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  Abstract 
Today, the discussion of management as a competitive advantage is the most 

valuable asset of an organization. Creativity, innovation and high motivation of 

managers is one of the main foundations of an organization. Therefore, the 

important task of managing the organization can bring effective achievements for 

any organization. Managers hire the best staff, then give them the necessary 

training and prepare them to enter the workplace. They also help to increase 

employee motivation by monitoring their performance and creating a flexible and 

dynamic environment. The management team and managers in an organization 

can have a serious effect on value creation and organizations must take impressive 

measures related to managers to achieve their goals and implement their strategies. 

Management is a process that basically covers the key procedures, tasks, and 

policies of an organization in relation to its fundamental assets, the employees, 

including hiring, firing, training, performance evaluation, formulating employee 

preservation policies and strategies. The manager is used to describe the 

management and development of employees in an organization whose main task 

is to oversee all matters related to the management of human resources. Among 

social organizations and institutions, the role of education cannot be ignored due 

to its effects on human resource training. The education system of any society is 

one of the largest and most complex social systems and today is the foundation of 

social, economic, cultural and political development of any society. Education 

organizations, if they have capable and efficient managers, will be able to have an 

impressive infrastructure to achieve the goals of education, which will result in 

the development of efficacious future generation for the country. Developing the 
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managerial skills of school principals with programs that include preparing a 

professional development model, designing program characteristics, 

implementation styles, and aspects of leadership that need improvement. As a 

result, the Education Organization has developed a vision based on the 1404 

horizon that can nurture capable and professional managers. Compilation of a 20-

year vision document is a valuable step in directing the country's activities to 

achieve development in various fields of education. One of the most important 

phrases of the document is paying special attention to Iran's position on the 

horizon of 1404 in the field of management. In this regard, efforts have been made 

to equip organizations, especially the education organization with tools and 

scientific decision-making skills based on future studies, to enable the 

development of capable managers. In this study, considering the sensitivity and 

undeniable role of school management in advancing educational goals, an attempt 

has been made to provide a model for developing the abilities of school principals 

in Kermanshah according to the perspective of 1404. The method of this research 

is practical in terms of purpose and quantitative-qualitative in terms of 

implementation. The research data collection tools in this study were interview in 

the qualitative part and a questionnaire adapted from the categories obtained in 

the interview in the quantitative part. The statistical population in the quantitative 

part included all first grade high school teachers in Kermanshah in 1399-1399 

which was 425 and the statistical population of this study in the qualitative part 

included all first grade high school mangers in Kermanshah in 1399-1399, which 

in the quantitative section, referring to the Cochran's formula, 202 school teachers 

were selected as a sample. The sampling method was stratified random. Also, the 

sample of this study in the qualitative section was 22 managers who were selected 

based on theoretical saturation sampling method. Quantitative analysis of research 

data was performed based on SPSS statistical software and statistical method of 

Freidman test was used. The analysis of research data in the qualitative section 

was based on 3dmax software, and based on this, the method of qualitative data 

analysis was used to analyze the data extracted from the interviews.  

 

What are the components of principals' managerial abilities on the horizon 

of 1404? 

1-Primary competency components in the managerial abilities of school 

principals: 

 Spiritual aspects 

 Organizational capability aspects 

 Physical aspects 

 Social and cultural aspects 

2- Major competency components in the managerial abilities of school principals: 

 Constant evolution and scientific innovation 
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 Flexibility, multipurpose and unique features 

 Development and deepening of culture and scientific thinking 

 Deepen scientific thinking 

3- Components of the current situation of managerial abilities of school 

principals: 

 Analysis of the current situation of managerial abilities of school 

principals 

 Strategic analysis of the status of managerial abilities of school principals 

 Identify the challenges of school principals' managerial abilities 

 Planning to prepare the professional sublimity of school principals 

4- Components of upgrading school principals to new competencies: 

 Acquiring logical and scientific awareness 

 Strengthen scientific awareness 

 Upgrading the level of information technology and knowledge 

management 

 Balance between work and leisure 

 Creating a continuous learning environment 

What is the priority of the factors affecting the managerial abilities of 

principals on the horizon of 1404? 

In order to investigate the similarity or different of factors affecting the managerial 

abilities of principals in the horizon of 1404 with a futuristic approach, Friedman 

test was used. 

the components of major competency in the managerial abilities of school 

principals with an average of 4 in the first priority, the components of the current 

situation of the managerial abilities of school principals with an average of 3 in 

the second priority, the components of upgrading school principals with new 

competencies with an average of 1.63 in the rank third, the components of primary 

competence in the managerial abilities of school principals are ranked fourth with 

an average of 1.37.  

What is the model of principals' managerial abilities on the horizon of 1404 

with a futuristic approach? 

The futuristic approach is based on the fact that if success is achieved in any of 

the mentioned stages, including the current situation, initial competencies, major 

competencies and upgrading with new competencies, one can expect the 

development of managerial abilities. 

In general, the results of this study showed that the components of primary 

competence are the managerial abilities of principals and the components of the 

current situation of managerial abilities of school principals are the strategic 
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conditions of principals and also the components of major competence are the 

intervention conditions of managerial abilities.  

The basic competency components include the development and success of 

managers in terms of spiritual aspects and empowerment in the organizational 

field. In other words, in order to develop the managerial abilities of school 

principals, it is necessary to strengthen the competencies of principals in the 

primary and major areas according to the proposed educational components. 

When managers have effective primary competencies, they can achieve major 

competencies and eventually new competencies as well.  

In the futuristic approach, a combination of interviewing and reviewing previous 

sources is examined to obtain a model. If one expect the creation and development 

of managerial skills in school principals, it is necessary to educate principals based 

on the components mentioned in Horizon 1404. According to this training process, 

managerial competencies can be expected to be created in managers, and if these 

abilities and competencies are strengthened, efficient managers can be trained.  

Based on the obtained results, practical suggestions can be made, including that 

the Education Organization should try to develop the managerial skills of 

managers based on educational programs and for this purpose emphasize on 

factors such as spiritual aspects, aspects of organizational capability, 

strengthening the cultural and social perspectives of managers. It is also suggested 

that in hiring managers, training programs should be applied and considered in 

terms of strengthening the components of primary and major competence.  

