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 : دهیچک

باشد. روش  زش و پرورش میهدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین شایستگی مدیران مدارس در اسناد باالدستی نظام آمو

ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه و  باشد. برای تحلیل داده توصیفی می -پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی

سند مهم نظام آموزشی کشور از جمله سند تحول بنیادین آموزش و   4باشد. جامعه پژوهش  نمونه پژوهش برابر می

باشد.   ی میمل  یبرنامه درس، نقشه جامع علمی کشور و تیو ترب میدر نظام تعل  نیادیتحول بن ینظر   یمبانپرورش،  

آوری و  هایی که با شایستگی مدیران مدارس مروبط بودند جمع سند مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند و گزاره  4محتوای 

مورد مقایسه و بررسی قرار  های بدست آمده از چهار سند به منظور بررسی دقیق تر   اند. سپس گزاره استخراج شده

ای و اجرایی به عنوان الگویی برای شایستگی   اند. نتایج پژوهش حاضر نشان داده است که سه مولفه اعتقادی، حرفه گرفته

 رانیآن در انتصاب و انتخاب مد یالگو ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها نیکاربست ا  مدیران مدارس انتخاب شده است.

بسنجند و  ستهیشا  رانیخود را از لحاظ انتخاب و انتصاب مد یکند تا تب علم  یکشور را قادر م  آموزش و پرورش و مدارس

حرکت خود را جهت ارتقا   یو سو تو سم رییتغ یز یبه برنامه ر  یخود را از برنامه روز  یقطب نما حرکت علم  کیبه عنوان 

  .ندیآن را روشن نما یفیک
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Abstract: 

The purpose of this research is to investigate and explain the competence of school principals in the 

upstream documents of the education system. The present research method is qualitative and analytical-

descriptive. Content analysis method was used to analyze the data. The society and the research sample are 

equal. The research community includes 4 important documents of the country's education system, including 

the document of the fundamental transformation of education, the theoretical foundations of the 

fundamental transformation in the education system, the comprehensive scientific map of the country and 

the national curriculum. The contents of 4 documents were analyzed and the propositions related to the 

competence of school principals were collected and extracted. Then the propositions obtained from four 

documents have been compared and examined for a more detailed examination. The results of the present 

research have shown that three components of faith, professional and executive have been chosen as a 

model for the competence of school administrators. The application of this model, its dimensions, 

components and indicators in the appointment and selection of education managers and schools of the 

country enables them to measure their scientific fever in terms of the selection and appointment of 

competent managers and as a compass, their scientific movement from Change the daily plan to plan and 

clarify the direction of your movement to improve its quality. 
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 مقدمه

 روزافرزون پیشررفت و جهرانی شردن عصرر در

 مهمتررنن عنوان بره انسرانی ۀسررما  تکنولروژی،

 رقابتی مزنت کسب عامل تنها و سازمانها  ۀسرما 

 و مرالی منرابع امرروزه رود. مری شرمار بره پانردار

 آنرد نمی به حساب سازمانها مزنت تکنولوژنك تنها

 منردتوان و مسرتعد مدنرانی داشتن اختیار در بلکه

 را منرابع سرانر نقرص نا و فقدان که میتواند است

 پرر دنیرای (. درKhanifar et al,2020کنرد  جبرران

 در کلیردی هرای اهرم از یکری مدیران امروزی تحول

 مردیران داشرتن و شمار میرونرد به سازمانها اداره

 امواج کشاکش در را ها سازمان بتوانند که توانمند

 سروی بره قیرتموف برا رقابرت و خروشان تحروالت

ملری   رقابرت مزیرت یرک نماینرد هردایت آرمانهرا

(.یکی از Zahedi and Sheikh,2010میشود  شناخته

هایی که نیاز به یک مدیر توانمند دارد، مدرسره  ارگان

مدرسرره برره عنرروان نررك سررازمان نادگ رنررده    اسررت.

