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چکیده
در پژوهش حاضر اا سترادادا سر رورد د پژوهش فید  -گ ند تئوری تراتاارگ س ا نررااتار و تف ر
نرات ها مؤلد ها و سافاد نرارترا مدر س( ف ) مدسرس پ دستا ندا ستت .در سرن رستاا مصاحب های
عمیق و نیم تراتاارراتا اا تفدسد  22ند سر تب گا( ورت پذر تت .تپس ا سی تحلیل دسداهای حا ل سر
مصراحب ها سر تدایک تحلیل موضروع فتم) سترادادا نرد .روسر راتا های پژوهش اا سترادادا سر ت روِ
ا رتر توترا سعءا ت تور ن ی ماااد دسداها و نیز تحلیل موسرد ماد  /مخال تأرید گ درد .همچاین
ا ماظور تررا ش پارار فدگذسریهای سن امنرردا سر روِهای پارار اار آرمو( و توستق درو( موضرروع
سترادادا نرد .اا نرااترار  08نات و دتا اادی آ(ها ذرل  71رر مؤلد و تپس  6مؤلد س ل نامل:
سررِها و ن ِها؛ مهارتها و توسنمادیهای مدر را ؛ ورژگ های نخصیا ؛ دسنش و مهارت نخص ؛ دسنش
و مهارت ترارمان ؛ نظارت و فاا ل نهارااً اا طبق اادی فل فدهای ا دترتآمدا نرارتا های موردنیار
مدر س( مدسرس در دو اُفد تخصص و عموم تفیین و تف ر گ دردند

کلید واژگان :نارتا گزرا
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مقدمه
نظام آمورن فشور سر س( در چاد ده گذنا عل رغم تالِهای اتیار متئولین و
دتتسندرفارس( نظام تفلیم و ت ایت اا چالشهای جدی روا و اودا ستت .در رستاای ا ط ف ف د(
سرن چالشها و اا توج ا تأفیدست مقام مفظم رهب ی فمدظل سلفال ) پی سمو( سر اد تحول اایادرن
در نظام آمورن تاد تحول اایادرن آمورِوپ ورِ مشامل ا نش رر نظام؛ رسهب ی و
مدر رت ا نام درت ت ایتمفلم و تأمین ماااد سنتان تأمین و تخصی ماااد مال تأمین
تءا ت هیزست و تنآوری و پژوهش و سررنیاا تدورن ند ف Suprime Council of the Cultural
 .)Revolution, 2011درسرناین رسهب ی و مدر رت ت ایا رد سر مهمت رن رر نظامها ا حتاب
م آرد؛ رر س اخش قاالتوجه سر مشدالت آمورِوپ ورِ ا مقول رهب ی و مدر رت در تطح
ت د و فال( اارم گ دد؛ اااا سرن سگ ق سر ستت در نظام آمورِوپ ورِ تحول نارتا ورت
گی د سرن تحول و دگ گون اارد سر مدر س( آمورِوپ ورِ آغار ا طوریف آنا( اارد قادر ا روند
تغیی ا ورت نارتا ااناد ف )Coombs, 2002; Tai & Omar, 2018و سرآن اف ا تفبی
ف Peter Drucker)2001م توسنیم اا سطمیاا( ق ربا رقین ا وریم ف چالشهای ما در ت آراد
تغیی چالشهای مدر را

توسهد اود فبه نقل از  )Navid Adham, 2012: 306لذس احث

«رسهب ی و مدر رت» سر سهمیت و حتاتیت تا ا توردسر ستت؛ اااا سرن در گزراش مدر س(
آمورن اارد تیلا های مافددی وجود دسنا ااند تا مدر س( ا گون سی سناخاب نوند ف ست سد
اافمال سطمیاا( ت رندس( تود رس ا دتت آ(ها اتپارند.
راتا های ف Eric)2013ایان سرن مطلب ستت ف متئل مهم در سناخاب و سناصاب مدر س(
همانا دسرس اود( الحیت و نارتا های عموم و ح ت سی ستت؛ رر س ه قدر مدر س( سر
الحیتهای عموم و ح ت سی ایشا ی ا توردسر ااناد ا هما( میزس( م توسناد ما ا
اه اوری تارما( تود نوند فنقل از  .)Khorshidi & Ameri, 2016رد سر سلزسمات ستات
دتایاا ا سهدسف و مقا د تف ر ندا سر ماظ نورسی عال در ستااد ااالدتا ؛ همچو( نقش
جامد علم فشور ف )2010ا نام درت مل ف )2011تاد تحول اایادرن ف )2011تفال مدر رت
مدرت ف )2017نیز ا توردسری مدر س( سر نارتا های موردنیار ا سی سج سی رسهب دها و
ا نام های تدورنندا در سرن متی ستت .ا گون سی ف رسهدار  22 / 6مادرج در رر نظام رسهب ی
و مدر رت ف )2018ا گزراش مدر س( در تطوح مخال ا ستاس نارتا تاالری و پیش ام آنا(
در سررِهای سله و سنتان و مفیارهای علم فارآمدی و ااور ا سهدسف نظام تفلیم و ت ایت
رتم تأفید ندا ستت ف)Higher Education Council،2018؛ اااا سرن رتید( ا سهدسف مورد

 992شناسایی عوامل اثرگذار بر شایسته گزینی مدیران مدارس...

