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Abstract  

The present study aimed to develop scientific 

and professional qualifications of elementary 

school principals in Lorestan province. For 

this purpose, qualitative research methods 

were used. The study population consisted of 

all elementary school principals of Lorestan 

province. The sample consisted of 20 

experienced primary school principals. In this 

study, purposive sampling method to select 

the first member and the snowball technique 

was used to select the next members. The 

main question raised in this study was: what 

are components of professional-scientific 

proficiencies for managers of primary 

schools. In analyzing the findings, the 

researcher first delved into reviewing and 

revising the text and content of interviews to 

extract meaningful expressions and 

concepts.Then the main categories were 

extracted from the analysis and coding of 

these concepts and expressions.The results 

illustrated that professional competencies of 

school principals were as follows: managerial 

expertise, the teaching experience, human 

relations skills, artistic skills, as well as 

technical, ethical, social and motivational 

skills. 
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 مقدمه

 بزرگ و پیچیده هایسازمان از یکی اجتماعی، تغییرات ضرورت به بنا وپرورشآموزش نظام امروزه

 پیوندی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، یهتوسع و رشد با و شودمی محسوب کشور هر در اجتماعی

 لذا. است درآمده پیچیده حالت یک به ابتدایی و ساده حالت یک از تدریجبه و دارد ناگسستنی

 پرداختن توسعهحال در تا صنعتی ناتوان، و قدرتمند بزرگ، و کوچک از جهانی هایدولت یههم

قابل درصد و گنجانندمی خود بنیادی و اساسی وظایف شمار در را خود مردم وپرورشآموزش به

 دهندمی اختصاص مهم این به را کشور عمرانی و جاری یهبودج و ملی ناخالص تولید از توجهی

 که شدمی تلقی ایساده نسبتا   یهوظیف ابتدا، در وپرورش،آموزش در مدیریت(. 1388:6 صافی،)

 و آموزشی امور یهادار رواین از بود؛ کار یهتجرب داشتن آن ایفای برای الزم شرط تنها شاید

 و بودند برخوردار اخالقی صالحیت از که شدمی سپرده افرادی به معموال  مدارس، مدیریت

 و امور بازرسی و تفتیش آموزشی، مدیریت از منظور عالوهبه. داشتند معلمی یهسابق چندسالی

و  ساده آموزشی نظام کهزمانی تا شاید. بود کنترل و نظارت مقررات، اعمال راه از هماهنگی ایجاد

 تلقی سنتی هایگرایش القای و موجود وضع حفظ یهوسیل عمدتا  وپرورشآموزش و بود کوچک

 .داشت تناسب آموزشی مدیریت از ایساده برداشت چنین شد،می

 بن و بیخ از آن نهادهای و وپرورشآموزش فرهنگی، و اجتماعی تحوالت اثر بر حاضر، عصر در    

نظام به مختلف جهات از نوخاسته هاینسل آموزش و پرورش خطیر مأموریت و شده دگرگون

 اصالح راهنمایی، رهبری، مفهوم به غالبا  آموزشی مدیریت امروزه،. است شده سپرده آموزشی های

 مستلزم جامعه هر در وپرورشآموزش عالی هایهدف به نیل رواین از است؛ موردنظر تغییر و

صاحب(. 62-1390:61بند،عالقه) است آموزشی نظام مدیریت در نواندیشی و سازمان تجدید

مهم آموزشی، هایفعالیت مدیریت کیفیت که هستند عقیده این بر عموما  وپرورشآموزش نظران

عیینت نقش با مدیریت زیرا است؛ آموزشی هایبرنامه کل اثربخشی و کفایت سطح شاخص ترین

 آن هایهدف جهت در وپرورشآموزش فرایندهای رهبری و هدایت امر در که مؤثری و کننده

 برای بنابراین، آن؛ پاشیدگی هم از موجب هم و شود آن پیشرفت موجب تواندمی هم بالقوه دارد،

هدف به نیل منظوربه انسانی نیروی تالش و کار سرمایه، زمان، از مقتصدانه و عاقالنه یهاستفاد

 بارز هایویژگی واجد که کرد مبادرت افراد تخصصی تربیت و آموزش به باید آموزشگاهی عام های

 مدیران سازیآماده و آموزش برای گذاریسرمایه باید دیگر عبارت به هستند؛ مدیریتی ایحرفه و

 وپرورشآموزش ترقی و پیشرفت مؤید کهحدیبه گیرد؛ قرار اولویت در وپرورشآموزش در آموزشی

 بهترین از یکی سازمانی نظرانصاحب اعتقاد به. نشود آن گسیختگی هم از یا رکود موجب و باشد

 مدیریت منظوربه متخصص و کارآمد افراد تربیت خوب، آموزشی نظام حفظ و ایجاد برای هاروش
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 در نیز آموزشی مشکالت و مسائل نهایی هایحلراه کهاین به توجه با. است نظام این رهبری و

 و رشد امکان حد تا مدیران یهبالقو هایتوانایی و هاقابلیت باید است، آموزشی مدیران دست

 .(5: 1390 نیکنامی،)یاب  پرورش

 در باشد قرار اگر کهیطوربه است؛ برخوردار ییباال تیاهم از وپرورشآموزش نظام در تیریمد    

 1کومبز،) شود آغاز نظام تیریمد از دیبا تحول نیا رد،یبگ صورت یتحول پرورشوآموزش نظام

 را توانمند و ماهر رانیمد از یبرخوردار لزوم یآموزش یهاسازمان یهجانبهمه گسترش(. 1974

 به یآموزش یهاطیمح در نیبنابرا کرده؛ دوچندان یتخصص یهتجرب و دانش یریکارگبه در

 کنند ارائه مسائل یبرا یاخالقانه یهاحلراه رند،یبگ میتصم درست بتوانند که است ازین یرانیمد

