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Abstract 

The rapid development of information technology, along with other factors such 

as the transformation of the industrial society into information, demographic 

change, the globalization of professional activities, the expansion of market 

forces in the field of education and in other words the commercialization of 

education, have all had dramatic effects on education. . Accordingly, today 

the most important concern of a country's education system is to create a 

suitable environment for the growth and excellence of intellectual capital in 

information and knowledge-based societies. Achieving this requires a 

redefinition of the role and function of schools and the entry of modern 

technologies into the field of educational institutions (Zamani, 2009). Today, 

the country's education system needs a school that uses information and 

communication technology to enable continuous learning and provide new 

opportunities for people to experience life in the information society, so that 

this technology is not as a tool, but in the form of Empower the infrastructure 

for vocational education and training. The widespread use of information and 

communication technology in the process of education, along with the 

evolution of educational approaches in the world, has provided the ground for 

the formation of smart schools, these schools are among the key needs of 

student-based communities and approaches to develop students' knowledge 

skills and entrepreneurship. (Mosazadeh, 2019). The method of the present 

study is mixed, which has been done in two stages, qualitatively and 

quantitatively. The statistical population of the present study in the 

qualitative section included all university professors related to smart schools 
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(member of the Smart Schools Council), specialists in technology, experts in 

education departments and smart school principals. 22 smart school 

principals and educational technology experts from 6 provinces of 

Kermanshah, Ilam, Qazvin, Bandar Abbas, Hamedan and Fars were 

randomly selected. In a small part of the cluster random sampling method, 

based on Cochran's formula, 386 questionnaires were used. In this study, data 

collection tools were theoretical background, interview and documentary 

observation. In the first stage of this method, the data theory of the 

foundation is used as a qualitative approach; Therefore, in this study, in order 

to identify qualitative characteristics through interviews and all the factors 

affecting the competencies of smart school principals, in the opinion of 

experts, as well as searching in specialized books, Internet, related magazines 

and articles, dissertations and other books and research; Was used. Strauss 

and Corbin method coding method was used to analyze the qualitative data. 

The research findings in the qualitative section showed that in the open 

coding section, they identify the concepts and expand them according to their 

characteristics and dimensions. From the raw raw data, the basic categories 

related to the studied phenomenon are extracted by segmenting the 

information, forming categories of information about the studied 

phenomenon, asking about the data, comparing cases, events and other cases 

of phenomena to gain similarities and differences. The results of open coding 

of data collected using interview tools were observed that 62 open codes out 

of 370 concepts were identified. In the axial coding stage, the researcher puts 

one of the categories at the center of the process under study and exploration 

(the main phenomenon) and then relates the other categories to it. These 

categories are: causal conditions (justifiable causes of the main 

phenomenon), strategies (interactions performed to control, manage, deal 

with and respond to the main phenomenon), context (specific bedrock 

conditions affecting strategies), intervening conditions (general bedding 

conditions). Effective in strategies (and consequences) (guidance in applying 

strategies). In the axial coding process, aggregate coding was used. In the 

axial coding section, 62 initial codes were identified. In the section of 

selective coding, the researcher, relying on the internal relations of the 

categories extracted from the axial coding model, writes his research theory 

by writing a narrative of the relationship between the categories and 

according to personal technical notes. At this stage, the researcher provides a 

theoretical explanation of the process under study. The researcher can 

complete the systematic design by stating propositions; Therefore, in this 
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stage, 15 categories including values and attitudes of principals and staff, 

evaluation, supervision and control, principal knowledge competence, 

general competencies of smart school principals, professional competencies 

of principals, school infrastructure conditions, social and cultural factors, 

economic factors, religious factors, management Resources and training, 

skills and abilities of the secretary, skills and abilities of the principal, 

cooperation and partnership with staff and organization, school intelligence, 

personality traits were identified. In this study, for designing and validating 

the competency model of smart school principals, based on interviews with 

experts, models and related variables have been identified. Finally, based on 

the final criteria identified, the model derived from the data theory theory 

method is presented. The results showed that the results of open coding of 

qualitative data collected using the interview tool, it was observed that 62 

open codes out of 370 concepts were identified. In the next step, in the axial 

coding section, 62 primary codes and in the selective coding section, 15 

categories are categorized as follows: Values and attitudes of principals and 

staff, evaluation, supervision and control, principal knowledge competence, 

general competencies of smart school principals, principals' professional 

competencies, school infrastructure conditions, social and cultural factors, 

economic factors, religious factors, resource and educational management, 

skills and competencies Secretary, skills and abilities of the principal, 

cooperation and partnership with staff and organization, school intelligence, 

personality traits. The category of professional competencies of principals is 

in the first place and was selected as the most important competence of smart 

school principals according to experts and experts. Managers with higher 

education and appropriate management expertise can be very successful in 

managing smart schools. Organizing and coordinating is one of the most 

important professional competencies of principals in such schools, and if 

principals have the power to organize and coordinate matters, especially the 

academic guidance of students, they can be very suitable for managing smart 

schools. Mastery of software and hardware systems are other professional 

skills of managers. Having a certificate of competency and professional 

competence of principals, especially passing specialized courses in 

management and leadership and familiarity with how to run smart schools are 

other effective factors in determining the competence and selection of 

principals. 

Keywords: Information Technology, e-learning, Smart schools, Competence of 

managers 
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 ی مدیران مدارس هوشمندهایستگیشاطراحی و اعتبارسنجی الگوی 
 نسرین چراغی1، فردین باتمانی*2، ناصر شیربیگی3

 

 چکیده

ی مدیران مدارس هوشمند صورت گرفته هایستگیشاپژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی 

هوشمند با مدارس  مرتبط دانشگاهاساتید  یهیکل شامل کیفی پژوهش حاضر در بخش آماری یجامعهاست. 

 و وپرورشآموزش ادارات مسئولین تکنولوژیست،کارشناسان  متخصصین ،(هوشمند مدارس عضو شورای)

بر اساس فرمول ی، اخوشه تصادفی یریگنمونه روش از کمی بخش در. بودند هوشمند مدارس مدیران

 لیوتحلهیتجزمصاحبه ساختارمند استفاده و در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه استفاده شد.  ۳8۶کوکران، 

 یهاداده باز کدگذاری از حاصله نشان دادند که نتایج هاافتهکیودا بود. ی مکس افزاراز نرمبا استفاده  هاداده

 مفهوم ۳۷۰ میان از باز کد ۶۲ مشاهده گردیدند که تعداد مصاحبه، ابزار از استفاده با شدهیگردآور کیفی

 مقوله ۱5 و در بخش کدگذاری گزینشی اولیه کد ۶۲ در بخش کدگذاری محوری،. ستا شده شناسایی

 عمومی شایستگی مدیر، دانشی شایستگی کنترل، و نظارت ارزیابی، کارکنان، و مدیر نگرش وها ارزششامل 

 و اجتماعی عوامل مدرسه، زیرساختی شرایط مدیران، یاحرفه یهایستگیشا هوشمند، مدارس مدیران

ها مهارت دبیر، یهایتوانمند وها مهارت آموزشی، و منابع مدیریت مذهبی، عوامل اقتصادی، عوامل گی،فرهن

 یهایژگیو مدارس، هوشمندسازی سازمان، و کارکنان با مشارکت و همکاری مدیر، یهایتوانمند و

دل پاردایمی مورد در م شدهشناختهشخصیتی شناسایی شدند. اعتبارسنجی مدل نیز نشان داد تمامی روابط 

 بوده است. تأیید

 اطالعات، آموزش الکترونیک، مدارس هوشمند، شایستگی مدیران فناوری واژگان کلیدی:

 

                                                      
 ، ایران. سنندج،دانشگاه آزاداسالمی ،  سنندج دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی،واحد .1

 .نندج، ایران، ساحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمیستادیار گروه علوم تربیتی، و. ا2

 fbatmani@hotmatil-com                                                                 نویسنده مسئول        *
 ایران. ،سنندجاه کردستان، گ، دانشآموزشییت دانشیار مدیر .3
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 مقدمه

به همراه عوامل دیگری چون تبدیل جامعه صنعتی به  یرسانسریع فناوری اطالع یتوسعه

رش نیروهای بازار در ، گستیاحرفه یهاتیشدن فعال تریاطالعاتی، تغییرات جمعیتی، جهان

شگرف و  راتیتجاری شدن مقوله آموزش، همه و همه، تأث گریدعبارتمحدوده آموزش و به

وپرورش دغدغه نظام آموزش نیتربر این اساس امروز مهم .اندچشمگیری در امر آموزش داشته

و  یعاتاطال یافکری در جامعه یهاهییک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرما

تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدارس و  .دانایی محور است

امروز نظام آموزشی  .(Zamani, 2009روز به عرصه نهادهای آموزشی است ) یهایورود فناور

اطالعات و ارتباطات، امکان یادگیری  یگیری از فناورنیاز دارد که با بهره یاکشور به مدرسه

نوینی را در اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعه  یهایوسته را فراهم کرده و فرصتپ

عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساخت نه به یایکه این فناور یاگونهاطالعاتی قرار دهد، به

اطالعات و  یگسترده فناور یریکارگبه ای محسوب شود.توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفه

 ینهیبا تحول در رویکردهای آموزشی در جهان، زم زمانهموپرورش، تباطات در فرایند آموزشار

کلیدی  یهایازمندیمدارس هوشمند را فراهم آورده است، این مدارس ازجمله ن یریگشکل

آموزان دانش ینیدانشی و کارآفر یهامهارت یو رویکردهای توسعه باشندیم انیبنجوامع دانش

