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 چکیده 
های مدیران مدارس لگویی بر اساس تحلیل مضمون برای صالحیتدر این پژوهش سعی بر آن است ا

ها، در زمینه اسناد شامل: کلیه مقاالت، رساله استخراج گردد. جامعه آماری این پژوهش وپرورشآموزش

در حوزه  0202-0222گستره زمانی  در موردپژوهشپژوهشی مرتبط با موضوع  هایها و گزارشطرح

ها به سازی داده. در فرایند تحلیل مضمون با همسوگیری هدفمند بودبا نمونه های مدیران آموزشیصالحیت

پایایی نتایج با استفاده از روش . ای مدیران آموزشی پرداخته شدهچارچوب صالحیت یابی اعتبارتدوین و 

 اگیرتم فر 4های مدیران آموزشی در های این پژوهش صالحیتبرآورد گردید. بر اساس یافته 59/2هولستی 

-سازماندانایی، تعالی معنوی، پویندگی و پایستگی خالصه گردید. مضمون دانایی شامل دو مضمون پیش

مضمون  3باشد. مضمون تعالی معنوی شامل مضمون پایه می 2یادگیری و سازمانی( و  -)یاددهی ۀدهند

پایه است. مضمون  مضمون 5بینی معنوی و ایمان و امید( و )عشق به هستی، جهان ۀدهندسازمانپیش

، مدیریت ارتباطات، دیدگاه جهانی( یمساعکیتشر، )پیشرویی ۀدهندسازمانمضمون پیش 4پویندگی شامل 

)مدیریت تکنولوژی،  ۀدهندسازمانمضمون پیش 9مضمون پایستگی شامل  تیدرنهامضمون پایه است.  2و 

مضمون پایه  03دیریت سالمت پایدار( و ، مدیریت محیط زیست و منوآفرینیمدیریت مالی پایدار، مدیریت 

تواند مبنای مناسبی برای مدیران در مدارس و همچنین سنجش و ارائه راهکارهایی باشد. مدل حاضر میمی

 .در این مدل باشد شدهفیتعرهای لفهمؤبرای انتخاب مدیران بر اساس 
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 مقدمه

آمده است،  وجود بهها در حوزه مدیریت آموزشی در هزاره جدید ای از پژوهشموج تازه

محققان را بر آن داشته است، که به بررسی  وپرورشآموزشهمچنین، اهمیت خروجی نظام 

دازند. آموزان بپرهای مدیر مدرسه و برونداد آن یعنی عملکرد تحصیلی دانشرابطه بین صالحیت

در اثر تغییرات اجتماعی و تالش در جهت بهبود مدرسه نقش مدیران در طول زمان تغییر کرده 

 که دریافتند، مدارس در سالهیس هایپژوهش بر مروری در Hallinger & Heck (2010)است. 

 ایجاد طریق از مثبتی اثر تواندمی میانجی یا با مستقیم صورتبه خاص، طوربه مدیریت

-یاددهی ترویج برای رهبری توانایی و کارکنان توسعۀ سازمانی، ساختارها، یادگیری همکاری،

 شود،ها میخود موجب ارتقاء و موفقیت آن نوبۀ به که مدرسه در مثبت فضای ایجاد و یادگیری

آموزان مؤثر است، و در این تر عوامل متفاوتی در پیشرفت دانشباشد. در مقیاس وسیع داشته

تواند بر تمامی این عوامل اثرگذار میان مدیر تنها کسی است که در موقعیتی قرار دارد که می

های آموزان در تستی دانشنمره یدرصددهش تواند باعث افزایمی تیباصالحمدیر یک  .باشد

انگیزگی و افزایش نرخ استاندارد تنها در یک سال شود. همچنین موجب کاهش غیبت و بی

-ویژگی با تغییر وپرورشآموزش هایانداز سیاستچشم آموزان شود. تغییرالتحصیلی دانشفارغ

رسیده است، امروزه مدیریت  اوج خود نقطه به کشورها از بسیاری در مدرسه مدیریت های

عامل مؤثر بر اصالحات آموزشی و نتایج مدرسه تلقی  عنوانبهاثربخش مدرسه بیش از گذشته 

های جامع و گسترده در مقیاس کمی مدیریت و در پژوهش .(Schleicher, 2012)شودمی

آموزان است و یادگیری دانشدومین عامل تأثیرگذار در  عنوانبهرهبری بعد از آموزش در کالس 

 شدهمشاهدهاین تأثیر بر سازمان مدرسه، فرهنگ و همچنین در رفتار معلم و کالس درس 

 .(Kenneth Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008) ؛,(Hallinger & Heck, 2010)است

 شدهلیتبدهای عملکرد مدیر به یک مسئله جهانی در اوایل قرن حاضر چارچوب

کنند، در حوزه رهبری آموزشی و در بیان می .(Leithwood & Steinback, 2003)است

های موجود اختالف نظراتی وجود دارد و دقیقاً مشخص نیست مدیران آموزشی باید در چارچوب

کند که، توجه . بیان می(Dallas Hambrick Hitt & Tucker, 2016)ها وارد شوندکدام حوزه

به نقش مدیر منجر به این مسئله گردید، که مدیریت مدرسه با بهبود شرایط کار معلمان، و فضا 

تواند بر کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس می یامالحظهقابل طوربهها ی آنو محیط مدرسه

 0222در سال  .(Cruickshank, 2017)آموزان، تأثیرگذار باشدآن پیشرفت دانش تبعبهو 
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بهبود رهبری " بانامرا  یالمللنیب یاپروژه، 0(OECD) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

وظایف و  فیبازتعرهای این پروژه به این شرح است: ترین یافتهآغاز کرد. برخی از مهم "مدرسه

و  ترهای گستردههای مدیران مدارس )اعطای استقالل بیشتر و تدارکات حمایتمسئولیت

آموزان(، های مدیران در جهت افزایش یادگیری دانشوظایف و مسئولیت فیبازتعر یطورکلبه

تشویق و حمایت از ارکان و اعضاء مختلف مدرسه برای  منظوربه0شدهعیتوزتأکید بر رهبری 

های مدیریت اثربخش )با توجه به وسعت وظایف و های مدیریتی، بهبود مهارتایفای نقش

تر کردن هر چه بیشتر ای نیاز دارند(، جذابهای ویژهمدیران مدارس به آموزش ها،مسئولیت

ای و عملی کردن فرایند جذب و استخدام، افزایش دستمزد، حرفه مدیریت مدرسه )حرفه

 ,Abdolhoseini, Abdollahi)های حمایتی و انگیزشی مختلف(مکانیسم یریکارگبه

Zaynabadi, & Zarghami, 2018). 