 (.3: 1394 ،ینوروز و یمیپورکر فرزانه،) باشند گوپاسخ خود کار مقابل در و

 نیتریاصل از یکی آنان یهاتیصالح و هامهارت قالب در یآموزش رانیمد عملکرد و فیوظا    

 .است گرفته قرار یتیترب علوم متخصصان و رانیمد موردتوجه شیپ هامدت از که است یموارد

 یشغل در ییتوانا و مهارت دانش، یهمجموع را تیصالح 2زیامپلو سیسرو پارک یمال یهمؤسس

  .ابدی دست فیوظا انجام به تیموفق با تا دهدیم اجازه شخص به که داندیم خاص

 به ای کنندهتیکفا سزاوار، و درخور مقصود، یبرا مناسب عنوانبه معموال  لغت در تیصالح    

 یبرا یکاف یآمادگ به زین یحالت در و توانا یمعنا به ای رشیپذقابل افته،یتیفیک درست یمعنا

 آن در خاص دییتأ ای یگواه داشتن با یمیمستق ارتباط و گرددیبرم خاص یاحرفه به واردشدن

یم باشد، داشته را کار آن انجام یبرا الزم ییتوانا و تیقابل که یکس به ،یکار هر در. دارد حرفه

 شناخت، رکن: است رکن سه یدارا تیصالح که گفت توانیم. دارد تیصالح کار آن در که مییگو

 .  ستین یکاف تیصالح داشتن یبرا رکن سه نیا از یکی وجود .مهارت رکن و شیگرا رکن

    شناخت                                                       

 

                       

 مهارت                                       شیگرا                              

 

 یول دارد؛ سیتدر یهاروش و فنون مورد در را الزم یهایآگاه که دیآور نظر در را یمعلم    

 دهرنیادگی به را یمیمفاه عمال  ستین قادر یعنی است؛ اوردهین دستبه را سیتدر ییتوانا و مهارت

 کار در فرد نیا که مییگویم زین حالت نیا در. کند تیتقو هاآن در را ییهامهارت ای اموزدیب

                                                           
1. Combes 
2. National park Employees 

 صالحیت
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 1آکسفورد فرهنگ(. 12-11 :1380،یملک) است کرده کسب ناقص طوربه را الزم تیصالح یمعلم

 را تیصالح 2ویک. کندیم فیتعر فهیوظ دادنانجام تیظرف و ییتوانا قدرت، عنوانبه را تیصالح

 ملل سازمان(. 1389 ،یکرم از نقل) داندیم مناسب طوربه مهارت و دانش کاربردنبه یهجینت

یگژیو از یبیترک را یستگیشا و تیصالح ،یتیریمد یهایستگیشا و هاتیصالح حیتشر در متحد

 عملکرد در میمستق طوربه که داندیم ییرفتارها و اتیخصوص ها،مهارت ،یتیشخص و یشخص یها

 :از اندعبارت که است کرده ارائه یستگیشا دسته دو ملل سازمان. دارد ریتأث فرد

 ،یریپذتیلومسؤ و ییگوپاسخ ،یارتباط یهامهارت و هاییتوانا: شامل یمحور یهایستگیشا. 1

یآگاه و تیخالق ،یسازمانده و یزیربرنامه مستمر، یریادگی یبرا تعهد ،یمداریمشتر ،یمیت کار

 .         یکیتکنولوژ یها

 بر تیریمد گران،ید یتوانمندساز انداز،چشم داشتن ،یرهبر: شامل یلیتکم یهایستگیشا. 2

 . یریگمیتصم و قضاوت ،ینیاعتمادآفر عملکرد،

 که وابسته، یشخص اتیخصوص ریسا و مهارت ها،نگرش ها،دانش از یامجموعه به تیصالح    

 و شودیم اطالق دارد، یهمبستگ شغل آن عملکرد با و گذاردیم ریتأث شغل یاصل بخش کی در

 و یبازآموز قیطر از و شود یریگاندازه شدهرفتهیپذ کامال   یاستانداردها با سهیمقا در تواندیم

 شامل هایستگیشا از یامجموعه یاحرفه تیصالح(. 1387 ان،یصائم) ابدی بهبود و توسعه تجربه

 یندهاایفر در فرد توسط و نییتع حرفه ای شغل هر تناسب به که است نگرش و مهارت دانش،

 ی تبدیلاحرفه رفتار به و شده کسب جامعه و یکار ،یآموزش یهاطیمح در یتجرب و یآموزش

 و هاییتوانا مجموعه از ستا عبارت تیصالح (.1393 وند،عبده یظاهر و انیمحمد) شودیم

برون و یسازماندرون یهاتیمحدود چارچوب در سازدیم قادر را آن یهدارند که ییهاظرافت

نیتضم آن برعالوه و باشد داشته یمطلوب عملکرد خود یکار فیوظا و نقش یفایا در ی،سازمان

 ذکر ییهایژگیو یاحرفه تیصالح یبرا یصاف(. 1387 ان،یصائم) باشد زین تیموفق یهکنند

سنجش و یریگاندازه قابل شدن،یمنته یتوانمند به بودن،یکاربرد :از نداعبارت که است کرده

 یآموزش تیریمد (.5: 1388 ،یصاف) بودن تیموقع هر خاص یازهاین یپاسخگو و ربودنیپذ

 یبرا مناسب یابزار عنوانبه آن وجود که است یتیترب علوم بحث در یتخصص یهاشاخه ازجمله

 بود خواهند موفق یرانیمد امروز. رسدیم نظر به یضرور و الزم مدارس در یتیترب اهداف شبردیپ

 یهاوهیش و تیریمد مسائل از و کنند تیریمد طیشرا تناسب به خود یسازمان یهاطیمح در که

 ود به است الزم زین مدارس در یعقالن یهمرحل به دنیرس یبرا. باشند داشته یآگاه آن نینو

                                                           
1. Oxford Dictionary 
2. Que 
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 ییشناسا ،دوم و یآموزش یهاطیمح و مدارس تیماه اول، :میباش داشته یخاص توجه موضوع