 .(Mosazadeh, 2019) کندیم را دنبال

عامل و شاخص زندگی جوامع و  نیتربا توجه به عصر پرشتاب اطالعات و ارتباطات، مهم

است که با کمک  یا. مدرسه هوشمند مدرسهاست آن آموزشی و علمی توسعه پیشرفت کشورها،

یند آموزشی و دیجیتالی هوشمند درصدد سرعت بخشی به فرآی هاستمینوین س یهایفناور

باشد تا انسان عصر اطالعات قادر  افتهیصورت کامالً نظامیاددهی، یادگیری و بهبود مدیریت به

و استفاده بهینه از منابع فنی دانش روز با توجه به طیف گسترده آن  یبندبه پردازش و دسته

زشی باشد. درواقع مدرسه هوشمند رویکرد جدید آمو هاتیبرای کشف استعداد خود و بروز خالق

و  یاددهی یندهایاساسی در فرا راتییدرسی، تغ یهااست که با تلفیق فناوری اطالعات و برنامه

دهنده عنوان راهنما و نه انتقالیادگیری را به دنبال خواهد داشت در این رویکرد نقش معلم به

عل و عضوی منف یجاجو، بهنقاد و مشارکت خالق، عنوان عضو فعال،آموز بهدانش، نقش دانش
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صورت فرآیند محور نه نتیجه محور، تغییر خواهد نمود. کننده دانش و نظام ارزشیابی، بهمصرف

با توسعه و اعتالی فرهنگ جامعه و همچنین آماده ساختن بستر قانونی  ستیبایلذا مسئولین م

 .(Karami. 2013) ، ارکان توسعه مدارس هوشمند در ایران را فراهم نمایندازیو فرهنگی موردن

منظور شناسایی، جذب و مدیریت افراد مستعد مستلزم انتخاب و انتصاب مدیران شایسته به

مدیریتی و شناخت انواع  یهایستگییک الگوی اثربخش بر اساس شا یسازادهیطراحی و پ

مدیریتی الزامی و بسیار اثربخش است. الگویی که قادر باشد افراد مستعد و  یهایستگیشا

در سازمان شناسایی و  ازین کلیدی مورد یهاتیمدیریتی و دیگر موقع یهاوزهشایسته را در ح

سطوح مدیریتی  ژهیومختلف سازمانی به یهاانتخاب کند. چنانچه گزینش و انتصاب افراد در رده

و اهداف  افتهیبر اساس معیارهای یک مدل استاندارد و بومی انجام گیرد، عملکرد کارکنان بهبود

عنوان اخیر، مدیران ارشد به یها(. در سالShirbegi, 2018) واهد یافتسازمان تحقق خ

عنوان به توانندیاند و در صورتی ممنابع انسانی شناخته شده یعامل پرورش و توسعه نیترمهم

و استعدادها ایفای نقش کنند که خودشان از  هایستگیثر جهت شناسایی و پرورش شاؤعاملی م

برای رشد  یزیرو برنامه هایستگیپرورش شا .افی برخوردار باشندالزم و ک یهایستگیشا

ها است. عالوه بر این، در سازمان یساالرستهیثر برای شاؤاز اقدامات م استعدادها ةتوسع و

عنوان ابزاری معتبر و پایا برای ارزیابی وضعیت موجود به کار به توانندیشایستگی م یهامدل

عالوه بر ترسیم وضعیت مطلوب  توانندیتگی مشایس یهاها بر مبنای مدلگرفته شوند. سازمان

قابل تحقق، شکاف میان وضعیت موجود و مطلوب را شناسایی و ارزیابی کرده و درصدد رفع آن 

ها و اطالعات کاربردی و مفیدی را برای توسعه و پرورش شایستگی داده یهاتالش کنند. مدل

 .(Mosazadeh, 2019) آوردیسازمان فراهم م یو استعدادها هایستگیشا

از چهارچوب و الگویی  یمندنظام شایسته پروری نیازمند بهره یسازادهیها برای پسازمان

مدیریتی  یهایستگیافراد هستند. تعریف شا یمشخص و معتبر برای انتخاب، انتصاب و توسعه

زم ، بهبود و توسعه افراد مستلهایستگیو تدوین یک چهارچوب استاندارد برای شناسایی شا

موریت، اهداف کالن، أانداز، ماست. چشم اتخاذ یک رویکرد بومی و مختص هر سازمان

در تدوین الگو و مدل  کنندهنییعوامل تع نیترها از مهمو فرهنگ و جو سازمان هایاستراتژ

 .(Alipor, 2014شایستگی هستند )

https://injamax.com/maxpro/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7
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 یهایستگیه عالوه بر شاویژه و اثرگذار است ک یهاتیاز قابل یامدل شایستگی مدیران مجموعه

. برای تصدی گیرددر برمیمدیریتی را نیز  یهایستگیعمومی و تخصصی مورد نیاز سازمان، شا

مدیریتی ضروری بوده و در  یهایستگیها برخورداری از برخی شامدیریتی در سازمان یهاپست

شایستگی  یهاشاخص نیترها، مهماند. در اکثر این مدلشایستگی پیشنهاد شده یهااغلب مدل

شخصیتی،  یهاو مشخصه هایژگیمدیران مبتنی بر نگرش و بینش، دانش، مهارت، توانایی، و

انواع  یبررسی و مطالعه یطورکلبه .ها تعریف شده استآن یااعتبار عمومی و اعتبار حرفه

از ها بر آن دسته که تمرکز اصلی آن دهدیشایستگی مدیران نشان م یهاالگوها و مدل

مدیریتی است که سبب عملکرد برتر و اثربخش مدیران در انجام وظایف و  ییهایستگیشا

شایستگی مدیران مبتنی بر  یهامدل گریدعبارت. بهشودیکارکردهای مدیریتی م

ها قادر باشند با استفاده بهینه از منابع و در جهت است که مدیران با اتکا بر آن ییهایستگیشا

، هماهنگی، یده، سازمانیریگمی، تصمیزیرو تحقق اهداف سازمان برنامهارتقاء عملکرد 

 (.Mosazadeh, 2019) هدایت، کنترل و نظارت کنند

ثیرگذاری أاست که میزان ت ییهاگرو دانش، نگرش و مهارت مدیریتی در یهایستگیانواع شا

. در همین کندیتقویت مسازمان را  نفعانیو نفوذ مدیران را بر کارکنان و مشتریان و تمام ذ

وکار و محیط سازمانی در تعیین فردی، نوع کسب یهایستگیراستا برقراری ارتباط بین شا

شایستگی  یهامدیریتی و تدوین مدل شایستگی بسیار مهم و ضروری است. مدل یهایستگیشا

واحد و یک الگوی  توانیمورد نیاز در هر جامعه و سازمانی متفاوت بوده و نم یهاو شاخص

در هر سازمانی  .ها ارائه دادمدیریتی تمام سازمان یهایستگیاستاندارد جهت تعیین شا

مدیریتی باید مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوان با ارائه یک مدل جامع، بومی و  یهایستگیشا

د. و نیازهای سازمان، زمینه انتخاب و انتصاب مدیران شایسته را فراهم کر هاتیمنطبق بر اولو

ها در پژوهش شنهادشدهیها و یا الگوهای پشایستگی موجود در سازمان یهااستفاده از مدل

مبنایی  توانندیها تنها مبا شکست مواجه خواهد شد. این مدل یسازیبدون اتخاذ رویکرد بوم

مدیریتی و راهنمایی برای عدم تکرار اشتباهات و یا به کار  یهایستگیبرای تفکر درباره شا

مدیریتی و تدوین  یهایستگیها باید تعیین شاسازمان .تن راهکارهای مثبت و مفید باشدبس

عنوان یک استراتژی اثربخش، بلندمدت و مستمر تلقی کنند تا عملکرد مدل شایستگی را به
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و اهدافش محقق شود. دستیابی به مدیران و کارکنانی شایسته، مستعد و  افتهیسازمان بهبود

 .، اتفاقی و تصادفی نیست و مستلزم صرف زمان، هزینه و مطالعه استبارهکیهدفمند امری 

موفق داخلی و  یهاشایستگی سازمان یهامعتبر و همچنین مدل یهانتایج تحقیقات و پژوهش

وکار سازمان و همچنین نوع کسب هاتیخارجی را مطالعه کرده و با فرهنگ، نیازها و اولو

مدت، کوتاه یهاتییریتی مهم و اصلی را بر اساس نیازها و اولومد یهایستگیمطابقت دهند. شا

 .(Karami. 2013) کنند یبندو بلندمدت سازمان شناسایی و صورت مدتانیم

 برای) ایمنطقه مدیریت شایستگی حوزه چهار در مدرسه مدیر یک شایستگی ترینمهم

 توسعه و ایجاد برای ایستگیش ،(مدرسه مشترک هایارزش بر مبتنی انگیزشی استراتژی ایجاد

 انتقال و توزیع دقیق، تعریف برای شایستگی ،(آموزان دانش یادگیری برای) مؤثر آموزشی محیط