 Ghanbari & Mohammadi (2017) های زیر را شناسایی کردند: مقولۀ در پژوهش خود مؤلفه

مدیران و مقولۀ سوم  ازیموردنهای و اخالقی، مقولۀ دوم مهارت یشناختروانهای اول ویژگی

-در پژوهش خود مؤلفه  Derakhshan & Zandi (2017). باشدتحصیالت و دانش مدیران می

نظارتی، –ای و تخصصی، شایستگی اداریهای زیر را نشان دادند: شایستگی فنی، حرفه

شخصی، شایستگی ارتباطی و میان فردی، شایستگی اخالقی، شایستگی –شایستگی فردی

-انگیزشی، شایستگی ادراکی، شایستگی فناورانه، شایستگی فرهنگی، شایستگی اقتصادی

ت مانند یهای شایستگی مدیرمؤلفهدر پژوهش خود  نژادعارف ستگی سیاسیکارآفرینی و شای

های مؤلفههای اول تا سوم در اولویترا مندی، شرح صدر، مهربانی و نظم وجدان کاری، قانون

 & ,Mard, Zaynabadi, Abdollahi (Arefnezahd, 2017). در نظر گرفت شدهکسب

Arasteh (2018) یپروژههای در مطالعه مدرسه موفق، مدیر موفق، مطالعه تطبیقی یافته 

 در که دارند ویژگی 20 موفق مدارس که دهدیمنشان  (3ISSPP)مدیر مدرسه موفق یالمللنیب

ها، سبک رهبری، فلسفه شخصی و ارزش بعد 4 در که دارند ویژگی 03 موفق دیرانم و بعد، 00

 .شوندبندی میهای شخصیتی، مشارکت و ایجاد روابط طبقهویژگی
 Shirbagi & Moradi (2018)  ثر بر تعامالت ؤعوامل مدر پژوهش خود نشان دادند که

نامناسب مدیران مدارس شامل: عوامل سازمانی )اداری(، عوامل محیطی، عوامل فردی و 

ای هستند. دبیران جهت مقابله با تعامالت نامناسب از دو استراتژی و عوامل مدرسه یشناختروان

                                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

2 Distributed School Leadership 

3 International Successful School Principalship Project 
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تأثیرات مخرب بر  عامالت نامناسب مدیران شاملکنند و پیامدهای تاستفاده می رفعالیغفعال و 

 & Steiner. کالس درس است و گیریاختالل در تصمیم و وضعیت روانی و عاطفی معلمان

Hassel (2011)  رهبران فهمیدن بهتر برای راهی عنوانبه را موفق انمدیر رفتاری هایویژگی 

 و پایدار، نظارت و پیشرو هدف، به رسیدن برای محرکی :از اندعبارت هاویژگی این که داندمی

 تفکر انتقادی، تفکر مسئله، دیگران، حل تیمی، توسعه رهبری پیشرو، هایبرنامه هدایت

های هوش هیجانی، مؤلفه Wagner (2013) .نفساعتمادبه با رهبری و نفساعتمادبهمفهومی، 

های شخصی و مهارت نوآوری و خالقیت، مهارت حل مسئله، های تحلیل،تفکر انتقادی و مهارت

های مدیریت شخصی، مشارکت و مهارت های سازمانی،مهارت های تکنولوژی،مهارت ارتباطی،

و تساوی حقوق،  یرستنژادپضد  کار تیمی، توسعه همکاری، توسعه ارتباطات و تعامل با جامعه،

ابتکار  درک و آگاهی جهانی، تفکر انتقادی و حل مسئله، مدیریت مشارکتی، چابکی و سازگاری،

اطالعات؛ خالقیت و  لیوتحلهیتجزو کارآفرینی، ارتباط مؤثر نوشتاری و شفاهی، دسترسی و 

برای پیشرفت مدارس چهار  Meyers & Smylie (2017) کنجکاوی را شناسایی کرده است.

مورد اساسی را که مدیر باید انجام دهد مطرح کردند، که شامل: بررسی و فهمیدن علت 

انداز درست و مناسب در جهت رسیدن به موفقیت،  چشمکیها، ایجاد ها و ناکامیشکست

منابع ضروری، شناسایی قوانین ناقص و  پیگیری مداوم و پایدار وضعیت کارمندان، بودجه و دیگر

های اداری شود و همچنین تقویت تواناییدارای ضعف که موجب شکست و ناکامی مدرسه می

 Meyers & Hitt (2017) باشندبرای حمایت از تغییرات مدرسه و رسیدن به موفقیت می

 مقابل در ایستادگی و نهادن بنیان از اندعبارت که اند،کرده مشخص مدیران برای هاییمؤلفه

 طریق از یسازتیظرف شده، درک استنباط به واکنش دیگران، ترغیب و تشویق ،اندازهاچشم

 هایحلراه جادای و مشکالت آموزان، حلدانش به نسبت تعهد حمایت، احساس و پاسخگویی

 کردن مشخص برای حالتابه تعجب مشکالت. اما باکمال حل برای هاپژوهش از استفاده جدید و

 موفق مدرسه به دستیابی برای هاییویژگی و هانگرش چه دارای باید مدیر اینکه و مدیر نقش

 پرورشوآموزششدن سیستم  تردهیچیپشدن و  ترگستردهدلیل  به است شده کمی باشد، توجه

های آنان توجه و دقت ها و شایستگیدر دنیا الزم است در انتصاب مدیران آموزشی به مهارت

های ویژه باشد. بنابراین با توجه به این ها تخصص و شایستگیخاصی شود و مالک گزینش آن

ای مدیران آموزشی های حرفهامر مهم هدف اصلی این پژوهش تهیه چارچوب ادراکی صالحیت

 های ذیل مدنظر است:د. با توجه به هدف فوق پاسخ به پرسشباشمی

 ها هستند؟بر پایه تحلیل متون مدیریت آموزشی، مدیران آموزشی حائز کدام ویژگی -0
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 ای مدیران آموزشی کدام است؟های حرفهچارچوب ادراکی صالحیت -0

 

 روش پژوهش

روش تحلیل ( انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی بوده که با رویکرد کیفی )تحلیل مضمون

هایی های پراکنده و متنوع را به دادههای متنی است و دادهمضمون فرآیندی برای تحلیل داده

جامعه آماری در زمینۀ اسناد شامل . (Braun & Clarke, 2006)کندغنی و تفصیلی تبدیل می

از سال  موردپژوهشهای پژوهشی مرتبط با موضوع ها و گزارشها، طرحکلیۀ مقاالت، رساله

. جهت بررسی جامع اسناد معتبر در حیطه موضوع پژوهش، باشدیم 0202میالدی تا 0222

 School",ها: کلیه تولیدات علمی در پایگاه استنادی اسکوپوس با جستجوی کلیدواژه

Principal","School Leadership""Management"Educationl Administration"School 

Leaders","Educational Management" leadership Competencies"های و نیز پایگاه

داک، سایت جهاد دانشگاهی، نور مگز و غیره. با جستجوی ایران، ایران معتبر داخلی همچون مگ

 "های مدیران شایستگی"و  "های مدیرانصالحیت"و  "مدیران آموزشی" یهادواژهیکل

 یبردارشیفبا مراجعه به این منابع همه اطالعات در دسترس، انتخاب و قرار گرفت.  یموردبررس

