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Abstract 
The aim of this study was to develop a model of professional competencies 

of principals of exceptional high schools in 23 public districts of Tehran in 

the first half of the academic year 1399-99 based on managerial intelligence 

and successful intelligence with the mediating role of personality 

intelligence. In terms of method, the research was among the mixed research 

(quantitative-qualitative) of exploratory type. The statistical population in 

the qualitative part of the research was the experts of the university scientific 

community and education specialists in Tehran. Fifteen people were selected 

to conduct the qualitative part of the research and participated in the semi-
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structured interview process using the Delphi method. The sampling method 

in the qualitative part was purposeful. The statistical population of the 

quantitative section included all principals of exceptional schools. The 

sample obtained from this population using stepwise cluster sampling 

method based on Krejcie and Morgan table was 384 people and 100 people 

were considered in this study. The method of data collection in the 

qualitative part of the questionnaire was researcher-made, which was 

inductive exploratory based on content analysis. The coding steps used in 

this research included open, content and axial coding. Successful intelligence 

questionnaire (Saadati, 1399), personality intelligence (Saadati, 1399) and 

managerial intelligence (Saadati, 1399) were used to collect information. 

The findings of the qualitative section showed that successful intelligence, 

personality intelligence, the interests of others, Basic Principles, Awareness 

and Knowledge, Managerial Intelligence, Business Intelligence, Basic 

Principles of Life, Competency Infrastructure and Physical Structure are the 

sub-variables of the conceptual model of the research. The above variables 

have the highest factor load and factor weight, respectively, on the second-

order factor of the non-factor model of the competency model of school 

principals' professions. Explaining the research findings, it can be said that 

managerial intelligence and personality intelligence help school principals in 

exceptional schools to distinguish worthy and efficient people from 

unworthy people and enable them to think rationally, emotionally and 

spiritually. The combination of these three types of intelligence also supports 

and together leads managers to social maturity and success 

Keywords: Professional Competencies Model, Managerial Intelligence, 

Successful Intelligence, Personality Intelligence. 
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بر  ییمدارس استثنا رانیمد یاحرفه هایستگیشا یالگو نیتدو

 یتیهوش شخص یاو موفق با نقش واسطه یتیریاساس هوش مد

 

 یبیمحمدرضا غا

 مهماندوست 

 آزاد دانشگاه ،قاتیواحد علوم و تحق ،تیو ترب میفلسفه تعل یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یاسالم

  

 .رانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ تیو ترب میگروه فلسفه تعل اریدانش   یقدم دیمج

  

 یابوطالب سعادت

  ریشام

 نشگاهدا ،قاتیواحد علوم و تحق ت،یو شخص یتیترب یشناسگروه روان اریاستاد

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

  

 .انریتهران، ا ن،یام یدانشگاه علوم انتظام یتیگروه علوم ترب اریاستاد  ییصادق رضا

 چکیده
متوسطه اول  استثنایی ای مدیران مدارسحرفه هامدل الگوی شایستگی پژوهش حاضر با هدف تدوین

ی و هوش تیریاساس هوش مد بر 1398-99 یلیتحصگانه دولتی شهر تهران در نیمه اول سال  23مناطق 

ه های آمیختپژوهش از لحاظ روش در زمره پژوهش ی هوش شخصیتی انجام شد.اواسطهبا نقش  موفق

جامعۀ آماری در بخش کیفی از پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی . کیفی( از نوع اکتشافی بود–کمی )

نفر برای انجام بخش کیفی پژوهش انتخاب  15 د.شهر تهران بو وپرورشآموزشدانشگاهی و متخصصان 

 ی درریگنمونهشرکت کردند، روش  با استفاده از روش دلفی شدند و در فرآیند مصاحبه نیمه ساختار یافته

بودند  مدیران مدارس استثنایی هیکلی بخش کمی شامل آمارجامعه . د بودهدفمن صورتبهبخش کیفی 

ی بر اساس جدول کرجسی امرحلهی اخوشهی ریگنمونهاز این جامعه با استفاده از روش  آمدهدستبهنمونه 

 بخش در هادادهگرداوری  روشنفر در نظر گرفته شد.  100ش نفر بود که در این پژوه 384 و مورگان

 راحلد. مبو ا از نوع اکتشافی استقراییمحتو لیتحل اساس بر که بود ساخته محقق پرسشنامه یفیک
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 یآورجمع . برایبود یمحور و اییباز، محتو یکدگذار شامل قیتحق نیا در مورداستفاده یکدگذار

 یتیریمد( و هوش 1399(، هوش شخصیتی )سعادتی، 1399)سعادتی،  ه هوش موفقاز پرسشنام اطالعات

شخصیتی،  هوش، هوش موفقه نشان داد ک ی بخش کیفی نشان داد کههاافتهی استفاده شد. (1399سعادتی، )

، هوش تجاری، اصول بنیادین زندگی، ، هوش مدیریتیآگاهی و دانش، منافع دیگران، اصول بنیادین

ی بخش اهافتهی مدل مفهومی پژوهش هستند که یرهایمتغخرده  فیزیکی ساختارو  شایستگیزیرساخت 

ی فوق رهایمتغنشان داد که  سازی معادالت ساختاری انجام شدکمی با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل

 هاالگوی شایستگی یعاملبه ترتیب باالترین بار عاملی و وزن عاملی را بر روی عامل مرتبه دوم مدل نه 

مدیریتی و هوش هوش گفت که  توانیمی پژوهش هاافتهدر تبیین ی ای مدیران مدارس دارند.حرفه

و نموده  یاری افراد شایسته و کارآمد از افراد غیر شایسته را در تشخیصمدیران مدارس استثنایی ، شخصیتی

پشتیبان هم بوده و در  این سه نوع هوش ترکیب فکر کنند. و معنوی ، عاطفینیعقال سازدیمها را قادر آن

 .رسانندماعی و موفقیت میمدیران را به بلوغ اجتکنار یکدیگر 

   .یتیهوش موفق، هوش شخص ،یتیریهوش مد ،یاحرفه هایستگیشا یالگو :هاواژهکلید
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 مقدمه

ای های حرفهانواع فعالیت نیتردهیچیپمدیریت یک نهاد آموزشی مانند مدرسه یکی از 

عنوان یک عامل مهم در موفقیت و بهبود (. از مدیر مدرسه به2019، 1است )فدورچاک

(. در این 2019، 2ی و گواننورابادی، سوبر، بافادلاست )بافادال، کیفیت مدرسه یاد شده

های مربوط به کنند که مدیران نیاز به شایستگی( بیان می2019و همکاران ) 3بافادال ارتباط

داد و عالقه شغلی، صداقت و اعتماد به نفس دارند. گشودگی، مسئولیت، صداقت، استع

ی مربوط به حساسیت هایستگیشامدیران مدارس،  ازیموردنهای اجتماعی شایستگی

های اجتماعی، کمک به دیگران، برقراری ارتباط، همکاری و مشارکت در فعالیت

 همه تمدیری وظیفه که است مدرسه نهاد در ایحرفه جایگاه یک مدیر اجتماعی است.