سناظار تاد تحول اایادرن ا ورژا رر نظام رسهب ی و مدر رت ایشسرپیش نیار ا مدر سن نارتا
و فارآمد اا عاوس( رسهب س( ت ایا و دسرسی تصو یات م تبا اا رهب ی آمورن و تحولگ سر
آ(گون ف در تاد مذفور مط ح گ دردا رس ایشسرپیش تاط نشا( م تارد ف.)Toorani, 2016
درسرناین و ا ط رقسول تفیین و تف ر نارتا های الرم ا سی مدر س( نظام آمورن و ا ورژا
مدر س( مدسرس ا عاوس( مهمت رن عاص ف در تا مقدم مدر رت و رسهب ی ت ایا دسنشآمورس(
ق سر دسرند سر سهمیت ورژاسی ا توردسر ستت .ا طوریف ناارج حا ل سر پژوهشها عموماً حاف سر
سرن ستت ف قاالیتهای مدر س( در سردای نقشهای مؤث رهب ی رد سر مؤلد های ستات مدسرس
سث اخش م ااند ف .)Hallinger& Heck, 1996مدر س( مدسرس تأثی چشمگی ی ا پیامدهای
مدرت دسرند ا سندسراسی ف سر نقش آ(ها ا عاوس( دومین عامل سث گذسر ا پیش تت تحصیل
دسنشآمورس( رادندا ستت .در اتیاری سر پژوهشهار ف در چاد تال ستی ورت گ تا
پژوهش س( ا سرن نای رتیداسند ف مدر ا رادگی ی دسنشآمورس( نیز تأثی دسرد ف Fullan,
2007؛  .)Hallinger, 2011همچاین ناارج نشا( م دهاد ف سگ چ مفلما( فلید پیش تت
دسنشآمورس( هتااد سما سرن مدر س( مدسرس هتااد ف آ(ها رس هدسرت و رهب ی م نماراد
ف .)Howard, 2019ا همین جهت در تاد تحول اایادرن آمورِوپ ورِ نیز مدر مدرت
ا عاوس( رسهب فارآمد و رد سر عاا س ل تحقق مأموررت آمورِوپ ورِ نقش و جار اا
توقسلفاداسی در ستق چشمسندسر  7484دسرد؛ و ا تبد گزراش مدر س( مدسرس ا ستاس
نارتا تاالری و پیش ام آنا( در سررِهای سله و سنتان و مفیارهای علم و ااورماد اود( ا
سهدسف نظام تفلیم و ت ایت رتم فشور ض ورت سندارناپذر ستت .ا طوریف درااد  4-1تاد
تحول اایادرن؛ مدر مفلم مؤمن تالّق مافهّد مافط تدور آرادان مشارفت پذر رسهب
ت ایا مدا و دسرسی تف در و الحیتهای ح ت سی تو ی ندا ستت ف متئولیت تأمین و
توتف محیا رادگی ی ا سی ندوتار گ سرشهای تط ی دسنشآمورس( تلق موقفیتهای ت ایا
و آمورن سنطباق را تدورن سج س و سررِراا ا نام های درت و ت ایا رس در تطح مدرت ا
عهدا دسرد ف.)Suprime Council of the Cultural Revolution, 2011
ا رت سدایات مدهوم تفارر مخالد سر نارتا رس نشا( م دهد لدن توستق و سجماع
جمف و هم ان در سرن تصوص وجود ندسرد .تف ر نارتا وساتا اتیاری ا رمیا
مورداحث دسرد ف .)Traicoff et al. 2019ا طور مثال؛ ت هاگ آفتدورد نارتا رس ا عاوس(
قدرت توسنار و ظ تیت سن ام رک وظید تف ر ف دا ستت .ا ااور فAsheghi, )2017
 Qahramani & Qaderchianنارتا دسنان م موع سی سر مؤلد ها و نات ها ماناد؛ دسنش
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مهارت ایاش سن یزا ظ تیت سعابار ت ا سررِ و غی ا ستت ف موجب عملد د ا ت و مطلوب
رک مدر در تارما( م گ دد .ا عبارت نارتا ا رک نوع ا ت ی تاص و مامارز اود( سنارا
دسرد ف ررش در دسنش مهارت ایاش ن ِ ورژگ توسنار سعابار و ت ا و سن یزا ناب و
مااتب دسرد .مدهوم نارتا موردتوج تیاتتگذسرس( و ط سحا( تاد تحول اایادرن نیز اودا
ستت .ا سی مثال در اخش سهدسف ت ایت آمدا ستت« :ا سی نقشآت را در سم تحقق حیات طیب
الرم ستت ما ایا( نختت م موع سی سر نارتا های الرم رس فتب نماراد .ماظور سر
نارتا های الرم م موع سی ت فیب سر دات توسنمادیها و مهارتهای ت دی و جمف فنظی
تفقل مف تت سرما( سرسدا و تقوس) ف ما ایا( در جهت درک موقفیت تود و در س( و عمل ا سی
اهبود متام آ( در رستاای آمادا ند( ا سی تحقق م ستب حیات طیب اارد آ(ها رس فتب فااد
 »...ف .)Suprime Council of Education, 2011سرآن اف ت ایت دسنشآمورسن نارتا سر عهدا
مفلما( و مدر س( نارتا ا م آرد اااا سرن نیار ستت مدر س( مدسرس در نقش رسهب آمورن و
مدر عالوا ا نارتا های تخصص سر نارتا های مورد سناظار ا سی دسنش آمورس( نیز
ا توردسر ااناد ف.)Bonyadi et al, 2018
اااا سرن آنچ موجب نارتا جلوا ف د( رک مدر م نود رک عامل تاص نیتت الد
مؤلد های مااوع هتااد ف در ن سرا و موقفیتهای مخال ت فیبهای ماداوت سر آ( عوسمل
و عاا موجب عملد د نغل موتق نیل ا سهدسف و سولورتهای تارمان ف )Puteh, 2015و
درنهارت این رهب س( سر غی رهب س( ت ق م گذسرند ف.)Bharwani & Talib, 2017
ااوجود روِهای مخال در سرن تفارر ا طورفل نارتا ا عاوس( رک نوع توسنار ا سی
نغل را پتت نغل در نظ گ تا م نود ف .)Chen & Jiang, 2019لذس سناخاب و سناصاب
مدر س( ا ماظور اهبود سث اخش نغل متالزم توج ا سافاد مؤلد ها و نات های مااوع
ستت ف سر تارمان ا تارما( در م توسند ماداوت ااند ف Mirsepasi & Gholamzadeh,
 .)2014در مطالفات مخال ا سی سناخاب و سناصاب مدر س( نارتا سافاد مؤلد ها و نات هار
مط ح م نود ف ورژگ های ت دی دسنش و مفلومات ح ت سی مهارتها فتد ی و رتااری)
ورژگ های نخصیا و ن ن سعابار ح ت سی و عموم مهارتهای سجاماع و تیات
نقشهای مدر را تا ماهیت تارما( و عوسمل تارمان رس در ا م گی د ف .)Asheghi, 2016ا سی
مثال در مدل ف توتا  Schroderدر تال  7101سرسئ ند سافادی چو( دسنار توسنار سن یزا
سررِ و تبک مدر رت ا سی نارتا گزرا مدر س( و درنهارت سث اخش مط حندا ستت.
فمدسرس) نقش
لذس اا توج ا آنچ گدا ند و اا توج ا سراد نارتا گزرا مدر س(
اتزسر در پیشب د سهدسف و عملد د آمورِوپ ورِ دسرند درنای پ دستان ا متئل نارتا
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گزرا سرن ست سد در مدر رت مدسرس ض ورت پیدس م فاد؛ اااا سرن متئل س ل پژوهش حاض
نااتار عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت اا
فارا د رورد د فید م ااند .سناظار م رود ماولیا( سم تفلیم و ت ایت ااوسناد اا ستادادا سر
راتا های سرن پژوهش ه چ اها رمیا های سناخاب و سناصاب مدر س( نارتا در مدسرس رس
ت سهم آوردا و سر سرن ط رق اا سث اخش ه چ ایشا ی سهدسف تود رس محقق تارد.
پیشینه تحقیق
در تحقیقات ماداوت ه رک سر محققا( سافاد و مؤلد های ماداوت ا سی مدل نارتا پیشاهادی
تود نااتار ف داسند .موضوع نارتا در مطالفات سر سن توج پژوهش س( ررادی رس در
رنا های مخال سرجمل مدر رت و مدر رت آمورن ا تود جلب ف دا ستت .ا طور مشخ
در ااتت آمورِوپ ورِ فشور چادرن سل وی نارتا سرسئ ندا ستت ف ا نوع مافدسفاادا
سررِهای سر سن ستالم و نیارهای ورژا ا سی سرتقای نظام مدر را آمورِوپ ورِ و نظام
مدر رت دولا هتااد .سرن مطالفات در ااتت مدسرس و ااتت نظام آمورِوپ ورِ و مدر رت
ماااد سنتان سن امنداسند .سرنظ مابد دسدا دسدا سرن پژوهشها سغلب سر ط رق مصاحب اا
ماخصصا( و تب گا( و همچاین سر ط رق تحلیل محاوسی ماو( و ماااد ستالم ماناد ق آ( ف رم
حید سمام فرا) و ا ستاس مبان مدر رت ستالم گ دآوریندا ستت .در سدسم
نهجسلبالغ
ا م ور ا ت سر سرن سل وها و تحقیقات دستل و تارج در سرن رمیا اا ستاااد ا جزئیات سرن
مطالفات م پ دسررم.
راتا های پژوهشف Khanifar, Naderi Bani, Ebrahimi, Fayazi & Rahmati )2019نشا(
دسد ف نارتا های موردنیار مدر س( مدسرس ا سی ستادادا در فانو( سررراا عبارتسند سر :دسنش
و آگاه فنامل :تخص ت ا دسنش ا ور دسنش تااوری سطالعات آگاه سر قوسنین سج سر
دسنش محیط و نااتت ستااد ااالدتا ) هوِ و ستافدسد فنامل :هوِ ماطق هوِ میا(
هوِ هی ان تالقیت توسنار رهب ی توسنار مدر را قدرت
ت دی هوِ ت ها
تصمیمگی ی) متائل سعاقادی و ستالق فنامل :ستالق حتا سلازسم ا سررِهای جامف
تف در مه اان متئولیتپذر ی) .در ناارج پژوهشفEbrahimzadeh & Nazem )2019
تفدسد چهار مؤلد س ل نارتا  :نامل نارتا های ت دی نارتا های این ت دی
نارتا های مدر را و نارتا های علم و تخصص همچاین هشت مؤلد ت ع نامل:
نخصیا ؛ سررن ؛ سرتباط ؛ رهب ی؛ تد ی و سدرسف ؛ ماااد سنتان ؛ علم و تخصص ؛ نغل و
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توتافNajafi, Qahramani, Abolghasemi & )2018

