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ABSTRACT

Background & objectives: The concept of the competence in schools as an educational
organization is different from other organizations. Mental health is one of the components of
leadership competence that helps to improve quality of services in different setting
particularly in the educational organization. Despite importance of this competency, it has not
been completely evaluated. Therefore, this study was conducted to identify the effective high
schools competency components of having a mental health approach.
Methods: This study was conducted using sequential exploratory mixed method. The
sampling framework of this study was the Ardabil’s public high school principals with work
experience more than 5 years. Information was collected primarily by focus group and
indepth interview. Later 178 subjects were interviewed using a 5_degree Likert questionnaire
with 56 items.  Data were analysed using the SPSS-22 & Amos softwares.
Resultes: According to this study, there is four components, (knowledge, skills, attitude &
mental health) for effective school leadership competencies. Mental health with six sub-
components is the highest priority in terms of importance with 98.16% of respondents from
focus groups. The fitting index of this component with the 30.44 indicates its suitability for
fit.
Conclusion: In order to increase the productivity of work force, it is necessary to do some
revision in schools to promote mental health. These changes are; facilating legal conditions
for appropriate staffing in school, as a learning / teaching organization, revision of student
selection criteria at "University of Farhangian" to select candidates who are likely to
demonstrate higher quality in their future careers. Revision of Article 46 of the State Service
Act, focusing on mental health, graduation and recruitment of an employee under the title of
director and finally providing facilities to improve mental health of manpower in the school
for better performance.
Keywords: Mental Health; Leadership Competencies; Health Approach and Effective
Education
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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مولفه هاي شایستگی رهبري مدارس اثربخش در دوره متوسطه بـا  زمینه و هدف:

رویکرد سالمت روان بود. طبق تحقیقات انجام گرفته مفهوم شایستگی در مدارس به عنوان یک سازمان آموزشی با سـایر  
هـاي شایسـتگی رهبـري مـدارس در دوره هـاي      در راستاي شناسایی مولفـه ها متفاوت است اما تا به حال تحقیقی سازمان

هاي شایستگی رهبري بوده اینکه تا چـه انـدازه از جنبـه    که سالمت روان یکی از مولفهمختلف انجام نگرفته است. از آنجائی
ه بررسی اساسی دارد شود نیاز بهاي آموزشی و تربیتی مدارس میاثربخشی و کارآیی موجب ارتقاي کمی و کیفی فعالیت

که در این تحقیق انجام شد. 
هـاي  روش تحقیق این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی متوالی بود. ابتدا اطالعات از طریق مصاحبه هاي گـروه روش کار: 

نفر نمونه178و در مرحله عاملی تاییدي با مشارکت احصامولفه ها کانونی جمع آوري و پس از کدگذاري بازو محوري،
آوري درجه اي لیکرت داده ها جمع5که شاغل در پست مدیریت مدارس متوسطه شهر اردبیل بودند، بوسیله پرسشنامه 

آنالیز شدند.و شاخص برازندگی05/0در سطح معنی داري Amosو SPSS-22سپس با استفاده از نرم افزارهايو
رس اثربخش از چهار مولفه (دانش، مهارت، نگرش و سالمت هاي رهبري مداطبق یافته هاي این تحقیق شایستگییافته ها: 

درصـد از ســوي  16/98راوانـی  زیـر مولفـه از لحـاظ درجـه اهمیـت بـا ف      6روان) تشـکیل شـده اسـت، سـالمت روان بـا      
308/4هاي کانونی، اولویت اول را به خود اختصاص داده است و شاخص برازندگی ایـن مولفـه بـا    شوندگان گروهمصاحبه
باشد. مناسب بودن برازش آن مینشانگر

فراهم آوردن شرایط و ضوابط قانونی مبنـی  ازعوامل موثر در ارتقاي سالمت روان نیروي انسانی مدارس،نتیجه گیري:
تالش بـراي دسترسـی آسـان بـه منـابع انسـانی مطمـئن، از طریـق افـزایش          ،ذب نیروي انسانی متناسب در مدارسبر ج

نـوع انتخـاب   سانی بخصوص در مراحل مصاحبه تخصصی افراد جدید اسـتخدام، بـازنگري در  حساسیت در جذب نیروي ان
قانون خدمات کشوري با محوریت و مدنظر قـراردادن سـالمت   46و تجدید نظر در ماده دانشگاه فرهنگیاندانشجو در 

یوه جـذب نیـروي اداري   روان و عوامل موثر در فارغ التحصیلی، استخدام اولیه کارمنـد تحـت عنـوان مـدیر و حـذف شـ      
آموزش و پرورش، فـراهم آوردن زمینـه و امکانـات معیشـتی نیـروي انسـانی       230بخصوص مدیریت از طریق بخشنامه

ض اختیـار بـه مـدیران در امـر     هـاي آموزشـی و تفـوی   مدارس با رویکرد تـامین سـالمت روان، انعطـاف پـذیري برنامـه     
، هدایت اولیا بسوي مشارکت در هاي فردي متعلمان، با توجه به تفاوتگیري در بررسی سالمت روان نیروي انسانیتصمیم
هاي رهبـري  ریزي مدارس جهت حمایت مادي ومعنوي مدیران که موجب افزایش سالمت روان و بالطبع شایستگیبرنامه

گردد، خواهد بود.مدارس می
رس اثربخشسالمت روان، شایستگی هاي رهبري، رویکرد سالمت و مداواژه هاي کلیدي: 
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قدمهم
آمــوزش و پــرورش عامــل اصــلی و کلیــدي توســعه 
اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و سیاسـی هـر جامعـه اي    

شود. تجزیـه و تحلیـل عوامـل مـوثر در     محسوب می
توسعه جوامع پیشرفته بیانگر آن است که همه رشد و

بخشپروش کارآمد و اثـر وزش واین کشورها، از آم
هـاي آموزشـی   برخوردار بوده انـد. نظـام  ]مدارس[

ـ بدون مدیریت و رهبري مـوثر قـادر نخواه   د بـود  ن
. افـزون خـویش باشـند   ي روزهـا ولیتئپاسخگوي مسـ 

ان بـه سـبب حساسـیت و اهمیـت     آمـوز دانـش اولیاي 
و تـاثیر آن بـر   ]مـدارس [کیفیت آموزش و پرورش
ن به شدت تمایل دارند کـه  سرنوشت آتی فرزندانشا

فرزندان خود را به دست مدارسی بسپارند کـه طبـق   
تحقیقات آنان، عملکرد خوب و اثـربخش دارنـد. ایـن    

مشـکال ت  رود کـه هزینـه و  آنجـا پـیش مـی   تمایل تا
خرند تـا از خـدمات   میجابجایی بین مناطق را به جان

مدرسه خـاص اسـتفاده کننـد. موفقیـت مـدارس بـه       
ي آمـوزش و پـرورش بسـتگی دارد و    هاتحقق هدف
ي آموزش و پرورش در گرو مدیریت هاتحقق هدف

مدیران مدارس بر . رهبري کارآمد اثر بخش استو
گذارنـد. آنهـا   مـی ي مدارس مدرن تاثیرهاهمه جنبه
کننــد کــه تولیدشــان  مــییی را ادارههــاســازمان

ها باید آن قدر انسان است و این انسان]شانمحصول[
و پرداخته گردند که بـه سـهولت و بـا مهـارت     ساخته 

جذب بازارهاي کار و زندگی شوند. بنابراین مـدیران  
ــی    ــر اهــداف مدرســه، یعن ــاثیر خــود را ب بیشــترین ت

.)4(گذارند میآموزاندانش
بصـورت سـریع انجـام   هـا و تحـول در سـازمان  تغییر

، نتـایج آن  ایـن فراینـد  رغـم پیچیـدگی  گیرد علـی می
رود مـی در این پروسه انتظار. شودمیتر ظاهرسریع