  (.136 :1381 ،یاخواجه) دارند ریثأت ریمد تیموفق در که ییهاتیصالح و هامهارت

 فتگر جهینت یآموزش رانیمد ازیموردن یهاتیصالح عنوان با یپژوهش در( 1389) انیجهان    

 و یتیریمد یهاتیصالح: از نداعبارت یآموزش رانیمد ازیموردن یهاتیصالح نیترمهم که

 -یمذهب و یمعنو ،یاخالق( یکار و یشغل)ی اقتصاد -یفرد -ژیتکنولو -یاجتماع -یرهبر

 و یاسیس -(کردنعمل و دنیشیاند)ی المللنیب و یجهان -یطیمح -یپژوهش -(یفکر)ی هوش

 نیترمهم «یرهبر و تیریمد یهاتیصالح» عنوان با یپژوهش در ،(2005) 1انگی. یفرهنگ

 تیریمد یهایستگیشا -یتیریمد یهاترمها و هاییتوانا: کندیم انیب ریز شرح به را هاتیصالح

مهارت -ینوآور و رییتغ -یشخص یهایژگیو و هاخصلت -ارتباط یبرقرار یهامهارت -کارکنان

 هاییتوانا و یرونیب نفعانیذ با تعامل و ارتباط حسن -ییگراهدف و یدورنگر -یفن و یعلم یها

 . مذاکره یهامهارت و

 مدارس رانیمد یاحرفه یهاتیصالح یالگو یهارائ» عنوان با یپژوهش در همکاران و فرزانه    

 یهمؤلف چهار شامل متوسطه مدارس رانیمد یاحرفه یهاتیصالح که گرفتند جهینت «متوسطه

 ،(2008) 2ابل هلن ی.نگرش و یدانش ،یمهارت ،یروانشناخت یهایژگیو: از نداعبارت که است یاصل

 داشتن، تعهد که کندیم انیب «یسازمان یریادگی و ریمد یهاتیصالح» عنوان با یقیتحق در

 اطالعات یفناور از یریگبهره ،یسازمان مؤثر ارتباطات ،یریادگی و آموزش ،یاحرفه مهارت و دانش

است  ریمد ازیموردن یهاتیصالح نیترمهم از یاستانداردساز و مناسب یگذارهدف ارتباطات، و

 یابیارزش» عنوانتحت ش،یخو یدکتر یهرسال در ،(1381)ی اخواجه (.1389 ان،یجهان از نقل)

 نیترمهم «تیریمد مناسب مدل جهت ییابتدا مدارس یاحرفه یهاترمها و هاتیصالح

 یهامهارت و یانسان یهامهارت ،یفن یهامهارت بخش سه در را یآموزش رانیمد یهاتیصالح

 از یکی شودیم مشخص کشورمان مدارس در موجود تیوضع یهمطالع با. است دانسته یادراک

 رانیمد تیاکثر و است مدارس رانیمد کار تیفیک بودننامناسب وپرورشآموزش نظام مشکالت

 به توجه با. شودیم نداشتنییکارا باعث خود نیا که هستند الزم یاحرفه یهاتیصالح فاقد

 مالک و شود توجه هاآن یستگیشا و هامهارت به یآموزش رانیمد انتصاب در اگر فوق، مطالب

 مذکور یهایستگیشا کاربرد آثار به زین رانیمد و باشد الزم یهایستگیشا و تخصص هاآن نشیگز

 و امکانات یههم  از تا شد خواهد فراهم یمناسب یهنیزم باشند، داشته توجه اهداف شبردیپ در

 شتریبهرچه یوربهره درازمدت در امر نیا یهجینت و شود استفاده مطلوب نحو به سازمان منابع

                                                           
1. Young 
2. Helen abel 
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 تواندیم پژوهش نیا یاجرا از حاصل جینتا. بود خواهد آن یمتعال اهداف تحقق و یآموزش نظام

 ییابتدا مدارس رانیمد یاحرفه یهاتیصالح یارتقا و رشد به کمک جهت ییهابرنامه نیتدو در

مؤلفه :که ستاآن  ،شودیم مطرح پژوهش نیا در که یکل سؤال لذا و ردیگ قرار استفاده مورد

 ند؟اکدام ییابتدا رانیمد یاحرفه -یعلم تیصال یهدهندلیتشک یها

 

 شناسی پژوهشروش

 روش از اطالعات یآورجمع یهویش نظر از و شودیم محسوب یکاربرد هدف نظر از حاضر قیتحق

 استان ییابتدا مدارس رانیمد تمامی شامل یآمار یهجامع. است گرفته بهره یفیک پژوهش

 انتخاب یبرا و اول نفر انتخاب یبرا هدفمند یریگنمونه روش از پژوهش نیا در .است لرستان

 و مجرب رانیمد با اطالعات یآورجمع یبرا. است شده استفاده یبرفگلوله کیتکن از افراد ریسا

 ،دداشتن لیتما مصاحبه در شرکت به و داشتند تیریمد یهنیزم در یغن اطالعات که باسابقه

 از بعد .افتی ادامه دیجد یهاداده به یابیدستعدم و هاداده اشباع زمان تا و گرفت انجام مصاحبه

 اننیاطم یبرا ؛ اماگرفت خود به اشباع حالت اطالعات ییابتدا مدارس رانیمد از نفر 17 با مصاحبه

 . دیرس نفر 20 به کنندگانمشارکت تعداد تا افتی ادامه مصاحبه شتریب

 مورد هر در ،بود نگرفته نظر در آن یبرا یزمان تیمحدود محقق که مصاحبه جلسات زمان    

 شوندگانمصاحبه با پژوهش تیاهم و اهداف مورد در مصاحبه از قبل ضمنا   .بود ساعت کی از شیب

 شوندگانمصاحبه. باشند داشته را دقت تینها ،دهندیم ارائه که یاطالعات مورد در تا شد صحبت