نقش مهمي در توسعه پاندارجامعه دارد چرا كه بره  

ردازد.منرررابع موضررروه مهرررم ترب رررت انسرررانها م پ

انسرراني ارزشررمندترنن منررابع سررازماني محسرروب  

 م شوند كه برا دانرش، كوشرش، همراهنگي و بهرره

هررا ، اهررداف سررازماني را   گ ررر  از تمررام ترف ررت

منابع انسراني  .(Mirkamali, 2010  محقق مي كنند

ا  هسرتند   هرا  برالقوه هرا و قابل رت دارا  تواناني

سررازماني    رنرز  و مرردنرنت در محر ط كره برا برنامرره

فعل ت مري نابنرد. دسرت ابي بره انرن مهرم ن ازمنرد  

درك و شرررناخت جرررامع از افرررراد و فرررراهم آوردن  

اسررت.ن ي از  تررالششرررانط مناسررب برررا  كررار و 

راه ارها  مهم برا  تحقق انن امر قرار دادن افراد  

در جانگاه و مسئول ت مناسرب برا آگراهي، توانراني،  

ان به واسرطه تجارب و قابل ت ها  آنان است.مدنر 

وتانف و اخت اراتي كره برر عهرده دارنرد، مري تواننرد  

نقش بسزاني در راهبرر  و هردانت سرازمان هرا برر 

عهده داشته باشرند لرذا فراننرد انتخراب و انتصراب 

نگر  انجرام   آنان باند آگاهانه، هوشمندانه وبا آننده

شود تا افراد شانسرته برر مسرند مردنرنت كرار آمرد  

 (.Piryaei and Niknami,2017 مدارس بنش نند

در همرر ن راسررتا بررر آن هسررت م تررا بررا تعرنررف  

فراننررد  روشررن و شررفاف مبتنرري بررر صررداقت و  

ا  را بررا  مردنرنت مردارس  كاراني، افرراد شانسرته

. انن ركن اصلي نظام تعل م و ترب ت انتخراب كنر م

 سرازمان، هرر شکسرت یرا موفقیرت عامرل اولرین

زمان سرا آن مردیریت خصرو  بره انسرانی عامرل

 ترافرت و دقرت برا سرازمان هر مدیریت اگر .است

را  خرود وترایف تواند می حتما   شود، انتخاب خا 

 از .دهد پیشرفت را سازمان و داده انجام درستی به

بایرد  کره مهمری هرای سرازمان و هرا بخرش جملره

 خرود مردیریتی ۀشریو در اساسری تحروالت پرذیرای

 Haj Hasani,Sanazاسرت   وپررورش آموزش باشد،

et al,2020.) تغییرر تغییرری، حراوی چنرین البتره 

 هرم آموزشری مردیریت برا مررتبط عناصرر تعراریف

 ۀبردن دیگرر اجرزای کره معنرا ایرن بره برود، خواهرد

 تعریرف ...یرا مردیر یرا معلرم مثرل کشرور آموزشی

 موازات به عبارت دیگر، به .گیرند می خود به دیگری

 مفهروم، یرک عنروان بره آموزش که جدیدی تعریف

 اجرزای گیررد، خرود مری بره رونرد و ساختار انه،سام

 سراختاری تغییررات ۀورط بره هرم آموزشی ۀسامان

 مدرسه که چنان مثال، آن برای .کنند می پیدا ورود

 جوامرع در مردیریتی تحوالت حیاتی مرکز عنوان به

 عنروان بره آمروزان شرود، دانرش مری تعریف علمی

 بره مردارس مردیران راهبرردی، انسرانی نیروهرای

 عنروان بره اولیرا تحوالت راهبردی، پیشروان انعنو

 پیشرروان عنروان بره معلمان و راهبردی همراهان

 Mohammadiشد  تعریف خواهند راهبردی آموزش

et al,2016 .) 
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 انتصرراب و همانگونرره کرره گفترره شررد انتخرراب