است  همکاران کنترل و هدایت برای شایستگی و وظایف و قدرت هایزمینه و هامسئولیت

(Bitterovaa, Haskova & Pisonova, 2014.) هایناوریف آموزشی درک در مدرسه رهبران 

 درگیر پردرآمد مدارس در انتظار مورد آموزشی هاینظام و یادگیری در آموزشی ایچندرسانه

 و آنالین یادگیری همچون« فناوریتوانمندسازان  این» متناقض، صورتبه. شد خواهند

 طوربه باید دبیرستان، تا دبستانیپیش از آموزشی ابزارهای برای اینترنت به دسترسی

 در که محصوالتی و خدمات کهنحویبه دهند، کاهش را قومی و نژادی هاینابرابری هیتوجقابل

 ,Shirbegi) باشند یدسترسقابل همه برای ایگسترده صورتبه هستند، اندکی عده دسترس

ترویج،  جهت مدبرانه راهی کردن پیدا وظیفه مدیران مدارس هوشمند همچنین برای(. 2018

 اجتماع الگوی از کار این برای هاآن. بود خواهد مسلم امری موزانآدانش موقعیت و توسعه

 به بیشتری شوق و شور با بودجه کمبود دارای و بزرگ هایساختمان آن در که یادگیری

 طوربه یادگیری هرچند. کنند استفاده داد، خواهند شکل تغییر ترکوچک یادگیری اجتماعات

 ارتباط، که فیزیکی فضای یک در باید هم هنوز اما د؛شومی وب بر مبتنی و مجازی روزافزونی

مدیران مدارس  جدید، محیط این در. گیرد صورت دهد،می پرورش را یادگیری و تعامل

 وجود. شد خواهند تبدیل فناوری ارشد نمایندگان به افراد دیگر و مدارس رهبران هوشمند،

 به ضروری دارند، کمتری بودجه هک ترکوچک هایمجتمع برای خصوصاً فناوری ارشد نماینده

 کنندنمی تلقی ایستا و بعدیتک هاینظام عنوانبه را مدارس ،۲۰5۰ سال رهبران. رسد نظرمی
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 هاآن در که دهدمی قرار مدنظر چندبعدی اجتماعی فضاهای صورتبه را هاآن بیشتر بلکه

 ,Bourdieu) شوند یرمیدرگ منازعات مختلف هایگونه به دائماً غالب هایموقعیت متصدیان

 حال در اجتماعی محیط برای مدرسه هر اجتماعی هویت است این اینجا در مهم نکته(. 1985

 تاریخ هایفراورده مدارس کهدرحالی بر این، عالوه. بود خواهد فراوانی اهمیت حائز آن تغییر

 و بگذارند احترام مدرسه زندگی تاریخ ایجادشده ماهیت به باید دوراندیش رهبران بود، خواهند

 هایراه از یکی(. Shirbegi, 2018) کنند تسهیل تاریخله یوسبه را تغییرات نیزحال نیدرع

 ابتدا که است؛ وپرورشآموزش به اهتمام ارتباطات و اطالعات انقالب با عقالنی و منطقی برخورد

 تغییرات با را خود عتسر که دهد آموزش طوری را انسان و ببرد باال را انسان مواجه قدرت باید

 فردی هایمهارت افزایش و انسان نگرش و دانش بینش، در تحول ایجاد با و دهد انطباق مداوم

 ,Ebadi) نماید آماده تغییرات و تحوالت با مواجه برای اثرگذار و فعال را آنان اجتماعی، و

2004.) 

 با زمانهم و است ترشگس حال در بسیار سرعت با آن در علم که است دنیایی امروز دنیای

 فرایندهای در فناوری اگر کندمی طلب را جدید هایشغل و هامهارت در را دانش این ادغام آن

 ,Zofan) باشد داشته آموزشی هایمحیط در را مؤثری نقش تواندمی شود، ادغام فعلی آموزشی

 آموزش،ژه یوبه زندگیشئون  همه بر آن تأثیرگذاری و ارتباطات و اطالعات فناوری ورود(. 2004

 مدارس. است گشوده ایران تربیت و تعلیم نظام در را آموزشی هایطرح از جدیدی یدروازه

یاددهی ـ  فرایندهای ابداع برای ارتباطات و اطالعات فناوری آموزشی هایطرح از یکی هوشمند

و  است اتبا عصر اطالع تطابق در جدید گامی هوشمند مدارس است. طرح جهان در یادگیری

 را مجازی مدارس زمینه مدارس طرح. کند ایجادمی یادگیری یاددهی ـ در فرآیند انقالبی

 با و همگام جهانی پیشرفت در جهت شاید گامی مؤثر عوامل و شناسایی سازدیمپذیر امکان

 کشورهای هوشمند مدارس برنامه (.Salehi. 2007) باشد ارتباطات و اطالعات فناوری

 و معلم فیزیکی حضور به نیاز بدون و غیرحضوری صورتبه که است اینترنتی یافته،توسعه

 هوشمند مدارس ،توسعهدرحال کشورهای در. کندمی هدایت را یادگیری فرایند آموزدانش

 سنتی تدریس ناکارآمد هایشیوه نظیر هاماندگیعقب از برخی جبران برای حضوریصورت به

 و معلمان یاانهیرا و اطالعاتی سواد فقر روزآمد، غنی و رسید هایکتاب کمبود محوری، معلم
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 در آوریفن سواد به مجهز و کارآمد انسانی نیروهای به کار بازار روزافزون نیازهای آموزان،دانش

 هوشمند مدارس پیدایش با را آموزشی تحول مالزی مثال، برای. است توسعه و گیریشکل حال

 آموزش ملی اهداف اجرای به کمک هوشمند، مدارس هدف. است کرده شروع ۱۹۹۶ سال در

 این در. است بوده ۲۱ قرن رویدادهای با مواجه برای کارآمد نیروی پرورش و تقویت نیز و کشور

 بین پیوستگی خودگردانی، ی،مساعکیتشر انفرادی، سرعت اساس بر یادگیری مدارس

 شامل بلکه نیست چاپی هایبکتا به محدود فقط درس محتوای و است بوده درسی موضوعات

. است اطالعاتی هایپایگاه و افزارهادرس ای،چندرسانه افزارهاینرم الکترونیکی، هایکتاب

 هاییبرنامه اشیادگیری مختلف هایسبک و آموزدانش هر فردی هایتفاوت برای زمانهم

 که کارآمد انسانی نیروی تربیت منظوربه کشورها سایر اقدامات با زمانهم. شودمی دیده تدارک

 ایران کشور مسئوالن سازند؛ مرتفع را کار بازارهای نیاز نوین هایآوریفن از استفاده با بتوانند

 تحصیلی سال در وپرورش،آموزش وزارت ارتباطات و اطالعات آوریفن شورای مصوبات طبق نیز

 محول تهران شهر شوپرورآموزش سازمان به را ایران هوشمند مدارس تأسیس ،8۳ - 8۴

 ,Zamani) است شده اقتباس مالزی کشور از ایران هوشمند مدارس طرح اولیه الگوی. کردند

 الزامات راستای در که کرد تلقی مدارس فرآیند اصالح نوعی توانمی را سازی هوشمند(. 2009

 هایمؤلفه باید مدارس در اثربخش اصالح هرگونه. شودمی گرفته کار به اطالعاتی جامعه

 رویکردهای و هاروش آموزش، هایشیوه رسمی، درسی برنامه مدرسه، ساختار مانند؛گانه پنج

با  (.Sanchez, Salinas & Harris, 2011) دهد قرار مدنظر را مدارس مدیریت نحوه و ارزشیابی

نتیجه گرفت که؛ عدم وجود یک مدل بومی در این حوزه را  توانیم شدهانیبتوجه به موارد 

طراحی هدف پژوهش بنابراین ؛ در راستای بیان اهمیت و ضرورت پژوهش در نظر گرفت توانیم

ی ارائهاست و پژوهشگران درصدد  ی مدیران مدارس هوشمندهایستگیشاو اعتبارسنجی الگوی 

ی شایستگی توسعهی مدیر و کارکنان جهت هایتوانمندو  هامهارتمدلی مناسب برای افزایش 

 .باشندیمهوشمند مدیران مدارس 
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 روش پژوهش

 یجامعه که در دو مرحله کیفی و کمی انجام شده است. است  روش پژوهش حاضر آمیخته

هوشمند با مدارس  مرتبط اساتید دانشگاه یهیکل شامل کیفی پژوهش حاضر در بخش آماری

 ادارات مسئولین تکنولوژیست،کارشناسان  متخصصین ،(هوشمند مدارس عضو شورای)

مدارس هوشمند و  رانینفر از مد ۲۲. بودند هوشمند مدارس مدیران و وپرورشموزشآ

و فارس  همدان بندرعباس، ن،یقزو الم،یکرمانشاه، ا استان ۶از  یآموزش یکارشناسان تکنولوژ

 تصادفی یریگنمونه روش از کمی بخش در .دسترس انتخاب شدند در یصورت تصادفبه

ی آورجمعدر این پژوهش ابزار پرسشنامه استفاده شد.  ۳8۶ران، ی، بر اساس فرمول کوکاخوشه

اطالعات بررسی پیشینه نظری، مصاحبه و مشاهده اسنادی بود. در مرحله اول این روش از 

 منظوربهبنابراین در این پژوهش ؛ استفاده شده است رویکرد کیفی عنوانبهنظریه داده بنیاد 

های مدیران ی عوامل مؤثر بر شایستگیهیکلاحبه و مص قیاز طری کیفی هاشاخصهشناسایی 

ی تخصصی، اینترنت، هاکتابمدارس هوشمند، از نظر متخصصان و همچنین جستجو در 

گردید.  ؛ استفادهشدهانجامتحقیقات  ها وکتاب ریو سا هانامهانیپامجالت و مقاالت مرتبط، 

استفاده شد. در  نیو کورب استراوسی روش کدگذاری کیفی از روش هادادهجهت تحلیل 

سیر تکاملی را تا رسیدن به تئوری یا مدل طی کردند.  شدهیآورجمعی هادادهی، کدگذار

ی نظری انجام کدگذاربا استفاده از  شودیمتکوین نظریه گردآوری  منظوربهیی که هادادهتحلیل 

