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Abstract 
Education is the most important institution that emerges from the context of 
society and at the same time its builder and developer, and its impact on the 
development of society is vital and tangible. It is the most important course of 
study. The present study aimed to identify the components of genuine 
leadership competence in primary schools. The present study is a qualitative 
research in terms of applied purpose, qualitative research in terms of data type 
and phenomenological research in terms of method. The method and tools 
used to collect data are semi-structured interviews with experts in the field 
under study. The statistical population of the study includes managers, 
professors and experts in the field of management and leadership. Sampling 
was done by snowball method until reaching theoretical saturation. To 
determine the validity and reliability of the findings, three techniques of 
reliability, transferability and verification were used. After analyzing the data 
obtained from semi-structured interviews with 15 experts, university 
professors and managers in the field of education, 184 concepts (open source), 
15 subcategories and 5 categories were extracted. Solutions were also 
introduced to improve the use of genuine leadership in primary schools. 
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 ییدر مدارس ابتدا لیاص یرهبر یستگیشا یهامؤلفه ییشناسا

 .رانیدانشگاه تهران، ا یآموزش تیریکارشناس ارشد مد مرادخواه روسیس
 

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یآموزش یزیو برنامه ر تیریگروه مد اریاستاد یعزت ترایم
 

 .رانیدانشگاه تهران، ا ،یآموزش یزیو برنامه ر تیریگروه مد اریاستاد جواد پورکریمی

 چکیده
ــازنده و تکامل حالنینهاد برآمده از متن جامعه و درع ترینمهموپرورش آموزش ــت و تأثس  ریدهنده آن اس
 دوره یوپرورش هر کشــورو محســوس اســت، در درون نظام آموزش یاتیح یجامعه، امر شــرفتیآن در پ

به  یلیتحصــ دوره ترینمهمبرخوردار اســت و درواقع  یادیز اریبســ تیو اهم تیحســاســ گاه،یز جاا ییابتدا
سارودیشمار م شنا ضر باهدف  ص یرهبر یستگیشا یهامؤلفه یی. پژوهش حا نجام ا ییدر مدارس ابتدا لیا

ست.  ضر  پژوهششده ا شنوع داده ازنظر ،یهدف کاربرد ازنظرحا  کی زین روش ازنظرو  یفیک یها، پژوه
با  افتهیساختارمهیها، مصاحبه نداده یآورجمع یاست. روش و ابزار مورداستفاده برا یدارشناسیپژوهش پد

نظران حوزهو صاحب دیاسات ران،یپژوهش شامل مد یاست. جامعه آمار موردمطالعه طهینظران در حصاحب
ست و نمونه یو رهبر تیریمد ی سو ت یبه روش گلوله برف زین یریگا شباع نظر دنیا ر جام گرفت و ان یبه ا
سه تکنافتهیاعتبار و اعتماد  نییتع یبرا شد. پس  یریدپذییتأ ،یریپذانتقال ،یریپذنانیاطم کیها از  ستفاده  ا
صاحبه ن یهاداده وتحلیلتجزیهاز  صل از م صاحب 15با  افتهیساختارمهیحا ساتنفر از  شگاه و  دینظران، ا دان
 جینتا درنهایتمقوله استخراج شد و  5و  رمقولهیز 15مفهوم )کدباز(،  184وپرورش، آموزش عرصه رانیمد

ـــیپ یهاپژوهش جیپژوهش با نتا نیا ـــی نیش  یریارگکبهبود به یبرا ییقرار گرفت و راهکارها موردبررس
 ارائه شد. زین ییدر مدارس ابتدا لیاص یرهبر

 .ييمدارس ابتدا ل،یاص یرهبر ،يستگيشاها: کلیدواژه
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 مقدمه

روز، شود روزبههستیم که باعث می یدرپیت گسترده و پالدر عصر حاضر شاهد تحو
از نهادهایی که ارتباط یکی تر شود. ی اجتماعی سنگینهاولیت و وظایف نهادها و سازمانئمس

 وپرورشآموزشت هماهنگ شود، الت دارد و لزوماً باید با این تحوالمستقیم با این تحو
سازنده و  حالنینهاد برآمده از متن جامعه و درع ترینمهموپرورش موزشاست. نهاد آ

عارف) دهنده آن است و تأثیر آن در پیشرفت جامعه، امری حیاتی و محسوس استتکامل
ین ترهای آموزشی یکی از اساسیکند که سازمانتایتنز بیان می کهچنان .(1397، نژاد

علیم و تربیت رسمی افراد جامعه را بر دوش دارند و در ها هستند که مسئولیت عظیم تسازمان
یک رکن اساسی در پیشرفت خود  عنوانبهوپرورش های مختلف به آموزشجهان نیز ملت

مشغولی و هایی که دلیکی از عرصه امروزه (.Tuytens et al., 2019نگرند )می
ایجاد کرده است، مسئله نظران آموزش و پروش های زیادی را برای متولیان و صاحبدغدغه

تر مدیریت مدارس و به شکل حساس بخصوصوپرورش سبک مدیریت در آموزش
رین و تی که مدیریت مدرسه به یکی از چالشیاگونهبهمدیریت مدارس ابتدایی است؛ 

؛ نقل از محمدی و Alen, 2003است ) شدهلیتبدمشاغل در جوامع امروزی  نیترتیبااهم
در راستای  هانرگونی زندگی بشر در ابعاد مختلف و توسعه انسا(. دگ1399، همکاران

وپرورش است، این امر لزوم نظام آموزش خوانی با این سیل تحوالت وظیفههماهنگی و هم
کرده است،  ازپیشیشببرخورداری از مدیران و رهبران شایسته در رأس این سازمان را 

 تحولی وپرورشآموزشار باشد در نظام ی است که اگر قراگونهبهاهمیت نقش مدیران 
و  بخشفرحوپرورش آغاز شود )صورت بگیرد، این تحول باید از مدیریت نظام آموزش

 یحوزه رهبرهای در پژوهش Anastasiou and Garametsi (2020) (.1396همکاران، 
مالک  ترینمهمعنوان آموزان بهدانش یلیتحص شرفتیبر پ ریکه اثرات مد افتندیمدرسه در