 تررین حسراس و تررین مهرم از شایسرته مردیران

 برود  خواهرد سرازمان هرر کرار فراینرد در مسرائل

 تشخیص مدیران و انتصاب و انتخاب برای براینبنا

مرالك   و معیارهرا به افراد، ترین شایسته برگزیدن و

 بالیاقرت، شررایط و واجرد افرراد ترا اسرت نیاز هایی

بگیرنرد.  عهرده بره را سرازمانی هرای پسرت تصردی

 پررورش در و آمروزش نظرام مردیریت و رهبرری

 و مردارس ۀتوسع اصلی عامل آن، مختلف سطوح

 کرارگزاران و مجرری اسرت. چراکره جوامع پیشرفت

 آن رهبرران و آموزشری، مردیران نظرام هر در اصلی

 مأموریت های و وتایف عهده دار هستندکه نظام

 ,Rezaei & Tarinنظام هستند  آن پیچیده و دشوار

 آمروزش معلمران به مدارس که اعتقاد این .(2017

حاضرر   عصرر در دارنرد، نیراز متعهرد و شرده داده

 ۀنروب بره آنهرا امرا اسرت افزایش حال در همچنان

ترا  دارنرد نیراز توانمدد بسیار مدیران هدایت به خود

 دانرش آمروزان بررای را آمروزش هرا بهترین بتوانند

 مدرسه عملکرد مدیریت کنند. بنابراین فراهم خود

 غیر طور به و معلمان عملکرد بر مستقیم طور به

 تحصریلی دانرش آمروزان پیشررفت برر مسرتقیم

سرهل  کوتراهی، گونره هرر میگرذارد و ترأییر همدرس

سوی   از پرورش و آموزش ۀزمین در اشتباه و انگاری

 جبران ناپذیری و زیانبار نامطلوب، تأییرات مدیریت

 Ghaemiداشرت  خواهد جامعه کل و افراد رشد در

et al,2020.) 

 مرردارس در موجررود وضررعیت مطالعرره بررا

 مشرکالت از یکری کره میشرود مشخص کشورمان

 کار کیفیت بودن نامناسب ام آموزش و پرورشنظ

که   میدهد نشان واقعیت ها .است مدارس مدیران

 ایران در آموزش مدیران عملکرد ضوابط و مقررات

نظرام آمروزش  پاسرخگوی و اسرت مربهم و کلری

صرالحیت   فاقرد مردیران اکثریرت و نیست وپرورش

 عردم ناشری از ایرن کره هسرتند الزم حرفره ای های

 مهارت و به روز دانش کمبود و یرانمد کافی تبحر

 ناکارآمرردی مرردارس باعرر  کرره اسررت آنرران

هرای  (. پژوهشMosakhani & et al, 2010میشود 

بسیاری در این زمینه صورت گرفتره اسرت از جملره 

Vosoughi  2020  در پژوهشررررری تحرررررت عنررررروان )

 ها، بخشررنامه محترروا  تحل ررل و مقانسرره

 مرردنران انتخرراب ها  نامه شرر وه و ها نامرره آئ ن

 مدنرنت در مدنران انتخاب ها  شاخص مدارس با

 طورکلی اسالمي به این نتیجه رسیده اسرت کره بره

 نروه قبیرل از مردیران عمرومی هرا  ویژگی میران

 و تحصیالت سطح تأهل، وضعیت سن، استخدام،

 و زمینره ایرن در ها  مصروب نامره آئین و قروانین

 ودوجر فاصله حدود  تا اسالم، دستورات و قوانین

پرژوهش  ها  یافتره اسراس بر مقاله پایان در دارد.