. این ابدییمختصاص ا هادادهی مختلف از هابخششد. در این روش، ابتدا کدهای مناسب به 

. سپس، پژوهشگر با نامندیمی باز کدگذارکه آن را  شودیمکدها در قالب مفهوم تعیین 

به کدگذاری محوری  هاآناندیشیدن در مورد ابعاد متفاوت این مقوله و یافتن پیوندهای میان 

و با توجه به ی نظری ریگنمونه، پژوهشگر با استفاده از هایکدگذاراقدام شد. در جریان این 

ی از مفاهیم و تریغنکه تصویر  پردازدیم هادادهی آورجمع، به هادادهمفاهیم پایدار شده از دل 

و با طی این  شوندیمپاالیش  هامقولهی انتخابی کدگذار، با تیدرنها، فراهم خواهد کرد. هامقوله

با  هامصاحبهی حاصل از هادادهبنابراین، ؛ شودیمچارچوبی نظری پدیدار  تیدرنهافرایندها 

و در طی سه مرحله کدگذاری یعنی اقدامات  (MAXQDAمکس کیودا ) افزارنرماستفاده از 

نتایج خاصی حاصل  هرکدام)کدگذاری باز، محوری و گزینشی( انجام شد که از اجرای  گانهسه
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های مدیران ستگیاز اجرای کدگذاری باز، مفاهیم یعنی اجزاء مرتبط با شای کهیطوربه، شودیم

در قالب  هامقولهشناسایی شد و پیوند بین این  هامؤلفهمدارس هوشمند و از کدگذاری محوری 

پارادایم کدگذاری تعیین گردید و از کدگذاری انتخابی اجزای پارادایم کدگذاری تشریح، سیر 

ل نیستند نهایی شکل گرفت. با این توضیح، کدها یک مرحله، از مراح داستان ترسیم و مدل

. بر این اساس، مدل فرایند اجرای نظریه داده بنیاد را شوندیم، مراحل منتج هاآنبلکه از اجرای 

های مدیران مدارس هوشمند ارائه شد. در مرحله دوم از روش توسعه و مدل نهایی شایستگی

 رویکرد کمی استفاده شده است. عنوانبههمبستگی  -توصیفی

و  هامهارت ساختهر مرحله کمی شامل پرسشنامه محقق د هادادهابزار گردآوری 

 نیا یهاهیشده، گوداده یهاپاسخ یابیجهت ارزی مدیران مدارس هوشمند بود. هایستگیشا

 ی( طراح۶( تا کامالً موافقم )۱از کاماًل مخالفم ) کرتیل یادرجه ۶ فیط هیپرسشنامه بر پا

 تیجمع یرهایت که بخش اول شامل متغشده اس لیتشک یشدند. پرسشنامه از دو بخش اصل

( و بخش دوم التیو تحص یسن، سابقه کار در سازمان، پست سارمان ت،ی)جنس یشناخت

پژوهش حاضر در  یجامعه آمار. پژوهش است یمربوط به موضوع اصل یهاهیگو رندهیدربرگ

ری یگنمونهدر بخش کمی از روش  مدارس هوشمند است. رانیمد هیشامل کل زین یبخش کم

ی استفاده گردید. حجم نمونه طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران در سطح اخوشهتصادفی 

 به شرح ذیل محاسبه شد. %۹5اطمینان 

برآورد حجم نمونه: زمانی که تعداد تقریبی جامعه مشخص است به کمک فرمول کوکران با 

 در نظر گرفتن مقادیر زیر:

(D= 0.05 ، P= 7.0 ، z= 1.96، N= 67000)  

نوشت: وانتیم  
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نفر بود.  ۴۰۱برای تحقیق حاضر تعداد  گفت حجم نمونه توانیمی فوق هادادهبر اساس 

از این  آمدهدستبهپرسشنامه تکمیل شد. نتایج  ۳8۶فرمول کوکران  وجهت همخوانی با

 ( تطابق دارد.۱۹۷۲و مورگان )کرجسی  جدول یرمقادمحاسبه با 

با استفاده از  هاداده لیوتحلهیو تجزارمند استفاده در بخش کیفی پژوهش از مصاحبه ساخت

 نتعیی و هاداده میتنظ یبرا( بود. در بخش کمی MAXQDAافزار مکس کیودا )نرم

 یو برای فیمختلف از آمار توص ینمودارها میو ترس یپراکندگ هایشاخص ،یمرکز هایشاخص

ی و مدل معادالت دییتأعاملی ی پیرسون، تحلیل پژوهش از همبستگ یهاداده لیوتحلهیتجز

ی نظری هامدل. از تحلیل معادالت ساختاری برای تحلیل و آزمون دیگرد استفادهساختاری 

 از های کمیداده بررسی جهت (.Schumacker & Lomax, 2004) کرداستفاده  توانیم

 است. شده استفاده Smart-plsو  SPSS23 افزارنرم

 ی پژوهشهاافتهی

 شناساییرا  مفاهیم در بخش کیفی نشان دادند که در بخش کدگذاری بازی پژوهش هاافتهی

 مقـدماتی یهامقوله، لیهاو مخا یهااز دل داده .دهندیم بسط نشادبعاو ا تخصوصیاو برحسب 

 یهامقولـه یبندشـکل بـه تطالعـاا دنکـر ءجـزءجز طریـقاز  یبررس مورد هپدید بادر ارتباط 

 یگرو د هاادیدرو ارد،مو مقایسه، هاداده رهبادر دنکرسؤال ، طالعهم ردمو یدهیپد رهبادر تطالعاا

 کدگـذاری از حاصـله که نتایج کندیم اجستخرها اها و تفاوتشباهت کسب ایبر هادهیپد تحاال

 از بـاز کـد ۶۲ مشاهده گردیدند که تعـداد مصاحبه، ابزار از استفاده با شدهیگردآور یهاداده باز

ها را از مقولـه یکی هشگروپژ مرحله کدگذاری محوری. در است شده ساییشنا مفهوم ۳۷۰ میان

 بهرا  یگرد یهامقوله سپس( و صلیا هپدید) دهدیم ارقر فکتشاو ا سیربر لحا در فرآیند رمحو

 هـادهبر(، راصـلیا هپدیـد هموجـ علل) علی یطاشراند از: ها عبارتمقوله ین. ادهدیم طتباآن ار

 مینه(، زشوندیم منجاا صلیا هپدید به پاسخو  ردبرخواداره، ل، کنتر ایبر که متقابلی یها)کنش

در  مـؤثر معـا زبسترسـا یطاشـرگر )مداخلـه یطاشـر(، هادهبردر را مؤثر صخابسترساز  یطاشر)

فرآینـد کدگـذاری محـوری از کدگـذاری  (. درهادهبررا بستنرکا بهآورد )ره پیامدها( و هادهبررا

در بخـش  اولیـه شناسـایی شـدند. کـد ۶۲ در بخش کدگـذاری محـوری، تجمیعی استفاده شد.

 اریکدگـذ لمـداز  جمسـتخر یهامقولـه نـیدرو بطروا به یتکاا با هشگروکدگذاری گزینشی پژ
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 بـا و هامقوله بین بطهرا گونهتیدرآوردن حکا رشنگا به قیخود را از طر هشیوپژ نظریهری، محو

 تبیین به هشگروپژ، مرحله ین. در اآوردیدرم ریتحر هشتر به شخصی فنی یهاادداشتی به توجه

 بـامنـد را نظام حطـر تواندیم هشگروپژ. پردازدیم گرفته ارقرموردپژوهش  که یفرآینداز  ینظر

 و مـدیر نگـرش وها ارزششامل  مقوله ۱5 بنابراین در این مرحله؛ دببر نپایا به ییهاگزاره تقریر

 مـدارس مـدیران عمـومی شایسـتگی مدیر، دانشی شایستگی رل،کنت و نظارت ارزیابی، کارکنان،

 فرهنگی، و اجتماعی عوامل مدرسه، زیرساختی شرایط مدیران، یاحرفه یهایستگیشا هوشمند،

 دبیـر، یهـایتوانمنـد وهـا مهارت آموزشـی، و منـابع مـدیریت مذهبی، عوامل اقتصادی، عوامل

 یهوشـمند سـاز سـازمان، و کارکنـان بـا رکتمشـا و همکـاری مدیر، یهایتوانمند وها مهارت

 شخصیتی شناسایی شدند. یهایژگیو مدارس،

تحقیق بر اساس یک ساختار علی با  هایرابطه متغیرهای موردبررسی در هر یک از فرضیه

آزمون شده است. در مدل کلی تحقیق که در شکل یک  PLSتکنیک حداقل مربعات جزئی 

مشاهده با متغیر پنهان( و )رابطه هریک از متغیرهای قابلگیری شده است مدل اندازهترسیم

است. برای سنجش معناداری  شدهمدل ساختاری )روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر( محاسبه 

شده شماره دو ارائه در شکلاست که  شدهبا تکنیک بوت استراپینگ محاسبه  tروابط نیز آماره 

 است. 
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 استاندارد و معناداریالگوی آزمون شده در حالت تخمین 

 

 یک حداقل مربعات جزئیتکنبا پژوهش  یمدل کل .1شکل 

 . آماره تی مدل کلی پژوهش با تکنیک بوت استراپینگ2شکل  
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 ۱گزارش مقادیر بار عاملی و آماره تی متناظر برای هر یک از ابعاد متغیرها در جدول شماره 

 آورده شده است: 

