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Abstract
The aim of the present study was to compile the components of professional
orthodoxy of foster care assistants based on Islamic teachings by qualitative
research method of content analysis. Data were collected using semi-structured
interviews. The study population consisted of first grade secondary education
assistants in the cities of Bushehr province who participated in the interview using
purposive sampling method and theoretical saturation rule of 24 deputies. To
validate the findings, the participants' feedback method was used, which
confirmed the accuracy of data analysis and results, and the extracted concepts
were drawn in the form of a network of themes. The results of the study included
109 basic themes, 16 comprehensive themes and 5 organizing themes including
cognitive competencies, managerial competencies, behavioral competencies, skill
competencies and emotional competencies as a criterion for their selection in
accordance with Islamic teachings which are of special importance created. And
to validate the findings, the participants' feedback method was used to confirm the
accuracy of the data analysis and the results, and the extracted concepts were
drawn in the form of a network of themes. Conclusion: The statistics of the
professional qualifications of educational assistants in the education organization
is a criterion for selecting them according to Islamic teachings.
Keywords: Professional Meritocracy, Islamic Teachings, Educational
Assistants, Competency model, Islamic Management.
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چکيده
پژوهش حاضر ،با هدف تدوین احصاء شایستگیهای حرفهای معاونان پرورشی برر ااراآ ومر

هرای

ااالمی انجام گرفت .ا منظر روش شناای ،کیفی ،ا ن ع تحلیل مضم ن و گردووری داد ها برا اارتفاد

مقاله پژوهشی

ا مصاحبه نیمه ااختاریافته انجام پذیرفت .جامعه پژوهش ،شامل معاونران پرورشری مت ارهه دور او
شهراتانهای ااتان ب شهر ب د که با ااتفاد ا روش نم نهگیرری هدفمنرد و اادرد اشرباع نظرری24 ،
معاون در مصاحبه شرکت کردند .در نتیجه تجزیه و تحلیل یافتههرای پرژوهش 109 ،مضرم ن پایره16 ،

تاریخ دریافت:
1400/3/22
تاریخ پذیرش:

مضم ن فراگیر و  5مضم ن اا ماندهند  ،شرامل شایسرتگیهرای شرناختی ،شایسرتگیهرای مردیریتی،

1401/3/1

شایستگیهای رفتاری ،شایستگیهای مهارتی و شایستگیهای داطفی ایجاد شد و برای ادتباریابی یافتهها

صص209-237 :

ا روش با خ رد مشارکتکنندگان ااتفاد شد که صحت تحلیل داد ها و نتایج م رد تأیید ارار گرفت و
مفاهیم ااتخراج شد در االب شبکه مضامین ترایم گردید .احصراء شایسرتگیهرای حرفرهای معاونران
پرورشی در اا مان وم ش و پرورش ،معیاری برای شایستهگزینی ونان منهبر برر ومر

هرای اارالمی

ترایم شد.
کليدواژهها شایسته ااالری حرفهای؛ وم

های ااالمی؛ معاونان پرورشری؛ مرد شایسرتگی؛ مردیریت

ااالمی.
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مقدمه
شایستهساالری و انتخاب معاونان پرورشی الیق ،یک ی از اساس یت رین مس ال تع یم و تربی ت
است و سه انگاری در این زمینه ،زیان عظیمی به همراه خواهد آورد .موفقیت نظام آموزش ی ه ر
كشوری در گرو بکارگیری اف رادی اس ت ك ه از ح

یته ای ع م ی و مه ار ه ای رف های

برخوردار بوده ،از روشهای تدریس با استفاده از جدیدترین من اب آگ اهی داش ته و ب ه م دیریت
ك س و روشهای ارزشیابی مجهز باشند (ف دمن و مورینیو.)89 :2018 ، 1
شایستگیها مجموعهای از رفتارها هستند كه قاب مشاهده و اندازهگیری میباشند؛ به گون های
كه در موقعیتهای مناسب به كار برده میشوند و فرد را در كارش اثربخش میسازند (س ندبر،،
والین« .)619 :2005 ، 2از طریق تعیین شایستگیهای الزم ،اهداف و استراتژیهای سازمان را تحقق
میبخشند» (لی ،لیم .)792 :2011 ، 3به بی ان دیگ ر (دل وب ،ك وپر ،توم اس ،دیه وی )140 :2016
معتقدند :داشتن شایستگی رفهای موجب جامعهپذیری معاونان پرورشی و رویکرد م ردمس االرانه
آنها در انتخاب جانشینان سازمان گردیده و آنان را مهیای چالشهای جدید میكند.
همچنین هوروویتز )38 :2018( 4عنوان میكند ك ه ارتق ای شایس تگی رف های در م دارس،
موجب ارتق ای مش اركتپ ذیری و تعام

بیش تر ب ا مخاطا ان م یگ ردد .از س وی دیگ ر ،برخ ی

پژوهشگران معتقدند« :بهاود شایستگی رفهای میان معاونان پرورشی ،موجب توس عه فرهنگ ی در
سازمان مربوطه میگردد» (معمارزاده.)52 :1392 ،
كیمر ،كروشنر ،كانتر ،سیدل )2018( 5عنوان میكنند بهاود شایس تگی رف های مس ووالن ،ن ه
تنها باعث انگیزش بیشتر آنان نسات به ك ار م یش ود ،ب ک ه موج ب عم ک رد بهت ر زیردس تان نی ز
میگردد .ارتقای شایستگی رفهای ،زمینهساز تکوین هویت ،اخ ق و تعهد رفهای ،تخص

و

مهار در مدیریت سازمان است (موسیپور.)103 :1394 ،
در واق شایستگی رفهای ،مجموعه اقداماتی است كه با هدف فراتر رفتن از نقای

كار ،در

قالب برنامههای ب ندمد انجام میگیرد (فتحی ،واجارگاه .)89 :1393 ،نتایج بررسی پژوهشه ای
1. Feldman & Morinio
2. Sendberg & wallin
3. Lee & kim
4. Horowitz
5. Kiemer, Gröschner, Kunter & Seidel
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انجام شده در این خصوص ،اكی از آن است كه تغییرا سری در زمینههای ع م ی و ارتا اطی،
دگرگونی نیازهای افراد جامعه ،توجه بیشتر به كیفیت و مهار در سازمان ،جهت دادن به انتخ اب
شایستهگرایانه معاونان پرورشی ،در نهای ت موج ب اف زایش به رهوری آن ان م یگ ردد (ك ان س،
سمیجن ،رندرس )66 :2018 ،و هر قدر به ح

یت رفهای توجه بیشتری شود ،می زان و كیفی ت

اراله خدما معاونان پرورشی نیز مط وبتر خواهد شد (كردنا.)134 :2016 ،
در نظام شایستهساالر ،افراد مناسب در جایگاه و زمان مناسب منصوب ش ده و از آن ان بهت رین
استفاده در راستای اهداف به عم میآید (ویجایا مولیا و ساخیا .)16 :2020 ،از منظ ر آم وزهه ای
احی ایرانی و معیارهای اس می ،مفهوم شایستهساالری به عنوان اح ی الزماالجرا برای رشد نظ ام
شهروندی و الزمه مدیران و معاونان كاركردگرا و مس مان مورد توجه قرار گرفته است.
قرآن كریم از زبان مردمی كه مدیریتهای فاسد را برای زمامداری خ ود پس ندیدند و گم راه
شدند ،میفرماید« :و گویند ای خدا! ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان فاسد خود را كردیم كه ما را
به ض لت كشیدند و تو ای خدا! عذاب آنان را سخت و مضاعف ساز و ب ه لع ن و بض ب ش دید
گرفتارشان گردان» (ا زاب.)68-67 ،
پیامار اكرم (ح ّی اهلل ع یه و آله و س ّم) در روایتی فرمودهاند« :اگ ر ف ردی ،مس مانی را ب رای
كارهای کومت منصوب نماید و بداند در جامعه فردی الیقتر و عالمتر از او به دین وجود دارد،
همانا به خداوند ،رسول او و ركت عظیم دین ی م ردم ب ه رها ری مس مین خیان ت ك رده اس ت»
(ك ینی ،1402 ،ج د .)2
ضر ع ی (ع یهالس م) در نامه خود به اشعث بن قیس كه از ط رف او اس تاندار آبربایج ان
بود ،نوشت « :کومتی كه در اختیار تو است ،لقمه تو نیست ،ب که امانتی است بر عهده ت و! نس ات
به مافوق خود ،نگهاان مردمی و ق نداری در مورد مردم مطابق نظر خود رفتار كنی .در امور مالی
باید پس از اطمینان اقدام كنی .ثروتی كه در اختیار توست ،از ام وال خ دای عزوج

