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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to identify the factors of 

professional development of Iranian school principals in order to 

provide a suitable model with a qualitative-exploratory approach 

and using thematic analysis with inductive approach. 

Materials and Methods: The research environment included the 

first category of resources of valid Internet databases and scientific 

databases in the period 2004 to 2020 and 2008 to 1399 in the field 

of professional development studies of managers. In order to collect 

the initial themes, 68 articles and internal and external books were 

studied in a series of purposive sampling method (instead of 

selecting a fixed sample, the sample size increases until it is 

enough). Reached theoretical saturation. After coding and 

categorizing 118 primary themes, its content validity was performed 

in two methods: qualitative and quantitative (checking the degree of 

agreement of each theme using content validity coefficient). Using 

Holstie coefficient, the reliability of the themes was estimated to be 

0.96. 

Findings: The network of themes consisting of 3 comprehensive 

themes (individual, internal, external) and 9 organizing themes and 

104 basic themes were drawn. The factors identified in this study 

show that the professional development of school principals is the 

basis for the development of education. Because leadership in 

schools has a direct impact on learners and plays a key role in 

developing the quality of student learning. 

Conclusion: It is obvious that the professional development of 

principals is a means to survive and improve the effectiveness of 

schools. 
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 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  196
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مدارس  رانیمد یاعوامل توسعه حرفه یفیمطالعه ک
 رانیا

 
 ، 1نژاد یرازیش ریام

واحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو
 .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
  ،*2یخوراسگان انیدیسع نرگس

واحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم

 
 3 یآباد نیحس یشاه طالب یبدر
واحد اصفهان )خوراسگان(،  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش

 .رانیاصفهان، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

  دهیچک
 یاعوامل توسعه حرفه یی: پژوهش حاضر با هدف شناساهدف

 کردیمدل مناسب با رو کیبه منظور ارائه  رانیمدارس ا رانیمد
 ییاستقرا کردیمضمون با رو لیو با استفاده از تحل یاکتشاف - یفیک

 .است انجام شده
 یهاگاهیپژوهش شامل منابع دسته اول پا طیمح و روش ها: مواد

تا  2004 یمعتبر در بازه زمان یعلم یاطالعات یهاو بانک ینترنتیا
 رانیمد یادر حوزه مطالعات توسعه حرفه 1399تا  1387و  2020

د هدفمن یریگبه روش نمونه ه،یاول نیمضام یآوربود. به منظور جمع
نمونه ثابت حجم نمونه آنقدر  کیانتخاب  یجا)به  یبه روش متوال

مقاله و  68باشد( تعداد  یکاف گریکه د یتا زمان ابدی یم شیافزا
تعداد  نیموردمطالعه قرار گرفت که با ا یو خارج یکتاب داخل

 یبندو دسته ی. پس از کدگذاردیرس ینمونه محقق به اشباع نظر
 یو کم یفیک شدو رو آن به ییمحتوا ییروا ه،یمضمون اول 118

( ییوامحت ییروا بیتوافق هر مضمون با استفاده از ضر زانیم یبررس)
برآورد  96/0  نیمضام ییایپا ،یهولست بیانجام شد. با استفاده از ضر

 .شد
 ،ی)فرد ریمضمون فراگ 3مشتمل بر  نیشبکه مضام ها: افتهی

 104مضمون سازمان دهنده و  9( و یسازمانبرون ،یسازماندرون
 پژوهش نشان نیشده در ا ییشناسا دعواملیگرد میترس هیمضمون پا

توسعه آموزش  یربنایمدارس، ز رانیمد یدهد که توسعه حرفه ا یم
 یبر رو میمستق ریتاث دارسدر م یو پرورش است، چرا که رهبر

نش اد یریادگی تیفیدر توسعه ک یدارد و نقش اساس رندگانیادگی
 .کند یم فایآموزان ا

 یا لهیوس رانیمد یاست که توسعه حرفه ا یهیبد :یریگ جهینت
 .مدارس است یاثربخش یبقا و ارتقا یبرا
 

مدارس،  رانیمد یاتوسعه حرفه ،یاتوسعه حرفه :یدیکل واژگان
 .یآموزش تیریمد ت،یریمد
 

 05/10/1398تاریخ دریافت: 
 15/12/1398تاریخ پذیرش:  

 

 :نویسنده مسئولnsaeidian@khuisf.ac.ir 

 مقدمه
هستند. در واقع وجود  هاانسان هاسازماندر دنیای امروز، متولیان 

هستند که به  هاانسانیک سازمان متکی به وجود انسان است. 
 آورندیمو آن را به حرکت در  دهندیموجود یک سازمان حیات 

 منبع برای نیترباارزش.  بنابراین منابع انسانی کنندیمو اداره 
. در واقع منابع انسانی به سازمان مسیر شودیممحسوب  هاسازمان

و برای مشکالت و موانع موجود راه حل ارائه  دهدمی، شکل دهدیم
. کنندمیو در نهایت مشکالت و مسائل درون سازمان را حل  دهدمی

و  بخشندیمرا عینیت  یوربهرهمنابع انسانی توانمند در سازمان 
. با این اوصاف چون منابع انسانی دهندیمرا معنا  یاثربخشیی و کارا

از زندگی خود را در نقش کارمند، کارگر، مدیر و یا  یاعمدهبخش 
طبیعی است که به آنها اهمیت  گذارندیم سازمانسرپرست در 

(. سرمایه انسانی عنصر حیاتی و راهبردی و 1بیشتری داده شود. )
به اثربخشی و کارایی، پیشرفت و ترقی اساسی در سازمان است که 
 (. 2. )کندمیسازمان کمک قابل توجهی 

 هایسرمایهامروزی در درجه اول بستگی به  هایسازمانموفقیت 
 شکیبمدیریتی آن دارد. سازمانی که مدیر با کفایت نداشته باشد، 

کارکنان برتری ندارد زیرا در این شرایط افراد به جای اینکه جذب 
بنابراین مدیر به عنوان یک (.  3) کنندمیشوند آن را ترک  سازمان

اهرم کلیدی در اداره سازمان به شمارمی رود و وجود مدیری توانمند 
و موانع سازمان را به  هاچالشدر سازمان که بتواند در مقابله با 

هدایت کند، به عنوان یک مزیت رقابتی  و اهداف هاآرمانسمت 
نظام آموزشی نیازمند یک  یاثربخشکارایی و  ( .4. )شودیمشناخته 

مدیریت اثربخش و کارآمد است. مدیران آموزشی وظایف و 
که انجام هر کدام از این  دارندعهدهمختلفی را به  یهاتیمسئول

مختلفی است. تنوع  یهامهارتنیازمند داشتن  هاتیمسئولوظایف یا 
 است یاگونهبهوظایف و کارکردهای مدیران آموزشی  یدگیچیپو 

متصدی این  تواندیمو آموزش دیده  یاحرفهکه تنها افراد مجرب و 
الزم و آموزش مدیر  یهامهارتپست شوند، زیرا در صورت داشتن 

لذا نقش مدیر تا به وظایف خود به خوبی عمل  کند.  سازدیمقادر 
از اهمیت باالیی برخوردار است  و در  وپرورشآموزشدر نظام 

این نظام  خواستار تحول است باید در نظام مدیریتی خود صورتی که 
 .(5تحول ایجاد کند )

مسئله  وپرورشآموزشمتولیان و صاحبنظران  یهادغدغهیکی از 
که  یاگونهمدیریت آموزشی است به خصوص در مدارس، به 

 نیترتیبااهمو  نیزتریبرانگچالشامروزه  مدیریت مدرسه یکی از 
 (6. )شودیموزی محسوب مشاغل در جامعه امر

امروزه بسیاری از محققان معتقدند که با توجه به عملیات پیچیده 
و  یاثربخشمدارس در قرن بیست و یکم، مدیران نقش حیاتی در 

. مدیر مدرسه کنندمیگیری دانش آموزان ایفا بهبودی مدرسه و یاد
که نقش  یااندازهچشمگیری دارد، به  ریتأثبر پیامدهای مدرسه 

دیر در مدرسه به عنوان دومین عامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی م
  (.7)دانش آموزان ذکر شده است. 
مدیران رویکرد جامع،  یاحرفهتوسعه با توجه به مطالب گفته شده 

است که برای ارتقا مدیران مدارس به منظور  یمتمرکز و حمایت
ست. رشد و پرورش دانش آموزان و معلمان در نظر گرفته شده ا
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برای بهبود نتایج مرتبط با مدرسه است،  یازینشیپ مؤثررهبری 
ر یادگیری بسیا -بنابراین نقش مدیران در بهبود فرایندهای یاددهی

و  زشیبرانگ ریتأث(. مدیران مدارس از طریق 8برجسته است)
انتظارات کارمندان مدرس، کیفیت آموزشی و جو آموزشی مدرسه 

یمایج یادگیری دانش آموزان مرتبط را به طور غیرمستقیم بر نت
(. مطالعات مختلفی نشان داده است که نوع رهبری مدیران 9)ندنک

مدارس بر آموزش و یادگیری متمرکز است و تغییر مدرسه را به 
فت گ توانمی. بنابراین دهدمیسمت بهبود نتایج دانش آموزان سوق 

زان را تسهیل مدیر، یادگیری معلمان و دانش آمو ایحرفهکه توسعه 
دقیق مدرسه را  هایخواسته. مدیران برای اینکه بتوانند کندمی

برآورده کنند و پاسخگوی نیازهای مدرسه باشند باید توسعه 
را در روند کاری خود قرار دهند . برای رفع نیازهای  ایحرفه

آموزشی به مدیران در جهت رشد و توسعه رهبری  یهادورهمدرسه 
(. بنابراین برای تحول در نظام 10) کندمیی کمک بسیار فراوان

آموزشی و تربیت نیروی کارآمد و متفکر، خالق باید از اصول و 
و  هاقالباز  توانمیخاصی بهره گرفت. پس ن یهاروش