ح ت سی نااتار ند .در تحقیق
 Arefiنشا( دسدند ف نش مؤلد س ل سناخاب مدر س( م سفز پیشداتاان عبارتسند سر :دسنش
عموم دسنش تخصص توسنار عموم توسنار تخصص مهارت عموم مهارت تخصص .
ف Agha Mohammadi)2018مهمت رن نات های مدر س( ا ستاس مفیارهای ستالم رس نامل:
ستالقمدسری درندسری و تدسمحوری عدسلتطلب ن متور و رتاار نیدو تف در تقوی تدای
و سندرش ورری دسقت توسضد و ت وتا ن اعت تاداررتا تخص گ سر سمانتدسری
اخشش مشورت و همدد ی قانو(گ سر نارتا تاالری نااتار ف دند .ا ستاس ناارج مطالف
ف Abdollahi, Fathi Vajargah, Taghi Pourzahir & Rahimian )2017مطالف سی اا عاوس(
«نارتا مدر س( آمورِ و توتف ماااد سنتان » سن ام دسدند .ا ستاس ناارج سرن مطالف
نارتا های مدر س( آمورِ در دو افد س ل قاال دتا اادی هتااد :سل  -نارتا های
مشا ک فعموم ) نامل :ورژگ های نخصیا و ستالق ؛ نارتا سدرسف ؛ تفال طلب ؛
نارتا این ت دی م ااند .ب -نارتا های ورژا نامل :ب -7 -نارتا های تا و نغل
ب -2 -نارتا های تارمان ف دسرسی رر نارتا هار نظی  :نارتا فتبوفار؛ رهب ی؛
مدر رت عملد د؛ تدد ستا ستژرک؛ تصمیمگی ی م ااند.
ف Arefnejad )2017در پژوهش اا عاوس(« :نااتار و سولورتاادی مؤلد های نارتا های
مدر س( مدسرس اا تأفید ا مدر رت ستالم » نارتا های م اوط ا مدر س( مدسرس رس در 23
مؤلد نامل :سررِمدسری؛ سمانتدسری؛ پ هیز سر رسنتتوسری؛ پشادار و تالِ؛ تفهد؛ تقوس؛ حتن
تدای ؛ حدظ ایتسلمال؛ دسنان سن یزا؛ رستتگور ؛ تخاوری و تدهیم؛ ن ح در؛ عدسلت؛
قانو(مادی؛ گشادارور ؛ مثبت سندرش ؛ مشورت ف د(؛ مغ ور نبود(؛ مهارت و تخص ؛ مه اان ؛
نظم؛ وجدس( فاری؛ وقتناات مف ت ف د.
ف Bonyadi, Fani & Seyed Javadin )2017در پژوهش اا عاوس(« :ط سح و تبیین سل وی
نارتا مدر س( مدسرس ا مباای تاد تحول اایادرن آمورِوپ ورِ و در ستااد ااالدتا »
نشا( دسدند ف نارتا های مدر س( مدسرس رس م توس( در ت افد س ل ؛ نارتا های سعاقادی
نارتا های ستالق نارتا های ح ت سی ف ه رک درا گی ندا مؤلد هار همچو( سعاقاد
ا جها(ایا توحیدی ف سمت سنتان و سررِها و ظ تیتهای مل عدسلت محوری نأ( و ف سمت
سنتا( تقوی میان روی سعادسل وتادسری و متئولیت سجاماع تالقیت و ساادار اهدسنت و
تالمت تااوری مهارتهای سرتباط مشارفتپذر ی و مشارفتجور آرادان ی و ا نام ررزی
متئولیتپذر ی رادگی ی مادسمسلفم و تحولگ سر نارتا های سج سر دسنش تخصص فپار
و عموم ) آگاه سر سحدام و آموراهای درا و مل نااتت محیا درو( و ای و( سر مدرت
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اه اوری و سنءباط مال تودااوری و تودت مان هتااد دتا اادی ف دند .در مطالف سی
توتاف Khorshidi & Ameri )2016نشا( دسدند ف مؤلد های م اوط ا نارتا های ح ت سی
مدر س( مدسرس عبارتسند سر :مدر رت و رهب ی آمورن ؛ تارمان و توتف ح ت سی؛ سجاماع ؛
ن ن  -ایاش ؛ روساا سنتان ؛ ت ایا  .ناارج حا ل سر تحقیقفNiknami & Piriaei )2016
تحت عاوس( سرسئ مدل ا سی اهبود نظام سناصاب و سرتقای مدر س( آمورِوپ ورِ نشا( م دهد
ف مفیارهای مطلوب جهت سناصاب مدر س( د و تاادی در آمورِوپ ورِ نامل چهار ورژگ
فل  :ورژگ های عموم ورژگ های تخصص ورژگ های مهارت فمدر را ) و ورژگ های
عملد دی م ااند.
در تحقیق در ی ف Ekrami & Hoshyar )2016نشا( دسدند ف نارتا های مدر س( مدسرس
ماوتط چهار حورا فتا مدر را ت دی و محیط ) و هشت افد فدسنش عموم دسنش ح ت سی
مدر رت ماااد سنتان مدر رت عملیات ورژگ های نخصیا میا( -ت دی نااتت محیا
جذب دسنشآمور) دسرد .همچاین ا ستاس تحلیل راتا های مطالف تطبیق پ وژا اینسلملل مدر
مدرت موتق مف وف ا ف )ISSPPف در هدتفشور ستا سلیا دسنمارک سن لتاا( ن وژ توئد
آم ردا و چین سج سندا ستت ف 27 Abdul Husseini & Zeinabadi )2015ورژگ رس ا سی
مدر س( موتق مدسرس نااتار و آ(ها رس در چهار افد :ورژگ های نخصیا ؛ تلتد نخص و
سررِها؛ تبک رهب ی؛ و سر اد روساا دتا اادی ف دند.
در مطالف در ی ف Asgari, Nikokar, Safari & Gholami)2015ا نااتار و تبیین
نارتا های موردنیار ا سی مدر س( دولا ا ستاس تاد چشمسندسر  7484پ دستااد .راتا های
سرن پژوهش نشا( دسد سافاد و مؤلد های نارتا عبارتسند سر -7 :نارتا ت دی فن ن و
رتااری)  -2نغل فدسنش و مهارت )  -3سررن فستالم و تارمان ) .در تحقیق توتاف)2010
 Khaif Elahi et alهدت مؤلد تدما زسری؛ ستالم اود(؛ م دم اود(؛ عدم توج ا مااتد
نخص ؛ متئولیتپذر ی؛ پاتخ ور ؛ نارتا های نخص رس ا عاوس( نارتا های فلیدی
مدر س( ا ستاس حید سمامفرا) مط ح نمودند .در تحقیق ف توتافMusazadeh )2009
 and Adliسن ام ند نشا( دسدند ف مفیارهای سناخاب و سناصاب مدر س( اا رورد د نارتا گزرا
در نهجسلبالغ عبارتسند سر :گشادارور و مه اان اود(؛ عدو و اخشش؛ نید ف د( ا در س(؛
سم ا مف وف و نه سر ماد ؛ ب و ندیبار و حلم و ا دااری؛ توسضد و ت وتا ؛ تف در؛
سمانتدسری؛ قدرت تتلا ا تورشان ها ام ا سن یخا ؛ قاطفیت؛ رسردسری و عیبجور ؛ رتق و
مدسرس و وتای ا عهد و پیما(.
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در فاار مطالفات توق چادرن مطالفات نیز دررمیا ٔ نااتار نارتا های مدر س( ا ورژا
مدر س( مدسرس توتا محققا( تارج سن امندا ستت .ا سی مثال راتا های پژوهشفKin )2019
 & Kareemنشا( دسد ف عوسمل رهب ی ا سی رادگی ی دسقت و پاتخ ور سرتباطات
همداری تدد سناقادی تالقیت و ساادار تصمیمگی ی حل متئل مدر رت تغیی فارآت را
توسد در یاال و هوِ هی ان ا ت تیب مهمت رن عوسمل هتااد ف الحیتهای مهم رهب ی
آمورن در مدسرس رس ت سهم م فااد .فHitt et al. )2018نشا( دسدند ف دسنش مهارت ایاش
توسنار ن ِ ورژگ های نخصیا ورژگ های ستالق و سعابار هدت مؤلد سی اودند ف
ایشا رن سمایار رس فتب نمودند و سث گذسرت رن مؤلد ها ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس ا حتاب
م آراد.
در تحقیقاتف Alberta Teachers Association )2011و ف Alberta Education )2018پ ورِ
و تقورت روساا مؤث تصور تاری چشمسندسر مدرت ؛ توتف ت هاگ رادگی ی و آمورِ ح ت سی
رهب ی رک جامف رادگی ندا مدر رت عملیات و ماااد درک و پاتخ دسد( ا جامف محل
حمارت سر فارا د دسنش اایادرن توتف ظ تیت رهب ی سرجمل عوسمل سث گذسر در سناخاب مدر س(
مدسرس گزسرِ ند فا نقل سر .)Bonyadi et al., 2018
ف Liikama )2015سن یزِ مهارت سجاماع تودآگاه رددل تودتاظیم و مهارتهای
نااتا رس ا عاوس( مؤلد های مهم نارتا در مدل تود عاوس( ف دا ستت .همچاین ا گدا
ف Oates )2016عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( آمورن در تارما( نامل هدف ستالق
آگاه ماقاال فا داوی و سنایاق ا رادگی ی توتف متام در س( متئولیتپذر ی تأثی و
تأث ساادار سلهاماخش در س( رسهامای نخص سنفطافپذر ی و الوغ سحتات سرتباط اا در س(
تودآگاه و تدد رسهب دی م ااند .در سدسم ف Altman et al. )2015نیز در پژوهش تود نشا(
دسد سررِها و ااورها تفهد ا عدسلت تدمترتان سجاماع رند و توج ا ناارج توتف تود
م ای ی رهب ی تیم سر اد سن یزا سر مهمت رن عوسمل تأثی گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس
م ااناد .پژوهش ف Bitterová et al.)2014نشا( دسد ف مهمت رن عوسمل سث گذسر ا نارتا
گزرا مدر س( مدسرس سر اد ستا ستژی مدر رت ت سراد تدررس مدر رت توتف مدرت ا مثاا
مؤتت مدر رت و توتف ماااد سنتان م ااناد .ف Abel )2008نیز در پژوهش تود نشا( دسدند
تفهد دسنان؛ دسنش و مهارت ح ت سی؛ آمورِ و رادگی ی؛ سرتباطات مؤث تارمان ؛ اه اگی ی سر
تااوری سطالعات و سرتباطات؛ هدفگذسری مااتب؛ و ستااندسردتاری سرجمل عوسمل مؤث در نارتا
گزرا مدر س( مدسرس م ااناد فنقل سر .)Jahanian, 2010
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ا ستاس آنچ در سدایات موضوع تحلیل ستااد و پیشیا پژوهش سرسئ ند نارتا در ااتتهای
گوناگو( و ماأث سر نظام تلتد و سررن حافم ا ه فشور اا مدهوم و مؤلد های مااوع تبیین
ندا ستت و دردگااهای مااوع دراارا سافاد و مؤلد های نارتا وجود دسرد ف در عین مشاا
اود( سرنظ مداهیم پار اتا ا هدف و مابد گ دآوری دسدا تداوتهار در فیدیت و چادوچو(
آ(ها وجود دسرد.
لیدن ا رعم ف lazzary )2018هیچ م موع تا سر ستااندسردها ا سی مدلهای الحیت را
نارتا وجود ندسرد .تاتان رک مدل تق رباً ذها ستت و ا ستاس سهدسف تارما( و ورژگ های
فلیدی آ( تبیین م نود .ا سرن ستاس در سرن پژوهش مدل مدهوم رر ا عاوس( مدل پار ا سی
ط سح پ وتدل مصاحب و ورود ا تار میدسن ف نامل مصاحب اا نورتادگا( تاد و مدر س(
آمورِوپ ورِ در تطوح مخال ستت ستادادا م نود.