اس ت و ت و

انااردار خدایی تا اینکه مال را به من تحوی بدهی؛ شاید من برای تو نسات به دیگ ران رها ر ب دی
نااشم( »....نهجالا به ،نامه .)5
شایستهساالری به عنوان رمز پیروزی ركته ای توس عه ب ه ش مار م یرود؛ ب ه گون های ك ه
انتخاب افراد زبده گام ب ندی در مسیر ترقی سازمان است .آنچه جای تردید ندارد ،اینک ه بس ته ب ه
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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موقعی ت و ش رایط اداری س ازمانی ،رن و و لع اب لیاق ت م دیریتی ،متغی ر اس ت (دونالدس ون و
دیویس.)1990 ،1
مط ابق آم وزهه ای ع م ی و اس می ،معاون ان پرورش ی ه ر س ازمان بای د واج د
یتهای الزم برای رهاری باشند و با اعمال روشهای منطقمدار اخ قی و تخص

ح

داك ر
گرای ی،

بتوانند شایستهساالری و نخاهگزین ی را در رأس سیاس ته ای خ ود ب ه نم ایش گذارن د .معاون ان
پرورشی برای موفقیت در تحوال محیطی به شایستگیهای خاحی نیازمندند .این شایستگیها ب ه
توسعه همهجاناه در مهار های شخصیتی و رف های و تح ول در نگ رش نی از دارد (شاهنوش ی و
دادخواه .)195 :1396 ،آنان به عنوان كنشگران اح ی ،دارای نقش ك یدی در نظامهای آموزشی به
شمار میروند و كارگزاران اح ی آموزش هستند ،به طوری كه اهداف متع الی نظ امه ای تع یم و
تربیت به واسطه آنان تحقق مییابد.
الگوی شایستهساالری رفهای معاونان پرورشی بر اساس آموزههای اس می با استفاده از مناب
انسانی مط وب میتوانند ارزشهای گوناگونی را به سازمان بیفزایند .بررسی معیاره ای رف های و
نحوه گزینش و بهرهگیری از انرژی خ ق افراد متخص

و كاركنان شایسته در سازمان ،منطاق ب ا

تعالیم اس می میتواند به استقرار شایستهساالری و جانشین پروری بهینه بینجامد و این رفتار قطعاً به
رشد و تعالی اخ ق رفهای در سازمان كمک ش ایانی خواه د نم ود (منتظ ری و ب م ی:1395 ،
.)57
مقوله شایستهساالری در متن آیا و روایا و در قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه
به وضوح مشاهده میشود؛ اما ع یربم وجود شعار ،شیوههای شایستهساالری معاونان پرورشی ب ر
مانای آموزههای اس می در برنامههای توسعه م ی ایران ،چندان نهادینه نشده اس ت؛ ش اید ب ه ای ن
دلی كه درک جامعی از روابط شایستهس االرانه در م دیریت اس می وج ود ن دارد (دان اییف رد،
الوانی و عادل .)1392 ،با وجود آنكه درباره اهمیت نقش شایستهساالری در نظ ام م دیریت من اب
انسانی توافق ك ی وجود دارد ،اما الگویی كه به حور یکپارچه نقش و ت ثثیر تم امی مؤلف هه ای
مدیریت مناب انسانی بر عم کرد معاونان پرورشی را بسنجد ،اراله نگردیده و تای ین نظ ری روش نی
حور نگرفته است (عیدی ،كریمی و محمدی عسکرآبادی.)205 :1398 ،
1. Donaldson & Davis
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با توجه به اهمیت موضوع ،ارتقای شایستگی رفهای معاون ان پرورش ی در اس ناد باالدس تی و
مش اركت م ؤثر آن ان در برنام هری زی و توس عه مه ار

رف های ض روری ب ه نظ ر م یرس د .در

پ ژوهشه ای اخی ر ،مس ثله شایس تهس االری رف های یک ی از چ الشه ای اساس ی پ یش روی
دستاندركاران ،سیاستگذاران و فعاالن مدیریتی بوده ،زیرا آرم ان شایس ته مح وری ب ا م دله ای
سنتی گزینش تحققیافتنی نیست و نیازمند روشهای نوینی برای ارتقای ح

یت رف های اس ت

كه در خ ق یک محیط یادگیرنده نقش ك یدی ایفا میكنند (ساكی.)1394 ،
از آنجا كه معاونان پرورشی مانند مع مان ،یکی از اركان مهم و اح ی در س اختار آم وزش و
پرورش هستند ،افت كمّی و كیفی آنها تثثیر مس تقیمی ب ر اه داف و عم ک رد آم وزش و پ رورش
دارد .در چنین شرایطی ،مع مان و معاونان باید بتوانند همسو با تحوال ع می و متناسب با نیازهای
فراگیران و جامعه ،تواناییهای دانشی خود را ارتقا داده و از موقعیتهای ی ادگیری متن وعی ب رای
كسب عادا و مهار های یادگیری مادامالعمر جهت ارتقا ح
خود بهره بارند (برنامه درسی م ی .)1391

یتها و شایستگیهای رف های

1

در نتیجه با عنایت به نقش مح وری معاون ان پرورش ی ،پ ژوهش اض ر ب ه بازشناس ی ا ص ا
شایستهساالری در متون اس می پرداخته و كوشیده است به اراله الگویی با اعتا ار روای ی و پای ایی
تثیید شده كه بتواند پاسخگوی نیازهای مسووالن شایستهساالر باش د ،اق دام نمای د .بن ابراین س ؤال
اح ی پژوهش اضر این است كه« :ا صا شایس تگیه ای رف های معاون ان پرورش ی ب ر اس اس
آموزههای اس می كدامند؟»
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در آشفته بازار دوران مدرن ،پیشرفت و بهرهوری فزایندهی ه ر س ازمان ،مره ون قاب ی ته ا و
شایستگیهای منحصربهفرد نیروی انسانی شایسته آن اس ت .شایس تگی ،آرم ان همیش گی بش ریت
بوده و هست« .شایستگی عاار است از دانش ،مهار ها و توانایی عم کرد مؤثر و موفقی تآمی ز
كه ح

یت آن قاب مشاهده بوده و عم کرد ع الی را از متوس ط تم ایز ده د» (سودركویس ت، 2

 .)2010رویکرد شایستگی در مدیریت مناب انسانی رویکرد جدیدی نیس ت .شایس تگی موض وعی
پرسابقه است و در آثار یونان باستان ،آیا قرآن ك ریم ،ك م معص ومین (ع ی هالس م) ،ادبی ا
1. Donaldson & Davis
2. Soudercoist
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

213

احصاء شایستگیهای حرفهای معاونان پرورشی مبتنی بر آموزههای اسالمی

کما و اشعار شاعران ،نمونههای آن به وفور یافت میشود« .برخی سازمانها شایستگی را به عنوان
جناههایی از ك یت شخ

در نظر میگیرند كه عاارتند از:

استعدادها (ك می ،عددی و فضایی)
مهار ها و تواناییها (تفکر و رهاری)
دانشها (عمومی ،رفه خاص ،شغ خاص ،سطح خاص و سازمان خاص)
شایستگیهای فیزیکی (طاقت ،بنیه و انرژی)
ساک شخصیت (جهتگیری اجتماعی)
تجربه (سوابق و رویکرد تاریخی)احول ،ارزشها ،اعتقادا  ،نگرشها و رو یا (مردمداری ،دلسوزی و انصاف)
ع قهها (در ارتااط با مردم و در ارتااط با قایق)» (مؤمنی.)1387 ،
در تعریف واژه شایستگی رفهای گفتهاند« :شایستگی رفهای ،مجموعهای از ویژگیها شام
دانش ،مهار و نگرش است كه به تناسب هر شغ یا رفه تعیین شده و توسط فرد در فرایندها و
محیطهای آموزشی در جامعه كسب شده و تادی به رفتار رفهای میش ود .ه دف نظ ام شایس ته
محوری رفهای ،ایجاد ارتااط بیشتر بین محیطهای آموزشی و محیط كار ،ارتقای كیفی ت فراین د
سنجش و تعیین ح

