای تعاملی در مدرسه و جلوگیری از  بدیلعاملی بیانسانی درون مدرسه انجام شود، 

  .کنندمعرفی می احتمالی ةرفتارهای استثمارگرایان

، ، صالحی و بهرامی؛ خصالی1389، ، حمیدی و نجفییخان)موسی های پیشینبا توجه به پژوهش

زاده گندمانی، ؛ کیهانی کری، تقی1397کریمیان،  و ؛ طیبان1397، ، پهلوان و شجاعی؛ صالحی1394

                                                           
1. Peter Drucker 

2. Wanjiru 

3. Stamper & Elder 

4. Bush 

5. Spillane & Healey 



250                                                   1401 ، تابستان2، شمارة 11مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، دورة 
 

امروزه، ناکارآمدی و پرورش آموزش  ترین مشکالت درونی نظامیابیم که یکی از اساسیدرمی (1397

بودن عملکرد غیر اثربخش مانند هاییناکارآمدی ،ای مثالبر ؛عملکرد مدیران نظام آموزشی است

به وجود نیاوردن  ،مدیران مدارس در به وجود نیاوردن محیطی پویا و فعال در مدارس و همچنین

بهتر مدرسه و ناکارآمدی در وظایف  ةجلب مشارکت اولیا و معلمان برای ادار برای ایزمینه

ها و عملکردهای معلمان ها، روشها و فعالیتی علمی از برنامهریزی، کنترل، نظارت و ارزشیاببرنامه

اد یک جو آموزان و ایجو سایر کارکنان و ناکارآمدی در برقراری روابط انسانی با معلمان، دانش

های مدیران این بیان ویژگی (. در تصدیق1395مدرسه )مشکانی، اکبری و فضایلی، پرنشاط در محیط 

( به نقل از دبیران بیان شد به این قرار 1389) ، حمیدی و نجفیخانیسیناموفق که در پژوهش مو

های اداری آگاهی ندارند بود: مدیران دانش و علم کافی برای ادارة امور مدرسه را ندارند، از بخشنامه

اند، از امکانات مدرسه درست و خوب توجههای جدید بیوریاکنند، به فنتوجهی میها بیو به آن

پسندند، به نظرات معلمان و دبیران توجه های سنتی ادارة مدرسه را میکنند، شیوهه نمیاستفاد

کنند. ریزی دارند، زمینة بروز خالقیت و نوآوری را فراهم نمیدهی و برنامهکنند، ضعف سازماننمی

 ةهای مرتبط با عملکرد مدیران مدارس که در طول یک دهشواهدی از پژوهش ةارائ ،کلی طوربه

دهد همچنان موضوع ضعف عملکرد مدیران مدارس یکی از گذشته صورت گرفته است، نشان می

که نیاز است برای بهبود آن در این زمینه تحقیق و  و پرورش استآموزش  مشکالت اساسی نظام

شک کوشش در جهت ارتقای بهبود و توانمندسازی عملکرد مدیران آموزشی یزیرا ب بررسی شود.

های کاهد، آنان را در جریان اثربخش برنامهه بر اینکه از بار مسائل و مشکالت میکشور، عالو

(. در واقع، کوشش 65، ص1393بند، هدهد )عالقکشور یاری می ةو رشد و توسع آموزشی و پرورشی

پذیر به دو صورت برای امکان ناارتقا و بهبود و توانمندی عملکرد مدیران آموزشی برای محقق برای

یکی بررسی عوامل بیرونی و دیگری بررسی عوامل درونی تأثیرگذار بر عملکرد مدیران  ،است

حسینی ، ؛ غفاری1393ابیلی و همکاران، از قبیل های بسیاری )پژوهش ،مدارس است. در این راستا

؛ شهبازی و همکاران، 1389الیی، اسابق و و؛ امینی1395؛ پورکریمی و همکاران، 1397، و داوودی

 ، اماگرفته است انجام( 1393؛ حمیدی و همکاران، 1395، ، محمدی و حسینی فرزادسلیمی ؛1388
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جمله عوامل  کمتر پژوهشی برای بهبود عملکرد مدیران به عوامل درونی از ،در این میان

(. شاید اگر 2018 ،2، وانگ و یابارااند )چانها پرداختهآن 1کارکردهای اجرایی مانندشناختی عصب

ی، کارایی اثربخش بتوانیم ،به دست آوردآگاهی  درک از مغز شیعلوم اعصاب و افزاسبت به بتوان ن

 رگذاریتأثبسیار  یعنوان عاملبهچگونه مغز  رداگر بتوان درک کزیرا . اددارتقا  رامدیران  و عملکرد

، 3)شافنبو داد و توسعه رییو عملکرد را تغ فکر یرهبر یچگونگ نتوامیکند، یعمل م یبر منابع انسان

دهد کارکردهای اجرایی که نشان می کل شواهد زیادی وجود دارد دردر همین راستا،  .(2014

کند )فریدمن و ها و رفتارهای افراد را تنظیم میشناختی ساختارهای مهمی هستند که اندیشهعصب

که شوند ای از کارکردهای شناختی محسوب میکارکردهای اجرایی، زیرمجموعه (.2017، 4مایک

و  5)اینگلهارت کنند تیریمددر طول زمان  عملکرد خود را مؤثر طوربهتا  دکنمیافراد را قادر 

یافته و کارکردهای اجرایی، در قلب مدیریت و رهبری پیشانی پرورش قشر پیش .(2019همکاران، 

ویشتن است، اگر اول توانایی مدیریت خ ةترین ویژگی مدیریت یا رهبری در وهلقرار دارند. بنیادی

چطور قادر خواهد بود سایر افراد را مدیریت و رهبری  ،مدیر یا رهبری نتواند خود را مدیریت کند

جای آنکه مدیریت در اول، به ةوهل در(. زیرا 102، ص1395 ،چیس هولم و براون، )سوارتکند 

که کار اصلی او  آیدحساب میمدرسه صرفاً یک مجری و کارگزار باشد، یک متفکر و پژوهشگر به

گیری و های مناسب از طریق تصمیمحلکردن راهة سازمان و اهداف آن و پیداتفکر و اندیشه دربار

پذیر و فراگیر برخوردار ای ژرف، انعطافعنوان یک متفکر از اندیشهاو باید به .استریزی برنامه

 (. 59، ص1389باشد )میرکمالی، 

شده بستگی دارد، که در آن به یک سیستم عصبی توزیعاز نظر تشریحی، کارکردهای اجرایی 

کنترل اجرایی  کارکردهای اجرایی، که با نام ،کند. به عبارتیقشر جلوی مغز نقش اساسی را ایفا می
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، 1شود اصطالح نسبتاً جدیدی در علوم اعصاب است )آردیالیا کارکردهای شناختی نیز خوانده می