اختار مدارس س ندها،یبر عملکرد معلمان، فرا یاثربخش قیبوده و از طر میرمستقیغ ،یاثربخش
 دهد ویآموزان در ارتباط است، رخ مانشد یریادگیبا  میصورت مستقکه به هاتیمورأو م

کدام سبک رهبری و  که مدارس آن است یو رهبر تیریدر حوزه مد یما چالش اصلا
 ،موفق نهادهاییبه  را ییو مدارس ابتدا وپرورشآموزشتواند یهای آن مشایستگی
به  یمعموالً عملکرد خالق و نوآور هر سازمان بستگ کند؟ لیخالق و نوآور تبد ،اثربخش
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 1تعاریف مختلفی از رهبری اصیل (.Černe et al., 2013) آن سازمان دارد ینوع رهبر
 صیلا شود: رهبریهایی از تعریف این سبک نوین رهبری اشاره میوجود دارد که به نمونه

 طریق زا دیگران با در رفتار سازیشفاف و گشودگی از الگویی نمایش و آگاهی از سطحی
 دیگران، گیری، پذیرش دستاوردهایتصمیم برای ازیموردن اطالعات فراهم کردن

 بتوانند زیردستان کهینحوبه است خود احساسات و اهانگیزه ها،ی ارزشآشکارساز
نمایند  مشاهده وی رفتارهای و اعمال در یروشنبه را رهبر اخالق و هاشایستگی

(Walumbwa et al., 2011). هایظرفیت از رفتاری الگوی یکعنوان به اصیل یرهبر 
 پرورش جباتمو و گرددمی منتج سازمانی مثبت و اخالقی جو و مثبتشناختی روان

 کار در را روابط شفافیت و اطالعات متعادل پردازش درونی، اخالقی هایجنبه خودآگاهی،
 .(1393کاهه،  و نقوی سید از نقل ؛Olivier & Gardner, 2005)سازد می فراهم پیروان با

 ضعف نقاط حتی و هاگیریتصمیم ها،ارزش بازده و مثبت رابطه برقراری با اصیل یرهبر
مثبتی  پیامدهای موجبات و دهدمی قرار همگان نظر و دید معرض در را خود هاتاشتبا
دید ج هایایده ارائه در بیان را آزادی متقابل و ، اعتمادنفساعتمادبه حس همچنین شودمی

 Nermen)شود می سازمان اثربخشی خواهد داشت و باعث دنبال به را رمتعارفیغی و حت

et al., 2011است که به ارائه و  یرفتار لیاص یرهبر .(1393 ،کاهه و نقوی سید از ؛ نقل
 دگاهید ،یو خودآگاه پردازدیم یادیبه بننج کیشناختی مثبت به ابعاد روان قیتشو

 آوردیرابطه را به ارمغان م تیاطالعات و شفاف پردازش متعادل ،شدهنهینهاد اتیاخالق
(Gatling et al., 2016)لی شویم که چهار مؤلفه اصلف متوجه می. با بررسی تحقیقات مخت

ه شدای، جنبه درونیرهبری اصیل شامل، خودآگاهی، پردازش متوازن، شفافیت رابطه
ها، انرژی و منابع را هدفمند کرده و بیشتر با ها، فعالیت. خودآگاهی؛ ظرفیتاستاخالقی 

کارکنان  برای رویکردی ارشادی، اثربخشی بیشتر و توانمندسازی متناسب با موقعیت را
 تمامی لیوتحلهیتجز شامل متوازن؛ (. پردازش1399 ،گردد )عارفی و شکوهیادآور می

 را دیگران نظرات و دیدگاه که رهبرانی .شودمی گیریتصمیم از قبل به مربوط، اطالعات
د باشنمی ویژگی چنین دارای کشندمی چالش به را موجود هایموقعیت و شوندمی جویا

(Neider & Schriesheim, 2011جنبه .) شده؛ یک شاخص اخالقی برای درونی اخالقی
ها است، رهبران اصیل همیشه رفتار ها و نیات رهبران و میزان هماهنگی آنارزیابی ارزش

کنند تا حداکثر تطابق را بتوانند ی میابیو ارزهای اخالقی خود مقایسه خود را با شاخص
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 رانگید به اصالت خود انیارائه و ب ؛در روابط تیشفاف (.1399حفظ کنند )سیادت و غزنوی، 
افکار و احساسات  انیاطالعات و ب یگذاراشتراکو  یآشکارساز رفتارها لیقب نیاست که ا

وری کارکنان و بهره (Neider & Schriesheim, 2011) بخشدیمتقابل را بهبود م یقیحق
توانند از اصیل می رهبران .(Bao-Da Xu et al., 2017دهد )ها را ارتقا میی آنزهیو انگ

، به پیشرفت اهداف و بهبود سرمایه موقعبه، بازخورددادن موردنیازطریق ایجاد خالقیت 
 ,.Müceldili et al، خالقیت کارکنان را حمایت و افزایش دهند )گرامثبت شناختیروان

 ,.Gardner et al) نددار یاخالق اریبس یتیمنعطف و شخص دواریام اریبس هاآن (،2013

عملکرد  یکردن افراد براختهیو برانگ زشیانگ جادیا قیاز طر لیرهبران اص نیهمچن .(2011
ان وشش و عملکردشکسطح  نیافراد در باالتر یجهدرنتها نفوذ کرده و آن یهاییبهتر بر توانا

عدم توان نتیجه گرفت که بنابراین می(؛ Crawford et al., 2020) شوندیظاهر م
 شودیم، موجب های شایستگیرهبران اصیل از مؤلفه ژهیوبهبرخورداری مدیران و رهبران، 

و منجر به کاهش عملکرد  ها در نقش رهبری خود عملکرد ضعیفی داشته باشندکه آن
 زیردستان و سازمان نیز شوند.

