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 Purpose: The aim of this study is to provide a 

competency model for secondary school principals 

Materials and Methods: The research method is applied 

in terms of purpose, qualitative in terms of data type and 

emerging data in terms of nature and type of data study. 

The study population consists of all experts. Based on the 

theoretical method of snowball sampling and based on 

the theoretical saturation of the data, 15 experts were 

selected for interview. The research tool was a semi-

structured interview in which the dimensions, 

components and indicators of the competency model of 

secondary school principals were adjusted. For the 

interview form, first all national and global models, 

findings, studies and theories were reviewed, then, by 

open coding, the indicators were counted and categorized 

through dimensions, dimensions, components and 

indicators, and for 15 experts. The dimensions and 

components were identified by means of coding through 

interview, Delphi technique and brainstorming. 

Findings: As a result, 5 dimensions, 17 components and 

136 indicators for the competency model of secondary 

school principals were finalized. 

Conclusion: After the final approval and prioritization of 

experts, the dimensions, components and indicators of 

the model were drawn, and the model was re-validated 

by experts. 
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 1400زمستان ، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

مدارس متوسطه  رانیمد یستگیجذب شا یارائه الگو

 دوره دوم آموزش وپرورش

 
 ، 1مقدم  یگوهر میمر

 ،یتهران مرکز واحد ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
  .رانیا تهران، ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 ،*2یعتمداریشر یمهد

واحد تهران  ،یوآموزش عال یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 مسئول(.   سندهی)نورانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

 
 3 یدیعباس خورش 

واحد اسالمشهر، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریاستاد، گروه مد
 رانیاسالمشهر، ا ،یاسالم

 
 چکیده
دوره دوم  رانیمد یستگیشا یهدف پژوهش حاضر ارائة الگوهدف: 

 متوسطه آموزش و پرورش است
و از نظر  یروش پژوهش از نظر هدف، کاربرد و روش ها: مواد

. نوظهور است ادیبنو نوع مطالعه داده تیو از نظر ماه یفینوع داده ک
که  دهدیم لیخبرگان  تشک ةیجامعة مورد نظر پژوهش شامل کل

ع و بر اساس اشبا یبرفاز نوع گلوله ینظر یریگبر اساس روش نمونه
مصاحبه انتخاب شدند. ابزار  ینفر خبره برا 15ها، داده ینظر

و  هابود که در آن، ابعاد، مؤلفه افتهیساختارمهیپژوهش مصاحبة ن
د. ش میدوره دوم متوسطه تنظ رانیمد یستگیشا یالگو یهاشاخص

مطالعات و  ها،افتهیابتدا همة الگوها،  ادشدهیفرم مصاحبة  یبرا
از، ب یشده، سپس، با کدگذار یبررس یو جهان یمل یهاهینظر

در قالب ابعاد،  ،یمحور یکدگذار قیها احصا شدند و از طرشاخص
نفر از خبرگان  15 یشد، و برا یبندها مقولهها و شاخصمؤلفه

و  یمصاحبه، فن دلف قیاز طر یانتخاب یارسال و به کمک کدگذار
 شد. ییها شناساابعاد و مؤلفه یبارش فکر

 یالگو یشاخص برا 136مؤلفه و 17بعد،  5 جه،یدر نت ها: افتهی
 شد. ییدوره دوم متوسطه آموزش و پرورش نها رانیمد یستگیشا
خبرگان، ابعاد،  یبندتیو اولو یینها دییپس از تأ :یریگ جهینت

 یشده، و مجدداً الگو میسازندة الگو ترس یهاها و شاخصمؤلفه
 شد.  یابیتوسط خبرگان اعتبار ادشدهی

 
 ،یشخص ،یعقالن ،یاعتقاد ران،یمد یستگیالگو،شا :یدیکل یهاواژه

 .یآموزش ،یتیریمد
 

 15/09/1400تاریخ دریافت: 
 03/11/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmehdishariatmadari@yahoo.com 
 

_________________________________ 
1 Education Quality 

 مقدمه
 نظام در توجه قابل و مهّم مباحث از 1پرورش و آموزش کیفیت

 کشور آموزش نظام به تحوالت نگاه و است شده دیده آموزشی های
 به کافی توجه عدم از حاکی جمعیّت نظر از گذشته دهه دو در

 ددیمتع پژوهشگران .است بوده آن ارتقای بهبود و آموزش کیفیت
 عدم های آموزشی،در نظام اصلی مشکالت از یکی که معتقدند نیز

 (1)پرورش است و آموزش توجه به کیفیت
 سازوکارهای مستلزم کیفیت آموزش ارتقای و . در واقع بهبود

 هزمین در که نوینی ساز و کارها و رویکردهای از یکی .است مناسب
 طراحی جهت ها شایستگی کاربرد است، شده مطرح مدیران آموزش
 به اغلب پرورش و آموزش در. است مدیریت توسعه های برنامه
 وجهت با مسأله این است، شده اندکی توجه مدیران شایستگی مسأله

 محیطی ایجاد در مدیران باالخص پرورش و آموزش اهمیت به
 زا بسیاری آینده در که آموزان دانش تربیت و تعلیم جهت مناسب

 جای دهند، می تشکیل را دیگر های سازمان کلیدی عناصر ها آن
 هب استان گیالن پرورش و آموزش در مشکل این. دارد تأسف بسی