پیشانی مغزی ارتباط  ةکه با سالمت قطع شناختی استانرو -یک مفهوم عصب ،همچنین ،(2008

های وجود این فرایندها در لبه .(2007، 3، استوری و کرافورد؛ کینسال2013، 2)دیاموندمستقیم دارد 

، 4جلویی مغز برای انجام وظایف پیچیده و دشوار انسان بسیار ضروری است )استوسا و الکساندر

ریزی اهداف، نظارت های مختلفی از قبیل برنامهدر زمینهرا افراد  کارکردها،( زیرا وجود این 2000

بینی پیامدهای ناشی از یک عملکرد کمک پذیری و پیشجا، انعطافهبر رفتار خود، بازداری پاسخ ناب

شناختی روان –را یک مفهوم عصب  «کارکردهای اجرایی»اصطالح  (. بنابراین2009، 5کند )گارنرمی

ها، شامل آغاز تکلیف، ریزی و راهبری فعالیتنیاز برای برنامه تر موردایندهای عالیکه اشاره به فر

ها و پشتکار هدفنمند کاری، توجه پایدار، بازبینی عملکرد، بازداری از تکانهة به انجام رسانیدن، حافظ

 .(2018، 6)داوسون و گویر شودتعریف می ،دارد

کاری، ة توجه، حافظ مانند های مهمای از تواناییعهکارکردهای اجرایی مجمو ،به عبارت دیگر

پذیری شناختی، کنترل تکانه ریزی راهبردی، مهار پاسخ، انعطافگیری، خودآغازگری، برنامهتصمیم

های هوش به گیرد و در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنشهای درسی را در بر میو فعالیت

گیری، کنترل قضاوت، تصمیم ة(. این کارکردها وظیف1396ان، کند )امانی و همکارانسان کمک می

کارکردهای  ،بنابراین (.1397امیال، سنجش خطر و سایر کارکردهای مغز را بر عهده دارند )گنجی، 

های ضروری برای سالمت روانی و جسمانی، موفقیت تحصیلی و شغلی، موفقیت اجرایی مهارت

( و نارسایی در آن باعث مشکالت 2013ند )دیاموند، در زندگی، رشد اجتماعی و شناختی هست

(، درجاماندگی، نقص در شروع 2012، 7رفتاری و احساسی از قبیل افسردگی، بیش فعالی )لووستاد
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شود های روزانه میهای نامناسب، افت کارایی و ناتوانی در انجام فعالیتو ناتوانی در مهار پاسخ

 (. 1389)نجاتی، 

ارزیابی  ةخود دریافتند بین کارکردهای اجرایی و نحو ة(، در مقال0162و همکاران ) 1یتس

(، هم 2016) و همکاران 2مالتیز معناداری وجود دارد. ةهای اجتماعی آنان رابطسرپرستان و مهارت

کاری، سرعت  ة)ظرفیت حافظ بر روی عملکرد شغلی به این نتیجه رسید که چهار مهارت شناختی

پذیری شناختی( پس از شیفت شب افراد شاغل با کمبود ل ادراکی، انعطافپردازش اطالعات، استدال

 ، وانگ و یاباراچانگذارد. ثیر میأخود بر کاهش عمکرد آنان ت ةیابند که این به نوبخواب کاهش می

مروری خود بیان کردند کارکردهای اجرایی سطح باال اثربخشی عملکرد  ة( در نتایج مطالع2018)

پذیری عقالنی ( نیز در پژوهش خود بیان کرد انعطاف2007) 3کند. بیلیبینی میا پیششغلی مدیران ر

( در نتایج پژوهش 1396شیرزاد )کند. بینی میدر رهبری سازمانی، عملکرد کسب و کار او را پیش

های مرتبط با کردهای شناختی مغز رهبران سازمانی در فعالیترخود با عنوان بررسی اکتشافی کا

استراتژیک بیان کرد ارتباط معناداری بین کارکردهای شناختی مغز و تفکر استراتژیک مدیران تفکر 

بین توانایی شناختی و ویژگی  که ( در پژوهشی به این نتیجه رسید1397باباپور ) وجود دارد.

( 1397کرمی و همکاران )مثبت و معناداری وجود دارد.  ةشخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رابط

 بینی میزانای در پیشکنندههای شناختی نقش تعییننتایج پژوهش خود نیز بیان کردند تواناییدر 

 کارآمدی مدیران آموزشی دارد.

امور مالی،  رسیدگی به مانندبا توجه به پیچیدگی و وسعت وظایف مدیران مدارس  ،بنابراین

جلب مشارکت مردم  ،چنینها، همجویی در هزینهکردن متناسب بودجه و صرفهتخصیص و هزینه

تهیه، حفظ و نگهداری انواع  ،همچنین ،(22، ص1393بند، همنظور تأمین منابع مالی مدرسه )عالقبه

های درسی الزم است و تأمین نیروی تجهیزات و تسهیالت فیزیکی مدرسه که برای اجرای برنامه

وظایف کارکنان و ایجاد روابط نام، حفظ و نگهداری نیروهای شایسته، شرح نیاز مدرسه، ثبت مورد

که همسویی الزم بین اهداف  طوریمطلوب بین آنان، تأمین احتیاجات و جلب رضایت کارکنان به

                                                           
1. Yeates  

2. Maltese 

3. Bailey 
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مدیر یک مدرسه برای  باید ،(18، ص1396های سازمانی ایجاد شود )شمس، شخصی آنان و هدف

مند باشند. چون این اول از کارکردهای اجرایی سطح باالیی بهره ةایفای وظایف خود در درج

طور مناسبی موقعیت را درک کنند و متناسب آورد تا بهها فراهم میکارکردها این امکان را برای آن

علیرغم اهمیت  ،بنابراین (.14، ص1393با آن موقعیت به اقدام بپردازند )شیخ نجدی و همکاران، 

های رفتارها و ویژگی دربارة پژوهشیکنون  کارکردهای اجرایی مغز بر کیفیت عملکرد رفتار انسان تا

 ةکند، به رشتتفکری و سازوکارهای مغزی مدیران مدارس که احتمال بروز نتایج مطلوب را بیشتر می

ای که بتواند به (. به رغم اهمیت این موضوع تا کنون مطالعه2007، 1است )بوش تحریر در نیامده

اخت همچنان در رابطه با این مسئله مبهم است. در دسترس نیست و شن ،له بپردازدأبررسی این مس

بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب پیشپژوهش حاضر بر آن است که به  ،همین رواز 

 بپردازد.  های کارکردهای اجرایی مغزلفهؤم

 7 ةناحی های کارکردهای اجرایی با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهر مشهد. آیا بین مؤلفه1