شکل :1چارچوب مفهومی شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر مبانی و پیشینه تحقیق

سرن مدل سر دو اخش تاتا ندا ستت .اخش سول آ(ف نامل نارتا های تخصص
عموم و ح ت سی ستت سر تحلیل ستااد آمورِوپ ورِ و ا طور مشخ تاد تحول اایادرن
ستاخ سجندا ستت .اخش دوم مدل ا ستاس تحلیل پژوهش سر سافاد و مؤلد های نارتا ستت
ف در ماو( فمدلها و سل وهای نارتا ) و مطالفات سرسئ ندا در اخش پیشیا پژوهش نااتار
ندند.
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در رک ن ِ فل اا توج ا سدایات و پیشیا م ور ندا م توس( ایا( ف د ا سی نارتا
فمدسرس) اارد سافاد مؤلد ها و نات های م تبا اا نارتا های موردنیار
گزرا مدر س(
مدر س( مدسرس در ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت نااتار و تبیین گ دد؛ اااا سرن اا عاارت ا
متئل س ل سرن پژوهش ف نااتار و تبیین سافاد مؤلد ها و نات های سناخاب و سناصاب
فمدسرس) اا رورد د ح ت گ سر م ااند .پژوهش حاض ا دنبال پاتخ ور ا سرن
مدر س(
تؤسل فل ستت ف سافاد مؤلد ها و نات های محوری سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س(
فمدسرس) سر دردگاا تب گا( و احبنظ س( تفلیم و ت ایت فدمسند؟
روششناسی پژوهش
فمدسرس)
مدر س(
سرآن اف هدف پژوهش حاض نااتار مفیارهای نارتا
آمورِوپ ورِ در ت سر تاد تحول اایادرن م ااند و ا سی سرن ماظور ا دسداهای فید نیار
ستت لذس رورد د فید سر نوع گ سند تئوری تارندا گ سر  7ا سی ا رت موضوع پژوهش سناخاب
گ دردف .)Charmaz, 2014ا تالف پارسرم ستا سوس و فوراین ف اتیار ت ورزی اودا و ا ندت
ا روِ و رور تدورن نظ ر تم فز دسرد و همچاین ا تالف ط ح نوظهور 2گلیت ف ا حتاتیت
نظ ی و سجاااب سر روِ تاص تم فز دسرد ط ح تارندا گ سر گ سند تئوری چارمز در میان سرن
طی ق سر دسرد و سر ورژگ های پارسدسرم ستا سوس و فوراین همچو( فدگذسری اار و محوری و
همچاین ورژگ های ط ح نوظهور گلیت ی همچو( حتاتیت نظ ی و مقارت مدسوم ستادادا
م فاد فCharmaz, 2014؛ .)Creswel, 2012سرنظ ف Charmaz )2014روِ پژوهش گ دسندد
رهب ی موتقیت) ا رت ت ارب فهمچو(
تئوری ا سی توضیح پدرداها فهمچو( نارتا
تشونت تان ) و تهم ت آرادها فاشها و روردسدها فهمچو( رتاار سناخاب رک محصول) مااتب
مدر س(
ستت .سرآن ار ف پژوهش حاض در دد نااتار و توضیح پدردا نارتا
آمورِوپ ورِ ستت اااا سرن گ دسندد تئوری تارندا گ س ط ح مااتب ا سی تحقق سرن هدف
ستت .مهمت رن ورژگ گ سند تئوری تارندا گ س سرن ستت ف مفاا در رک رساط تفامل این
پژوهش و مشارفتفاادگا( تاتا م نود .دروسقد ط ح گ دسندد تئوری تارندا گ س ایا(
م فاد ف پژوهش در تلق مفاای پدرداها نقش تفال دسرد .افالوا در ها ام ستادادا سر سرن