 (.11استفاده کرد. ) یو سنتگذشته  یهاچارچوب
به منظور کمک به مدیران برای کسب دانش  ایحرفهامروزه توسعه 

ی در یرگیاد جیو نتابرای بهبود کیفیت آموزش  ییهاوهیش و اتخاذ
با افزایش تقاضا برای پاسخگویی گرفته شده است.  در نظرمدارس 

رهبری مدیران را با نتایج یادگیری دانش  یهاوهیشو تحقیقات که 
 اندگرفتهقرار  یاسابقهیب فشارتحت، مدیران کندیمآموزان مرتبط 

(. عالوه بر 12را افزایش دهند ) تا پیشرفت دانش آموزان
متعدد و حجم کاری مدیران مدارس در زمینه  یهاتیمسئول

یادگیری دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی مسائلی همچون بودجه، 
، ارتباط با مدارس نفعانیذکنترل و نگهداری مدرسه، ارتباط با 

مهم رهبری مدارس است که در راستای  یهاتیمسئولدیگر و ... از 
ی که با دقت ایحرفه. توسعه شودیممحقق  ایحرفهتوسعه 

رهبری را پرورش دهد  مؤثر یهاوهیشد توانمیسازماندهی شده باشد 
  .رهبری باشدموجود در دانش  یهاشکافبرای پر کردن  یالهیوسو 

هفت ویژگی برنامه آموزشی رهبری را برای  1دیویس و دارلینگ
بگذارند و باعث  ریتأثرهبری  یهاوهیشند بر توانمیمدیرانی که 

 :(13) اندکردهپیشرفت مدرسه شوند را فهرست 
رهبری و یادگیری که به طور منسجم  یهاارزشتمرکز بر -

 سازماندهی شده است.
مبتنی بر استانداردهای رهبری،  هایبرنامهبه کارگیری -

 و مدیریت تغییر. یسازمانتوسعه
 ایحرفهاد ماهر در زمینه توسعه میدانی با نظارت افر یهاآموزش-

 مدیر
که فرصت را برای همکاری و کارهای گروهی  ییهاگروهتشکیل  -

 .کندمیدر شرایط تمرین محور ایجاد 
آموزشی فعال که نظریه و عمل را به  یهایاستراتژ یریکارگبه -

مانند یادگیری مبتنی بر مشکالت موجود در  کندیمهم مرتبط 
 مدرسه.

_________________________________ 
1 Davis & Darling 

 نتخاب دقیق کارکنان جذب و ا -
مشارکت قوی با دیگر مدارس به منظور حمایت از یادگیری مبتنی  -

 بر کیفیت 
موثر بر توسعه  هایبرنامهدر واقع این فهرست هر آنچه را که 

که نیاز به ترکیب با  کندیمبرآورد  دهدمیرا شکل  ایحرفه
 لی ورویکردهایی در زمینه رشد، راهنمایی، مربیگری، تحقیقات عم

 (.14)نمایدیم یادگیری شغلی را برجسته
با توجه به عملکرد مدیران مدارس، روشن است که نیاز مدیران به 

 ییهاشرفتیپنادیده گرفت، زیرا چنین  توانمیرا ن ایحرفهرشد 
یمنقش مهمی در پیشرفت مدرسه، کارکنان و دانش آموزان بازی 

مدیران تغییرات  ایحرفهبا رشد  رودیم. بنابراین انتظار کند
چشمگیری ایجاد شد که باعث تقویت اقدامات رهبری در مدرسه 

. مدیر مدرسه باید استراتژی مناسبی برای ارتقا تخصص شودیم
کارکنان مدرسه داشته باشد. ایجاد جو مساعد در مدرسه،  ایحرفه

ارائه مشاوره به کارکنان مدرسه، تشویق همه کارکنان و همچنین 
، برگزاری یادگیری جدید مانند آموزش گروهی یهامدل یسازادهیپ

برای این  مدرسه کمک کند. کیفیت  رهبریجلسات مختلف به 
منظور مدیر باید سعی کند رشد ذهنی و اخالقی را در مدرسه میان 

ارائه خدمات  درصددنظام آموزشی باید کارکنان پرورش دهد.
برای این منظور مطلوب به کارکنان و دانش آموزان مدارس باشد و 

برای رهبران مدارس فراهم شود.  تیفیباک ایحرفه یتوسعهباید 
(15) 

مدیران مدارس انجام  ایحرفهمتعددی در زمینه توسعه  یهاپژوهش
شده و در هر کدام الگو و روش های مختلفی نیز ارائه شده است 

 که نتایج این مطالعات حاکی از پیامد مثبت آن است. 
 توسعه مدل ارائه»در پژوهشی با عنوان کارانو هم زادهحسن
 استان یهاآموزشگاه در یپژوهندهیآ رویکرد با مدیران ایحرفه

 اب و بود متوالی اکتشافی آمیخته یهاپژوهشکه از نوع « مازندران
 نوع از هنجاری روش از تحقیق، در پژوهیآینده رویکرد به توجه
 کیفی مرحله در آماری جامعه. (16)نمودند استفاده یسیونویسنار

 دانشگاهی واحدهای در آموزشی مدیریت رشته خبرگان پژوهش،
 پژوهش کیفی بخش انجام برای که بودند مازندران و تهران استان

 با که بود هدفمند کیفی مرحله در گیرینمونه روش. شدند انتخاب
 جامعه. رسید سازیمدل برای هاداده کفایت تشخیص به نمونه 15

 هایآموزشگاه مدیران از نفر 6100 تعداد کمی بخش رد آماری
 روستا و شهر در دوم و اول متوسطه و ابتدایی مدارس مدیران و علمی

 گیرینمونه روش. بود 97-98 سال در مازندران استان کل سطح در
 کوکران فرمول اساس بر که بود تصادفی ایخوشه کمی مرحله در

 هایداده لیوتحلهیتجز اساس رب. شد برآورد نمونه نفر 364 تعداد
 متن کدگذاری و اکتشافی و عمیق هایمصاحبه از حاصل کیفی

 4 و مقوله 8 و باز کد 54 کنندگان،مشارکت نظر طبق ها،مصاحبه
 محقق پرسشنامه پژوهش، کمی مرحله در. شد تعیین محوری کد

 معیارهای اساس بر آن سؤاالت که طراحی مؤلفه 54با ساخته
 مدل داد نشان تحقیق هاییافته. بود کیفی مرحله از دهشاستخراج
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 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  198
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 بعد چهار از پژوهیآینده رویکرد با مدیران ایحرفه توسعه
 و مدیران موردنیاز هایتوانمندی و مدیران موردنیاز هایمهارت
 بهبود و توسعه کارکرد و مدیران اجتماعی مسؤولیت کارکرد
 تحلیل ماتریس از استفاده با سپس. است شده تشکیل سازمانی
 .گردید تدوین آینده برای سناریو دو متقابل تأثیرات

مدیران مدارس را  ایحرفه یهاتیصالح، و همکاران  بخشفرح
اصلی تخصص مدیر، تجربه  مؤلفهکه شامل هشت  اندکردهشناسایی 

معلمی، مهارت روابط انسانی، مهارت هنری، مهارت فنی، اخالقی 
 .(5)اهری استاجتماعی، انگیزشی و ظ –

، نتایج خود را این گونه ارائه دادند که ابعاد نوراد صدیق و همکاران
فرصت  شودیم مؤلفهمدیران مدارس شامل سه  ایحرفهتوسعه 

توسعه شغلی، ایجاد فرصت توسعه فردی و تشویق مدیران و بهسازی 
 .(3) خود است

 مدیران مدارس را در شش ایحرفه، مدل توسعه قنبری و محمدی
مقوله اصلی نشان دادند که شامل شرایط علی )تغییر و تحول در 

، پدیده (فردی مدیران یهازهیانگ، منابع مالی و وپرورشآموزش
تحصیالت و دانش مدیران  مورد نیاز مدیران، یهامهارتوری )مح
روانشناختی و اخالقی مدیران(، راهبردهای توسعه  یهایژگیوو 

 یاواسطه(، شرایط یو سازمانی مدیران )فردی، گروه ایحرفه
)بودجه،  گرمداخله)ساختاری، سازمانی، فردی و گروهی(، شرایط 

و مدیران )سازمانی   ایحرفهمتولیان و قوانین( و پیامدهای توسعه 
 .اندکرده( مطرح یطیمح

در پژوهشی کیفی با هدف تدوین  نصیری ولیک بنی وهمکاران
مدارس ابتدایی استان فارس،  الگویی مفهومی برای بالندگی مدیران

مقوله کلی رسیدند که چارچوب آن عبارت است از شرایط  16به 
ل ی بنیادی، مسائهادادهعلی )نیاز به بهبود مستمر ، تغییر در دانش و 

مالی و رفاهی(، پدیده محوری )برنامه بالندگی مشارکتی(، 
وپرورش، راهبردها)ایجاد مراکز بالندگی در ادارات آموزش

(، زمینه ) جو باز و حمایتی، میرمستقیغهای اجرایی مستقیم و شرو
)قوانین و  گرمداخلهی نوین(، شرایط هایفناورفرهنگ مشارکتی، 

، شایستگی مدرسان(، و پیامدها ) بالندگی فردی کنندهلیتسهمقررات 
آموزان، توسعه مدرسه به ای مدیران، موفقیت تحصیلی دانشو حرفه

گیرنده و تربیت شهروند بالنده( است.در این عنوان سازمان یاد
ی هادورهی اصل عنصرپژوهش پرورش مدیران شامل سه 

یمربی از تجربه( و ناشی ریادگی ) یاتوسعهی، خود آموزمهارت
 ی بود.گر

، پنج حوزه در توسعه رهبری مدیر مدرسه به عنوان 1وانگ و لیو
ه شامل عرفی کردند کم ابعاد کلیدی که به بهبود بیشتر نیاز دارند را