و رهبـران  باشـند که کارکنان نسبت به قبل سازگارتر
ایجـاد و  ایفاي الگـوي سـرآمد، در  نقش مهمی درنیز

توجه به نوع ا ها، رفتارها و مالحظات ببکارگیري ارزش
تغییرات و تحـوالتی  انتظار ازکارکنان براي دستیابی به

ت و آنان این فرآیند را شان رخ داده اسکه در سازمان

دن اهــداف و زمینـه بـراي اجرایـی کـر    ،پذیرفتـه انـد  
شان با این رخدادها آماده نماید. انطباق خود و کارکنان

بر همین اسـاس رهبـر بایـد درك عمـومی، رضـایت      
ایـن موضـوع در  تحقـق  .دهـد قرارمدنظرهمگان را

سالمت شایستگی بخصوص هاي رهبريشایستگیسایه
و توسـعه  یعرصـه ارزیـاب  اژه فراگیر دروبهروان که

انجام مـی گیـرد  ،تبدیل شده استهاعملکرد سازمان
درآموزش و پرورش رسمی، مدیریت مدرسه .)39(

یري مـورد  یـادگ -هـاي یـاددهی  فعالیتبعنوان کانون
ریزان، صاحب نظران و پژوهشگران قـرار  ه برنامهتوج

ـ   2کـه مـاده   وريطـ ب،گرفته است ی آیـین نامـه اجرای
. داندمیمدارس او را مسئول تمامی فعالیت و عملکرد

ه به این امر مهم، موجب بهبـود کیفیـت   از طرفی توج
یابی شود و زمینه دستتعلیم و تربیت میيفرآیندها

به نتایج مورد انتظار جامعه و توسعه سرمایه انسانی را 
ــراهم ــابراین توانمندســازي مــدیران  مــیف ســازد. بن
راسـتاي در]ي رهبـري هـا سـتگی احـراز شای [مدارس

ـ برنامه هـاي آموزشـی و   تریزي و رهبري خالق فعالی
هـاي انسـانی  گیـري از ظرفیـت سـرمایه   بهرهتربیتی،

ال مشارکت فعـ آموزان) و جلب(کارکنان، اولیا و دانش
امور مدرسه، مدیریت این سرمایه ارزشمند در اداره

چنــین جلــب مشــارکت مراکــز و ي و هــممنــابع مــاد
دیگـر  يهاي پیرامونی بیش از هر برنامه راهبـرد نهاد

سـازد. از  ارتقا و بهبود مدیریت مدرسه را ممکن مـی 
جا که هر نهـاد یـا سـازمانی بـراي رشـد و بهبـود       آن

مستمر، به یک الگو نیازمند است، آموزش و پـرورش  
نیز به عنوان یک نهاد عظیم و اثرگذار در جامعه از این 

ي جهان شمول ایـن  هاعیتواق.مهم مستثنی نیستامر
ــد و از   ــتگی دارن ــه شایس ــرادي ک ــت اف ــایی واس توان

منـد  هاي حرفه اي و تخصصـی بیشـتري بهـره   مهارت
تـري  ي قـوي ها، انگیزه، براي حل مسائل جاريهستند

نهایـت  درپذیرنـد و مـی دارند مسئولیت بیشـتري را 
. )45(دنشـو میموجب افزایش بهره وري در سازمان

درثربخشـی فعالیـت و تعـامالت خـود    مدیران بـراي ا 
اي از دانـش، مهـارت،   انجام وظایف بـه چـه مجموعـه   
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ي رفتاري و صفات شخصی نیاز دارند بایستی هاویژگی
ي اخیــرهــاســالدر. )45(قرارگیرنــدمــورد بررســی 

ي زیـادي از سـوي محققـان بـراي مطالعـه و      هاتالش
نتـایج  ،اسـت ي رهبري صورت گرفتههاتاثیرشایستگی

لونسـون، چـن، راپ،اسـپندلو، ي نوکـا، هـا هشپـژو 
ساداتی ومک گریگورابراهام،گارایان،ماررو،دز،نهرنا

بخشـی و...  ي رهبـري در اثر هاحاکی از تأثیر شایستگی
ــاالت  .اســت ــد ای ــن رو بســیاري از کشــورها مانن از ای

کانادا، انگلستان و استرالیا مدل شایستگی را بـه  متحده،
داننـد  میزا براي کشور خودغالي اشتهاعنوان مهارت

ي مختلـف در ایـن زمینـه    هـا اقدام به طراحی مـدل و
.)19(نموده اند 

در دنیــاي امــروزي شایســتگی بــه یــک اصــطالح چنــد
تبدیل شده اسـت کـه بـا معـانی مختلـف در      همنظور
ي مختلف علمـی و تنـوعی از شایسـتگی قـرار    هازمینه

عـاریف  گیـرد. در ادبیـات مربـوط بـه شایسـتگی، ت     می
اگرچه همه آنهـا بـه طـور   ،متنوعی از آن وجود دارد

ــم   ــبیه ه ــیع ش ــتوس ــرند وهس ــاً ب ــشاساس ــانق وه
اما بـا بررسـی آن بـه    ،ي شغل متمرکزندهامسئولیت

ــه  ــن نتیج ــیای ــیمم ــد و   رس ــف واح ــک تعری ــه ی ک
مورد شایستگی وجود نـدارد. شناسی معین دراصطالح

برخی از تعاریف آن عبارتند : 
هایک دسته از دانش، خصوصیات، نگرشهاگیشایست-
که تاثیرزیـادي بـر  هستندي مرتبط به هم هامهارتو

ــراد ــا،گــذاردمــیشــغل اف ــان درب ــارعملکــرد آن ک
استانداردهاي قابـل قبـول   تواند بامی،همبستگی دارد

توسعه بهبود یابد. وطریق آموزشازوارزیابی شود
اير درون حرفـه کـامالً مـوث  یک عملکـرد شایستگی-

اي از سـطح اساسـی   دامنـه است که ممکـن اسـت در  
بگیرد.کارآیی با باالترین سطح برتري قرار

به عنـوان ابـزار در   هامجموعه اي از رفتارشایستگی-
،تعریـف کـالن  . درمـی شـود  تعریفرسیدن به نتایج 

اشـاره مـی   نگرشبه عنوان دانش، مهارت وشایستگی 
ـ   کند سـازد تـا بطـور مـوثر     مـی دکـه فـرد را توانمن

ــت ــافعالی ــا   ه ــب ب ــه را متناس ــا وظیف ــغل ی ــک ش ي ی
.)21(انجام دهدهااستاندارد

دهد میي تحقیقات انجام شده نشانهایافتهبرمرور
پژوهشــگران بــه تعریــف واضــح و روشــن واحــدي از 
شایستگی نرسـیده انـد، ایـن واژه گـاهی بـه خروجـی       

از فرد کـه او را  ي معینی هاگاهی به ویژگیکارکنان و
گـردد.  مـی کند اطـالق میمشخصقادر به انجام کار

اساس عملکرد پایه عامل و چه برتعاریف چه بربیشتر
نظر گرفتن شایسـتگی  یک سطح شغلی معین با دردر

اسـتراتژیک و  محوري معطوف به عوامل آینده نگر و
سـطح سـازمانی اسـت. بنـابراین بـا بیـنش       تجمعی در

ف یبعاد عملکردي و استراتژي بـا تعـار  معمارگونه که ا
ادبیــات موجــود بــه کــار گرفتــه شــده، گونــاگون در

فـرد نظیـر   ي مربـوط بـه کـار   هـا شایستگی را ویژگی
دانند کـه  میرفتاربینش، باور، انگیزه و،مهارت، دانش