1. constrcuvtivist
2. emerging
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ط ح گ سند تئوری پژوهش سر تحمیل مقوالت سر پیش تفیینندا ا دسداها توددسری ف دا و در
رک ت آراد رتت و ا گشا سقدسم ا تلق مداهیم و مقوالت سر دسداها گ دآوریندا م نمارد.
جامف آماری تفدسد  22ند سر تب گا( نامل ت گ وا؛ تدورنفاادگا( تاد تحول اایادرن
فارنااتا( سج سی رر نظام رسهب ی و مدر رت و سعءای هیئتعلم در رنا مدر رت آمورن
م ااند ف اا ستادادا سر روِ نمون گی ی غی سحامال و هدتماد سرن ست سد نااتار ندند؛ رفا
تم فز ا ست سدی اودا ف آگاه ایشا ی نتبت ا موضوع پژوهش دسنا ف ااوسناد پاتخهای
غا ت ی ا تؤسل پژوهش ادهاد .سر سرن میا( و اا توج ا تطح سنباع راتا ها اا  1ند سر
تدورنفاادگا( تاد تحول اایادرن  1ند سر فارنااتا( سج سی رر نظام رسهب ی و مدر رت و 6
ند سر سعءای هیئتعلم دسنش ااها در رنا مدر رت آمورن مصاحب هار عمیق ا عمل آمد.
ا ماظور ثبت دسداهای فید و تم فز ایشا مصاحب فاادا ا ت سراد مصاحب و اا فتب سجارا سر
مصاحب نوندگا( ت سراد مصاحب ها تماماً توتا دتا اا ضبا وت ثبتندا و همچاین سر ندات
فلیدی ه مصاحب راددسنتهای تهی گ درد.
تؤسالت جهت نااتار عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در مصاحب پ تیدا
ند سرجمل :
 عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس فدمسند؟ مدر س( ا چ دسنش مهارت و توسنار هار ا سی سن ام سحتن وظار تود نیار دسرند؟ چ موسند و مشدالت در ت رسا مدر س( جهت سن ام اهیا وظاردشا( وجود دسرد؟توتا سعءا 7
ا سی سطمیاا( سر قاالیت سعابار فروسر ) پژوهش سر روِ ا رت
فمصاحب نوندگا() روِ ت تو ن ی ماااد دسداها 2و تحلیل موسرد فنوسهد) ماد  /مخال 3
ستادادا ند .در ا رت توتا سعءا سر ا ت سر مصاحب نوندگا( توستا ند تا گزسرِ پژوهش
ت آراد تحلیل و مقول های ا دتتآمدا رس اارایا ف دا و نظ تود رس در سرتباط اا آ(ها ایا( فااد.
همچاین جهت تءمین ایشا روسر سر روِ ت تو ن ی ماااد دسداها ستادادا ند ف در آ(
سر ماااد فدردگااها) ت گان دسداها نامل :تدورنفاادگا( تاد تحول اایادرن فارنااتا( سج سی
رر نظام رسهب ی و مدر رت سعءای هیئتعلم دسنش ااها در رنا مدر رت آمورن مصاحب ا
عمل آمد تا دردگااهای مخال ا رت ندا و دسداهای جامدت و عمیقت ی در تصوص عوسمل
1. Member checking
2. Data source triangulation
3. Negative/deviant case analysis
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سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( در ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت ا دتت آرد .در آت محقق
دسداهای فید حا ل سر سرن دردگااهای ت گان رس در رستاای ستاخ سج سافاد مؤلد ها و
فمدسرس) همتو تاتا ستت.
نات های محوری سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س(
روِ در ی ف ا سی سطمیاا( سر روسر ااالی پژوهش موردستادادا ق سر گ تت تحلیل موسرد
ماد ف در آ( محقق در تصوص رک مءمو( نوسهدی رس سرسئ م دهد ف اا چشمسندسر فل
مءمو( موردنظ در تءاد ستت ف Creswell, 2012ت جم Kiamanesh and Danaye ،2012

 .)Toosدر سرن پژوهش محقق در تصوص دو مقولۀ فارآت را و پژوهش محور اود( دردگااهای
مخال رس نیز در قتمت راتا ها آوردا ستت تا سر سرن ط رق گزسرِ تحقیق وسقف ت ندا و روسر
ستزسرش رااد .درم موع و اا توج نظ ست مصاحب نوندگا( ت تون ی ماااد دسداها و تحلیل
موسرد ماد  /مخال م توس( گدت ف راتا های پژوهش حاض تا حد اتیار ررادی اارتابدهادا
فمدسرس) م ااند
وسقفیتهای موجود در تصوص عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س(
ف تود ایان روسر قاالقبول پژوهش جاری ستت.
همچاین ا سی محاتب پارار فدگذسریهای سن امندا سر روِهای پارار اار آرمو( 7و
پارار توستق این دو فدگذسر 2فتوستق درو( موضوع ) ستادادا ند .در پارار اار آرمو( سر میا(
مصاحب های سن امگ تا تفدسد  3مصاحب فم  3م  5م  )71سناخابندا و ه فدسم سر آ(ها دو اار
در رکتا ل رمان  28رورا توتا پژوهش فُدگذسری ند .پارار اار آرمو( مصاحب های
سن امگ تا در سرن پژوهش  01در د ا دتت آمد ف چو( ااالت سر  %68م ااند پس پارار اار
آرمو( مورد تأرید ستت فWill, 1996؛ به نقل از  .)Khastar, 2009همچاین جهت سن ام پارار
توستق این دو فدگذسر سر رک دسنش وی دفا ی مدر رت آمورن پس سر آمورِ نحوا فدگذسری
توستا ند تا ت مصاحب سناخابندا رس فدگذسری نمارد .پارار توستق این دو فدگذسر در سرن
پژوهش  08در د ا دتت آمد ف چو( ااالت سر  %68م ااند پس پارار توستق این دو فدگذسر
نیز مورد تأرید ستت ف .)Will،1996در آت ا ماظور ت زر وتحلیل دسداهای حا ل سر مصاحب ها
سر تن تدایک تماتیک فتحلیل تم) ستادادا گ درد و م سحل  )7م ور دسداها  )2تارما(ده دسداها
 )3فدگذسری دسداها  )4طبق اادی دسداها  )5مقول اادی  )6سر اد موضوع فتم) و  )1تدورن
گزسرِ دنبال ند.

1. re-test reliability
2. intercoder reliability
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 -4تحلیل دادهها و یافتهها
جهت تحلیل دسداهای فید فماو( مصاحب ) محقق سر تدایک تماتیک ستادادا ف د ا سرنت تیب
ف دسدا های فید توتا پژوهش اارها و اارها م ور ند .پس سر آناار و تتلا ا دسداهای
فید محقق آ(ها رس تارما(ده نمودا و ا فدگذسری ماو( تارما(ده ندۀ مصاحب ها
پ دستت .درنای  08فد در رستاای عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در ت سر رر
نظام رسهب ی و مدر رت تاد تحول اایادرن نااتار گ درد .تپس محقق فدهای مشاا رس در
رک طبق ق سردسد و ا سی ه طبق عاوسن ف نماران فل فدهای هما( طبق ااند سناخاب نمود.
درنهارت اا توج ا میزس( ت سوسن مقول های نااتار ندا مقول های س ل م اوط ا عوسمل مؤث
در نارتا گزرا مدر س( مدسرس ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت نااتار گ درد.
ط ت سراد مصاحب احبنظ س( ا طی وتیف سر نات ها سنارا ف دند؛ ف در سدسم سهم
گزسراهای فالم موجود در پاتخ ه رک سر احبنظ س( ا سرن تؤسالت توتا پژوهش تحلیل
گ درد .راتا ها نشا( دسد ف عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در ت سر رر نظام رسهب ی
و مدر رت سر ماظ تب گا( نامل  08نات م نود .در جدول نمارا ف )7ا ت تیب میزس(
توج مصاحب نوندگا( ا مقول ها و عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس و ت سوسن
م اوط ا ه رک آوردا ندا ستت.
جدول .1شاخصهای فرعی شایسته گزینی برحسب فراوانی
ی