 اره تی متناظر برای هر یک از ابعاد متغیرها. مقادیر بار عاملی و آم1جدول 

  پدیده اصلی پیامدها راهبردها ایشرایط زمینه گرمداخلهشرایط  شرایط علی

آماره 

 تی 

بار 

 عاملی
 آماره تی 

بار 

 عاملی

آماره 

 تی 

بار 

 عاملی
 آماره تی 

بار 

 عاملی
 آماره تی 

بار 

 عاملی
 آماره تی 

بار 

 عاملی
 

          ۴58/۱8 8۰۱/۰ Q59 

          ۶۲۱/۳۰ 8۳۳/۰ Q60 
          ۶۶۱/8 ۷۳۳/۰ Q61 
          ۳۳۶/۱۱ ۶۲۲/۰ Q62 

        ۶5۴/۱۹ ۹۱۰/۰   

افزایش 

ها و مهارت

 یهایستگیشا

ای و حرفه

عمومی مدیر 

 و کارکنان

        ۰۶5/۱۴ 85۹/۰   

افزایش 

و  هاتیظرف

توانمندی 

 دانش آموزان

        ۱8۴/۱۴ 8۰۹/۰   
هوشمند 

 سازی مدارس

      ۷۴۹/۱۷ 8۰۲/۰     

همکاری و 

مشارکت با 

کارکنان و 

 سازمان

      ۲۴۴/۳۰ 8۳۲/۰     

ارزیابی 

مستمر از 

فعالیت 

 کارکنان

      ۳۲۳/۹ ۷۴۳/۰     
مدیریت منابع 

 و آموزشی

عوامل        ۷5۷/۰ ۱5۹/۶    
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 اقصادی

 عوامل مذهبی       85۷/۰ ۰۲۶/5    

    ۲۲۴/8 8۱۰/۰       
عوامل 

 اجتماعی 

  ۳۴۹/۳۰ ۹۴۳/۰         

شرایط 

 یرساختیز

 مدرسه

  ۷5۲/۲۴ ۹۶۲/۰         

ها و ارزش

نگرش مدیر و 

 کارکنان

۶۲۲/۲ ۹۲۳/۰           

شایستگی 

مدیر و  یدانش

 کارکنان

58۶/۲ ۹۱۰/۰           

ها و مهارت

 یهایتوانمند

 مدیر

۷۳8/۲ ۶8۳/۰           
 یهایژگیو

 شخصیتی

۲۶۲/۲ 8۰۹/۰           

ها و مهارت

 یهایتوانمند

 دبیر

 

 

 آزمون پایایی و روایی مدل پژوهش 

 برای و۰.۷ ترکیبی پایایی برای ،۰.۷ کرونباخ آلفای برای مناسب مقدار اینکه به توجه با

AVE ۰.۴ ،دارند، مناسبی رمقدا عاملی بارهای سنجش قسمت در معیارها تمامی و باشدمی 

 .ساخت تأیید را تحقیق همگرای روایی و پایایی، وضعیت مناسب بودن توانمی
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 پژوهش متغیرهای AVEو مقدار  کرونباخ ترکیبی، آلفای . پایایی2جدول 

 AVE آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی  

 ۷۰۶/۰ 85۹/۰ ۹۰5/۰ شرایط علی

 ۶۴8/۰ 8۰۹/۰ 8۷8/۰ ایزمینهشرایط 

 ۴5۴/۰ ۷۶۰/۰ 8۳۰/۰ ده اصلیپدی

 5۷۱/۰ ۷5۰/۰ 8۳۷/۰ گرمداخلهشرایط 

 5۶۶/۰ ۶8۳/۰ 8۱۱/۰ راهبردها

 ۶5۴/۰ ۷۰۳/۰ ۷۹8/۰ پیامدها

 ماتریس این که دهندمی پیشنهاد را ماتریسی واگرا روایی بررسی برای الرکر و فورنل روش

 AVE مقادیر جذر حاوی ماتریس این اصلی قطر که تفاوت این با است فوق مشابه ماتریس

 . باشدمی متغیر 5 از هر یک به مربوط

 الکر و فورنل ماتریس با واگرا . بررسی روایی ۳جدول 

 

شرایط 

 علی

شرایط 

 ایزمینه

پدیده 

 اصلی
 پیامدها راهبردها گرمداخلهشرایط 

 85۶/۰ شرایط علی
    

 

 ۷۴5/۰ 5۷۴/۰ ایزمینهشرایط 
   

 

 ۷۳۲/۰ ۴۶۶/۰ ۳۱5/۰ پدیده اصلی
  

 

 8۴5/۰ ۶۱۹/۰ ۶۹۹/۰ ۳۹۰/۰ گرمداخلهشرایط 
 

 

  ۷۱۴/۰ 5۹۲/۰ ۶۷۲/۰ 5۱۹/۰ ۳۹۶/۰ راهبردها

 ۷5۹/۰ ۴۹5/۰ 5۷۹/۰ 5۳8/۰ 5۶8/۰ 5۹۹/۰ پیامدها

 

 مقدار از متغیر هر AVE جذر مقدار ، است شده مشخص فوق جدول در که گونههمان

 تأییدرای مدل بر اساس مدل فورنل و الرکر بنابراین روایی واگ .است بیشتر دو متغیر همبستگی

 گردید. 
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 برازش مدل ساختاری

را  ۰.۳۲و  ۰.۱5،  را۰.۰۲مقدار  سه زادرون متغیرهایاز  یکی مورد در 2Q مقدار کهدرصورتی

 متغیرهای یا متغیر قوی و متوسط ، ضعیف بینیپیش قدرت از نشان ترتیب به نماید، کسب

 .دارد آن به مربوط زایبرون

 2Q. بررسی 4جدول 

Total SSO SSE 1-SSE/SSO 

 5۶۰/۰ ۱5۶/۲8۱ ۰۰۰/۶۴۰ پدیده اصلی

 ۶۶۰/۰ 5۴۶/۲۱۷ ۰۰۰/۶۴۰ راهبردها

 ۴8۳/۰ 8۳۴/۳۳۰ ۰۰۰/۶۴۰ پیامدها

  SSOسؤاالت به مربوط مربع مقادیر = جمع. 

SSE  =وابسته متغیر سؤاالت بینیپیش در خطا مقادیر مربع جمع. 

 زای مدلسه متغیر درون معیار برای این شودمی مشاهده فوق دولج در که طورهمان

 بینیپیش )مستقل( درزابرون متغیرهای که دهدمی نشان این که باشدمی ۰.۳۲از  بیشتر

 تأیید بار دیگر را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش و وابسته، قوی هستند متغیرهای

 .سازدمی

  Redundancyضربحاصل از communality و R Square مدل وابسته متغیرهای 

 .است آمدهدستبه

Redundancy میانگین = Redundancy باشدمی مدل وابسته متغیرهای به مربوط های. 

 ترمطلوب باشد بیشتر هرچه معیار این.  است نشده مشخص مالکی معیار این برای

 (.۲۰۰5است)کرسول، 
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 Redundancy. بررسی معیار 5جدول 

 
quareR S(2R) Communality Redundancy 

 ۳۱5/۰ ۷۰۶/۰ ۱۶8/۰ پدیده اصلی

 ۴5۱/۰ ۶۴8/۰ ۹۹۳/۰ راهبردها

 ۳۲۹/۰ 5۷۱/۰ ۲۱5/۰ پیامدها

 

 برازش مدل کلی:

 :GOF معیار

 
 و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان به که ۰.۳۶و  ۰.۲5، ۰.۰۱  مقدار برازش شاخص این برای

 شده است.  معرفی قوی

 رازش مدل کلی. ب6جدول 

 
R Square(2R) Communality GOF 

 344/0 ۷۰۶/۰ ۱۶8/۰ پدیده اصلی

 802/0 ۶۴8/۰ ۹۹۳/۰ راهبردها

 401/0 5۷۱/۰ ۲۱5/۰ پیامدها

 

 قوی و متوسط ، ضعیف مقادیر عنوان به که   ۰.۳۶و  ۰.۲5، ۰.۰۱  مقدار سه به توجه با

 مدل قوی کلی برازش از نشان ،۰.۳۶مقادیر بیشتر از  حصول و است شده معرفی GOF برای

 .دارد
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 داری ضرایب(: ضرایب مسیر و مقدار تی)معنی

 . برازش مدل کلی7جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته ضریب مسیر مقدار تی نتیجه

 شرایط علی پدیده اصلی ۴۱۰/۰ ۱۴۷/۱۱ رابطه تأیید

 پدیده اصلی راهبردها 5۱۶/۰ 8۴۶/۱۲ رابطه تأیید

 ایعوامل زمینه راهبردها ۴8۷/۰ ۴۲۴/۱۰ هرابط تأیید

 گرمداخلهعوامل  راهبردها ۳۷۷/۰ ۲۴۷/8 رابطه تأیید

 راهبردها پیامدها ۴۶۳/۰ 58۶/۴ رابطه تأیید

-دار مینشان داد که همه روابط موجود در مدل پژوهش معنی ۷نتایج جدول شماره 

ناسبی برخوردار است و تمامی روابط مقدار تی(. بنابراین مدل پژوهش از برازش م ≥ ۹۶/۱باشد)

 گردند. می تأیید

 یریگجهینتبحث و 

ی مدیران مدارس هوشمند، هایستگیشاطراحی و اعتبارسنجی الگوی  برای پژوهش این در

 بر ،تی. درنهااست شده شناسایی مرتبط، متغیرهای وها مدل بر اساس مصاحبه با خبرگان،

 .ارائه شده است بنیاد، داده نظریه روش ازبرآمده  مدل ،شدهییشناسا نهایی معیارهای اساس