شغل را موجب شده اسـت  عملکرد موفقیت آمیز در
مدل شایستگی توسط کشورهاي انگلوساکسـون  که در

شایسـتگی را مجموعـه اي از   وبکار گرفته شده اسـت  
ي معـین هـا مهارت، دانـش، نگـرش، رفتـار و ویژگـی    

دانند که میان عملکـرد اثـربخش و غیـر اثـربخش     می
شایستگی توانایی اسـتفاده از  مانند کند. میتمایز ایجاد

ي مورد نیاز براي ارتقـاي کـارآیی و   هادانش و قابلیت
می باشدکه ایز از شرایطعامل متمویاوظیفه مشخص 

. )39(حاصل نگرش کارمندان می باشد
ي رهبـري  هاشایستگیطراحی و ارزیابی مدل مبنی بر

شـود.  مـی موجب افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان
در یک مدل زبان مشترکی بـراي  هاشناسایی شایستگی

یکپارچـه  اجرا وقابل ها را کند تا فعالیتمیافراد ایجاد
را ابـزاري  ]یادگیري-یاددهی[چنین عملکردهم.سازد
،انسـانی سـازمانی نیـروي  ي هـا شناسایی نقـش براي 

هـا با ارزشآنان و سازگاريي برنامه هاپذیرانعطاف
.)7(آورد فراهمنویني هاو فناوري

از رهبـري بـا شـرایط و    فراهم کردن مـدل یکپارچـه   
تمیز بهاین رویکرد ،ي رهبري مرتبط استهاموقعیت

.)15(کند میو تشخیص عملکرد افراد کمک
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سند تحول بنیادین نسبت به شایستگی نیـروي انسـانی   
13کـه در بنـد   اهمیت خاصی قائل شده است بطوري

اهداف کـالن بـه آن   7تا4راهبردهاي کالن و اهداف
تحـوالت دنیـاي امـروزي باعـث     .پرداخته شده اسـت 

و شده است حتی دانشجویان مقطـع دکتـري توانـایی   
سـطح  ي مـوثر در هاآمادگی الزم براي انجام فعالیت

مدارس به جهت عدم دسترسـی بـه اهـداف تعلـیم و     
این عوامل ناشی از عدم توانایی، تربیت نداشته باشند

اســت. ریـزي برنامـه رهبـران آموزشـی مــدارس در  
پـروژه اي  مکـاران و ه1شلمن2013سال درهمچنین 

ـ     در دارس سطح ملـی بـر روي شایسـتگی پزشـکان م
نتایج تحقیقات آنـان بـدین شـکل بـود:    وانجام دادند

داشـتن تخصـص بایسـتی از   پزشکان مدارس عالوه بر
ي شایسـتگی نیـز از آمـادگی الزم برخــوردار    هـا جنبـه 

روي ضـرورت  همکارانو 2هس2007سال باشند. در
پـی  در،انجـام دادنـد  بري تحقیقـاتی  ي رههاشایستگی

نه آیا فارغ التحصـیال بودند کپاسخگویی به این سوال
يهـا فرصـت وهاپاسخگویی چالش،شایستگی متناسب

ــه ایــن موضــوع اشــاره  دنیــاي امــروزي را دارنــد؟ ب
زمینـه احـراز   کننـد کـه اگرچـه انجـام تحقیـق در     می

ولـی کـافی نیسـت.    ، ضـروري اسـت  شایستگی رهبري
نمونه خـوبی بـراي   3لوین2009سالتحقیقات تجربی

د که امروزه صالحیت رهبري بـا  باشمیاثبات این ادعا
از قبیل آماده سـازي کیفـی رهبـران، فنـون     یمشکالت

کـاربردي نبـودن   تجربـی و ، شـواهد هاشناخت روش
است. این امر باعث قبلی روبروتحقیقات انجام گرفته

سـال  شد که فصلنامه تخصصی رهبـري آموزشـی در  
ي رهبـري  هاارزیابی شایستگیهنحوبررسیبه2011
موضوعات تخصصی درصد63این تحقیق در.دبپرداز

ارزیـابی،  ، مجـوز هـا اسـتاندارد پنج حـوزه شـامل:  در
توسعه حرفـه اي رهبـران، برنامـه ریـزي آموزشـی،      
کارآیی فارغ التحصیالن، رابطه بین شایستگی رهبران و 

1 Shalman
2 Hess
3 Loin

ــزان یــادگیري   ــوزدانــشمی ان مــورد ارزیــابی  آم
از ي رهبـري هـا قرارگرفت نتیجه این شدکه شایستگی

ي حرفـه اي  هـا ي شیوههاارزشجنبه دانش، مهارت و
.)16(هستندتاثیرگذارتدریس امرمعلمان در

بـه  21قرن براي ارتقاي شایستگی رهبري مدارس در
بررسی جـامع در  ،مفهوم رهبري مدارسبازنگري در

ــابی شایســتگی متشــکل از  ،نهیپیشــ ــزار ارزی انتخــاب اب
باشـد  روز برخـوردار ي جدید که از ادبیات به هاآیتم

.)41(نیاز دارد 
ي رهبـري  هـا سـاده شایسـتگی  تشخیص سـاختار براي

مدارس از روش چرخش واریماکس مـاتریس عـاملی   
تـوان بـه تفسـیر و نامگـذاري     مـی چرخش یافته نهایی

یی کـه بـا یـک    هـا پرداخت. مجموعه پرسـش هاعامل
دهند میبوده و تشکیل یک پاراتست راعامل هم بسته 

اي شایسـتگی حرفـه   . )21(نامگـذاري شـد  ج واستخرا
ي روان هـا مولفـه اساسـی (ویژگـی   چهـار مدیران در

. )13(نگـرش) مطـرح اسـت    دانش و،مهارت،شناختی
بررسی ومطالعات صورت گرفته توسـط پژوهشـگران  

ي رهبـري مـدارس اثـربخش    هـا در زمینه شایسـتگی 
دهـد کـه عمـدتاً از طریـق دانشـجویان در     مـی نشان

رساله بوده است که بیشتر وین پایان نامه وراستاي تد
آنهـا بـه   ج از کشور انجام گرفتـه اسـت. همـه   در خار

ها همه سازمانتوان دراتفاق اذعان داشته اند که نمی
برد، بعبارتی دربکاربه یک شکل تعریف ورا شایستگی 

شود و بیشـتر  میتعریف نظري کمتر اتفاق نظر دیده
ـ   ي هـا ه انـد. در پـژوهش  به تعریف کـاربردي پرداخت

ی انجام گرفته شـده  زمینه شایستگکه درداخل کشور
سـنجی از نیروهـاي سـتادي و اکثـراً     است بیشـتر نظر 

خارج از فضاي تعلیم و تربیت انجام گرفته اسـت و در 
ویژگـی  این تحقیقات شایستگی رهبري هماننـد سـایر  

نظر گرفته شده روانی مدیر، صرفاً براي این قشر در
ارتقاي سـالمتی  اتوجه به نقش مهم مدارس درباست.