 انتصراب شررایط بهبرود منظور بره پیشرنهادهایی

 است. شده ارائه کشور مدارس مدیران

Manzari Tavakolli and Kahkouji  2022  در )

 گرام بیانیره تربیتری اهداف ای با عنوان تبیین مقاله

کرره اهررداف   اند دهیرسرر جررهینت  نیرربرره اانقررالب  دوم

 اریبسررامد بسرر یاجتمرراع -یاسرریسرراحت س  یترریترب

انرد. اهرداف سراحت  را به خود اختصرا  داده ییباال 

بسرامد را بره خرود  نیدومر  یاخالق -یاعتقاد یتیترب

و  یانررد. بسررامد سرراحت اقتصرراد اختصررا  داده

  یشرتر یقرابرت ب  یو فناور  یبا ساحت علم یا حرفه

 گریکردیسراحات برا   نیرا کیارتباط نزد انگریدارد که ب

 یها بسررامد مربرروط برره سرراحت نیسررت و کمتررر ا

 است. یبدن -یستیو ز  یو هنر  یشناخت  ییبایز 

Shabani et al  2018 در پژوهشی تحت عنوان )

یی دوره ابترردا  رانیمررد  یبرررا یسررتگیشا  یارائرره الگررو

به ایرن نتیجره رسریده  شهر تهران  وپرورش آموزش

 مردیران بررای شایسرتگی بهینره الگروی اند کره کره

 کردام شهر تهران آموزش وپرورش اییابتد مدارس
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 کره اسرت شراخص 124 از مرکرب الگرو ایرن .اسرت

 دومرین  .باشرد مردارس در مردیران مددیار میتواند

 الگروی کره سرت آن بیرانگر حاضرر پرژوهش یافتره

 مرکب از الگو این .است ابعادی چه از مرکب مذکور

 ذهنی بعد شامل اولویت ترتیب به که است بعد 6

بعرد  فرردی، برین بعرد فرردی، درون بعرد بینشری،

 در اسرت رهبرری بعرد و عملکرردی بعرد اخالقری،

 سرازنده های مؤلفره حاضر پژوهش یافته سومین

 مهارتهرای شرامل کره است مورد  13 الگوی مذکور

های   شایسرتگی ادراکری، مهارتهرای گیرری، تصرمیم

 هرای مهارت تیمری، کرار ای، حرفره رفتار شخصیتی،

ارزشری،   های سرتگیشای ای، حرفره اخرال  ارتبراطی،

 و دانرش اجرایری، مردیریت انسرانی، منابع مدیریت

چهرارمین  اسرت مدیریت و سازی استاندارد مهارت،

 از یرک هرر کره آنسرت بیرانگر حاضر پژوهش یافته

هایی  شاخص چه از مرکب مذکور الگوی های مؤلفه

 است.

Ibrahimzadeh and Nazem  2018 در )

  یمولفره هرا نیو تردو ییشناسراپژوهشی با عنوان  

  ییمردارس ابتردا  رانیمردی  سرتگیمؤیر برر مردل شا

  115توجه بره اند که  به این نتیجه رسیده تهران شهر

  ،یفررد  یهرا  یستگیشاخص، تعداد چهار مؤلفه شا

 یتیر یمد  یها  یستگیشا  ،یفرد  نیبی ها  یستگیشا

شرد.    ییشناسا  یو تخصص یعلم یها  یستگیو شا

برر   یادار معن  و هر چهار مؤلفه ایر مثبت  نیهمچن

داشررتند کرره    ییمرردارس ابترردا  رانیمررد  یسررتگیشا

را بررر آن   ریتررأی نیشررتر یب یتیر یمررد  یهررا  یسررتگیشا

 داشت.

Bonyadi et al  2018  در مقالرره تحررت عنرروان )