 وهشیپژ ها سال این طی در متأسفانه شود، می دیده رنگتر پر صورتی
در این استان در خصوص شایستگی  در مدیران شایستگی مورد در

 مدارس ارتقاء امر در مدیران کلیدی نقش و است نشده مدیران انجام
 (2). است شده گرفته نادیده

های آموزش در نظام کیفیت درباره این در حالی است که پژوهش
بازخورد  سو یک از که است مسائلی مهمترین جمله آموزشی از

 هایتصمیم گیری آموزشی، مسائل تحلیل و تجزیه برای مناسب
دست  و مسئوالن در اختیار راهبردی هایبرنامه ریزی و اساسی

نظام  از بسیاری امروز،. دهدمی قرار و پرورش آموزش اندرکاران
 هورزید مبادرت کیفیت تضمین های سیستم ایجاد به های آموزشی

 (.3اند)
 مدرسه پیامدهای بر چشمگیری تأثیر آموزش و پرورش مدیران 

 رب اثرگذار عامل عنوان دومین به آنها نقش از که ایاندازه به دارند،
است. به عبارت دیگر  شده یاد آموزان دانش تحصیلی پیشرفت
 دارای تربیتی و آموزشی راهبران مقام در آموزش و پرورش مدیران

 تربیت و تعلیم اهداف به نیل و مدرسه در ای ویژه اهمیتی و نقش
 (. 4هستند )

 جهان در از طرفی می توان گفت که مدیریت آموزش و پرورش
 ایجاد و راهنمایی و نظارت سازماندهی، اداره کردن، صرفاً امروز،

 مدارس در آموزش و پرورش مدیران مدرسه نیست بلکه در نظم
 تا باشند ایویژه ایهای حرفهمهارت و فردی ویژگی های دارای باید
 ار آموزاندانش رشد به رو نیازهای به پاسخگویی و رویارویی توان

 پر پیچیده، محیطِ در که نواندیشی و خالق داشته باشند. مدیران
 حال در جامعه نیازهای رفع برای را تغییر، مدارس حالِ در و چالش

 دانش آموزان یادگیری بر بسزایی تاثیر کنند،می رهبری آینده و
 تأثیر مدیریتی، شایستگی که دهد می نشان تحقیقات دارند. نتایج

 و دارند عملکرد و کیفیت آموزش و پرورش بهبود بر بسزایی
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 این سازمان بخشی اعتبار نتایج بهبود بر مثبت تأثیر عملکرد مناسب

 (. 5) دارد
 ارائه برای مشخص الگویی که است این مهم بنابراین مسئلة .

مدل  ارائة. شود ارائه در مدارس استان گیالن مدیران هایشایستگی
 و انتصاب در مناسبی راهگشای تواندمی مدارس مدیران شایستگی

 و ابانتخ تا با باشد مدیران شایسته در مدارس استان گیالن انتخاب
 ایدارپ توسعه و پیشرفت سمت به مدارس، در شایسته مدیران حضور

های دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین را زمینه حرکت کرده و
 فراهم کرد. 

 بنابرآنچه گفته شد پژوهشگر به دنبال پاسخ به سواالت زیر است:
دوره دوم متوسطه آموزش  رانیمد یبرا یستگیشاالگوی مناسب -1

 استان گیالن کدام است؟ و پرورش
 آموزش دوره دوم متوسطه ابعاد سازنده الگوی شایستگی مدیران-2
 کدامند؟ النیاستان گپرورش  و

 مذکور کدامند؟ابعاد  های سازنده هر یک ازمولفه-3

 مذکور کدامند؟ های الگویمولفه های سازنده هر یک ازشاخص-4

 

مطالعات ملی و جهانی انجام گرفته است شایستگی مدیران  در زمینة
 ها بیان شده است. که در ادامه، برخی از آن

طراحی الگوی شایستگی مدیران وهمکاران پژوهشی باعنوانخنیفر 
 (.6انجام دادند )  آموزشی برای استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه

نتایج پژوهش داد مولفه های الگوی شایستگی مدیران آموزش و 
پرورش جهت استفاده در کانون ارزیابی عبارتند از: شایستگی دانشی، 
شایستگی حرفه ای، شایستگی شخصیتی، شایستگی اجرای اجرایی، 
شایستگی رهبری و هدایت، شایستگی ارتباطی و شایستگی ادراکی. 

شامل زیرمولفه ها و شاخص هایی  که هر کدام از این مولفه ها
هستند که بیشتر آنها در بین مدیران مدارس، میانی و عالی آموزش 

 .مشترک است و در بعضی شاخص ها هم متمایز هستند
 یالگو یابیو اعتبار یطراحپیری وهمکاران پژوهشی باعنوان 

 یدکری: رومیقرآن کر یهاآموزه انیمدارس بر بن رانیمد یستگیشا
نتایج پژوهش نشان داد که الگوی شایستگی  (.7انجام دادند )ی بیترک

-الف :شاخص است131مؤلفه و 29بعد، 4مدیران آموزشی دارای 
ی: خدامحوری، حق مداری، عدالت خواهی و مؤلفه 5بعد ارزشی با 