منبع دارای کد  02تعداد تیدرنهامنبع شناسایی شد و بعد از بررسی مجدد،  022شد. تعداد

دستی کدگذاری گردید.  صورتبهسطر به سطر مقاالت و منابع،  هبامطالعمرتبط باقی ماند که 

 به ترتیب زمانی آمده است. 0داخلی و خارجی در جدول شماره  شدهیگردآورمنابع 
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 : بررسی منابع معتبر در حیطه موضوع پژوهش 1جدول شماره                             

منابع داخلی    منابع خارجی  

  (Ghoorchiān & Mahmoodi, 2004) (Badrinarayanan & 

Madhavaram, 2008) ،(Jahaniyan, 2010) ،(Khorshidi & 

Ekrami, 2011)، (Mahmoudi, Abedi, & Heydari, 2012)، 
(Torkzadeh & Ansari, 2015)،(Noormohammadi; & 

Nikmoeen, 2015) (Mohammadi; et al., 2016)،(Shakib 

& Noroozi, 2016) ، (Abdollahi, Fathi Vajargah, 
Pourzahir, & Rahimian, 2016) 

 (Porkarim,Farzaneh,& Norozi, 2016) ،(Madani, 

Omran, Enayati, & Saeedabadi, 2016) ،(Rangriz, 
Abdolrahim, Arasteh, & Soltanie, 2017)،( Ghanbari & 

Mohammadi, 2017)،(Derakhshan & Zandi, 

2017)،(Arefnezahd,2017)  (Abdolhoseini et al., 
2018)(Abdolhoseini et al., 2018) ، 

(Soltani, Salehi, Gholtash, & Nadi, 2018)، 
(Shams, 2018)،(Shirbagi & Moradi, 2018) ،( Mard, 

Zaynabadi, Abdollahi, & Arasteh, 2018) ،

(Abdolhoseini et al., 2018) ،(Mohamadi & Khorsandi 
Yamchi, 2018)، 

 (barkhoda, asadi, & Zabardast, 2018). 

(Senge et al., 2000)،(Fry, 2003) (McEwan, 2003)، 

 (Leithwood & Steinback, 2003) ،(Murphy & 

Shipman, 2003)، (FAQ., 2004) (Foxon, Richey, 
Roberts, & Spannaus, 2003) ،(Freudenberg & Lavy, 

2004)،(K. Leithwood & Levin, 2010) ،(Hallinger, 

2005)، (Gilbert, 2006)،(Vakola, Soderquist, & 
Prastacos, 2007) (Chang, Chin, & Hsu, 2008)، 

(Spillane, Camburn, Pustejovsky, Pareja, & Lewis, 

2008) (Robinson, Lloyd, & Rowe, 2008) (Kenneth 
Leithwood et al., 2008)، (Seashore, Leithwood, 

Wahlstrom, & Anderson, 2010)،(Hallinger & Heck, 

2010) ،(Bechtel & Martin, 2010)، (Ibukun, 
Oyewole, & Abe, 2011) ،(Steiner & Hassel, 2011) ،

(Schleicher, 2012) ،(Sharratt & Fullan, 2012)، 
(Whitaker, 2013)، (Branch, Hanushek, & Rivkin, 

2013)، (Willig, 2013) (Wagner, 2013)،(Leigh, 

Whitney, & Jennifer, 2011) ( Cheema, Hamid, 
Basir, & Ur, 2014)، (Bush & Glover, 2014) 

(Leadership, 2014)، ( Cheema, Zeeshan, Hamed, & 

Foad, 2015)، (Mwambazambi & Banza, 2015) 
(Storsletten & Jakobsen, 2015)،(Day, Gu, & 

Sammons, 2016) (Hitt & Tucker, 2016) ،(Wagner, 

2016) ،(Cruickshank, 2017) ،(C. . Meyers & Smylie, 
2017)، (C. V Meyers & Hitt, 2017) ،(Hitt & Player 

2018) ،(Karadag & Oztekin-Bayir, 2018) ،(Gittens, 

2018)، (Amatullah, 2018) ،(Ryan, 2018) ،
(Hanbidge, Tin, & Sanderson, 2018) ،( Hitt, , 

Meyers, & Zhu,2018).  

 

در این  نظرانصاحببرای سنجش روایی این پژوهش، بررسی پیشینه، اسناد و نظرات جمعی از 

پایایی از روش هولستی  برآوردخصوص لحاظ شده است. همچنین در این پژوهش برای 

 از استفاده اب . سپسشوندیم مرحله کدگذاری دو در متون روش این در است، شدهاستفاده

 :شودیممحاسبه  شدهمشاهده توافق درصد زیر فرمول

                                                                                            

های کدگذاری شده در تعداد واحد 1nتعداد توافق در دو مرحله کدگذاری،  Mدر این فرمول 

نیز عددی بین  0PAO باشد.تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم می 2nو  مرحله اول،

آمد،  دست به 59/2ضریب پایایی  جهیدرنتصفر )عدم توافق( و یک )توافق کامل( خواهد بود. 

 زیر به دست آمد:  صورتبهکه این مقدار برای پژوهش حاضر 

PAO= (0 ×220)/(0092+540)= 542/2  

                                                           
1 . Percentage of Agreement Observation  
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 های پژوهشیافته

ین بخش شامل فرایند تحلیل مضمون است که از دو بخش کدگذاری و تحلیل مضامین ا

قرار گرفتند و پس از بررسی، منابع  یموردبررساست. در کدگذاری ابتدا همه منابع  شدهلیتشک

اسناد گوناگون به دست آمد  مرتبط با موضوع شناسایی شدند. مطالب متفاوتی که از مقاالت و

های مدیران نگریسته بود. در ای به صالحیتسجام بود هر منبع و مرجع از زاویهدر ابتدا، فاقد ان

 موردنظرتک مقاالت و منابع و با در نظر گرفتن مفهوم کلی فرایند کدگذاری با بررسی تک

 با، انتخاب شد. برداشتندآشکار یا ضمنی کد مرتبط را در  صورتبههایی از متن منابع که بخش

توضیح در آن  صورتبهمفهوم، نامی به آن مفهوم در متن اختصاص یافت و  به معنای هر توجه

برای ذخیره نام کدها تهیه شد. در  کدگذاری فایلیبخش از منبع مربوطه جای گرفت. همراه 

مداوم به این فایل مراجعه و بررسی گردید که  طوربهتر های متنی بیشادامه کار و با کدگذاری

مرتبط است یا باید مضمون  افتهیاختصاصهای کی از مضمونبه ی شدهمشخصآیا بخش 

و تغییر قرار  دنظریتجدجدیدی برای آن تعیین شود. در حین کار چندین بار این مضامین مورد 

 گرفت. 