فراوان

ی

فراوان

ی

7

تودااوری و

6

سعامادا ندس

تدد تحلیل و

7

م دمدسری و

حل متئل

5

تد رم سراابرجوع

ستالقمدسری

7

آناار اا قوسنین و

5

مق رست

نوجور

فراوان

0
تالقیت و

8
1

0

ی

مهارت سرتباط

7

مهارت ICDL

7

فارآت را

4

فراوان

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

آناار اا س ول

2

فااادسری
 IQااال

مذسف ا و

4

4

قاطفیت

مدر رت اح س(

2

2

ماقاعدتاری
0

ا نام ررزی آمورن

4

سطالعات عموم

2
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مدر رت مشارفا

ا نام ررزی
عملیات
هدسرت و رهب ی

7

همت و

4

تختفون

7

تفهد و تفلق

4

تارمان

7

پاتخ ور

0

مدر رت رما(

4

آناار اا مفارف

7

درا
1

1

سنفطافپذر ی

پژوهش محور اود(

4

4

عزتندس

مدر رت جهادی

7

7

3
فارگ وه و تیم

7

آناار اا تاد

و نبد تاری

3

تحول اایادرن

ب و ا دااری

7

مهارت نظارت و

3

فاا ل

7

مدر رت عملد د

مدر رت ماااد
سنتان

2

فلن ی و تدد

7

تیتام

7

تصمیمگی ی

7

سناقادپذر ی

نظم و آرستا

1

آناار اات هاگ

3

ایاش ت ها

7

سر سن  -ستالم
1

1

1

1

پ هیزگاری و تقوس

متئولیت سجاماع

عدسلت محوری

فمال طلب

3

3

ایاش سقاصادی

هوِ هی ان ااال

 3دسنش سنتا(ناات

3

عملگ س

7

7

7

7

7
دسنش مدر رت

7

قانو(گ سر

6

مثبت سندرش

3

مدر رت ستافدسد

7

7
دسنش مدر رت

7

آمورِ

7

مدر رت ماااد

7

مادی

7

تدد سناقادی

تارما(ده

6

6

مدر رت دسنش

مدر رت تفارض

3

3

حس رقااتپذر ی

مهارت ها ی و
توقا نام

7

7
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توتف

7

مشارفتهای

7

ررتکپذر ی

6

قاالسعاماد اود(

2

مهارت در تدورن و

7

سرسئ گزسرِ

ذرادفا(
7

آناار اا س ول

متئولیتپذر ی

8

تفلیم و ت ایت

آناار اا نظام

7

دسنش روسنشاات

آمورِ فشور

8

ت ا و مهارت

7

آناار اا

آمورِ

8

تااوریها و

رادگی ی مدسوم

7

دسنش مال و

8

حتاادسری

6

مدیریت تغییر

2

آناار اا ن سرا

7

محل و اوم
ماطق

5

5

تالمت روسن

وسقدایا

2

2

نشاط و ت رندگ

آناار اا آمار و

7

7

فارا د آ(

نیواهای نورن
آمورِ
5

تالمت جتمان

2

دسنش اهدسنت و

7

تغذر

هما(طور ف سر جدول ف )7مشخ ستت در سرتباط اا عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا
مدر س( مدسرس مداهیم ررادی نااتار ند .ت تیب عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس
در ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت سر ماظ تب گا( در ن ارا مذفور قاالمشاهدا م ااند.
ا طورفل اا توج ا راتا های موردنظ م توس( گدت؛ عامل «مهارت سرتباط » اا ت سوسن
ف )f=18و عوسمل «دسنش اهدسنت و تغذر ؛ عزتندس؛ مدر رت جهادی؛ ایاش ت ها ؛ ایاش
سقاصادی؛ هوِ هی ان ااال؛ دسنش سنتا(ناات ؛ عملگ س؛ مدر رت ستافدسد؛ حس رقااتپذر ی؛
مهارت ها ی و توقا نام ؛ مهارت در تدورن و سرسئ گزسرِ؛ آناار اا ن سرا محل و اوم ماطق ؛
نشاط و ت رندگ ؛ آناار اا آمار و فارا د آ(؛ آناار اا مفارف درا » ه فدسم اا ت سوسن ف)f=1
ا ت تیب پ تد سرت رن و فم تد سرت رن عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس هتااد.
در سدسم جدول ف )2ا رک نمون سر گزسراهای فالم فدها فمداهیم) سولی و مقوالت ستاخ سجندا
سناراندا ستت.
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جدول .2نمونه تحلیل دادههای کیفی برای یک مورد از عوامل اثرگذار در شایسته گزینی
مدیران مدارس
نمونه گزارههای کالمی مصاحبهشوندگان
 مدر اارد رتاار ماااتب ن سرا نشا( دهد. ا ق سری سرتباطات مؤث سر مهمت رن وظار مدر رتدر مدرت ستت.
 مدر اارد سرن قدرت رس دسنا ااند ف سرتباطش رسقوی فاد.
 اارد سر روساا سنتان قوی تقوسی ت دی و مدر رترسهب دی ا توردسر ااناد.
 ا ق سری تفامل مااتب اا ست سد و نهادها موجب سرتقایعملد د مدر نود.
 اارد توسنار سر اد سرتباط تارندا دسنا ااند. اارد ها توب گوِ ف د( رس دسنا ااند. ااوسند ا ورت نداف مطالب رس ایا( اداد. ااوسند همزرتا متالمتآمیز اا در س( دسنا ااند. توسنار سدسرا فالس روساا سنتان اا اچ ها و تارهمدارس( و همچاین اا وسلدرن دسنا ااند.
 مفلم ف اا وسلدرن اچ ها تفامل مؤث ی ندسناااند چاانچ مدر نود نم توسند اا تانوسداها سرتباط
ا ق سر فاد.
 روساا سنتان و تفامل اا همدارس( دسنا ااند. قدرت تفامل اا ای و( مدرت و ستادادا سر ظ تیتای ون رس دسنا ااند.
......... -

شاخص استخراجشده

کد مصاحبهشوندگان

م  ،1م  ،2م  ،3م  ،4م  ،6م
مهارت ارتباطی

 ،7م  ،8م  ،1م  ،11م  ،11م
 ،12م  ،13م  ،14م  ،12م ،16
م  ،17م  ،11م ،21

اا توج ا ناارج جدول ف )7میزس( ت سوسن مداهیم نااتار ندا و پیشیا پژوهش
مقول های رر ا عاوس( عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در ت سر رر نظام رسهب ی
و مدر رت در چهار تطح نااتار ند فجدول نمارا  3و .)4
 -تطح سول مدل نامل دو حورا :عموم و تخصص ستت.
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 تطح دوم نامل نش اُفد :سررِها و ن ِها؛ مهارت و توسنمادی مدر را ؛ ورژگ هاینخصیا ؛ دسنش و مهارت نخص ؛ دسنش و مهارت تارمان ؛ نظارت و فاا ل ستت.
 تطح توم مدل نامل هددا مؤلد سررِهای سجاماع ؛ سررِها و ن ِهای تارمان ؛مهارتهای سدرسف ؛ مهارتهای سنتان ؛ مهارتهای تا ؛ توسنمادیهای ت دی؛ ا ون سر ؛ روس(
رن وری؛ پذر ِ ت ا های جدرد؛ وجدسن اود( و متئولیتپذر ی؛ تارگاری؛ دسنش تخص
فارا دی؛ دسنشپار ؛ آناار اا مبان و س ول؛ دسنش و مهارت تخصص آمورِ؛ نظارت؛ مدر رت
ماااد ستت.
 تطح چهارم نیز نامل  08فداار را نات ف جزریات آ( در جدول نمارا ف3و)4قاالمشاهدا م ااند.
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سل ) عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در اُفد عموم
جدول  .3عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین در بُعد
عمومی
بعد

مؤلفههای اصلی

مؤلفههای فرعی
سررِهای سجاماع

ستالقمدسری؛ آنرراار اات هاگ سر سن  -ستررالم ؛
آنررراررار اررا مفررارف درا ؛ پ هیزگرراری و تقوس؛
قاالسعاماد اود(؛ عزتندس؛ متئولیت سجاماع

سررِها و ن ِهای
تارمان

عدسلت محوری؛ قانو(گ سر ؛ تفهد و تفلق تررارمان ؛
م دمدسری و تد رم سراابرجوع؛ مترررئولیتپذر ی؛
مدر رت جهادی

سررِها و ن ِها

عموم

مهارتها و
توسنمادیهای
مدر را

مهارتهای سدرسف

ایاش سقاصرررادی؛ ایاش ت ها ؛ تدد تحلیل و
حررل مترررئل ر ؛ تدد سناقررادی؛ فررلن ی و تدد
تیتام

مهارتهای سنتان

مردر ررت ماااد سنتررران ؛ پاترررخ ور ؛ هدسرت و
رهب ی؛ مردر ررت مشرررارفا ؛ مردر ررت تفارض؛
مررذسف ا و ماقرراعرردترررراری؛ فررارگ وه و تیم و
نبد تاری؛ مهارت سرتباط

مهارتهای تا

ترررارمرا(ده ؛ ا نرامر ررزی عملیات ؛ فارآت را ؛
تالقیت و نوجور ؛ مدر رت تغیی ؛ تصررمیمگی ی؛
مهارت ICDL؛ مدر رت دسنش

توسنمادیهای ت دی
ا ون سر
روس( رن وری
ورژگ های
نخصیا

شاخصهای شناساییشده

پذر ِ ت ا های جدرد
وجدسن اود( و
متئولیتپذر ی
تارگاری

 IQاراال؛ ترررالمت جترررمان ؛ سطالعات عموم ؛
آناار اا ن سرا محل و اوم ماطق
نشاط و ت رندگ ؛ قاطفیت
ب و ا دااری؛ هوِ هی ان ااال؛ تالمت روسن
سنفطافپذر ی؛ ررترررکپذر ی؛ وسقدایا ؛ رادگی ی
مدسوم
فمررال طلب ؛ نظم و آرسترررا
رقااتپذر ی؛ همت و تختفون

؛ عمررلگ س؛ حس

تودااوری و سعامادا ندس؛ مثبت سندرش
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ب) عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در اُفد تخصص
جدول .4عوامل مؤثر بر شایسته گزینی مدیران مدارس تراز سند تحول بنیادین در بُعد
تخصصی
بعد