 25ظلم ستیزی، معادباوری و آخرت گرایی و والیت مداری و 
به هستی، نگرش به ی: نگرش مؤلفه 5بعد نگرشی با -شاخص. ب

انسان، نگرش به دنیا و آخرت، نگرش به مدیریت و نگرش به 
ی: اخالص، اعتدال، مؤلفه 10بعد منشی با -شاخص. ج 25نظارت و 

امید، توکل، تقوا، ذکرخدا، شکرگزاری، وفای به عهد، شرح صدر و 
ی: توانایی برنامه مؤلفه 9بعد دانشی با -شاخص. د 34امانتداری و 

وانایی سازماندهی، توانایی ایجاد انگیزش، توانایی رهبری، ریزی، ت
توانایی توانمندسازی، توانایی ارزیابی، توانایی ایجاد فرهنگ مطلوب 

 47سازمانی، توانایی تصمیم گیری و توانایی نظارت و کنترل و 
 .شاخص

_________________________________ 
5. Nyozov 

2Acikgoz .  

فه ابعاد و مول یبند تیاولو ،ییشناساصدری ایوبی پژوهشی باعنوان 
 (.8انجام داد ) رانیمد یستگیاش یابیارز یها

نتایج نشان داد، بعد مهارت ادراکی رتبه اول و ابعاد: هوش اجتماعی؛ 
نگرش های نوین در مدیریت شهری؛ توانمندی های فردی و رهبری 

 افراد به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را کسب نمودند.
 موثر یهامولفه ییشناسا ابراهیم پور وهمکاران، پژوهشی باعنوان

متخصصان  دیمدارس از د رانیمد یاحرفه یستگیبر شا
موثر  یهانشان داد که مولفه هاافتهانجام دادند. ی وپرورشآموزش

ده و هف یمدارس شامل پنج مقوله اصل رانیمد یاحرفه یستگیبر شا
 یهاشامل مهارت یاصل یها( بود. مقولهرمقولهی)ز یمقوله فرع

 یادراک یها(، مهارتیانسان یهاشاخص رمقولهیز کی) یانسان
و  یروان یها(، شاخصیادراک یهااکتساب مهارت رمقولهیز کی)

و  یو ذهن یشناخت یهاشاخص رمقولهی)دو ز یاخالق -یذهن
ارتباطات  تیریمد رمقولهیز ازدهی) یتیریمد یها(، مهارتاتیاخالق
 یندهایفرا یرهبر ،یسازمانارتباطات برون تیریمد ،یسازماندرون

نظارت بر پژوهش،  ،یرفتار سازمان ،یزیربرنامه ،یریادگیو  یاددهی
 و راتییتوسعه کارکنان، نظارت بر تغ زات،یو تجه یمنابع مال

و کنترل و تخصص و مهارت  یابیارزش ،یسازمانتحوالت درون
( یو دانش عموم یدانش فن رمقولهی)دو ز ی( و دانش تخصصیفناور
 بودند
 مدارس براساس رانیمد یاثربخش ینیبشیپپژوهشی باعنوان  1نیزوو
 لیتحل جینتا (.10انجام داد ) نیکامرون و کوئ یستگیشا یالگو
بهبود کارکنان،  هاینشان داد که مولفه زیچندگانه ن ونیرگس

 ی، مشترمستمر شرفتیپ ،یفرد نیب روابطنظام کنترل،  ،یروبخشین
 ینبیشیپ ییاز توانا یرپذیفرهنگ م،یت تیریمد ،یمحور

 .مدارس برخوردارند رانیمد یاثربخش
در  رانیمد یدیکل یهایستگیشا ییپژوهشی با عنوان شناسا 2آسیکوز

ها: به منظور یافته (.11ی انجام داد )منابع انسان یتحقق تعال یراستا
شایستگی کلیدی برای  16اثربخشی استقرار نظام تعالی منابع انسانی 

 -های ارتباطیهای فردی، شایستگیمدیران در پنج حوزه شایستگی
های های مدیریت و رهبری، شایستگیاجتماعی، شایستگی

ری: گیهای مکمل شناسایی شدند. نتیجهاستراتژیک و شایستگی
های کلیدی برخورداری مدیران از این شایستگیتوسعه میزان 

های تعالی منابع انسانی در سازمان تواند به تسهیل پیشبرد طرحمی
 .یاری رساند

عوامل  یبندتیو اولو ییشناساپژوهشی باعنوان  3ژو و همکاران
انجام  اطالعات آموزش و پرورش یفناور نیمتخصص یستگیشا

 یشاخص ها نیرتبه را در ب نیباالتر (. نتایج نشان داد12داد)
 ،یتخصص یهایستگیاطالعات دارد. شا یفناور نیمتخصص یستگیشا
 یتبه هار نیباالتر بیکار به ترت حلم یستگیشا ،یفرد یهایستگیشا

 را دارند. یبعد
الگوهای تدوین شده است شایستگی مدیران  تا به حال در خصوص 

 است.ها اشاره شده به برخی از آن 1که در جدول 

3 Jeou-  
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 شایستگی الگوهای .1جدول 

 عنوان الگو وپژوهشگر نتایج

شایستگی »-3، شایستگی های بین فردی -2شایستگی های فردی»-1
 شایستگی های بینشی -4«های سازمانی