 
 : تم فراگیر دانایی2جدول 

ی
نای

دا
 

 سازمان شیپهای مضمون

 دهنده

 فراوانی کدها های پایهمضمون

 

 

 یادگیری -یاددهی 

 

 43 دگیری خالقیا

 40 های زندگی و شغلیمهارت

ای و ی اطالعات رسانههامهارت

 تکنولوژی

02 

 05 قرن بیست و یکم یهامهارت

 

 

 سازمانی

 33 یمشخطتعیین 

 42 مدیریت منابع انسانی

 05 محیط یادگیری

 00 و سنجش عملکرد یاستانداردساز

042        جمع کل کدها      

 

یادگیری با –دانایی که دارای دو  بعد یاددهی دهد، مضمونکه جدول باال نشان می گونههمان

درصد کدهای  90، سازمانی با داشتن بیترتنیابه. باشدیمکد  005کد و سازمانی با  000
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درصد در  45یادگیری با –شود و یاددهیترین بعد این مضمون قلمداد میمضمون دانایی مهم

از متن منابع  "سازمانی"هایی از مطالب مرتبط با مضمون گیرد. قسمتدی قرار میبع یمرتبه

در جهت  یاحرفه: مدیر آموزشی با نظارت بر عملکرد کارکنان به ارزیابی عملکرد درآمدهاست

و  نفستازهکارگیری کارکنان پردازد. مدیر با بهگیری درست میتصمیم جهیدرنتها و بهبود برنامه

 ,Leadership)رودبا اهداف سازمان پیش می یخوببهها ی آنسازنده هاشنهادیپ حمایت از

آموزان را تا حدی تر کرده تا موفقیت دانشجذابهمچنین باید محیط یادگیری را . (2014

با تنظیم اهداف  مدیر باید .(Ekrami & Hoshyar, 2016)تضمین، و اعتماد والدین را جلب کند

سازمانی و تعیین فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب همراه با مشارکت معلمان و دیگر 

های و مأموریت اندازهاچشماولیاء آنان به تعیین و توسعه اهداف،  وآموزان اعضاء مدرسه، دانش

.  (Ghanbari & Mohammadi, 2017),(Abdolhoseini et al., 2018)مدرسه بپردازد

از متن منابع در ادامه آمده است:  "یادگیری-یاددهی"هایی از مطالب مرتبط با مضمونقسمت

Hitt & Player (2018).تری دریافتند مدیرانی که تجربه بیشتری در معلمی دارند مدیران موفق

هستند؛ در حقیقت رابطه بین مدیریت مؤثر و سابقه معلمی بیشتر از رابطه با سابقه مدیریتی 

ها بپردازد تا ها و آرمانر آموزشی باید با نوآوری و خلق سازمانی به تصویر سازی ارزشمدی .است

 & Cheema, Zeeshan, Hamed)آفرینی کندبتواند با توانمندسازی و خلق یادگیری شایسته

Foad, 2015) .ها که از طریق های مربوط به یک دسته از شغلمدیر باید با دانش و مهارت

ها و شوند به شایستگی شغلی، با استفاده از کاربرد اثربخش مهارتآموزش و تجربه کسب می

 ,Freudenberg & Lavy)های شخصی به شایستگی اثربخش زندگی شخصی فرد بپردازدتوانایی

همچنین رهبری آموزشی . (Derakhshan & Zandi, 2017)؛(Mard et al., 2018 )؛(2004

ها اطمینان حاصل ای و نیز استفادۀ درست از آنی و رسانههای تکنولوژباید از کسب مهارت

 .(Foxon et al., 2003)کند

 
 :  تم فراگیر تعالی معنوی3جدول 

ی
نو

مع
ی 

عال
 ت

-های پیشمضمون

 دهندهسازمان

های پایهمضمون  فراوانی کدها 

 

 عشق به هستی

 04 عشق به همنوع

 09 عشق به یادگیری

 32 عشق به کار

 30 معناگرایی 
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 04 خود شکوفایی معنوی جهان بینی معنوی

 33 عمل گرایی

 

 ایمان و امید

کوت در برابر هستیس  02 

 09 خود آگاهی

 5 رضایت از زندگی

 050 جمع کل کدها

 

دهد، مضمون تعالی معنوی دارای سه بعد عشق به هستی با گونه که جدول باال نشان میهمان

 ینیبجهان بیترتنیابهباشد. می کد 34کد و ایمان و امید با  22معنوی با  ینیبجهانکد،  09

ترین بعد این مضمون قلمداد درصد از کدهای مضمون تعالی معنوی مهم 49شتن معنوی با دا

کم در  یابافاصلهدرصد  00درصد و  32و ابعاد عشق به هستی و ایمان و امید به ترتیب  شودیم

از  "معنوی ینیبجهان"هایی از مطالب مرتبط با مضمون . قسمترندیگیممراتب بعدی قرار 

آمده است: مدیر آموزشی با شناخت خداوند و توجه به خواست و تصمیم متن منابع در ادامه 

خداوند، عشق به خدا و بروز رفتارهای بزرگوارانه و توجه به آنچه خداوند سفارش کرده است 

، نفساعتمادبه. مدیر آموزشی باید با بینش، بصیرت، (Cheema et al., 2015)اعتقاد راسخ دارد

 ,M. Arefnezahd) (Ekrami & Hoshyar, 2016)ل کندعم نفسعزتخودباوری، صداقت و 

اصول و فروع  اساس برمدیر باید درک عمیقی از مسئولیت عملی . (Bechtel, 2010)؛(2017

ای های حرفهدین الهی، اخالقیات، احکام و معیارهای الهی داشته باشد تا بتواند با تعهد به ارزش

 ,Jahaniyan) ؛   (Derakhshan & Zandi, 2017)ها عمل کندآن اساس بر

هایی از . قسمت(S. Ghanbari & Mohammadi, 2017)؛(Mahmoudi et al., 2012)؛(2010

از متن منابع در ادامه آمده است: مدیر آموزشی باید با  "ایمان و امید "مضمون  مطالب مرتبط با

و توجه به آنچه خداوند سفارش و حالل کرده  یازخودگذشتگبروز رفتارهای بزرگوارانه، ایثار، و 

 ,Bechtel)،(Ghanbari & Mohammadi, 2017)است در برابر خواست خداوند تسلیم باشد

از متن منابع در ادامه آمده  "عشق به هستی "هایی از مطالب مرتبط با مضمون قسمت .(2010

ها و ، عشق بالعوض به انسانیدوستنوعاست: مدیر آموزشی باید در راستای اهدافش به فرهنگ 

 (Fry, 2003)؛(Gilbert, 2006) (Arefnezahd, 2017 )؛داشته باشد یازخودگذشتگ

 عنوانبهمی یادگیری بهبود دائ درصددمدیر آموزشی همواره باید . (Cheema et al., 2015)؛

مدیر آموزشی باید همیشه با (Foxon et al., 2003)  یند مداوم توسعه برای سازمان باشفرا