Keywords: Model of development of managerial skills, Horizon 1404, Futuristic 

approach. 
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 1404 افق در مدارس مدیران مدیریتی هایتوانایی توسعۀ الگوی تدوین

 ریانگآینده رویکرد بر مبتنی

 2فرانک موسوی ، 1ملوس کتیرایی 

 چکیده
در بخش ها آوری دادهکیفی بود. ابزار جمع-میک ۀ اجرایاز نظر شیو کاربردی هدف، لحاظ از پژوهش روش این

ر و د معلمانۀ شامل کلیّ میکآماری در بخش ۀ بوده است. جامعنامه پرسش: میککیفی: مصاحبه و در بخش 

بود  1398-1399در سال تحصیلی  اول شهر کرمانشاه مدارس مقطع متوسطۀ مدیران تمامبخش کیفی شامل 

با مراجعه به فرمول کوکران از بین  میکنفر بودند. در بخش  31 مدیران با تعدادنفر و  425که تعداد معلمان 

 ای بود. همچنینگیری تصادفی طبقهنمونهنفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش  202معلمان مدارس تعداد 

 اشباع نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند.گیری نمونهنفر از مدیران بر اساس روش  22در بخش کیفی، تعداد 

افزار  نرمو در بخش کیفی بر اساس  SPSSافزار آماری بر اساس نرم میکهای پژوهش در بخش تحلیل داده

3dmax بر  یمبتن 1404 افق در یتیریمد یهاییتواناۀ توسعهای مؤلفه. نتایج پژوهش نشان داد، انجام شد

وضعیت  هایهای شایستگی کالن، مؤلفهشایستگی اولیه، مؤلفههای بعد کلی: مؤلفه 4شامل  نگاری آینده کردیرو

ان جدید بود. همچنین نتایج نشهای تجهیز مدیران به شایستگیهای توانایی مدیریتی و مؤلفهۀ موجود در توسع

های مؤلفه -2توانایی مدیریتی ۀ در توسعشایستگی کالن های مؤلفه -1 :بندی این عوامل به ترتیباولویتداد، 

های مؤلفه -4جدید و های تجهیز مدیران به شایستگیهای مؤلفه-3توانایی مدیریتی ۀ وضعیت موجود در توسع

 مدارس رانیمد یتیریمد یهاییتواناۀ توسع توانایی مدیران بود. در نهایت الگویی برایۀ ه در توسعشایستگی اولیّ

 ترسیم شد.  نگاریآیندهبر اساس رویکرد 

 .نگاریآینده کردیرو، 1404افق ی، تیریمد یهاییتواناۀ توسع یالگو: هاکلیدواژه
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 مقدمه

در  یرقابت تیمز کیبه عنوان  تیریها، امروزه بحث مددر سازمان یرقابت یبا توجه به فضا

 & Kusumawardani)  می شودسازمان محسوب  کی ۀیسرما نیترها، ارزشمندسازمان

.(Agintiara, 2015 رانیمد یباالۀ زیو انگ ینوآور ت،یخالق تیاهم یامروزهای در سازمان 

 یتواند دستاوردهامیسازمان  تیریمد ریخط ۀفیوظ نی. بنابراستین دهیپوش یسازمان بر کس

 (Parker, Facka, Catanach & Lyons, 2015). به همراه داشته باشد یهر سازمان یبرا یمؤثر

 ای ینسبت به کارمندان سنت یشتریب اریبس یکارها مسؤولیتامروز  یدر هر سازمان تیریدم

 حیصح یریکارگخود در به یاصل فیوظا حیتواند با انجام صحمیبر عهده دارند و  یادار فیوظا

را  روهاین نیبهترها آن . (Ozkesr, 2019)واقع شوند دیمف اریکارکنان بس یباال یورهمراه با بهره

. ندکنمیکار  طیمح بهورود  ۀرا آماد اندهند و آنمیالزم را های کنند، سپس آموزشمیاستخدام 

 جادیا نیهمچن رانیبه مد یقدردان یشنهادهایپ ۀعملکرد کارمندان و ارائ شیبا پا نیهمچن

در (Vardarlır, 2016).  کنندمی یانیکارمندان کمک شاۀ زیبه باال بردن انگ ایشاد و پو یطیمح

داشته  ییباال ینیآفرارزش انسازم یتوانند برامیدر سازمان  رانیو مد تیریمد میگفت ت دیواقع با

 ابییدست یبراها هر سازمان است و سازمانهای هیسرما نیتراز مهم یکی تیریمد نیباشد. بنابرا

 ,Liu). را انجام دهد رانیمد ۀدر حوزثر ؤم یاقدامات یستیخود باهای یاستراتژ یبه اهداف و اجرا

et al, 2020 .)های استیو س فیها، وظاهیاست که اساساً رو یندیفرا یبه صورت کل تیریکه مداچر

  & Li)دهدمیکارمندان پوشش  یعنیخود  یاصلهای ییسازمان را در رابطه با دارا کی یدیکل

(Armstrong, 2015 و ها استیس نیعملکرد، تدو یابیاستخدام، اخراج، آموزش، ارز  :جمله از

 کیکارمندان در ۀ و توسع تیریمد فیتوص یبرا ریحفظ و نگهداشت کارمندان. مدهای یاستراتژ

های هیسرما تیریامور مربوط به مد تمامآن نظارت بر  یاصل ۀفیرود که وظمیسازمان به کار 

 Li & Armstrong, 2014). ) سازمان است یانسان

 یراتیتوان نقش آموزش و پرورش را با توجه به تأثمین ،یاجتماع یو نهادهاها سازمان نیب در

ان، نظام آموزش و پرورش هر گرفت. از نظر متخصص دهیدارد، ناد یانسان یروین تیکه در ترب

 یاجتماعی است و امروزه سنگ زیربنا یهانظام نیتردهیچیو پ نیتربه حق از بزرگ  یاجامعه

 & Palšaitis, Čižiūnienė) استهر جامعه  اسییفرهنگی و س ،یاجتماعی، اقتصادۀ عتوس

Vaičiūtė, 2015 .) و  انریمد یو سالمت یاثربخش یارتقا یکه برا ییهانسخه نیترجیاز را یکی

 .(Bagheri, 2016)است  یاحرفهۀ در نظر گرفته شده است، توسع یآموزش یهانظام



 1400 383 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

ه ک است یریادگی یبهبود استانداردها ۀنشان دهند یبه صورت کل رانیمد یاحرفهۀ توسع

 ،یآموزشهای ستمیس انیداشته باشد. در م یدر تحقق اهداف آموزش یرگذارینقش تأث تواندمی

با توجه  ،یآموزشهای ستمیس نیکارآمد در ا رانیمد تیآموزش در مدارس و در نظر گرفتن اهم

های قابل انکار است. سازمان ریغ یکشور دارند، اصل شرفتیان در توسعه و پآموزدانش  هک یبه نقش

توانمند و کارا داشته باشند، قادر خواهند بود  یرانیکه مد یآموزش و پرورش در صورت

آن ۀ جیبه اهداف آموزش و پرورش داشته باشند که نت یابیدست یبرا یمؤثرهای ساختریز

 Breen) کشور خواهد بود یبرا یسازان کارآمدندهیان  و آآموزدانشو  تگانآموخپرورش دانش

.(et al, 2020  قش ن ران،یمدهای یتواند در رشد کارآمدمی یتیریمدهای ییتواناۀ توسع نیبنابرا