فی واژه ( برای اولین بار مطرح نمود. وایت با معر1955) Whiteرا  1اصطالح شایستگی
، Whiteهای فرد مرتبط با عملکرد برتر معروف شد )شایستگی برای توصیف ویژگی

ای مقاله ( در1973) McClelland (. مفهوم شایستگی توسط1392، اریاز هوش؛ نقل 1955
 عنوانهبکلند شایستگی را ی هوش مطرح شد، مکجابهگیری شایستگی تحت عنوان، اندازه

 استی، مرتبط زندگ وکه پیامدهای موفق در کار  شناختیانروهای رفتاری و ویژگی
شایستگی را، گروهی از دانش،  ( نیز2015) Lucia and Lepsingerقرارداد.  موردتوجه

گذارند و ای از شغل یک فرد اثر میدانند که بر بخش عمدههای مرتبط میمهارت و نگرش
نتیجه  توانیمرهبری اصیل و شایستگی  به تعاریف با توجه .با عملکرد شغلی همبستگی دارند

 ، شفاف، دارای جنبه اخالقیخودآگاهو شایسته باید فردی  لیرهبر اصگرفت که یک 
 باشد. غیره درونی، دارای مهارت، توانایی، نگرش و

Komalasari  ی هایستگیشارابطه بین  (، در پژوهشی که به مطالعه2020همکاران )و
 هبودبپرداختند، نشان دادند که شایستگی مدیریت در  مدیریت و بهبود کیفیت آموزش

گفت که تأثیر شایستگی مدیر بر کیفیت  توانیمکیفیت آموزش تأثیر مستقیمی دارد، لذا 
 ای که به بررسی(، در مطالعه2020) Yasin and Mustafa است. ریانکارناپذآموزش 
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دند که پرداختند، نشان داهمبستگی بین شایستگی مدیر مدرسه و رفتار اجتماعی معلمان 
 ی رفتار اجتماعی ارتباط مثبتی دارد.ساختارهاهای شایستگی مدیران مدارس با سازه

Wilhite ( در پژوهشی، ویژگی2018و همکاران ،) های رهبری در مدارس جدید و
ی مؤثر رهبر کهمدیران را بررسی کردند و نتایج حاکی از آن بوده  ریگ بانیگرهای چالش

بند. های اصلی را داشته باشند تا بتوانند به نتایج مؤثر و اثربخش دست یااید شایستگیمدرسه ب
ر که با یکدیگ اندشدهارائهدوازده شایستگی مؤثر مدیران مدارس بر پایه این پژوهش 

ی، مدیریت منابع، آموزش یرهبراز: مدیریت مدرسه، قانون مدرسه،  اندعبارتاند، مرتبط
ط ها، روابریزی راهبردی، مدیریت دادهتغییر رهبری، ارتباطات، برنامهرهبری،  اندازچشم

در (، 1399زایی )ی و ناستیخانیک و همکاری. اجتماعی، راهبردهای مختلف یادگیرنده
هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر اثربخشی مدیریت مدارس با نقش میانجی  بای پژوهش

ن مدارس با اعمال سبک رهبری اصیل سبب مدیرا، نشان دادند که تسهیم دانش سازمانی
نوبه خود منجر به افزایش اثربخشی مدیریت مدرسه شده که این امر بهتسهیم دانش سازمانی

رابطه رهبری اصیل و بررسی  هدف با(، در پژوهشی 1399) یمردانی و میکر د.خواهد ش
، نشان دادند که تیشناخگری سرمایه روانبا میانجی وپرورشآموزشاشتیاق شغلی کارکنان 

ها برخوردار است و رهبری اصیل و سرمایه مدل پیشنهادی از برازش خوبی با داده
شتیاق هرچند رهبری اصیل با ا ،شناختی با اشتیاق شغلی ارتباطی مثبت و معنادار دارندروان

دار ناشناختی بر اشتیاق شغلی معمثبت دارد، اما تأثیر آن از طریق سرمایه روان هشغلی رابط
( در 1399و همکاران ) یباغ خواست .اثری بر اشتیاق شغلی کارکنان ندارد ییتنهااست و به

کالن  یعلوم پزشک یهادانشگاه یساز یالمللنیب لیاص یارائه مدل رهبر هدف با یپژوهش
و در بخش ( است یو سازمان یدو بعد )فرد یدارا لیاص یرهبر دادند که نشان ک،یمنطقه 

ر ب لیاص یرهبر یرگذاریمدل تأث یآزمون مدل معادالت ساختار جینتا کمی پژوهش
 قرارداد. دییرا مورد تأ یعلوم پزشک یهادانشگاه یسازیالمللنیب

(، در پژوهش خود به شناسایی عوامل اثرگذار بر 1399محمدی و همکاران )
مرور و  س ازپراهبری و مدیریت پرداختند،  نظام ریزگزینی مدیران مدارس در تراز شایسته
مؤلفه اصلی شاملِ:  6ذیل  هاآنبندی ها، با شناسایی شاخص و دستهمتون مصاحبه یدهسازمان
های شخصیتی؛ دانش و های مدیریتی؛ ویژگیها و توانمندیها؛ مهارتها و نگرشارزش

دهای بندی کلی کمهارت شخصی؛ دانش و مهارت سازمانی؛ نظارت و کنترل، نهایتًا با طبقه
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های موردنیاز مدیران مدارس در دو بُعد تخصصی و عمومی تعیین و آمده، شایستگیدستبه
طراحی الگوی شایستگی  هدف با(، پژوهشی 1399و همکاران ) فریخن .تعریف گردیدند

 الگوی هایلفهؤمند نشان دادمدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه، 
 ایستگیش: اند ازعبارت جهت استفاده در کانون ارزیابی شپروروآموزش مدیران شایستگی

و  هبریر شایستگی اجرایی، شایستگی شخصیتی، شایستگی ای،حرفه شایستگی دانشی،
ها مؤلفه شامل زیر هالفهؤم که هرکدام از این یادراک و شایستگی ارتباطی شایستگی هدایت،

 مدیران عالی و میانی مدیران مدارس، مدیران ها در بینآن هستند که بیشتر هاییو شاخص
به ادبیات  با توجه. هستند ها هم متمایزشاخص مشترک است و در بعضی پرورشوآموزش

ی شایستگی مدیران و همچنین نهیزم درها و مطالعاتی و مطالعات پیشین، اگرچه پژوهش
دقیق و روشن  رطوبهها است، اما این پژوهش گرفته انجامجداگانه،  طوربهرهبری اصیل 

، لذا اندمدارس ابتدایی نمایان نساخته ژهیوبهجوانب مختلف رهبری اصیل را در مدارس و 
های شایستگی آن در مدیریت مدارس ابتدایی ضرورت دارد همچنین بررسی جایگاه مؤلفه

به این موضوع اشاره کرد که در این پژوهش،  توانیمو ادبیات پژوهش  نهیشیپهای از شکاف
های های شایستگی رهبران و مؤلفهمؤلفه کهمشاهده کرد  توانیمها تحلیل مصاحبه پس

 نی؛ بنابرادانبه یک مدل کلی منتج شده یتدرنهاو  اندشدهبیترکاصلی رهبری اصیل با هم 
رهبران  یستگیشاهای مؤلفهسؤال است که حاضر، پاسخگویی به این  پژوهش یهدف کل

های پژوهش ضمن شناسایی مؤلفه ییجهدرنت نیو همچناند؟ یی کدامدر مدارس ابتدا یلاص
ی مدیریتی این شیوه ی بهترسازادهیپشایستگی برای رهبران اصیل، راهکارهایی برای اجرا و 

 در مدارس ابتدایی ارائه شود.