 اهداف به رسیدن برای آموزان دانش آموزش در را معلمان با همکاری و سازمانی منابع

ای را که هدایت منظور توسعه و بهبود، باید نیازهای مدرسهدارد و به عهده بر آموزشی

نیازهای معلمان، دانش آموزان و اعضای مدرسه را درک نمایند  ازجملهکنند، می

ی( شایستگ)مطلوب  یهایژگیمدیرانی که از و(. 2020، 4مولیدی عرفات)کومالساری، 

 اال، عملکرد آن را بدهندیبرخوردار باشند، سازمان را به سمت رشد و تعالی سوق م

 .(1393پورکریمی و صداقت، )سازند را در سیستم جاری می یساالرستهیبرند و شامی

 غالبا  که در آن  شدهارائهو هوش  شخصیتی متعددی از هامدلتعاریف و 

فیزیکی  -های روانی شامل نظام کهپویایی در درون فرد  یبندسازمانشخصیت را 

( 52019فدروچونگ، کند )که رفتار و تفکر او را تعیین میاست 

حل ریزی، ، برنامهاستدالل های متنوعی همچونقابلیتاست و  ذهنی توانایی هوش

شخصیت اغلب  .گیردرا در بر می یادگیری و زبان ، استفاده ازتفکر انتزاعی، سئلهم
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1های عینی ماننداز طریق آزمون
2-MMPI شود که طی آن از می گیریاندازه

 .کاغذی پاسخ دهند -های مدادو سیاهه هاپرسشنامه شود بهآزمودنی خواسته می

های ای در مورد تعداد زیادی از صفتها اطالعات عینی میزان شدهین آزمونب

 یکاربیها از نظر احتمال سوگیری، فردهند؛ ولی این آزمونشخصیت به دست می

اند د نامناسب مورد انتقاد واقع شدهعمومی و مشکالت تشخیص و کاربر

 .(2018، 2استرنبرگ)

، قدرتِ حافظه و مانند استداللحلِ مسئله،  توانایی معینی نظیرِ معیارهای غالبا 

( 19۷4) بری نظیر دانشمندانی. دانندمی فرهنگی هر در هوش کنندهنییتعآن را 

ارتباط بین  .ست گرایی فرهنگینسبی ها طرفدارِاند. آنمخالف عقیده شدیدا  با این

بنیادهای نظری  تواندیمدارای اهمیت است که  جهتازآنهوش و شخصیت 

ی بیشتر طبیعت انسان تولید کند و از هایدگیچیپ محکمی برای شناختن و درک

ی هاسازهها برای ی کنندگی آننیبشیپسویی با توجه به اهمیت این دو سازه نقش 

اهمیت  است. تیپراهمرسیدن به موفقیت بسیار  مخصوصا مهم و بنیادین زندگی و 

 هرچندظری است و هم عملی و کاربردی. ارتباط بین هوش و شخصیت هم ن

بسیاری از اما  دانندیمهای عمومی هوش و شخصیت را سازه هاپژوهشتعدادی از 

ی و سلسله مراتبی چندبعددارای ساختاری  را ی اخیر هوش و شخصیتهاپژوهش

نظریه گاردنر استرنبرگ  مثال ( 2018) یبعدتکنه یک سازه ساده عمومی و  دانندیم

 د و ... .گیلفور

، 2006، 3گاردنر و موران) تیهوش و شخصنیز  هاپژوهشبسیاری از  

ی مانند مشترک یهایژگیوهوش و شخصیت دارای  ( معتقدند2018، استرنبرگ
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 توانندیمو  یفرد یدر سراسر زندگ یکیژنت دارینسبتا  پا یالگوبرخورداری از 

، یلیتحص تیقمانند موفی بنیادینی هااز سازه یتوجهقابل یهاکننده ینیبشیپ

که رابطه  معتقدند یسنت دگاهیدبعضی از ، حالنیبااباشند.  و سالمت یعملکرد شغل

 یعنوان نهادهاها را بهآن دیو هوش وجود ندارد و با تیشخص نیب یمعنادار

ی شناخت ریغ تیشخصو  یشناخت ندیهوش، فرا رایز جداگانه موردمطالعه قرارداد؛

 زیمعتقدند که تما (201۷آگراوال و سوراکشا ) گری، روانشناسان دحالنیباااست. 

 یدارا یتیشخص تتمام صفا با یتقر رایمبهم است، ز یشناخت ریو غ یشناخت نیب

نکته  است گرانیتر از دصفات واضح یهستند، اگرچه در برخ یشناخت یهایژگیو

هوش متفاوت است  تیهوش و شخص یابیارز برخی معتقدند نحوه کهنیا ترمهم

و عملکرد فرد در  شودیم یریگاندازه ییطورمعمول با استفاده از آزمون توانابه

آکایا و سزگین  کهی، درحالی هوش نشانده دهنده حداکثر توانایی اوستهاآزمون

 یابیمعموال  با استفاده از پرسشنامه ارز تیشخص که اندکرده( بیان 2015) 1منو

اما توانایی استفاده ؛ اوست نه تواناییفرد رفتار منحصربه دهندهنشانو فقط  شودیم

ی و تیشخصی هایژگیو نیترمهمی شخصیتی و شناخت هایژگیوبهینه از 

فردی و کنترل  اهدافی مثبت جهت دستیابی به هایژگیوی از برداربهره

ی هابیآسی مختلف جهت پیشگیری از هاتیموقعی شخصیتی منفی در هایژگیو

ی شناختی هاییتواناکه ترکیبی از  باشدیمهوش شخصیتی  دهندهنشاناحتمالی 

های شخصیتی فرد ی ویژگیابیخودارزعاطفی و هیجانی است که از سوی نوعی 

های شخصیتی که توسط است و هم ارزیابی توانایی مدیریت ویژگی توسط خود او

 .شودیممتخصصین انجام 

 هوشی مانند هوش هیجانی، هایژگیوهوش مدیریتی عبارت است از دار بودن  

 طیمحاجتماعی و هوش شناختی و هوش شخصیتی باال و استفاده از آن در  هوشمعنوی، 
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 ازین یرانیمد به یکنون (. جامعه مدرن2020 1کومولوسرای، عرفات و موالیدی، است ) کار

و در  مسائل ارائه کنند یبرا یاخالقانه یهاحلاه، ررندیبگ میاست که بتوانند درست تصم

 انیجر دیو حفظ وضع موجود، با شرفتیپ، بقا یبرا نیبنابرا، مقابل کار خود پاسخگو باشند

 رانیمد تیریمد یوهیدر ش تواندیم یینوجو نیو ا دیرا در سازمان تداوم بخش یینوجو

ها و (. وظایف و عملکرد مدیران آموزشی در قالب مهارت1389زاهدی و شیخ، باشد )

مدیران  موردتوجه هامدتمواردی است که  نیتریاصلها یکی از های آنشایستگی

 سرابی، سیاه جعفریو متخصصان علوم تربیتی بوده است )فرحبخش و  مدارس استثنایی

متفاوتی مانند جسمی، عملی، های ای از جنبهمدیر حرفه. (1396، مرادی کمری، غالمی و

باشد و از  صالحیت و عاطفی، سیاسی، تجربی، فرهنگی و معنوی باید دارای شایستگی

رویکرد و نگرشی حمایت گر برخوردار باشد تا بتواند در بین اعضاء انگیزه الزم را ایجاد 