 بعد. کردند انیب را خود اتیتجرب و نظرات ی،ررسمیغ و دوستانه کامال   ییفضا در زمان نیا یط در

 متن از یکل درک تا شد خوانده هامصاحبه یهاداشتدای متن بار نیچند ابتدا ها،مصاحبه انجام از

 یدیکل و مهم اناتیب تا شد یسربر و مرور هامصاحبه متن خط به خط سپس و دیآ دست به

 تا شدند یسازمانده و یکدگذار شدهاستخراج یدیکل و مهم اناتیب تیدرنها شوند؛ استخراج

 .شوند استخراج هاداده از یآموزش رانیمد یاحرفه – یعلم یهاتیصالح

 

 هاافتهی

 یهدهندلیتشک یهامؤلفه کنندگانمشارکت نظر از که بود نآ پژوهش نیا در یکل پرسش

 یفیک یهاافتهی یآورجمع یبرا ند؟اکدام ییابتدا مدارس رانیمد یاحرفه -یعلم تیصالح

. رفتیپذ صورت لرستان استان ییابتدا مدارس مجرب رانیمد از نفر 20 با هدفمند یهمصاحب

 از یکل درک و ریتصو کسب جهت اهآن ییمحتوا لیتحل و هیتجز و هامصاحبه متن مرور بار چند

 یهمرحل در یمحور یهمقول 8  استخراج باعث یآموزش تیریمد یبرا یاحرفه یهاتیصالح
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 جدول در که شد ینشیگز یذارگکد یهمرحل در یاصل یمحور یهمقول 1 و یمحور یکدگذار

 کیتفک به پژوهش یهاافتهی ،1 شماره جدول در مندرج میمفاه به تیعنا با. اندشده انیب 1 شماره

 :شودیم ارائه ریز شرح به و

 نیا یهدهندنشان کنندگانمشارکت توسط شدهانیب یهاصحبت و اتیتجرب :یتیریمد تخصص. 1

 همدرس در یتیریمد تخصص از و باشند داشته یتیریمد تخصص یآموزش رانیمد اگرکه  است

مشارکت نظر از واقع در. ندیبرآ مدرسه در یتیریمد فیوظا یهعهد از توانندیم بهتر ،کنند استفاده

 برای. است یآموزش رانیمد یبرا یضرور و الزم یهاتیصالح از یکی یتیریمد تخصص ،کنندگان

 تخصص ریمد کی انتخاب یبرا مؤلفه نیاول نظرم به» :کردند انیب 8 شماره یهکنندشرکت مثال

 اجرا را تیریمد علم بتواند دیبا ریمد است؛ برخوردار ییباال تیاهم از تخصص از بعد ییتوانا ؛است

 .«کند

 که است یکس موفق ریمد کی: کردند اظهار نهیزم نیا در کنندگانمشارکت :یمعلم یهتجرب. 2

هیاپ تمام در با یتقر باشد؛ وارد یمعلم فن و فوت به باشد؛ داشته یمعلم یهسابق سال 5 حداقل

 سال 8  خودم»: کرد انیب 6 شماره یهکنندمشارکت نیهمچن. باشد کرده سیتدر ییابتدا یها

 سیتدر در یمشکالت چه معلمان که دانمیم ،ماهشد ریمد که االن دارم؛ یمعلم و سیتدر یهسابق

 درک کنند،یم استقبال یبرخورد و رفتار نوع چه از و دارند مدرسه ریمد از یانتظار چه دارند؛

 یگرید عوامل هستند؛ یریادگی عوامل از یکی معلمان ،آموزاندانش از یابیارزش در که کنمیم

 .«انداخت معلم گردن به را زیچهمه دینبا و مؤثرند یریادگی زانیم در آموزدانش خود و نیوالد مثل

مصاحبه یههم که است ییهاتیصالح از گرید یکی یانسان روابط مهارت :یانسان روابط مهارت. 3

 روابط باید ریمد که کردند انیب کنندگانمشارکت. اندداده قرار دیتأک و توجه مورد را آن کنندگان

 رفتار ،کند توجه همکاران هاینظر و هاخواسته به برقرارکند، همکاران با یمیصم و دوستانه

 3 شماره یهکنندشرکت مثال برای. کند استفاده کارها در یجمع خرد از باشد، نداشته مستبدانه

 هچنانچ باشد، برقرار دوستانه و یمیصم یهرابط معلمان و من نیب مدرسه در یوقت»: کرد اظهار

 تمسخر دمور گرانید توسط کهنیا از ترس بدون ،دیآ شیپ معلمان ای من یبرا یالهأمس ای مشکل

 .                                                                       «میبرس قبولقابل یجینتا به  تا میکنیم مطرح جمع در را آن ،میریبگ قرار

 که است تیواقع نیا یایگو کنندگانمشارکت یهامصاحبه یبازنگر و مرور :یهنر تمهار. 4

 یتیریمد هنر یدارا ،تیریمد علم و دانش برعالوه باید مدرسه در یکارآمد و تیموفق یبرا تیریمد

 شرح نیا به ،کندیم دییتأ را موضوع نیا که کنندگانمشارکت یهاصحبت از ییهانمونه. باشد زین

 داشته ینرانسخ ییتوانا باشد، داشته یتیریمد هنر باشد، داشته یتیریمد استعداد باید ریمد: »است

  .«باشد یرهبر یذات ییتوانا و استعداد یدارا باشد، ریمد ذاتا   باشد، داشته انیب فن باشد،
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 یبرا یآموزش ریمد که معتقدند پژوهش نیا در کنندگانمشارکت تیاکثر :یاجتماع -یاخالق. 5

 یمطلوب حد در یاخالق لحاظ از باید یتیریمد یهاتیفعال انجام در تیموفق و مدرسه بهتر یهادار

 دمعتق باشد، داشته یشخص باطضان و اخالق»: است شرح نیا به آنان یهاصحبت از یانمونه. باشد