طراحی و تبیین الگروی شایسرتگی مردیران مردارس  

بر مبنای سند تحرول بنیرادین آمروزش و پررورش و  

اند کره   دهدیگر اسناد باالدسرتی بره ایرن نتیجره رسری

الگوی شایستگی استخراج شده از اسرناد باالدسرتی  

ای مری  دارای سه مولفره اعتقرادی، اخالقری و حرفره

 باشد

اکنون در این پرژوهش سرعی شرده اسرت ترا بره 

سررند    4بررسرری شایسررتگی مرردیران مرردارس طبررق 

مهرم تحرول بنیررادین در آمروزش و پررورش، برنامرره  

نظرام   درسی ملی، مبرانی نظرری تحرول بنیرادین در

تعلیم و تربیت و نقشه جامع علمی کشور پرداخته  

هایی از قبیررررل    شررررود و همچنررررین برررره پرسررررش

های شایسرررتگی در سرررند تحرررول بنیرررادین  مولفررره

های شایسرتگی   آموزش و پرورش کدامنرد،، مولفره

و  میدر نظررام تعلرر  نیادیررتحررول بن ینظررر   یمبرراندر  

هایی   اند، چره مولفره به چره صرورت کارشرده تیترب

بح    کشور  ینقشه جامع علمشایستگی در    درباره

های شایستگی در برنامه درسری   شده است، مولفه

 ملی کدامند،

 

 روش تحقیق

 اسرت. شرده انجرام کیفری با رویکررد حاضر تحقیق

بروده  تحلیلری -توصریفی حاضرر، پرژوهش روش

همچنرین   و متون اسرناد منتخرب آن طی که است

شایسررتگی مرردیران مررورد  بررا مرررتبط مسررتندات 

اسرت. اسرناد انتخراب   گرفتره قررار بررسی و تحلیل

اند. در ایرن  آمده 1شده برای تحلیل در نمودار شماره

سند برا دقرت مرورد تحلیرل و بررسری    4روش متون 

هایی که مربوط بره شایسرتگی   اند و گزاره قرار گرفته

مرردیران مرردارس هسررتند اسررتخراج شررده اسررت.  

سررند مررورد   4هررای بدسررت آمررده در  سررپس گزاره

انررد و در نهایررت سرره   ررسرری و تحلیررل قرررار گرفتهب

سررند مشررترد بودنررد برره عنرروان   4مولفرره کرره بررین 

الگرروی شایسررتگی مرردیران مرردارس انتخرراب شررده 

 است.
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 اسناد انتخاب شد جهت تحلیل -1نمودار شماره

 