 روش
ز روش نی ازنظرها، پژوهشی کیفی و نوع داده ازنظرهدف کاربردی،  ازنظرپژوهش حاضر 

ها، آوری دادهبرای جمع مورداستفادهپژوهش پدیدارشناسی است. روش و ابزار یک 
ش آماری پژوه جامعهاست.  موردمطالعهی در حیطه نظرانصاحببا  افتهیساختارمصاحبه نیمه

به  ی نیزریگنمونهی مدیریت و رهبری است و حوزه نظرانصاحبشامل مدیران، اساتید و 
گیری هنگامی نمونهنفر( انجام گرفت؛  15نظری ) اشباعبه  روش گلوله برفی و تا رسیدن

پایان یافت که اشباع نظری یک مقوله یا گروهی از موردها حاصل شد یعنی دیگر چیز 
ی، ریپذنانیاطمها از سه تکنیک برای تعیین اعتبار و اعتماد یافته ؛ وجدیدی به دست نیامد
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 وشرنیز با استفاده از سه  آمدهدستبههای ی استفاده شد و دادهریپذدییتأی، ریپذانتقال
 شدند که شامل مراحل زیر است: لیوتحلهیتجزکدگذاری باز، محوری و انتخابی 

ی و سازادهیپها ی مصاحبهها، متن کلیهآوری مصاحبهکدگذاری باز: پس از جمع
تخاب انها به ادبیات نظری پژوهش، اصطالحات علمی برای آن توجهی شد و با سازکسانی

 ها به دست آمد.در این مرحله فهرستی از مفاهیم و مقوله کهیطوربهشد 
بندی شدند و ، دستهآمدهدستبهی کدهای باز کدگذاری محوری: در این مرحله کلیه

هریک از کدهایی که به لحاظ مفهومی نزدیکی زیادی به یکدیگر داشتند، در یک دسته 
 ی بین کدهای باز تعیین شد.قرار گرفتند و به این طریق رابطه

ژوهش اصلی پ مفهومبا  شدهاستخراجکدگذاری انتخابی: در این مرحله نیز کدهای محوری 
ها بیشتر آن یای که اصالح و توسعهیعنی )شایستگی رهبری اصیل( مرتبط شدند و هر دسته

 ضروری بود، تکمیل شدند.

 هایافته
ی اصیل ی رهبرستگیشاهای شناسایی مؤلفه اصلی پژوهش سؤالکه هدف و به این با توجه

 ؤالسها، به این مدیران مدارس ابتدایی است، پژوهشگر با اعمال روش کدگذاری مصاحبه
 پاسخ داده است.

های شایستگی رهبران اصیل مدیران مدارس که مؤلفه سؤالگویی به این برای پاسخ
 15احبه با و سپس مص کردههیتها نظران راند؟ پژوهشگر فرم مصاحبه با صاحبابتدایی کدام

سپس وپرورش انجام گرفت، ی آموزشباتجربهنظران، اساتید و مدیران نفر از صاحب
پژوهشگر با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام یا مفهوم کلیدی، در داخل خطوط و 

رد ها مونتایج مصاحبه گریدیعبارتبهها، کدهای باز را استخراج کرد؛ پاراگراف
دند. با ی شسازکسانوتحلیل قرار گرفت و کدگذاری باز انجام شد و مفاهیم نیز یتجزیه

 شاخص به دست آمد. 184ی باز، کدگذار ندیفرااجرای 
زرگ های بها در قالب دستهبعد از استخراج کدهای باز در این مرحله، سعی شد که مقوله

لب ها در قاکدگذاری محوری، مقوله بندی گردند. در مرحله دوم یعنی مرحلهمفهومی طبقه
 ی شدند.بنددسته تربزرگخوشه  15

 ها آشکار شد، در این مرحله نیزدر مرحله کدگذاری انتخابی روابط بین مقوله تیدرنها
 هامؤلفه ها وبندی شاخصبندی و دستهپژوهشگر با مرور نتایج دو مرحله قبل اقدام به جمع
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ی اصلی شایستگی رهبران مؤلفهمقوله یا  5تخابی شناسایی نمود، خروجی مرحله کدگذاری ان
ی هی مهارتی، مؤلفی نگرشی، مؤلفهی دانشی، مؤلفهاصیل مدیران مدارس ابتدایی: مؤلفه

 های رهبری اصیل، بود.ی ویژگیتوانایی، مؤلفه
 یبرای شایستگ کدبازمفهوم یا  184زیر مقوله و  15ی اصلی مقوله یا مؤلفه 5 تیدرنها