 یکار وجدان کند، رفتار عدالت با باشد، داشته صداقت باشد، اخالقخوش باشد، یاخالق اصول به

 .                                                                                                             «باشد هداشت

 مهارت که رساندیم را یمعن نیا کنندگانمشارکت یهاصحبت یبررس و مرور :یفن مهارت. 6

 شماره یهکنندمشارکت. باشد برخوردار آناز  دیبا یآموزش ریمد که است ییهایژگیو از یکی یفن

 یهنحو و سیتدر یهویش از بار نیچند ی،لیتحص سال طول در ریمد کی عنوانبه: »کرد انیب 12

 و تجربه دیبا سیتدر یهاوهیش با رابطه در بنده. آورمیم عمل به یابیارزش معلمان یدارکالس

 .«کنم دایپ را کار یهایکاست بتوانم تا باشم داشته یکاف تسلط

 که کنندیم انیب شوندگانمصاحبه که میشویم متوجه 1 جدول مطالب به ینگاه با :یزشیانگ. 7

 یتیریمد یهیروح از و باشد داشته زهیانگ تیریمد یبرا باشد، مندعالقه یتیریمد کار به دیبا ریمد

 در ،تی استسخ کار تیریمد»: کرد اظهار 3 شماره یهکنندمشارکت مثال برای. باشد برخوردار

 تیبااهم اریبس تیریمد در هم کار به عالقه و زهیانگ ؛است ادتریز تشیمسئولنیز  سیتدر با سهیمقا

 .«است

 مرتب یظاهر دیبا ریمد: است شرح نیا به کنندگانمشارکت یهاگفته از ییهانمونه :یظاهر. 8

 یخوب یجسمان ییتوانا بدهد؛ تیاهم خود ظاهر به باشد؛ داشته یجسم سالمت باشد؛ داشته

یم احساس ریمد کی عنوانبه من»: کرد انیب 17 شماره یهکنندمشارکت نیهمچن. باشد داشته

، باشد برخوردار یخوب یجسمان ییتوانا و سالمت از و باشد داشته مرتب یظاهر ریمد اگر کنم

 .«کنندیم یهمکار او با بهتر و دارند او از یشتریب یشنوحرف معلمان
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 یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار یهگانسه مراحل جینتا: (1) جدول

 یاصل محور یمحور یهامقوله باز یکدها

  تیریمد علمداشتن 

 علوم و یآموزش تیریمد یهنیزم در دانش

 یتیترب

 ییابتدا آموزش با مرتبط تخصص داشتن

 یتیترب علوم یهنیزم در الزم اطالعاتداشتن 

 تیریمد و

  مدرسه در تیریمد علم ازاستفاده 

 یآموزش تیریمد علوم باآشنایی 

  تیریمد علماجرای 

 یتیریمد تخصص

 یاحرفه -یعلم یهاتیصالح

 سیتدر یهتجرب و سابقه

 .باشد داشته یمعلم یهسابق سال 5 حداقل

 .باشد داشته یمعلم یهتجرب

 .باشد آشنا یمعلم فن و فوت به

 کرده سیتدر ییابتدا یهاهیپا تمام در با یتقر

 .باشد

 سیتدر و یمعلم یهسابق سال 3 حداقل

 .داشته باشد

 یمعلم یهتجرب

  همکاران با یمیصم و دوستانه روابط

 .کند توجه همکاران نظرات و هاخواسته به

 ی ریگمیتصم درمشارکت معلمان 

  آموزاندانش و معلمان با یمیصم روابط

 .کند توجه معلمان ینظرها به

 .باشد برخوردخوش

 .کند استفاده یخردجمع از

 نگرمثبت

 .کند برقرار رابطه آموزاندانش یایاول با

 .باشد روخوش

 .باشد مهربان و رئوف

 .باشد نداشته مستبدانه رفتار

 .باشد نداشته ییزورگو یهیروح

 .نشود یعصبان زود

 داشته باشد رجوع ارباب با مناسب برخورد

 یانسان روابط مهارت
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 یانتخاب و یمحور باز، یکدگذار یهگانسه مراحل جینتا: (1) جدولادامه 
 یاصل یهمقول یمحور یهامقوله باز یکدها

 .باشد داشته یسخنران توان

 .کند ییراهنما را معلمان بتواند

 یی تبحر داشته باشداجرا یکارها در

 .باشد داشته تیریمد استعداد

 .باشد داشته تیریمد هنر

  شغلشان و کارکنان نیب یهماهنگ

 یهنر مهارت

 یاحرفه -یعلم یهاتیصالح

 .باشد داشته یشخص باطضان و اخالق

 .باشد ینید واصول هاارزش به بندیپا

  ینید و یاخالق نظر ازبودن  الگو

 .ندک تیمسؤل احساسنسبت به شغلش 

 .باشد اخالقخوش

 .کند رفتار باعدالت

 .ه باشدداشت صداقت

 .ی داشته باشدکار وجدان

 یاجتماع - یاخالق

 .باشد آشنا سیتدر فن و فوت با

 .باشد آشنا سیتدر یهاروش با

 .آشنایی داشته باشد وتریکامپ با

 یفن مهارت

 .عالقه داشته باشد تیریمد کار به

 .باشد داشته یتیریمد یهیروح

 .ی داشته باشدتیریمد کار یهزیانگ

 یریادگی و شرفتیپ به ارکنانکشویق ت

 یزشیانگ

 .باشد داشته منظم و مرتب یظاهر

 .باشد داشته یجسم سالمت

 .باشد داشته آراسته یظاهر

 .باشد جوان نه و ریپ نه

 .باشد برخوردار یجسمان سالمت از

 .داشته باشدی جسمان ییتوانا

 .اهمیت بدهد شیخو ظاهر به

 یظاهر

 1 :یاصل مقوله تعداد 8 :یمحور مقوالت تعداد 73 :میمفاه تعداد

 

 