یادگیری جهت رشد -آموزان به کنترل فرایند یاددهیارزیابی مستمر و پیوسته از خودش و دانش
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 ,Ghanbari & Mohammadi ), (Abdolhoseini et al., 2018) بپردازد روزافزون

   .(Ekrami & Hoshyar, 2016)؛(2017

 
 : تم فراگیر پویندگی4جدول 

ی
دگ

ین
پو

 

 سازمان شیپهای مضمون

 دهنده

 فراوانی کدها های پایهمضمون

 00 برانگیزاننده  پیشرویی

 00 حمایتگر

 یمساعکیتشر

 

 02   سازیتیم

 02 گروهیکار

 مدیریت ارتباطات
 

 02 سازمانیارتباطات درون

 32 سازمانیارتباطات برون

 00 رابطه و تبادل اطالعات  جهانیدیدگاه 

 00 دانش سیاسی

 042 جمع کل کدها

 

کد،  05دهد، مضمون پویندگی دارای چهار بعد پیشرویی با گونه که جدول باال نشان میهمان

باشد. به این کد می 05کد و دیدگاه جهانی با  42کد، مدیریت ارتباطات با  34با  یمساعکیتشر

ترین بعد در این درصد از کدهای مضمون پویندگی مهم 34ت با داشتن ترتیب، مدیر ارتباطا

مضمون قلمداد می شود. سه بعد دیدگاه جهانی، تشریک مساعی و پیشرویی به ترتیب دارای 

درصد با فاصله کمی از یکدیگر در مراتب بعدی قرار می گیرند.  00درصد و  04درصد،  00

از متن منابع در ادامه آمده است:  "دیریت ارتباطاتم"هایی از مطالب مرتبط با مضمون قسمت

، در این روند مدیر (Ibukun et al., 2011)مدیر باید مناسبات خوبی در ارتباطات داشته باشد

های باید دارای حسن ارتباط و تعامل با ذینفعان بیرونی و نیز توانایی تعامل و ارتباط با سازمان

-قسمت .(Derakhshan & Zandi, 2017)(Sharratt & Fullan, 2012)بیرونی را داشته باشد

از متن منابع در ادامه آمده است: مدیر باید   "دیدگاه جهانی "هایی از مطالب مرتبط با مضمون 

اش در سطح ملی، منطقه ای و جهانی باشد، در به مسائل در ابعاد جهانی بنگرد و آگاهی سیاسی

 ,Jahaniyan) (Rangriz et al., 2017)واقع مدیر باید جهانی بیندیشد و محلی عمل کند

از متن منابع در ادامه آمده  "تشریک مساعی"هایی از مطالب مرتبط با مضمون قسمت .(2010

های است: مدیر با داشتن روحیه فرهنگ همکاری به ایجاد همکاری و البته با آگاهی از ظرفیت
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-ی و انسانی موجود در مدرسه و منطقه آموزشی به کسب اهداف خود نائل میمحیط

های گروهی باشد که به ایجاد . مدیر باید دارای شایستگی(Ekrami & Hoshyar, 2016)گردد

هایی از قسمت .(Freudenberg & Lavy, 2004)کندگروه، کار گروهی و اثربخشی کمک می

از متن منابع در ادامه آمده است: مدیر باید قابلیت ایجاد  "پیشرویی "تبط با مضمونمطالب مر

 ,.Foxon et al)انگیزه، ایجاد حس رقابت و برقراری نظام انگیزشی را داشته باشد

             .(S. Ghanbari & Mohammadi, 2017)؛ (Leadership, 2014)؛(2003
                    

 : تم فراگیر پایستگی5جدول 

ی
تگ

س
پای

 

-سازمانهای پیشمضمون

 دهنده

 فراوانی کدها های پایهمضمون

 02 شبکه سازی  مدیریت تکنولوژی

 32 دانش فناوری

 05 مدیریت بودجه مدیریت مالی پایدار

 2 سرمایه اجتماعی

 00 تولید ثروت

 00 پذیریریسک  مدیریت نوآفرینی

 00 تفکر خالق 

 00 نوآوری

 2 آفرینیکار

 09 دانش زیست محیطی مدیریت محیط زیست

حفظ و نگهداری محیط 

 زیست

04 

 02 امنیت و سالمت جسمی مدیریت سالمت پایدار

 02 روانی -سالمت روحی 

 020 جمع کل کدها

 

تگی دارای پنج بعد مدیریت نوآفرینی با دهد، مضمون پایسگونه که جدول باال نشان میهمان

کد، مدیریت سالمت پایدار با  32کد، مدیریت مالی پایدار با  92کد، مدیریت تکنولوژی با  94

باشد. به این ترتیب، مدیریت نوآفرینی با داشتن کد می 05کد و مدیریت محیط زیست با  32

شود. چهار بعد قلمداد میترین بعد این مضمون درصد، کدهای مضمون پایستگی مهم 00

مدیریت تکنولوژی، مدیریت مالی پایدار، مدیریت سالمت پایدار و مدیریت محیط زیست به 

-ای کم در مراتب بعدی قرار میدرصد با فاصله 04درصد و  09درصد،  02درصد،  04ترتیب با 
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ع در ادامه آمده از متن مناب "مدیریت نوآفرینی "هایی از مطالب مرتبط با مضمونقسمتگیرند. 

های ریسک است: مدیر آموزشی باید ریسک پذیر باشد و مواقع ریسک را مدیریت و نیز پتانسیل

. مدیر توانایی کنترل (Abdollahi et al., 2016)؛(Rangriz et al., 2017)را اولویت بندی کند

،  (Rangriz et al., 2017)ترین عوامل در تعالی و عملکرد اوست را داردتغییر را که یکی از مهم

در نحوه مدیریت با توجه به تغییرات   همچنین او با ایجاد توسعه و نوآوری و تغییرات اساسی

باید با تفکر  او (S. Mard et al., 2018)(Storsletten & Jakobsen, 2015)روز آشناست

 & Derakhshan)های تحلیل، خالقیت و تفکر منطقی تسلط داشته باشدانتقادی و مهارت

Zandi, 2017)؛(Abdollahi et al., 2016)؛ (Ekrami & Hoshyar, 2016) .(Senge et al., 

های نو های جدید و تولید ایدهها برای خلق ظرفیت. مدیر توانایی استفاده از پتانسیل(2000

و مدیر گرایش به ابتکار و کارآفرینی  (McEwan, 2003)؛ (Abdolhoseini et al., 2018)دارد

هایی از مطالب قسمت .(Wagner, 2013)(Wagner, 2013)؛(Rangriz et al., 2017)دارد

از متن منابع در ادامه آمده است: مدیر آموزشی باید با  "مدیریت تکنولوژی"مرتبط با مضمون 

و همچنین توسعه شبکه  ایها به رعایت آداب و رسوم شبکهسازی و مهارت استفاده از آنشبکه

 (Derakhshan & Zandi, 2017)،(Jahaniyan, 2010)ارتباطی فردی و جمعی بپردازد

اید دانش فناوری و تکنولوژی را در مدیر ب (Leadership, 2014)؛ (Rangriz et al., 2017)؛