 ت:اس شدهمنعکسرهبران اصیل مدارس ابتدایی شناسایی شدند که در قالب جدول زیر 

 های شايستگي اصیل مدارس ابتداييهای اصلي و زيرمقولهمقوله. 1جدول 
 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 هيپادانش   1
 یدانش پداگوژ   2
 گریدانش تحلیل   3
 ایدانش مربوط به اخالق حرفه   4
 های مديريتيدانش مربوط به نظريه   5
 ريزی آموزشيدانش برنامه دانش تخصصي  6
 دانش محتوايي   7
 دانش آموزشگری   8
 دانش تربیتي   9
 دانش ترکیبي   10
 دانش فناورانه   11
 دانش اقتصادی   12
 دانش تفکری  هبری اصیلهای ردانش 13
 شناخت متربي   14
 هوش هیجاني   15
 روانشناسي رشد   16
 روانشناسي شخصیت   17
 روانشناسي تربیتي   18
 روانشناسي اجتماعي شناختيدانش روان  19
 دانش انساني   20
 دانش نوشناسي   21
 شناخت الگوهای ذهني   22
 مشاوره فنوناصول و    23
 انش مربوط به تسهیل امورد   24
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 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 آموزدانشدانش    25
 ريزیدانش برنامه   26
 شناخت منابع   27
 نظارت   28
 گیریتصمیم   29
 دانش ارتباطي دانش مديريتي  30
 دانش اقتصادی   31
 دانش فني   32
 دانش رهبری   33
 رفتار سازماني   34
 منابع انساني   35
 وميدانش مديريت عم   36
 اینگرش توسعه   37
 تغییر در رفتار   38
 هامحترم شمردن ارزش   39
 نگرش تحولي   40
 نگرش مطلوب به سازمان   41
 شناختينگرش جمعیت نگرش اجتماعي  42
 مديريت تغییر   43
 نگرش سازماني   44
 تغییرات اجتماعي   45
 نگرش فرهنگي   46
 گرايينگرش آرمان   47
 ايجاد دانش   48
 ايجاد مهارت  های رهبری اصیلنگرش 49
 شکوفايي استعدادها نگرش شناختي  50
 تسهیم دانش   51
 نگرش فناورانه   52
 يپژوهندهيآنگرش    53
 نانهیبواقعنگرش    54
 جانبهنگرش چند   55
 نگرش رفتاری   56
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 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 نگرش انساني   57
 نگرش مشارکتي   58
 خالقينگرش ا   59
 نگرش منصفانه نگرش اخالق دروني  60
 تقسیم عواطف   61
 صداقت   62
 ارزش شخصي   63
 مهارت ارتباطي   64
 مهارت تعاملي   65
 مهارت اجتماعي   66
 مهارت انساني   67
 سازیمهارت تیم   68
 دوطرفهارتباط    69
 دادنمهارت توضیح   70
 مهارت انجام مصاحبه   71
 هابیان شفاف ايده مهارت ارتباط شفاف  72
 گوش دادن فعال   73
 وگومهارت گفت   74
 اظهارنظرمهارت ابراز يا    75
 انتقادپذيری   76
 پذيریانعطاف   77
 انعطاف رفتاری   78
 صراحت گفتار   79
 متقاعدسازی   80
 مهارت رهبری   81
 گیریتصمیم   82
 حل مسئله   83
 درک پیچیدگي   84
 مهارت تشخیص  های رهبری اصیلمهارت 85
 ینگريکل   86
 رهبری اندازچشم   87
 تفکر خالقانه   88
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 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 اشتراک دانش های شناختيمهارت  89
 يادگیری دانش   90
 ی فرهنگيمبارزه   91
 تفکر سیستمي   92
 ايجاد جو مثبت   93
 مديريت بحران   94
 های محیطيدرک پیچیدگي   95
 هوش سازماني   96
 ابتکار و خالقیت   97
 مهارت تحلیل   98
 های تدريسآشنايي با روش   99
 های نوينآشنايي با فناوری   100
 های ارزشیابي عملکردآشنايي با روش   101
 مهارت تدوين اهداف   102
 استفاده از تکنولوژی   103
 مهارت ابزاری   104
 ایی حرفهتوسعه های فنيمهارت  105
 مهارت اقتصادی   106
 مهارت سیاسي   107
 ريزیبرنامه   108
 نظارت   109
 هماهنگي   110
 راهنمايي   111
 توانايي ذاتي   112
 توانايي ارتباطي   113
 انجام دادن کار درست   114
 توانايي نفوذ   115
 ها و مسائلمقابله با چالش   116
 اثرگذاری رهبری  117
 ارتباط دوسويه   118
 ايجاد جو مثبت   119
 جوييمشارکت   120
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 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 یسازشبکهيي توانا   121
 ايجاد فرهنگ در مدرسه   122
 سازیتیم   123
 توانايي اکتسابي   124
 ريزیبرنامه   125
 ایتوانايي حرفه   126
 يي کنترل رفتار بیروني و درونيتوانا   127
 هماهنگي   128
 تخصیص منابع   129
 گیریتصمیم مديريتي های رهبری اصیلتوانايي 130
 توانايي انجام وظايف خاص   131
 توانايي فني   132
 بندیمديريت بودجه   133
 تحقیق و پژوهش   134
 جذب منابع   135
 راهنمايي   136
 نظارت   137
 توانايي نگاه شناختي   138
 تباط شفافار   139
 يي تحمل نظراتتوانا   140
 های فردیپذيرش تفاوت   141
 درک ديگران   142
 آگاهي از موقعیت   143
 های شخصیتيدرک ويژگي خودآگاهي  144
 خودآگاهي   145
 ايجاد انگیزه   146
 بر خودمديريت    147
 مديريت بر ديگران   148
 خودشناسي   149
 ریپذيمسئولیت   150
 شناسايي نقاط قوت و ضعف   151
 انطباق   152
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 ی اصلي هامؤلفه رديف

 )کدهای انتخابي(
 ها زيرمؤلفه

 کدهای محوری()
 مفاهیم )کدهای باز(

 قضاوت صحیح   153
 حل مسئله   154
 تفکر انتقادی   155
 خالق بودن پردازش متوازن  156
 هنرمند بودن   157
 تأمل   158
 توانايي تحلیلي   159
 توانايي خودارزيابي   160
 پردازش متعادل   161
 اخالق انساني   162
 پايبندی به چارچوب مدون اخالقي   163
 ایاخالق حرفه   164
 ارتباط شفاف   165
 پیروی از چارچوب تخصصي اخالقي یهايژگيو  165
 پیروی از استاندارد اخالقي   167
 اخالقي نظام بهپايبندی    168
 دارمانيا   169
 صالحیت تجربه   170
 احساس مسئولیت   171
 اصالت فردی  بری اصیلهای رهويژگي 172
 منعطف   173
 آرام   174
 پذيرنده   175
 امیدوار   176
 شخصي انضباط   177
 جومشارکت های شخصیتيويژگي  178
 دقت نظر   179
 هوش هیجاني باال   180
 متعهد   181
 هوش مديريتي   182
 و جذاب کاريزما   183
 تمايل به خودشکوفايي   184
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نظران اجرا و با صاحب افتهیساختارمهینقباًل ذکر شد، پژوهش حاضر با مصاحبه  کهچنان
رایند از این ف آمدهدستبهبا سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دنبال شد. نتیجه 

بود. درنهایت پژوهشگر  کدباز 184 یتدرنهازیر مؤلفه و  15ی اصلی، مؤلفه 5شناسایی 
ش به این نتیجه رسید که از طریق انتخاب و انتصاب اصولی مدیران های پژوهیافته یجهدرنت

وان تکردن شرایط آموزش و نیز ارزیابی مستمر از عملکرد مدیران، میمدارس و نیز فراهم
 رهبری اصیل را در مدارس ابتدایی بهبود بخشید.