 یاستعدادهاو  هایها، توانمندمهارتۀ یّکل ۀبه منزل یتیریمدهای ییداشته باشد. توانا یمؤثر

های مهارت ،یریگمیتصمهای چون: مهارت یتواند شامل عواملمیها ییتوانا نیاست که ا رانیمد

تواند میمدارس،  رانیمد یتیریمد ییتواناۀ توسع (Boer & Blaga, 2012). باشد ...و یارتباط

 یمنظور به راهبردها نیا یآموزش و پرورش برا ستمیو در س ردیصورت گ یادیتوسط عوامل ز

 توانندیکه رهبران مدارس باور داشته باشند که چگونه م دگاهید نیپرداخته شده است. با ا یاریبس

 (Kajackaite & Sliwka, 2020). کنند جادیا رییتغآموزان و معلمان مدارس دانش یریادگیدر 

ربط  یاحرفه ۀتوسع ۀبرنام هکه ب یابعاد ۀلیمدارس به وس رانیمد یتیریمدهای ییتوانا ۀتوسع

، برنامه اتیخصوص یطراح ،یاحرفه ۀتوسع یالگو ۀیابعاد شامل ته نی. اشودیم نییدارند، تع

 ,Muscalu & Muntean)  دارند ازیکه به بهبود ن شودیم یاز رهبر ییاهاجرا و جنبه یهاسبک

 نیتدو 1404بر افق  یمبتن یاندازسازمان آموزش و پرورش، چشم یاز سو لیدل نیبه هم 2014).

 ,Shah Alizadeh & Hashemi)پرورش دهد  یاتوانمند و حرفه یرانیشده است که بتواند مد

2015). 

کشور برای  یهاتیفعال یدهگام ارزشمندی در جهت ساله،ستیانداز بسند چشم تدوین

فرازهای سند،  نیترو از مهم استاز جمله توسعه  یمختلف آموزشهای رسیدن به توسعه در حوزه

است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج  تیریمد ۀدر حوز1404جایگاه ایران در افق  توجه ویژه به 

تی، مدیری ۀو الزم است در حوز طلبدیمدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را م انداز،شمدر سند چ

انداز . از آنجا که چشمشوندی و اجرا مناسب، طراح یهاو برنامه شدهییعوامل شناسا نیترمهم

برای سنجش  نگرانهندهآی هایاز تکنیک یریگ، ناظر به آینده است، بهره1404بر افق  یمبتن

انداز، ضروری است  ها در مسیر تحقق اهداف چشمو کیفیت برنامه هااستیصحیح س یریگجهت

(Vosoughi, Khosh Namak, Jafari & Teymouri, 2015). به صورت  1404و افق   اندازچشم

 یپژوهدهنیآ کردیتوانمند بر اساس تمرکز بر رو رانیمد یریگبود که در آن شکل یاندازشمچ ،یکل
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 Ezzati, Mir Kamali)قرار گرفته است  ژهیدر عصر حاضر، مورد توجه و یراهبرد یبه عنوان دانش

& Sadeghi, 2016)ه بها شدن سازمان زیکه با تجه بود نیافق،  تالش بر ا نیاساس در ا نی. بر ا

بر مطالعات  یمبتن میعل یریگمیتصم یهاخصوص سازمان آموزش و پرورش به ابزارها و مهارت

مند توان رانیپرورش مد یبرا ییتوانمند فراهم شود. اگر بتوان الگو رانیامکان پرورش مد نده،یآ

 یتوان از دستاوردهامی کرد، جادیا 1404مطرح شده در افق های بر اساس در نظر گرفتن چارچوب

 & Atafar, Ansari, Talebi)بهره مند شد  یآموزش یبسترها جادیتوانمند در ا رانیپرورش مد

Portatababaei, 2015). یهاشرفتیپۀ در توسع ،یتیریمدهای ییتواناۀ توسع تیبا توجه به اهم 

 شود درمیاحساس  نهیزم نیمؤثر در ا یبه مطالعات ازین ،ینگرندهیآ قیتحق تیو اهم یآموزش

مهم تالش نکرده است و مطالعات صورت گرفته در گذشته به  نیدر داخل بر ا یکه مطالعات یحال

 .اندنپرداخته یکارآمد و کاربرد یمدل نیتدو

 پیشینۀ پژوهش

بر فراشناخت  یمبتن یآموزشگاه تیریمد ۀبا عنوان ارائ Jafari and Maktabi (2008) قیدر تحق

 کیفراشناخت در قالب  یبر مبنا تیریمدل مد کی ۀبر ارائ یسع ییمدارس ابتدا رانیمد یبرا

با عنوان  Ezzati et al (2016)  قیصورت گرفته است. در تحقنامه پرسش ۀو ارائ هیچارچوب اول

 ایران در افق میاسال یانداز جمهورمدیریت در دانشگاه منطبق با سند چشم ۀنیبه یالگو ۀارائ

 ینگرندهیبه آ کردیها با توجه به رودانش در دانشگاه تیریمد یالگو ۀو ارائ ییبر شناسا یسع 1404

تحت  یادر مطالعه  Mir Kamali, Naranji Thani & Asadi (2019) .بوده است 1404به افق 

، دکردن انیب ،«ییمدارس ابتدا رانیمد دگاهیمعلمان از د یاحرفه یهاتیصالح یابیارزش» عنوان

 عیها باالتر از حد متوسط است. توزمعلمان در تمام مؤلفه یاحرفه یهاتیموجود صالح تیوضع

 تیصالح یدارا فیاز معلمان در ط %96نشان داد  یاحرفه یهاتیصالح وستاریپ ینمرات بر رو

 یهاتیابعاد صالح یبندرتبه جی. نتارندیگیقرار م تیفاقد صالح فیاز معلمان در ط %04و 

از  یو بعد تخصص یفرد نیبعد ب ،یبعد شخص ،یابعد اخالق حرفهکه معلمان نشان داد  یاحرفه

 ,Judaki (2019) ۀمطالع نیچهارم قرار دارند. همچن ااول ت ۀدر رتب بیبه ترت یبندتیلحاظ اولو

Mohammad Khani & Mohammad Davoodi   یبالندگ میمدل مفهو ۀارائ»تحت عنوان 

 یدر طها داده لیتحل جینتا که نشان داد ،«ادیداده بن یاهیمدارس متوسطه: نظر رانیمد یاحرفه

است که در  یکل ۀمقول 18از  یحاک یانتخاب یگذارو کد ینظر یگذارباز،کد یگذارکد ۀسه مرحل

 ازیاحساس ن ،یو مقررات، بودجه و منابع مال نی)قوان یعلّ طیشامل: شرا مییپارادا یچارچوب مدل