فرهنگ اجتماعی بر توسعه  ریتأثانگیزه های شغلی معاونان، 
، همکاری کارتازهمدیران  ایحرفهمدیران، نیازهای توسعه  ایحرفه

مدیران بر عملکرد مدرسه و  ریتأثدانشگاه و رهبری آموزشی و 
برای موفقیت در توسعه  هاحوزه. این (17) معلمان ایحرفهتوسعه 
همچنین آنها پیشنهاد  دیران مدرسه ضروری است. مؤثر ایحرفه

_________________________________ 
1 Wong & Liu 
2 McCracken 

 یزیربرنامهند از ریق مشارکت در توانمیکردند که معاونان 
رهبری و  آموزشمدرسه، اجرای سیاست آموزشی،  کیاستراتژ

معلمان، برای مدیریت در آینده آماده  ایحرفهتوسعه  یتوانمندساز
ق فرایند یادگیری از شوند. همچنین مشخص شد که مدیران از طری

و  نیتأم یهافرصتهمتا،  یهاشبکهمربیان مجرب مدیریت، 
مشارکت در محیط یادگیری حمایتی و مشارکتی، به طور 

 .اندبردهچشمگیری سود 
مدیران شامل  ایحرفهبه این نتیجه رسید که توسعه  2مک کراکن

 پنج ویژگی اصلی محتوا، یادگیری فعال، مشارکت جمعی، مدت زمان
به طور  ایحرفهو انسجام است که این پنج ویژگی اصلی توسعه 

مدیران و موفقیت  ایحرفهمستقیم بر روی دانش، نگرش و عملکرد 
 .(18) گذاردیم ریتأثدانش آموزان 

رهبری آموزشی یکی از جنبه های مهم موفقیت دانش آموزان  بربام
وزشی نیاز و موفقیت کلی مدارس است . مدیران به عنوان رهبران آم

به باز اندیشی و تفکر مستمر در مورد صالحیت هایشان دارند. در 
ای بر ایحرفهاین مطالعه از تغییر اجتماعی مثبت با ارائه توسعه 

ارتقا و ارزیابی توسعه رهبری آموزشی مدیران حمایت شده است. 
همچنین نتایج مطالعه نشان دادکه مدیران، معلمان و در نهایت دانش 

 از توسعه رهبری متمرکز بهره مند خواهند شد.آموزان 
، در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بیشترین تاثیر در انتخاب وایز

خود مدیر، سرپرست منطقه  ایحرفهمدیران بر فعالیت های توسعه 
ای، هماهنگ کننده توسعه کارکنان است. نتایج اینمطالعه نشان داد 

من ض ایحرفهمحتوای توسعه  که مدیران در تصمیم گیری هایی که
 طوری ایحرفهخدمت را تعیین میکنند تاثیر زیادی دارند. تسعه 

طراحی و انتخاب می شود تا از اهداف بهبود منطقه و اداف بهبود 
مدرسه پشتیبانی کند. همچنین استراتژی های گزارش شده مدیران 

لمان، عبه ایجاد اثرات مثبت برای م ایحرفهبرای پیاده سازی توسعه 
 ایحرفهافزایش موفقیت دانش آموزان، برنامه ریزی عمدی توسعه 

 و رسیدن به نتایج مطلوب متمرکز بود.
: مدرسه رهبری ایحرفه توسعه»در پژوهشی با عنوان  3جنسن

به  «نروژی پرونده یک بر مبتنی تعامالت و عمل ابتکار الگوهای
ته است. این ای مدیران پرداخهای توسعه حرفهارزیابی برنامه

 ی صوتی وهادادهمطالعه به روش کیفی انجام شده است. مبتنی بر 
 کنندگانشرکتساله در تیمی از  2تصویری است که طی یک دوره 

از مدارس، یک مرجع آموزشی محلی و یک دانشگاه در نروژی 
مدیر در مدارس  250ی شده است. این مطالعه بر روی آورجمع

 رائهانتایج این مطالعه نشان داد که فرصت  متوسطه انجام شده است . 
های رهبری، شده به بهبود آموزش، یادگیری، پژوهش و مهارت

 را بر توسعه مدیران دارد.  ریتأثبیشترین 
 رهبران یبرا ایحرفه شرفتیپ»در پژوهشی با عنوان  4پتر و چیتپین

 یامطالعه« یاجتماع عدالت یبرا یریگمی: تصمسیانگل در مدارس
 پروتکل یک از استفاده با ، انگلیس در معلم مدیر 9 مورد در

 تپیشرف پیامدهای ، نمودند اجرا و تدوین انتاریو در که تحقیقاتی

3 Jensen 
4 Potter & Chitpin 
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 برای آنها یریگمیتصم به توجه با را مدارس رهبران ایحرفه
 ایحرفه پیشرفت انواع. (19) کردند پیدا بیشتر عدالت به دستیابی

 مشخص دارند را تأثیر بیشترین خود اصخ یهانهیزم در رهبران که
 یهاتالش با رابطه در مدارس رهبران روی پیش یها. چالشنمودند

. شد بررسی زمینه خاص موفقیت یهاشکاف کاهش برای آنها
 چارچوب در ساختاریافته نیمه یهامصاحبه از شده تولید یهاداده

 بسیار که ، گرفت قرار بررسی مورد انگلیسی مدرسه سیستم
 زمینه ینا تأثیر. بود عملکردی سیاست یک دارای و بود نئولیبرالیزه

 قرار بحث مورد اجتماعی عدالت برای مدرسه رهبری عملکرد در
 از را ادهد بر مبتنی یریگمیتصم توانمی چگونه ، ویژه به و گرفته
 برای یژهو به ،تر عادالنه نتایج به دستیابی برای ایحرفه توسعه طریق

 وردم در پزشکان نظر از مقاله این. بخشید بهبود ، محروم اندانشجوی
 ایحرفه توسعه هایروش از خود یهاافتهی کردن روشن چگونگی

 استداللی از و شوندمند بهره آن از مدرسه رهبران است ممکن که
 ینیع تصمیمات بازتابنده وکننده منعکس مدرسه رهبران احتماالً که

 .دارد اهمیت ، ندریگیم آگاهانه کامالً و
 پیشرفت هدایت آماده»در پژوهشی با عنوان  1اسکواننبرگ و کلین

 درک را آلمان در مدیران ایحرفه توسعه نیازهای هستید؟ مدرسه
مدیر   1240این پژوهش با استفاده از نتایج یک نظر سنجی از «. کنید
 –ایالت آلمان انجام شده است. روش این پژوهش توصیفی  9در 

 آموزش کمبود رغمیعل ی بوده است. به این نتیجه رسیدند کهتحلیل
 متوسط نیازهای فقط مدیران ، کشورها سایر مطالعات برخالف و

 تحت محدود حد در فقط اینها و کردند گزارش را ایحرفه رشد
 یرتأث تحت فرد خود توسط زیادی حد تا و تجربه و آموزش تأثیر
 . گرفتند قرار

 جوامع برای شرایط ایجاد»پژوهشی با عنوان در  2آالن و هایان
 مدیران« مدارس مدیران نقش: چین مدارس در  ایحرفه یادگیری
 جوامع برای مدرسه شرایط پرورش و ایجاد در اساسی نقشی مدارس

 از شده یآورجمع یهاداده از مقاله این در. دارند  ایحرفه یادگیری
 برای چین در طقهمن شش در ابتدایی مدارس مدیر 100 از بیش

 در یارابطه و فرهنگی ، ساختاری شرایط در مدیران نقش بررسی
 نشان داد که خاص طور به مقاله این. شودمی استفاده چین مدارس
 و فرهنگی ، ساختاری شرایط ایجاد برای چینی مدارس مدیران
 ؟(20) کنندمی چه در مدارس چین نیاز مورد یارابطه

 توسعه مدل یک"پژوهشی با عنواندر  3آلتراک و مروجافی
 پیشرفت برای یامرحله پنج الگوی "مدرسه رهبری برای ایحرفه
 تدوین نمودند مدارس سرپرست یهامیت و مدارس مدیران ایحرفه

 ایحرفه توسعه که مربیانی با عمیق مصاحبه هفت اساس بر. (21)
 کیفی موردی مطالعه روش از ، دادند انجام مدارس کارکنان برای را

 اجزای هایچالش هم و کنندهتیحما عوامل هم مدل این. شد استفاده
 منعکس ، شودمی ناشی مدرسه فردی یهافرهنگ از که را آن
 هتوسع محتوای و ساختار دو هر برای را ریزیبرنامه مدل این. کندمی

_________________________________ 
1 Klein & Schwanenberg 
2 Haiyan & Allan 
3 Mero-Jaffe & Altarac 

 یک در موفقیت مقاله. کندمی تسهیل مدرسه رهبری ایحرفه
 .کندیم ثبت را دشوار محیط

 گردآوری»در پژوهشی با عنوان  4الرستینگ و پاشیاردیس براکمن،
« مدارس مدیران ایحرفه رشد تقویت: آموزشی رهبری و زمینه

 عنوان به آنها نقش و یانهیزم شرایط مورد در متمایز دیدگاه
 ایشان به این. را بررسی نمودندمؤثر  رهبری موانع یا کنندهلیتسه

 نینچ ارتباط تا شوند تشویق باید مدارس برانره نتیجه رسیدند که
 . (22) بگیرند نظر در را خود نیازهای با رویکردهایی

 توسعه هایبرنامه»در پژوهشی با عنوان  5پیترز و کورالس و تینگل
 مثبت تأثیر منظور به« مدارس مدیران روی یگذارهی: سرمارهبری

 به ارس،مد رهبران عنوان به مدارس مدیران تأثیرگذاری بر
 که داد نشان نظرسنجی نتایج. (23) کندمی کمک قبلی تحقیقات