کاهش (. 201۷، 2ی سیندر و سوتهام گروکونور، نزیمارتنماید )مک لئود، سوترلند، 

ف حافظه و سایر عوامل ناشی از آن )افسردگی و یضعتو عالقه،  یانرژ نبودنفس، اعتمادبه

 یهانداشتن صالحیتاز پیامدهای  از کار و...( یزاری، بیفشار روانی، خشم، پرخاشگر

 همگی موجب کاهشاست که  روزهالزم و ب یهاها و مهارتاولیه و کمبود صالحیت

گردد که بازده میکاهش کار و  نداشتن درر کار، تسلط ، ظرافت دتحملصبر و  آستانه

مسئولیت بر  واردکردن، خلل به خطر انداختن بهداشت روانی فرد، نارضایتی شغلیباعث 

بنابراین موفقیت هر نظام آموزشی نیز ، شودیساز معنوان مدیر و انسانبه یشغلی خطیر و

ای مدیران مدارس استثنایی آن نظام بستگی حرفه یهابیش از هر عاملی، به دانش و مهارت

مجموعۀ دانش، مهارت  مدیریتی صالحیت(. 1398، ثانی و اسدی نارنجی)میرکمالی،  دارد

ها در جریان تعلیم و تربیت به پرورش دهد با کسب آناجازه می مدیرکه به  استو توانایی 

مدیری را  یهاتیصالحد. ، فراگیران کمک کنیجسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنو

مهارتی  یهاتیعاطفی، صالح یهاتیشناختی، صالح یهاتیدر سه حیطه صالح توانیم
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 .(1396، مرادی کمری، غالمی و سرابی، سیاه جعفری)فرحبخش و  نمود یبندطبقه

ی، اسیسبه تغییرات  توانیم اندداشته هاسازمانشگرفی بر  راتیتأثعواملی که  ازجمله

به دلیل سرعت این تغییرات و همچنین  هاسازمانجغرافیایی، فناوری و اقتصادی نام برد. 

ی در نحوه انجام شیبازاندی خود را با هاتیفعالتا  اندشدهافزایش رقابت جهانی، مجبور 

 توانیازجمله موضوعات مهم دنیای امروز به این موارد م ی کنند.دهسازمان مجددا کارها 

(. 2010هوسیلد و بکر، ) شودیعامل تولید قلمداد م نیترد: نوآوری و دانش مهماشاره کر

های مورد نظر منظور بررسی صالحیت( در تحقیق خود به2020) 1ووالنداری ارتباطنیدرا

 هایکنند که مدیران باید دارای شایستگیمدیران در مدارس کشورهای اسالمی بیان می

 2در مطالعه دیگری میرز و هامبریک .ای باشندحرفه آموزشی، شخصی، اجتماعی و

کارکنان،  سازمان، ایجاد انگیزه در اندازچشمی تبیین هامؤلفه( در پژوهش خود 201۷)

 آموزان، ایجاددانش به نسبت تعهد پشتیبانی، داشتن و پاسخگویی طریق از سازیظرفیت

 عنوانرا به مسائل حل ایبر هاپژوهش از استفاده و تازه برای مشکالت هایحلراه

 کردند. معرفی مدیران مدارس استثنایی ازیهای موردنمؤلفه

سولیمن و ) استعات استراتژیک تبدیل شدهالطاذهن کارکنان و مدیران به بانک 

دانش و مهارت به  هامنبع مزیت رقابتی سازمان نیترلقب مهم(. به این دلیل 2011، اسپونر

دلیل کمیابی، ارزشمندی، جانشین و و منابع انسانی بهگرفته است تعلقکارمندان 

نقش حیاتی و (. به دلیل 2013، است )گابریرامهمی پیدا کرده تقلیدناپذیری نقش 

(، 2016، ی نسب و سعادتی شامیرنیحس، )زحمتکش، هاها در قلب ارگانکننده انسانتعیین

سازمانی که رشدی مستمر و ها باید تقویت شود. بر این اساس هر های آنلذا شایستگی

مطمئنا  تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد ، موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد

های ارتقاء و بهبود است و کارآمدی و شایستگی تنها از طریق توجه به برنامهداشته

ین راستا در ا (.1395و همکاران، معالی ابوال)ها تحقق خواهد یافت ها و شایستگیویژگی
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 یبرا یستگیمدل شا یطراح»باعنوان  یپژوهش که( 2015) و همکاران 1کانگمطالعات 

 تیپژوهش خود، صالح یدر مدل مفهومند، را موردمطالعه قرار داد« در کره یانیم رانیمد

، یکاربرد یهاتیو ظرف هاییتوانا، یاجتماع یهایستگیرا شامل شا رانیمد یستگیشا و

در سال  2کامایل. تحقیقات انداعالم نموده یستگیو فرا شا یشناخت یهاتیظرف و هاییتوانا

 یستگیو شا تینشان داده است، صالح« پروژه ریمد کی یستگیتوسعه شا»باعنوان  2015

حفظ نظم، ، یامانتدار، یابیخودارز، نفساعتمادبه، یشامل آگاهی عاطف رانیمد

 .است ...و  تیمسؤول، ینوآور، یریپذانعطاف

، هم یانسان یهاهیمدیریت سرما نهیدرزم اخیر یهاسال ی که درییکی از رویکردها

اساسی موردتوجه  طوربه هاهم در حوزه مدیریت سازمان تربیت و در حوزه تعلیم و

 یهانظران حوزهکه پژوهشگران و صاحب یاگونهبه است. 3قرارگرفته بحث شایستگی

نبش جمتخصصان علوم رفتاری از آن تحت عنوان  یطورکلبه تربیت و تعلیم و مدیریت و

 از یکیوپرورش آموزش .کنندیم یاد(. 2016)تنهای رشوانلو و سعادتی شامیر،  4شایستگی

 جامعه فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، سیاسی پیشرفت در که است اجتماعی مهم نهادهای

توسعه  و رشد یربنایز را ، آننظرانصاحب و اندیشمندان اکثر دارا است. را نقش بیشترین

خصص جهت مت و ماهر انسانی نیروی تأمیندرگرو  انسانی جوامع ترقی و پیشرفت. دانندیم

مختلف بوده و جوامعی که در این خصوص تالش بیشتری  یهااداره مطلوب بخش

حرکت پرشتاب توسعه اقتصادی و اجتماعی کسب  را در یزیآمتیاند، نتایج موفقداشته

 (.2016تنهای رشوانلو، صانعی و سعادتی شامیر، ) اندنموده

ی قرار موردبررسمدارس، تحقیقات متعددی  مدیران ایحرفه هادر زمینه شایستگی

 یو داشبوردها یهوش تجاربر روی  )1398 (گرفته است. مطالعه محمدی و عسگری 

 یو داشبوردها ینقش هوش تجار نشان داد که رانیمد ماتیدر بهبود تصم یتیریمد

مؤثر و کارا بوده و ، رانیمد یریگمیها بر تصمسازمان نیشده در ا یسازادهیپ یتیریمد
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مدیران مدارس  ماتیدر تصم یریپذکیسرعت، دقت و تفک شیباعث افزا گریدعبارتبه

( در تحقیقی تحت عنوان الگوی معیار صالحیت 139۷عسکری و کیانی ) شود.استثنایی می

ی معلمی در کشور را احرفههای مهوری اسالمی ایران، صالحیتی معلمی در تراز جاحرفه

ی و زیربرنامه-2ی برای آموزش، سازآمادهی و زیربرنامه -1شامل هفت صالحیت شامل: 

مسئولیت  -5آموزش اثربخش،  -4مدیریت محیط یادگیری،  -3برای یادگیری،  طراحی

معنویت اخالق و  -۷سرمایه اجتماعی و فعالیت فرهنگی و  -6ی، احرفهسازمانی و توسعه 

ای مدیران های حرفهصالحیت (1396فرزانه، کریمی و نوروزی )خداباوری معرفی نمود. 