مراکز  جادیها )ا(، راهبردیاحرفه یبالندگ یهابرنامه نی)مشارکت در تدو یمحور ۀدی(، پدرانیمد
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، مدارس گریاز د دیبازد ،یآموزش یهاکارگاه یدر ادارات آموزش و پرورش، برگزار یاحرفه یبالندگ

 یاهواسط طیتجربه(، شرابا انیکمک گرفتن از همتا ،یگریکتاب و مقاالت، جلسات مرب ۀمطالع

ارشد،  رانیمد تی)حما یانهیزم طی(، شرایآموزش یهااستیس ران،یمد یتیشخص اتی)خصوص

ا، هامدیو پ رانیمخصوص مد یآموزش یهادوره ،یاحرفه یمناسب بالندگ یهااستفاده از روش

 .شده است لیتحل ان(آموزدانش یمعلمان و بالندگ یمدرسه، بالندگ یبالندگ

 :تیریبازگشت به مد»تحت عنوان Sabzianpour & Islampanah  (2019) گرید یپژوهش در

 جینتا نی، به ا«مضمون لیبا روش تحل یآموزش رانیمد یهاتیصالح نینو یالگو نییو تب یطراح

 ریتم فراگ 4در  یآموزش رانیمد یهاتیپژوهش صالح نیا یهاافتهیکه براساس  افتندیدست 

شامل دو مضمون  یی. مضمون داناشدخالصه  یستگیو پا یندگیپو ،یومعن یتعال ،ییدانا

 یمعنو ی. مضمون تعالاست هیمضمون پا 8( و یو سازمان یریادگی -یاددهی) دهندۀسازمانشیپ

 9( و دیو ام مانیو ا یمعنو ینیبجهان ،ی)عشق به هست دهندۀسازمانشیمضمون پ 3شامل 

 کیتشر ،یروشی)پ دهندۀسازمانشیپمضمون  4شامل  یندگیاست. مضمون پو هیمضمون پا

 یستگیمضمون پا تینها است. در هیمضمون پا 8( و یجهان دگاهیارتباطات، د تیریمد ،یمساع

 ،ینینوآفر تیریمد دار،یپا یمال تیریمد ،یتکنولوژ تیری)مد دهندۀسازمانشیپمضمون  5شامل 

 تواندی. مدل حاضر ماست هیمضمون پا 13( و داریسالمت پا تیریو مد ستیز طیمح تیریمد

 رانیانتخاب مد یبرا ییراهکارها ۀسنجش و ارائ نیدر مدارس و همچن رانیمد یبرا یمناسب یمبنا

در   Ardakani, Ketabi & Shafi'I (2013) .مدل باشد نیدر ا شده فیتعر یهابر اساس مؤلفه

 کی یبرا تیموفق یدیعامل کل سته،یو شا قیال یانسان یروی، انتخاب نکردندمطرح  یمطالعه ا

 کردندمطرح  یدر مطالعه ا Kusumawardani & Agintiara (2015) نیسازمان است. همچن

در  رانیداد و از آن مد پرورشتوانمند  یرانیمد ن،ینو یتوان بر اساس چشم اندازهامیکه 

 یادر مطالعه  Parker, Facka, Catanach & Lyons (2015) د.مؤثر بهره مند شهای سازمان

باشد  تیریمد زشیانگ زانیتواند سطح و ممی تیریمدهای خصلت نیتریاز اساس یکی کردمطرح 

 ۀعمطال نیهمچنباشد. مؤثر  یتیریمدهای ییاز عوامل مؤثر بر توانا یکیتواند به عنوان میکه 

Ozkeser (2019)    هایییاز توانا یریگبا بهره یمنابع انسان تیریمد یمندبهرهکه نشان داد 

نشان  Vardarlıer (2016) ۀبرساند. مطالع لیسخت به تعد طیتواند سازمان را در شرامی یتیریمد

از  یکی یو بحران یاضطرارهای تیدر موقع یریگمیدر تصم تیریمد یداده است، توانمند

 .است رانیانتخاب مد یبرا یریگمیمؤثر در تصم یفاکتورها

هداف ا شبردیمدارس در پ تیریمد انکاررقابلیو نقش غ تیبا توجه به حساس قیتحق نیا در

مدارس شهر  رانیمد یهاییتواناۀ توسع برای ییالگواست که شده  یسع یو پرورش یآموزش
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مطالعه به دنبال  نی( ارائه شود. لذا در اینگرندهیآ کردی)رو 1404انداز کرمانشاه با توجه به چشم

 :است ریزهای لپاسخ به سؤا

  ، کدامند؟1404مدارس در افق  رانیمد یتیریمد یهاییتواناۀ توسع یهامؤلفه (1

مدارس در افق  رانیمد یتیریمد یهاییتواناۀ عوامل مؤثر بر توسع یبندتیاولو (2

  ، چگونه است؟1404

با رویکرد  1404ارس در افق مد رانیمد یتیریمد یهاییتواناۀ الگوی توسع (3

  چگونه است؟ ،ینگارآینده

 پژوهش شناسیروش

 ابزار .( استختهی)آم یفیک-یمّک یاجراۀ ویاز نظر ش یپژوهش از لحاظ هدف، کاربرد نیروش ا

 نامه پرسش: یمّک: مصاحبه و در بخش یفیمطالعه در بخش ک نیپژوهش در اهای داده یآورجمع

آماری پژوهش در بخش ۀ جامع است.حاصل در مصاحبه بوده های از مقوله است، اقتباس شده

-1399 یلیاول شهر کرمانشاه در سال تحص ۀمعلمان مدارس مقطع متوسطۀ یّشامل کل یمّک

 نرایمدۀ یّ شامل کل یفیمطالعه در بخش ک نیا یآمارۀ نفر بود و جامع 425ها که تعداد آن 1398

 یمّککه در بخش  بود 1398-1399 یلیاول شهر کرمانشاه در سال تحص ۀمدارس مقطع متوسط

نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.  202معلمان مدارس تعداد  نیبا مراجعه به فرمول کوکران از ب

نفر  22تعداد  ،یفیمطالعه در بخش ک نیا ۀنمون نیبود. همچن یاطبقه یتصادفگیری نمونهروش 

 ( انتخابیفیک ت)مختص مطالعا یاشباع نظرگیری نمونهبودند که بر اساس روش  رانیاز مد

صورت گرفت که  SPSS  یآمارافزار نرمبر اساس  یمّکپژوهش در بخش های داده لیتحل شدند.