 123 ►1396ن دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                                      دوره پنجم، شمارة اول،  بهار و تابستا

 یریگجهینت و بحث

 لرستان استان ییابتدا مدارس مجرب رانیمد از نفر 20 با هاداده یآورجمع یبرا پژوهش، نیا در

 پرسش. گرفت صورت افتهیساختارمهین یهمصاحب ،افراد فعال مشارکت با و دوستانه کامال  یجو در

 یهدهندلیتشک یاصل یهامؤلفه کنندگانمشارکت نظر از: »بود نیا هامصاحبه نیا در یکل

 یهاتجربه و هاصحبت لیوتحلهیتجز ند؟اکدام یآموزش رانیمد یاحرفه -یعلم یهاتیصالح

 رانیمد یاحرفه – یعلم یهاتیصالح یهدهندلیتشک یهامؤلفه درک یبرا کنندگانمشارکت

مقوله. شد (یانتخاب) یاصل یمحور یهمقول 1 و یمحور یهمقول 8 استخراج باعث ییابتدا مدارس

 ی؛اجتماع – یاخالق -3 ی؛معلم یهتجرب -2ی؛ انسان روابط مهارت -1» :از نداعبارت یمحور یها

 هیتوج یبرا. «یظاهر -8 ی؛فن مهارت -7 ی؛هنر مهارت -6 ی؛زشیانگ -5 ی؛تیریمد تخصص -4

 روابط مهارت». کرد استناد نیشیپ یهاافتهی و ینظر یمبان به توانیم پژوهش نیا یهاافتهی

 یضرور و الزم تیصالح کی عنوانبه آن از کنندگانشرکت یههم که است یامقوله «یانسان

 یهینظر از توانیم یانسان روابط مهارت تیصالح هیتوج یبرا. اندکرده ادی یآموزش تیریمد یبرا

 افتنی برعالوه که کنندیم استدالل یانسان روابط نهضت نظرانصاحب. گرفت کمک یانسان روابط

 به .است سودمند رانیمد یبرا یانسان امور به توجه بذل بازده، بهبود یبرا یفن یهاروش نیبهتر

 در قدرت یواقع یهاکانون ،ندیآیم وجود به کار واحد درون در که افراد نیب روابط آنان، یادعا

 و هاشیگرا و شود جادیا کارکنان محور بر باید سازمان جه،ینت در ؛دهندیم لیتشک را سازمان

 اصول و میمفاه واقع در(. 92: 1972 1،بالنچارد و یهرس) دهد قرار موردتوجه را یانسان احساسات

 داشت؛ رشیپذ یهنیزم یآموزش یهاطیمح در یسازمان هر از شیب دیشا یانسان روابط یهینظر

 ردیگ قرار رشیپذ مورد کار یانسان جوانب که کردیم جابیا وپرورشآموزش کار تیماه رایز

 مدارس رانیمد یبرا تیصالح کی عنوانبه «یانسان روابط مهارت»(. 76: 1388 بند،عالقه)

 . دارد یهمخوان(  2008) ابل هلن و( 2005) انگی ،(1381)ی اخواجه جینتا با ییابتدا

 انجام در ریمد تیموفق یبرا «یآموزش یهتجرب و یمعلم یهسابق» کنندگانمشارکت نظر از     

 تیترب یهبرنام یبعدسه مدل به توانیم تیصالح نیا هیتوج یبرا. است الزم یتیریمد فیوظا

 یهگانسه ابعاد یبعدسه مدل نیا در. کرد استناد ،است شده ارائه 2کیودر رو توسط که ریمد

 به. است استوار یمعلم یاحرفه یهتجرب و نهیشیپ و یعموم التیتحص یهیپا بر ر،یمد تیترب

 التیتحص یدارا ریمد تیترب یهبرنام در کنندگانکه شرکت است نیا بر فرض گرید عبارت

 در ،یآموزش نظام در هاتیفعال ریسا به اشتغال ای یمعلم قیطر از ش،یشاپیپ و بوده یعموم

                                                           
1. Hersey and Blanchard  
2. Roe & Drake 
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 –یاخالق» یبعد یهمؤلف(. 1974 ک،یودر رو) اندکرده کسب تجربه وپرورشآموزش یهنیزم

صاحب از ریز مطالب به توانیم «یاجتماع – یاخالق» تیصالح هیتوج یبرااست.  «یاجتماع

 :کرد استناد نظران

 فرهنگ مهم یهاجنبه از یکی کار در اتیاخالق» :معتقدند( 423 :2002) 1ترزیپ و یریزئ    

 کار در اتیاخالق. شود سازمان کی یاستراتژ از یبخش که رودیم شیپ یسمت به و است سازمان

 سریم آن قیطر از یکار تیوضع نیبهتر که سازدیم فراهم وکارکسب یبرا یاساس ییربنایز

 شیافزا و هاسازمان یهتوسع و رشد لیدلبه»: کنندیم انیب( 25: 1988) 2جونز و کوناک. «شودیم

 مختلف نفعانیذ بر هاآن دییتأ و هاسازمان یهاتیفعال یاجتماع یامدهایپ اجتماع، در هاآن نقش

 تمامی عملکرد بر هاانسان یاجتماع و یاخالق عملکرد کهیاگونهبه ؛است افتهی روزافزون تیاهم

 شده قبل از ترحساس اریبس سازمان اقدامات به نسبت جامعه امروزه. دارد یبزرگ راتیتأث سازمان

 نشان واکنش مختلف طرق به سرعتبه هاسازمان یراخالقیغ یهاتیفعال مقابل در ژهیوبه. است

 مفهوم درک. است کرده جلب خود به را یادیز توجه کارها در اتیاخالق بحث را یاخ. دهدیم

 یاخالق نظام کی حفظ و جادیا یربنایز وکار،کسب در آن خاص یمعنا در و یطورکلبه اتیاخالق

 و تیفیک»: دارد دهیعق( 210 :1993) 3زاریم نیهمچن. «هاستسازمان در آن تبعبه و جامعه در