مـدارس  جاري جامعـه قاعـدتاً در  اصالح امورروان و
گـرفتن  نظردریـد بـا  ي رهبري باهابررسی شایستگی

ارکان مدارس از قبیـل تعامـل بـین    شرایط و موقعیت
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ي هـا از تجمیـع یافتـه  .نها زیر نظر مدیر انجام گیـرد آ
ـ    ن نتیجـه کلـی  محققین داخل و خارج از کشـور بـه ای

ي رهبري حـول چهـار مولفـه    هارسیم که شایستگیمی
مهارت -3نگرش -2دانش -1:شودمیبیشتر مطرح

ي روان شناختی مدیران و نتیجه دیگـري  هاویژگی-4
سـت کـه در  اشـود ایـن  مـی که از بررسی آنها عایـد 

مـورد  ي داخـل کشـور بررسـی جـامع در    هاپژوهش
موزشی خصوصـاً در  ي رهبري در مراکز آهاشایستگی

ــت و در   ــوده اس ــگ ب ــم رن ــی ک ــطه خیل دوره متوس
نتحقیقـات خـارج از کشــور نیـز بعلــت متفـاوت بــود    

و... هـــا هـــا و مغـــایرت فرهنـــگ  تعریـــف ارزش
لوژي ذکـر  وکه در بیان و ضرورت و متـد همانطوري

نظام آموزشـی کشـورمان در ایـن زمینـه     در،گردید
ن تحقیق شود. هدف ایمیاحساس خال نظري و تجربی

ــه  ــایی مولف ــاشناس ــدارس  ه ــري م ــتگی رهب ي شایس
تاکید بر تاثیر شایسـتگی دانـش بـر میـزان     اثربخش با

ایـن تحقیـق در پـی    .بودیادگیري در فرآیند تدریس
هـاي  پاسخگویی به سواالت اساسی تحت عنوان مؤلفـه 

ي رهبــري مــدارس شــهر هــااصــلی الگــوي شایســتگی
گیري شایستگی ر؟ و چگونه از طریق بکانداردبیل کدام

هـاي فـردي میـزان یـادگیري     دانش با توجه به تفاوت
ــان ــدون متعلم ــارا ب ــید اكنفک ــود بخش ــانی بهب ؟مک

باشد. نتیجه تالش پژوهشگران در مشـخص شـدن   می
ینهمـ بخـاطر  .کنـد مـی سواالت پژوهش نمود پیـدا 

بایست سوال پـژوهش بـه بهتـرین شـکل معرفـی     می
ــود ــوري،ش ــخ ر بط ــبترین پاس ــه مناس ــا  ک ــوان ب ا بت

گیري از تحلیل مدل معادالت ساختاري، مصـاحبه  بهره
طریــق اتحــاد جهــت گیــري ي کــانونی و ازهــاگــروه

.)3(پژوهشگر فراهم آورد
سالمت روانی به معناي سازگاري )27(1منینجرنظربه 

فرد با خود و محیط پیرامونش است به گونـه اي کـه   
.بـد نی دسـت یا ابتواند به بیشترین اثربخشی و شـادم 

ــی را شــامل ســازگاري نیزســالمت)18(2کــاپالن روان

1 Menninger
2 Kaplan

آن اسـت کـه   داند. وي بـر میشرایط متغیرمداوم با
انسان برخوردار از سالمت روانی، بـراي ایجـاد تعـادل    
میان تقاضـاهاي درونـی و الزامـات محیطـی کوشـش     

کند. به هر حـال، امـروزه مفهـوم سـالمت روانـی      می
مطابقـت  سازگاري وبعنوان مولفه شایستگی تاکید بر

کند و برآن اسـت تـا آدمـی را در    میفرد با پیرامون
برقراري و حفـظ تعـادل درونـی بـا محـیط و شـرایط       
بیرونی توانایی بخشد. با ایـن توضـیح سـاختار کنـونی     

دو بـر  ،نیـروي انسـانی  جذب و انتخـاب درهاسازمان
شاخص اصلی استوار اسـت: تخصـص و تعهـد، مباحـث     

باشـد و مـی فتـه از سـالمت روان  تعهد کـه نشـأت گر  
ي مختلـف روان  هـا کنشبه دنبالرویکردهاي رفتاري 

ـ آیمـی شناختی بوجود کـه هرچـه فـرد از    د بطـوري ن
سالمت و بهزیستی روانی خـوبی برخـوردار   ،صالحیت

باشد بطور مستقیم موجب ارتقاي سالمت عام جامعـه 
آثار مثبت آن در جامعه بصـورت شایسـته   شود ومی

ي اجتماعی هاتحوالت و تغییر رفتاريهاجنبهگزینی در
همین اسـاس در ایـن مقالـه بـه     بر.ظاهر خواهد شد

ي آن در کیفیـت  هاشناسایی عوامل موثر و زیر مولفه
ي هــابخشــی رابطــه بــین ســالمت روانــی و شایســتگی

مــدیران و مســئولین آمــوزش   رهبــري در میــان 
.متوسطه شهرستان اردبیل پرداخته شده است

کارروش
جامعه آماري این پژوهش مدیران متوسطه دوره اول 

شـهر اردبیـل بـه    2و1و دوم مدارس دولتی نـواحی  
بـود.  سال 5سابقه خدمت باالي داراينفر 187تعداد 

ي هـا از روشهـا در این پـژوهش بـراي تحلیـل داده   
آماري کیفی، توصیفی و استنباطی استفاده شده اسـت  

کدگـذاري فراینـد یقطرازپژوهشکیفیيهاداده
کـاوش کیفیيهادادهتحلیلازهدف.ندشدتحلیل
کشـف  مشـترك؛ ابعـاد ومفـاهیم ،هـا سـازه ،هامقوله
وفرضـی نظريمدلساخت؛هاسازهاینبینروابط
در .بـود پرسشـنامه يهاگویهطراحیبرايمبناایجاد
هادادهتحلیلمراحلايزمینهنظریهدارنظامروش
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انجـام 2محـوري کدگـذاري ،1بازدگذاريکطریقاز
تجسمیتصویریامنطقیپارادایمعرضهابوشودمی

انتخـاب  در.یابـد مـی پایـان تکـوین حـال درنظریهاز
زن و 35نفر (70حضور نمونه آماري مرحله کیفی با

و بـا  .حاصـل گردیـد  هـا مرد) کفایت نظـري داده 35
یافتــه بــه مصــاحبه عمیــق و نیمــه ســاختار اســتفاده از

شـد.  ي قابل طرح در تحقیق پرداختههابررسی مؤلفه
مرحلــه کمــی ابتــدا بــراي تعیــین روایــی و پایــایی  در

هفتـه  فاصله دودرنفر نمونه انتخاب و30پرسشنامه 
نوبت تکمیل و میزان همبسـتگی آن  دوپرسشنامه در

ايگزینه5آیتم56تعیین گردید. سپس پرسشنامه با 
اسـاس جـدول   نفر نمونه که بـر 178اختیارلیکرت در

مورگان انتخاب شـده بودنـد قرارگرفـت و نتـایج بـا      
راستاي تهیه چرخش بـار عـاملی   درSPSSاستفاده از 

برابـر  RMSEA(واریماکس) مقادیر مشـاهده شـده   
مقدار دامنـه پـذیرش   درصد05کمتر از درصد 046

دهنده این اسـت کـه میـانگین مجـذور خطـا      نشانکه
و مـدل شایسـتگی رهبـري دانـش قابـل      مناسب است

518/3برابـر χ2/dfهمچنـین مقـادیر   ،باشدمیقبول
046برابـر RMRباشد، می5و کمتر از1که بیشتر از 

دامنه پذیرش است و میزان درصد05کمتراز درصد
GFI وAGFIوNFI باشد و مقدارمی9/0بیشتر از
IFI دهد که میاین امر نشان.و صفر قرار دارد1بین

ي پــژوهش در مــورد هــایــرگیــري متغمــدل انــدازه
مـدل مناسـبی اسـت و    ،ي رهبـري دانـش  هاشایستگی

هاي برازش نشانگر برازش مناسب این متغیـر  شاخص
.هستند

50میـانگین فراوانـی مـرد و زن   1با توجه بـه جـدول   
میـانگین  و5/40بـوده و میـانگین سـنی آنـان     درصد

تماماً بصورت خدمت وبودسال 5/24سنوات خدمت 
هاي مربوطـه بـه متوسـطه مشـغول     رسمی در پست

توان نتیجه گرفـت کـه آنـان تجربـه و     لذا می،هستند

1 Open Coding
2 Axial Coding

آموزش کالسیک کـافی در محـور تحقیـق و موضـوع     
پژوهش دارند.