 یاساس از روش آمار نی. بر ادیسؤال دوم پژوهش استفاده گرد لیدر بخش تحلافزار  نرم نیاز ا

 dmax3افزار نرمبر اساس  یفیپژوهش در بخش کهای داده لی. تحلدیاستفاده گرد دمنیآزمون فرد

ها از روش مستخرج شده از مصاحبه یهاداده لیو تحل هیتجز یاساس برا نیبر ا هکانجام شد 

 .( استفاده شدیکدگذار ندیو فرا یفیک یمحتوا لی) تحل یفیک یهاداده لیو تحل هیتجز
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 هایافته

ه ( بیکمّو  نگاری آیندهبا توجه به اهداف پیش روی پژوهش، با رویکرد کیفی )این بخش در 

کدگذاری باز در دو ، تحلیل سؤال اول پژوهشبرای . شوده میی پژوهش پرداختهاسؤالبررسی 

در  شدهانجامهای کد باز بر اساس مصاحبه 38است:  شده انجامکدگذاری اولیه و ثانویه  مرحلۀ

بعدی یعنی  در مرحلۀ های مدیریتی مدیران مدارس، استخراج شد کههای تواناییخصوص مؤلفه

 شود. کدگذاری ثانویه به تقسیم کدها در قالب مفاهیم پرداخته می

کدگذاری باز ثانویه و مفاهیم. 1جدول  

 مفاهیم از مصاحبه شدهاستخراجکدهای 

 مؤمن، مکتبی

 به زخارف دنیابی اعتنا 

 انقالبی

 بصیرت دینی

 پرهیزگار و درستکار

 دارامانت

ی مدیریتی هاییتوانای شایستگی اولیه در هامؤلفهابعاد معنوی از 

 (1404 اندازچشممدیران مدارس )بر اساس 

 

 خالق و نوآور

 نگرندهیآ

 متخصص

 تفکر سیستمی

 پذیرتیمسؤول

 متعهد، دارای وجدان کاری

 تولید علم رو در عرصۀپیش

ی اهییتوانای شایستگی اولیه در هامؤلفهابعاد توانمندی سازمانی از 

 (1404 اندازچشممدیریتی مدیران مدارس )بر اساس 

 

 سالمت جسمانی مناسب

 ماهر و سخنور

 مقاوم و پارسا

 بدون بیماری خاص

 جسمانی کافی قوۀ

 ی مدیریتیهاییتوانای شایستگی اولیه در هامؤلفهابعاد جسمانی از 

 (1404 اندازچشممدیران مدارس )بر اساس 
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 بانشاطو  زهیباانگ

 ریپذسکیر

 پذیرالانفع

 کارآمد و کارآفرین

 آموزاندانشدوستدار و محبوب 

 خوداتکاخودباور و 

 مقید به اصول فرهنگی جامعه

ی هاییتوانای شایستگی اولیه در هامؤلفهابعاد اجتماعی و فرهنگی از 

 (1404 اندازچشم)بر اساس  مدیران مدارسمدیریتی 

 یعلم یشوندگ و نومیتحول دائ

 اتیو خصوص یانعطاف، چند منظورگر

 فردمنحصربه

 یفرهنگ و تفکر علم قیتوسعه و تعم

 یعلم یبخشعمق

 

بر مدارس ) رانیمدیریتی مد یهاییکالن در توانا یستگیشا یهامؤلفه

 (1404انداز اساس چشم

های موجود توانایی تیوضع لیتحل

 مدارس رانیمدیریتی مد

های تحلیل راهبردی وضعیت توانایی

 مدیریتی مدیران مدارس

های ی تواناییفرا روهای شناسایی چالش

 مدیریتی مدیران مدارس

 ۀحرفآماده سازی تعالی  برایریزی برنامه

 مدیران مدارس

رس )بر مدا رانیهای مدیریتی مدموجود  توانایی تیهای وضعمؤلفه

 (1404انداز اساس چشم

 یو علم یمنطق یاریو هوش یکسب آگاه

 یعلم یآگاه تیجانبه و تقوهمه یبرتر

 تیریاطالعات و مد یسطح فناور یارتقا

 دانش

 کار و فراغت انیتوازن م

 مستمر یریادگی طیمح جادیا

)بر اساس  دیجد یهایستگیمدارس به شا رانیمد زیهای تجهمؤلفه

 (1404انداز چشم

کد به دست آمده  37، دهدیمنشان  (1)گذاری باز ثانویه در جدول که نتایج کد همان طور

 : عبارتند ازدر قالب مفاهیم قرار داده شد و این مفاهیم  شدهانجامی هامصاحبهبر اساس 

بعد کلی  4ها های مدیریتی مدیران مدارس: مؤلفههای شایستگی اولیه در تواناییمؤلفه .1

 .دارند

 ابعاد معنوی 

 ابعاد توانمندی سازمانی 
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  ابعاد جسمانی 

  ابعاد اجتماعی و فرهنگی 

 مدارس شامل:  مدیران های مدیریتیتوانایی در کالن شایستگی هایمؤلفه .2

 علمی نوشوندگی ومیدائ تحول 

 ،فردمنحصربه خصوصیات و منظورگری چند انعطاف 

 علمی تفکر و فرهنگ تعمیق و توسعه 

 علمی بخشیعمق 

  :های مدیریتی مدیران مدارسهای وضعیت موجود تواناییمؤلفه .3

 های مدیریتی مدیران مدارستحلیل وضعیت موجود توانایی 

 های مدیریتی مدیران مدارس تحلیل راهبردی وضعیت توانایی 

 مدارس مدیران های مدیریتیتوانایی یروفرا هایچالش شناسایی 

 مدیران مدارس ۀحرفآماده سازی تعالی  برایریزی برنامه 

 :ی جدیدهایستگیشاهای تجهیز مدیران مدارس به مؤلفه .4

 کسب آگاهی و هوشیاری منطقی و علمی 

  و تقویت آگاهی علمی جانبههمهبرتری 

 سطح فناوری اطالعات و مدیریت دانش  ارتقای 

 توازن میان کار و فراغت 

 ایجاد محیط یادگیری مستمر 

 پیوند و اهمقولهریز به هامقوله دهی ربط فرایند  محوری، کدگذاری :گذاری محوریکد

 شده نامیده محوری دلیل این به کدگذاری، این .است ابعاد و هایژگیو سطح در هامقوله دادن

 بنیاد، داده پردازهینظر مرحله، این در. ابدییم تحقق مقوله یک محور حول کدگذاری که است

 بررسی حال در که یفرایند  مرکز در را آن و کرد انتخاب را باز کدگذاریمرحلۀ  مقولۀ یک

. دهدیم ربط آن به را هامقوله دیگر سپس، و دهدیم قرار مرکزی،  ۀدیپد عنوان به، است آن

 گرمداخله شرایط ی،انهیزم شرایط راهبردها، ی،علّ شرایط :از است عبارت دیگر یهامقوله این