 دادنانجام " شود:یم مستفاد ینامع نیا های آندو هر از که هستند هیشب خاطر نیا به اتیاخالق

 قیتحق جینتا  با ییابتدا مدارس رانیمد یبرا یاجتماع -یاخالق تیصالح «."درست یکارها

 .کندیم دییتأ را آن و دارد یهمخوان( 1389) انیجهان

 آن یبرا پژوهش در کنندگانمشارکت تیاکثر که است یگرید یهمقول «یتیریمد تخصص»    

 بازده کردن،یتخصص: »است معتقد یادار تیریمد انگذاریبن 4ولیفا یهانر. اندبوده قائل تیاهم

 در واقع در(. 49 :1393 فرد،ییدانا و یالوان) دهدیم شیافزا شتریب ییکارا قیطر از را دیتول

 نیبنابرا ؛شودیم مشخص کارکنان فیوظا حدود افته،ی کاهش کار عناصر تخصص، یهجینت

 ،(2005) انگی قاتیتحق جینتا در نیهمچن (.49 :1390بند،عالقه) شودیم ییکارا موجب تخصص

. است شده اشاره رانیمد یبرا تیصالح نیا به( 1394) همکاران و فرزانه ،(2008) ابل هلن

 نظر. اندداده قرار توجه مورد را آن کنندگانمشارکت که است «یزشیانگ تیصالح» یبعد یهمؤلف

 دادنانجام ییتوانا لحاظ از فقط نه افراد. است هیتوجقابل و یمنطق رابطه نیا در کنندگانمشارکت

 یچراها هارهیانگ. دارند تفاوت زین زشیانگ ای "کار دادنانجام یهاراد ای لیم" لحاظ از بلکه کار

                                                           
1. zairi and peters 
2. conaock and Johns 

 

3. Mizaur  
4. Henry fayol  
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یم نییتع را فرد رفتار یکل جهت و شوندیم تیفعال یهادام و آغاز موجب هاآن ،هستند رفتار

 یمبنا کار به عالقه و زهیانگ ندمعتقد نظرانصاحب نیهمچن(. 1972 بالنچارد، و یهرس) کنند

 ینوآور و باال یوربهره با زهیباانگ کارکنان تنها رایز ؛شودیم محسوب کار در زیآمتیموفق تیفعال

 قرار مدنظر را آن کنندگانمشارکت که است ییهامؤلفه جمله از زین «یفن مهارت». کنندیم کار

( 1381) یاخواجه ازجمله کنندیم تیحما کنندگانمشارکت نظر نیا از نیشیپ یهاافتهی. اندداده

 یهامهارت( 25 :1392 بند،عالقه از نقل به ،1995) 1کاتز رابرت نیهمچن(.  2005) انگی و

 ییتوانا و ییدانا ،یعنی یفن مهارت. کندیم یبندطبقه یادراک و یانسان ،یفن به را رانیمد ازیموردن

 یلعم یستگیشا و ژهیو ابزار و فنون کاربرد در یدگیورز آن یهالزم که خاص فیوظا دادنانجام در

 مهارت نیامعموال   رانیمد. است تیفعال و رفتار در یعمل یستگیشا و ژهیو ابزار و فنون کاربرد در

 شامل ،یآموزش رانیمد ازیموردن یفن مهارت. رندیگیفرام یکارآموز ای یآموزش یهادوره یط را

 یهاروش و فنون ،یآموزش ییراهنما ،یآموزش یابیارزش ،یآموزش یزیربرنامه در تبحر و مهارت

 که یخاص فیوظا انجام یبرا یآموزش ریمد. است وپرورشآموزش یمال و یادار فنون و سیتدر

 یهمؤلف «یظاهر تیصالح»(. 25 :1392 بند،عالقه) باشد برخوردار یکاف یفن مهارت از دیبا ،دارد

 هیتوج یبرا .دارد ضرورت کنندگانمشارکت نظر از یآموزش رانیمد تیموفق یبرا که است یگرید

. گرفت کمک آن از و کرد اشاره 2وبر ماکس( اریاخت) اقتدار یهینظر به توانیم یظاهر تیصالح

. «یانونق اریاخت و یسنت اریاخت فرمند، اریاخت»: از نداعبارت که داد صیتشخ را اریاخت نوع سه وبر

 فاتص به ا  یقو فرمند اریاخت. است یتیشخص یهجاذب و یفرمند ای "زمایکار" فرمند اریاخت أمنش

. است یشخص یهکنندغلبه یهجاذب تابع فرمند اریاخت اصل در. دارد یبستگ یتیشخص صیخصا و

 یآموزش دستورات و رهنمودها معلم، کی یتیشخص یهجذب اثر بر کالس کی آموزانمثال  دانش

 به فرمند اریاخت ریتفاس نیا با (.87-86 :1388 بند،عالقه) کنندیم اطاعت رغبت و شوق با را او

 جنبه دو افراد تیشخص که میدانیم یطرف از .دارد یبستگ ریمد یتیشخص یهایژگیو و صفات

 زانیم دن،یپوش لباس طرز به شودیم مربوط که یظاهر ای یرونیب یگرید و یباطن یکی :دارد

 در یعمل تیموفق»: گفت توانیم «یهنر مهارت» هیتوج یبرا. بودنمرتب ظاهر، یآراستگ

 که دهد صیتشخ یدرستبه بتواند ،یعلم دانش داشتن ضمن ر،یمد نکهیا به دارد یبستگ تیریمد

 عبارت به. آورد عمل به استفاده یعلم دانش از حد چه تا و چگونه مختلف، طیشرا و هاتیموقع در

 داشتن اریاخت در یول است؛ تیریمد در تیموفق یهالزم ،یریگمیتصم و قضاوت در ییتوانا گر،ید

 یعناصر درست و موقعبه کاربرد .کندینم جادیا را ییتوانا نیا شواهد، و اطالعات از یامجموعه

                                                           
1. Robert katz 
2. Max weber 
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 با. سازدیم زیمتما رانیمد گرید از را کاردان و هنر صاحب ریمد است، آشکار همگان بر که

 یعلم فهم و درک قیطر از که است یهنر و فن تیریمد که گرفت جهینت توانیم فوق مالحظات

 یماعاجت اخالق و یفن مهارت ،یهنر ییتوانا ،یعلم دانش با دیبا تیریمد عمل. است شرفتیپقابل

 :1392 بند،عالقه) آوردیم بار به یمشکالت عمل، در عناصر نیا از کی هر گرفتندهیناد. باشد مأتو

40 .) 