یت الزم رفهای نیروی كار یا اعتااربخشی به تجارب فنی و رفهای افراد و

همچنین كاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی جدایی آم وزش از مح یط واقع ی زن دگی توس عه
یافته است» (ابستین و هاندر .)2002 ، 1
مفهوم شایستگی ،معموالً در دو الت متصور است :یک ی بیش تر ب ه ح
موقعیت شغ ی وی اشاره دارد و دیگری بیشتر به ح

یت ك ن ف رد در

یتهایی كه باید كنار هم جم شوند تا فرد

را در یک موقعیت شغ ی موفق سازند .اولی نشانگر توانایی ك ن ،یعن ی شایس ته ب ودن ف رد ب رای
انجام اثربخش كارهای مربوط به شغ است و تعریف دوم ،ناظر به ویژگیهایی (شایس تگیه ایی)
است كه فرد برای عم کرد اثربخش در یک شغ خاص نیاز دارد .این دو تعریف با وجود نزدیکی
به یکدیگر متفاوتند .دومی دربردارنده آن چیزی است كه برای موفقیت در یک شغ الزم اس ت،

1. Epstein & Hundert.
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در الی كه اولی با استانداردی كه هر فرد برای توفیق در یک شغ با آن سنجیده میشود ،ارتااط
دارد.
«در یک رویکرد مستق  ،اهم شایستگیهای ضروری معاونان پرورشی عاارتند از:
الف) شایستگیهای مشترک (عمومی) ،شام  :ویژگ یه ای شخص یتی و اخ ق ی ،شایس تگی
ادراكی ،تعالی ط ای و شایستگی بین فردی.
ب) شایستگیهای ویژه ،شام  :شایس تگیه ای فن ی و ش غ ی و شایس تگیه ای س ازمانی ك ه
شایستگیهای سازمانی دارای زیر شایستگیهایی نظیر :شایستگی كسب و كار ،مدیریت عم کرد و
تصمیمگیری است .شناسایی این شایستگیها ،پیشنیاز طرا ی برنام هه ای آموزش ی و توس عهای
برای آنان است» (ا مدیپور.)23 :1396 ،
كایزر ،ب وم ک ،كونی و ،دوم ان و ه و

1

( )2017معتقدن د شایس تگی رف های و اخ ق ی

موجب ایجاد فرهنگ ی شایس ته در گ زینشه ای س ازمانی و تقوی ت معاون ان پرورش ی م یش ود.
همچنین كیمر ،كروشنر ،كانتر و سیدل ( )2018عنوان میكنند بهاود شایستگی رفهای مس ووالن،
نه تنها باعث انگیزش بیشتر آنان نسات به كار میشود ،ب ک ه موج ب عم ک رد بهت ر زیردس تان نی ز
میگردد .ارتقای شایستگی رفهای ،زمینهساز تک وین پیوس ته هوی ت ،اخ ق و تعه د رف های،
دانش تخصصی و مهار تربیتی در سازمان است.
مقوله شایستهساالری در متن آیا و روایا و در قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه
به وضوح مشاهده میشود .استقرار نظام شایستهس االری ،نت ایج و فوای د ب یش ماری دارد؛ تقوی ت
س رقابتجویی ،فرهنوسازی تکریم كارشناسان و كاركن ان برجس ته و خ ق ،الگوس ازی از
كارشناسان موفق ،پرورش كارشناسان خ ق و ن وآور و بسترس ازی و ایج اد انگی زه ب رای ظه ور
اینگونه افراد ،اح ح فرهنو و تقویت هماستگی سازمانی و تقوی ت تعه د ش غ ی و س ازمانی ،و
بنیسازی سرمایههای انسانی سازمان.
انتصاب افراد شایسته در جایگاههای مناسب با تجارب و قاب یتهای آنها فرایندی است كه در
قالب نظام شایستهساالری معنا مییاب د .معاون ان پرورش ی ب رای موفقی ت در تح وال محیط ی ب ه
شایستگیهای خاحی نیازمندند .این شایستگیها به توسعه همهجانا ه در مه ار ه ای شخص یتی و
1. Kaiser, Blömeke, König, Busse, Döhrmann, & Hoth.
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رفهای و تحول در نگرش نیاز دارد .از منظر آموزههای احی ایرانی و معیارهای اس می ،مفه وم
شایستهساالری به عنوان اح ی الزماالجرا برای رشد و ترقی نظام شهروندی و الزم ه هم ه معاون ان
پرورشی كاركردگرا و مس مان میباشد.
پیامار اكرم (ح ی اهلل ع یه و آله و س م) در روایتی فرمودهاند« :اگ ر ف ردی ،مس مانی را ب رای
كارهای کومت منصوب نماید و بداند در جامعه فردی الیقتر و عالمتر از او به دین وجود دارد،
همانا به خداوند و رسول او و ركت عظیم دینی مردم ب ه رها ری مس مین خیان ت ك رده اس ت»
(ك ینی .)1402 ،ضر ع ی (ع یهالس م) در نامه خود به اشعث بن قیس كه از طرف او اس تاندار
آبربایجان بود ،نوشت « :کومتی كه در اختیار تو است ،لقمه تو نیست ،ب که امانتی است بر عه ده
تو .نسات به مافوق خود نگهاان مردمی و ق نداری در مورد مردم مطابق نظر خود رفتار كن ی .در
امور مالی باید پس از اطمینان اقدام كنی .ثروتی ك ه در اختی ار توس ت ،از ام وال خ دای عزوج
است و تو انااردار خدایی تا اینکه مال را به من تحوی بدهی؛ شاید من برای تو نس ات ب ه دیگ ران
رهار بدی نااشم( »...نهجالا به ،نامه .)5
«در قاموس تاریخ ایران باستان ،كوروش به اهمیت نیروی انسانی آموزش یافته پی برده ب ود .او
در دستههای ب زر ،س ربازان ،كن ار افس ران زی ر چادره ای ب زر ،اردو م یزد و ای ن زن دگانی
مشترک فرحت میداد تا یکدیگر را بهتر بشناسند و اس تعدادهای یک دیگر را تش خی

داده و در

میدانهای جنو یارهای جدانشدنی باشند .كوروش معتقد بود رهار باید به جای نگرانی ،آرام ش
بدهد و توانایی داشته باشد تا ابزار الزم را به فراخور كار برای نیروهایش فراهم كند .او اعتقادی به
فاح ههای عمیق طاقاتی آن زمان نداشت ،از این رو همواره به وجود بردگان اهمیت میداد و آنان
نیز از امکانا مساوی بهرهمند میشدند .او معتقد بود باید سخن به فراخور شنونده بیان شود .ع وام
را به استفاده از فرحتها و افزودن به دارایی خود تربیب میكرد ت ا ب دین وس ی ه بتوانن د اه داف
واالتری را دناال كنند و به ردههای ب االتری از جامع ه بپیوندن د .ك وروش ب ه براب ری ب ه فراخ ور
سازمان معتقد بود .كوروش معتقد بود رهار باید به كار گروهی پافشاری كند .او میدانست تفاو
میان اشراف و عوام كمابیش ماندگار است ،اما میدانس ت ب ا دام ن زدن ب ه همک اری اف راد ب رای
رسیدن به هدف مشترک ،بدگمانی میان آنها كاهش مییاب د و تف او می ان آنه ا بیش تر نی روزا
خواهد بود تا تنشزا .او آرزو داشت در سپاهش هیچكس دست به خوراک دراز نکند ،مگر اینکه
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به فراخور آن كوشش كرده باشد .لذا كوروش به شایستهساالری بیش تر اهمی ت م یداد ت ا م ی ت،
قومیت یا تی مذهب و طاقه اجتماعی» (محجوب.)1389 ،
«شایستهساالری به عنوان رمز پیروزی ركتهای توسعهای در سازمانها میباش د؛ ب ه ش ک ی
كه معاونان پرورشی در هیچ شرایطی نااید خود را بینیاز از توجه به مفاهیم و آموزههای آن بدانند.
آنچه جای تردید ندارد ،اینکه بسته ب ه موقعی ت و ش رایط اداری س ازمانی ،رن و و لع اب لیاق ت
مدیریتی متغیر است» (دونالدسون و دیویس .)1990 ،1پژوهشهای بسیاری در ارتااط با مهار ها و
شایستگیهای معاونان پرورشی مدارس انجام شده است ك ه در ادام ه ب ه چن د م ورد از آن اش اره
میشود.
نویسنده/
سال
ابراهیمپ ر،
چرابین،
اکبری و
ند د
()1399

یافتهها

عنوان
احصاء شایستگیهای
مؤثر بر شایستگی

احصاء شایستگیهای حرفهای مدیران مدارآ ،شامل  5مق له اصلی و 17

حرفهای مدیران

مق له فردی ( یرمق له) ب د .مق لههای اصلی ،شامل مهارتهای انسانی،

مدارآ ا دید

مهارتهای ادراکی ،شاخصهای روانی و ذهنی -اخالای ،مهارتهای

متخصصان وم ش و

مدیریتی و دانش تخصصی ب دند.