آموزان و معلمان قدم یادگیری قرار دهد و در جهت پیشرفت روز افزون دانش-خدمت یاددهی

از  "مدیریت مالی پایدار"هایی از مطالب مرتبط با مضمون قسمت .(Leadership, 2014)بردارد

وند متن منابع در ادامه آمده است: مدیر آموزشی باید با تعیین و استفاده مناسب از منابع مالی ر

همچنین با  ،(Mard et al., 2018 )؛  (Ekrami & Hoshyar, 2016)آموزش را توسعه دهد

 )کندهای ضروری را بررسی بندی نیازها و اختصاص منابع مالی بر اساس نیازمندیاولویت

Ghanbari & Mohammadi, 2017)  و نیز با داشتن توانایی جذب و درخواست بودجه به

 (Jahaniyan, 2010)صورت مستقل و یا با همکاری دیگران در جهت جذب آن مشارکت نماید

هایی از مطالب مرتبط با مضمون . قسمت(Leadership, 2014)؛(Abdollahi et al., 2016)؛

یمنی و منابع در ادامه آمده است: مدیر با تعیین خط مشی ا از متن "مدیریت سالمت پایدار"

سازی سالمت مدرسه و توسعه آگاهی و درک افراد به مباحث سالمت و امنیت به روشن

آموزان، معلمان و . مدیر باید به مسائل روحی روانی دانش(Ekrami & Hoshyar, 2016)بپردازد

 ,Derakhshan & Zandi) (Abdolhoseini et al., 2018)دیگر اعضاء مدرسه توجه کند

از متن منابع در ادامه  "مدیریت محیط زیست"هایی از مطالب مرتبط با مضمون قسمت. (2017
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آمده است: مدیر باید متعهد به تغییر سبک زندگی و عادات مصرف به منظور حفظ محیط 

همچنین مدیریت آموزشی باید با ،  (Mard et al., 2018)،(Jahaniyan, 2010)زیست باشد

تشویق و استفاده بهینه از منابع به نحوی که اثر منفی به محیط زیست را به حداقل و اثرات 

 .(Leadership, 2014)مثبت را به حداکثر برساند
 

 های مدیران آموزشیصالحیت چارچوب مفهومی

 

 گیریبحث و نتیجه 

مچنین با استفاده از روش تحلیل در پژوهش حاضر با توجه به منابع داخلی و خارجی و ه   

های مدیران آموزشی پرداخته شد. نتایج های صالحیتمضمون به شناسایی ابعاد و مضمون

مضمون پایه می  32دهنده و سازمانمضمون پیش 04تم فراگیر،  4حاصل از این تحلیل شامل 

های ها و رویهیاستبه عواملی اشاره دارد که به پیشروی در تعیین س یدانایباشد. تم فراگیر 

های نو ور است و ایدهآین ویژگی است خود خالق و نونجدید مربوط است. فردی که دارای چ

که دانایی دارای دو ، مده در بخش قبل مشخص گردیدآبا توجه به مضامین بدست  پروراند.می

رای دا یادگیری–یاددهی .باشدمی سازمانی و یادگیری–هیدیاد دهندۀسازمانمضمون پیش
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ای و های اطالعات رسانهمهارت شغلی، های زندگی ومهارت خالق،یادگیری  مضمون پایۀ، رهاچ

. در مضمون پایۀ یادگیری خالق مدیر بایستی استهای قرن بیست و یکم مهارتتکنولوژی و 

 ،تفکر خالق این قرن نیازمند تمرکز بر خالقیت، تفکر انتقادی،یادگیری -آگاه باشد که، یاددهی

در مضمون پایۀ  است.قضاوت، ارتباطات و همکاری ، تصمیم اتخاذ ،عملخالقیت در ل مسئله، ح

های موزان را برای زندگی و محیطآهای زندگی و شغلی به مدیرانی اشاره دارد که دانشرتامه

هایی موزان در کسب مهارتآماده می کنند. این مدیران از طریق کمک به دانشآکاری پیچیده 

ثر در ؤکار م های اجتماعی، رهبری و هدایت دیگران،مهارت رهبری،خود پذیری،نعطافمانند ا

تواند در موفقیت کنند که میها و دانش و خبرگی مجهز مینها را به مهارتآهای مختلف گروه

ای و های اطالعات رسانهمهارتدر مضمون پایۀ  ثر باشد.ؤم نها در زندگی، حرفه و شغلآ

های نوین در مدرسه و استفاده کردن از فرایندهای دیجیتالی اهم کردن فناوریتکنولوژی به فر

 ،اشاره به این مسئله دارد 00های قرن کند. مضمون پایۀ مهارتیادگیری اشاره می-در یاددهی

 زبان، جغرافیا، ریاضیات، :که فراهم کردن شرایط یادگیری و تمرکز بر موضوعات اصلی مانند

 موزان ضروریست اما کافی نیست. آی همه دانشبراو غیره. تاریخ 

و ارتباط این موضوعات  این موضوعات درسی باید بوسیله درک محتوا کز بررمدارس عالوه بر تم

سواد و  فرینی،آکار ،تجاری ،ای، سواد مالیسواد رسانه اصلی به مضامینی مانند سواد شهروندی،

دانایی  تم فراگیراستخراج شده از  دهندۀسازمانمضمون پیشدومین  .محیط زیستی بپردازند

، مدیریت منابع انسانیتعیین خط مشی، مضمون پایۀ دارای چهار  کهاست.  یسازمانمولفۀ 

. در مضمون پایۀ تعیین خط مشی، است عملکرد سازی و سنجشمحیط یادگیری، استاندارد

یادگیری را -یند یاددهیآفرو  داده ءها مدرسه را ارتقامشیبا تعیین اهداف و خطبایستی  مدیر

بندی کند. در ها را اولویتها و اهداف به طور مناسب فعالیتدهد، و با توجه به آرمانبهبود 

در  چه کسانی را برای چه مسئولیتی و داندمدیریت منابع انسانی، مدیر آموزشی می مضمون پایۀ

سازی خود و اه است. به توانمندگآضعف کارکنان خود  ها وقوت ازو نیز  ،کارگیردچه شرایطی به

محیط در مضمون پایۀ  در ارزیابی و نظارت کارکنان فعال است. و دهداهمیت می ءاعضا

ی ادگیری-دهیدتواند بر فرایند یاداند که محیط و فضای حاکم بر مدرسه میمدیر می یادگیری

یری عملی، حمایت خلق محیط یادگکند با ثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل سعی میأت

در انسانی و فراهم کردن محیط فیزیکی مناسب، یادگیری خالق و با نشاط را بوجود آورد. 