 از استفاده با شدهیگردآور کیفی یهاداده باز کدگذاری از حاصله نشان دادند که نتایج هاافتهی

در  .است شده شناسایی مفهوم ۳۷۰ میان از باز کد ۶۲ مشاهده گردیدند که تعداد مصاحبه، ابزار

به  مقوله ۱5 اولیه و در بخش کدگذاری گزینشی کد ۶۲ی، در بخش کدگذاری محور مرحله بعد

 :اندشدهی بنددستهشرح ذیل 

مدیر،  دانشی کنترل، شایستگی و نظارت کارکنان، ارزیابی، و مدیر نگرش وها ارزش 

 زیرساختی مدیران، شرایط ایحرفه یهایستگیشاشمند، هو مدارس مدیران عمومی شایستگی

آموزشی،  و منابع مذهبی، مدیریت اقتصادی، عوامل رهنگی، عواملف و اجتماعی مدرسه، عوامل
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 و کارکنان با مشارکت و مدیر، همکاری یهایتوانمند وها مهارتدبیر،  یهایتوانمند وها مهارت

 شخصیتی. یهایژگیومدارس،  سازی سازمان، هوشمند

ن و خبرگان و از نظر متخصصا استای مدیران در رتبه اول ی حرفههایستگیشامقوله 

در مدارس  رسدیمشایستگی مدیران مدارس هوشمند انتخاب شد و به نظر  نیترمهم عنوانبه

اشاره کرد؛  هایستگیشاهوشمند در انتخاب مدیران مدارس باید به این عامل بیش از سایر 

در اداره  تواندیمداشتن تحصیالت عالیه و تخصص مناسب در خصوص مدیریت  مدیران با

ی هایستگیشا نیترمهمی و هماهنگی یکی از دهسازمانوشمند بسیار موفق باشند. مدارس ه

ی و هماهنگی دهسازمانمدیران قدرت  کهیدرصورتمدارس است و  گونهنیاای مدیران در حرفه

بسیار مناسب مدیریت  توانندیمهدایت تحصیلی دانش آموزان را داشته باشند  خصوصاًدر امور 

ی هامهارتی از دیگر افزارسختافزاری و ی نرمهاستمیسند. تسلط به مدارس هوشمند باش

گذراندن  خصوصاًی مدیران احرفهی مدیران است. داشتن گواهی صالحیت و شایستگی احرفه

ی تخصصی مدیریت و رهبری و آشنایی با نحوه اداره مدارس هوشمند از دیگر موارد هادوره

 مدیران است. در تعیین شایستگی و انتخاب اثرگذار

. آگاهی و استای مدیران در رتبه دوم ی حرفههایستگیشاشایستگی دانشی مدیر پس از  

ی مهم مدیران مدارس هاشاخصی توسط مدیران از آورفنبروز رسانی اطالعات علمی و 

مدیران مدارس هوشمند باید اطالعات خود را بروز رسانی کنند  خصوصاًهوشمند است. مدیران 

ی مورد نیاز جهت مدیریت و هدایت هایآورفن خصوصاً باالیی از علوم مختلف و و آگاهی 

مدارس هوشمند داشته باشند. تسلط و کنترل مدیر بر سیستم هوشمند از دیگر  ترحیصح

ی هوشمند را هاستمیسی دانشی مدیر است و مدیران خود باید توانایی و تسلط بر هایستگیشا

مدیر در خصوص کالس هوشمند و تولید محتوای الکترونیک داشته باشند. اطالعات کافی 

 توسط مدیران از ضروریات مدیریت مدارس هوشمند است.

و مقوله شایستگی عمومی مدیران مدارس هوشمند و مقوله هوشمند سازی مدارس در رتبه  

. اندتهداشای مدیران، اشاره ی حرفههایستگیشابه مقوله  هاشوندهمصاحبهسوم قرار دارد. همه 

ای مدیران، عالوه بر تعداد تکرار کدها، از نظر عمومیت و فراگیری ی حرفههایستگیشالذا مقوله 

بر اساس  هامقوله. این استدر پاسخگویان نیز در اولویت بوده که نشان از اهمیت این مقوله 
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است.  هآمد دستبه، اندداشتهشناختی که خبرگان نسبت به شایستگی مدیران مدارس هوشمند 

و نگرش مدیر و کارکنان،  هاارزشی زیرمعیارهای مربوط به هر مقوله نشان داد مقوله فراوان

افزاری؛ مقوله مدیر؛ مقوله ارزیابی، نظارت و کنترل، شاخص ارزیابی نرم روزبهشاخص نگرش 

 ی؛ مقوله شایستگیآورفنشایستگی دانشی مدیر، شاخص آگاهی و بروز رسانی اطالعات علمی و 

ی هایستگیشای جامع مدیریتی؛ مقوله زیربرنامهشمند، شاخص هوعمومی مدیران مدارس 

ی؛ مقوله شرایط افزارسختافزاری و ای مدیران، شاخص تسلط مدیر به سیستم نرمحرفه

زیرساختی مدرسه، شاخص فضای مناسب و کافی محیط آموزشی؛ مقوله عوامل اجتماعی و 

م هوشمند؛ مقوله عوامل اقتصادی، شاخص منابع مالی و ی سیستسازفرهنگفرهنگی، شاخص 

بودجه کافی؛ مقوله عوامل فناوری، شاخص هنجارهای منطبق با نظام تعلیم و تربیت اسالمی و 

ی اسالمی؛ مقوله مدیریت منابع و آموزشی، شاخص گذاشتن دوره آموزشی هاارزششاخص 

بودن دانش دبیران و  روزبهبیر، شاخص ی دهایتوانمندو  هامهارتتخصصی جهت دبیران؛ مقوله 

ی مدیر، هایتوانمندو  هامهارتشاخص توانایی تولید محتوای الکترونیکی توسط دبیران؛ مقوله 

شاخص داشتن تجربه و سابقه کاری؛ مقوله همکاری و مشارکت با کارکنان و سازمان، شاخص 

شاخص نساز به سیستم تمایل به کارهای گروهی و تیمی؛ مقوله هوشمند سازی مدارس، 

ی شخصیتی، شاخص فن بیان، هایژگیو؛ مقوله روزبهی و تکنولوژی افزارسختافزاری و نرم

ی و افزارسختی و افزارنرم. اعتقاد به سیستم انددادهباالترین تکرار را به خود اختصاص 

مدیر به شمار  ی مهم در تعیین شایستگیهامقولهیکی از  عنوانبهتوسط مدیر  روزبهتکنولوژی 

های هوشمند توسط مدیر، انتخاب . با توجه به نتایج کیفی پژوهش مطالعه اثر کالسدیآیم

مدرسه با توجه به شناختی که از افراد دارند و ارزیابی  رهیمدئتیهمدیران با توجه به نظر 

شاره کند. به پی بردن نسبت به شایستگی مدیران ا تواندیمی مدیران هاتیفعالی از افزارنرم

ی مناسب، ریگمیتصمی جامع مدیریتی، تعهد و تعلق سازمانی، قدرت تحلیل و زیربرنامه

ی، حسن شهرت، داشتن تفکری خالق، داشتن نظم و انضباط اداری، نگرندهیآی، ریپذتیمسئول

نظارت و ارزیابی مدارس هوشمند و داشتن اعتقاد به داشتن امکانات الزم جهت تجهیز مدارس 

ی مهم شایستگی عمومی مدیران مدارس هوشمند تشخیص هاشاخصستم هوشمند از به سی

پایه و اساس یک مدرسه هوشمند است و  عنوانبه قطعاًداده شد. شرایط زیرساختی مدرسه 
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یی است که هامقولهاز  هارساختیزآشنایی مدیر با این شرایط و تسلط به مباحث مربوط به 

. اعتقاد به فضای مناسب و کافی محیط ردیگیبرمرا در شایستگی مدیران مدارس هوشمند 

ی ارتباطی کامل و کافی در تعیین صالحیت و شایستگی مدیران مدارس هارساختیزآموزشی و 

و  که در هر سیستمی شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گونههمانهوشمند شناسایی شد. 

ی سیستم سازفرهنگن پژوهش نیز یک زیرساخت مطرح است در ای عنوانبهشرایط فرهنگی 

های اسالمی و هنجارهای منطبق با نظام تعلیم و هوشمند، منابع مالی و بودجه کافی، ارزش

ی مربوط به مدارس هوشمند شناسایی شد. مدیران مدارس هامقوله عنوانبهتربیت اسالمی 

داشته باشد و تا حد هوشمند در یک کشور اسالمی باید با نظام تعلیم و تربیت اسالمی آشنایی 

امکان اعتقاد به این شرایط داشته باشد. ایجاد فرهنگ مربوط به پذیرش سیستم هوشمند از 

توانایی مورد نیاز مدیران مدارس هوشمند شناخته شد. از طرفی منابع مالی و بودجه کافی 

موزشی که بر کارایی شایستگی این مدیران اثرگذار باشد. مدیریت منابع و مدیریت آ تواندیم

یی هاشاخصی شایستگی مدیران مدارس هوشمند شناسایی شد هامقولهیکی از  عنوانبه

ی، گذراندن دوره سیستم هوشمند توسط مدیر، مطالعه آموزدانشی هاتیظرفهمچون توجه به 

های تخصصی مدیران، های هوشمند، منابع انسانی مجرب، شرکت در آموزشدر امور اداره کالس

ه آموزشی تخصصی جهت دبیران، شناخت دقیق و علمی از وضعیت موجود در گذاشتن دور

ی هاتیظرف. توانایی مدیر در شناخت و توجه به گیرددر برمیو نیازسنجی را  مدارس

یی جهت رشد و ارتقا دانش آموزان هابرنامهمشغول به تحصیل در مدارس و ایجاد  آموزاندانش