پرورش
در مقالهای با دن ان

پناهی،

«ارائه مد شایستگی

در بخش کیفی ،فهراتی ا ابعاد و مؤلفههای شایستگی ،شامل دانش (8

کریمی و

حرفهای مدیران

مؤلفه) ،مهارت ( 19مؤلفه) ،ت انایی ( 5مؤلفه) و ویژگی ( 4مؤلفه) وج د

رمضان

پژوهشی در

دارد .همچنین یافتهها نشان داد وضع همه ابعاد شایستگی در اهح باالتر

()1397

اا مانهای پژوهش

ا میانگین فرضی اات.

مح ر»

احمدیپ ر
و همکاران
()1396

شایستهااالری در
جامعه ااالمی ا
دیدگا وم
دینی

های

شایستهااالری ،ایستم یا نظامی اات که شرایط را برای رهبری و
مدیریت افراد نخبه و ت انمند مهیا میاا د .نب د شایستهااالری در جامعه،
اتالف ااتعدادها و به تبع ون کاهش کارایی در بخشهای مختلف را به
دنبا دارد .دین مبین ااالم ،ممل ا وم

های دینی در باب مدیریت نظام

شایستهااالری میباشد.

1. Donaldson & Davis
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نویسنده/
سال
دبداللهی
و
همکاران،
()1393

عنوان

یافتهها

شنااایی و

پس ا انجام تحلیل داملی روی و م ن 98 ،شایستگی یا صالحیت در 7

ادتبارانجی

بعد یا مؤلفه اصلی ،شامل پیشنیا های مدیران ،ویژگیهای شخصی،

شایستگیهای

برنامهریزی و ومادگی ،مدیریت و اا ماندهی محیط ،وم ش یا تدریس،

حرفهای مدیران

نظارت بر پیشرفت و ت ان دانشوم ان و مسئ لیتهای حرفهای شنااایی

اثربخش

شد اند.
این پژوهش یک مهالعه کیفی دو مرحلهای اات او  ،یک مرحله نظری
ت اعهیافته اات که منجر به ارائه یک پیشنهاد برای نقش شایستگیهای

فالوی و
گاللی

1

(.)2019

شایستگیهای
انسانی برای مدیریت
ااتراتژیک پایدار

انسانی در پایداری اا مانی شد اات .دوم ،یک مرحله تجربی که شامل
مهالعات م ردی دو شرکت بر یلی با جهتگیری پایدارگرا اات .ونان
دریافتند دناصر م ج د در یک اا مان که اغلب ا ونها به دن ان دناصر
رفتار اا مانی و انسانی یاد میش د ،میت انند بر پ یایی روابط م رد انتظار
بین شایستگیهای انسانی و مدیریت پایداری ،دالو بر د امل مؤثر در این
تحقی تأثیر بگذارد.
در این پژوهش ا روش مد اا ی معادالت ااختاری ااتفاد شد .طب
نتایج پژوهش 9 ،بعد ا شایستگیهای حرفهای معلمان شنااایی شد که
شامل شایستگیهای تخصصی ،شایستگیهای پژوهشی ،شایستگیهای

2

شایستگیهای

برنامه درای ،شایستگیهای یادگیری مادامالعمر ،شایستگیهای اجتمادی-

()2011

حرفهای مربیان

فرهنگی ،شایستگیهای داطفی ،شایستگیهای ارتباطی ،شایستگیهای

دابی آ و

مدیریت منابع انسانی

یافته های پژوهش ،افزایش مذاکر و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها،

مبتنی بر شایستگی

تف یض اختیار بر اااآ شایستگیهای کارکنان ،ایجاد فضایی مبتنی بر

ال ی

مرتبط با فناوری اطالدات و ارتباطات و شایستگیهای محیهی ب د.
شایستگیهای حرفهای مربیان باید جمیع جهات مذک ر را به نسبت اابل
اب

رو و

3

دارا باشد.

1. Donaldson & Davis
2. Selvi
3. Dubois, & Rothwell.
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نویسنده/
سال
()2010

عنوان

یافتهها

یک ایستم جدید

ادتماد دو ا یه مدیر و کارکنان میت اند در اثربخشی اا مانی مؤثر باشد.

برای ادامه حیات

در یک نظام وم شی کارومد و اثربخش ،نیروی انسانی به دن ان مهمترین

نظام وم شی

دامل در میان تمام د امل نظام اداری و اا مانی اات .ا طرفی امرو
دصر شایسته مح ری اات .دصری که بهترین افرادِ دارای تخصص،
مهارت ،لیاات و شایستگی ،باید به دن ان مدیران برای احرا مشاغل
اا مانی انتخاب ش ند و مسئ لیتهای مهمی را بر دهد بگیرند.

روش پژوهش
از آنجا كه هدف اح ی این پژوهش ،ا ص ا شایس تگیه ای رف های معاون ان پرورش ی ب ر
اساس آموزههای اس می است ،لذا این تحقیق از نظر ه دف ،ك اربردی و از نظ ر روش ،كیف ی از
نوع تح ی مضمون است« .تح ی قالب مضامین یا شاکه مضامین از ابزارهایی هس تند ك ه در بط ن
تح ی مضمون به كار میروند .قالب مضامین ،فهرستی از مضامین را به حور س س ه مراتای نشان
میدهد .شاکه مضامین نیز ارتااط میان مضامین را در نگارههایی شایه تارنما نشان میدهد» (براون و
ك رک  .)2006 ،گردآوری دادهها در پژوهش اضر با اس تفاده از مص ا اه نیم ه س اختاریافته و
بررسی مناب احی اس می شام قرآن و نهجالا به حور پذیرفت.
جامعه پژوهش شام معاونان پرورشی دوره متوسطه اول شهرستانهای استان بوشهر بودند ك ه
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و قاعده اشااع نظری 24 ،معاون پرورش ی متوس طه اول ،در
مصا اههای جداگانه كه هر مصا اه دود  45تا  60دقیقه به طول انجامید ،شركت كردن د .ب رای
اعتااریابی یافتهها از روش بازخورد مشاركتكنندگان و تکنیک اعتاار پژوهشگر اس تفاده ش د .ب ه
منظور تح ی دادههای كیفی اح از مصا اه ،از روش تح ی مضمون ماتنی ب ر كدگ ذاری ب از
استفاده شد و مفاهیم استخراج شده در قالب شاکه مضامین ترسیم گردید .در نهایت جهت تجزی ه
و تح ی دادههای كیفی اح از مصا اه از سه كدگذاری باز ،كدگذاری محوری و كدگذاری
گزینشی استفاده شد.
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مشخصا دموگرافیک جمعیتشناسی كیفی
معاونان پرورشی متوسطه

مشخصات دموگرافيک
جنسيت

تعداد

ن

14

مرد

10

جمع کل

24

سن

تعداد

سابقه

تحصيالت

20-35

7

10-15

لیسانس

36-45

5

16-20

ف ق لیسانس

46-55

2

21-30

دکترا

25-35

4

10-15

لیسانس

36-45

3

16-20

ف ق لیسانس

46-55

3

21-30

دکترا

یافتهها
هدف اح ی این پژوهش ،تدوین ا صا شایستگیهای رفهای معاون ان پرورش ی ب ر اس اس
آموزههای اس می بود .به منظور بررسی عوام شایستگی رفهای و شناخت ابعاد و ش اخ

ه ای

تشکی دهنده آن ،از روش تح ی مضمون استفاده شد كه طاق نتایج 109 ،مضمون پایه 5 ،مضمون
سازماندهنده و  16مضمون فراگیر شناسایی شد .مهمترین شاخ
تعهد و وجدان كاری ،تدبیر و اندیشهورزی ،تخص

های شناسایی ش ده ،عاارتن د از:

گرایی رفهای ،شایستهگزینی ،قانونگرایی،

عدالتط ای ،رفتار نیکو ،سعه حدر ،فروتنی ،مشور پذیری ،امانتداری ،تعهد به احول س ازمانی
و پرهیز از حفا ناپسند انسانی.
مضامین سازمان دهنده ،شام مق وال اس تخراج ش ده از مض امین پای ه و مض امین فراگی ر ی ا
مضامین اح ی دربرگیرنده احول اكم بر متن به عنوان یک ك میباشد .س پس ای ن مض امین ب ه
حور شاکه مضامین ترسیم میشوند كه در آن ،مضامین برجسته هر یک از س ه س طح ن ام ب رده
شده است.
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جدول  .1مضامین پایه بدست آمده از مصا اهها و مناب
منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