)ره( ینیامام خم دگاهیو فرماندهان ناجا از د رانیمد یستگیشا یالگو
 (13بنیادی نایینی وتشکری) ی.و رهبر

 

 -6نگرش،-5بینش،  -4ها،مهارت -3ها،توانایی -2دانش،-1
 های شخصیتیویژگی-7های اخالقی، ویژگی

رضایت و  های دولتی ایرانهای رؤسای دانشگاهالگوی شایستگی
 (14همکاران )

بین -5ارتباطات -4اثر بخشی شخصی-3شغلی-2استداللی .1
 سازمانی-7گروهی -6فردی

 

 الگوی شایستگی فریدنبرگ
(15) 

 

شایستگی های -3شایستگی های دانشی-2شایستگی های کسب وکار-1
 شایستگی های بین فردی-5شایستگی های اجتماعی  -4نظارتی

 (16الگوی شایستگی ویتاال )

 

،شایستگی های -3،شایستگی های شخصی-2آموزشیشایستگی های  -1
 شایستگی های بین فردی-5شایستگی های سازمانی و -4راهبردی،

 الگوی قابلیت مدیریت  مدرسه
 (17اسکات)

. دسترسی به 4. برنامه ریزی 3. جذب منابع 2. ذهنیت فلسفی 1
. ترسیم 8. نیروی کار ماهر 7. نیروی کار منسجم 6. ثبات 5اطالعات 

. 10المللی ای و بینهای منطقه. آمایش سرزمین و واقعیت9ها آرمان
. 11المللی در آموزش عالی ای و بینتعیین استانداردهای ملی و منطقه

تعیین قلمرو مدیریت کیفیت جامع در بخش بهره وری اعضای هیات 
. تعیین یک برنامه اصالح مدیریت کیفیت جامع برای تحقق 12علمی

ها بر ای با توجه به امکانات و واقعیتملی و منطقه استانداردهای
. تعیین راهبردهای 13ای ها و استانداردهای ملی و منطقهاساس آرمان

مدار توسعه نیافتگی در مدیریت و رهبری کیفیت جامع در بخش 
 های اطالعاتی.دانشگاهی از طریق تشکیل پایگاه

 

ها و مؤسسات آموزش عالی ::الگوی شایستگی افراد در  دانشگاه
 (18)1کافمن

( رهبری 3( عمل اخالقی 2( دانش منابع انسانی)تخصص منابع انسانی( 1
(  ارزیابی بحرانی 6( مذکره و رایزنی 5( هوش تجاری 4و هدایتگری 

 ( مدیریت روابط.9( اثربخشی فرهنگی و جهانی 8( ارتباطات 7

 (19)2انجمن مدیریت منابع انسانیالگوی شایستگی 

 

 تعین نیازهای آموزش و بهبود-1

 های آموزشها و برنامهیطراحی استراتژ-2

ها، منابع و خدمات بهبود نیروی انسانی در جهت ارائه فرصت-3
 -4:یادگیری

 -5:ها و افراد در رسیدن به اهدافشانکمک به سازمان

 آموزش و بهبودارزشیابی اثربخشی -6

 های آموزش و بهبودحمایت از عمل و پیشرفت-7

 (20) 3اسلومنالگوی شایستگی  منابع انسانی در سازمان 

-3ها / سیستم ها ، رهبری نظام-2رهبری فرهنگی/راهبردی، -1
 ایرهبری عمومی و حرفه -4رهبری برای یادگیری و

 (2014)4الگوی  رهبری شایسته دپارتمان آموزشی پنسیلوانیا

_________________________________ 
1. Kaufman 

2 . Society for Human Resource Management (SHRM) 

3 Slumen 

4 . Pennsylvania Department of Education 
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 آموزشی مدیران شایستگی چارچوب نظری پژوهش حاضر الگوی

نوع شش   ( تشکیل می دهد ، در این الگو 6خنیفر وهمکاران)
 شایستگی دانشی، شایستگی شایستگی بدست آمد که عبارتند از:

 رهبری شایستگی اجرایی، شایستگی شخصیتی، شایستگی ای، حرفه

 از کدام هر که .ادراکی شایستگی و ارتباطی شایستگی هدایت، و

 بیشتر که هستند شاخصهایی و ها زیرمولفه شامل ها مولفه این

 آموزش عالی مدیران و میانی مدیران مدارس، مدیران بین در آنها
 هستند متمایز هم شاخصها بعضی در و است مشترک وپرورش

 

 
 . چارچوب نظری پژوهش1شکل 

 مواد و روش ها
و از  یفیکها از نظر دادهپژوهش حاضر از لحاظ اهدف کاربردی 

پژوهش  ةجامع. خودظهور است ادیبنهدادة و نوع مطالع تینظر ماه
گیری نظری از است که با روش نمونهخبرگان  همةشامل حاضر 

نفر خبره انتخاب شدند. 15بر اساس اشباع نظری  برفی ونوع گلوله
ساختاریافته بود که بر اساس ابزار سنجش پژوهش مصاحبة نیمه

کدگذاری باز و کدگذاری محوری به دست آمد. سپس، کدگذاری 
انتخابی از طریق مصاحبه، فن دلفی و بارش فکری اجرا شد، که در 

گان نهایی و ها توسط خبرها و شاخصاین مرحله ابعاد، مؤلفه
ا هها و شاخصبندی شدند. مجدداً الگو بر اساس ابعاد، مؤلفهاولویت