و دانش مدیران  هامهارت تواندیمخصصی توسط مدیران ی تهادورهبسیار مهم است. شرکت در 

مدارس هوشمند را ارتقا دهد که این خود به پتانسیل مدیران در جهت شناسایی وضعیت 

نیازسنجی خوبی با توجه به  توانیمکه با توجه به این شناخت  کندیممدارس در جامعه کمک 

مدارس را ارائه نمود.  گونهنیاانش آموزان در ی مطلوب رشد و ارتقا دهابرنامهشرایط ارائه کرد و 

بودن دانش دبیران و توانایی تولید  روزبه توانیمهای دبیر ها و توانمندیدر مقوله مهارت

محتوای الکترونیکی توسط دبیران اشاره کرد که مدیران شایسته مدارس هوشمند باید شناخت 

ند و به برنامه تولید محتواهای قوی کافی در شناسایی و شناخت این دو شاخص داشته باش

و بروز از ملزومات یک  بادانشی از دبیران ریگبهرهتوسط دبیران خود توجه ویژه داشته باشند. 
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در انتها  .ردیپذیمی آنان توسط مدیران انجام ریکارگبهمدرسه هوشمند است که فرایند جذب و 

یی همچون فن بیان خوب و هاصشاخی شخصیتی مدیران مدارس هوشمند با هایژگیومقوله 

ی، رشد بلوغ فکری، خودکنترلبودن،  ریانتقادپذی و تالش مدیران، کوشسختمناسب، 

ی هاتیشخصهر شغلی افراد با  کهییازآنجاشناسایی شد.  نفساعتمادبهی و داشتن ریپذانعطاف

یتی آنان ی شخصهایژگیوبین شغل افراد و  کهیدرصورتو  طلبدیممتناسب با آن شغل را 

ی مورد نیاز هایستگیشاو در خصوص  شودینمتناسب وجود نداشته باشد، موفقیت کاملی ایجاد 

یی همچون فن بیان خوب که الزمه هاییتوانامدیران نیز توجه به ابعاد شخصیتی آنان و داشتن 

ین و جدیدتر عنوانبهخودکنترلی که امروزه  خصوصاًکار مدیریت است و همچنین فرایند کنترل 

مشخص شده است بسیار اهمیت دارد؛ از  هاسازمانی کنترل و ارزیابی افراد در هاروش نیمؤثرتر

ی هاوهیشبودن در روابط با کارمندان و دبیران و همچنین منعطف بودن در  ریپذانعطافطرفی 

مدیران به  نفساعتمادبهمدارس هوشمند است. داشتن  خصوصاًاز ملزومات شغل مدیریت  کاری

در مدارس هوشمند  ی آموزشی و کاریهاستمیسی اندازراهمدیران در جهت ایجاد و 

 است. کنندهنییتعو  کنندهکمک

و  هامهارتی دبیر، هایتوانمندو  هامهارتی شخصیتی، هایژگیوشرایط علّی  ریتأثبررسی  

مدیران  ی مدیر و کارکنان بر مقوله محوری شایستگیدانشی مدیر و شایستگی هایتوانمند

شمند، نشان داد شدت اثر شرایط علّی بر مقوله محوری شایستگی مدیران مدارس هومدارس 

مقوله  ریتأثو مستقیمی را بر مقوله محوری دارند. بررسی  داریمعن ریتأثشمند مثبت است و هو

شمند بر راهبردها )همکاری و مشارکت با کارکنان و هومحوری شایستگی مدیران مدارس 

مدیریت منابع و آموزشی و ارزیابی مستمر از فعالیت کارکنان( نشان داد شدت اثر سازمان، 

محاسبه  داریمعنشمند بر راهبردها برابر مثبت و هومقوله محوری شایستگی مدیران مدارس 

بر  (ای )عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل فناوریشرایط زمینه ریتأثاست. بررسی  شده

و مشارکت با کارکنان و سازمان، مدیریت منابع و آموزشی و ارزیابی مستمر  راهبردها )همکاری

است و  شدهای بر راهبردها مثبت محاسبه از فعالیت کارکنان( نشان داد شدت اثر شرایط زمینه

گر شرایط مداخله ریتأثکرد. بررسی  تأییدمثبت و معناداری را  ریتأثآماره احتمال آزمون 

ر و کارکنان و شرایط زیرساختی مدرسه( بر راهبردها نشان داد شدت اثر و نگرش مدی هاارزش)
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است و آماره  شدهضعیف محاسبه  باًیتقرگر بر راهبردها مثبت و از نظر شدت مداخله طیشرا

راهبردها بر پیامدها )افزایش  ریتأثمثبت را معنادار نشان داد. بررسی  ریتأثاحتمال آزمون 

ای و عمومی مدیر و کارکنان، هوشمند سازی مدارس و افزایش رفهی حهایستگیشاو  هامهارت

و توانمندی دانش آموزان( نشان داد شدت اثر راهبردها بر پیامدها مثبت محاسبه  هاتیظرف

و  هامهارتافزایش  ریتأثنشان داد.  داریمعناست و آماره احتمال آزمون نیز این اثر را  شده

ی هایتوانمندو  هامهارت ریتأثدیر و کارکنان بر پیامدها؛ ای و عمومی می حرفههایستگیشا

شرایط زیرساختی مدرسه  ریتأثمدیریت منابع و آموزشی بر راهبردها؛  ریتأثمدیر بر شرایط علی؛ 

گر، به ترتیب و نگرش مدیر و کارکنان در شرایط مداخله هاارزش ریتأثگر؛ بر شرایط مداخله

و توانمندی دانش آموزان بر  هاتیظرفافزایش  ریتأث. اندداشتهراه را به هم ریتأثبیشترین میزان 

 را به همراه داشته است. ریتأثگر کمترین میزان ای و شرایط مداخلهشرایط زمینه

بر شرایط علی، شایستگی دانشی مدیر و  مؤثری زادروننتایج نشان داد که از بین عوامل 

ها ی شخصیتی، مهارتهایژگیوبه ترتیب  ازآنپسو  کارکنان اثر بیشتری بر شرایط علی دارند؛

های مدیر قرار دارند. عالوه بر این نتایج نشان داد که ها و توانمندیهای دبیر، مهارتو توانمندی

اثر شرایط علی بر روی مقوله محوری شایستگی مدیران مدارس هوشمند باالتر از اثر شرایط 

این اثر بر هر دو مقوله باال و مثبت است؛ بنابراین شرایط ای است، اما علی بر روی عوامل زمینه

. عالوه بر این نتایج نشان داد که دهدیمقرار  ریتأثی مقوله محوری را تحت تریقو صورتبهعلی 

مثبت و مستقیم بر مقوله محوری  صورتبهدر ابزار پژوهش  شدهمشخصی زادرونشش عامل 

گر نیز ه اثرگذاری مقوله اصلی پژوهش بر شرایط مداخلههستند. نتایج نشان داد ک مؤثرپژوهش 

بر شرایط  مؤثری زادرونباالیی قرار دارد. نتایج نشان داد که از بین عوامل  باًیتقرمثبت و در حد 

 صورتبهو اثر مربوط به آن باال و  کندیمی را اعمال تریقوای، عوامل اقتصادی نقش زمینه

است و عوامل اجتماعی نقش  مؤثرتردی، عوامل اجتماعی مثبت است. پس از عوامل اقتصا

بر پیامدها،  مؤثری زادرونای دارد. نتایج نشان داد که از بین عوامل کمتری بر عوامل زمینه

ی هایستگیشاو  هامهارتی نسبت به نسبت به افزایش تریقوهوشمندسازی مدارس نقش 

ا کمترین نقش مربوط به پیامد افزایش ظرفیت ای و عمومی مدیر و کارکنان دارد و در انتهحرفه

بر شرایط  مؤثری زادروناست. نتایج نشان داد که از بین عوامل  آموزاندانشو توانمندسازی 
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 تریقوو نگرش مدیر و کارکنان نسبت به شرایط زیرساختی مدرسه  هاارزشگر نقش مداخله

بر راهبردها نقش ارزیابی مستمر از فعالیت  مؤثری زادروناست. نتایج نشان داد که از بین عوامل 

است. نتایج مربوط به بررسی مدل  تریقوکارکنان در مقایسه با مدیریت منابع و آموزشی 

کلی و  صورتبهپژوهش نشان داد که مدل کلی پژوهش و اثرات و نقش متغیرهای پژوهش 

 است. دییتأقابل و اثرات متغیرها بر یکدیگر هاهیفرضاست و  دییتأقابلبرازش مدل 

با توجه به مدل اصلی پژوهش مقوله محوری که همان پدیده اصلی مورد نظر این پژوهش 

اثر  شدهمشخصاست و بر راهبردهای  ریرپذیتأثدر مدل  شدهمشخصاست از شرایط علی 

که  گذارندیممستقیم بر راهبردها اثر  صورتبهی گرمداخلهمتغیرهای  نیبنیدراکه  گذاردیم

ای نیز که شامل شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری از بین برد. شرایط زمینه توانینمر آن را اث

مستقیم بر راهبرهای پژوهش اثرگذار هستند. با توجه به راهبردهای انتخابی که  طوربههستند 