 رهبری ، انسانی سرمایه با مرتبط آموزشی هایفعالیت مدیران
 رب «زیادی تأثیر» را استراتژیک عملیات و مدارس فرهنگ اجرایی،

 ، این بر عالوه. دانندیم مدرسه رهبران عنوان به آنها تأثیرگذاری
 همساالن با روابط ایجاد و ناظر حمایت اهمیت همصاحب یهاداده

 .داد نشان رهبر، عنوان به آنها مستمر موفقیت برای را
دیران مدارس یک م ایحرفهبا توجه به مطالب گفته شده توسعه 

ضرورت اجتناب ناپذیر است و از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
موفقیت  یادگیری و –مدیران به فرایند یاددهی  ایحرفهتوسعه 

دانش آموزان کمک می کند. بنابراین با درک و آینده نگری در 
مدیران مدارس، زمینه های تحقق اهداف نظام  ایحرفهزمینه توسعه 

آموزش و پرورش نیز مهیا می شود. مدیران مدارس با داشتن توانایی، 
مهارت و دانش مطلوب قادر خواهند بود مدرسه را به نحو احسن و 

کنند و در این زمان است که آموزش و پرورش هم به  شایسته اداره
حرفه  به اینکه توسعهنابراین با توجه توسعه یافتگی خواهد رسید. ب

ای مدیران مدارس یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، این پژوهش 
 در راستای اهداف زیر انجام شده است:

 مدیران مدارس  ایحرفهشناسایی عوامل توسعه -
 مدیران مدارس  ایحرفهعه ارائه مدل توس -

مدیران مدارس  ایحرفهبا انجام این پژوهش عوامل موثر بر توسعه 
شده مدیران مدارس نیز ارائه  ایحرفهشناسایی شده و مدل توسعه 

  است.
 

 هاروش و مواد 
 کهکاربردی است زیرا یک پژوهش ، هدفپژوهش حاضر از نظر 

ینه خاص تحت عنوان در یک زمبه توسعه دانش کاربردی  پژوشگر 
 . اینپرداخته است مدیران مدارس ایحرفهشناسایی عوامل توسعه 

پژوهش در زمره تحقیقات کیفی است و طی آن به منظور کشف 
روش منابع علمی به از  ایران مدیران مدارس ایحرفهتوسعه عوامل 

 6با استفاده از تکنیک استرلینگ از نوع استقرایی تحلیل مضمون
محیط پژوهش شامل منابع دسته اول . (24) ه استاستفاده شد

های اطالعاتی علمی معتبر در بازه زمانی های اینترنتی و بانکپایگاه

4 Brauckmann & et al. 
5 Tingle & et al. 
6 Stirling 
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 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  200
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ای در حوزه مطالعات توسعه حرفه 1399تا  1387و  2020تا  2004
 گیریآوری مضامین اولیه، به روش نمونهمدیران بود. به منظور جمع

انتخاب یک نمونه ثابت حجم  به روش متوالی )به جایهدفمند 
 68عداد ت نمونه آنقدر افزایش می یابد تا زمانی که دیگر کافی باشد(

کتاب داخلی و خارجی موردمطالعه قرار گرفت که با این  مقاله و
 یرداربشیفبا کمک ابزار تعداد نمونه محقق به اشباع نظری رسید. 

 استفاده از مضامین اولیه به روش تحلیل مضمون شناسایی شد و با
شبکه مضامین، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی(، مضامین 

ترسیم شدند.  منددهنده و مضامین فراگیر به صورت نظام  نسازما
کیفی پژوهش حاضر، از روش کیفی  یهادادهبرای سنجش روایی 

با  روش محقق. در این استفاده شد« ممیزی کردن از سوی داور»
غام مضامین در طول پژوهش برای توضیح در مورد چگونگی اد

 ممیزی و تائید آن توسط داور قابلیت اطمینان نتایج را افزایش داد.
که این کار توسط سه نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی انجام 
گردید. هر سه محقق به طور کامل با روش تحلیل مضمون و موضوع 

 سه استاد درمدیران آشنا بوده و رشته تحصیلی هر  ایحرفهتوسعه 
. اندبوده وپرورشآموزشرشته مدیریت آموزشی و دارای تجاربی در 

شد و  سیرشده توسط ایشان بر یبندطبقهسپس مضامین مکشوف و 

جهت سنجش  پس از اعمال نظرات آنها مورد تائید قرار گرفت.
از روش کمی نسبت روایی محتوایی  هاافتهی یریباورپذروایی یا 

(CVR)1 ه شده است. جهت محاسبه این نسبت از نیز استفاد
کیفی در قالب نمون  یهاافتهینظرات متخصصان در زمینه محتوای 

برگ محقق ساخته استفاده شده است. ابتدا اهداف آزمون برای 
خبرگان توضیح داده شد. سپس از آنها خواسته شد تا نظر کارشناسی 

سه بخشی  )گویه ها( در طیف هاافتهیخود را در مورد هر یک از 
یست، ضرورتی لیکرت )ضروری است، مفید است ولی ضروری ن

مضمون پایه کشف گردید و  118ندارد( مشخص نمایند. در نهایت 
 104پرورش، تعداد  نفر از خبرگان آموزش  و 12پس از تائید 

باالی  CVRرفت و موفق به  کسب مضمون پایه مورد تائید قرارگ
خبرگان قرار گرفت. برای  شد و مورد تائید متخصصین و 56/0

بررسی پایایی از ضریب هولستی استفاده شد که با توجه به توافق 
دست آمد که به  96/0خبرگان بر مضامین پایه این پژوهش نمره 

دهنده آن است که نتایج به میزان زیادی قابل اعتماد است. در نشان 
 ( فرایند اجرای مطالعه کیفی نشان داده شده است.1شکل )

 

 

 
 پژوهشفرایند اجرای  .1شکل 

 یافته ها
ی مربوط به بخش کیفی پژوهش، همانگونه هاافتهدر این قسمت از ی

از تحلیل متون و منابع توسعه  ی حاصلهاافتهکه در باال اشاره شده ی
ای مدیران مدارس ایران، به منظور شناسایی و استخراج حرفه

_________________________________ 
1 Content validity ratio 

ای مدیران مدارس ایران ، ارائه حرفه توسعه عواملمضامین مرتبط با 
 ایحرفهتوسعه  عواملدر این بخش به سواالتی مبنی بر شده است. 

 مدیران مدارس در ایحرفهتوسعه  مدل؟ ندماکدمدیران مدارس 
 د؟ پاسخ داده خواهد شد. نممدیران کدا  ایحرفهزمینه توسعه 

 نتایج داده های  کیفی یل داده های کیفیتحل جمع آوری داده های  کیفی

 روش:

 *مرور ادبیات پژوهش 

*مطالعات مقاالت داخلی و 

 خارجی 

 روش نمونه گیری:

 هدفمندمتوالی 

 مالک محور

 نتایج:

 *کد گذاری اولیه 

 *شناخت 

 * مضامین اولیه 

 

 روش:

 *کد گذاری مضامین 

 * تحلیل تم ها 

 نتایج: 

 نمضامی*بررسی روایی و پایایی 

 قالب مضامین و شبکه مضامین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 17

http://islamiclifej.com/article-1-878-fa.html


 201 .. .مدارس رانیمد یاعوامل توسعه حرفه یفیمطالعه ک  

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

ضامین با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کد گذاری م
در سه مقوله اصلی شامل  ایحرفهاستخراج شده، عوامل توسعه 

عوامل فردی )شناختی، شخصیتی، ویژگی های رفتاری، ویژگی های 
عمومی( ، درون سازمانی )مدیریادگیرنده، فرهنگ دانشگرا، رهبری 

جامعه و  –)بازتعریف ارتباط مدرسه پیشران(و برون سازمانی 
 ه دست آمد.تصمیمات پویای باالدستی( ب

 عوامل فردی -
شامل چهار مقوله اصلی  ایحرفهدر بعد عوامل فردی توسعه 

شناختی، شخصیتی، ویژگی های رفتاری، ویژگی های عمومی است 
( 2که هر مقوله خود دارای زیرمقیاس هایی است که در شکل )

 نشان داده شده است. 
 .عوامل شخصیتی1

با توجه به مضاین استخراج توان در زمینه مؤلفه عوامل شخصیتی می
 داشتن -1  شده و تجزیه و تحلیل صورت گرفته موارد 

 درنفس عزت داشتن – 3  ،یاجتماع اعتماد داشتن-2،یخودآگاه
 کار در تیخالق داشتن-4  ،همکاران با برخورد

 طیمح در یخلقخوش - 6 ،کار در تیجد و پشتکار بودن دارا-5 
 افکار، از یناش افراد رفتار وعن که آنجا از شناسایی شدند. کار

نفس عزت ونفس اعتمادبه زانیم ، باورها ،ها برداشت ،هانگرش
 تیموفق ارتباطات، در یمهم عامل یخودآگاه مهارت کسب ،است

ها ارزش ، افکار شناخت. رودیم شمار به ریمد کی یهاشکست و
 هداد لیتشک را ریمد یذهن ساختار و چارچوب قتیحق در باورها و
 را یافتیدر اطالعات یذهن یساختارها ای چارچوب نیا اساس بر و
 و ایدن به آن یمبنا بر و کرده پردازش رامونیپ طیمح از توانیم

 عوامل نیهمچن. گرفت میتصم آنها مورد در و نگاه رامونیپ طیمح
 خلق رندهیبرگ در مدارس در استعدادها توسعه بر مؤثر یسازمان

 طیمح ییایپو، )(رندهیادگی فرهنگ) مدرسه یریادگی فرهنگ
 اعتماد، قابل (مدرسه جو،)نباشد ستایا یکار طیمح( مدرسه

 اهداف، )اثربخش یریادگی و آموزش کنندهلیتسه ، بخشنانیاطم
 و فعال و توانمند خود همکاران(همکاران و مدرسه یمتعال