. شودیم نامیده  کدگذاری الگوی که است نمودار یک ترسیم بر مشتمل مرحله این .پیامدها و

 و گرمداخله و یانهیزم شرایط راهبردها، علّی، شرایط نیمابیف روابط کدگذاری، الگوی

 . کندیم نمایان را پیامدها



390 نگاریمبتنی بر رویکرد آینده 1404افق های مدیریتی مدیران مدارس در تدوین الگوی توسعۀ توانایی 
 

 
 

 گذاری محوری برای بررسی سؤال اول( کد1شکل

 

 بیان محوری کدگذاری مرحلۀ طبقات در که مختلفی شرایط مرحله این در: کدگذاری انتخابی

 دو ی،سازکپارچهی برای. ردیگیم صورت کلی تحلیل و تجزیه و شوندیم ادغام هم با است، شده

 :دارد وجود رویه
 محوری ۀمقول حول پارادایم مدل روابط اساس بر روایت یک یریکارگبه (1

  پارادایم مدل اساس بر نظری قضایای ۀارائ (2
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 . است معین طبقات با آن مفاهیم و طبقه یک بین افتهیمیتعم روابط بیانگر نظری، یهاهیقض

. هستند پذیرسنجش روابط مستلزم هاهیفرض کهیدرحال هستند، مفهومی روابط متضمن ،هاهیقض

 اصطالح یریکارگبه لذا ،پذیرسنجش نه کندیم تولید مفهومی روابط یادبنهداد نظریۀ رویکرد چون

 برای پژوهشگران شود.می بررسی اصلی طبقات بین ۀرابط قضایا قسمت در .است ارجح قضایا

 به ت،سا هاآن سازندۀ عناصر سازه، که را پژوهشی قضایای یکمّ پژوهش به کیفی پژوهش تبدیل

 به صورت هاآن آزمون زمینۀ تا کنندیم تبدیل ستا هاآن سازندۀ عناصر متغیرها هک هاهیفرض

 اساس بر نظری قضیۀ پنج انتخابی کدگذاری فرایند  برای پژوهش این در. اما شود فراهم یکمّ

 : شودیم ارائه پارادایمی مدل

های واناییدر ت هیاول یستگیهای شامؤلفههای مدیریتی مدیران(: ی تواناییاول )شرایط علّقضیۀ 

 یی از شرایط علّسازمان یتوانمند ابعادی و معنو ابعاد شامل دو زیرمؤلفۀ مدیریتی مدیران مدارس

تی های مدیریدی تواناییدوم )شرایط راهبر قضیۀ. شوندیمهای مدیریتی مدیران محسوب توانایی

مدیریتی مدیران مدارس از شرایط راهبردی  هایهای وضعیت موجود تواناییمؤلفهمدیران(: 

های ی تواناییامداخلهسوم )شرایط  قضیۀ .شوندیمهای مدیریتی مدیران محسوب توانایی

ایط از شر مدارس رانیهای مدیریتی مدکالن در توانایی یستگیشا هایمؤلفه مدیریتی مدیران(:

ی انهیزمچهارم )شرایط  قضیۀ .شوندیمهای مدیریتی مدیران محسوب ی تواناییامداخله

 های مدیریتی مدیران مدارسدر توانایی هیاول یستگیهای شامؤلفههای مدیریتی مدیران(: توانایی

ی های مدیریتی تواناییانهیزمشامل دو زیر مؤلفه جسمانی و ابعاد اجتماعی و فرهنگی از شرایط 

های همؤلفهای مدیریتی مدیران(: ییدی تواناپنجم )شرایط پیام قضیۀ. شوندیممدیران محسوب 

های مدیریتی مدیران، ی جدید از شرایط پیامدی تواناییهایستگیشاتجهیز مدیران مدارس به 

 . شوندیممحسوب 

به منظور بررسی یکسان بودن و یا متفاوت بودن عوامل مؤثر بر ، تحلیل سؤال دوم پژوهشدر 

از آزمون فریدمن استفاده شد.  نگاری آیندهبا رویکرد  1404های مدیریتی مدیران در افق توانایی

و مشخص  دهدیمخروجی اول را نشان ( 3و4) نتایج این آزمون دارای دو خروجی است: جدول

های مورد بررسی از نظر خبرگان یکسان اهمیت عوامل یا مؤلفه، %1که در سطح معناداری  کندمی

، 877/83دو برابر با  –کای  مدیر، آمارۀ 22بوده است. در جدول نخست حجم نمونۀ آماری برابر با ن

 آزمون، برابر صفر محاسبه شده است.  ۀآمارو سطح معناداری  3آزادی برابر با درجۀ 
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پژوهشآزمون فریدمن ابعاد مدل . 2جدول  

 22 تعداد

 877/83 دو -کای  ۀآمار

 3 (dfدرجه آزادی )

 000/0 (Pسطح معناداری )

، با توجه به سطح معناداری آزمون که برابر با صفر شودیممشاهده  (2)که در جدول  همانطور

ای هنتیجه گرفت که ابعاد توانایی توانیم( است، 01/0ی نوع اول )آلفا کمتر از خطااست و کمتر از 

( میانگین 3. در خروجی دوم )جدول اندمتفاوت باهممدیریتی مدیران مدارس از نظر اولویت 

ی بندتبهری این عوامل نشان داده شده است. از نظر توصیفی، ابعاد مدل تحقیق به ترتیب زیر ارتبه

ها تواند به بررسی یکسان بودن رتبهمیشود. البته باید توجه داشت که آزمون فریدمن تنها می

 ها بر اساس نتایج آزمون فریدمن، صرفًا حال توصیفی دارد. بندی آنبپردازد و اولویت

 

 آزمون فریدمن و میانگین رتبه  ابعاد مدل پژوهش. 3جدول 

 اولویت ابعاد میانگین رتبه ابعاد ردیف

 اول 4 مدیران مدارس های مدیریتیهای شایستگی کالن در تواناییمؤلفه 1

 دوم 3 های مدیریتی مدیران مدارسهای وضعیت موجود  تواناییمؤلفه 2

 سوم 63/1 ی جدیدهایستگیشاهای تجهیز مدیران مدارس به مؤلفه 3

 چهارم 37/1 های مدیریتی مدیران مدارسهای شایستگی اولیه در تواناییمؤلفه 4

ی های مدیریتهای شایستگی کالن در تواناییشود، مؤلفهاستنباط می 3همانطور که از جدول

های های وضعیت موجود  تواناییدر اولویت اول قرار گرفته و مؤلفه 4مدیران مدارس با میانگین 

های تجهیز در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین مؤلفه 3مدیریتی مدیران مدارس با میانگین 

های شایستگی اولیه در رتبه سوم و مؤلفه 63/1های جدید با میانگین تگیمدیران مدارس به شایس