برابـر بـا   3میـراکلین -نتایج محاسبات آزمون کیـزر 
به دست آمده است. به دلیل این که مقدار آن 70/0

اي انجـام تحلیـل   که معیار تعیین روایـی نمونـه  6/0ز ا
تــوان مـی باشـد؛ بنـابراین  ی اسـت، بزرگتـر مــی  عـامل 

استدالل کرد که تحلیل عاملی انجام شده از اعتبار الزم 
هـا بـر اسـاس    به لحاظ حجم نمونه براي تفکیک مؤلفه

چنـین بـا   مفاهیم زیربنایی برخوردار بـوده اسـت. هـم   
) p=000/0ي مشـاهده شـده (  دارتوجه به سطح معنی

ــی ــان  م ــطح اطمین ــوان در س ــت را  99/0ت ــن کفای ای
شود کـه مربـع کـاي   چنین مشاهده میپذیرفت و هم

)k2    تقریبی با آزمون کرویت بارتلت برابـر اسـت بـا (
001/0کــه در ســطح آلفــاي کمتـــر از    415/8184

دهـد کـه مـاتریس    دار است. بنابراین نشان مـی معنی
ــتگی داده ــا درهمبس ــت و ه ــفر نیس ــه ص ــل جامع عم

یابی قابل توجیه است. عامل
، هدف بـه دسـت آوردن   هامرحله استخراج عاملدر

مـورد  يهاي زیربنایی است که تغییرات مولفههاسازه
نخســت SPSSمشــاهده را موجــب شــده اســت.    

ي آن هــارا کــه همبســتگیهــایی از مولفــههــاترکیــب
،اسـت  باالترین میزان از واریانس کل مشاهده شـده 

کنـد. بـا ایـن    مـی %) انتخاب40(باالتر ازدهدمینشان
ي رهبــري مــدارس هــاتوضــیح پرسشــنامه شایســتگی

6وهـا مولفه براي کـل مولفـه  56اثربخش که حاوي 
مولفه براي شایستگی سـالمت روان در ایـن زمینـه از    
طریق نمودار کتل جهت تعیـین کفایـت نمونـه مـورد     

بررسی قرار گرفت.
انتخـاب شـده و بـا    ا توجه به کفایـت نمونـه  نابراین بب

براي اجراي تحلیل عاملی اکتشافی و 2توجه به جدول 
به منظور پاسخ دادن بـه سـؤال پژوهشـی یـک ابتـدا      

هـاي قابـل   آزمون اسکري پلت که تعداد تقریبی عامل
اجرا شـد  کند،ها مشخص میاستخراج را از میان داده

توجــه بــه دهنــده آن اســت. بــانشــان1کــه نمــودار 

3 K.M.O
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.باشدمیدهی به سؤال مذکور قابل استخراج پاسخعامـل بـراي   4تـوان گفـت کـه حـداقل    می1نمودار 
بخش تحقیق کیفیهاعیت شناختی نمونهمفراوانی ج.1جدول 

سمت
فراوانی

ین سنوات میانگمیانگین سنکلزنمرد
خدمت

وضعیت استخدام
و مدرك تحصیلی

رسمی لیسانس به باال3535705/405/24مدیران متوسطه

ي رهبري حاصل از بررسی نتایج مصاحبههاشایستگیيهاعناوین مولفه و زیر مولفه. 2جدول

درصد انتخاب زیرمولفهمولفهشایستگی
هازیر مولفه

اولویت انتخاب
درصدهاومیانگین 

سالمت 
روان

96نگرش مثبت به خویشتنخود شناسی و مقبولیت آن

اول
16/98%

100نوعدوستی و درستکاريتعامل مثبت با دیگران
98رسیدن به توانایی و قدرت تنظیم وکنترل رفتار از دروناستقالل

100خلق و توانایی تجزیه محیط از طریق برنامه ریزياحاطه به محیط
96توانایی ارتباط دادن عملکرد گذشته به حال و برعکسهدفمند سازي زندگی

99رسیدن به مرتبه خود انتقاديرشد شخصیتی

مهارت
93دانایی وتوانایی در انجام وظایف خاصفنی

دوم
66/92% 95ي ایجاد محیط تفاهم و همکاريهاتوانایی و قدرت تشخیص در زمینهانسانی

90یک مجموعه واحد (کل نگري)عنوان توانایی دیدن سازمان به یادارک

دانش
92ترکیب–درونی سازي -عمومی سازي -اجتماعی سازي خلق دانش

سوم
5/88

90پیوند زنی-منبع یابی -جستجو کسب دانش
85انتخاب دانش موردنیاز-بررسی سنجش -کد گذاري -استنتاج حقایق -تصریح پاالیش
87جامعیت دانش و کاربردي آن-ضیلی (تفسیري،تجزیه، کمال) فبررسی تکاربرد

نگرش
84نظردهیشناختی

66/85% 85بروز احساسعاطفی
88پاسخ به نگرشرفتاري

ي سالمت روانهاکتل شایستگی. 1نمودار

Eigenvalues greater than = 2/30
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ي سالمت روان شایستگی رهبريهاي مربوط به مولفههاکدهاي احصا شده از داده.3جدول 
سالمت روانعامل

ردیف 
بار گزاره)شاخص (آیتمسؤال

عاملی
ردیف 
بار گزارهشاخص (آیتم)سؤال

عاملی

احساس عزت نفس، ایجاد تعامل خوب 51
56/054پذیرش خودبا دیگران توسط هر یک از ارکان

توانایی افراد براي خلق،ایجاد 
آرام وعلمی در ،محیط مناسب

مدارس
45/0محیط شناسی

52
رابطه دوسویه از جنبه همدلی، 

و درستکاري کارکنان نوعدوستی
مدارس

داشتن هدف مبتنی بر یکپارچگی 60/055ارتباطات
48/0هدفدارهاي حال و گذشتهفعالیت

هاي تصمیم گیري فعالیتاستقالل در53
تالش براي شناخت استعدادهاي 56/056استقاللتماعی بیرون)جآموزشی (فشارهاي ا

48/0رشد شخصیتیبالقوه هریک از ارکان

ي رهبري مـداري اثـربخش   هاآخرین مؤلفه شایستگی
اختی است که ایـن مؤلفـه از   موضوع سالمت روان شن

مؤلفه ساخته شده است که عبارتند از:شش زیر
توجه به ویژگـی هـاي   مؤلفه زیرپذیرش خود: این -1

) اشاره می کند. نهانو بدبودنخوبذاتی (
داشتن ارتباط مثبت با دیگران: بحث نوعدوسـتی و -2

پردازد.میدرستکاري به مفهوم انجام عمل اخالقی
استقالل (خودمختاري): اشـاره بـه تنظـیم رفتـار از     -3

کند که نتیجه آن تحمل فشارهاي اجتماعی و میدرون
خودارزیابی توسط استانداردهاي شخصی است.