 است: شدهارائهدر قالب یک الگوی شماتیک به شکل زیر  آمدهدستبهنتایج 

 ها(ای از نتایج مصاحبهنهایی )خالصه مدل .1 شکل
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 یریگجهیو نتبحث 
 یهای رهبران اصیل مدارس ابتدایهای پژوهش حاضر، بیانگر آن است که شایستگییافته

است که در ادامه به تشریح هر  کدبازشاخص یا  184زیر مؤلفه و  15ی اصلی، مؤلفه 5شامل 
 است: شده پرداختهیک 

 ها، در مرحله اول کدگذاری باز،نش: بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبهی دامؤلفه
مقوله: دانش  ریز 3قالب کدباز در  36گردید که در مرحله دوم  استخراجکدباز  184

 3ی شد. در مرحله آخر، این بندطبقهشناختی و دانش مدیریتی تخصصی، دانش روان
نظران صاحب اکثر ی شد.بنددستهبری اصیل های رهزیرمقوله در قالب مقوله اصلی دانش

های مدیریتی برخوردار باشند بیان داشتند، رهبران اصیل الزم و ضروری است که از دانش
تی کافی تنها داشتن دانش مدیری نیز بر این اعتقاد بودند که هاکنندهمشارکتی دیگر از اوعده

های ژی و همچنین دانشنیست و رهبران اصیل مدارس باید از علم و دانش پداگو
شناختی الزم برخوردار باشند تا به نحو احسن در نقش و جایگاه خود عمل کنند، چراکه روان

ر پی د ردستانیزاین امر افزایش خالقیت و رضایت شغلی و تعهد سازمانی را برای خود و 
 دانشی مؤلفه کهتوان اشاره کرد یی نتایج میسوناهمهمسویی و  ازلحاظ خواهد داشت.

 Rego( همسویی دارد، همچنین 1393) انیمیرحی با نتایج پژوهش میرمحمدی و شناختروان
ی میان شناختی بر رابطه( در پژوهش خود نشان دادند که سرمایه روان2010همکاران )و 

های فهخصوص سایر مؤل در رهبری اصیل و خالقیت فردی تأثیر مثبت نسبی و معنادار دارد.
رهبران اصیل پژوهشی صورت نگرفته است و یا اگر هم  ازیموردنهای مربوط به دانش

 های این پژوهش دارد.پژوهشی در این زمینه وجود داشته باشد، شباهت کمی به مؤلفه
ها، در مرحله اول کدگذاری ی نگرش: بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبهمؤلفه

زیرمقوله: نگرش  3قالب ن مفاهیم در گردید که در مرحله دوم ای استخراجکدباز  27باز، 
زیرمقوله در  3ی شد. در مرحله آخر، این بندطبقهاجتماعی، نگرش شناختی و اخالق درونی 

توان بیان های پژوهش میی شد. در تبیین یافتهبنددستههای رهبری اصیل قالب مقوله نگرش
ی ای اصلی رهبرهی مؤلفهریکارگبهجهت حفظ اصالت خود و  کرد که یک رهبر اصیل

تقبال کند که از تغییر و تحول اس ترتیباینبهاصیل باید دارای نگرش مثبت و سازنده باشد، 
های بینانه، ایدهو واقع چندجانبههای ی سازمانی را محترم شمرده و با نگرشهاارزشو 

قرار داده و در جهت ایجاد تسهیم دانش و مهارت و شکوفایی  یموردبررسکارکنان را 
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ق های اجتماعی، شناختی و اخالستعدادها بکوشد. این امر نیز مستلزم برخورداری از نگرشا
مورد نگرش اجتماعی و نگرش شناختی رهبران اصیل پژوهشی صورت  در درونی است.

همچنین درخشانی و  ( و1396با پژوهش عبدالهی ) نگرفته است، اما نگرش اخالق درونی
 استهای رهبری اصیل هم الق درونی یکی از مؤلفهاخ نگرش است. ( همسو1396زندی )

رش رهبری شایسته از نگ عنوانبه، الزم است یک رهبر اصیل کنندگانمشارکت ازنظرکه 
 باشد. برخورداراجتماعی، شناختی و اخالق درونی 

ی مهارت: بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه، در مرحله اول کدگذاری باز، مؤلفه
زیرمقوله: مهارت ارتباط  3قالب گردید که در مرحله دوم این مفاهیم در  خراجاستکدباز  48

زیرمقوله در  3ی شد. در مرحله آخر، این بندطبقهشفاف، مهارت شناختی و مهارت فنی 
توان های پژوهش میتبیین یافته در ی شد.بنددستههای رهبری اصیل قالب مقوله مهارت

تدایی در نقش رهبری اصیل با مفاهیمی مانند مهارت اظهار داشت که مدیریت مدارس اب
ه ب است. مدیران و رهبران خورده گرههای فنی ارتباطی شفاف، مهارت شناختی و مهارت

ر سای بامدارس نیازمند ارتباطات قوی و شفاف  ژهیوبههای آموزشی خاطر ماهیت سازمان
 در مورد گیرین نیازمند تصمیمنیروهای انسانی هستند، همچنین در بعد شناختی نیز مدیرا

رساند. همچنین مدیریت مدارس مستلزم اهداف و حل مسائل هستند که اهمیت این بعد را می
باط ی ارتمؤلفهریز ای است.ی حرفهبرخورداری از مهارت فنی جهت تدوین اهداف و توسعه

( و 1399) یمردان، با پژوهش کریمی، استهای اصلی رهبری اصیل نیز شفاف که از مؤلفه
های یی دارد، اما برای سایر زیرمؤلفه( همسو1396) یعبداله (،1399همکاران )دارابیگی و 

 نشدهانجامهای فنی رهبران اصیل پژوهی مهارت رهبران اصیل یعنی مهارت شناختی و مهارت
 است.