 یرگذاریتأث و نفوذ داشتن یبرا ریمد ک(. ی25)باشدیم ی(ریانتقادپذ
 رینظ یتیشخصها ویژگی از دیبا سازمان و افراد بر شتریب چه هر

 هیروح داشتن ،نفساعتمادبه شرفت،یپ و زهیانگ ،یریپذانعطاف
..  و یریانتقادپذ ت،یخالق ،یریپذتیمسئول ،یهمدرد و یهمدل

 . باشد برخوردار
 .عوامل شناختی2

توان با توجه به مضاین استخراج عوامل شناختی می در زمینه مؤلفه
 از یبرخوردار-1شده و تجزیه و تحلیل صورت گرفته موارد   

 ونگر جامع تفکر-3 ،تفکر در یریپذانعطاف-2 ،شرفتیپ زهیانگ
 درک و شناخت-5 ،ایحرفه دانش از یبرخوردار-4 ی،ستمیس

 سازمان اندازچشم از حیصح درک-6 ی،شغل اهداف
 مطالعه-8 ،اطالعات و دانش یرسان روز به-7 ،وپرورششآموز

 و یاطالعات سواد داشتن-9، شغل با مرتبط کتب  مستمر
 و ینید یباورها-11 ی،ریپذ انتقاد هیروح داشتن-10ی،تکنولوژ

 نامه نییآ بر تسلط-13 ی،هنیم و یمل مثبت یهانگرش-12 ی،مذهب
 وپرورشآموزش یها

 شناسایی شدند. ( یجهان و یبوم)  یاجتماع تحوالت از شناخت-14 
 در مشارکت همچون یعوامل رانیمد ایحرفه توسعه نهیزم در

 توافق اهداف، درک و شناخت همکاران، و خود توسعه هایبرنامه
 مشترک،انداز چشم توسعه اهداف، یرو بر باکارکنان ریمد

 و توسعه ،هاداده یگردآور یراهبردها وها داده لیوتحلهیتجز
 تفکر از استفاده با مدرسه توسعه ،یراهبرد هایبرنامه یااجر

 بهبود یبرا زهیانگ جادیا و حفظ منابع، یدهسازمان نگر، جامعه
 دنیفرا یسازآسان و محور جهینت یآموزش یریگجهت جادیا مستمر،

 که است رانیمد ایحرفه توسعه مهم یامدهایپ و الزامات از رییتغ
 مشورت  مطالعه، کوچک یهاگروه لیتشک همچون ییهاروش با
 یریگیپ قابل محور مسئله یهاپروژه و ی(گریمرب) نیمتخصص با

 در مهم موارد از یکی یاهینظر و یعلم تسلط داشتن(. 26)هستند
 یبرخوردار و یعلم یتوانمند داشتن. است رانیمد ایحرفه توسعه

 بر تسلط نیهمچن و یتخصص حوزه در اطالعات روز به دانش از
 از یکی آموزش ت،یترب و میتعل یهاهینظر شامل یاهینظر حوزه
یم محسوب رانیمد ایحرفه توسعه در تیبااهم اریبس موارد

 هتجرب از استفاده رانیمد ایحرفه توسعه یازهاین برآوردن(. 27)شود
 و یفناور با کار یتخصص یها دوره در شرکت موفق، رانیمد
 هایمهارت کسب ،یرسان اطالعات علوم قیطر از یولوژتکن

 . دارد را تیاهم نیشتریب آورانه فن و کیتکنولوژ
 .ویژگی های عمومی3

 رشته داشتن-1موارد  ایحرفهدر بعد ویژگی های عمومی توسعه 
 – 3 ،مدرسه تیریمد تجارب و سوابق داشتن-2 ،مرتبط یلیتحص
شناسایی  رجوع ارباب و پرسنل حرمت حفظ - 4 ، رکا در تیقاطع

 نیچن توانیم مطالعه نیا ازآمده دستبه جینتا به توجه با شدند.
 ارتباطات ،یکارگاه خدمت ضمن آموزش که کرد یریگجهینت

 توسعه بر یشغل تعهد ، درآمد و حقوق خانواده، و جامعه با اثربخش
 نشان مطالعه نیا نیهمچن. دارد میمستق ریتأث مدارس رانیمد ایحرفه

 سطح ،یسازمانفرهنگ ،یمشارکت تیریمدی شغل استقالل که داد
 اریبس نقش رانیمد ایحرفه توسعه در خدمت سابقه و التیتحص
 .کندمی فایا را یمهم

 . ویژگی های رفتاری 4
 ای مدیرانهای توسعه حرفهرفتاری بیشترین شاخص هاویژگیمؤلفه 

 یابیارز خود جهت در تالش -1د که عبارتند از:شومدارس را شامل می
 حقوق به احترام -3 ،خود دانش توسعه یبرا تالش –2 ،مداوم

 اصول تیرعا -6 یی،پاسخگو -5 ی،شغل یریپذ تیمسؤول -4،گرانید
 یمشتر -8 ی،سازمان رفتار در صداقت و یمدار اخالق -7، اخالق

 وضع بهبود جهت در رییتغ -9 ،ایاول و آموزاندانش با برخورد در یمدار
 خود -11 ،تیترب و میتعل یادیبن یها ارزش به تعهد -10،موجود

 -14 ،نوآورانه یرفتارها -13ی،فرد ییایپو داشتن  -12 ،مستمر یابیارز
 تعهد داشتن –16 ،ایحرفه تعهد داشتن -15 ی،اجتماع یریپذ تیمسؤول
 روابط یبرقرار مهارت -18ی،ریادگی در یراهبر خود -17 ی،سازمان

 تسلط -20 ی،مشارکت یریگ میتصم در ییتوانا -19 ی،اجتماع –یانسان
 فنون ی هامهارت به تسلط -21ی،عموم روابط هایمهارت به

 در مهارت -23 ،همکاران با ارتباط یبرقرار یها هارت -22،مذاکره
 به یبندیپا و یمند قانون -25ی،اخالق تعهد داشتن –24 ی،مال تیریمد
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 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  202
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 یمذهب – ینید یها ارزش به یبندیپا و اعتقاد -26 ،ایفهحر یها ارزش
 ی شناسایی شدند.ا توسعه خود هایفعالیت داشتن -27
 یرهبر جهت در کار در مستمر ایحرفه یریادگی تیتقو و جیترو
 عنوان به آنها از نیبنابرا. است ایحرفه توسعه اهداف از یکی اثر

 بارهدر قضاوت بازخورد، گرفتن ای مستمری ابیخودارز یبرا یابزار
 عنوان به بلکه شودینم استفاده منطقه توسط رانیمد یفرد عملکرد

 ریزیبرنامه و رشد از تیحما جهت در یابیخودارز یبرا یابزار
 نقش بر داللت مدارس یرهبر یرو بر مطالعات(. 28)است ایحرفه

 در که دارد مدرسه در یریادگی رهبر عنوان به مدرسه ریمد یاصل
 ایحرفه رهبران ازین مورد تیمسئول مهم حوزه چهار نهیزم نیا

 تیفیک توسعه و یابیارز ،هااز خانواده تیحما جلب شامل مدارس
 با رابطه در رمجموعهیز با توافق اهداف، میتنظ مدرسه، معلمان
 تیریمد و کیاستراتژ ریزیبرنامه ران،یمد ییپاسخگو و اهداف

 نیا جینتا از. است مدارس ریسا با تعامل تیدرنها و ،ینسانا منابع
 میتعل یادیبنی هاارزش به تعهد که شودیم یریگجهینت نیچن مطالعه

 یرگیمرب و یدرس برنامه مشاوره و یاخالق اصول تیرعا و تیترب و
 جیسب توان و منابع جیبس و یسازمان لیوتحلهیتجز مهارت و یاسیس

 جز مشاوره روابط و مشاوره مهارت ،اهداف تحقق در افراد
. است آنان ایحرفه توسعه در رانیمد یآموزش یرهبر هایبرنامه
 جادیا و حفظ مدارس رانیمد ایحرفه توسعه یازهاین نیمهمتر

 ور،مح جهینت یآموزش یریگجهت یجادا مستمر، بهبود یبرا زهیانگ
 مشارکت، یریگمیتصم ر،ییتغ ندیفرا لیتسه ،مؤثر ارتباط

 کرتف از استفاده با مدرسه سازمان توسعه اطالعات، لیوتحلهیتجز
 توسعه یدارا موارد نیا داشتن با ریمد کی که. است یستمیس

 (.26)است ایحرفه
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 ذار آنشناسایی عامل بعد فردی و شاخص های شناخته و تاثیر گ .2کلش

 عوامل درون سازمانی -
 توسعه هایمؤلفه شناسایی از آمده دست به فراگیر مضمون دومین
 در. باشدمی یسازماندرونعوامل  بعد ای مدیران مدارس ایران،حرفه

مدیریادگیرنده، فرهنگ  هایمؤلفه یسازماندرونعوامل  بعد
 دانشگرا و رهبری پیشران شناخته شد. 