احاطه بر محیط: توانایی بر انتخـاب و خلـق محـیط    -4
دنبال دارد و کنترل بمناسب جهت فعالیت و زندگی را 

آورد.میي پیچیده را فراهمهادرستکاري محیط
هدفمند بودن در زندگی: بـراي داشـتن احسـاس    -5

هدفمندي و جهت در زندگی فرد باید بتواند به حـال  
و گذشته خود معنی بخشد و آنها را بـا هـم مطابقـت    

شود.میدهد این رفتار در عملکرد فرد مشاهده
ي رهبـري  هااي کسب شایستگیرشد شخصیتی: بر-6

ــالقوه شناســایی و در راســتاي   بایســتی اســتعدادهاي ب
ن بطور استمرار فعالیت نمود.آنمودن بالفعل

ی مولفه شایستگی سالمت روانعامليبارهايمعناداریبررس.4جدول 
گزاره Estimate S. E C.R P

S1 Salamat %602 ***
S2 Salamat %558 %148 5256 ***
S3 Salamat %531 %167 4780 ***
S4 Salamat %625 %217 5737 ***
S5 Salamat %474 %142 4196 ***

S6 Salamat %330 %190 2583 %010

ارائه شده در همـه  ینمقدار تخم4توجه به جدول با
بـه  باشـند مـی داریمعن05/0در سطح یعامليبارها

P) از مقـدار  ی(آماره ت.C.Pچون مقداریگرعبارت د

ــ ــطح معن ــتر) بيداری(س ــا یش ــدار خط ــت و مق ياس
یکــینزدیــزانگــزاره مشــش از یــکاســتاندارد هــر

از دهـد. میرا نشانیتجمعیانگیننمونه به میانگینم
هدف این مقاله پرداختن بـه رابطـه کیفـی    کهآنجائی

ر ي رهبري است لـذا بطـو  هاسالمت روان با شایستگی
شود. میي سالمت روان پرداختههااجمال به جنبه

رواني سالمتهاپارادایم-1
ي مطلوب همواره آرزوو تیفیبا کداشتن یک زندگی 

ي متمـاد انیسـال یدر طـ .هسـت بشر بوده ودیرینه
به یابیدستیچگونگخوب ویمفهوم زندگافتنبراي ی

ه داشـت را به خود معطوفزیادي افکار و مطالعات ،آن



1397ویژه نامه بهار ، دوم، شماره نهمسال جله سالمت و بهداشت                                                              م234

ــت ــافتن   .)8(1داورن.اس ــم، در ی ــاهیم مه ــی از مف یک
توجـه بـه رویکـرد روان شناسـی     کیفیت زندگی خوب

باشد. بررسی اسناد نشانمی» سالمت«مثبت با مفهوم 
روان با نام سالمت ذهـن کـه  سالمتدهد فالسفه می

ي اخالق بـه خصـوص رویکردهـاي    هادر تحلیل تئوري
به مفهوم شـادمانی گوارایی اپیکوري، به طور گسترده 

بـراي اولـین بـار توسـط     گرفته اسـت مود بحث قرار 
قــرار بررسـی  مورددر حــوزه علـوم تربیتــی  »داینـر «

قلمداد نمود.شادمانی با آن را مترادف گرفته است و
واژه سالمت که نقل می کند2لوکاساز )43(تسلیمی 

معـادل  اصطالحی است که در چند سال اخیر به عنوان
، بنـابراین  بکار گرفته شـده اسـت  3روانیواژه سالمت 

ت مفهوم سالمت را تعریف براي تعریف آن باید نخس
تــرین تعریــف از ســالمت توســط ســازمان کــرد. مهم

بهداشت جهانی ارائه شـده اسـت کـه در آن سـالمت     
حالت رفاه یا خوب بـودن کامـل   :ست ازاروان عبارت

گروهــی از .)36(4اجتمــاعی ســینگری و، روانــجســمی
دهند به جاي اصـطالح سـالمت   میناسان ترجیحروانش

اصطالح سالمت روان شناختی اسـتفاده کننـد،   روانی از
زیرامعتقدند واژه اخیربیشتر ابعـاد مثبـت رابـه ذهـن     

يهـم دارا سـالمت احسـاس  . )35(مـی سـازد  متبادر
. اسـت یشـناخت يهـا و هـم مولفـه  یعاطفيهامولفه

یجاناتهياباال به طور عمدهسالمتافراد با احساس 
یرامـون پیعکنند و از حوادث و وقامیتجربهمثبت را 
که افراد با احساس یدارند، در حالیمثبتیابیخود ارز
ــالمت ــاس ــوادث و موقعیینپ ــتح ــدگی ــان را یزن ش

ـ یجانـات هیشـتر و بکننـد مـی یابینامطلوب ارز یمنف
.کننـد مـی شم را تجربهخو ی اضطراب، افسردگیرنظ

و 6دریاسـنا مطالعـات بـاره در)10(5یرزمااز)2(ادهم 
و يشـاد ند:ه اچنین بیان کرد2002سال درهمکاران 

1 Davern
2 Deiner E, Oishi S, Lucas
3 Mental Health
4 Ryff and Singer
5 Myeris
6 Snyder

ـ یترکسـالمت بلکه ستندیمترادف با هم نسالمت از یب
یاســت. بــه عبــارتیدر زنـدگ یمعنــافتنیــو يشـاد 

ـ  يداشتن شـاد يوراسالمت ـ رانیاسـت. همچن و انی
ــاران ــنهمک ــزی ــالمتنیب ــس ــالمتو یذهن روانس

سالمت. آنها معتقدند در شده اندقائل زیتمایشناخت
محتـوا  نیشود که امیتوجهیزندگيبه محتوایذهن

کـه  یدارد. در صـورت یرا در پگوارایی دگاهیدشتریب
هم به محتوا و هـم بـه روش   یشناختروانسالمتدر 

ــمــیتوجــهیزنــدگ ســالمتلیــدلنیهمــهشــود. ب
از تیرضـا ،يشـاد يهاعالوه بر شاخصیشناختروان
چـون  ییهـا شـاخص یو نداشتن عواطف منفـ یزندگ

ـ يجستجو ـ پ، خـود یاهداف درون ذهـن  و بـودن روی
شود. میشاملزیرا نیآگاه

رواني سالمتکردهایرو-2
ـ دنیاگوارایی:رویکرد-/ الف2 یخیتـار سـابقه دگاهی

ماننـد  یونـان یفالسـفه  اتیدر نظرشهیرداردیطوالن
تجربه یعتقد بود هدف زندگدارد که مستوپوسیآر

تمـام لحظـات لـذت   جهینتیو شادمانخوشیحداکثر 
مانند هابز یتفکر توسط کساننیاست. ایبخش زندگ

ـ نهایشد که اعتقـاد داشـت کسـب شـادمان    دنبال تی
ــآرزو و توف ــانقی ــاانس ــدها ف اه ــت. بع ــوفانیس لس

ادعـا کـه بواسـطه    نیبا ابنتهامهمچونییگراعتمنف
ینفع شخصـ نیو تامخوشیکسب يبراانیتالش آدم
فـوق را  دگاهیدشود،میجامعه خوب ساختهاست که 

ــه قابــل توجــه در ا. )20،33(دندیقــوت بخشــ ــنکت نی
نی. از ایاست تا جسمیذهنیشادمانبردیتاککردیرو

يو خشـنود تیرو هر آنچه که بتواند موجبـات رضـا  
ـ نامشـادمانی فرد را فـراهم آورد  یو ذهنیروان دهی
فـرد  یشناختروانسالمتتواند نشانگر میشود ومی

شود که فـرد  میشادمانی ذهنی هنگامی کسب.باشد
ه بـرایش مهـم اسـت قابـل     به این باور برسد هرآنچـ 

یافتنی است، پیامد طبیعی چنین بـاوري  حصول و دست
احساس شادمانی و عاطفه مثبت است. بر ایـن اسـاس   

نی مثبـت و تجربـه   داشتن عواطف مثبت، تجربه هیجا
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ذهنی شادمانی بنیاد داشتن سالمت روان شـناختی در  
.)33(رویکرد است این 