، مهارت، دانش و یشناختهای روانویژگی: چهار مؤلفه اساسی را مدارس متوسطه شامل

 ، معرفی نمود.نگرش

( تحقیقی با عنوان بررسی ابعاد 2011) 1مدیران دومیتریودر ارتباط با مدل شایستگی 

 باید شایستگی شاغلینِ مدارس )معلمین و مشاورین( انجام داد. مدیران مدارس استثنایی

ها، ، مهارتهاتیعمومی، واجد مجموعه صالح یهایستگیبودن شا عالوه بر دارا

، تخصصیشخصیتی،  یاهیستگیشا یطورکلو به یا، دانش تخصصی و حرفههاییتوانا

 ونگهداری، رهاسازی انتصاب،  الزم باشند؛ بنابراین، باید در گزینش و ی و سازمانیاحرفه

با  وپرورشن آموزشی طولی و عرضی مدیراهادرسی دوره یهاطراحی برنامه

 یساالرستهیشا و یاحرفه یهایستگیرویکردهای جدید، معیارهای تخصصی و شا

مرحله اول تعیین  اقدام در نیتراین راستا مهم در و عملی بکار گرفته شود. یطورجدبه

ن مدیرا یهایستگیتر، طراحی مدل شااستانداردها یا به عبارت روشن و معیارها

به  این نیاز ضروری، پژوهش حاضر به پاسخگویی یراستا در وپرورش است؛ لذاآموزش

دنبال پاسخگویی به است و بهوپرورش وزشن آممدیرا یهایستگیشا الگویدنبال طراحی 

 هوش اساس مدارس بر مدیران ایحرفه هاشایستگیب الگوی مناس است: سؤاالتاین 

 نیترمهمشخصیتی کدام است؟ و  هوش ایواسطه نقش با هوش موفق و مدیریتی

هوش  و مدیریتی هوش اساس مدارس بر مدیران ایحرفه هاشایستگی ی الگویهامؤلفه
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 ؟اندکدمشخصیتی  هوش یاواسطه نقش با موفق

 روش پژوهش

ی از نوع فیتوص در بخش کمی و کیفی هادادهپژوهش حاضر از لحاظ نحوه گرداوری 

های کاربردی بود. قیتحقدر زمره  هدف در بخش کمی و کیفی و ازلحاظی بود همبستگ

مربوط به پژوهش  هادادهی آورجمعپژوهش حاضر با توجه به این قسمت ، از لحاظ روش

پژوهش در بخش  نیای آمارجامعه . بود 1های آمیختهکیفی و کمی بود از نوع پژوهش

گانه دولتی شهر تهران در  23مدیران مدارس استثنایی متوسطه اول مناطق  هیکلکمی شامل 

بر اساس گزارش اداره کل آموزش  هاتعداد آن کهبودند  1399-98ی لیتحصنیمه اول سال 

از این جامعه در بخش کمی بر اساس  آمدهدستبهنفر بودند. نمونه  200حدودا  ن شهر تهرا

گیری ابتدا مجوزهای نفر در نظر گرفته شد. جهت نمونه 100 2جدول کرجسی و مورگان

در بخش کمی با استفاده از روش س کسب شد و سپ وپرورشآموزش از ادارهالزم 

مدیران مدارس استثنایی متوسطه اول مناطق  هیکل نیبی از اچندمرحلهای ی خوشهریگنمونه

 نفر انتخاب شدند. 100گانه دولتی شهر تهران  23

زیربنای نظری طرح  عنوانبه( 2018استرنبرگ ) هینظرابزار پژوهش از  هیتهجهت  

نفر از متخصصان  10حاضر استفاده شد. در بخش کیفی جهت انجام ساخت آزمون ابتدا 

ی هدفمند انتخاب ریگنمونهی معتبر داخلی با استفاده از روش هادانشگاههوش و استعداد از 

عمیق محتوی  افتهیساختاردر ادامه در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه د. شدن

برای مدل پژوهش تهیه شد و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا جهت  موردنظر

مورد تحلیل قرار  پرسشنامهر این مرحله محتوای داستخراج محتوی و تهیه متن استفاده شد. 

بعد از مشخص کردن طرح تحلیل محتوای در بخش کیفی بر اساس چک محتوای  .ترفگ

از نظریه استرنبرگ و سپس ابزارها مشابه موجود در این  شدهاستخراجابتدا محتوای ، لیست

ابزارها تهیه و با  از هرکدامهای مقدماتی ی قرار گرفتند و سپس گویهه موردبررسحوز
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های مربوط به ارسال شد. بعد از ارزیابی اولیه گویه نظرانصاحباستفاده از ایمیل برای 

حذف شدند و سپس تعدادی از ، بود شدهنییتع نظرانصاحبهای که توسط گویه، ابزارها

 مجددا های نهایی تهیه های قبلی اضافه شد و سپس گویهمحتوای پیشنهادی جدید به گویه

های پایانی ارزیابی و نهایی شدند و قرار گرفت و درنهایت گویه نظرانصاحبدر اختیار 

 ها انجام شد.های عاملی آماری بر روی گویهسپس تحلیل

چهار ابزار مورد تحلیل قرار گرفتند که بعد از انجام  بخش کمی حاضر دردر پژوهش 

های ، ویژگینظرانصاحبط فرایند تحلیل محتوی و ساخت و ارزیابی ابزارها توس

با هدف  پرسشنامه نیا باشد. پرسشنامه هوش موفق:ی ابزارها به شرح ذیل میسنجروان

 نیااست جامعه هدف مدیران مدارس استثنایی بودند. سنجش هوش موفق ساخته شده

های مربوط به و چهار خرده متغیر بود که خرده متغیرها و گویهسؤال  18ی دارا پرسشنامه

، 12، 11، 10، 9)ق هوش خال -2(، 8، ۷، 6، 5) هوش تحلیلی -1ز ا اندعبارتخرده متغیر 

بر (. این ابزار 4و  3، 2، 1)ر حافظه محو -4( و 18، 16، 1۷هوش عملی ) -3(، 15، 14، 13

 نیبه ا اسیمق یگذارشود. نمرهمی میتنظ، یلی زیادخاز دامنه اصال  تا  کرتیل اسیاساس مق

صورت مستقیم و به سؤاالتهمه گیرد. تعلق می ازیامت 4تا  0صورت است که به هر ماده از 

 نیاز ا تواندیرد مفکه  یاحداکثر نمره نیبنابرا؛ شوندیم یگذاره چپ نمرهب از راست

 باشد.می 45نقطه برش این ابزار  است.صفر و حداقل نمره  98نمره  دست آورد.به اسیمق

و  81/0 کردن آزمون گاتمن برابر مهیبا استفاده از روش دو ن اسیمقیی ایپا بیضر نیهمچن

است. روایی این ابزار با استفاده از دست آمدهبه ۷9/0 کرونباخ یآلفا بیبا استفاده از ضر