 .مدیریادگیرنده1

 رفتارهای نوآورانه

 مسئولیت پذیری اجتماعی

 ویژگی های رفتاری

 عوامل فردی

 ویژگی های عمومی

 عوامل شخصیتی
 داشتن تعهد حرفه ای

 داشتن تعهد سازمانی

 خودراهبری در یادگیری

اجتماعی -مهارت برقراری روابط انسانی   

یری مشارکتیتوانایی در تصمیم گ  

 تسلط به مهارت های روابط عمومی

 تسلط به مهارت های فنون مذاکره

 مهارتهای برقراری ارتباط با همکاران

 مهارت در مدیریت مالی

 داشتن تعهد اخالقی

 قانومندی و پایبندی به ارزش های حرفه ای

مذهبی-اعتقاد و پایبندی به ارزشهای دینی   

سعه ایداشتن فعالیت های خود تو  

 تالش درجهت خودارزیابی مداوم

 تالش برای توسعه دانش خود

 احترام به حقوق دیگران

 مسئولیت پذیری شغلی

 پاسخگویی

 رعایت اصول اخالقی

 اخالق مداری و صداقت در رفتار سازمانی

مشتری مداری در برخورد با دانش آموزان و 

 اولیا

 تغییر در جهت بهبود وضع موجود

ارزش های بنیادی تعلیم و تربیت تعهد به  

 خودارزیابی مستمر

 داشتن پویایی فردی

 داشتن خودآگاهی

 داشتن اعتماد اجتماعی

 داشتن عزت نفس در برخورد باهمکارن

 داشتن خالقیت در کار

 دارا بودن پشتکار و جدیت در کار

 خوش خلقی در محیط کار

 برخورداری از انگیزه پیشرفت

در تفکر انعطاف پذیری  

 تفکر جامع نگر و سیستمی

 برخورداری از دانش حرفه ای

 شناخت و ادراک اهداف شغلی

 درک صحیح از چشم انداز آموزش و پرورش

 به روز رسانی دانش و اطالعات

 مطالعه مستمر کتب  مرتبط با شغل

 داشتن سواد اطالعاتی و تکنولوژی

 داشتن روحیه انتقادپذیری

مذهبی باورهای دینی و  

 نگرش های مثبت ملی و میهنی

 تسلط بر آیین نامه های آموزش و پرورش

 شناخت از تحوالت اجتماعی

 داشتن رشته تحصیلی مرتبط

 داشتن سوابق و تجارت مدیریت مدرسه

 قاطعیت در کار

 حفظ حرمت پرسنل و ارباب رجوع

 عوامل شناختی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 17

http://islamiclifej.com/article-1-878-fa.html


 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  204
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

-2 ی،سازمان  یگریمرب -1های لفه مدیریادگیرنده دارای شاخصمؤ
 یررسمیغ هایشبکه در شرکت-3 ی،فرد( یریادگی) یریفراگ

 نهیشیپ مطالعه-5 ،اهداف یرو کارکنان با ریمد توافق-4 ،معلمان
 تیحما و خلق - 7 ،باال سطح یعملکرد اهداف نییتع-6 ،مدرسه

-9 ،موفق رانیمد ربهتج کاربرد-8 ،مدرسه یریادگی فرهنگ از
 نرایمد ایحرفه رشد یبرا، است. خود هایفعالیت بر مستمر نظارت

 در شرکت جمله از دارد وجود هاتیفعال و هاوهیش از یمتنوع رهیدا
 یهادوره شرکت ،یاحرفه ازین با مرتبط ینارهایسم وها کنفرانس

 ،یآموزش و یعلم یهالمیف لیتحل و مشاهده ،یکارگاه خدمت ضمن
 ، معلمان یررسمیغ هایشبکه در شرکت ،یخودآموز و مطالعه

 ییراهکارها هیناح سطح در برتر یهاکالس و مدارس از دیبازد
 یتوجه قابل کمک رانیمد ایحرفه توسعه به تواندیم که هستند

  .کرد
 .فرهنگ دانشگرا2

 و پرسشگر جو جادیا-1های  مؤلفه فرهنگ دانشگرا به شاخص
 مدرسه در اطالعات تیریمد-2 ،رسهمد در یانتقاد

 داشتن - 4 ،آورانه فن و کیتکنولوژ هایمهارت کسب-3 
ی دسته بندی می احرفه دانش بر یمبتن یتیریمد  هایمهارت

 فیط از تیحما یبرا مدرسه در یاطالعات یهاستمیس از استفادهشود.
 ثبت حضور، بر نظارت جمله از یادار هایفعالیت از یعیوس

 از یکی کارنان و منابع صیتخص و یمال تیریمد گزارش، ،یابیارزش
 ستمیس. شودیم یتلق مدرسه اطالعات تیریمد در مهم موارد

 نیا از. و است کارآمد و مؤثر تیریمد یبرا اطالعات تیریمد
 هایفعالیت لیتسه و لیوتحلهیتجز در استفاده یبرا توانیم ستمیس

 .کرد دهاستفا مدارس در یاتیعمل و کیاستراتژ
 .رهبری پیشران3
آخرین مؤلفه بعد عوامل درون سازمانی مؤلفه رهبری پیشران  

 کیاستراتژ برنامه داشتن-1های  باشد که شامل شاخصمی

 تحقق یبرا افراد جیبس توان-3 ی،مشارکت تیریمد در مهارت-2 
 5 ،مدرسه مداوم بهبود یبرا راتییتغ یراهبر و تیهدا-4 ،اهداف

 یهاسیاست از درست درک -6  ،مقررات و نینقوا بر تسلط -
 فرهنگ جادیا -8 ،کار در مشورت از استفاده-7 ،وپرورشآموزش

 یرهبر و تیریمد میت جادیا-10 ،ها آموخته کردن یاتیعمل-9 ی،میت
 یرهبر در مهارت-12 ،تعارض تیریمد مهارت-11 ،مدرسه در

 ،مشترک اندازچشم میترس-14 ،منابع جیبس در تسلط-13 ی،آموزش
 و یقانون تعهدات انجام-16 ی،تیریمد فیوظا انجام به تسلط-15

 بهبود از تیحما-18 ،جامعه  منابع از استفاده توان-17 ی،قرارداد
 با. همکاران هایفعالیت از مستمر نظارت-19 ،مداوم و مستمر.

 اب ارتباط در و وپرورشآموزش در محقق که یاتیتجرب به توجه
 حال در مدارس تیریمد دارد آن بر حاکم یرادا و یآموزش نظام

 تواندیم عامل نیا و است یزدگ استیس و ییگراسنت دچار حاضر
 یاصل ریمس از را مدارس یاحرفه تیریمد دور چندان نه یاندهیآ در

 توسعه هایبرنامه در یماندگعقب موجبات و کرده منحرف خود
 یهااستیس از تدرس درک داشتن با مدارس رانیمد. کند فراهم را

 نظام و مدارس نیب یاواسطه عنوان به توانندیوپرورش مآموزش
 و اساس بر مدارس رانیمد یاحرفه توسعه رایز کنند عمل یادار

 توسعه در یاساس نقش و است پروش و آموزش توسعه یربنایز
 نشان مطالعه نیا جینتا. .کنندیم فایا آموزاندانش یریادگی تیفیک

یم فایا یسازمان یریپذانعطاف جادیا در یمهم نقش انریمد که داد
 از یحیصح درک دیبا نامطمئن و دشوار یهازمان در رانیمد. کنند
 تلفمخ یانتخابها به بتوانند تا باشند داشته یسازمان یاندازهاچشم
 گرید انریمد با مشترک اندازچشم میترس از استفاده با و کنند فکر

 اارتق را سازمان در مقاومت یهاتیقابل تا نندک مقابله هایدگیچیپ با
  .دهند
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شناسایی عامل درون سازمانی و شاخص های شناخته و تاثیر . 3 شکل

 گذار آن
 عامل برون سازمانی -

ای مدیران بر اساس بعد سوم و آخرین بعد از ابعاد توسعه حرفه
باشد که شامل ی میسازمانبرونی پژوهش حاضر بعد عوامل هاافتهی

جامعه و تصمیمات پویایی -دو مؤلفه بازتعریف ارتباط مدرسه
 باالدستی است. 

 جامعه  –.بازتعریف ارتباط مدرسه 1

-1های  جامعه شامل شاخص -مؤلفه بازتعریف ارتباط مدرسه 
 ارتباط - 2 ،..( و دانشگاه ، صنعت)  جامعه با اثربخش ارتباط

 و اجرا ، یطراح در ها خانواده مشارکت-3 ،هاادهخانو با اثربخش
-5 ،مدارس ریسا با تعامل مهارت-4 ،مدرسه هایبرنامه ینیبازب

 در ها خانواده تیحما جلب – 6 ی،فرهنگ ینهادها تیحما جلب
 مدرسه هایبرنامه و اهداف تحقق

 توسعه یازهاینبود.   نفعانیذ ریسا و خانواده مطالبات درک- 7 
 ران،یمد یسازآماده هایبرنامه مجدد یطراح شامل رانیمد ایحرفه

 داشتن برنامه  استراتژیک

شارکتیمهارت در مدیریت م  

 توان بسیج افراد برای تحقق اهداف

هدایت و راهبری تغییرات برای بهبود مداوم 

 مدرسه

 تسلط بر قوانین و مقررات

 درک درست از سیاست های آموزش و پرورش

 استفاده از مشورت در کار

 ایجاد فرهنگ تیمی

 عملیاتی کردن آموخته ها

 ایجاد تیم مدیریت و رهبری در مدرسه

ت مدیریت تعارضمهار  

 مهارت در رهبری آموزشی

 تسلط در بسیج منابع

 رهبری پیشران

 عوامل درون سازمانی

 فرهنگ دانشگرا

 مربگیری سازمانی 

 فراگیری )یادگیری (فردی 

 شرکت در شبکه های غیر رسمی معلمان

 توافق مدیر با کارکنان روی اهداف

 مطالعه پیشینه مدرسه

دی سطح باالتعیین اهداف عملکر  

 خلق و حمایت از فرهنگ یادگیری در مدرسه

 ترسیم چشم انداز مشترک

 تسلط به انجام وظایف مدیریتی

 انجام تعهدات قانونی و قراردادی

 توان استفاده از منابع جامعه

 حمایت از بهبود مستمر و مداوم

 نظارت مستمر از فعالیت های همکاران

 مدیر یادگیرنده

یه مدیران موفقکاربرد تجز  

 نظارت مستمر بر فعالیت های خود

 ایجاد جو پرسشگر و انتقادی در مدرسه

 مدیریت اطالعات در مدرسه

 کسب مهارت های تکنولوژیک و فن آورانه

داشتن مهارت های مدیریتی مبتنی بر دانش حرفه 

 ای
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 و همکاران  نژاد یزرایش ریام  206
 