 ای دارند؟رابطه

 7 ةتوان عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیهای کارکردهای اجرایی می. آیا براساس مؤلفه2

 بینی کرد؟مشهد را پیش

 شناسی پژوهشروش

مدیران مدارس ابتدایی  همةآماری پژوهش شامل  ةپژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامع

برای  نفر بود. 145مشغول به فعالیت بودند به تعداد  1398-99صیلی مشهد، که در سال تح 7 ةناحی

( و α= 884/0با آلفای کرونباخ )( 1392رایی نجاتی )کارکرد اج ةها از دو پرسشنامآوری دادهجمع

( استفاده شد. α= 907/0ارزیابی عملکرد مدیران مدارس با آلفای کرونباخ ) ةساختمحقق ةپرسشنام

ها با استفاده از روش تحلیل عاملی آن ةها براساس نظر اساتید و روایی سازشنامهروایی محتوایی پرس

از آنجا که یک بخش از هدف پژوهش، ارزیابی عملکرد مدیران بود این موضوع  .شدیید أییدی تأت

های آماری آنان بدین شرح تعداد . دادهبررسی شدآموزان با همکاری معلمان، معاونان و والدین دانش

                                                           
1. Bush 
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 انتسابای با گیری تصادفی طبقهنفر بود که با استفاده روش نمونه 708نفر و معاونان  1896مان معل

نفر همکاری  122حجم نمونه، تعداد  106به دلیل تمایل به همکاری از  نفر مدیر 106متناسب، 

دامه الزم در ا به عنوان نمونه به دست آمدند نفر اولیا 384نفر معاون و  248نفر معلم،  319، کردند

هایی که زیرا آن استفاده شد، 488 ،ارزیابی عملکرد ةپرسشنام 567به توضیح است که از مجموع 

 366نفر والدین،  384کنار گذاشته شد و از تعداد حجم نمونه  ،ر نشده بودندمخدوش و مناسب پُ

وانی، اشکال توزیع فراشامل  های آمار توصیفیها از روشبرای تحلیل داده نفر همکاری کردند.

اسمیرنف، تحلیل عاملی  -کلوموگروفشامل  و استنباطی توصیفی، درصد، میانگین و انحراف معیار

دو با استفاده از  یابی معادالت ساختاریاول، ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون، مدل ةییدی مرتبأت

 استفاده به عمل آمد. Lisrel 8.7 و SPSS23افزار نرم

 یر بود.ابزار پژوهش به شرح ز

گیری کارکردهای اجرایی مدیران مدارس ابتدایی منظور اندازهبه پرسشنامة کارکردهای اجرایی:

 ةمؤلف 7د که شامل ش( استفاده 1392کارکردهای اجرایی نجاتی ) ةاز پرسشنام 7 ةشهر مشهد ناحی

(، گاهی 4ندرت )(، به5های تقریباً هرگز )گزینه ةگویه و طیف لیکرت دربردارند 30اصلی همراه با 

( α=88/0برای کل پرسشنامه ) ضریب آلفای کرونباخ( است. 1(، تقریباً همیشه )2(، اغلب )3اوقات )

 ،همچنین زد.سارا نمایان میقابلیت اعتماد مناسب پرسشنامه همسانی درونی و به دست آمد که 

(، توجه α=70/0)خ (، بازداری پاسα=83/0) کاریة های حافظلفهؤبرای م ضریب آلفای کرونباخ

( و α=77/0)گیری (، تصمیمα=76/0)ریزی (، برنامهα=73/0)پذیری (، انعطافα=68/0)پایدار 

 ( به دست آمده است. α=87/0)شناخت اجتماعی 

در پژوهشی با عنوان طراحی و بررسی  (1392پرسشنامه کارکردهای اجرایی، توسط نجاتی )

ختی ساخته شد و در سه مطالعه مقطعی مجزا اجرا شد های شناتوانایی ةپرسشنام فنیخصوصیات 

ابتدایی پرسشنامه به منظور تحلیل عامل  ةزن( برای تکمیل نسخ 651مرد و  444نفر ) 1095که

بازآزمون با فاصلة سه هفته تا یک ماه به منظور پایایی پرسشنامه  –آزمون  ةنفر در مطالع 50اکتشافی، 

پرسشنامه استفاده شد. تحلیل عاملی  ییزیررسی روایی تمجوان برای ب 224سالمند و  181از 

 ریزی، توجهگیری، برنامهانتخابی، تصمیمکاری، کنترل مهاری و توجه عامل حافظة هفت اکتشافی، 
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را از آزمون استخراج کردند. آلفای کرونباخ  پذیری شناختیپایدار، شناخت اجتماعی و انعطاف

معنادار شده بود و تمامی  01/0ون دو نوبت آزمون در سطح و همبستگی پیرس 834/0پرسشنامه 

با معدل همبستگی داشتند. آزمون تی بین  01/0جز شناخت اجتماعی در سطح های آزمون بهمقیاس

ریزی و شناخت اجتماعی تفاوت معنادار نشان داد و در جز برنامههای آزمون بهتمامی شاخص

شده به منظور ارزیابی کارکردهای اجرایی مطلوب ارزیابی یپرسشنامة طراح اعتبارروایی و  ،نهایت

 شد. 

گیری روایی سازه کارکردهای اجرایی نیز از تحلیل عاملی تأییدی برای اندازهدر این پژوهش نیز 

ارزیابی عملکرد مدیران  ةبرای پرسشنام 1 و شکل 1اول استفاده شد. نتایج حاکی از جدول  ةمرتب

 ت که مدل از برازش خوبی برخوردار است.آن اس کنندةمدارس بیان

 

 های کارکردهای اجراییهای برازش مدل مؤلفهشاخص .1جدول 

 df2χ RMR GFI NNFI NFI IFI CFI RFI RMSEA/ شاخص برازندگی

 <0/ 08 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 <0/ 08 1-5 دامنة پذیرش

 0/ 072 0/ 90 0/ 98 0/ 98 0/ 94 0/ 96 0/ 98 0/ 028 1/ 62 شدهمقدار محاسبه

 

 اول کارکردهای اجرایی ةتحلیل عاملی تأییدی مرتب. 1شکل 

کارکرد 
 اجرایی
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گیری ارزیابی عملکرد مدیران مدارس برای اندازه پرسشنامة ارزیابی عملکرد مدیران مدارس:

ساخته استفاده شد. این پرسشنامه براساس مدل مفهومی محقق ةابتدایی شهر مشهد از پرسشنام

های خیلی گزینه ةتایی که دربردارندگویه و طیف شش 57مؤلفه،  13ط محقق، دارای شده توسارائه

 ( است. 6خیلی زیاد ) و (5(، زیاد )4زیاد ) حدی (، تا3کم ) حدی (، تا2(، کم )1کم )

 برای ساخت این پرسشنامه مراحل زیر طی شد:

نظر از مطالعات  موردهای پژوهش، ب( استخراج مضمون ةمبانی نظری و پیشین ةالف( مطالع

های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس مناطق دیگر با استفاده از روش فراترکیب و سپس پیشین و فرم

ها )ادغام، حذف ، ج( اصالح و جدول دوبعدی فراوانی مؤلفههاطراحی جدول دوبعدی فراوانی مؤلفه

مدل ارزیابی عملکرد مدیران  های ارزیابی عملکرد و طراحیمؤلفه ةارائ ،و غیره(، د( در نهایت

  مدارس.