ز، اها، در مرحله اول کدگذاری بتوانایی: بر اساس تحلیل نتایج حاصل از مصاحبه مؤلفه
زیرمقوله: توانایی  4گردید که در مرحله دوم این مفاهیم در قالب  استخراجباز  کد 50

ی شد. در دبنطبقهرهبری، توانایی مدیریتی، توانایی خودآگاهی و توانایی پردازش متوازن 
 زا ی شد.بنددستههای رهبری اصیل زیرمقوله در قالب مقوله توانایی 4مرحله آخر، این 

ارس مد ژهیوبههای آموزشی توان استنباط کرد مدیریت بر سازمانژوهش میهای پیافته
های رهبری و الزم است که از توانایی روینازااست و  تیبااهمابتدایی بسیار دشوار و 

م های الزگیریی و همچنین هماهنگی و تصمیمسازشبکهسازی و مدیریتی برای تیم
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اده از فرایند خودآگاهی، موجب افزایش استقالل باشند و رهبران اصیل با استف برخوردار
ی ازسشفافشوند که این خود موجب افزایش رفتارهای خالقانه و افراد زیردست خود می

ی و پردازش ابیخودارزپردازش متوازن باید قادر به قضاوت صحیح و  ازلحاظشود و می
ریتی ی رهبری، توانایی مدیهای، باشد. در زمینه تواناییریگمیتصممتعادل اطالعات قبل از 

های خودآگاهی و پردازش است، اما زیرمؤلفه نشده انجامرهبران اصیل پژوهشی  ازیموردن
 یعبداله(، 1399همکاران )( و کریمی و 1399همکاران )های دارابیگی و متوازن با پژوهش

ن دادند ( نیز در پژوهش خود نشا1396( همسویی دارد، همچنین درخشان و همکاران )1396)
 نیهمچن معنادار شفافیت سازمانی باشد. کنندهبینیتواند پیشیی میتنهابهکه پردازش متوازن 

Iqbal ( نشان دادند که اعتماد عاطفی و شناختی2020و همکاران ،) بت بر ای مثتأثیر واسطه
 رابطه بین رهبری اصیل و روابط کارمندان اشتراکی دارد.

ها، در مرحله اول کدگذاری لیل نتایج حاصل از مصاحبهی ویژگی: بر اساس تحمؤلفه
مقوله: ریز 2گردید که در مرحله دوم این مفاهیم در قالب  استخراجباز  کد 23باز، 

زیرمقوله  2ی شد. در مرحله آخر، این بندطبقههای اخالقی های شخصیتی و ویژگیویژگی
های های حاصل از مصاحبهفتهای ی شد.بنددستههای رهبری اصیل در قالب مقوله ویژگی

ی شناختروانهای حاکی از این بود که رهبران اصیل مدارس باید روی ویژگی اکثراً خبرگان
مدون  هایشد که رهبران باید به چارچوب استنباطها متمرکز باشند و همچنین از مصاحبه

که معلمان  کنند ای فراهماخالقی و شخصیتی پایبند باشند و در راستای این چهارچوب زمینه
ها گیمشارکت و خالقیت نمایند، این ویژ ی و با اعتماد متقابلراحت بهو سایر کارکنان مدرسه 

های اخالقی رهبران اصیل با پژوهش یژگیو اصالت رهبران اصیل هستند. کنندهمنعکس
( همسو است اما در مورد ویژگی شخصیتی رهبران اصیل پژوهشی وجود 1396عبدالهی )

لی اص مؤلفه هایی همسو است:های مدیران مدارس این مؤلفه با پژوهشباره ویژگیدر د.ندار
های شخصیتی و ( همسویی دارد و ویژگی1397همکاران )ویژگی نیز با پژوهش پناهی و 
(، 1399همکاران )(، خنیفر و 1399همکاران )محمدی و  هایاخالقی این مؤلفه نیز با پژوهش

 ( همسو است.1389( و جهانیان )1396همکاران )عبدالهی و 
تم توان ضعف در سیسهای پژوهش یکی از دالیل ناکارآمدی مدارس را میبر اساس یافته

اس آن هایی که بر اسشایستگی چراکهجذب، گزینش، انتصاب و استخدام مدیران دانست، 
 موارد شود و در بسیاری ازینمشوند در نظر گرفته رهبران و مدیران مدارس انتخاب می
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زند. اگر مدیران با آگاهی از این ای به این ابهامات دامن میای و رابطههای سلیقهگزینش
های آن انتخاب و انتصاب شوند، قادر به افرایش کارایی و اثربخشی ها و مؤلفهشایستگی

ای ههای آموزشی و ارزشیابیو تدارک دوره نیدرگرو تدومدارس خواهند بود و این امر نیز 
های آموزشی و تخصصی در این زمینه برای آشنایی مدیران ی دورهبرگزارتمر است. مس

ها وری آنتواند بازدهی و بهرههای رهبران اصیل میشایستگی های مربوط بهنسبت به مقوله
 عنوان رهبران مدارس افزایش دهد.را در مدارس به

 ست:ا شدهارائهنیز  هاییدیشنهاپاز پژوهش  آمدهدستبهدر پایان با توجه به نتایج 
 :پیشنهادهای کاربردی

 مفید باشد که بر اساس آن، از مدارس ابتدایی مدیران برای جهتنیازاتواند این پژوهش می
توانند می رانیمد وضعیت رهبری اصیل، شرایط تحقق آن و راهکارهای بهبود آگاهی یابند.

بررسی وضعیت حاضر، به شناخت نقاط در این پژوهش، با  شدهییشناساهای بر اساس مؤلفه
 قوت و ضعف خود پرداخته و نسبت به رفع مشکالت احتمالی نیز اقدام نمایند.