ی مدیر هایستگیشای مدیر مدارس هوشمند است، پیامدهای متفاوتی از هایستگیشااز  متأثر

 .شودیمرس هوشمند منتج ما

، شامل مواردی از مقوالت است که مستقیمًا بر پدیده محوری شدهییشناساشرایط علی 

با  توانیماین پدیده هستند که اغلب  دهندهتوسعهو  جادکنندهیای اگونهبهاست و  رگذاریتأث

بر روی بعد ها را پیدا کرد. در این تحقیق و بازبینی حوادث آن هادادهنگاهی منظم به 

های مدیر و کارکنان شایستگی دانشی مدیر و ها و توانمندیی شخصیتی مهارتهایژگیو

 شد. دیتأککارکنان، 

ها آن توانندینمی عوامل خاصی هستند که مدیر مدارس هوشمند طورکلبهی، انهیزمشرایط 

عی عوامل اقتصادی هستند. عوامل اجتما متأثررا کنترل کنند اما راهبردهای مدیر از آن بستر 

که چگونه این عوامل راهبردهای  کنندیمدر این پژوهش مشخص  شدهییشناساعوامل فناوری 

 .کنندیممدیر مدارس هوشمند را تسهیل  اتخاذشده

راهبردها و همان اقداماتی که در پاسخ به مقوله یا پدیده محوری توسط مدیر مدارس 

به  توانیمها اید انتخاب شده و با استفاده از آن، به شکل هدفمندی بشوندیمهوشمند ارائه 

پدیده محوری جامه عمل پوشاند. راهبردهایی این پژوهش نشان داد که همکاری و مشارکت با 

 تواندیمارزیابی مستمر از فعالیت کارکنان  کارکنان و سازمان، مدیریت منابع و آموزشی و
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، که گرمداخلهشرایط  نیبنیدراهش باشد. راهبردهای مناسبی جهت دستیابی به پیامدهای پژو

و نگرش مدیر و  هاارزش، بر بعد گذاردیم ریتأثو بر راهبردها  پردازدیمبه تعدیل شرایط علی 

کرد. از طرفی پیامدها و نتایج این پژوهش، از اتخاذ  دیتأککارکنان و شرایط زیرساختی مدرسه 

ها موجب تحقق مقوله محوری ، تحقق آنزیمآتیموفقکه در حالت  ردیگیمراهبردهایی نشأت 

این پژوهش بر  شوندگانمصاحبهنتیجه  عنوانبه. شودیمی مدیر مدارس هوشمند هایستگیشا

ی و عمومی مدیر و کارکنان، هوشمندسازی مدارس احرفهی هایستگیشاو  هامهارتبعد افزایش 

 .دانکردهاشاره  آموزاندانشها و توانمندی و افزایش ظرفیت

ی مدیر و هایتوانمندو  هامهارتمشاهده کرد با افزایش  توانیم شدهارائهبا توجه به مدل 

شمند کمک کرد. در راستای تدوین هوبه توسعه شایستگی مدیران مدارس  توانیمکارکنان 

ی سازمانی برای توسعه شایستگی مدیران مدارس هوشمند با توجه به هایاستراتژو  هااستیس

 هامهارتمنجر به بهبود  تواندیمالزم است ارزیابی مستمر از فعالیت کارکنان  آمدهستدبهمدل 

 قرار دادهدقیق و شفاف در اختیار کارکنان  صورتبه هایابیارزگردد. در این راستا الزم است که 

مینه باشد. در این ز درکقابلی خوببهی کارکنان هامهارتشود. تا نتایج حاصل از ارزیابی توسعه 

در نظر گرفته شود. منابع مالی و  هامهارتالزم است عوامل اقتصادی مناسب برای توسعه 

 هایستگیشاگردد. همچنین الزم است توسعه  نیتأم هایستگیشای مناسب برای توسعه ابودجه

ی فردی و سازمانی باشد. همچنین باید فرهنگ الزم در سطح هاارزشمتناسب با هنجارها و 

ی ممکن باشد. با توجه به این موارد باید راحتبهجاد گردد تا پذیرش مدارس هوشمند سازمان ای

شرایط زیرساختی مدرسه برای توسعه مدارس هوشمند فراهم گردد. فضای مناسب و کافی 

 صورتبهی ارتباطی فراهم گردد. با فراهم کردن تمامی شرایط هارساختیزمحیط آموزشی و 

ای و عمومی مدیر و کارکنان، ی حرفههایستگیشاو  هامهارتزایش به اف توانیم واررهیزنج

. با توجه به افتیدستو توانمندی دانش آموزان  هاتیظرفهوشمند سازی مدارس و افزایش 

مدل الزم است مدیران باید تعهد و تعلق سازمانی مناسبی برای اجرایی کردن مدرسه هوشمند، 

ی باال و تفکری خالق الزم را داشته باشند. این ریپذتیولمسئی جامع مدیریتی، سطح زیربرنامه

برای  روزبهی و تکنولوژی افزارسختافزاری و منجر به تجهیز مدرسه به سیستم نرم تواندیمامور 

 .مدیران و امکانات الزم جهت تجهیز مدارس گردد
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 . دادارائه  را زیر یشنهادهایپ توانیم، پژوهش یهاافتهی ازآمده دستبه نتایج اساس بر

  ی آموزشی هوشمند هادورهبا توجه به ضرورت وجود اطالعات مستمر در مورد

و در  اجراشدهی هادورههوشمند اطالعات مربوط به  مدارس مدیران شودیم، پیشنهاد برگزارشده

 ی تهیه نماید.افزارنرممکتوب و  صورتبهحال اجرا را 

  والت است که مستقیماً بر پدیده محوری ، شامل مواردی از مقشدهییشناساشرایط

با  توانیماین پدیده هستند که اغلب  دهندهتوسعهو  جادکنندهیای اگونهبهاست و  رگذاریتأث

ی شخصیتی مدیر، هایژگیوها را پیدا کرد. شناسایی و بازبینی حوادث آن هادادهنگاهی منظم به 

تگی دانشی مدیر و کارکنان در فرایند جذب و و شایس های مدیر و کارکنانها و توانمندیمهارت

ی مختلف صورت گیرد. پیشنهاد هاتستو  هاآزموناستخدام مدیر مدارس هوشمند در قالب 

باال، فن بیان خوب،  نفساعتمادبه، با ریانتقادپذاز مدیرانی که دارای شخصیت  شودیم

رس هوشمند استفاده گردد. ی باال که میل به خودکنترلی باالیی دارند در مداریپذانعطاف

های مدیر و کارکنان مانند داشتن تجربه و سابقه کاری ها و توانمندیبه مهارت شودیمپیشنهاد 

ی کاربردی و کارایی مدیر و کارکنان توجه ویژه شود. در مدارس هامهارتخوب، توجه به 

عات خوبی دارند، هوشمند از مدیران و کارکنانی که قدرت و توانایی یاددهی و انتقال اطال

ها و توانمند در امور اجرایی هستند، آشنا با قوانین و مقررات هستند، به دنبال کسب مهارت

های روانشناسی خوبی برخوردارند، از مهارت ، روابط عمومی قوی دارند،روندیمرفتارهای علمی 

 ی باال دارند استفاده شود.گذارهدفتوانایی 

  ای مانند شرایط اقتصادی موجود، وضعیت زمینهمدیران مدارس هوشمند شرایط

ی شناسایی کنند تا بتوانند از اثرات مثبت شرایط علی در خوببهاجتماعی و شرایط فناوری را 

به شرایط  ایزمینهاز بین شرایط  شودیمجهت ایجاد راهبردهای مناسب بهره بگیرند. پیشنهاد 

ران و متولیان مدارس هوشمند با توجه به مدی شودیمی شود. پیشنهاد اژهیواقتصادی توجه 

ی اجتماعی موجود در جامعه هدف به نفع ایجاد و توسعه راهبردهای مناسب در هالیپتانس

ی منابع مالی و بودجه کافی، سازفراهممدارس هوشمند بهره ببرند. مدیران مدارس هوشمند با 

ی مناسب در مدارس هوشمند ها و هنجارهای جامعه در خصوص ایجاد راهبردهاتوجه به ارزش

 بر کارایی خود بیفزایند.
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 و  هاارزشگری مانند شرایط زیرساختی مدرسه و شرایط مداخله کهییازآنجا

ی جاری مدیر و کارکنان در شرایط حال در ارائه راهبردهای مناسب مدارس هوشمند هانگرش

مان مناسب و برنامه مناسب دارند تا حد امکان تعدیل گردند و ز گرمداخلههستند و نقش  مؤثر

در جهت ارتقا شرایط زیرساختی مدارس هوشمند صورت گیرد و مدیریت مدارس هوشمند سعی 

ی خود و کارمندان مدارس داشته باشند و در ارائه راهبردهای فعلی هانگرشو  هاارزشدر بهبود 

عدیل فضای مناسب و با ت شودیمپیشنهاد  گر نگذارند.خود انرژی مازاد در این شرایط مداخله

ی ارتباطی کامل و کافی شرایط زیرساختی مدارس هارساختیزکافی محیط آموزشی و ایجاد 

 بهبود یابد. انیو متولتوسط مدیریت 

  در  هاسازمانمدیران مدارس هوشمند از راهبرد همکاری و مشارکت با کارکنان و

و هوشمندسازی  آموزاندانش یهاتیظرفجهت بهبود پیامدهای مدارس هوشمند مانند افزایش 

ی از راهبرد ارزیابی ریگبهرهمدیران مدارس هوشمند با  شودیممدارس استفاده کنند. پیشنهاد 

ی مدیریتی خود در هایستگیشامستمر از فعالیت کارکنان در دستیابی به پیامدهای ناشی از 

 .ببرندمدارس هوشمند بهره 
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