موزشی با تدوین استانداردهای عملکرد و آمدیر عملکرد،  دسازی و سنجشراستاندامضمون پایۀ 

، ایجو با ارزیابی نت کندعمل میاز پیشرفت مدرسه در جهت اهداف  ،هانآمالک قرار دادن 
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، کارکنان یمدیر به ارزیابی نیازها .دهدانجام می روند رشد مدرسه جهت بهبودر اقداماتی د

های سنجش و ارزشیابی تسلط کافی بر مهارته پرداخته، همچنین یادگیرندگان و جامع

ای است که بر رفتار مدیر تأکید دارد. معنویت در تم فراگیر تعالی معنوی مؤلفه .داردرا  تحصیلی

است.  همراهبا افزایش احساس تکامل شخصی  ،ر با افزایش صداقت، اعتماد و تعهد در کارکا

تعالی معنوی دارای سه مضمون پیش سازمان دهندۀ عشق به هستی، جهان بینی معنوی و 

ایمان و امید است. مضمون پیش سازمان دهندۀ عشق به هستی دارای سه مضمون پایۀ عشق به 

و عشق به کار است. در مضمون پایۀ عشق به همنوع، مدیر به همه همنوع، عشق به یادگیری 

های او به شمار ورزد، و حفظ کرامت انسانی و حرمت اعضاء مدرسه از اولویتمخلوقات عشق می

کند، از جویی میآید. در مضمون پایۀ عشق به یادگیری مستمر مدیر را وادار به حقیقتمی

داند. در مضمون ود را بی نیاز از یادگیری و مشورت نمیگاه خبرد و هیچکشف حقیقت لذت می

داند و از انجام آن رضایت درونی رسانی میپایۀ عشق به کار، کارکردن را انجام وظیفه و خدمت

-گرایی، خودبینی معنوی دارای سه مضمون پایۀ معناجهاندارد. مضمون پیش سازمان دهندۀ 

ضمون پایۀ معناگرایی، معنا در فهم و تفسیر رفتار گرایی است. در مشکوفایی معنوی و عمل

ای دارد. پایبندی مدیر به دین الهی، عشق به خدا، قرب الهی و اعتقاد به اینکه خدا جایگاه ویژه

در مضمون پایۀ خودشکوفایی، مدیر دارای  .اعمال است در رفتار او مشهود استناظر و شاهد 

های معقول در جهت خود شکوفایی ت،  و با رفتارنگرش مثبت و معنا دار نسبت به زندگی اس

مدیر آموزشی بر دستیابی به نتایج مطلوب گرایی دارد. در مضمون پایۀ عملمعنوی قدم بر می

ایمان و امید دارای سه مضمون پایۀ  سکوت در برابر مضمون پیش سازمان دهندۀ . تمرکز دارد

ن پایۀ سکوت در برابر هستی مدیر امید و آگاهی و رضایت از زندگی است. در مضموهستی، خود

اعتقاد  به نیروی الهی دارد او قائل به کنش متقابل انسان و یک نیروی برتر قدسی است. در 

آگاهی، به ارزیابی مستمر خود با استفاده مضمون پایۀ خودآگاهی مدیر در جهت رسیدن به خود

یۀ رضایت از زندگی، مدیر به میزانی از پردازد. در مضمون پاها میالعملاز بازخوردها و عکس

در دهد. در اعضاء مدرسه را ترویج می آرامشخوشبختی و رضایت در زندگی دست یافته، 

های دشوار و چالش بر انگیز با حفظ روحیه و بر خورد اخالقی و عقالنی سعی در حل موقعیت

 مسائل و مشکالت دارد.

، ، فرهنگ همکاریو حمایتگر الهام بخش ش،انگیز های، ایجادشامل مضمون پویندگی تم فراگیر

با  باشد.مسائل روز آگاه می بهو نیز شفافو  ثر در رساندن پیام بصورت منطقیؤهای ممهارت

دهندۀ سازمانپیش در چهار مضمون توجه به مضامین بدست آمده، تم فراگیر پویندگی

-. مضمون پیشخالصه می شود دیدگاه جهانیپیشرویی، تشریک مساعی، مدیریت ارتباطات، 
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در مضمون پیش  .گر استنده و حمایتانبرانگیزشامل دو مضمون پایۀ  ،پیشروییدهندۀ سازمان

این  کندتالش می است، که با نشاطو  مدرسه فردی با انگیزه، رمدیبرانگیزاننده،  سازمان دهندۀ

اشاره به این دارد که مدیر  حمایتگرمضمون پایۀ مدرسه منتقل کند.  ءانگیزه و نشاط را به اعضا

در جهت کارکنان  داشته باشد، کهموزشی باید نقش حمایت کننده آبه عنوان رهبر  داندمی

 دارای دو تشریک مساعی رسیدن به اهداف مدرسه گام بردارند. مضمون پیش سازمان دهندۀ

مدیر در  سازی،در مضمون پایۀ تیم سازی و کارگروهی است.متی مضمون پیش سازمان دهندۀ

های کاری و مداومت تیم ، در جهتهای کاری بپردازدو هماهنگی گروهتشکیل مدرسه باید به 

فرهنگ و توسعۀ درک گروهی، در مضمون پایۀ کار نها کوشا باشد.آنظارت بر انجام وظایف 

از اهم  ،های گروهیزان در فعالیتومآدانش معلمان و همکاریمشارکت و ایجاد فضایی برای 

-ارتباطات درون مضمون پایۀدارای دو  ارتباطات مدیریت ید.آمدرسه به شمار میمدیر یف وظا

مدیر  ارتباطات درون سازمانیدر مضمون پایۀ  ،باشدسازمانی میسازمانی و ارتباطات برون

ارتباط  هایگیری از مهارتوی با بهرهای بزرگ بداند. مدرسه باید روابط انسانی را سرمایه

. در کندمیمدرسه در سطوح مختلف ارتباط برقرار  ءبا اعضای یر کالمی و نوشتارغ، کالمی

مدیر توانایی و مهارت الزم را درجهت برقراری ارتباط با سازمانی برونارتباطات مضمون پایۀ 

دیدگاه جهانی دارای دو  سازماندهندۀمحیط خارج از سازمان مدرسه داشته باشد. مضمون پیش

رابطه و تبادل . در مضمون پایۀ طه و تبادل اطالعات و دانش سیاسی می باشدراب مضمون پایۀ

آگاهی دارد. در ها بر مدرسه نآ ثیرأت وفرهنگ، مسائل سیاسی  مدیر از جامعه، ،اطالعات

گاهی سیاسی در ، آتوانایی نگریستن به مسائل در ابعاد جهانی ، مدیردانش سیاسیمضمون پایۀ 

 دارد.را ای منطقهو  سطح ملی

تم فراگیر پایستگی به پایداری و مصمم بودن مدیر در جهت تعالی همه جانبه مدرسه اشاره 

های دارد. مدیر تأکید و مداومت بر دستیابی به موفقیت مدرسه دارد. پایستگی در صالحیت

یت مالی دهندۀ مدیریت تکنولوژی، مدیرسازمانمدیران آموزشی دارای چهار مضمون پیش

مضمون  باشد.، مدیریت محیط زیست و مدیریت سالمت پایدار میریت نوآفرینیپایدار، مدی

سازی و دانش فناوری می مدیریت تکنولوژی شامل دو مضمون پایۀ شبکه دهندۀسازمانپیش

-به ،شبکه سازی تعاملیسازی، مدیر باید توانایی تهیه و تنظیم باشد. در مضمون پایۀ شبکه