 به دست آمد. 83/0ی دییتأروش تحلیل عامل 

 ریشاماین پرسشنامه با هدف سنجش هوش شخصیتی توسط سعادتی  هوش شخصیتی:

 باشند. اینمدارس می، مدیران مدارس استثنایی است. جامعه هدف( ساخته شده1398)

های مربوط به و سه خرده متغیر بود که خرده متغیرها و گویهسؤال  2۷ یداراپرسشنامه 

، 9، 8، ۷، 6، 5، 4، 3، 2، 1تی )های شخصیشناخت ویژگی -1 :زا اندعبارتخرده متغیر 

مدیریت  -3(، 25، 21، 20، 19، 13، 12، 11) شخصیتی تاختالالشناخت  -2، (10



 1400 تابستان | 42شماره | یازدهم سال | ییافراد استثنا یروان شناس | 96

(، این ابزار بر اساس 2۷، 26، 24، 23، 22، 18، 1۷، 16، 15، 14)های شخصیتی ویژگی

 ی مقیاس به اینگذارنمرهشود. تا خیلی زیاد، تنظیم می اصال مقیاس لیکرت از دامنه 

صورت مستقیم و به سؤاالتگیرد. همه امتیاز تعلق می 4 تا 0صورت است که به هر ماده از 

تواند از این ای که فرد میبنابراین حداکثر نمره؛ شوندیمی گذارنمرهچپ ه از راست ب

باشد. می 54ر و حداقل نمره صفر است. نقطه برش این ابزا 108نمره  د.دست آورمقیاس به

و  94/0پایایی مقیاس با استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر  همچنین ضریب

روایی این ابزار با استفاده از  است.دست آمدهبه 88/0با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 به دست آمد. 86/0ی دییتأروش تحلیل عامل 

 ریشاماین پرسشنامه با هدف سنجش هوش مدیریتی توسط سعادتی  هوش مدیریتی:

و پنج خرده متغیر بود که خرده  سؤال 32پرسشنامه دارای  است. این( ساخته شده1398)

، 5، 4، 3، 2، 1) یهوش ریاض -1ز ا اندعبارتهای مربوط به خرده متغیر و گویه رهایمتغ

، 16، 15، 14) یهوش معنو -3، (25، 21، 20، 19، 13، 12، 11) هوش هیجانی -2، (10

هوش فیزیکی یا  -5، (32، 33، 34، 31، 30، 29، 28)هوش سیاسی  -4(، 2۷، 18، 1۷

تا  اصال این ابزار بر اساس مقیاس لیکرت از دامنه ، (26، 24، 23، 22، 9، 8، ۷، 6جسمانی )

 4 تا 0ی مقیاس به این صورت است که به هر ماده از گذارنمرهشود. خیلی زیاد، تنظیم می

ی گذارنمرهچپ ه صورت مستقیم و از راست ببه سؤاالتگیرد. همه امتیاز تعلق می

و  128نمره  د.دست آوراز این مقیاس به تواندیمای که فرد بنابراین حداکثر نمره؛ شوندیم

باشد. همچنین ضریب پایایی مقیاس با می ۷0حداقل نمره صفر است. نقطه برش این ابزار 

و با استفاده از ضریب آلفای  89/0استفاده از روش دو نیمه کردن آزمون گاتمن برابر 

ی دییتأروایی این ابزار با استفاده از روش تحلیل عامل  است.دست آمدهبه 91/0کرونباخ 

 به دست آمد. 8۷/0

 هاافتهی

 حوزه شناختی نظرانصاحبنفر از  10از ی جمعیت شناختی گروه نمونه در بخش کیفی هایژگیو

 است.ارائه شده 1ل که گزارش آن در جدو
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 ی جمعیت شناختی جامعه کیفیهاشاخص. 1جدول 

 تعداد سابقه تدریس تعداد مرتبه علمی تعداد رشته

 1 5-10 4 استاد 4 فلسفه تعلیم و تربیت

 4 10-20 4 دانشیار 3 ی تربیتیشناسروان

 5 20-30 2 استادیار 3 مشاوره

و پس از پاالیش  شدهاستخراج، شدهانجامی هامصاحبهی کلیدی هاعبارت، 2در جدول 

و جمالت ماهیتی مفهومی پیدا کرده با  هاعبارتها، نهایی گردیدند. در این مرحله، آن

ی هافیتوصیِ بندمفصلها، تبدیل به مفاهیمِ تجربیِ بنیادی برای ی مجدد آنبندصورت

سمت چپ جدول ر پدیدارشناختی شد. مقوالت اولیه و خردِ پدیدار شده در این مرحله، د

 .اندشدهارائه ( 2)

 ها در قالب مقوالت اولیه و کدهابندی آن. مفاهیمِ اولیه پدیدار شده و صورت2جدول 

 ییمحتواکدهای  ردیف
مقوالت 

 خرد
 کد

1 

ای مدیران ها حرفهالگوی شایستگی که دیبرآوپرورش درصدد آموزش

ا را در مدرسه عملی سازد تبر هوش موفق  دیمدارس استثنایی مدارس با تأک

 تقویت شود و به بلوغ اجتماعی برسند هوش موفق مدیران مدارس استثنایی

 A-1 هوش موفق

2 

ای مدیران مدارس استثنایی ها حرفهالگوی شایستگیی زیرساخت سازآماده

های مدیران مدارس در ارتقای شایستگیبر هوش موفق  دیمدارس با تأک

 استثنایی

زیرساخت 

 شایستگی
A-2 

3 

های با در نظر گرفتن ویژگی ی مدیران مدارس استثناییهایریگمیتصم

زندگی موفق نشانه شایستگی  ندهیآشخصیتی دانش آموزان و دورنمای 

 است مدیران مدارس استثنایی

های ویژگی

 شخصیتی
A-3 

4 

 تواندیمتوجه به اقتصاد و ارتقای هوش تجاری در دانش آموزان 

دانش آموزان باشد و نشانه شایستگی مدیران مدارس  ندهیآ کنندهنیتضم

 است استثنایی

 A-4 هوش تجاری

5 
ق هوش موف بر دیتأک ای مدیران مدارس استثنایی باحرفه هاالگوی شایستگی

 دانش آموزان الزامی است هوش مدیریتیبرای ارتقای  دبستانشیپدر سنین 

هوش 

 مدیریتی
A-5 

 A-6 منافع دیگران شایسته است های مدیران مدارس استثناییویژگیتوجه به منافع دیگران از  6
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 ییمحتواکدهای  ردیف
مقوالت 

 خرد
 کد

۷ 
بر پرورش  دیتأکبه اصول بنیادین زندگی و  توجه مدیران مدارس استثنایی

 استعدادهاآن 

اصول بنیادین 

 زندگی
A-7 

8 
ای مدیران ها حرفهالگوی شایستگیبا اصالح ساختار فیزیکی مدارس اجرای 

 شودبهتر انجام میبر هوش موفق  دیمدارس استثنایی با تأک

ساختار 

فیزیکی 

 مدارس
A-8 

9 

 در مورد خودشان و محیط اطراف آگاهی و دانش مدیران مدارس استثنایی

بر هوش  دیای مدیران مدارس استثنایی با تأکها حرفهالگوی شایستگیاجرای 

 شودبهتر انجام میموفق 

آگاهی و 

 دانش
A-9 

مدلی  نظرانصاحباز نظر  آمدهدستبهبر اساس تحلیل محتوا و کدگذاری محتوای 

شخصیتی، هوش  ، هوششایستگیزیرساخت ، هوش موفق مؤلفه 9ه شامل ک آمدهدستبه

و مدارس  فیزیکی ساختار، اصول بنیادین زندگی، منافع دیگرانهوش مدیریتی، مدیریتی، 

را تشکیل  موردپژوهشنفر افراد نمونه  100آگاهی و دانش بود. در بخش کمی مجموعا  

با انحراف معیار ، 08/50در افراد نمونه ق هوش موفن نتایج نشان داد که میانگی دادند.می