رویکرد فضیلت گرایی: فضیلت گرایی در اصل -/ ب2
ي فـرد  هابه مفهوم احساس عالی بودن است که تالش

از. )36(بخشـد  مـی را جهت داده و به زندگی او معنی
ي هـا واناییشدن تمنظري دیگر رویکرد فوق به بارور

ییهاشامل تواناییهمهاین داشته. اگرددبالقوه برمی
و هــم شــوند کــه در تمــام نــوع بشــر مشــترکندمــی

کنند. تحقق و میرا از هم جداهایی که انسانهاتوانایی
و احسـاس بسـندگی برآمـده از    هاباروري این داشته

ي هاو ظرفیتهابسته به موقعیتآن در طول زندگی 
این رو، مطابق دیدگاه از. )23(گیردمیتفردي صور

اسـت از  1معادل داشـتن کـارکرد بهینـه   اخیر، سالمت
نظر ارسطو فضیلت گرایی بـه معنـی بـاالترین سـطح     

از تحقق یافتن باشد که عبارتمیي انسانهاهمه نیکی
.)37(استي بالقوه اوهاتوانایی

اسـت: خـوب   معتقـد که 2کووناز بررسی عباس زاده
ا بـودن  دارمعنـی دن از منظـر فضـیلت گرایانـه بـه     بو

احسـاس  آن را ،اسـت  احساس کنترل بر تقدیر خویش
هدفمندي و تعلق و داشتن رضایت پایـه اي از خـود و   

.کندتعریف میوجود خویش
) و 1998ادن: ویسـینگ ( رویکرد ویسـینگ و وان -/ج2

کننـد  می) یک سازه سالمت را معرفی1994وان ادن (
در زنـدگی،  » احساس انسجام و پیوسـتگی «لهکه بوسی

تعادل عاطفی و رضـایت کلـی از زنـدگی، مشـخص و     
نمایند که سالمت، میآنها تاکید. گرددمیگیرياندازه

سازه اي چندبعدي یا چندوجهی اسـت و دربرگیرنـده   
باشد:میپنج بعد زیر

احساسـات منفـی غلبـه    احساسات مثبت بـر :عاطفه-1
دارد.

ایـن افـراد رضـایت از زنـدگی را تجربـه     شناخت: -2
کنند و بـه نظرآنهـا زنـدگی قابـل درك و کنتـرل      می

است.

1 Optimal Funcitioning
2 Cowen

پذیرند و به کـار و  میي زندگی راهارفتار: چالش-3
فعالیت عالقه دارند.

کنند.میخودپنداره: خود را خوب توصیف-4
کننـد و از  میروابط بین شخصی: به دیگران اعتماد-5

.برندمینیز لذتتعامالت اجتماعی
رویکردهاي موسوم بـه  رویکرد هدف غایی: در-/ د2
اعتقاد بـراین اسـت کـه سـالمت زمـانی      »هدف غایی«

و هاشود که افراد به اهداف مبتنی برارزشمیحاصل
نیازهاي خود دست یافته باشند. از این نظر، تندرستی 

و آرزوهـاي افـراد دارد و آن را   هـا بستگی بـه ارزش 
کـرد. افـرادي کـه    ان بصـورت مطلـق تصـور   تـو نمی

تر و احتمال موفقیـت و رسـیدن بـه    اهدافشان را مهم
گیرنـد، احسـاس سـالمت    مـی آنها را بیشـتر در نظـر  

باالتري خواهند کرد؛ در حـالی کـه افـراد بـا سـالمتی      
ــایی   ــایین، آنه ــتري را در   پ ــارض بیش ــه تع ــتند ک هس

.)11(کنندمیاهدافشان احساس
ـ 2 ویکــردر1989در سـال سـالو: او رویکـرد رو -/ هـ

کـه بـر  مطرح نمـود را » ناهمخوانی هدف«مبتنی بر
سالمتی، بسـتگی بـه میـزان همخـوانی بـین      اساس آن

رود که میاهداف و دستیابی به آن هدف دارد. انتظار
ناهمخوانی بیشتر در افرادي دیده شـود کـه از نظـر    
هیجانی بی ثبات بوده و فاصله زیادي بـین آرزوهـا و   

.)10(کنند مییشان احساسهاپیشرفت
لی در سـال  هـا لی: زنت مـی هارویکرد زنت می-/ و2

اسـاس آن  الگوي تندرستی مطرح کرد کـه بـر  1997
ي هـا تندرستی افراد به درگیر شدن آنهـا در فعالیـت  

بـه دلیـل   هـا شان بستگی دارد. این فعالیتمورد عالقه
سـطح  اینکه خوشایند هستند و بـراي اطالعـات جدیـد   

ــراهم ــه اي را ف ــیبهین ــالمت  م ــزایش س ــد، در اف کنن
کارآمد هستند. یـک فعالیـت، اگـر بـه مهـارت خیلـی       

گـردد و  مـی اندکی نیاز داشته باشد، منجر به خستگی
ي خیلی زیـادي  هابرعکس زمانی که فعالیت به مهارت

که فرد فاقد آن است، وابسته باشد، باعث فشارزایی و 
.)10(گرددمیحالت ناخوشایندي
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توان نتیجه گرفت آن اسـت  میهاآنچه از این دیدگاه
احساس سالمت تا حدود زیادي تحت تاثیر دانـش،  که

شـود  مـی حاصـل فردی رواننگرش، مهارت و شناخت 
سالمتی و تندرستی روان مهمترین بعـد فـردي بـوده    
که تحقق شایستگی در سایه کارکرد صحیح و بهینه آنها 

گیرد. میانجام
دل سالمت روان شناختیم-3

مـدل  1998در سـال  ریف و همکـاران براي اولـین بـار  
ي شایســتگی فــرد هــامولفــهسـالمت روان مبتنــی بــر 

و بـوده مولفـه  6پیشنهاد کردند که ایـن مـدل داراي   
مورد جنبه روان شناختی فرد کـه از اجـزاي   بیشتر در

.کندمیشایستگی است بحث
ن نگرش مثبت پذیرش خود: این مولفه داشت-/ الف3

نسبت به خـود، ارزش نهـادن بـه وجـوه بـد و خـوب       
داشتن احساس مثبت دربـاره  خویش و پذیرش آنها و 

.)44(گیرد زندگی گذشته خود را در برمی
ي هـا داشتن ارتباط مثبت با دیگران: در رویکرد-/ ب3

مولفه از این،به بهزیستی روان شناختیربوطفلسفی م
ــوردار ا  ــاالیی برخ ــت ب ــه ســت. دارا اهمی ــودن رابط ب

صـمیمیت، ،، عاطفـه رابطه اي همراه با میـل (دوسویه
(بـه معنـاي نگرانـی    همدلی و شـادمانی)، نوعدوسـتی  

بـه  (درباره بهزیستی و سالمتی دیگران) و درسـتکاري  
مفهوم انجام عمل اخالقی) اجزاي این مولفه هستند.