،280 ،221

داشتن تخصص و
تجربه در اتخاذ ابک

انعام124 ،؛

منااب مدیریت

ص46 ،

،303 ،216
●

،316 ،223

_

،322 ،319
439 ،433

مدیریت ب دجه و

نامه 24

ادتبارات اا مانی

●
،200 ،197

ت انایی تحلیل شرایط و

،221 ،218

ااتضائات مدیریتی

،291 ،224

اا مان

434 ،345
،48 ،11 ،10

اابلیت فکری هدایت
ام ر ،ابزارها و محیط
اا مان

،71 ،67 ،64

،181 ،152

،30 ،73 ،72

،290 ،214

،90 ،76 ،75

،389 ،365

،121 ،116

،350 ،347

،168 ،178

،355 ،352

،170 ،143

،359 ،356

161
مدیریت بحران و ام ر

ک ثر7 ،

،65 ،34
،327 ،34

،82 ،56 ،،4
345 ،328

،200 ،188
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

221

احصاء شایستگیهای حرفهای معاونان پرورشی مبتنی بر آموزههای اسالمی

منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

غیرمنتظر در اا مان

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

()12؛ دهر،

،219 ،218

24؛ بلد17 ،

،321 ،222

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

400
بقر ،250 ،
،155 ،177
153؛ و دمران،
،146 ،200

داشتن تعهد و وجدان و
ردایت حق ق دامه در
اا مان

25 ،140 ،142؛
ادراف،137 ،

●

95؛ ه د112 ،؛
ردد24 ،؛
لقمان17 ،31 ،؛
احزاب21 ،؛
ش ری15 ،؛
لقمان17 ،31 ،

،96 ،86 ،49
،120 ،72

اان نگرایی با مح ر
تعهد اخالای و برابری

،152 ،141

نامه 76

،165 ،162

اداری

173 ،171

222

گرایش به ضابههگرایی

مائد ،87 ،

و پیروی ا ا انین

78؛ ادراف،
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●

292 ،204

،100 ،76
،286 ،139
،139 ،308
،214 ،181
،341 ،290
345

نشریه علمی مدیریت اسالمی

منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

اا مانی

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

19؛ ی اف،
79؛ یس40 ،؛
فاطر36 ،؛
رحمن30 ،

انضباط اداری و ت ا ن

نامه 17

مدیریت ام ر اا مانی

●
،100 ،76
،96 ،86 ،49

،286 ،139

رشد اخالق حرفهای و

،120 ،72

،139 ،308

تکریم و معاشرت با

،152 ،141

،214 ،181

ارباب رج ع

،165 ،162

،338 ،290

173 ،171

،352 ،349
391 ،353

و دمران،
تدوین اخالق حرفهای

199 ،103؛

در نظامنامه مدیریت

نساء9 ،؛

اا مانهای ایرانی

انفا 63 ،؛

●

،386 ،387
400

نحل61 ،

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

،27 ،23 ،22
،51 ،50 ،48
داشتن روابط صحیح و

نامه 76

محترمانه با همکاران

،85 ،68 ،84

،308 ،304

،75 ،72

،358 ،314

،152 ،100

386

،162 ،159
171
بقر 174 ،؛
مدیریت تعارضات
اا مانی

و دمران،
134؛ ادراف،

404 ،403

20؛ حج،67 ،
68

ی اف80 ،؛
ش ری38 ،؛
هماندیشی و ت جه به

ادراف198 ،؛

اصل مش رت

فصلت5 ،؛
و دمران،
159

ددم دخالت دادن
224
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،114 ،88

،98 ،22

،355 ،313

،141 ،139

،336 ،279

،143 ،142

،176 ،132

،138 ،146

،251 ،241

137

،338 ،308

،171 ،162

340

نشریه علمی مدیریت اسالمی

منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

تمایزات فرهنگی و

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

174

ا می
،179 ،150

بکارگیری تجارب م ف

،255 ،183

اایر فرهنگها

363 ،265

فرهنگشناای و

●

وایبشناای فرهنگی
صالحیت کار با

،28 ،23 ،20
174 ،85
،99 ،80 ،29

فرهنگهای متن ع

175

402 ،319
،397 ،391
،407 ،406
409

مائد 17 ،؛ ادراف،
54؛ ی نس4 ،6 ،؛
ه د7 ،؛ ابراهیم،
32 ،19؛ حجر،92 ،

،243 ،300

86؛ نحل13 ،؛ حج،

ااتفاد خالاانه ا دانش

5؛ ن ر45 ،؛ شعراء،
184؛ یس36 ،؛

مدیریت پروژ در

دنکب ت20 ،44 ،؛

اا مان

روم19 ،20 ،؛

●

،376 ،363

،275 ،288

،389 ،381

،379 ،350

396

،416 ،364

اجد 4 ،7 ،؛ وااعه،

422 ،421

35؛ حدید4 ،؛
طالق12 ،؛ ایامت،
38؛ ادلی2 ،؛ تین،
4

داشتن اف فکری

،112 ،23 ،3

،50 ،2

انعهافپذیر

303 ،241

،90 ،65

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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منبع:
کتاب تاریخ
مضامين پایه

قرآن کریم
صفحه/
صفحات

آموزش و
نهجالبالغه

مصاحبه

پرورش

صفحه/صفحات

صفحه/صفحات

اسالم و
ایران

کتاب
ایران از
آغاز تا
اسالم

،108 ،99
،140 ،124
،143
،168 ،150
263

ویژگی تقوای فردی و اجتماعی و پاکدستی در طول دوره تصدی به عنوان یک مض مون در
س ورهه ای نس ا 139 ،؛ ی ونس65 ،؛ ف تح3 ،؛ بق ره168 ،؛ مال ده 75 ،و 56؛ توب ه108 ،؛ ص26 ،؛
نازعا  40 ،و اع ی 14 ،نازل شده است كه نشان میدهد اگر فرد ا ساس كند پروردگ ار هم واره
بر او اشراف دارد و هر قدمی كه برمیدارد مورد بررسی او است ،در انجام اعمالش دق ت خواه د
كرد؛ زیرا نوعی شفقت ،مهربانی ،دلسوزی ،ا ساس نظار خداوند ،تعهد و وج دان در كاره ای
فرد باتقوا دخالت دارد.
در واق پارس ایی عام

ت اختن در ح راط مس تقیم و م ان از انح راف از مس یر درس ت اس ت

(جعفری و جتیزاده .)1397 ،معنای تقوا از نظر لغوی به معنای حیانت و فاظت است و از نظ ر
احط

ی ،یعنی فاظت و نگهداری نفس از آنچه به آن ضرر میرس اند .هنگ امی ك ه باوره ای

ایمانی یک انسان شک میگیرد و و دانیت و رسالت و معاد را تصدیق م ینمای د ،زیربن ای تق وا
شک گرفته ،پرهیزگاری پیشه میكند (خ عتاری و حدار  .)108 :1393 ،در نتیجه پرهیزگ اران و
به ویژه مدیران پرهیزگار ،به درجاتی میرس ند ك ه تق وا را عام

اح ی تص میمه ای خ ود ق رار

میدهند .همچنین پرهیزگاری و حداقت داشتن سازمانی و فردی كه در سورهه ای ج را 11 ،؛
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بقره271 ،؛ نور11 ،؛ قص

 82 ،و 79؛ نح  58 ،و 59؛ ج 38 ،و جرا  13آمده است به معنای

راستگویی و راستكرداری ،ایمان و تقوای عم ی و حداقت است.
در این زمینه امیرمؤمنان (ع یهالس م) پیوسته كارگزاران و كاركنان دس تگاه اداری خ ود را ب ه
یاد ق و یاد معاد توجه میداد تا در اداره امور انسانی عم