است.  59/15، با انحراف معیار 93/59باشد. میانگین هوش مدیریتی در این افراد می 9/۷

. نتایج 09/11با انحراف استاندارد  51/5۷در آنان  هوش شخصیتیغیر همچنین میانگین مت

های اجرا شده حاکی از ضریب پایایی مطلوب و آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه

 باشد.ها میاین پرسشنامه قبولقابل

 نشان داد که مقادیر احتمال آزمونبررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش نتایج 

( هوش 118/0)موفق  وف برای همه متغیرهای مورد بررسی هوشاسمیرن -کلموگروف

در آزمون  آمدهدستبه( نرمال بود. نمره 159/0شخصیتی ) هوش (239/0) یتیریمد

 فرضشیپقرار دارد و بنابراین  5/2و  5/1واتسون نیز نشان داد که این نمره بین  -دروبین

ی عاملی بررسی روایی سازه مقیاس مدل نه برا است.مربوط به استقالل خطاها رعایت شده

ی مرتبه دییتأاز روش تحلیل عامل  مدیران مدارس استثنایی ایهای حرفهالگوی صالحیت

انجام  زمانهم صورتبهدوم )در این تحلیل هر دو تحلیل عامل مرتبه اول و مرتبه دوم 
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متغیرهای  عنوانهباز تحلیل عامل اکتشافی  شدهاستخراجگرفت( استفاده شد. نه عامل 

های مکنون یا پنهان در نظر گرفته شد. همچنین، یک متغیر مکنون به نام الگوی صالحیت

متغیر مکنون مرتبه دوم در نظر گرفته شد که از  عنوانبه مدیران مدارس استثنایی ایحرفه

 نشان داده شده است. 1بارعاملی مرتبه دوم ترسیم شد که در شکل نه این متغیر، 

 
با  ی و موفقتیریبر اساس هوش مد مدارس استثنایی رانیای مدهای حرفهصالحیت. الگوی 1شکل 

 ی هوش شخصیتیاواسطهنقش 

لگوی ا

ها و شایستگی

های صالحیت

 ایحرفه

هوش 

 موفق

 هوش

شخصیت

ی

منافع 

 دیگران

هوش 

 مدیریتی

/062
*

 

  

/077
*

 

  

اگاهی و 

 دانش

 ساختار

 فیزیکی

 مدارس

زیرساخت 

 شایستگی

اصول 

 بنیادین

هوش 

 تجاری

/058
*

 

  

/031
*

 

  

/038
*

 

  
/061

*
 

  

/041
*

 

  

/042
*

 

  

/064
*
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با استفاده از روش حداکثر درست  رانیای مدهای حرفهصالحیتبعد از ترسیم الگوی 

ی برازش مدل مورد بررسی قرار هاشاخصنمایی تحلیل انجام گرفت. پس از انجام تحلیل، 

 .دهدیمی برازش این مدل مرتبه دوم را نشان هاشاخص، 5گرفت. جدول 

 . نتایج مربوط به بارهای عاملی مرتبه دوم3جدول 

 عوامل مرتبه اول مرتبه دومل عام
بار 

 عاملی

وزن 

 عاملی

ترتیب 

 اهمیت

مدیران مدارس  ایهای حرفهالگوی صالحیت

 استثنایی

 1 110/0 ۷۷2/0* موفق هوش-1

 8 129/0 383/0* شایستگی زیرساخت-2

 2 086/0 642/0* شخصیتی هوش-3

 ۷ 15۷/0 41۷/0* هوش مدیریتی-4

 6 102/0 421/0* هوش مدیریتی-5

 3 125/0 629/0* دیگران منافع-6

 بنیادین اصول-۷

 زندگی
*618/0 083/0 4 

 فیزیکی ساختار-8

 مدارس
*313/0 081/0 9 

 5 35۷/0 588/0* دانش و آگاهی-9

 
هوش شخصیتی، منافع دیگران، اصول ، که هوش موفق دهدیم، نشان 3نتایج جدول 

، ، هوش مدیریتی، اصول بنیادین زندگی، هوش مدیریتیآگاهی و دانش، بنیادین

مدارس به ترتیب باالترین بار عاملی و وزن عاملی  فیزیکی ساختارو  شایستگیزیرساخت 

مدیران مدارس  ایهای حرفهالگوی صالحیت یعاملرا بر روی عامل مرتبه دوم مدل نه 

 دارند استثنایی
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مدیران مدارس  ایهای حرفهالگوی صالحیت ی برازش مدل نه عاملیهاشاخص. 4جدول 

 استثنایی

 K2 P Df K2/df GFI AGFI NFI TLI CFI RMSEA SRMR 

دامنه 

 موردقبول
 1/0از  ترنییپا 8/0باالتر از  3کمتر از  معناداری آزمون

مدل نه 

 عاملی
۷/24۷4 001/0 2۷5 88/1 95/0 92/0 80/0 89/0 83/0 060/0 0۷6/0 

وضعیت 

 برازش
 مطلوب مطلوب مطلوب مطلوب  

ی برازش برای مدل مرتبه دوم مطلوب هاشاخص، تمامی دهدیم، نشان 4نتایج جدول 

الگوی نظری  کهییازآنجاگفت که  توانیم هاشاخصهستند با ارزیابی کلی این 

ای بر اساس هوش های حرفهصالحیتدارای برازش بوده و الگوی  هادادهبا  شدهنیتدو

مورد  مدارس استثنایی رانیمدبرای  ی هوش شخصیتیاواسطهبا نقش  ی و موفقتیریمد

 قرار گرفت. دییأت

 گیریو نتیجه بحث

ی و تیریای بر اساس هوش مدحرفه یهاتیصالحداد که الگوی ن پژوهش حاضر نشا نتایج

یی است که هامؤلفهمدارس دارای  رانیمدبرای  ی هوش شخصیتیاواسطهبا نقش  موفق

، دانشآگاهی و ، شخصیتی، منافع دیگران، اصول بنیادین هوش، از هوش موفق اندعبارت

 ساختارو  شایستگیزیرساخت ، ، هوش تجاری، اصول بنیادین زندگیهوش مدیریتی

( 2012(، ریف )2015(، هورتون )1396قهرمانی ) تحقیق نتایج با نتایج مدارس. این فیزیکی

( همسو بوده و مطابقت دارد 2018( سعادتی شامیر و مذبوحی )2011و آلوت و همکاران )

در راستای نتایج پژوهش حاضر  همچنین ( و1394ن )همکاراو با تحقیقات شجاعی و 

معرفی و -1 از اندعبارتنتایج این تحقیق  نیترمهممعتقد بودند که از  (2014ن )ویلدسم

گردآوری و -2ی شایستگی مدیران مدارس استثنایی.هامدلو  هاچارچوببررسی 

برای ارزیابی و انتخاب  ی شایستگی مدیران مدارس استثناییهامؤلفهاستخراج ابعاد و 
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طراحی مدلی مناسب برای -3ها.های آنشایسته و توسعه قابلیت مدیران مدارس استثنایی