 شوند. در رتبه چهارم قرار داده می 37/1های مدیریتی مدیران مدارس با میانگین در توانایی
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 1404های مدیریتی مدیران در افق برای یافتن الگوی توانایی ،تحلیل سؤال سوم پژوهشدر 

به  (2)ها و مطالعات منابع پیشین، مدلی به شرح شکل بر اساس مصاحبهنگاری آیندهبا رویکرد 

ترکیبی از مصاحبه و بررسی منابع پیشین برای به دست آمدن نگاری آیندهدست آمد. در رویکرد 

وضعیت موجود های شود، در صورت وجود مؤلفهمی. همانطور که مشاهده بررسی شده است ،الگو

توان در آینده انتظار میمدیریتی است که در حال حاضر وجود دارد، های که شامل توانمندی

کالن، شرایطی ایجاد شود که تجهیز های اولیه و سپس تقویت شایستگیهای ایجاد شایستگی

است، دست یابند و در نهایت آیندۀ ذکر شده  1404جدید که در افق های مدیران به شایستگی

تنی مب نگاری آیندهتی مدیران خواهد بود. به عبارتی رویکرد مدیریهای توانایی این هرم، توسعۀ

های : وضعیت موجود، شایستگیقیت در هر کدام از مراحل ذکر شدهبر این است که در صورت موف

دیریتی را مهای توانایی جدید، انتظار توسعۀهای کالن و تجهیز به شایستگیهای اولیه، شایستگی

 لب الگو در شکل زیر نشان داده شده است:  توان داشت. این بحث در قامی

 
 نگاریآیندهبر اساس رویکرد  1404های مدیریتی مدیران در افق الگوی توانایی( 2شکل 
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 گیریبحث و نتیجه

مدیران مدارس شامل دو  یتیریمد یهاییدر توانا هیاول یستگیشا یهانشان داد، مؤلفه جینتا

 انریمد یتیریمد یهاییتوانا یعلّ  طیاز شرا یسازمان یو ابعاد توانمند یابعاد معنو ۀمؤلفریز

 طیمدارس از شرا رانیمد یتیریمد یهاییموجود توانا تیوضع یهاو مؤلفه شوندیمحسوب م

 یهانشان داد، مؤلفه جینتا نی. همچنشوندیمحسوب م رانیمد یتیریمد یهاییتوانا یدراهبر

 یتیریمد یهاییتوانا یامداخله طیمدارس از شرا رانیمد یتیریمد یهاییکالن در توانا یستگیشا

 یتیریدم یهاییدر توانا هیاول یستگیشا یهانشان داد، مؤلفه جینتا زی. نشوندیمحسوب م رانیمد

 یانهیزم طیاز شرا یو فرهنگ یو ابعاد اجتماع یجسمان ۀمؤلفریمدارس شامل دو ز دیرانم

 زیتجه یهانشان دادند، مؤلفه جینتا نطوری. همشوندیمحسوب م رانیمد یتیریمد یهاییتوانا

وب محس ران،یمد یتیریمد یهاییتوانا یامدیپ طیاز شرا دیجد یهایستگیمدارس به شا رانیمد

 ,Jafari & Maktabi Ezzati et al (2015); Ardakani (2008) یهاافتهیبا  جینتا نیا. شوندیم

(2013) ; Ketabi & Shafi'i(2019 )Sabzianpour & Islampanah Judaki et al (2019); 

Mirkamali et al(2019 ) Kusumawardani & Agintiara (2015); Parker, Facka, 

Catanach & Lyons (2017)  به  جینتا ی، به صورت کلجینتا نییتب در .خوان بوده استهم

ۀ ، بر توسع1404که بتواند بر اساس افق  یبود که عوامل نیا انگریسؤال ب نیا لیدست آمده از تحل

که  هیاول یستگیشا یهارا مورد توجه قرار دهد: مؤلفه یبعد اساس 4 دیمؤثر باشد با رانیمد ۀحرف

ت اس یسازمان ۀدر حوز یتوانمند زین، یابعاد معنو ۀران در حوزیمد تیشامل توسعه و موفق هانیا

 یبرا یخود توانمند شوند. به عبارت یسازمان یشغل یهاتیفعال ۀبتوانند در حوز یبه نوع یعنی

به  یآموزش ۀمطرح شدهای است که طبق مؤلفه ازیمدارس ن رانیمد یتیریمدهای ییتواناۀ توسع

های یستگیشا رانیکه مد یو کالن پرداخت. زمان ییابتدا ۀحوز در رانیمدهای یستگیشا تیتقو

های یتگسیبه شا زیتجه تیکالن و در نهاهای یستگیتوانند به شامیداشته باشند  یمؤثر ۀیاول

نشان  جینتا .خواهد داشت یرا در پ یتیریمدهای ییتواناۀ خود توسع نیکه ا ابندیدست  زین دیجد

 تیدر اولو 4 نیانگیمدارس با م رانیمد یتیریمد یهاییکالن در توانا یستگیشا یهاداد، مؤلفه

در  3 نیانگیمدارس با م رانیمد یتیریمد یهاییتوانا موجود تیوضع یهااول قرار گرفته و مؤلفه

با  دیجد یهایستگیمدارس به شا رانیمد زیتجه یهامؤلفه نیدوم قرار گرفته است. همچن ۀرتب

 مدیران مدارس یتیریمد یهاییدر توانا هیاول یستگیشا یهاسوم و مؤلفه ۀدر رتب 63/1 نیانگیم

 افتیخوان هم یمطالعات ج،ینتا نیا ی. در راستاشوندیچهارم قرار داده م ۀدر رتب 37/1 نیانگیبا م

 ;Miulescu (2013) Hargie, Dickson, Tourish & Hargie (2004) مطالعۀ توان به میشد 

Unlu, Serarslan, Yamaner & Sahin (2012)  خوان بوده استمه. 
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 (2013) Milesco وامل از ع یکیرا  یتیریمدهای ییبه توانا تیریمد زیتجه گرید یدر پژوهش

 Harchie, Dixon, Theory, & Hargi گرید یا. در مطالعهکردند یمعرف یتیریمد ییمؤثر در توانا

 مانند ییتواند در سازمان دستاوردهامی تیریکالن مدهای یستگینشان دادند که شا (2004)

 Anlo, Siraslan, Yamner & Sahin نیرا به دنبال داشته باشد. همچن رانیشدن مد یاحرفه

 شیفزاا یتیریمدهای ییمؤثر بر رشد تواناهای یژگیاز و یکیاند که نشان داده یدر پژوهش (2012)

در  Mirkamali, Naranji Thani & Asadi (2019) .است یتیریمدهای یستگیسطح شا

معلمان نشان داد بعد اخالق  یاحرفه یهاتیابعاد صالح یبندرتبه جینشان دادند، نتا یامطالعه