 های تحقیق یافته

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

هررای اعتقررادی،  تقویررت شایسررتگی 2-3راه ررار 

ا  مرردیران و معلمرران و تح رر م   و حرفرره القرریخا

نقررش الگرروني آنرران و فررراهم آوردن سرراز و کارهررای 

اجرایرری برررای مشررارکت فعررال و مررؤیر ایشرران در 

های پرورشی مدارس  های تربیتی و فعالیت برنامه

ترب ترري مدرسرره برره   النو واگررذار  مسررئول ت كرر

  مدنران مدارس

  8-6اه ارر 

و اعتقررادی  ای  هررای حرفرره تقویررت شایسررتگی

مرردیران و معلمرران و فررراهم آوردن سرراز و کارهررای 

اجرایرری برررای مشررارکت فعررال و مررؤیر ایشرران در 

 های پرورشی مدارس های تربیتی و فعالیت برنامه

  23-1راه ار

هررا  موجررود برررا    اسررتفاده بهینرره از ترف ررت

گسترش فرهنگ تف رر و پرژوهش در بر ن مردیران،  

یراز نظرام تعلریم مرب ان و تأم ن پژوهشگر مرورد ن

وتربیررت رسررمی عمررومی و حمایررت از پژوهشررگران  

 فعال و مجرب

 13راهبرد کالن

هرای  ها و توانمندی توسعه مستمر شایستگی

 ای فرهنگیان اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه

 9راهبرد کالن

اسرررتقرار نظرررام مررردنرنت ایرررربخش، كارآمرررد،  

پررذنر و پاسررخگو و بسررتر سرراز  برررا   مسررئول ت

ظررام كارآمررد منررابع و مصررارف در نظررام اسررتقرار ن

 تعلیم و ترب ت رسمي عمومي

 برنامه درسی ملی

مؤمن، خال ، متعهد، منعطف،اهرل    یمعلم . 1

  و ریمرد  ،یتیراهبر ترب ر،ینگر، مشارکت پذ  ندهیفکر، آ

 یحرفره ا یهرا  تیسعه صدر و صالح  یمدبر و دارا

 .است

 یر یادگیر طیو توسعه محر نیتأم تیمسئول . 2

 دانش آمروزان  یفطر   یها  شیگرا  ییشکوفا  یرا برا

 .عهده دارد بر

و  یترریترب یهررا  تیررخلررق موقع تیمسررئول . 3

برنامره  یابیاجرا و ارزش  ن،یتدو ایانطبا   ،یآموزش

را در سرطح مدرسره برر عهرده   یتریو ترب یدرسی  ها

 .دارد

 ا،یررسررازنده و پو  ح،یروابررط صررح یبررا برقرررار  . 4

 هیرکل  یرا بررا تیرامکان درد و اصالح مرداوم موقع

برره   یابیو دسررت (کارکنرران و خررانواده هررا  عوامررل

 .سازد  یفراهم م  رندهیادگیسازمان 

و   ییپاسررخگو یمتناسررب برررا  اراتیرراز اخت  . 5

 امررور مدرسرره برخرروردار هیرردر کل  یر یپررذ تیمسررئول

 .است

 نقشه جامع علمی

 6راهبرد كالن 

 عنوان سند

 برنامه درسی ملی

نقشه جامع علمی  

 کشور

مبانی نظری تحول  

بنیادین در نظام 

 تعلیم و تربیت

سند تحول بنیادین 

 آموزش و پرورش
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از  تحرول و نوسرازن نظررام تعلر م و ترب رت اعررم

 منظررور ش و آمرروزش عررال  بررهآمرروزش و پرررور  

تحقرق  انطبا  با مباني تعلر م و ترب رت اسرالمي و

 اهداف كالن نقشه

 8راهبرد ملی

باال بردن توان مدنرنت منرابع انسراني و ارتقرا   

ان و منزلررت اجتمرراع  و   علمرر  و حرفرره صررالح ت

 سطح مع شت  معلمان

 9راهبرد ملی

 بره مردارس مردنرنت سرازوكار تقونرت و اصالح

 آنها تقان كارآمدنار  منظور

 31اقدام ملی

هرران   انجرراد سررازوكارهان سررنجش توانمنررد ن

و معلمررران و عمل ررررد مررردارس،   آمررروزان دانرررش

 آموزش،مجرن مستقل از مؤسسات

 45اقدام ملی

سررراالر  و طراحررر    سرررتقرار نظرررام شانسرررتها

پرذنرن و پاسرخگون    مسرئول ت سازوكارهاني برا 

 هان آموزش و پرورش در مدنرنت

 49اقدام ملی

هرران مرردنرنت   افررزانش اخت ررارات و مسررئول ت

هرا و ارزشر اب  مسرتمر  چارچوب برنامره مدرسه در

 پرورش آموزش و

 50اقدام ملی

آموزان با مدرسره  افزانش هم ار  اول ا  دانش

 ها خانواده و آموزش

 8راهبرد كالن 

برا تأك رد  ترب ت و توانمندساز  سرمانه انسراني

فرنن و خودبراور كرارآ بر پرورش انسرانهان متقري و

در تول ررد علررم، فنرراور  و   وخررال  و نرروآور و توانررا

ارز شررها  اسررالمي و ن ازهررا   نرروآور  متناسررب بررا

 جامعه

 6راهبرد ملی

اسرتفاده از حررداكثر ترف ررت و تجررارب نخبگرران،  

اعضرررا  ه ئرررت علمررري، مررردنران و   دانشرررمندان،

دولتي و غ ردولتي  متخصصان شاغل و بازنشسته

 و پژوهش.و خصوصي در آموزش 

 3اقدام ملی

برررازتعرنف نظرررام انتصررراب و ارتقرررا  مررردنران  

و پژوهشررررري، اسرررررتادان و  نهادهرررررا  آموزشررررري

ك فرري و تقونررت   هررا  پژوهشررگران براسرراس مررالك

 در نهادها  آموزشي  ته ساالرینظام شانس

 مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

 رشردنافته، ازافرادنسربتا   ای مجموعره مرب ران:

 شانستگی  کسب لحاظ به که خ رخواهی و دلسوز

 از تروجهی قابل مراتب وتحقق وجمعی فردی های

 سرنگ ن مسرئول ت خرونش، وجود در ط به ح ات

 رشرد بررای سرازی زم نره و دنگرران هدانت به کمک

 گ ری شکل راستای در را دنگر افراد وجودی وتحول

 .اند گرفته عهده بر صالح جامعة مداوم وپ شرفت

 جامعره، هرر پانردار و جانبره همره تپ شررف

 خرال ، متعهرد، مرؤمن، هرا  انسران وجود ن ازمند

 و فعرال ام ردوار، انگ رزه، دارا  منضربط، كارآمرد،

 سرو  بره جامعره حركرت در كره اسرت درسرت ار 

 مري انفرا را اساسري نقرش نظرر مرورد پ شررفت

 .نمانند
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 ترب رت فراننرد از شکلی وعمومی رسمی رب تت

 مردنرنت و نظرارت تحرت نرا و مدرسره در کره است

 شررانطی در تنهرا و پرذنرد مری صرورت مدرسره

 ترب ت نوه انن توان می موقت طور به و اضطراری

 .داد سامان مدرسه از خارج در را

و مردارس   یسازمان  یها روابط عادالنه در مح ط

 ب ن معلمان و مدنران

 محبوب ت و مقبول ت

 تعامل همه جانبه

 همه جانبه نگر 

 یمسئول ت پذنر   و یحق محور 

 یآننده نگر 

وتعراون در   یهمکرار   یکرانون  یاز جلروه هرا ینک

اسرررت کررره مدرسررره و  یمدرسررره، در نسررربت وی قررر

کننرد. در انرن نگررش، خرانواده و    یمر  برقرار خانواده

مکمرل همردنگر خواهنرد   یترب تر یمدرسه دو فضا

ونژه برا توجره بره انرن کره والردنن، براسراس   به بود.

باند نقش تع  ن کننرده  پ ش گفته، یحقوق یمبان

داشررته   یترب ررت رسررم یاجرانرر یسررازو کارهررا  دری  ا

باشررند، الزم اسررت اول ررا بررا معلمرران و مرردنرنت  

مسررتمر داشررته باشررند و همررواره    ارتبرراط مدرسرره

 مدرسه محل تردد آنان باشد

 تمرام بر ن وفکرری ذهنی گرائی هم نوعي انجاد

 از اعم وعمومي رسمي ترب ت نظام اندرکاران دست

 رنررزان، برنامرره ارشررد، مرردنران گررذاران، اسررتس 

 مدارس ومرب ان مدنران و كارشناسان

تدونن برنامه ها  بلنرد مردت و م ران مردت برر 

 اساس انجام مطالعات آننده نگر

 فرماندهي

 به اهداف ترب ت: یدست اب  یعوامل برا یراهبر 

توسعه وتقونت مشاركت م ران افرراد سرازمان 

 یبراساس اخوت اسالم

 نظارت

 رقرار  انسجام، تعامل و هم افزانيب

 دنن محور  و بسط عدالت ترب تي

 مسئول ت پذنر  و پاسخگوني

 مشاركت جوني

 پژوهش محور 

 همه جانبه نگر 

 شفاف ت در امور.