ی ابزار اعتبار و روای ترسیم و توسط خبرگان تأیید و اعتباریابی شد.
های گردآوری سویه به دست آمد. روشبه با روش اجماع سهسنجش 

وها، ها، الگها، یافتهها، مدلاطالعات از طریق مطالعة عمیق تئوری
های شایستگی نیروی ها اعم از ملی و جهانی در زمینة الگوپژوهش

های مرحلة یک انسانی ، سپس، از طریق اجرا کدگذاری باز از یافته
بندی و بعد از آن، اجرای کدگذاری محوری به منظور مقوله

ها، و در مرحلة بعدی، تنظیم این ها در قالب ابعاد و مؤلفهشاخص
ساختاریافته تنظیم و از طریق رم مصاحبة نیمهمهم به صورت یک ف

مصاحبة عمیق، فن دلفی و بارش فکری به مدد خبرگان و استمرار 
ها و آن تا اشباع نظری که در پایان احصای الگو، ابعاد، مؤلفه

بندی شد. تجزیه ها توسط خبرگان اعتباریابی و اولویتشاخص
، محوری و انتخابی های بازها طی سه مرحله کدگذاریوتحلیل داده

 انجام گرفت.

 
 هایافته

 ها در چهار مرحله انجام گرفت:تحلیل داده
شاخص از طریق مطالعات  86الف( کدگذاری باز: در این مرحله 

 ملی و جهانی، و مصاحبه با خبرگان احصا شد.
 123مؤلفه و  14بعد،  6ب(کدگذاری محوری: در این مرحله 

خبرگان احصا شد. شایان ذکر است به از طریق مصاحبه با شاخص 
شدن متن مقاله از بیان جدول منظور جلوگیری از طوالنی

 های باز و محوری خودداری شد.کدگذاری
ج( کدگذاری انتخابی: در این مرحله که توسط خبرگان انجام 

دوره دوم  رانیمد یبرا یستگیشا یالگوگرفت. در مجموع، جهت 
 136مؤلفه و  17بعد،  5ه ترتیب اولویت متوسطه آموزش و پرورش 

 بیان شده است. 2که در جدول شاخص 
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 دوره دوم متوسطه رانیمد یبرا یستگیشا یالگوهای سازندة ها و تعداد شاخص. ابعاد، مؤلفه2جدول 

 ابعاد مولفه ها تعداد شاخص ها

 شناخت 6
 

 اعتقادی

 باور 5

 ارزش 12

 رفتار 5

 عقالنی قدرت تمییز 4
 
 
 

 آینده پژوهی 8

 تصمیم گیری موثر 6

 شخصی ایجاد محیط مثبت 6

 نیاز سنجی 11

 بهداشت روانی 9

 شکوفایی استعدادها 3

 مدیریتی مهارت های انسانی /عمومی 10

 مهارت های ادراکی/بلوغی 9

 مهارت های تخصصی/رهبری 13

 آموزشی یادگیری ویاددهیفرایند  11

 نظارت وراهنمایی تعلیماتی 6

 ارزشیابی آموزشی 12

ای هها و شاخصد: اعتباریابی نظری الگو: در این مرحله ابعاد، مؤلفه
در  دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش رانیمد یستگیشا یالگو

 اعتباریابی شد.قالب یک الگو تنظیم وتوسط خبرگان 
 

 گیرینتیجه
ه بدوره دوم متوسطه  رانیمد یستگیشا یالگودر نتیجة پژوهش 

 شرح شکل زیر می باشد:
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 الگوی شایستگی مدیران دوره دوم متوسطه آموزش وپرورش .2شکل 

 

شاخص 136مولفه و 17بعد،5از ی یادشده الگو ،2بر اساس شکل  
ا ب ییهمسو ثیاز ح پژوهش هایافتهی زمینةدر  تشکیل شده است.

های پژوهش یهاافتهیگفت با  توانیشده، مانجام یهاپژوهش ریسا
 میابراه (،7، پیری وهمکاران)(21)یدیسع یرضو ،(8)یوبیا یصدر

 همسو بوده .(  3عباس پور وهمکاران ) ،(9پور وهمکاران)
 

مشتمل بر پنج  بعد که  یادشده یالگو ةابعاد سازندهمچنین، 
آموزشی -5مدیریتی-4شخصی-3عقالنی-2اعتقادی-1اند از:عبارت

 .همسو بودهمی باشد.این یافته ها با یافته های گذشته 
مولفه الگوی ابعاد مذکور به ترتیب اولویت عبارتند از  17همچنین 

 ندهیآ-6زییتمقدرت -5 رفتار-4ارزش-3باور-2شناخت-1؛

-10یسنج ازین-9مثبت طیمح جادیا-8موثر یریگ میتصم-7یپژوه
 یروان بهداشت

 مهارت-13ی/عموم یانسان یها مهارت-12استعدادها ییشکوفا-11
 ندیفرا-15ی/رهبریتخصص یها مهارت-14ی/بلوغیادراک یها

 یابیارزش-17یماتیتعل ییوراهنما نظارت-16یاددهیو یریادگی
 یآموزش

 ها بایافته های گذشته همسو بوده .این یافته 
های های پژوهش حاضر نشان داد هر یک از مؤلفهدر نهایت، یافته