نماین د ،دس ت تط اول نگش ایند و ب ه

سركشی و تندی گرفتار نیایند« .ماادا هرگز در آنچه با مردم مس اوی هس تی ،امتی ازی خ واهی و از
اموری كه بر همه روشن است ،بف ت كنی؛ زیرا به هر ال نس ات ب ه آن در براب ر م ردم مس وول
هستی و به زودی پرده از كارها یکسو رود و انتقام ستمدیده را از تو باز م یگیرن د .ب اد ب رور ،
جوشش خشمت ،تجاوز دستت ،تندی زبان ت را در اختی ار خ ود گی ر و ب ا پرهی ز از ش تابزدگی و
فروخوردن خشم ،خود را آرامش ده تا خشم فرونشیند و اختیار نفس در دس ت ت و باش د و ت و ب ر
نفس مس ط نخواهی شد ،مگر با یاد فراوان قیامت و بازگشت به سوی خدا» (دشتی.)591 :1379 ،
تقید به وجدان انسانی نیز به عنوان مضمون دیگری از شایستهساالری معاونان پرورشی شناسایی
شد كه بیانگر این است كه از دیدگاه آموزههای اس می ،وج دان و عق

م دیران ،درج ه كم ال

است كه استعدادهای بشری در آن تج ی مییابد .در این راستا تقی د و وج دان ك اری و م دیریت
ماتنی بر ارزشها ،جزو متغیرهایی هستند كه در مدیریت سازمانی مورد توجه اح ی محقق ان ب وده
است (نصیرزاده.)1393 ،
مردمداری نیز یکی دیگر از مضامین استخراج شده از آموزههای اس می است .در این رابطه با
مطالعه آموزههای اس می ،میتوان به خوبی درک كرد اس م نه تنها بر جنا هه ای معن وی انس ان،
اخ قیا و رابطه انسان با خدا تثكید داشته ،ب که عنایت زیادی ب ه رواب ط اجتم اعی می ان م ردم و
اداره امور جامعه داشته است .به دلی آنکه مدیر ،كارها را به وسی ه افراد انجام م یده د ،ض روری
است ارتااطا با معنا و قاب درک و روشن داشته باشد .معاونان پرورشی باید از نظر ارتااطا  ،چه
با كاركنان و چه با مردم ،به گونهای مؤثر عم كنند (دهکردی.)2000 ،
در رویکرد دینی ،نوع ارتااط میان مدیران و افراد زیرمجموعه و چگونگی رفتار رؤسا با زیردس تان
و مردم با توجه به وزه معرفتی و ارزشی مدیر حور میگیرد .در وزه معرفتی و ارزشی اس م،
برای رفتار مدیران احولی در نظر گرفته شده كه اگر معاونان پرورشی ب ه ط ور ع ام بتوانن د ب ه آن
احول آراسته گردند ،بیشک در ارتااطا با افراد زیرمجموعه موفق خواهند بود .از بارزترین این
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

227

احصاء شایستگیهای حرفهای معاونان پرورشی مبتنی بر آموزههای اسالمی

احول« ،مردمداری» است .پیاماران و المه اطهار (ع یهمالس م) م یتوانن د الگوه ای مناس ای ب رای
مدیران جامعه اس می باشند (شفیعی.)1385 ،
در مورد مضمون ت شگری نیز میتوان گفت مدیران موفق تصمیمهای خود را بر اساس قوانین
و مقررا الهی و عرفی اتخاب میكنند كه در این راستا ت شگری مهم است ،چ را ك ه م دیران در
حور ثاا در تصمیمگیری و عم كاركنان كوشش مضاعف از خود نشان میدهن د .در چن ین
موقعیتی است كه هرگاه شرایط در مسیر اجرا به گونهای تغییر یاب د ك ه بای د اح

ی در اج زای

تصمیمگیری ایجاد شود ،مدیران با شجاعت و پایبندی به احول ت ش میكنند (مرادی قیق ی و
موثقی.)2015 ،

شک  .1شاکه مضامین ا صا شایستگیهای رفهای معاونان پرورشی از دیدگاه اس م
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جدول  .2مضامین شناسایی شده از مصا اههای حور گرفته در بخش كیفی
مضامين
فراگير

مضامين
سازمان دهنده

مضامين پایه (کدگذاری باز)
داشتن تخصص و تجربه در اتخاذ ابک منااب معاونان پرورشی مدراه؛
مدیریت ب دجه و ادتبارات مدارآ؛ ت انایی تحلیل شرایط و ااتضائات معاونان
پرورشی مدارآ؛ اابلیت فکری هدایت ام ر؛ ابزارها و محیط اا مان؛ مدیریت
بحران و ام ر غیرمنتظر در مدارآ؛ دارا ب دن منابع انسانی ت انمند برای
پیشبرد اهداف؛ تشکیل تیم مش رتی ا ی جهت انجام ام ر مدیریتی مشارکت؛
ت انمندی دملیاتی در ااتفاد ا فرصتهای ارتقاء مدارآ؛ ت انایی در
هماهنگاا ی میان نیا ها و مهالبات اا مانی؛ برنامهریزی حرفهای جهت

صالحیتهای
حرفهای

پیشرفت مت ا ن مدارآ؛ برنامهریزی در رااتای شایستهگزینی نیروهای
اا مانی و جانشینپروری؛ تشکیل تیمهای ویژ ااماندهی اریع و پیشبرد
ام ر مدارآ؛ بهینهاا ی منابع؛ طراحی و پیاد اا ی فرایندهای مدیریتی؛ ایجاد
فرصتهای خاص و مزیت راابتی پایدار برای اا مان؛ بهر گیری ا نیروهای
انسانی وم ش دید و مجرب در بدنه مدیریت میانی مدارآ؛ انتصاب
نیروهای انسانی ج ان متخصص و متعهد در اا مان؛ وشنایی با نقاط ا ت و

شایستگیهای

ضعف وم شگا و برنامهریزی بر اااآ وااعیت م ج د

معاونان

تق ای فردی و اجتمادی و پاکداتی در ط

پرورشی

کنتر و متقادداا ی؛ داشتن مهارت مربیگری و هدایتگری؛ ک شش در ت اعه
صالحیت
فردی

دور تصدی؛ برخ رداری ا هنر

و بهب د فردی کارکنان مدارآ؛ داشتن مهارت مدیریت مان؛ وشنایی با بان
خارجه؛ ت انایی ایجاد ت ا ن بین کار و ندگی؛ داشتن پیشینه شغلی م ف ؛
اشراف به ا انین اجرایی و اداری؛ نظم و انضباط فردی و شغلی
برخ رداری ا فضایل انسانی و ااتدار مثبت مدیریتی؛ داشتن تعهد و وجدان و
ردایت حق ق دامه در مدارآ؛ اان نگرایی با مح ر تعهد اخالای و برابری
اداری؛ گرایش به ضابههگرایی و پیروی ا ا انین مدارآ؛ انضباط اداری

اخالق

معاونان پرورشی ام ر مدارآ؛ رشد اخالق حرفهای و تکریم و معاشرت با

حرفهای

ارباب رج ع؛ تدوین اخالق حرفهای در نظامنامه معاونان پرورشی مدارآ
ایرانی؛ ت جه به مشکالت کارکنان و دانشوم ان و همدردی با ونان

مهارت
ارتباط فردی

تسلط بر فن ن مدیریت تعاملی در ح

فعالیت مدارآ؛ اادر به بکارگیری

روشهای ن ین مهارتهای ارتباطی؛ حفظ و تق یت دایر ی وایع مخاطبان
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مضامين
فراگير

مضامين
سازمان دهنده

مضامين پایه (کدگذاری باز)

و میانفردی

درون و بروناا مانی؛ ضرورت ارتباط ااختاری اا مان با دملکرد مدیران؛

و اا مانی

ارتباط پی اته مدیران با دنیای فرهنگ و هنر در جهت اثربخشی محیهی

شایستگیهای

اا مان؛ راالت پشتیبانی ا مهارتهای ارتباطی معاونان پرورشی مدارآ؛

رفتاری

تعامل با اا مان مرکزی و اایر اا مانهای مرب طه
بهر گیری ا نیروهای انسانی وم شدید و معاونان پرورشی مجرب در
رفتار
اا مانی
پیشرفته
ا اد

مدارآ؛ برخ رداری ا هنر جذب مخاطب و فن ن مدیریت مدارآ؛
بزرگمنشی در برابر مخالفان و وراء مخالف؛ داشتن روابط صحیح و محترمانه
با همکاران؛ مدیریت تعارضات اا مانی؛ هماندیشی و ت جه به اصل مش رت
با اولیا و مربیان
ددم دخالت دادن تمایزات فرهنگی و ا می؛ بکارگیری تجارب م ف اایر
فرهنگها؛ فرهنگشناای و وایبشناای فرهنگی؛ صالحیت کار با