را داشته ان گموزشی براساس نیاز یادگیرندآهای ه برنامهعهت توسدر ج ثر تکنولوژیؤکارگیری م

ها بر اساس خانواده به آموزاندانش آنالین ازثبت و گزارش دهی باشد، و همچنین مدیر در 

از فن مدیر  گیریدانش فناوری به بهره مداومت داشته باشد. در مضمون پایۀقوانین موجود، 
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سیستم اطالعات مدیریتی ، از جمله استفاده از ایط حرفهو فراهم کردن محی های نوینآوری

((MIS و (ICT) سازمان دهندۀ مدیریت مضمون پیشاشاره دارد.  در مسائل آموزشی و اداری

مالی پایدار دارای سه مضمون پایۀ مدیریت بودجه، سرمایه اجتماعی و تولید ثروت است. در 

ت مسائل مادی و اطمینان از صرف بودجه به مضمون پایۀ مدیریت بودجه مدیر مدرسه به اهمی

صورت قانونی و مناسب و تخصیص بودجه در طول سال مالی کامالً واقف است. وی باید از 

تواند منابع، استفادۀ کارآمد داشته باشد. در مضمون پایۀ سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی می

رسه به حساب آید که بستر مناسبی های اقتصادی، انسانی بخشی از دارای مددر کنار سرمایه

شود. مدیر آموزشی با هوشیاری باال و ترغیب کننده و جلب برای نیل به اهداف قلمداد می

ای و ملی قدم بردارد. در اعتماد در جهت جذب بودجه و منابع مالی درسطح محلی، منطقه

ای تولید ثروت و مضمون پایۀ تولید ثروت، مدیر ضمن حفظ احترام و منزلت مدرسه، در راست

دارای چهار مضمون  نوآفرینیمدیریت دهندۀ سازماندر مضمون پیش کند.درآمد زایی تالش می

پذیری، مدیر آفرینی است. در مضمون پایۀ ریسکپذیری، تفکر خالق، نوآوری و کارپایۀ ریسک

در مقابل پذیر نعطافو اپذیر، مقاوم، مشوق و تسهیل کننده فرایند تغییر آموزشی باید مخاطره

تولید  ،تلفیق اطالعات گوناگونباشد. در مضمون پایۀ تفکر خالق، مدیر باید توانایی شرایط 

را داشته باشد. در مضمون پایۀ مسائل موجود  ها وو نگاه کنجکاو به پدیده جدید افکار، اندیشه

کند. پویا ایجاد میهای کارکنان، محیطی های نو و استقبال از ایدهارائه ایدهنوآوری مدیر با 

های نو، شرایط آموزان و جامعه برای بیان ایدههمچنین با فراهم کردن فرصت برای دانش

انایی استفاده از وتکند. در مضمون پایۀ کارآفرینی، مدیر مشارکت و همفکری را مهیا می

ر مدرسه را دارد و زمینه را برای ایجاد تفکر کار آفرینی د های جدیدپتانسیل و خلق ظرفیت

 .نمایدفراهم می

مدیریت محیط زیست، دارای دو مضمون پایۀ دانش زیست دهندۀ سازماندر مضمون پیش 

محیطی و حفظ و نگهداری محیط زیست است. در مضمون پایۀ دانش زیست محیطی، مدیر 

بردن اهمیت مسائل زیست محیطی، در جهت توسعه آگاهی و درک معلمان و مدرسه با پی

نماید. در مضمون پایۀ حفظ و آموزان نسبت به اکوسیستم محیط زیست تالش میشآموزش دان

نگهداری محیط زیست، مدیر در تغییر الگوی مصرف، پیشگیری از تخریب، جلوگیری از آلودگی 

دهندۀ سازمانکند. مضمون پیشهای محیط زیست تالش میمحیط زیست، در حفاظت از ارزش

روانی -دو مضمون پایۀ امنیت و سالمت جسمی و سالمت روحیمدیریت سالمت پایدار دارای 

است. مضمون پایۀ امنیت و سالمت جسمی، از دیگر مسائل مهمی که مدیر مدرسه باید به آن 

های ایمنی و با تدوین خط مشی باید بپردازد، حفظ سالمت و امنیت اعضاء مدرسه است. مدیر
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آموزان به مباحث سالمت و امنیت توجه انشسالمت مدرسه، توسعه آگاهی و درک کارکنان و د

های احساسی و روانی مدیر با توجه و تأکید بر نیاز-مضمون پایۀ سالمت روحیداشته باشد. 

همراه با شادی و سرزندگی تالش عاطفی اعضاء مدرسه در ایجاد محیط امن و عاری از استرس، 

مضمون استفاده شده است، پیشنهاد  نماید. با توجه به این که در این پژوهش از روش تحلیلمی

های پژوهشی نیز انجام شود، تا اینکه عواملی که در این شود که، با استفاده از دیگر روشمی

ریزی، رسد که مدیران عالوه بر اصول برنامهپژوهش مغفول مانده نیز شناسایی شوند. به نظر می

ز نیاز دارند، که از عملکرد ذهنی، های دیگری نیدهی، فرماندهی، و نظارت به مهارتسازمان

ها قلب تپنده رویکرد مبتنی صالحیت کند. با توجه به اینکه الگویعاطفی و شهودی حمایت می

شود الگوی حاصل از این باشند، از لحاظ کاربردی پیشنهاد میبر شایستگی منابع انسانی می

انشین پروری که اخیراً مورد ویژه بحث جسازی نظام مبتنی بر صالحیت به پژوهش در پیاده

توجه نظام آموزش و پرورش قرار گرفته است، مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که الگوی 

پیشنهادی این پژوهش از میان منابع به روز و مطرح استخراج گردیده است، آموزش و پرورش 

ن انتصاب مدیران تواند به راحتی این الگو را مبنای کار خود قرار دهد و همچنین مسئوالمی

کارگیری را پیش گیرند. همچنین توانند با اتکا به این الگو  فرایند جذب و بهمدارس می

توانند با استفاده از های ضمن خدمت مدیران میهای آموزشی و دورهمسئوالن برگزاری کارگاه

محسوب  گذاریاین الگو در جهت آموزش و بهسازی مدیران برآیند، چیزی که امروز سرمایه

شود. همچنین با واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران مدارس زمینه و شرایط الزم را برای می

رسیدن به اهداف فراهم آورند. و حرف آخر اینکه آموزش و پرورش با حرکت در جهت جذب، 

های نظام تواند به خروجیمحور میآموزش، ارزشیابی عملکرد و جبران خدمات شایستگی

 امید داشته باشد.  آموزشی خود
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