اند که در مجموع، پاسخ های تشکیل شدهبه دست آمده، از شاخص
 بیان شده است. 3این پرسش در قالب جدول 

 
 

 ابعاد مولفه ها شاخص ها

 به خدا شناخت نسبت

 خودشناسی نسبت به خدا اعتقادی شناخت
 شناخت مبدا،مسیر ومقصد

اعتقادی

عقالنی

شخصی

مدیریتی

آموزشی

شناخت

شاخص6 باور

شاخص5

ارزش

شاخص12

رفتار

شاخص5

قدررت تمیز

شاخص4

آینده پژوهی

شاخص8

تصمیم گیری 

…موثر

ایجاد محیط مثبت

نیاز سنجیشاخص6

شاخص11

بهداشت روانی

شاخص9

شکوفایی استعدادها

شاخص3

مهارت های انسانی

عمومی/

شاخص10

مهارت های ادراکی

بلوغی/

شاخص9

/مهارت های تخصصی

رهبری/

شاخص13

فرایندهای 

یادگیری و یاددهی

شاخص11

نظارت و راهنمایی تعلیماتی

شاخص6

ارزشیابی آموزشی

شاخص12

الگوی شایستگی مدیران

دوره دوم متوسطه 
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 1400زمستان ، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 
 شناخت معاد
 شناخت نبوت

 شناخت رهبران دینی
و  یدیتوح مانیاز ا  رانیمد یبرخوردا

 در گفتار و رفتار و اعمال یخداپرست

 باور
 رانیا یاسالم یبه نظام جمهور اعتقاد

 هیفق تیبه وال اعتقاد
 )ایمان تشکیالتی(به فلسفه سازمان اعتقاد

 اسالم نیمب نیبر احکام د آشنایی
 یاصول اخالق حرفه ا تیرعا

 ارزش

 یعدالت وبرابر  هیروح داشتن
 نسبت به جامعه تعهد

 گرانیسعه صدر در برخورد با د داشتن
 یتعاون و کار گروه هیروح داشتن

و  یراهکار، خط مش ه،یوحدت رو جادیا
 یکار یگروه ها نیاهداف ب

 عینسبت به افراد و وقا یشیاند مثبت
 اخالقیو  یانسان یرشد یبه ارزش ها توجه

 ی/ انقالبینید رتیبص داشتن
بصورت  یو معنو یماد یبه جنبه ها توجه

 توامان
 رفتار و عملکرد کارکنان به سمت تیهدا

 سازمان یارزش یآرمانها
 وی گانگیتفاوتها به اشتراک و  لیتبد

 یسازمان یتهایمتعاقب آن انسجام فعال
برخورداری از رفتار فضیلت گرایانه با ذی 

 نفعان

 رفتار

 یبا ذبرخورداری از رفتار خیرخواهانه  
 نفعان

 برخورداری از رفتار متعدانه با ذی  نفعان
ذی برخورداری از رفتارتوانمند سازانه با  

 نفعان
برخورداری از رفتار حمایت گرایانه با ذی 

 نفعان
 توانایی تشخیص مسائل روز جامعه

 
 
 

 قدرت تمییز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توانایی تشخیص وضعیت موجود
 توانایی تشخیص وضعیت مطلوب

 شناسایی عناصر کلیدی )ماهیت مسئله(
 منسجم کردن ایده ها

  نادیدنی هاستتوانایی دیدن 
 
 
 

 توانایی تبیین آینده مطلوب
 توانایی آوردن آینده به حال
 توانایی شناخت رویدادها
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 45... مدارس متوسطه رانیمد یستگیجذب شا یارائه الگو  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Winter 2021 

  آینده پژوهی 
 
 

 عقالنی
 
 

 توانایی شناخت روندها
 توانایی شناخت پیش راندها

 توانایی شناخت عوامل بازدارنده ها
 توانایی شناخت ذی نفعان

 گیری  باکیفیتبرخورداری از قدرت تصمیم 

 تصمیم گیری موثر

 برخورداری از قدرت تصمیم گیری عقالنی
 برخورداری از قدرت تصمیم گیری اخالقی
برخورداری از قدرت تصمیم گیری به روز 

 وبه موقع
 برخورداری از قدرت تصمیم گیری اثربخش
 برخورداری از قدرت تصمیم گیری منطقی

 نفعانایجاد همدلی بین ذی 

 ایجاد محیط مثبت
 
 

 خصیتی

 حمایت اعضای تیم
 توانایی همدردی با ذی نفعان
 داشتن قدرت انتقاد پذیری

 داشتن قدرت گسترش کارتیمی
 داشتن روحیه همکاری بادیگران

 توانایی سنجش نیاز کارکنان

 
 
 
 
 
 

 نیاز سنجی
 
 

 معلمان ازیسنجش ن ییتوانا
 دانش آموزان ازیسنجش ن ییتوانا

 آموزشی مدرسه های ازیسنجش ن ییتوانا
 پژوهشی مدرسه ازیسنجش ن ییتوانا
 پرورشی مدرسه ازیسنجش ن ییتوانا
 رشد حرفه ای های ازیسنجش ن ییتوانا