مؤلفههای
اصلی

دسنش و مهارت
نخص

تخصص

دسنش و مهارت
تارمان

مؤلفههای فرعی

شاخصهای شناساییشده

دسنش تخص
فارا دی

آناار اا س ول فااادسری؛ آناار اا آمار و فارا د
آ(؛ دسنش اهرردسنرررت و تغررذر ر ؛ دسنش مررال و
حتاادسری

دسنشپار

دسنش مرردر رررت؛ دسنش روسنشرررارراتررر ؛ دسنش
سنتا(ناات

آناار اا مبان و
س ول

آنراار اا س رول تفلیم و ت ایت؛ آنراار اا تاد
تحول اایرادرن؛ آنرررارار اا قوسنین و مق رست؛
آناار اا نظام آمورِ فشور

دسنش و مهارت
تخصص آمورِ

آنرراار اا تااوریها و نرریواهای نورن آمورِ؛
ا نرام ررزی آمورنررر ؛ دسنش مدر رت آمورِ؛
مهرارت ها ی و توقا نام ؛ مدر رت سترررافدسد؛
ت ا و مهارت آمورِ

نظارت

مهارت در تدورن و سرسئ گزسرِ؛ مهارت نظارت و
فاا ل؛ مدر رت اح س(

مدر رت ماااد

مردر رت عملد د؛ مدر رت رما(؛ مدر رت ماااد
مادی؛ توتف مشارفتهای ذرادفا(

نظارت و فاا ل

نتیجهگیری
ا رعم محققین سرجمل ضف هار ف نظام آمورن فشور ما در تطوح مخال مدر رت اا آ(
موسج ستت؛ وسقف نبود( ت آراد سناخاب و سناصاب مدر س( و ندسنان ناالون ف ااوسند ا عاوس(
سل ور فارآمد مالکهای الرم ا سی سح سر پتتهای مدر را در تطوح مخال نظام
فمدسرس) رس ا دتت دهد م ااند .لذس پژوهش حاض ااهدف
آمورِوپ ورِ سرجمل مدر س(
نااتار عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس در ت سر رر نظام رسهب ی و مدر رت
مادر ج در تاد تحول اایادرن ورت گ تت .ا همین ماظور سر رورد د پژوهش فید اا روِ
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گ ند تئوری تاتاارگ س ا سی سن ام پژوهش ستادادا ند .لذس ا سی گ دآوری دسداهای الرم جهت
نااتار عوسمل مخال سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس اا  22ند نامل:
تدورنفاادگا( تاد تحول اایادرن ف 1ند ) فارنااتا( سج سی رر نظام رسهب ی و مدر رت ف1
ند ) و سعءای هیئتعلم دسنش اا در رنا مدر رت آمورن ف 6ند ) مصاحب هار عمیق و
هدتماد ا عمل آمد.
ا ستاس ناارج حا ل سر تحلیل موضوع فتم) و ماو( مصاحب های  22گان تفدسد  08مورد
سر مهمت رن نات های محوری م اوط ا نارتا مدر س( مدسرس ا روِ ستاق سر فش و
گ دآوری ند .سر سرن میا( عامل «مهارت سرتباط » اا ت سوسن ف )f=18و عوسمل «دسنش اهدسنت
و تغذر ؛ عزتندس؛ مدر رت جهادی؛ ایاش ت ها ؛ ایاش سقاصادی؛ هوِ هی ان ااال؛ دسنش
سنتا(ناات ؛ عملگ س؛ مدر رت ستافدسد؛ حس رقااتپذر ی؛ مهارت ها ی و توقا نام ؛ مهارت
در تدورن و سرسئ گزسرِ؛ آناار اا ن سرا محل و اوم ماطق ؛ نشاط و ت رندگ ؛ آناار اا
آمار و فارا د آ(؛ آناار اا مفارف درا » ه فدسم اا ت سوسن ف )f=1ا ت تیب پ تد سرت رن و فم
تد سرت رن عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس نااتار ندند.
در سدسم آ(ها رس در دو افد :عموم و تخصص نش مؤلد س ل  :سررِها و ن ِها؛ مهارت
و توسنمادی مدر را ؛ ورژگ های نخصیا ؛ دسنش و مهارت نخص ؛ دسنش و مهارت تارمان ؛
نظارت و فاا ل و هددا مؤلد ت ع  :نامل سررِهای سجاماع ؛ سررِها و ن ِهای تارمان ؛
مهارتهای سدرسف ؛ مهارتهای سنتان ؛ مهارتهای تا ؛ توسنمادیهای ت دی؛ ا ون سر ؛ روس(
رن وری؛ پذر ِ ت ا های جدرد؛ وجدسن اود( و متئولیتپذر ی؛ تارگاری؛ دسنش تخص
فارا دی؛ دسنشپار ؛ آناار اا مبان و س ول؛ دسنش و مهارت تخصص آمورِ؛ نظارت؛ مدر رت
ماااد طبق اادی ند .درنهارت مدل سولی تحقیق ط سح گ درد.
سرن راتا ها اا راتا های ا دتتآمدا در
مطالفاتف Agha Mohammadi )2017در رساط اا عوسمل ستالقمدسری عدسلت تقوس و
پ هیزگاری قانو(گ سر مدر رت مشارفا ؛ف Musazadeh & Adeli )2009در تصوص عوسمل
ب و ا دااری قاطفیت سعامادا ندس؛ف Ghorbannejad & Isa Khani, )2016در سرتباط اا
عوسمل تقوس عدسلتطلب تصمیمگی ی؛ ف Arefnejad)2017در مورد عوسمل تقوس مذسف ا و
ماقاعدتاری عدسلتطلب قانو(گ سر مثبت سندرش مدر رت مشارفا مهارت و تخص
متئولیتپذر ی پاتخ ور ؛ف Khaif Elahi )2010در تصوص عوسمل متئولیتپذر ی و
پاتخ ور ؛ف Bonyadi, Fani & Seyed Javadin, )2017در رساط اا عوسمل عدسلت محوری
تقوی متئولیت سجاماع تالقیت و ساادار اهدسنت و تالمت تااوری مهارتهای سرتباط
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مشارفتپذر ی و مشارفتجور ا نام ررزی متئولیتپذر ی رادگی ی مادسمسلفم دسنش
تخصص دسنشپار پار آگاه سر سحدام و آموراهای درا نااتت محیا درو( و ای و( سر
مدرت اه اوری و سنءباط مال تودااوری؛ ف sgari, Nikokar, Safari & Gholami,)2015در
تصوص عوسمل ت دی فن ن و رتااری) نغل فدسنش و مهارت ) سررن فستالم و تارمان )؛
ف Khanifar et al.)2019در سرتباط اا عوسمل دسنش و آگاه تخص دسنش ا ور دسنش تااوری
سطالعات نااتت ستااد ااالدتا هوِ و ستافدسد هوِ هی ان تالقیت توسنار رهب ی
توسنار مدر را قدرت تصمیمگی ی متئولیتپذر ی؛ ف Najafi et al.)2018در مورد عوسمل
دسنش عموم دسنش تخصص توسنار عموم توسنار تخصص مهارت عموم مهارت
تخصص ؛ف Ebrahimzadeh & Nazem, )2018در تصوص عوسمل نخصیا ؛ سررن ؛ سرتباط ؛
رهب ی؛ تد ی و سدرسف ؛ ماااد سنتان ؛ علم و تخصص ؛ نغل و ح ت سی؛فKhorshidi )2016
 & Ameriدر رساط اا عوسمل مدر رت و رهب ی آمورن سجاماع ن ن  -ایاش روساا
سنتان ؛ف Ekrami & Hoshyar )2016در تصوص عوسمل تا مدر را ت دی و محیط دسنش
عموم دسنش ح ت سی مدر رت ماااد سنتان ورژگ های نخصیا نااتت محیا؛ف)2015
 Zeinabadi & Abdul Husseiniدر سرتباط اا عوسمل ورژگ های نخصیا ؛ سررِها؛ سر اد
روساا؛ف Piriaei & Niknami )2016در رساط اا عوسمل ورژگ های عموم ورژگ های تخصص
ورژگ های مهارت فمدر را ) و ورژگ های عملد دی؛ ف Abdollahi et al.)2017در تصوص
عوسمل م اوط ا ورژگ های نخصیا و ستالق نارتا سدرسف نارتا های تا و نغل
رهب ی مدر رت عملد د تصمیمگی ی؛ف Kin & Kareem )2019در سرتباط اا عوسمل پاتخ ور