 نقاط اشتراد

پس از بررسی های صورت گرفته نقاط مشرترد  

اسرناد مهرم ذکرر شرده   4شایستگی های مدیران از 

بره شررح زیرر مری باشرند  به دسرت آمرده اسرت کره 

 نمایید. همانطور که مشاهده می

 

 . نقاط اشتراد اسناد بر بح  شایستگی مدیران مدارس1جدول شماره

 ها شایستگی سند

 پذیر، نظارت ای، مشارکت فعال، متفکر، علمی، مسئولیت اعتقادی، اخالقی، حرفه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

پذیری، برقراری ارتباط،   آینده نگر، مشارکت فعال، اخالقی، مسئولیتاعتقادی، خال ، متفکر،  برنامه درسی ملی

 سعه صدر، منعطف

 پذیری، برقراری ارتباط، اعتقادی ای، مسئولیت علمی، حرفه نقشه جامع علمی کشور

رتباط، همه جانبه نگری، پذیری، انضباط، نظارت، برقراری ا اخالقی، اعتقادی، مسئولیت مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت

 مشارکت فعال، علمی
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اکنون نقاط مشترد شایستگی های فو  به  

صورت مولفه درآمده و در جدول فو  در نمودار  

 بیان شده است. 2شماره

 
 مولفه های بدست آمده از اسناد مهم باالدستی  .2  نمودار

 

 بح  و نتیجه گیری

به عنوان   رانیو نقش مد گاهیجا تیامروزه اهم

سرازمان   یو ادراه کنندگان اصل تگرانیطراحان، هدا

ها  سرازمان  لیدل  نی. به همستین  دهیپوش یبر کس

را بره مثابره  رانیمد  نیتر  ستهیکنند تا شا  یتالش م

و   نردیجذب و حفظ نما ،ییشناسا  ،یرقابت تیمز   کی

و   ذبمرررؤیر انتخررراب، جررر  یهرررا نظام  یر یبررره کرررارگ

از  عتررایطب  زیررو توسررعه آنهررا ن یابیررارز  ،ینگهرردار 

  رانیبرخرروردار اسررت. مررد ژهیررمهررم و و  یگرراهیجا

 گذارنرد،یم  ریمردارس ترأی  یمدارس بر همه جنبه ها

 دشانیکنند که تول  یرا اداره م ییها آنها سازمان رایز 

آن قردر سراخته و  دیرسرانها باان نیرانسان اسرت و ا

مهرارت، جرذب   براپرداخته گردنرد کره بره سرهولت و 

 رانیمررد  نیشرروند. همچنرر  یکررار و زنرردگ  یبازارهررا

 یعنرریخررود را بررر اهررداف مدرسرره،  ریتررأی نیشررتر یب

گذارنررد. همانگونرره کرره    یدانررش آمرروزان مرر  تیررترب

متفاوت است، افراد   گریکدیاحراز مشاغل با  طیشرا

 هرا، ییاسرتعدادها، توانرا هرا، یسرتگیازلحراظ شا زین

تفاوت دارنرد.  گریکدیبا  دابعا ریها و سا رغبت ق،یعال 

  رانیمررد  یسررتگیشا  یالگررو نیتببرر لیرردل  نیبرره همرر

. نتررایج برخرروردار اسررت ییبرراال  تیررمرردارس از اهم

هررای   باشررد گزاره پررژوهش حاضررر برردین صررورت می

مربرروط برره شایسررتگی مرردیران اسررتخراج شررده و  

هررای اسررتخراج شررده در اسررناد، مررورد   سررپس گزاره

مقایسه گرفتند و در نهایرت سره مولفره بره عنروان 

سررند   4الگرروی شایسررتگی مرردیران مرردارس از ایررن 

بدست آمده است که در نمودار زیر قابرل مشراهده 

 است.

 
 الگوی نهایی شایستگی مدیران مدارس  .3 نمودار 

 

 الگرو ابعراد، مؤلفره هرا و شراخص نیرکاربست ا

آمرروزش و  رانیآن در انتصرراب و انتخرراب مررد یهررا

کنررد تررا تررب   یپرررورش و مرردارس کشررور را قررادر مرر

  رانیخررود را از لحرراظ انتخرراب و انتصرراب مررد یعلمرر

قطب نما حرکرت   کیبسنجند و به عنوان  ستهیشا

و   رییتغ یز یبه برنامه ر  یخود را از برنامه روز  یعلم

آن را  یفریحرکت خود را جهت ارتقا ک یو سو تسم

 .ندیروشن نما
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