 خدماتی های ازیسنجش ن ییتوانا
 توانایی درک نیازهای مدرسه

 مدرسه انتظاراتدرک  ییتوانا
 توانایی ایجاد فرصت های رشد

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد عاطفی 
 دانش آموزان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهداشت روانی

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد عاطفی 
 معلمان

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد عاطفی 
 کارکنان

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد علمی 
 دانش آموزان

سالم جهت رشد حرفه  فراهم کردن محیط
 ای معلمان

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد حرفه  
 ای کارکنان

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد جسمی 
 دانش آموزان

فراهم کردن محیط سالم جهت رشد جسمی 
 معلمان
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 1400زمستان ، 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 
فراهم کردن محیط سالم جهت رشد جسمی 

 کارکنان
  نانکارکتوانایی رشد وشکوفایی استعدادهای 

 
 
 
 

 شکوفایی استعدادها

 معلمان یاستعدادها ییرشد وشکوفا ییتوانا

دانش  یاستعدادها ییرشد وشکوفا ییتوانا
 آموزان

 جهت شرکت در یو عالقه مند ییتوانا
 مختلف عیموضوعات و وقا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مهارت های انسانی/عمومی

 
 
 
 
 
 
 

 مدیریتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت و مباحثه با همکاران در  ییتوانا
 و یجار عیوقا ،یاسیس ،یموضوعات آموزش

... 
 تیبه کسب موفق ازین یاز نوع یبرخوردار

 تهایفعال یدر تمام
 کار تیبر اهم یمبن یشخص زهیانگ داشتن

 خود و همکاران یشخص یازهایارضاء ن یبرا

در  دیجد راتییها و تغ دهیا رشیپذ ییتوانا
 کار طیمح

 عینسبت به افراد و وقا یشیاند مثبت
 در مدرسه یدیو ناام اسیاز  یریجلوگ

سازنده  ینهادن به تالشها و کوششها ارج
 همکاران

ها و ابتکارات همکاران و  ینوآور بیترغ
 دانش آموزان

 یها یابیو عدالت در ارزش داشتن دقت 
 (یساالر ستهیکارکنان)شا

 آن بر ریتاث لیو تحل یطیروند مح یابیارز
 مدرسه یعملکرد آت

 
 
 
 
 
 
 

 مهارت های ادراکی/بلوغی

نقاط  ییجهت شناسا هایی¬برنامه نیتدو
 و فرصت دیضعف، قوت، تهد

 با یکننده اهداف درون بخش هماهنگ
 کیاهداف استراتژ

 و انتظارات آنها نفعیذ یگروه ها ییشناسا

 
 شیموثر در افزا یدیعناصر کل ییشناسا

 عملکرد
مختلف   های¬وهیو ش ها¬دهیکردن ا منسجم

 تحقق اهداف یبرا
 دیجد راتییمثبت نسبت به تغ واکنش
 کیگام به گام مشکالت در  یبررس

 تیموقع
 گرانیخود و د یها هیفرض دنیچالش کش به

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 14

http://islamiclifej.com/article-1-1053-fa.html


 47... مدارس متوسطه رانیمد یستگیجذب شا یارائه الگو  

Journal of Islamic Life Style Volume 5, Winter 2021 

 هندیمطلوب از آ یریانداز و تصوچشم میترس
معلمان  و مشارکت یمدرسه با همکار

 وکارکنان

 
 
 
 
 
 
 

 مهارت های تخصصی/رهبری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرایند یادگیری ویاددهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزشی

 و اهداف روشن و مشخص هاتیمأمور نییتع
کارکنان،  یتمام یانداز براچشم حیتشر

 نیوالد یبرا نیآموزان و همچندانش
فهم و درک مشترک نسبت به چشم  جادیا

 انیها و اهداف مدرسه در م تیانداز، مأمور
 گرانید

 یدر جهت حرکت در راستا گرانید قیتشو
 ها و اهداف مدرسه تیمأمور

 یراهبرد یزیر برنامهداشتن 
انتظارات سطح باال، شفاف و روشن  نییتع

 آموزانئانش معلمان، کارکنان و  یبرا
د عملکر یسطح باال برا یاستانداردها نییتع

 مدرسه، معلمان و دانش آموزان
 منطقی یها یریگ جهیبه نت دنیرس ییتوانا
ات اطالع هیبر پا تیفیپرک ماتیتصم اتخاذ

 موجود
 یآموزش یازهاین صیمهارت در تشخ داشتن

 آنها نیب تیاولو نییو تع
 از ارتباطات یانتقاد یابیبودن توان ارزش دارا

 یکتب
 ،یداشتن دانش درباره برنامه درس

 ،یابیو ارز سیآموزش و تدر یهاروش

 رهیسنجش و غ
ی ریادگیآموزش و  تیفیبه ارتقاء ک توجه

 در مدرسه
 اموزش و کمک به معلمان در امر  تیحما

 یبرا یآموزش طیمح نیکردن بهتر فراهم
 دانش آموزان

 یریادگیآموزش و  یبرا طیبهبود شرا
 اثربخش از زمان آموزش و به  استفاده

 حداکثر رساندن زمان آموزش

 -یاددهی)یاز دانش آموزش یبرخوردار
 (یریادگی

 یریادگی-یاددهیبودن اقدامات  یفن
 مناسب یآموزش طیمح ساخت

 سیتدر تیفیارتقاء ک یبرا تالش
 یبرنامه درس یساز یمجدد و غن یطراح

 نیمعلم)از جمله جانش تیفیبردن ک باال
 (یپرور

  ی دانش آموزانلیتحص  تیبه  موفق تیاهم
 
 