که روایی و اعتبار آن با نظرخواهی از خبرگان و  شایستگی مدیران مدارس استثنایی

ت داش اذعان گونهنیا توانیم نتایج این تبیین ی آماری تأیید گردیده است. درهاکیتکن

 شأن تفاوت قائل شوند.« خود»شأن و « احساسات»توانند بین کودکان نمی کهییازآنجا

اهمیت جلوه بی یجابه دهدیمها یاد آموزش فلسفه برای کودکان به روش مشارکتی به آن

ارزش یا شود فکر کنند احساسشان بیها که باعث میدادن یا نفی احساسات آن

 .کنند، بپذیریدآور است، آنچه احساس میخجالت

، 1زوهر و مارشال)( 2016عباسی اناباد و سعادتی شامیر ) فی مختلهاپژوهشنتایج 

مرتبط با هوش ( 2006، 4؛ جورج2003، 3ووارد؛ ه200۷، 2؛ کاتوریا راوی و همکاران2002

، کنندیم تیفعال کهدر هرجا  کارکناندهند که امروزه و هوش مدیریتی نشان می شخصیتی

ی با معنا، کاری پ. آنان در کنندیموجو جست کاری در مادی هاپاداشاز  ی فراترزیچ

 افتهیرشد کارکنانها با هستند. سازمان شانیزندگی در متعالو خواستار اهداف  دبخشیام

هستند.  شرویپدهنده و ی بامعنا، هدفمند، پرورشکار افتنی یپدر  که اندمواجهی ابالندهو 

ها بهره گرفته ی انسانمتعالاهداف  توسعهی برای متنوعی هاروشی، از اسالمدر فرهنگ 

 عبارت، البالغهنهج ع( در) یعلحضرت  کالمموارد با توجه به  نیای از انمونه. شودیم

ی او را نیبخوشبرد،  کینی به تو گمان کسچون »  ی:نیبخوش تیتقواست از: الف. 

ی بار نیبخوش نیا کهی؛ شو نیبخوش، تیرعی وفادارتا به  بکوشقدر . آنکن قیتصد

و  ترس از خدا را فراوان که دیتوانیمر د. گداریبرمرا از تو  مشکالت آوررنج نیسنگ

 قیتشو. ب. دیکن؛ هر دو را جمع دیکن نیچن، دیگردان کوینی خود را به خدا نیبخوش

ی کارهاو کن  شیستاو همواره از آنان  را برآور انیسپاهی آرزوها پس«  ی خلّاق:روهاین

ی ارزشمند آنان، شجاعان را کارهای ادآوری رایزبر شمار؛  انددادهانجام  کهی را مهم

 نیاافراد  نیبدتربر »  ی:دواریام تیتقوج. . داردیوامو ترسوها را به تالش  زاندیانگیبرم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Zohar & Marshal 

2. Katharina Ravi, Mahesh Kumar P. Joshi, Stephen J. Porth, 

3. Howard 

4. George 



 103 |ران   و همکامهماندوست  یبیغا...؛   بر ییمدارس استثنا رانیمد یاحرفه هایستگیشا یالگو نیتدو

 دینومی بزرگ فرمود: همانا از رحمت خدا خدا که رایز؛ دیمباش دینومامّت از رحمت خدا 

 ستینی از عقل سودمندتر اهیسرما چیه«  ی در امور:شیدوراندد. تعقل و کافران. نباشند جز 

از ». ستینی شیدوراندی همچون عقلو  ی وجود نداردنیخودباز  ترترسناکیی تنها چیهو 

. ه. اندشیدوراند، نرمخو و رومندینی دارنیددر  کهی نیبیماست  نیا زگارانیپرهی هانشانه

پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و بااستقامت و عالم به  نیا و«  در امور مهم: رتیبص کسب

ی در متعالاهداف  توسعهو  جادیای هاراه دربارهالبته  کشندینمدوش حق به گاهیجا

موارد بسنده  نیهم ذکرگفتار، به  نیادر  کهی بحث و سخن فراوان است جا، کارکنان

 شودیم

ی هوش موفق و هوش مدیریتی هادورهم(، مدرّس  2006) جورج کیما دهیعقبه 

و هوش مدیریتی الزم است؛ ق ی، هوش موفرهبرو  تیریمدی هامهارتمنظور بهبود به

توجه و  تیقابل که شودیمی درونمنابع  نیترقیعمی ریکارگبهو  افتن. موجب ی1: رایز

ی روشن و باثبات در فرد تیوه. احساس 2.دهدیمرا به ما  رانیساقدرت تحمّل و تطابق با 

 و حوادث دادهایروی واقعی معنا درکیی توانا. 3.کندیم جادیا ریمتغی کارروابط  طیمح

ها را با و آن کندیمیی شناساها را . ارزش4.دهدیمرا به ما  کار کردنمعنادار  تیقابلو 

ی ریپذسازشها و بدون ارزش نیابا  کردنی زندگ. 5.کندیمی روشن همسو هدفاحساس 

و در مواجهه با بحران و آشوب  کندیمآرامش  جادیا. 6.شودیممنجر به حس انسجام 

ی در معنو زیچچیه کنندیمی از افراد تصور اریبس باوجودآنکه. آوردیموجود به تمرکز

 کهی وجود دارند کاری زندگی در اریبسی هاحوزهی وجود ندارد، کار طیمح ای کار

از  مهمسه حوزه . گرفت کاربهها را در آن و هوش مدیریتیق هوش موف توانیم

ی: شخصی اثربخشآن بر  ریتأثی و شخص تیامن. 1از: اندعبارتوجود دارد  جورج نظر

تر با مسائل و راحت ابدی شیافزاافراد  نفساعتمادبهثبات و  که کندیم ق کمکهوش موف

در  گرانید درکافراد: به بهبود ارتباطات و  نیب ادراکروابط و  جادیا. 2.ندیایب کناری کار

ی هاترسبرداشتن موانع: به غلبه بر  انیمو از  رییتغ تیریمد. 3.کندیم کمک کار طیمح

 .کندیم کمک رییتغی از ناش
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و  آبادفیشرو مروتی  (201۷س )تورن و سکیس یسوشده از ی مطرحهامؤلفه

و  دالور( طاهری، درتاج، 2019( و سعادتی شامیر مذبوحی و مرزی )2016) 1همکاران

که  دهدیمنشان ر ی پژوهش حاضهاافتهی همسو با یادیز( تا حدّ 2019) ریشامسعادتی 

دارای اثرات زیادی است  یهوش شخصیت ایهوش موفق و  یبر رو یو تحول سازمان رییتغ

ها، شناختن استعدادها و خواسته ی یعنیخودآگاه. 1از  اندعبارتها که قسمتی از آن

ی ضرور شرطشیپی که ختگیخودانگ. 2فرد منحصربهی هایژگیوو  ازهاینها، ارزش

در سازمان  تیخالقو خطا و  شیآزما قیطری از ریادگیی، یگوههیبدو  ابتکاری، حالخوش

ی، شخص قیعمی باورهای که طبق اصول و محوری و ارزش محور اندازچشم. 3است. 