قابلیت اعتماد مناسب  دهندة( به دست آمد که نشانα=90/0ضریب پایایی برای کل پرسشنامه )

(، α=71/0) های هدایت و رهبریلفهؤبرای م ضریب آلفای کرونباخ ،همچنین ،پرسشنامه است

(، نظارت و کنترل α=77/0)ریزی ه(، برنامα=68/0) (، حمایت و پشتیبانیα=78/0)آموزش و یادگیری 

(73/0=α فناوری ،)(77/0=α برقراری ارتباط ،)(73/0=αخالقیت و نوآوری ،) (76/0=αامور ،) 

(، ارزشیابی α=74/0) (، اخالق و رفتارα=70/0)(، امور مالی، انسانی، کالبدی α=80/0)پرورشی 

(76/0=α و رضایت ارباب رجوع )(94/0=α.به دست آمده است ) 

ارزیابی عملکرد مدیران مدارس نیز از تحلیل عاملی  ةگیری روایی سازه پرسشنامای اندازهبر

ارزیابی عملکرد  ةبرای پرسشنام 2 و شکل 2استفاده شد. نتایج حاکی از جدول اول  ةتأییدی مرتب

 آن است که مدل از برازش خوبی برخوردار است. کنندةمدیران مدارس بیان
 

 های ارزیابی عملکرد مدیران مدارسلفهؤزش مدل مهای برا. شاخص2 جدول

 df2χ RMR GFI NNFI NFI IFI CFI RFI RMSEA/ شاخص برازندگی

 <08/0 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 <08/0 1-5 دامنة پذیرش

 074/0 96/0 99/0 99/0 98/0 97/0 96/0 019/0 64/3 شدهمقدار محاسبه
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 های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس )ضرایب استاندارد(ول مؤلفها ةتحلیل عاملی تأییدی مرتب .2 شکل

 ی پژوهشهایافته

مشهد رابطه  7 ةهای کارکردهای اجرایی با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحی. آیا بین مؤلفه1

 وجود دارد؟

 هایهمبستگی بین هر یک از مؤلفه ةمنظور پاسخ به سؤال اول پژوهش و سنجش میزان رابطبه 

 شده کارکردهای اجرایی با عملکرد مدیران مدارس ابتدایی، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده

 است. 

بین )کارکردهای اجرایی( پیش دهد یافته مربوط به همبستگی بین متغیرنشان می 3نتایج جدول 

بستگی هم کنندةبیان 01/0و  05/0و مالک )عملکرد مدیران مدارس ابتدایی( در سطح معناداری 

رفتن کارکردهای اجرایی مغز ، با باال(. به عبارتیSig ،71/0 =r= 0001/0مستقیم و معنادار است )

، Sig= 0001/0کاری )ة های مربوط به حافظ. یافتهیافتعملکرد مدیران مدارس افزایش خواهد 

50/0 =r( ؛ بازداری)0003/0 =Sig ،48/0 =rبرنامه ،)( 0001/0ریزی =Sig ،61/0 =r؛)  توجه پایدار

(0001/0 =Sig ،25/0 =r؛ انعطاف)( 0001/0پذیری =Sig ،69/0 =r؛ تصمیم)( 0001/0گیری =Sig ،

46/0 =r( ؛ شناخت اجتماعی)0001/0 =Sig ،22/0 =r کنندةبیان 01/0و  05/0( در سطح معناداری 

 رفتن هر، با باالبارتیعملکرد مدیران مدارس ابتدایی است. به ع همبستگی مستقیم و معنادار با متغیر

ارزیابی 
 عملکرد



   259                                             های کارکردهای اجرایی مغزبینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مؤلفهپیش

  

 

در رابطه با  ،حال عین افزایش خواهد کرد. در ،کلی طورها عملکرد مدیران مدارس بهیک از مؤلفه

 ها باهای کارکردهای اجرایی با عملکرد مدیران مدارس بعضی از مؤلفهبین مؤلفه ةبررسی رابط

شناخت  ةیدار با نظارت و مؤلفپا توجه ةمانند مؤلف ،دست نیاوردند معناداری به ةیکدیگر رابط

 در ،معناداری برخوردار نشدند و همچنین ةاز رابط 01/0و یا  05/0چه در سطح  اجتماعی با فناوری

رجوع( با کارکردهای اجرایی نیز چه در های عملکرد مدیران مدارس )رضایت اربابیکی از مؤلفه

های کارکردهای اجرایی رچه اکثر مؤلفهمعناداری برخوردار نشدند. گ ةاز رابط 01/0یا  ،05/0سطح 

( 2rمثبت و معناداری وجود دارد، ولیکن میزان ضریب تبیین ) ةمغز با عملکرد مدیران مدارس رابط

آمده است، واریانس عملکرد  3دهد فقط یک درصد خاصی که در جدول ها نشان میهر یک از مؤلفه

 .کندمدیران مدارس ابتدایی را تبیین می
 

 مشهد 7 ةهای کارکردهای اجرایی و عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیضرایب همبستگی بین متغیرها و مؤلفه .3جدول 
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 7 ةتوان عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیآیا می ،های کارکردهای اجراییبراساس مؤلفه .2

 بینی کرد؟مشهد را پیش

گام صورت گرفته بهه به روش گامبرای پاسخگویی به این سؤال از آزمون رگرسیون چندگان

بین و عملکرد عنوان متغیرهای پیشهای کارکردهای اجرایی بهاست. بدین ترتیب که متغیر و مؤلفه

عنوان متغیر مالک وارد معادله رگرسیون شد. قبل از اجرای تحلیل به بررسی مدیران مدارس به

خطی چندگانه بین ل خطاها و همبودن توزیع خطاها، استقالمفروضات رگرسیون شامل نرمال

های بودن توزیع خطاها با استفاده از شاخصبین پرداخته شد. به منظور بررسی نرمالمتغیرهای پیش

  7( و کشیدگی 2012، 1)شوماخر و لوماکس 2با درنظرگرفتن کجی توصیفی کجی و کشیدگی 

-آزمون کالموگروف ،همچنین است.(، نشان داد که توزیع خطاها نرمال 1995، 2، وینچ و کاران)وست

