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 چکیده
بوا  شایستگی مدیران آمووشش و پورورش    یالگو طراحی و اعتبارسنجیاین مقاله هدف 

اسوت و بوا    مبتنوی  پژوهش بر فلسوهه تهسویرارایانه  است. این پروری  رویکرد جانشین
نیو  یوپ پوژوهش بنیوادی      بعد هودف انجام شده است. اش  قیاسی -رویکردی استقرایی

 ISMبخوش  در است که با روش تحقیق آمیخته صورت ارفتوه اسوت. جامعوه آمواری     
شامل خبراان نظری )اساتید مدیریت آموششی( و خبراان تجربی )مودیران آمووشش و   

نهر در بخوش اراهوه الگوو شورکت      51ایری هدفمند  است. با استهاده اش نمونه پرورش(
وپرورش استان خراسوان   آموششاند. جامعه آماری بخش کمی نی  شامل کارکنان  کرده
ایوری بوا    نهر برآورد اردید و نمونه 508باشد. حجم نمونه با فرمول کوکران  ی میرضو

 ISMالگوی اولیه با روش بود.پرسشنامه  ها هروش تصادفی انجام شد. اب ار اردآوری داد
وتحلیول   . تج یوه شود  طراحی و در نهایت با روش حداقل مربعات ج هوی اعتبارسونجی  

 Smartو MicMacافو ار   و در فاش کمی بوا نورم   Maxqdaاف ار  ها در فاش کیهی با نرم داده

PLS  .ییبنوا ریعنصور ش  یتخصصو  لیپتانس ،پژوهش یها افتهیبراساس انجام شده است 
و  یسواشمان  لیکوه بور پتانسو    تعیوین شود  آموشش و پورورش   رانیمد یستگیشا یالگو

 ریرا تحت تاث یاستخدام یها لیپتانس  یعوامل ن نی. ااذارد یاثر م یشناخت یها یژایو
 یبوا ارتقوا   بیو ترت نیو . به ااذارند یم ریتاث یو روان ی شیانگ یها یژایقرار داده و بر و

 .کند یم دایپ شیآنها اف ا یور بهره یها تیقابل ران،یمد یعملکرد
واژاان کلیدی: الگوی  شایستگی، مدیران آموششی، ساشمان آموشش و پرورش، رویکرد 
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