 دنیدیی ز توانای که عبارت است انگرکل -4است. کردنی زندگی، رفتار و ریگمیتصم

و  نیتدو 5است.  کلی اجزا نیبتر، همراه با روابط و ارتباطات موجود ی بزرگالگوها

از  لیتحلی و هست دربارهی اعتقاد نوعی بر سازمانو  کشوری در هر تیریمدی الگوها ارائه

 .ی استمبتنجهان 

 مکتب کی کهیی هاهدفی هستند. متکی نیبجهانی نوعبهی اجتماعی هانظامتمام  

و  دهایبا، کندیم نییتع کهیی هاروش، راه و کندیمها دعوت آن بیتعقبه  دهدیمارائه 

امور  دارهای و اجتماعی هانظام نیتدوی و طراح، همه بر دکنیمانشا  کهیی دهاینبا

اصول  ارائهبا  نید (.2019ی و زارع، صانع. )سعادتی شامیر، گذاردیم ریتأثها سازمان

 نیترمهم. گذاردیمی علوم اثر هاهینظری است، در نیبجهانمتناسب با  که یخاص موضوعه

اصل ی آن حارزشاز نظام  کهی است اثر، ردیپذیم نیدی از کاربردعلوم  کهی اثر

و بدان جهت  کندیم تیهدارا  کارکنانی افراد و ذهنی و رفتاراثر نظام  نیا. شودیم

 (.2016لطفی و سعادتی شامیر، دهد )یم

ی پژوهش حاضر هاافته( همسو با ی2019( و مرزی و سعادتی شامیر )2005م )امر

 هوش موفق را شامل داشتن حسمعتقد است مدیرانی که هوش مدیریتی باال و قوی دارند 

ها و متعادل از ارزش در زندگی درک تقدس ، حسر زندگید معنا و داشتن مأموریت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Morowatisharifabad MA, Khankolabi M, Gerami MH, Fallahzade H, Mozaffari-

khosravi H, Seadatee-Shamir A 



 105 |ران   و همکامهماندوست  یبیغا...؛   بر ییمدارس استثنا رانیمد یاحرفه هایستگیشا یالگو نیتدو

 توانایی کاربرد و بروز معتقدند سرمایه فکریهمچنین  ها. آنداندیمعتقد به بهتر شدن دنیا م

و  جسمی ارتقاء عملکرد روزانه و سالمت باعث کهینحوبه داندیمی معنوی هاارزش

جهان است.  نندهیبط با آفر( معتقد است هوش موفق مرت2006)س سانتو روحی فرد شوند.

و بنا نهادن زندگی  یرا توانایی شناخت اصول زندگی، قوانین طبیعی و معنو این هوش یو

( هوش موفق را توانایی کاربرد رویکرد چند 2008، )سیسک .داندیاین قوانین م بر اساس

کند؛ درون معرفی می یسپردن به ندا همراه با گوش یریادگیحسی در حل مسئله و 

 اشیدرون یهااز جنبه شتریکه فرد ب ، هوش موفق خودآگاهی عمیقی استگریدعبارتبه

 تنها جسم نبوده بلکه که بشر در این حالتی اگونهکند بهمی ها را درکآگاه شده و آن

 از فکر، روح و بدن است. یامجموعه

کند می درونی در بشر توصیف یدرا پتانسیل ذاتی و استعدا ( هوش موفق2001ل )نوب

. مدیرانی که دارای تعهد کاری و خودآگاهی داندیو آن را بیانگر عملکرد ذهنی انسان م

ا به حل مسائل معنایی و ارزشی ند تقادرباورهای مذهبی هم دارند  حالنیدرعهستند و 

، ترعیآن در بافتی وس لهیوسرا به اعمال و زندگی خویش توانندیم و همچنین ندخود بپرداز

سرمایه فکری مدیران  گریدعبارت؛ به(2000زهرومارشال، د )نو بامعناتر قرار ده تریغن

ی هایو توانمند شود فرد از طریق امکاناتمی که باعث قابلیتی است مدارس استثنایی

آن ی بهتر بشناسد و معنای اگونهمربوط به هستی را به و معنوی علمی خود، مباحثی معنو

و  یسؤاالت معنوی از ترقی( فهم عم2001( و به قول )وگان، 2004کند )نازل،  را درک

 داشته باشند. یاریهمراه با سطوح چندگانه هوش بصیرت

های شغلی و صالحیتکار بر  طیدر محشخصیت و اثر مثبت  قیتحق جیتوجه به نتا با

های شخصیتی شود، برای تقویت ویژگیای مدیران مدارس استثنایی پیشنهاد میحرفه

 شنهادیپهای منسجم و علمی تعریف و اجرا شود. همچنین مدیران مدارس استثنایی برنامه

 اجرا و التزام بدان یسازمان و تالش برا یبرا یمنشور اخالق نیتدو رینظ یشود با اقداماتمی

شود می شنهادیپ های مدیران مدارس استثنایی تالش شود.در جهت تقویت صالحیت

مدیران مدارس و هوش مدیریتی  هوش شخصیتی، هوش موفق میسازمان بر پرورش و تحک
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 بروشورهای چاپ چون مختلفی هایراه از آموزش برای یزیربرنامه بااستثنایی خود، 

و  هوش شخصیتی، هوش موفق محوریت با علمی یهاکنفرانس تدارک و داخلی، تهیه

 افراد تربیت در اخالقی اصول رعایت و اخالقیات کار آموزش محیط هوش مدیریتی در

 از مدیریتی هوش تقویت و رشد راهکارهای به .داد افزایش را انسانی نیروی کارایی

 گستره در خداوند یهانشانه و آیات درباره تفکرازجمله اسالم،  دین هایآموزه دیدگاه

انسان،  به نسبت خدا الطاف و هانعمت به او، توجه یاد و ذکر و خداوند به دائم هستی، توجه

 بنیادی معانی خلقت، جستجوی هدف درباره ، تفکرهایبد از دوری و هانیکی انجام

هوش  توانرویدادها، می بین ارتباط جستجوی و چرایی سؤاالت پرسیدن و هاموقعیت

 کرد. و هوش مدیریتی را تقویت هوش شخصیتی، موفق

ی بزرگی مانند نیروی انسانی کم تخصص و منابع مالی ضعیف و هاتیمحدود هرچند

ی و مبتنی بر شایستگی اضابطهی جابهی ارابطهی تا حدی کم در مدارس و فضای هازهیانگ

 هاتیمحدودی برجسته این پژوهش است اما با در نظر گرفتن همین هاتیمحدود ازجمله

در انتخاب مدیران مدارس از حالت انتصابی به حالت انتخابی تبدیل شود و  شودیمپیشنهاد 

 آناز  قبلمعلمان، اولیا و دانش آموزان در فرایند انتخاب مدیران نقش داشته باشند ولی 

ی مدیران شایسته برای اولیا معلمان هایژگیوی آموزشی هادورهاست که با برگزاری  الزم

ی هارساختیزدر انتخاب  گرددیمزان تشریح شود. از سوی دیگر پیشنهاد و دانش آمو

انتخاب  سازنهیزمی شود که دهسازمانفیزیکی و نیروی انسانی طوری  ازلحاظمدارس 

مدیر شایسته و دارای ویژگی باالی  کنندهتیتقومدیران شایسته باشد و فضای کلی 

 شخصیتی و مدیریتی و برخوردار از هوش موفق باشد.
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