ρ ،380/0 =-K= 09/0قبل، توزیع خطاها نرمال شد ) ةها در مرحلافتادهاسمیرنوف نیز با حذف پرت

S,z آورده شده است. 3شکل ( نمودار نرمال توزیع خطاها در 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 توزیع خطاها در عملکرد مدیران مدارس . نمودار3شکل 

واتسون انجام شد. این آزمون به دنبال بررسی  فاده از آزمون دوربینبررسی استقالل خطاها با است

توان استفاده کرد از رگرسیون نمی ،استقالل خطاهاست. اگر خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند

باشد، استقالل خطاها محقق  5/2واتسون کمتر از  دوربین ةها پرداخت. اگر آمارو باید به اصالح داده

                                                           
1. Schumacker & Lomax 

2. West, Finch & Curran 
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آمد. بر این اساس  دستبه 173/1نتایج بررسی این سؤال برای مدل رگرسیون معادل  استشده

خطی تحلیل رگرسیون، عدم هم ةسومین مفروض توان خطاها را مستقل از یکدیگر دانست.می

گیرد. ضرایب صورت می VIFبین است. بررسی این مفروضه با دو شاخص تلرانس و متغیرهای پیش

تر و نزدیک باشند. ضرایب کوچک 10نباید بیشتر از  VIFنزدیک بوده و ضرایب تلرانس باید به یک 

بین نشان داد که میزان خطی متغیرهای پیشخطی هستند. نتایج بررسی همهم نبود ةدهندبه یک نشان

ریزی، شناخت اجتماعی پذیری، برنامههای کارکردهای اجرایی شامل؛ انعطافترانس برای مؤلفه

برابر با  ،به ترتیب VIFو شاخص  666/0، 973/0، 662/0، 579/0، 769/0 ،به ترتیب کاری، ةحافظ

 بین است.خطی متغیرهای پیشاست. این ضرایب حاکی از عدم هم 502/1، 028/1، 726/1، 300/1

مدل  ةشد. خالصهای رگرسیون به تحلیل رگرسیون پرداختهمفروضه بررسی و رعایتپس از 

های کارکردهای اجرایی در جدول ملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب مؤلفهگام عبهرگرسیون گام

 آمده است. 4
 

 های کارکردهای اجراییمدل رگرسیون و نتایج تحلیل واریانس عملکرد مدیران مدارس برحسب مؤلفه ةخالص .4جدول 

 R 2R بینمتغیرهای پیش مدل
2 R

Adjusted F ρ 
 0001/0 647/445 477/0 478/0 692/0 پذیریانعطاف 1

 0001/0 006/384 588/0 589/0 768/0 ریزیپذیری، برنامهانعطاف 2

 0001/0 778/259 615/0 617/0 785/0 ریزی، شناخت اجتماعیپذیری، برنامهانعطاف 3

 0001/0 722/210 633/0 636/0 797/0 ریزی، حافظة کاری، شناخت اجتماعیپذیری، برنامهانعطاف 4

پذیری( های کارکردهای اجرایی )انعطافدر اولین مدل از مولفه دهدنشان می 4 نتایج جدول

بوده که  69/0بین با عملکرد مدیران مدارس برابر با متغیرهای پیش ةمقدار ضریب همبستگی چندگان

بوده  47/0بین و مالک است و مقدار ضریب تعیین آن نیز برابر با بین متغیر پیش ةرابط ةدهندنشان

مقدار ضریب ریزی( پذیری، برنامههای کارکردهای اجرایی )انعطافلفهؤدر دومین مدل از م .است

ة دهندبوده که نشان 76/0بین با عملکرد مدیران مدارس برابر با همبستگی چندگانه متغیرهای پیش

در . بوده است 58/0بین و مالک است و مقدار ضریب تعیین آن نیز برابر با بین متغیر پیش ةرابط

مقدار ریزی، شناخت اجتماعی( پذیری، برنامههای کارکردهای اجرایی )انعطافلفهؤسومین مدل از م

بوده که  78/0بین با عملکرد مدیران مدارس برابر با ضریب همبستگی چندگانه متغیرهای پیش
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بوده  61/0ا بین و مالک است و مقدار ضریب تعیین آن نیز برابر ببین متغیر پیش ةرابط ةدهندنشان

در آخرین مدل که بهترین مدل )مدل چهارم( مقدار ضریب همبستگی چندگانه  ،همچنین است.

بیش از حد  ةرابط ةدهندبوده که نشان 79/0بین با عملکرد مدیران مدارس برابر با متغیرهای پیش

وده است که ب 63/0بین و مالک است و مقدار ضریب تعیین آن نیز برابر با متوسط بین متغیر پیش

درصد از تغییرات )واریانس( عملکرد مدیران مدارس به متغیر  63این مطلب است که  کنندةبیان

های تحلیل واریانس، شاخص ،مجموع هایش مربوط است. درکارکردهای اجرایی و مؤلفه

دهد و سطح های کارکردهای اجرایی را نشان میخطی بین مؤلفه ةداربودن رگرسیون و رابطامعن

این است که مدل رگرسیون با  کنندةکند. آزمون بیان، آن را تأیید میρ=01/0تر از معناداری کوچک

شده بین کارکرد اجرایی و مالک از برازش خوبی برخوردارند و تغییرات تبیینهای متغیر پیشمؤلفه

 کارکرد دهد متغیرنشان می ،توسط مدل، واقعی بوده و ناشی از شانس و تصادف نیست. همچنین

بینی مشهد را پیش 7 ةاند تغییرات عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیهایش توانستهاجرایی و مؤلفه

بینی و تغییرات متغیر مالک سهیم هستند. تنها این متغیرها در پیش درصد 99کنند. با احتمال بیش از 

بینی ایی نقش معناداری در پیشکارکردهای اجر پایدار گیری، بازداری پاسخ و توجههای تصمیممؤلفه

 ارائه 5عملکرد مدیران مدارس ندارد و وارد مدل نشده است. مقادیر ضریب رگرسیون در جدول 

 شده است.
 های کارکردهای اجراییگام عملکرد مدیران مدارس برحسب مؤلفهبهضرایب رگرسیون گام .5جدول 

 بینمتغیرهای پیش مدل
 ضرایب غیر استاندارد

Beta t ρ 
β خطای استاندارد 

 0001/0 110/21 692/0 028/0 590/0 پذیریانعطاف 1

2 
 0001/0 820/15 519/0 028/0 442/0 پذیریانعطاف
 0001/0 449/11 375/0 022/0 256/0 ریزیبرنامه

3 
 0001/0 359/15 492/0 027/0 419/0 پذیریانعطاف
 0100/0 289/12 391/0 022/0 266/0 ریزیبرنامه

 0001/0 900/5 168/0 014/0 080/0 شناخت اجتماعی

4 

 0001/0 402/15 482/0 027/0 411/0 پذیریانعطاف
 0001/0 288/8 299/0 025/0 204/0 ریزیبرنامه

 0001/0 621/5 156/0 013/0 075/0 شناخت اجتماعی
 0001/0 996/4 168/0 026/0 128/0 حافظة کاری
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( چهارمبینی )مدل دهد در بهترین مدل پیشنشان می 5ده در جدول شضرایب رگرسیون درج

اجتماعی کمترین نقش  شناخت ةمشهد، مؤلف 7 ةبرای عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحی

( Beta= 482/0کننده )بینیپذیری بیشترین نقش پیشانعطاف ة( و مؤلفBeta= 156/0کننده )بینیپیش

 را دارد.