 پیشنهادهای پژوهشی:
 شده مرکزمتهای شایستگی رهبران اصیل در مدارس ابتدایی این پژوهش بر شناسایی مؤلفه

 شود:است، پیشنهاد می
ایر مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی نیز های شایستگی رهبری اصیل در س. مؤلفه1

 ی شود.بندتیاولوشناسایی و 
برای  شدهییشناساهای از مؤلفه کیکدامتوان بررسی کرد که های آتی می. در پژوهش2

 رهبران و مدیران آموزشی اولویت بیشتری دارد.
 رددگ، پیشنهاد میوپرورشآموزش خصوصبهبه اهمیت و نقش نظام آموزشی  با توجه. 3

 این موضوع با عناوین معلم اصیل بررسی گردد.
شود است. پیشنهاد می شده استفادهها از ابزار مصاحبه . در این پژوهش برای گردآوری داده4

 ردوم درپژوهشگران بعدی با استفاده از پرسشنامه به بررسی وضعیت رهبران مدارس 
 بپردازند. آمدهدستبههای مؤلفه
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 منابع
نیب لیاص ی(. ارائه مدل رهبر1399) .نینگ ی،جبار و ومرثیک ی،آذرازین ،فاطمه ي،تباغ خواس

 فصلنامه توسعه آموزش. کيکالن منطقه ي علوم پزشک یهادانشگاه یسازيالملل
 .935-925، (4)11، اهواز شاپوریجند

ای تگي حرفه(. ارائه الگوی شايس1397، جواد. )رمضانپورکريمي، جواد و  ،پناهي، سیده معصومه
های مديريت منابع فصلنامه پژوهش .محورهای پژوهشمديران پژوهشي در سازمان

 .46-24، (1) 8 ،سازماني
تحقیقات مديريت  نشريههای موردنیاز مديران آموزشي. (. صالحیت1389جهانیان، رمضان. )

 .142-121، (3)1، آموزشي
(. طراحي 1399ي مرجان. )بيبفیاضي،  سیفي، علي و ،نيالدصالحابراهیمي،  ،خنیفر، حسین

لنامه فصالگوی شايستگي مديران آموزشي جهت استفاده در کانون ارزيابي و توسعه. 
 .139-118 ،(2)8 ،مديريت مدرسه

(. ارائه الگو برای 1399عبدالهي، مژگان. ) و جهانیان، رمضان ،نژاد، پريساايران ،ي، مهشیدگیداراب
امه فصلنهای آموزشي عالي. گرايي در سازمانانسان رويکردرهبری اصیل در استادان با 

 .158-137، (نامهژهيو)14 ،های آموزشيپژوهش در نظام
رهبری  رابطه (.1396پناهي، حامد. )زندی، خلیل و سیف ،قنبری، سیروس ،درخشان، مژگان

 تيريدم .(: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانموردمطالعهاصیل و شفافیت سازماني )
 .788-768 ،(4)15 ،سازمانيفرهنگ

رهبران، رفتار  (، تأثیر رهبری اصیل بر اعتماد1399سیادت، سیده صفیه و غزنوی، شیما. )
مخابرات استان آذربايجان  موردمطالعهشهروندی سازماني و کیفیت خدمات الکترونیک؛ 

رايي و علوم المللي مديريت، تجارت جهاني، اقتصاد، دادومین کنفرانس بینغربي. 
 اجتماعي.

 قاشتیا و خالقیت سطح بهبود در اصیل رهبری نقش ،(1393) .مريم ،کاهه و نقوی، میرعلي سید
 .27-1 ،(73) 23 ،(تحول و بهبود) مديريت مطالعات فصلنامه .کارکنان کار به

 اشايستگي مديران مدارس ب یهااز مؤلفه یبندتي(، شناسايي و اولو1397) .نژاد، محسنعارف
 .172-151 ،(5)1، دو مجله مديريت و مدرسه مديريت .تأکید بر مديريت اسالمي
ی رهبری اصیل با رفتار شهروندی سازماني (، بررسي رابطه1399عارفي، علیرضا و شکوه، زهرا. )

 اولیندر شرکت توزيع برق جنوب استان کرمان )شهرستان بم، فهرج و نرماشیر(. 



 107 | و همکارانمرادخواه  | ییدر مدارس ابتدا لیاص یرهبر یستگیشا یهامؤلفه ییشناسا

 

و راهکارهای نوين در مهندسي صنايع و مديريت و ها ي چالشالمللنیبکنفرانس 
 .حسابداری

 نامهانیپا، کشف الگوی رهبری اصیل مدیران آموزش عالی؛ مطالعه کیفی(. 1396عبدالهی، ندا. )

اه ی دانشگشناسروانمدیریت آموزشی. دانشکده علوم تربیتی و  کارشناسی ارشد در رشته

 شیراز.

(. 1396غالمی، محمد و مرادی، سمیه. ) ،ی، الهامکمراهیس ،رانی سرابی، مهجعفر ،بخش، سعیدفرخ

مدیریت  نشریهای مدیران مدارس ابتدایی استان لرستان. حرفه_های علمیتدوین صالحیت
 .127-113(، 1)5، مدرسه

کارکنان  یشغل اقیو اشت لیاص یرابطه رهبر (.1399) محمد. ی،مردان و فرهاد ی،میکر

خانواده و  یپژوهش-یفصلنامه علمشناختی. روان هیسرما یگریجانیپرورش با موآموزش
 .32-7، (2)17 ،پژوهش

 شناسایی(. 1399نویدادهم، مهدی و تورانی، حیدر. ) ،، رشیدذوالفقاری زعفرانی ،، عباسمحمدی

 امهفصلن. راهبری و مدیریت نظام یرزدر تراز  مدارس مدیران گزینیستهیبر شا اثرگذار عوامل
 .245-218 ،(2)8، مدرسهیت علمی مدیر

یر رهبری اصیل بر خالقیت فردی تأث(. بررسی 1393) .محمدمیر محمدی، سید محمد و رحیمیان، 

 ،های مدیریت در ایرانپژوهشی. شناختروانکارکنان با توجه به نقش میانجی سرمایه 
18(3) ،108-203. 

دکتری،  رساله .یران در سیستم بانکیهای مدمدل شایستگی ارائهو  نییبت (.1392) .هوشیار، وجیهه

 دانشگاه فردوسی مشهد.
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