ــتن   -/ ج3 ــه داش ــن مولف ــور از ای ــاري: منظ خودمخت
قدرت تنظیم رفتار از درون است. عالوه بـر استقالل و 

این، توانایی مقاومت در برابر فشارهاي اجتماعی براي 
اندیشه و عمل به شیوه اي خاص و خودارزیابی توسط 

گیــرد. فــرد اسـتانداردهاي شخصــی را نیــز در برمـی  
داراي خودمختـاري توجــه چنــدانی بـه تاییــد دیگــران   

.)45(باشدمینداشته و داراي منبع کنترل درونی
تسلط بر محیط: توانایی فـرد بـراي انتخـاب یـا     -/ د3

ــدگی از      ــت و زن ــت فعالی ــب جه ــیط مناس ــق مح خل
ي بهزیستی روانشناختی است. ایـن ویژگـی   هامشخصه

ي پیچیده ضـروري هابراي کنترل و درستکاري محیط
باشد. قابلیت فوق به معناي داشتن حس شایسـتگی  می

ي هـا و نظـم فعالیـت  در مدیریت محیط، کنترل توالی
ي موجود هاپیچیده محیطی و استفاده موثر از فرصت

در جهان اطـراف اسـت. مشـارکت فعـال در محـیط و      
لط بـرآن از مهمتـرین تشـکیل دهنـده    تالش براي تس

.سالمتی و بهزیستی روانی است
داشتن هدف در زندگی: باورهاي فرد درباره -/ هـ 3

ي هـا ن مولفهداشتن هدف و معناي زندگی از مهمتری
رود. فـرد داراي  مـی بهزیستی روان شناختی به شـمار 

سالمت و بهزیستی احساس جهت و مقصود در زندگی 
ــده روش و   ــین کنن داشــته و اهــداف او، راهنمــا و تعی

براي داشتن احساس هدفمندي .ي او هستندهافعالیت
و جهت در زندگی فرد باید بتواند به حـال و گذشـته   

را بـا هـم مطابقـت داده و    هـا نآ،خود معنی بخشیده
یکپارچه سازد. این احساس بـر تمـام شـئونات زنـدگی     

و هــاتــوان آن را در فعالیــتمــیفــرد حــاکم بــوده و
کارکردهاي وي مشاهده نمود.

رشد شخصی: الزمه کارکرد روان شناختی بهینه -/ و3
ي بالفعـل خـود   هانه تنها گسترش استعدادها و توانایی

جهت شناسایی استعدادهاي بالقوه است بلکه تالش در
باشد. به عـالوه ایـن کوشـش بایـد داراي     میخویشتن

استمرار باشد. گشودگی نسـبت بـه تجربیـات جدیـد،     
دیدن خود بعنوان موجـودي قابـل   ،به چالشعالقمند

دادن مکــرر بهبــود خــود اســت، تغییــر،اصــالح و اعــتال
ــش و  ي انهــاشــیوه ــزایش دان ــدف اف ــا ه ــیدن ب دیش

ي افرادي است که داراي حس هادي از ویژگیانتقاخود
.باشدمیرشد شخصی

روانسالمترآثا-4
سـطح  درعزت نفس و احترام به خودازاینگونه افراد

دارنـد.  مـی قرار دارند آنان خودشان را دوستیباالی
ي عزت نفس با جمالتی هاي آزمونهادر یکی از گزینه

مـن «و »بـرم مـی من از بـا خـود بـودن لـذت    «نظیر 
موافق هستند. این افراد به کامالً» ي خوبی دارمهاایده

اخالقیـــات توجـــه بســـیار دارنـــد و عقالیـــی رفتـــار 
کننـد و کنتـرل   مـی کنند.دوم آنکه احساس شـادي می

ــاس   ــود احس ــه در خ ــن زمین ــتري در ای شخصــی بیش
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ي هـا کنند، آنها که در انجام امور بیشتر به توانـایی می
ي هـا رمانـدگی و ناتوانـایی  اندیشـند تـا بـه د   میخود

.کننـد مـی بنابراین با استرس مقابله بیشـتري خویش،
بین با این جمالت و افراد خوشبین هستندسوم خوش

وقتی با کار جدیـدي روبـرو  «موافقت کامل دارند که 
ایـن  . »شـوم، انتظـار موفقیـت در آن کـار را دارم    می

هستند تر و شادتر از افراد بدبین تر، سالمافراد موفق
چهارم برونگرا هستند و در ارتباط و همکاري بـا  .)19(

در مقایسه با افـراد ناشـاد، چـه در    .دیگران توانمندند
کنند میتنهایی و چه در حضور دیگران، احساس شادي

و از زندگی با خـود و دیگـران، از زنـدگی در نـواحی     
و یـا اشـتغال در مشـاغل    گوناگون شهري یا روسـتایی 

دي و اجتمــاعی بــه یــک انــدازه لــذتگونــاگون انفــرا
.)11(برند می

نتیجه گیري
هاي رهبري مدارس اثربخش از چهار مولفه شایستگی

(دانش، مهارت، نگرش و سـالمت روان) تشـکیل شـده    
زیـر مولفـه از لحـاظ درجـه     6است، سالمت روان بـا  

درصـد از سـوي مصـاحبه    16/98اهمیت بـا فراوانـی   
ولویـت اول را بـه خـود    شوندگان گروه هاي کانونی، ا

اختصاص داده است و شاخص برازندگی این مولفه بـا  
بـا باشـد.  نشانگر مناسب بودن برازش آن می308/4

ارائـه شـده در همـه    ینمقدار تخمـ 4توجه به جدول 
بـه  باشـند مـی داریمعن05/0در سطح یعامليبارها

P) از مقـدار  ی(آماره ت.C.Pچون مقداریگرعبارت د

ــ ــطح معن ــتر) بيداری(س ــا یش ــدار خط ــت و مق ياس
یـانگین میکـی نزدیزانمها از گزاره یکاستاندارد هر

دهد.میرا نشانیتجمعیانگیننمونه به م
پیشنهادات

وري نیــروي انســانی بایــد راســتاي افــزایش بهــرهدر
شرایطی فراهم آید که مدرسه به عنوان یک سازمان 

بـه منـابع   به آسانی و به سـهولت  ،یاددهی-یادگیري
انسانی مورد نیاز خـود دسترسـی پیداکنـد. ایـن امـر      

جذب نیروي انسانی فرایندافتدکه درمیزمانی اتفاق
مراحل مصـاحبه تخصصـی افـراد جدیـد     بخصوص در
شـود،  ي سالمت روان تاکیـد بیشـتر  معیاراستخدام بر

در و نــوع اســتخدام دانشــجو معلـــم    بــازنگري در 
46مـاده  صـالحات در طریق اعمـال ا التحصیلی ازفارغ

قانون خدمات کشوري با محوریـت بررسـی سـالمت    
روانی و عوامل موثر درآن، استخدام اولیه کارمند بـا  

مـدیریت و  یط خاص دستگاه براي شـغل توجه به شرا
در230حذف جذب نیروي اداري از طریق بخشـنامه 

ي الزم جهت افزایش هازمینهشرایط واین پست، ایجاد
آوردن ماي عوامل مدارس با فـراه کیفیت زندگی بر

موجب ارتقاي کمی و کیفـی بهـره وري   شرایط روانی
یک سوم عمر خـود نیروي انسانی زیرا زمان می شود 

ــپري  ــازمان س ــیرا در س ــذیري  م ــاف پ ــد. انعط کنن
ض اختیار بـه مـدیران در   تفویو ي آموزشی هابرنامه

ریـزي آموزشـی و   گیـري فرآینـد برنامـه   امر تصمیم
ریزي مدارس لیا بسوي مشارکت در برنامههدایت او

جهت حمایت معنوي مدیران موجب افزایش سـالمت  
شـد ي رهبري آنان خواهد هاروان و بالطبع شایستگی

نهایت توجه به این امر مهم است که برابر مـاده و در
ي رهبـري در  هـا یی بحـث شایسـتگی  اآیین نامه اجر3

راین در بناب،شودمیمدارس براي هر پنج رکن شامل
ــر ــد ه ــه کارمن ــه مرحل ــذبس ــوزش و ،یابی (ج آم

نگرش و عملکـرد هریـک از   ،دانشخصوصاًداري)هنگ
آنها مورد توجه قرار گیرد.
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