 گیرینتیجهبحث و 

کشور و نقش  ةتوسعه آیند در ایراننقش نظام آموزش و پرورش  شخحص استطور که مهمان

عملکرد  ،ترتوان نادیده گرفت. به بیان کلیمدیران کارآمد در اثربخشی نظام آموزش و پرورش را نمی

رهبری و مدیریت  ،یک ملت یا جامعه به عملکرد مدیریت آموزشی آن جامعه بستگی دارد. به عبارتی

مدارس و پیشرفت جوامع است  ةعامل اصلی توسع نظام آموزش و پرورش در سطوح مختلف آن،

گیریم بنابراین با توجه به این مفاهیم نتیجه می(.  2018؛ بوش، 2019؛ استمپر و الدر، 2019)وانجیرو، 

 ،به همین دلیل شغل مدیران مدارس از پیچیدگی، گستردگی و حساسیت بسیاری برخوردار است.

عملکرد مدیران مدارس بود تا بدین وسیله  یحلی برای ارتقا پیداکردن راه تالش محقق در راستای

کمک کرده باشد، برای همین  ایران ةبه توسع ،نهایت به اثربخشی آموزش و پرورش کشور و در

بینی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی برحسب منظور محقق در این پژوهش، درصدد بررسی پیش

 های کارکردهای اجرایی آنان پرداخته است.لفهؤم

بینی عملکرد مدیران مدارس پیشمطرح شد، هنوز پژوهش مستقلی که به  طور که قبالً همان

ها بپردازد، انجام نگرفته است؛ اما برخی پژوهشهای کارکردهای اجرایی مغز لفهؤابتدایی برحسب م

یید أمستقیم وجود این رابطه را ت طور غیر ههای نزدیک به این موضوع در عوامل خود ببا موضوع

( به این نتیجه رسیدند بین هوش 1391در پژوهش صفری دهنوی و عابدی ) ،مثال برای اند،کرده

حنیفی و  ،ابتدایی همبستگی معنادار وجود دارد. همچنین ةشناختی و عملکرد شغلی مدیران دور

، ای توانمندسازی مدیرانهمؤلفهه بر سایر عالو ( در نتایج پژوهش خود بیان کردند1392کرمعلی )

های مدیریت بیشترین تأثیر را در و مهارت شناختیمثل عوامل روان های فردی مدیریتویژگی

( هم در پژوهش خود 1394) ولیک بنی، قنبری و عبدالملکی نصیری گذارد.آنان میتوانمندسازی 
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وری شغلی آنان ن و ابعاد آن با عملکرد و بهرهاختی مدیرانهای شعنوان کردند که بین عوامل توانایی

( نیز دریافتند بین هوش اجتماعی 1394زاده )مثبت و معناداری وجود دارد. بهزادی و اسماعیلی ةرابط

 ةای آنان رابطشود با عملکرد شغلی وظیفهمدیران که یه تعبیری شناخت اجتماعی آنان تعریف می

( در پژوهش خود به این نتیجه 1390فی و صالح میرحسنی )مثبت و معناداری وجود دارد. آقایوس

ریزی و توانایی حل مسئله و برنامه دست یافتند عملکرد شغلی همبستگی مثبت و معناداری با

( نیز بطورکلی در پژوهش خود بیان کردند 2013و همکاران ) 1استفورزپذیری قرد دارد. انعطاف

یینی برخوردارند دارای عملکرد شغلی پایینی هم هستند. افراد شاغلی که از کارکردهای شناختی پا

طور کلی عنوان کردند که کارکردهای ه در پژوهش خود ب ،( همچنین2018و همکاران ) 2پرسیگو

 مرتبط های تقریباًبا توجه به پیشینه ،مثبت و مستقیم با عملکرد شغلی دارد. بنابراین ةشناختی رابط

شناختی و توانایی شناختی یک فرد در عمکرد که بین عوامل روانتوانیم به این نتیجه برسیم می

 مستقیم و معنادار وجود دارد.  ةشغلی آن رابط

توانند عملکرد های شناختی می( در نتایج پژوهش خود بیان کردند توانایی1393عریضی و براتی )

نتایج پژوهش خود نیز  ( در1397کرمی و همکاران ) کند.بینی شغلی مدیران کانون ارزیابی را پیش

بینی میزان کارآمدی مدیران آموزشی ای در پیشکنندههای شناختی نقش تعیینبیان کردند توانایی

( در پژوهش خود بیان کردند صفات برتر خود بالندگی شامل خالقیت، 1393ابیلی و همکاران ) دارد.

همة این عوامل شامل  های یادگیری متعادل و خودآگاهی کهفراست ذهنی، عادات و مهارت

سلیمی، محمدی و حسینی گذار بوده است. های شناختی است بر بهبود عملکرد مدیران تأثیرتوانایی

( همچنین، در پژوهش خود عنوان کردند که متغیر هوش شناختی، عملکرد شغلی 1395)فرزاد 

در نتایج  (1387ی )سامانی و نور پور، عریضیعسگریکند. بینی میمدیران آموزشی آنان را پیش

های شناختی مدیران قابلیت توانایی پردازش اطالعات مدیران پژوهش خود نیز بیان کردند توانایی

بینی ( نیز در پژوهش خود عنوان کردند امکان پیش1394جنتیان و همکاران ) کند.پیش بینی میرا 

( 2007بیلی )ان وجود دارد. های شخصیتی مدیرتر عملکرد با توجه به حجم کار ذهنی و ویژگیدقیق

                                                           
1. Stenfors 

2. Persico 
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پذیری عقالنی در رهبری سازمانی، عملکرد کسب و نیز در پژوهش خود همچنین، بیان کرد انعطاف

بیان کردند کارکردهای ( در نتایج پژوهش خود 2018چان، وانگ و یابارا ) کند.بینی میکار او را پیش