 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 رب یمبتن هایفعالیت ،ییپاسخگو مسائل حول تیفعال و اقدامات
 و مدرسه یمنیا مسائل بر متمرکز تیفعال وپرورش،آموزش مسائل
 با رانیمد. بودند جامعه روابط و مدرسه با مرتبط هایفعالیت
 نیا به یابیدست با توانندمی دیفم ایحرفه توسعه یهاروش از استفاده
 ریتأث مدرسه در عملکردشان تیفیک و توسعه و رشد در موارد

 . بگذارند مطلوب
 . تصمیمات پویایی باالدستی 2

ی پژوهش حاضر عامل تصمیمات پویایی باالدستی هاافتهبر اساس ی
 یاتوسعه خدمت ضمن یهادوره در شرکت-1های به شاخص
-3 ،مدارس رانیمد فهیوظ شرح در یبازنگر-2ی،اوزارتخانه
یمرب-4 ،وپرورشآموزش در تیریمد اطالعات ستمیس کاربست

 یآزاد) یشغل یخودمختار یهاسیاست وجود-5 ی،سازمانبرون یگر
 (یکار استقالل ای عمل

 شرکت-7 ی،شیاندهم جلسات  در شرکت و رانیمد یسازشبکه-6 
 در شرکت-8 ی،امنطقه و یمل یالمللنیب ینارهایمس و هاشیهما در

 یعلم منابع به یدسترس-9 ی،عمل و یکارگاه خدمت ضمن یهادوره
 عقد) لیتحص ادامه فرصت داشتن-10 ،نیآفال و نیآنال یاطالعات و

 از دیبازد فرصت داشتن-11 ،(هادانشگاه با وپرورشآموزش قرارداد
 رانیمد یآموزش یازسنجین در شرکت-12 ی،داخل و یخارج مدارس
 شیافزا-14 ،توانمند تیریمد سمت به یگذاراستیس -13 ،مدارس

 ی، اشاره داشته است. باالدست رانیمد تیحما
 سطوح در یآموزش هایمهارت با خدمت ضمن یهادوره بیترک

 و شد خواهد ریمد تیموفق و بهتر عملکرد باعث تیریمد مختلف
 توسعه ووپرورش وزشآم قیطر از رانیمد آموزش نیهمچن

 تیترب یبرا راه نیمؤثرتر تواندیم رانیمد یتخصص هایمهارت
 رگید و همکاران با ارتباط مهارت نیهمچن. باشد موثر و موفق رانیمد

 توسعه ییبرا دیتأک مورد که است گرید مؤلفه کی جامعه افراد
 یاجتماع هایمهارت و یفرد نیب ارتباط مهارت. است رانیمد ایحرفه
 اگر. ددار گرانید با ریمد ارتباط یبرقرار ییتوانا در یمهم اریبس نقش

 کند برقرار ارتباط خود رمجموعهیز و گروه با نتواند ریمد کی
 (. 29)داشت نخواهد هم یمؤثر یرهبر

 قیقد ییشناسا شامل رانیمد ایحرفه توسعه منظور به نفعانیذ تیریمد
 و فوذ،ن قدرت، زانیم به توجه با ریرپذیتأث ای و رگذاریتأث هایگروه

 یهااستیس اتخاذ موجب تواندیم نفعانیذ از تیحما. است راتیتأث
 شیاافز ای و تیحما کسب جهینت در و آنها از کی هر با مؤثر یارتباط

 در یدیکل عامل کی موضوع نیا شود، مدرسه امور در آنها مشارکت
 تیحما شیافزا. است ایفهحر توسعه ریمس در ریمد کی تیموفق

 زمان در و لزوم صورت در که شودیم موجب مدرسه ریمد از نفعانیذ
 اشتهد خود تیفعال به نسبت یشتریب تعهد نفعانیذ ، چالش با مواجه
 (. 30)دهند قرار تیحما مورد را مدرسه یشتریب اقیاشت با و باشند
 نگذاشت اشتراک به منظور به یگروه یهاکانال جادیا)یسازشبکه

 انیم یشتریب تعامل تا یآموزش یهادوره نارها،یسم ، دادهایرو
 نیترمحبوب و نیتر(. مطلوبشود جادیا سازمان در ریمد و کارکنان

 ودب خواهد اثربخش یزمان یساز. شبکهاست یرهبر یریادگی سبک
 تیمز نیمهمتر. باشد روشن اهداف یدارا و شده یسازمانده که

 طیشرا و بوده یزندگ یریادگی ینوع به که است نیا یسازشبکه
 نیب یدهایبازد. کندمی فراهم را هادهیا میتسه و انتقال یبرا یمناسب

 در. گردد منجر یرهبر خوب یریادگی به است ممکن زین ایمدرسه
 لیاتم به توجه با تا شود داده انتخاب امکان رانیمد به که یصورت

 یدهایبازد آنها کنند شرکت ایحرفه توسعه یهاطرح در خوشان
 تیموقع به ورود با رانیمد از یاریبس کنندیم انتخاب را ایمدرسه

 .دارند بودن یمنزو و ییتنها نبودن، آماده ضعف، احساس د،یجد
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 شناسایی عامل برون سازمانی و شاخص های شناخته و تاثیر گذار آن. 4 شکل

مدیران مدارس(  ایحرفهه به سوال اول )شناسایی عوامل توسعه با توج
نتایج حاصل از این مطالعه عامل فردی، عامل درون سازمانی و عامل 
برون سازمانی را شناسایی کرد و مولفه های بدست آمده از این سه عامل 
را شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل سوال 

با  مولفه که در سه بعد مطرح شده است. 9بدست آمد با  تم 104اول 
توجه به نتایج حاصل از سوال اول پژوهش مدل مناسب برای توسعه 

مدیران بر مبنای عوامل و شاخص های آن به شکل زیر  ایحرفه
 ارائه شده است:

شرکت در دوره های ضمن خدمت توسعه ای 

 وزارتخانه ای

وظیفه مدیران مدارسبازنگری در شرح   

کاربست سیستم اطالعات مدیریت در آموزش و 

 پرورش

 مربی گری برون سازمانی

 وجود سیاست های خودمختاری شغلی

شبکه سازی مدیران و شرکت در جلسات هم 

 اندیشی

شرکت در دوره های ضمن خدمت کارگاهی و 

 عملی

دسترسی به منابع علمی و اطالعاتی آنالین و 

 آفالین

رصت ادامه تحصیلف  

داشتن فرصت بازدید از مدارس خارجی و 

 داخلی 

 شرکت در جلسات نیازسنجی آموزشی مدیران

 سیاستگذاری به سمت مدیریت توانمند

 افزایش حمایت مدیران باالدستی

تصمیمات پویای 

 باالدستی

 عوامل برون سازمانی

بازتعریف ارتباط 

جامعه -مدرسه   

معهارتباط اثربخش با جا  

 ارتباط اثربخش با خانواده ها

مشارکت خانواده ها در طراحی، اجرا و بازبینی 

 برنامه های مدرسه

 مهارت تعامل با سایر مدارس

 جلب حمالت نهادهای فرهنگی

جلب حمایت خانواده ها در تحقق اهداف و 

 برنامه های مدرسه

 درک مطالبات خانواده ها و سایر ذینفعان
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 مدیران مدارس ایران ایحرفهمدل عوامل و شاخص های توسعه  .5شکل 

 نتیجه گیری
مدیران یک امر کلیدی در بهبود مدارس است. زیرا  ایحرفهتوسعه 

توسعه و آماده سازی، مدیران را قادر می سازد تا دانش و مهارت ها 
ونگرش های الزم را برای هدایت اثر بخش مدارس به دست آورده 
و باعث ایجاد  تفاوت های قابل توجهی در بروندادهای مدرسه و 

آموزان شوند. بنابراین شناخت عوامل توسعه  عملکرد دانش
مدیران و تجهیز آنان به دانش و مهارت های مورد نیاز امری ایحرفه

ضروری است. به همین روی پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل 
مدیران مدارس از طریق روش تحلیل  ایحرفهو شاخص ای توسعه 

که شاخص های مضمون بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است 
مدیران در سه مقوله اصلی )عامل فردی، عامل درون  ایحرفهتوسعه 

این یافته ها با پژوش های فرح سازمانی و عامل برون سازمانی( بود. 
همخوانی دارد. یافته های  (3نوراد صدیق ) و (5بخش و همکاران )
که تخصص مدیریتی، تجربه معلمی،  دهدمیاین محققان نشان 

مهارت در برقراری ارتباط، ایجاد فرصت خود توسعه ای، تشویق ، 
تغییر و تحول، مدیریت منابع مالی، انگیزه های فردی، خالقیت، 

ن امدیر ایحرفهاستقالل، حمایت ذی نفعان، توانمندسازی در توسعه 
 اثر می گذارد.