 نیشیپ قاتیتحق جینتا با هم و شودیم تیحما ینظر یمبان توسط هم حاضر پژوهش جینتا    

 و( 1394) همکاران و فرزانه ،(2008) ابل هلن ،(2005) انگی ،(1381)ی اخواجه ازجمله،

 اعتبار از پژوهش نیا در آمده دستبه جینتا نیبنابرا ؛همسوست و دارد یهمخوان( 1389) انیجهان

 مشکالت و مسائل یینها حلراه کهنیا به توجه با گفت توانیم تینها در .هستند برخوردار ییباال

 رانیمد سمت و شغل احراز یبرا یاحرفه یهاتیصالح ،است یآموزش رانیمد دست در یآموزش

. است مانده دور به ما وپرورشآموزش والنؤمس دید از متأسفانه که است یضرور و مهم مدارس

 مدارس انریمد انتصاب یچگونگ انیجر در کامال   باال کار یهسابق با ییابتدا معلم کی عنوانبه بنده

 ارسازوک ای قانون ییابتدا مدارس رانیمد انتصاب یبرا که کنمیم مشاهده متأسفانه هستم. ییابتدا

 هایستگیشا و هاتیصالح به و شوندیم انتصاب رابطه براساس شتریب و ندارد وجود یمشخص

 هاآن یتفاوتیب و ییابتدا معلمان شتریب یهریانگ کاهش باعث امر نیهم .شودینم توجه چندان

 نوالؤمس توجه مورد قیتحق نیا جینتا که است دیام. است مشاهده و لمسقابل کامال   که است شده

 .  ردیگ قرار وپرورشآموزش رانیمد و

 والنؤمس و زانیربرنامه یبرا را ییشنهادهایپ پژوهش نیا در گرفتهانجام یهایسربر: شنهاداتیپ

  .شوند منصوب یاحرفه یهامهارت و هاتیصالح براساس مدارس رانیمد :دارد وپرورشآموزش

 وپرورشآموزش .ی تدوین شودآموزش تیریمد پست یتصد یبرا یاحرفه یهامهارت و هاتیصالح

 رانیمد یهاییتوانا و هاتیقابل. کند استخدام رشته نیا النیالتحصفارغ نیب از را یآموزش رانیمد

 و سابقه لحاظ از رانیمد مدارس در. بخشند ارتقا خدمت ضمن یهاآموزش قیطر از را یآموزش

 و نشوند یگدسرخور دچار معلمان تا باشند یباالتر یهرتب در معلمان به نسبت التیتحص

 .  کنند اجرا را ریمد دستورات
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 منابع

: تهران ،یدولت یهاسازمان یهایتئور فلسفه از ییگفتارها  ،(1380) حسن فرد،ییدانا ی ودمهدیس ،یالوان

 .سمت

 جهت ییابتدا مدارس رانیمد یاحرفه یهامهارت و هاتیصالح یابیارزش ،(1381) دیسع ،یاخواجه

 .133-164(:1-2)118 ،تیترب و میتعل یهپژوهشکد ت،یریمد مناسب مدل یطراح

 تیریمد قاتیتحق یهنامفصل ی،آموزش رانیمد ازیموردن یهاتیصالح، (1389) رمضان ان،یجهان
 .142-12(: 1)3 ،یآموزش

 .شیرایو: تهران ا،هآن کاهش یهاراه و رانیا وپرورشآموزش مسائل، (1388) احمد ،یصاف

 ،شرویپ یهاسازمان یآموزش نظام در یانسان یهاهیسرما نینو یهایستگیشا ،(1387) قهیصد ان،یصائم

 .10-14: (133-134)19،تیریمد یهدوماهان

 .روان: تهران، یآموزش تیریمد مقدمات ،(1390) یعل بند،عالقه

 .روان: تهران ،یعموم تیریمد ،(1392) ی.عل بند،عالقه

 رانیمد یاحرفه تیصالح یالگوها یهارائ، (1394) ترایم ،ینوروز و جواد ،یمیپورکر محمد؛ فرزانه،

  www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1089454 :تیسا. متوسطه مدارس

 .27-49 :(179)18 ،ریتدب ماهنامه ی،ستگیشا یالگو با رانیمد آموزش ،(1389)ی مرتض ،یکرم

 (. 1353) منشبرهان یهترجم ست؟یچ یآموزش یزیربرنامه ،(1974) پیلیف کومبز،

 .مدرسه: تهران. معلمان یاحرفه یهاتیحصال ،(1380) حسن ،یملک

 انیمرب و رانیمد یاحرفه تیصالح یشناسبیآس ،(1393) مهناز وند،عبده یظاهر و ترایم ان،یمحمد

 آزاد یاحرفه و یفن یهاآموزشگاه رانیمد و انیمرب موردمطالعه،) آزاد یاحرفه و یفن آموزش

 . 11-1. اشتغال و یآموزش مهارت المللنیب شیهما نیچهارم و یمل شیهما نیپنجم ،(خوزستان

 .سمت: تهران ،یآموزش ییراهنما و نظارت ،(1390)ی مصطف ،یکنامین

: تهران ،(1388) بندعالقه یعل یهترجم ،یسازمان رفتار تیریمد ،(1972) کنث بالنچارد، و پال ،یهرس
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