( گزارش کرد 1389مهداد ) کند.نی میبیاجرایی سطح باال اثربخشی عملکرد شغلی مدیران را پیش

بینی عملکرد را در بیشتر مشاغل دارد، هر چه شغلی نیازمند که توانایی شناختی، توانمندی پیش

دیگر عبارتشود. بهتر میتوانایی ذهنی باالتری باشد، ارتباط بین توانایی شغلی و عملکرد شغلی قوی

های ذهنی هستند، در مقایسه با مشاغل نیازمند فعالیت توانایی شناختی برای مشاغلی نظیر مدیریت که

( در پژوهش خود 1388نیا، مرتضوی و دالرام )رحیم است. ترتر و ضروریساده مثل دفترداری مهم

عنوان کردند هوش فرهنگی مدیران که تعریف آن نزدیک به تعریف شناخت اجتماعی و فراشناخت 

حاال اگر بخواهیم آن  ینی عملکرد مدیران مدارس را دارد.بدر کارکردهای اجرایی است قابلیت پیش

دهیم از آنجا که کارکردهای اجرایی جزئی از عوامل را به موضوع خود تعمیم دهیم، شرح می

ها با توانیم دریابیم که نتایج این پژوهششناختی و توانایی شناختی یک فرد است. بنابراین، میروان

  شت.نتایج پژوهش حاضر همخوانی دا

دست آمده از پژوهش حاضر و ه مرتبط و نتایج ب های تقریباًبا توجه به بررسی پیشینه ،بنابراین

(، 2014(، شافنبو )2009) (، گارنر2008) و همکاران (، چان2013تحقیقات نظری دیاموند ) ،همچنین

همکاران  و 1و لی ،(2017(، فریدمن و مایاک )2015( و سورات و همکاران )2018داوسون گویر )

های زندگی، تحصیلی، ازدواج و جنبه ةثیرگذاری کارکردهای اجرایی بر همأبا ت ة( در رابط2012)

های کارکردهای اجرایی، که جزء اساسی عوامل لفهؤتوانیم به این نتیجه برسیم که مشغلی می

او را تواند عمکرد شغلی یک فرد مدیر مدرسه است که میشناختی و کارکردهای شناختی روان

 بینی کند.پیش

وظایف  ةضرورت دارد برای انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به منظور انجام بهین ،بنابراین

د. پیشنهاد کرایشان اطمینان حاصل  اول از میزان و کیفیت باالی کارکردهای اجرایی ةدر درج خویش،

و  هااتر از مالکنظام آموزش و پرورش قبل از انتخاب و گزینش مدیران مدارس، فرشود می

                                                           
1. Lee 
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، از ابزارهای سنجش کارکردهای اجرایی برای ارزیابی توانایی مدیریت آنان ی موجودنشانگرها

با توجه به ضرورت ارتقای کارکردهای اجرایی مدیران فعلی مدارس، پیشنهاد  ،استفاده کنند. همچنین

های هت تقویت تواناییمدیران مدارس در جآور تدوین و اجرایی شود تا اری الزامکسازو شودمی

افزارهای های فکری و نرمها، برنامهها، تمرینکارکردهای اجرایی خود، از کتاب یشناختی و ارتقا

  د.کننشناختی استفاده 
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 منابع

تبیین نقش  (.1393بان، سودابه )ابراهیم، خباره، کبری، و باده جواد، مزاری، ، پورکریمی،ابیلی، خدایار

دبالندگی مدیران مدارس در بهبود عملکرد آنان )مورد مطالعه: مدیران مدارس شهر ری(. خو

 .103-124(، 7)26، آموزشی و ارزشیابی

(. بررسی ارتباط سالمت سازمانی با عملکرد مدیران 1389امینی سابق، زین العابدین، و واالیی، زهرا )

 .187-208(، 1)3، مدیریت مدرسهآموزش و پرورش شهرستان ساوه. 

بخشی (. تأثیر توان1396بی شهین )امانی، علی، مظاهری، محمدعلی، نجاتی، وحید، و شمسیان، بی

یافته از سرطان خون: شناختی کارکردهای اجرایی بر افزایش میزان امیدواری نوجوانان نجات

 .73-82(، 1)8، بخشیتوان یک کار آزمایی بالینی تصادفی.

(. رابطة بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی 1390میرحسنی، وحیده )آقایوسفی، علیرضا، و صالح 

 .155-182(، 104)4، پژوهشنامة بیمه )صنعت بیمههای بیمه. مدیران شرکت

(. بررسی وضعیت و رابطة بین هوش اجتماعی 1394زاده، محمدهادی )بهزادی، حسن، و اسماعیلی

(، 4)18، رسانیکتابداری و اطالعی. های آستان قدس رضوو عملکرد شغلی مدیران کتابخانه

30-3. 

های شخصیتی با عملکرد های شناختی و ویژگیبررسی رابطة بین توانایی(. 1397باباپور، سمیه )

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه خیام.. پایانشغلی کارکنان بانک

های الگوی شایستگی(. ارائة 1395پورکریمی، جواد، فرزانه، محمد، عزیزی، مهدی، و کردی، الهام )

 .149-170(، 34)9، نامة آموزش عالیهای آموزشی دانشگاه تهران. ای مدیران گروهحرفه

جنتیان، سیما، سماواتیان، حسین، عریضی، حمیدرضا، عابدی، محمدرضا، بقایی، حمید، و کریمیان، 

پنج عامل  (. تأثیر حجم کار ذهنی بر عملکرد کنترل مدیران با خارج کردن اثر1394طاهره )

 .4-14(، 2)16شناسی کاربردی، ندانش و پژوهش در روابزرگ شخصیتی. 

(. رابطة بین هوش 1393زاده، زینب )حمیدی، فریده، ساکی، رضا، موحدی نصب، عباس، و محب

(، 2)5رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطة شهر یزد. 

58-35. 
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های شهر تهران برمبنای (. بررسی عملکرد مدیران دبیرستان1392و کرمعلی، اکبر )حنیفی، فریبا، 

 .101-112(، 4)3، تحقیقات مدیریت آموزشیهای توانمندسازی مدیران. مؤلفه

(. تحلیل ادراک و تجربة زیستة معلمان 1396خصالی، آزاده، صالحی، کیوان، و بهرامی، مسعود )

 کیفی: مطالعة به روش پدیدارشناسی. -نامة ارزشیابی توصیفیابتدایی از دالیل ناکارآمدی بر
 .121-152(، 12)5، گیری و ارزشیابی آموزشیمطالعات اندازه

(. بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر 1388نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید، و دالرام، طوبی )رحیم

 مدیریت فردا،استان تهران(. ای مدیران )مورد مطالعه: شعبة بانک اقتصاد نوین عملکرد وظیفه

22(8 ،)78-67. 