چندفرهنگی

فرهنگهای متن ع
بهر برداری ا ظرفیت راانهها در هدایت ام ر مدارآ؛ بهر مندی ا

ا اد

تکنیکهای ن ین واایل ارتباط جمعی؛ ت جه به ا اد بینالمللی و راانهای

راانهای

مدیران در مدارآ؛ ا اد کار با راانههای ن ین
دانش مجا ی مدیریت اا مانی؛ ت انایی همکاری مجا ی؛ ااتفاد ا

ا اد رایانهای

فناوریهای ن ین مدیریت مدراه؛ ت انایی کار با نرمافزارهای مدیریتی
ااتفاد ا پژوهش و تیم تحقیقاتی در پیشرفت مدارآ؛ ااتفاد ا پشت انههای

شایستگیهای
مهارتی

ا اد
پژوهشی

دلمی و تیم تحقیقاتی در بهب د فرایند مدارآ؛ تش ی و ترغیب همکاران به
انجام پژوهشهای کاربردی؛ بکارگیری طرحهای ن ین پژوهشی؛ ااتفاد ا
طرح پژوهشی ود با د و کاربردی
پذیرش انتقادات دیگران و اشتباهات؛ دارا ب دن ا اضاوت صحیح در کارها؛

ا اد انتقادی

نظرخ اهی ا همکاران دربار نتیجه برنامههای اجرا شد ؛ ار یابی صحیح و
منصفانه معلمان بدون دخالت دادن نظرات شخصی؛ ت انایی تحلیل مسائل
ااتفاد خالاانه ا دانش معاونان پرورشی در مدارآ؛ امکان شک فایی
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مضامين
فراگير

مضامين
سازمان دهنده

مضامين پایه (کدگذاری باز)
جهت ارتقاء کیفیت فرایند یاددهی یادگیری؛ دارا ب دن ت انایی تفکر تهبیقی و
مبتکرانه؛ دارا ب دن مهارت حل مسأله؛ داشتن روحیه جستج گری
وشنایی با روشهای ترکیبی پشتیبانی منابع انسانی؛ کسب گ اهیهای بینالمللی

شایستگیهای

مدیریت

ااتاندارد حرفهای؛ دلم و دانش فرارشتهای؛ دانش روانشناای رفتاری و دل م

شناختی

دانش در

تربیتی؛ ت انایی ت یع به م اع دانش؛ ت انمندی در ترغیب به خل دانش

مدارآ

جدید؛ بهرو راانی منابع دانشی

مدیریت
کیفیت در
مدارآ

بهینه اا ی ،طراحی و تح

در ایستمهای مدیریت میانی؛ تح

وفرینی؛

ت جه به کیفیت امکانات محیط وم شی؛ برنامهریزی؛ ارتقاء جذابیت محیهی

مدیریت

خ دوگاهی و خ د کنترلی= ثبات شخصیتی داشتن؛ ددم ایجاد فضای راابتی و

هیجانات

تنش ا؛ داشتن تعاد روحی و روانی؛ داشتن ه ش اجتمادی و داطفی
نگرش انسان شناای ااالمی بر مبنای تربیت معاونان پرورشی جامعه؛ ضرورت

ت جه به
نگرشها

افزایش مسئ لیتپذیری معاونان اا مان مهاب معیارهای ایرانی؛ ااتفاد ا
دیدگا های متفاوت در ادار ام ر؛ ردایت اصل برابری و مساوات؛ ددم تکیه بر
بکارگیری نظر و دیدگا خاص؛ داشتن اف فکری انعهافپذیر
ااتفاد ا امنهای م رد ادتماد در تحکیم رضایتمندی ام ر مدارآ؛ ت جه به
اصل انسانیت در درصه تح الت هستی؛ ادتقاد به اص

شایستگیهای
داطفی

و جهانبینی مدیریت

ااالمی؛ اهتمام به حق ق اداری و شئ نات اا مانی مدیران در درصه ادار
مدیریت
ار شها

ایران ااالمی؛ احترام به ار شهای دینی و ت انمند کردن مدیران به اال ب
معاشرت ااالمی ایرانی در بدنه مدارآ؛ پایبندی به ار شها و اص

اخالای

در مینه کاری و فردی؛ مردمی ب دن و تکریم ارباب رج ع؛ پرهیزگاری و
صداات داشتن اا مانی و فردی

در جم بندی یافتههای اح از پژوهش اضر میتوان گفت «از منظ ر آم وزهه ای اس می
(قرآن ،نهجالا به و روایا ) نوع نگاه به مسثله شایستهساالری در اداره جامعه برگرفته از اخ ق و
آرمانهای الهی است .پیامار اك رم (ح ّی اهلل ع ی ه و آل ه و س ّم) و ض ر ع ی (ع ی هالس م)
میكوشیدند افراد خوشسابقه از خاندانهای ح الح را ب رای مناح ب انتخ اب كنن د .كس انی ك ه
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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دیندار ،امانتدار و لیاقت مدیریت داشتند و در دس تگاه خ ف ای قا ی ب ه سو اس تفاده و دنی اط ای
آلوده نشده بودند» (آوینی .)1387 ،در دی ی از ضر ع ی (ع یهالس م) خطاب به مالک اشتر،
درباره انتصاب كارگزاران میفرمایند« :ای مالک! در كار كارگزارانت به دقت اندیشه ك ن و پ س
از اینکه آنان را نیک آزمودی ،به كار بگمار! آنها را از روی محات خودسرانه به كاری برمگزین
كه این دو اساس ظ م و خیان ت اس ت» (نه جالا ب ه ،نام ه هف دهم) .در مجم وع م یت وان گف ت
معیارهای شایستهساالری از دی دگاه ض ر ع ی (ع ی هالس م) ،ش ام
توانایی ،ح

س ن س ابقه ،دان ایی و

یت اخ قی ،داشتن ظرفیت رو ی و كاری ،ض ابطهگرای ی ب ه ج ای رابط هگرای ی،

پرهیزگاری و حداقت و بزر،منشی میباشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
یکی از احول اساسی سازمان در ركت به سوی تحول و پویایی از منظر آموزههای اس می،
اهمیت شایستهساالری و بکارگیری افراد باتقوا و متعه د اس ت .ارتق ای شایس تگیه ای رف های،
فرایندی تعام ی است كه موجب بهاود هویت رفهای ،دانش تخصصی و مه ار تربیت ی معاون ان
پرورشی میگردد.
در واق موفقیت نظام تع یم و تربیت و ركت به س وی پوی ایی و تح ول از منظ ر آم وزهه ای
اس می ،موضوع و اهمیت شایستهساالری و گزینش افراد متعه د و ب اتقوا اس ت؛ ب ه گون های ك ه
ا صا شایستگیهای معاونان پرورشی میتوان د نقش ه راه ی ب رای ش کوفایی اس تعدادهای ب القوه
دانشآموزان باشد .مدارس متوسطه نه تنها در استان بوشهر ،ب که در تمام مناطق آموزش و پرورش
كشور به وجود مع مان و معاونان پرورشی توانمند و متخص

نیاز دارند.

با عنایت به نقش محوری شایستگی معاونان پرورشی بر اساس آم وزهه ای اس می ،پ ژوهش
اضر به بازشناسی و رف ابهاما سنتی در این زمینه پرداخته و كوشیده است ب ه ارال ه الگ ویی ب ا
اعتاار روایی و پایایی تثیید شده توسط خارگان موض وع ك ه بتوان د پاس خگوی نیازه ای معاون ان
پرورشی شایستهساالر باشد ،اقدام نماید.
یافتههای اح از تدوین الگوی شایستهساالری معاونان پرورشی از منظر آموزههای اس می
از جها مخت ف قاب تح ی و اراله است .نت ایج یافت هه ای ف وق از نظ ر روش و ه دف ب ا نت ایج
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مصطفیپور ( )1397و ا مدیپور ( )1396تناس ب و همخ وانی دارد .اس تقرار شایس تهس االری در
یک سازمان با شایستهگزینی و شایستهپروری تکام یافته و با شایستهداری تداوم مییابد .در واق
اجرای شایستهساالری به كوششی دراز مد و مستمر برای دگرگونی اجتماعی و فرهنگی نیازمن د
است.
شایستهساالری را میت وان ب ه عن وان ی ک فراین د ،ت فیق ی از زیرفراین دهای شایس تهخ واهی،
شایستهسنجی ،شایستهگزینی ،شایستهگیری ،شایستهگماری ،شایستهداری و شایس تهپ روری ترس یم
كرد .مهمترین ا صا شایستگیهای معاونان پرورشی از منظر آموزههای اس می ،مؤلفه توانمندی،
تعهد و دانایی است و از میان انواع مؤلفههای موج ود ،مه مت رین بع د اث ربخش ،تس ط ب ه رم وز
مدیریت بحران سازمانی با رویکرد احالت وجدان شرعی و م ی میباشد كه میبایست همه مدیران
و معاونان ،این خصوحیا را دارا باشند.
مطابق روش تح ی مضمون و یافت هه ای پ ژوهش ،نت ایج ش ام  5 :مض مون س ازماندهن دهی
شایستگیهای شناختی ( 3مضمون) ،شایستگیهای مهارتی ( 4مضمون) ،شایستگیهای ع اطفی (3
مضمون) ،شایستگیهای رفتای ( 3مضمون) و شایستگیهای مدیریتی ( 3مضمون) میباشد.
نت ایج اح