سرتباطات تدد سناقادی تالقیت و ساادار تصمیمگی ی حل متئل مدر رت تغیی فارآت را
توسد در یاال هوِ هی ان ؛ف Hitt et al. )2018در رساط اا عوسمل دسنش مهارت ایاش
توسنار ن ِ ورژگ های نخصیا ورژگ های ستالق ؛ف Liikamaa )2015در تصوص عوسمل
سن یزِ مهارت سجاماع ؛ف Oates )2016در سرتباط اا عوسمل هدف ستالق فا داوی و سنایاق
ا رادگی ی متئولیتپذر ی ساادار سنفطافپذر ی سرتباط اا در س(؛فAltman et al. )2015
در رساط اا عوسمل سررِها و ااورها تفهد ا عدسلت توتف تود رهب ی تیم؛فBitterová )2014
 et al.در تصوص عامل مدر رت و توتف ماااد سنتان ؛ف Abel )2008در رساط اا عامل
اه اگی ی سر تااوری سطالعات و سرتباطات؛ همخوسن دسنا و تأریدفاادا ناارج ا دتتآمدا در
سرن پژوهشها م ااند.
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اااا سرن چاانچ رونن ستت ناارج تحقیق حاض تا حدودی راتا های تحقیقات سن امندا
پی سمو( نارتا های مدر س( مدسرس رس مورد تأرید ق سر م دهاد؛ اا سرن تداوت ف هیچرک سر
تحقیقات سن امندا حول محور رر نظام رسهب ی و مدر رت و در رستاای سهدسف و رسهدارهای تاد
تحول اایادرن آمورِوپ ورِ ف اایا( نظ ی تحول رسهب دی در نظام تفلیم و ت ایت جمهوری
ستالم سر س( ستت سن ام ن تا ستت .در سرن تحقیق تف ندا ستت تمام سافاد مؤلد ها و
نات های محوری موردنیار جهت تا ش نارتا مدر س( مدسرس ا ورت هم جانب و اا
ن اا ورژا ا رر نظام رسهب ی و مدر رت و تاد تحول اایادرن موردتوج ق سر گی د و در قالب رک
چارچوب مشخ جهت نارتا گزرا مدر س( مدسرس آ(چاا(ف مدنظ تدورنفاادگا(
فارنااتا( سج س و سعءای هیئتعلم رنا مدر رت آمورن ستت رس مشخ نمارد؛ اااا سرن
م توس( نای گ تت ف چارچوب پیشاهادی سر پشاوسن نظ ی و ت ا فات ا توردسر ستت.
ط سح سرن چارچوب م توسند گام مؤث ی در جهت سناخاب و سناصاب مدر س( نارتا در مدسرس
فشور آ(گون ف مدنظ و توج تاد تحول اایادرن ا ورژا رسهدار  6 / 22رر نظام رسهب ی و
مدر رت م ااند ورت گی د .ا سرن ستاس ا ا نام ررزس( مدر س( عال و فمیا سناصااات
مدر س( در آمورِوپ ورِ پیشاهاد م گ دد اا اارن ی و مهادت م دد نارتا ها جهت
نارتا گزرا مدر س( مدسرس ف نقش عمداسی دررتید( ا هدف نهار تفلیم و ت ایت ستالم
ف همانا حیات طیب ستت سقدسم نماراد؛ و در سناخاب سناصاب و ا فارگی ی مدر س( مدسرس ا
نارتا های نااتار ندا توج فااد.
ا رت های سن امندا در سرن پژوهش پیشاهادهار رس ا سی ا نام ررزس( و م را( نظام تفلیم
و ت ایت دسرد ف در ذرل عاوس(ندا ستت:
سرجمل پیشاهادها در رستاای ناارج حا ل سر سرن پژوهش سراد اا سر اد م سفز و وسحدهای
تا ش الحیتهای ح ت سی مدر س( مدسرس و ا نام ررزی جهت سج سی پیوتا فارگااهای
تخصص و آمورِهای ضمن تدمت ا ماظور ت ورج ت هاگ و دسنش م تبا اا نارتا و سر اد
آمادگ های الرم ا ماظور ط سح و ستاق سر نظام مدر رت ماااد سنتان ا ورژا مدر رت آمورن
مباا ا نارتا تاالری اا در نظ گ تان نات ها و عوسمل نارتا ف درا گی ندا ناارج سرن
تحقیق ستت رمیا سرتقای نارتا های مدر س( مدسرس و ا تبد آ( ستزسرش عملد د نغل و
تارمان رس ت سهم نماراد .اا سلزسم ا نام ررزس( مدر س( عال و فمیا سناصااات مدر س(
آمورِوپ ورِ ا رتد تا ااهای قانون و تأل قانون نتبت ا تدورن ضوساا قاالسج س در سرن
تصوص سقدسم نماراد .ا ماظور رورآمد ف د( مالکها و ضوساا سناخاب و سناصاب مدر س( مدسرس
در قوسنین اارن ی نود و تاروفار سث اخش فارآمد جذب و ا فارگی ی مدر س( تدورن سج سر
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نود .پیشاهاد م نود چارچوب سرسئ ندا تا رما( توتف و سرسئ چارچوبهای فارآمدت در
فمدسرس) موردستادادا ق سر
مطالفات رمیا راا نیارتا و سررراا نارتا های مدر س(
گی د.
ا مازل پیشاهادی ا سی پژوهشهای افدی نیز اا توج ا سراد پژوهش حاض اا ستادادا سر
روِ پژوهش فید و سن ام مصاحب هار عمیق و همچاین اا فارا د تن تحلیل موضوع فتم)
فمدسرس) رس نااتار
توسنتت سافاد مؤلد ها و نات های محوری نارتا گزرا مدر س(
نمارد .تو ی م نود ف تار پژوهش س( سر روِ پژوهش فم ستادادا نمودا و اا توج ا
راتا های سرن پژوهش م موع سی سر نات ها و تا های فم رس ط سح و اا تهی سازسری
مااتب آ( رس در تطح گتا دا این مدر س( مدسرس سج س نماراد تا تصور جامدت ی سر میزس(
سهمیت ه رک سر سرن عوسمل سر ماظ مدر س( مدسرس در تطح فشور ا دتت آرد .ا پژوهش س(
عالق ماد دررمیا ٔ نارتا گزرا مدر س( مدسرس پیشاهاد م نود نتبت ا ا رت وضفیت
موجود در تصوص مفیارهای سناخاب و سناصاب مدر س( مدسرس و تا ل آ( اا ناارج حا ل سر سرن
پژوهش ا عاوس( مالکهای و مفیارهای موردنیار را وضفیت مطلوب و سرسئ رسهدارهای مااتب در
سرن رمیا سقدسم نماراد .همچاین سن ام مطالفات تطبیق در سرن رمیا و ستاخ سج موسرد مورد
تأفید فشورهای پیش تا در تصوص عوسمل مؤث ا نارتا گزرا مدر س( مدسرس آتیبناات
نارتا گزرا مدر س( مدسرس و سرسئ رسهدارهای مااتب در سرن رمیا ط سح و سعابارتا
مالکها و مفیاری نارتا در تصوص تار ماااد سنتان آمورِوپ ورِ نظی مفلما( ا ت سر
تاد تحول اایادرن و نیز جمداادی ت ارب مدر س( پیشفتوت در نااتار عوسمل سث گذسر ا
نارتا گزرا نیز در تدمیل مؤلد های مط حندا اا ستادادا سر روِ فید همچو(
پدردسرناات را ت ایات ررتا مؤث ستت.
درنهارت اا توج ا آ(ف هدف سرن پژوهش نااتار عوسمل سث گذسر ا نارتا گزرا مدر س(
فمدسرس) اود فارا د راتا های آ( محدود ا مدر س( مدسرس اودا و ا فارگی ی آ( در تطوح
در مدر رت آمورِوپ ورِ فمدر س( تاادی) و را تار مؤتتات آمورن نیار ا ا رت م دد
راتا های پژوهش ماااتب اا وظار و نقشهای مخال ه فدسم سر تطوح مذفور و نغل موردنظ
توسهد اود .همچاین عدم همداری ا ت مصاحب نوندگا( در ها ام سج سی پ وژا سر در
محدودرتهای سرن پژوهش اود.
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