(. تبیین نقش هوش هیجانی با 1395سلیمی، قاسم، محمدی، مهدی، و حسینی فرزاد، طناز )

، مدیریت مدرسهبینی عملکرد شغلی مدیران مدارس. گری یادگیری سازمانی در پیشمیانجی

2(4 ،)67-45. 

. ترجمة صالح نقش علوم اعصاب در رهبری(. 1395سوارت، تارا، چیس هولم، کیتی، و براون، پل )

 رحیمی و مهدی پورنامداری، تهران: نشرزریر.

(. تحلیل پدیدارشناختی علل گرایش برخی از مدیران به 1399سیدعلیان، محبوبه، و صالحی، کیوان )

 .180-200(، 3)8مدیریت مدرسه،  کشی از زیردستان در مدرسه.بهره

 . چاپ اول، تهران: سمت.و اصول مدیریت آموزشیمبانی (. 1396شمس، غالمرضا )

(. تبیین رابطة کیفیت زندگی کاری و 1388پور، هادی )شهبازی، بهزاد، واعظی، مظفرالدین، و ثنایی

 مدیریت دولتی )دانش مدیریت(،های آموزشی در دانشگاه اصفهان. عملکرد مدیران گروه

3(1 ،)84-69 . 

(. 1393زاده، سقراط، و کاظمی، روزبه )شاهی، بهروز، فقیهشیخ نجدی، اسماء، مهری، آذر، دولت

بررسی ارتباط بین کارکرد اجرایی با عملکردهای زبانی در بیماران آفازی ناشی از سکته و 

 .10-18(، 1)8توانبخشی نوین، مقایسة آن با افراد بزرگسال طبیعی فارسی زبان. 
اختی مغز رهبران سازمانی در فعالیتهای مرتبط بررسی اکتشافی کاکردهای شن(. 1396شیرزاد، منصور )

 .نامة کارشناسی ارشد، دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران. پایانبا تفکر استراتژیک

(. شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد 1397زاده، علی )نیا، زهره، صالحی، کیوان، و مقدمصادقی

 .78-99(، 2)6. دیریت مدرسهممدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدارشناسی. 
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(. بررسی رابطة بین افت تحصیلی و 1397اصغر )صالحی، مهرداد، پهلوان، منوچهر، و شجاعی، علی

پژوهش  آموزان متوسطة مازندران(.عوامل اجتماعی مؤثر بر آن )مطالعة موردی: دانش

 .108-127، 4، اجتماعی

گی بین هوش هیجانی، هوش شناختی و (. همبست1391صفری دهنوی، یداهلل، و عابدی، احمد )

رویکردهای سطوح پنجگانة آن با عملکرد شغلی مدیران سه دوره در منطقة لنجان اصفهان. 

 .121 -140(، 7)2، نوین آموزشی

(. بررسی و مقایسة میزان تأثیر عوامل خانوادگی و اجتماعی 1397اهلل )طیبان، شیوا، و کریمیان، حبیب

آموزان دختر مقطع اول و دوم و آموزان )مطالعة موردی دانششمؤثر بر افت تحصیلی دان

 .53-69، 40، پژوهش اجتماعی سوم متوسطه(.

ای وسعت نقش در رابطة بین (. نقش واسطه1393عریضی سامانی، سیدحمیدرضا، و براتی، هاجر )

شغلی. های شناختی و خود پیروی در شغل با عملکرد عملکرد مدیران کانون ارزیابی، توانایی

 .101-112(، 2)9 شناسی معاصر،روان

 . تهران: نشر روان.مقدمات مدیریت آموزشی(. 1393بند، علی )عالقه

(. بررسی رابطة شادخویی با 1389پور، سعیده )عسگری، محمدهادی، طالقانی، محمد، و یحیی

، تمهندسی مدیری عملکرد مدیران مدارس ابتدایی شهرستان الهیجان از دیدگاه معلمان.

3(34 ،)53- 48. 

رابطة پردازش  (.1387، عریضی سامانی، سیدحمیدرضا، و نوری، ابوالقاسم )نسترنپور، عسگری

(، 3)10 های علوم شناختی،تازههای شناختی مدیران. اطالعات و وسعت نقش با توانایی

52-45. 

ملکرد سازمانی رابطة عزت نفس با ع(. 1397غفاری، خلیل، حسینی، سیدسعید، و داوودی، حسین )

 .207-223(،9)8، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیو سازگاری شغلی مدیران. 

(. کارآمدی 1397پور، عباس، و رضایت، غالمحسین )بخش، کیومرث، عباسکرمی، مرتضی، فرح

هیجانی )مورد مطالعه: مدیران  –های شناختی و انگیزشی مدیران آموزشی مبتنی بر توانایی

 .1-21(، 4)5، آموزش علوم دریاییان نظامی(. آموزشی یک سازم

(. بررسی عوامل مؤثر بر افت تحصیلی 1397زاده گندمانی، ایمان )کیهانی کری، حسن، و تقی
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، شناسی و علوم تربیتیمطالعات روانآموزان دختر مقطع متوسطة دوم شهرستان اردل. دانش

4(1 .)191-179. 

 . تهران: ساواالن.. جلد دومDSM-5براساس شناسی روانی آسیب(. 1397گنجی، مهدی )

(. عوامل و ذینفعان مؤثر در آموزش و 1395مشکانی، علیرضا، اکبری، احمد، و فضایلی، حسین )

 .27-44(، 3)2، مطالعات و حسابداریپرورش. 

 . چاپ هفتم، تهران: انتشارات جنگل.شناسی صنعتی و سازمانیروان(. 1389مهداد، علی )

 . تهران: یسطرون.رهبری و مدیریت آموزشی(. 1389حمد )میرکمالی، سیدم

بندی عوامل مؤثر بر عملکرد (. اولویت1389خانی، مرتضی، حمیدی، ناصر، و نجفی، زهرا )موسی

گیری چندگانه )تجزیه و تحلیل مدیران آموزش و پرورش با استفاده از فنون تصمیم

 .128-156، 34، شیهای آموزنوآوری مراتبی و تخصیص خطی بردا(.سلسله

های (. رابطة ویژگی1394فخرالسادات، قنبری، سیروس، و عبدالملکی، شوبر )نصیری ولیک بنی، 

آفرینی، نوآوری و ارزشوری و عملکرد شغلی آنان. شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره
8(4 ،)19-11. 

سنجی خصوصیات روانهای شناختی: طراحی و بررسی (. پرسشنامة توانایی1392نجاتی، وحید )

 . 11-19(، 2)15، های علوم شناختیتازه(. 1392)

. طب (. مقایسة کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همتایان بینا1389نجاتی، وحید )

 .217-221(، 4)12، نظامی
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