اول  ۀتبدر ر بیبه ترت یبندتیاز لحاظ اولو یو بعد تخصص یفرد نیبعد ب ،یبعد شخص ،یاحرفه

 Judaki, Mohammad Khani & Mohammad Davoodi ۀمطالع نیتا چهارم قرار دارند. همچن

و مقررات، بودجه و  نی)قوان یعلّ  طیشامل: شرامییپارادا ینشان داد، در چارچوب مدل  (2019)

 یبالندگ یهابرنامه نی)مشارکت در تدو یمحور ۀدی(، پدرانیمد ازیاحساس ن ،یمنابع مال

 یهاکارگاه یبرگزار رش،در ادارات آموزش و پرو یاحرفه یمراکز بالندگ جادیها )ا(، راهبردیاحرفه

کمک گرفتن از  ،یگریکتاب و مقاالت، جلسات مرب ۀمدارس، مطالع گریاز د دیبازد ،یآموزش

 طیرا(، شیآموزش یهااستیس ران،یمد یتیشخص اتی)خصوص یاواسطه طیتجربه(، شرابا انیهمتا

 یآموزش یهادوره ،یاحرفه یمناسب بالندگ یهاارشد، استفاده از روش رانیمد تی)حما یانهیزم

 لیان(، تحلآموزدانش یمعلمان و بالندگ یمدرسه، بالندگ یبالندگ، هاامدیو پ رانیمخصوص مد

که  رسیدند جینتا نیبه ا Sabzianpour & Islampanah (2019) گرید یشده است. در پژوهش

 یتعال ،ییدانا ریتم فراگ 4در  یآموزش رانیمد یهاتیپژوهش صالح نیا یهاافتهیبر اساس 

کالن که  یستگیشا یهانشان داد، مؤلفه جینتا گرید .شدخالصه  یستگیو پا یندگیپو ،یمعنو

را  کی ۀرتب رانیمد میو تفکر و تعمق عل میاز لحاظ عل یریپذانعطاف ،یعلم میشامل تحول دائ

از  رانیمد یبرخوردار یداشته است. به عبارت رانیمد ایحرفه ۀمؤثر بر توسع یهاتیدر اولو

تواند میمطرح شده، های یژگیو و یستگیشا ریاز سا 1404شده در افق  یکالن معرفهای خصلت

 همچون تحول ییهاخصلت یدارا رانیکه مد یتر باشد. زمانمؤثر یتیریمدهای ییتوانا یدر ارتقا

 نیباشند، قادرند بهتر میو تفکر و تعمق عل میاز لحاظ عل یریپذانعطاف ،یعلم میدائ

 .را داشته باشند یتیریمدهای یسازمیتصم

 نیشیمنابع پ یاز مصاحبه و بررس یبیترک نگاری آینده کردینشان داد، در رو جینتا نیهمچن

شود، در صورت وجود میاست. همانطور که مشاهده  شده یبررس ،به دست آمدن الگو یبرا

است که در حال حاضر وجود دارد،  یتیریمدهای یموجود که شامل توانمند تیوضعهای مؤلفه

 یطیراکالن، شهای یستگیشا تیو سپس تقو هیاولهای یستگیشا جادیانتظار ا ندهیدر آ انتومی
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ذکر شده است، دست  1404که در افق  دیجدهای یستگیبه شا رانیمد زیشود که تجه جادیا

 کردیور یخواهد بود. به عبارت رانیمد یتیریمدهای ییتوانا ۀهرم، توسع نیا ۀندیآ تیدر نها .ابندی

 تی: وضعدر هر کدام از مراحل ذکر شده تیاست که در صورت موفق نیبر ا یمبتن نگاری آینده

 ۀتوسع انتظار د،یجدهای یستگیبه شا زیکالن و تجههای یستگیشا ه،یاولهای یستگیموجود، شا

  Harpaz & Meshoulam (2010) یهاافتهیبا  جینتا نیتوان داشت. امیرا  یتیریمدهای ییتوانا

 هسؤال نشان داد نیا جیتوان گفت که نتامیها افتهی نییتب در د.دار یخوانهم Tesone (2004) و

ا مدارس ر رانیدر مد یتیریمدهای ییتوانا ۀو توسع جادیظار اکه بتوان انت یاست که در صورت

برد  شیرا پ رانیآموزش به مد 1404ذکر شده در افق های است که بر اساس مؤلفه ازیداشت، ن

ه توان داشت کمیرا  رانیدر مد یتیریمدهای یستگیشا جادیاانتظار  یموزشآروند  نیکه طبق ا

 & Harpesتوان پرورش داد. میکارآمد را  یرانیها، مد یستگیو شا ییتوانا نیا تیدر صورت تقو

(2010) Musholam کالن که شامل تحول  یستگیشا یهانشان دادند که مؤلفه یادر مطالعه

تواند در می است، رانیمد میو تفکر و تعمق عل میاز لحاظ عل یریپذانعطاف ،یعلم میدائ

 یشنهادهایتوان پمیبه دست آمده  جیاساس نتا بر  د.مؤثر باش رانیمدهای یکارآمدکردن توانمند

در تالش  یآموزشهای سازمان آموزش و پرورش بر اساس برنامه :از جمله کرد،را مطرح  یکاربرد

اد مانند ابع یمنظور بر عوامل نیا یرا رشد دهد و برا رانیمد یتیریمدهای باشد که بتواند مهارت

 نیهمچن د.کن دیتأک رانیمد یو اجتماع یابعاد فرهنگ تی، تقویسازمان یابعاد توانمند  ،یمعنو

ز ا رانیمد نیا یبرا یآموزشهای تازه استخدام شده، برنامه رانیشود در استخدام مدمی شنهادیپ

 و کالن، اعمال شده و در نظر گرفته شود. هیاول یستگیشا یهامؤلفه تینظر تقو

انجام این  :کنندخود موارد زیر را رعایت  یهاد در پژوهششوبه پژوهشگران آینده توصیه می

شود. بررسی متون گذشته، در مطالعات به جزء آماری دیگری نیز پیشنهاد میۀ مطالعه در جامع

این مطالعه های محدودیت همچنینشود. ز طریق مصاحبه، پیشنهاد میی اطالعات اآورجمع صرفاً

مدارس مجری طرح  مدیران روی که این مطالعه فقط برآماری، چرا ۀمحدودیت در جامعشامل: 

در  .وردآیدیگر را پایین م یهاو قابلیت تعمیم نتایج به شرکت و سازمان است انجام شدهتعالی 

شد و به دلیل محدودیت  اکتفاها این مطالعه صرفًا برای نتایج به سنجش و کدگذاری مصاحبه

 مقیاس بندی شده، انجام نشد. های نامهپرسشمانند  یمّکی هاروشزمانی، استفاده از 
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