 آموزاندانش شرفتیمستمر پ یریگیپ
 نمعلما سیتدر تیفیک یریگیو پ یبررس
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 طرح درس معلمان و یبر اجرا نظارت
 یبرنامه درس حیصح یاجرا

 
 نظارت وراهنمایی  تعلیماتی

 آموزش در تیفیو کنترل بر ک نظارت
 مدرسه

 یو آموزش یبرنامه درس میبر تنظ نظارت
 مستمر دانش آموزان یابیارز

 
 
 

 یآموزش یابیارزش
 

 مستمر معلمان و کارکنان یابیارز
 مستمر  یو خودساز یابیخودارز

 نقاط قوت و ضعف معلمان ییشناسا
 ضعف به قوتوتالش برای تبدیل ، کارکنان 

 یو برنامه آموزش یبرنامه درس یابیارز
انتظارات از دانش آموزان و  یو اجرا نیتدو

 کارکنان
و  یآموزش ،یدرس یتراز کردن برنامه ها
 یابیارز

 قیطر از یآموزش یها وهیو بهبود ش یابیارز
 مشاهده هدفمند

 مناسب یابیارز یکپارچگیاز  نانیاطم
 درس بصورت منظمروزانه کالس 

برگزاری دوره های آشنایی با ارزشیابی  
 مالک مرجع

ی نرم ابیبا ارزش ییآشنا یدوره ها یبرگزار
 مرجع

 یادگیری بامعنابا  ییآشنا یدوره ها یبرگزار

 نیاست به مدد ا یهیبد همسو بوده. قبلی یهاافتهی های حاضر بایافته
 عوامل مهم شایستگی  مدیران مدارس پی برد. وجودبه توان می الگو

 مقبولیت قوام، باعث کشور هر در ساالری شایسته نظام

 شایسته مدیران گزینش و انتخاب لذا شد، خواهد آن ومشروعیت

 سازمان اداره .است برخوردار خاصی اهمیت از ها سازمان درراس

 با همراه مداری قانون پایه بر امروز، عصر در ها بنگاه و ها

 داخل، در که ای گونه به اخالقی، تعهد و تخصص دانش،بصیرت،

 و ای منطقه سطح در و جامعه مادی و معنوی نیازهای پاسخگوی
 تنها باشند، داشته را ها دگرگونی انواع با برخورد جهانی،توانایی

 به و نواندیشان نخبگان، زمره در که آید می بر کسانی عهده از

 های سیاست از دیگر،.استقرار نظام شایستگی به عنوان یکی بیان

 قانون و ساله بیست انداز چشم سند در کشور راهبردی و کالن

 پرتالطم دنیای در .است گرفته قرار تاکید مورد چهارم برنامه

 شایسته تا اند رقابت و تالش در ها سازمان کنونی، کار و کسب

 و جذب شناسایی، رقابتی، مزیت یک عنوان به را مدیران ترین
 برنامه امروز، جامعه متحول و پیچیده شرایط در .کنند حفظ

 به که مدیریت مختلف سطوح در مدیران های قابلیت توسعه های

 مهم گیرد، می انجام آنان های فعالیت اثربخشی و کارایی منظور

 .شود می محسوب ها سازمان رسالت و هدف ارزشمندترین و ترین
 وپرورش آموزش در سازمان ترینمهم این در حالی است که مدرسه

 تهشایس مدیرانی بدون کارآمد و موفق مدارس به یافتن دست و است
 و ینشگز بنابراین. است واقع از دور و نیافتنی دست هدفی توانمند و

 برای اقدامات ترین ضروری از کارآمد و شایسته مدیرانی تربیت
 کارگیری به ضرورت. است پرورش و آموزش مدیریت نظام اصالح
 زا مختلف اسناد در ساالری شایسته نظام استقرار و شایسته مدیران
 رکشو علمی جامع نقشه و پرورش و آموزش بنیادین تحول سند جمله
 .است گرفته قرار تصریح و تأکید مورد

های در اجرا داشت که به شرح در مجموع، پژوهش محدودیت
 زیرند:

برای طراحی الگوی شایستگی  مدیران دوره دوم   حاضر پژوهش -
 ملشا تریوسیع سطح در توانستمی متوسطه انجام شد. بنابراین،

مقاطع دیگر آموزش وپرورش اجرا شود، که در این صورت قابلیت 
 پذیری بیشتری داشت.تعمیم

دسترسی سخت به خبرگان این حوزه به دلیل شرایط بهداشتی  -
 های کرونایی. کشور و اعمال محدودیت

 شود:در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادها زیر ارائه می
یز پذیری نتایج نتر، تا قابلیت تعمیماجرای پژوهش در سطح وسیع -

که مورد استفادة تر افزایش یابد. از راه مقیاس استاندارد و جامع
 گسترده باشد.
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های کالن را ها و برنامههایی که بتواندآثار سیاستانجام پژوهش -
 شده بررسی کنند.های شناساییبر تقویت ابعاد و مؤلفه
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