از طری ق كدگ ذاری مف اهیم مت ون اس می نش ان م یده د ك ه س ازوكارها،

تسهی كنندهها و موان در زمینه شناسایی و تدوین معیارهای رفهای نخاهگزینی و نح وه گ زینش
افراد متخص

و كاركنان شایسته در سازمان ،منطاق با تعالیم اس می ،قطعاً ب ه س اماندهی معاون ان

پرورشی و تعالی اخ ق رفهای كمک شایانی خواهد نمود .بکارگیری مؤلفهه ای ارال ه ش ده در
شناسایی و تدوین ا صا شایستگیهای مزبور نیز در همین راستا كارگشا خواهد بود.
در نهایت پیشنهاد میگردد ترتیای اتخاب شود ك ه در واگ ذاری و انتص اب معاون ان پرورش ی،
م ک شایستهساالری فکری و عم ی در اولویت اول نمرهده ی ق رار گی رد و از ض وابط سنجش ی
اثرگذار به جای روابط دوستانه استفاده شود .همچنین برای نهادینهسازی شایستهساالری و ارتق ای
عم کرد عمومی معاونان پرورشی ،به طرا ی یک الگوی كاربردی و اجرایی شایس تگی ماتن ی ب ر
آموزههای اس می نیاز است.
محدودیت عمده در این پژوهش این بود كه معاونان پرورشی ع یرب م آگ اهی از معیاره ای
شایستگی رفهای ،این معیارها را در انتصابا خود لحاظ نمیكنند .اگرچه در پژوهش اض ر ب ا
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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محدودیت دستیابی به مقاال پژوهشی معتار جهت مقایسه نتایج و تعمیمدهی یافتهها مواجه بودیم،
اما با این ال بر اساس یافتههای به دست آمده از این پژوهش پیش نهاد م یش ود ب ه منظ ور ایج اد
كارایی و فظ كیفیت نیروی انسانی ،وا د مناب انسانی در سازمانها و معاونان پرورشی بر اس اس
مدل تخصصی پژوهش اضر انتص اب گردن د و در نهای ت ب ا توج ه ب ه م دل ب ه دس ت آم ده از
آموزههای اس می ،پیشنهاد میشود در گزینش معاونان پرورشی از نیروهای انسانی آموزشدی ده،
مجرب ،دارای تعه د ،وج دانك اری و دارای س عهی ح در اس تفاده ش ود ك ه موج ب ش کوفایی
استعدادهای بالقوه دانشآموزان به بالفع گردن د .همچن ین پیش نهاد م یش ود ك ه آن ان پایان د ب ه
ارزشها و احول اخ قی در زمینه كاری و فردی بوده و ن وآوری و توان ایی تولی د اندیش ه جه ت
افقهای نوین را داشته و اه پژوهش و تحقیق باشند.
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فهرست منابع
قرآن کریم .ترجمه محمد مهدی ف الدوند .)1390( .ام نشر معرفت وابسته بره حر

دلمیره جامعره المصرهفی

(صلّی اهلل دلیه و وله و الّم).
نهجالبالغه .محمد بن حسین رضی1414( .ق) .تحقی صبحی الصالح .ام انتشارات دارالهج .
ووینی ،اید مرتضی .)1387( .توسعه و مبانی تمدن غرب ،پيشرفت اقتصادی یا تکامل فرهنیلی .تهرران نشرر
واحه.
احمدیپ ر ،لقمان و دیگران« .)1396( .شایستگیهای کارکنران در شررکتهرای ت لیردی» .هملای

ملدیریت و

فناوری.54-23 2 ،
اامادیلی ،رفیعالدین و ی اف اد  ،حسن« .)1391( .اصل مردمداری در مدیریت ااالمی و معیارهای ون» .اسلالم
و پژوه های مدیریتی.131-147 4 ،1 ،
جعفری ،رضا و حجتی اد  ،طاهر « .)1397( .تحلیلی برر تصر یرنمایی نهرجالبالغره ا فرهنرگ بینشری و کُنشری
فرماندهان مسلمان» .مدیریت فرهنیی.15-30 39 ،11 ،
خلعتبری ،حسامالدین و صدارت ،فریبا« .)1393( .ویژگیهای شخصیتی مدیر ا منظر ارون و نهجالبالغه» .سلرا
منير.108-87 )16( 5 ،
داناییفرد ،حسن و دیگران .)1392( .روششناسی پژوه

کمی در مدیریت :رویکردی جامع .تهران انتشرارات

صفار.
دهکردی ،فرو ند « .)1379( .مردم ااالری دینی در کالم امام دلی (دلیهالسالم)» .آیندهپژوهلی ملدیریت3 ،12 ،
(.95-85 )47
ااکی ،رضا .)1394( .درس پژوهی .تهران انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ او .
ارشار ،الهام و امیعی ،روحاله« .)1399( .ارائه مد فرایندی شایستهااالری در نظام اداری برا رویکررد بهسرا ی
منابع انسانی در دانشگا دل م پزشکی گلستان» .مشاوره شغلی و سازمانی.199-216 )43( 12 ،
شاهن شی ،مجتبی و دادخ ا  ،میترا« .)1396( .م انع تحق شایستهااالری در اا مانهرای دولتری شرهر شریرا ا
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اإلدارة اإلسالمية

التعرف على مفهوم كرامة الموظفين في الفكر القرآني بمنهج تنظيمي

2
المجلد ٣0

علي رضا قاسميزاد  | 1عازار تاجيبور  | 2حميد رضا معتمد

الصيف 1٤٤٣

3

الملخص
ورقة البحث

الطريقة :تم إجراء البحث النوعي عن طريق التحليل الموضوعي وجمع البيانات باستخدام المقابالت شبه
المنظمة .تكون مجتمع البحث من مساعدي المرحلة األولى من التعليم الثانوي في مدن محافظة بوشهر،

الواردة:
 1ذوالقعده 1٤٤2
المقبولة:
 20شوال 1٤٤٣
صص209-2٣7 :

والذين شاركوا في المقابلة باستخدام أسلوب أخذ العينات الهادف وقاعدة التشبع النظري .النتائج :نتيجة
لتحليل نتائج البحث ،تم إنشاء  109موضوعًا أساسيًا و  16موضوعًا شامالً و  5محاور تنظيمية ،بما في
ذلك :الكفاءات المعرفية والكفاءات اإلدارية والكفاءات السلوكية والكفاءات المهارية والكفاءات العاطفية
وطريقة مالحظات المشاركين .تستخدم للتحقق من صحة النتائج وتم التأكد من صحة تحليل البيانات
والنتائج ورسم المفاهيم المستخرجة في شكل شبكة من الموضوعات .إن تقييم المؤهالت المهنية للمعينين
التربويين في المؤسسة التربوية معيار الختيارهم وفق تعاليم اإلسالم.
الكلمات الرئيسية :الجدارة المهنية ،التعاليم اإلسالمية ،المساعدون التربويون ،نموذج الكفاءة ،اإلدارة
اإلسالمية.

DOR: 20.1001.1.22516980.1401.30.2.6.7

20.1001.1.22516972.1400.2
آزاد اإلسالمية ،كازرون ،إيران.
 .1المؤلف المراسل :أستاذ مساعد ،قسم اإلدارة التربوية ،فرع كازرون ،جامعة
9.53.2.8
Alirezaghasemizad@gmail.com
 .2طالب دكتوراه ،قسم اإلدارة التربوية ،فرع كازرون ،جامعة آزاد اإلسالمية ،كازرون ،إيران.
 .3أستاذ مساعد ،قسم اإلدارة التربوية ،فرع كازرون ،جامعة آزاد اإلسالمية ،كازرون ،إيران.
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