مدیران باانگیزه پیشرفت زیاد به جنبه ایی از شغل می پردازند که 
موجب موفقیت آنان می شود. مدیران در خصوص این موارد با 

و می کوشد تا شغل را چنان سازمان  کنندمیزیردستان خود گفتگو 
دهند که سبب موفقیت زیردستان شود. از سوی دیگر، مدیرانی که 

یزه پیشرفت هستند از امنیت شغلی برخوردار هستند و این دارای انگ
ی . مدیرانکنندمیانگیزه را در بین کارمندان خود و زیردستان ایجاد 

که دارای انتگیزه باال هستند زیردستان را در تصمیم گیری مشارکت 
می دهند و در تعاملها و ارتباطات خود با دیگران با گشاده رویی و 

.  مدیران مدارس برای دستیابی به موفقیت و توان کنندمیتفاهم عمل 
رقابت با همکاران خود، در شرایط مختلف به دنبال کسب مزایای 
رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پر تالطم فراهم 
کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. انعطاف پذیری فکری به 

مدیران در  ایحرفهمنظور توسعه عنوان یک عامل تاثیر گذار به  
نظر گرفته شده  است. مدیران سیستماتیک نگر با مبادرت به ایجاد 

ه ک کنندمیو تقویت تیم ها  روابط الزم میان آنها به گونه ای عمل 
بتوانند در محیطی مناسب به طور هماهنگ و هم جهت عمل کرده 

اهم دانش را فرو به این ترتیب بستر مورد نیاز برای افزایش جریان 
آورند. مواجه شدن با مسائل و  مشکالت به مدیران تا حد زیادی 

تا مشکالت را بهتر درک و حل کنند. یکی از موارد  کندمیکمک 
استفاده از دانش به  ایحرفهبسیار مهم و با اهمیت در حوزه توسعه 

روز و همگام با تکنولوژی است. مدیری که از دانش به روز 
ردار باشد از اطالعات خود در حوزه تخصصی و اطالعات برخو

 نظریه ای ماند تعلیم و تربیت، آموزش نیز استفاده می کند. 
بنابراین در تبیین عوامل شناختی و نقش این عوامل و شاخص های بر 

گفت که در شرایطی که رشد و  توانمیمدیران  ایحرفهتوسعه 
عاده ای برخوردار بالندگی منابع انسانی سازمان از اهمیت فوق ال

است، توجه به رشد و بالندگی مدیران سازمان از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مدیران باید ققل از سایر منابع انسانی نسبت به 
تجهیز خود و کسب معرفت و تقویت مهارت های مورد نیاز سازمان 
و حوزه مدیریتی خود بکوشند و سازمان یز باید در جهت فراهم 

ه مناسب برای تحقق این منظور به طور جدی گام بردارد. نمودن زمی
از همین رو الزمه توسعه هر سازمان به ویژه سازمان آموزش و 
پرورش، برخورداری از منابع انسانی توسعه یافته در راس آن 
برخورداری از مدیران توسعه یافته به عنوان یک مزیت رقابتی 

 عوامل فردی 

 عوامل درون سازمانی  عوامل برون سازمانی 

 ویژگی های شخصیتی شناختی ویژگی های عمومی ویژگی های ویژگی های رفتاری

 جامعه-باز تعریف ارتباط مدرسه

 تصمیمات پویای باالدستی

 مدیر یادگیرنده

 فرهنگ دانشگرا

 رهبری پیشران
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ازی می باشند بنابراین پایدار است. مدیران نیازمند آموزش و بهس
د توانمیمدیران  ایحرفهرشد عوامل شناختی در زمینه توسعه 

فرصتی برای تجهیز مدیران ودر نهایت بهبود کیفیت رهبری و 
 آموزشی را فراهم آورد.

 توسعه هایمؤلفه شناسایی از آمده دست به فراگیر مضمون دومین 
. باشدمی سازمانیعوامل درون  بعد ای مدیران مدارس ایران،حرفه

های مدیریادگیرنده، فرهنگ عامل عوامل درون سازمانی بعد در
 دانشگرا و رهبری پیشران شناخته شد. 
 ی،سازمان یگریمربهای :  عامل مدیریادگیرنده دارای شاخص

 ،مانمعل یرسم ریغ یهاشبکه در شرکت ی،فرد( یریادگی) یریفراگ
 نییتع ،مدرسه نهیشیپ لعهمطا ،اهداف یرو کارکنان با ریمد توافق

 یریادگی فرهنگ از تیحما و خلق ،باال سطح یعملکرد اهداف
 هایفعالیت بر مستمر نظارتو  موفق رانیمد تجربه کاربرد ،مدرسه

 .خود
 هایبرنامهمربیگری سازمانی یکی از عوامل توسعه بهسازی در 
د به توانمیرهبری مدارس به حساب می آید. مربیگری سازمانی 

وان اثربخش ترین رویکرد مدیریتی در سازمان در نظر گرفته شد عن
که رابطه ای غیر رسمی میان مدیر و کارکنان را فراهم می کند و 
از یک فرایند پیش بینی پذیر پیروی کرده و منجر به عملکرد برتر، 
توسعه مستمر و نیز روابط مثبت در سازمان می شود. مدیرانی که 

ازمانی هستند راه حل هایی برای مسائل دارای ویژگی مربیگری س
 .کنندمیو به عنوان عامالن تغییر عمل  دهدمیارائه 

مدیر موفق مدیری است که از توان رهبری و یا قدرت نفوذ در 
دیگران برخوردار باشد. نفوذ کردن به فعالیت های گرهی در جهت 

یازها آن ن توانمیاینکه چه نیازهایی وجود دارد و از چه راه هایی 
را برآورده کرد منجر به موفقیت گروه می شود. انتظار می رود که 
مدیر بین کارکنان  توافق فکری به وجود آورد و از بروز تعارض 
در بین کارکنان  افراد جلوگیری نماید. مدیر با برنامه ریزی و زمان 

در میان اعضای سازمان ایجاد  توانمیبندی ماسب در هر زمینه 
در این زمینه مدیران با نقطه نظرات خود و به  همفکری کند.

اشتراک گذاشتن آن به صورت آشکار و روشن با معلمان  اعضای 
د هدف ها و ارزش های اساسی و مهم مدرسه را توانمیسازمان 

مورد بررسی قرار دهد و در نهایت با همفکری و اتفاق نظر به حل 
 و رفع مشکالت بپردازند.

جه گرفت که رهبران آموزشی بایستی در پی نتی توانمیبنابراین 
ایجاد فرهنگی از بهبود مستمر باشند که در آن کوشش برای بهبود 
بی پایان بوده، بلکه شامل تالش های مستمر برای دستیابی به سطوح 
جدید و باالتری از پیشرفت باشد. در همین راستا ایجاد شرایط بهبود 

وه های اثر بخش مدیریت و مستمر در مدرسه، نیازمند آگاهی از شی
رهبری مرتبط با بهبود شرایط مدرسه و متعاقبا نتایج می باشد. 
همچنین نیازمند دانش و مهارت در سبک های رهبری اثر بخش از 
جمله رهبری آموزشی، رهبری تحولی و مدل های فرایندهای تغییر 
می باشد. رهبران تحولی عالقه مند هستند که دیگران را توانمند 

ده تا فراتر از محدودیت سازمانی رفته و آینده ای متفاوت را کر
تصویر کنند. در مقابل رهبران تعاملی در مرزهای سیستم کار کرده 

و در درون سلسله مراتب سازمان یافته و فرمان برداری تعیین شده 
 در مدرسه یا سیستم می مانند. 

رشد، مدیران در جهت تقویت ظرفیت های مدرسه برای حمایت از 
استراتژیک  هایبرنامهتعامل و یادگیری دانش آموزان، باید از 

استفاده کنند. در برنامه ریزی های استراتژیک مدیر باید بتواند 
برنامه ریزی بلندمدت برای مدرسه داشته باشد و اهداف کالن 
استراتژیکی برای مدرسه با مشارکت سایر دست اندرکاران  داشته 

بلندمدتی که تدوین شده است مدرسه را  هایهبرنامباشدو مطابق با 
 هدایت و رهبری کند. 

 توانمیبنابراین در تبیین عوامل درون سازمانی و شاخص های آن 
 هایسرمایهگفت مدیران کمیاب ترین و همچنین با ارزشترین 

سازمان ها و عوامل اصلی و تعیین کننده جامعه هستند که نقش 
وفایی آن دارند. مدیران آگاه، توانایی بنیادی و حیاتی در رشد و شک

آن را دارند که با بهره گیری از توانایی های درونی، دانش کارشناسی 
و تجربه های شغلی، هدف های سازمان را به بکارگیری کمترین 
منابع به گونه ای برتر تحقق بخشند و اثر بخشی و کارایی سازمان 

عامل بسیار مهم  ایفهحررا باال برند مدیر مدرسه به عنوان رهبر 
در ایجاد روابط بین معلمان و دیگر کارکنان می باشد و موجب 
همکاری بیشتر کارکنان می شود. بنابراین کارکنان با  اعتماد به 
وجود آمده تمایل بیشتر مشارکت در کارها و انجام کار گروهی 

گفت باال بودن اعتماد مساوی با  توانمی. از این رو کنندمیپیدا 
فزایش همکاری و همفکری، تعهد،فضای اطمینان بین کارکنان، ا

تقسیم اطالعات، حل مسئله، تسهیل توانمندسازی، توانایی تغیر، 
یادگیری و نوآور، حل تعارض ها و در نهایت ایجاد چارچوبی برای 

 بهبود عملکرد مدارس می شود. 
های ای مدیران بر اساس یافتهعامل سوم و آخرین عامل توسعه حرفه

یم نفعانیذ از تیحما باشد.پژوهش حاضر عوامل برون سازمانی می
 و آنها از کی هر با مؤثر یارتباط یهااستیس اتخاذ موجب تواند

 مدرسه امور در آنها مشارکت شیافزا ای و تیحما کسب جهینت در
 ریمس در ریمد کی تیموفق در یدیکل عامل کی موضوع نیا شود،

 از نفعانیذ تیحما شیافزاطرف مقابل در . است یاهحرف توسعه
 مواجه زمان در و لزوم صورت در که شودیم موجب مدرسه ریمد
 باشند هداشت خود تیفعال به نسبت یشتریب تعهد نفعانیذ چالش، با
 ر دهند. قرا تیحما مورد را مدرسه یشتریب اقیاشت با و

ا مدیر مدرسه با برنامه ریزی مناسب می تواند تعاملی سازنده ب
جامعه و مدرسه برقرار کند. در این حالت والدین می توانند 
درمدرسه حضوری فعال داشته باشند و در اجرای برخی از برنامه 
های آموزشی و درسی به مدرسه و کارکنان کمک کنند. همچنین 
استفاده از فناوری های به روز تاثیر مثبتی در آموزش و فرایند 

می تواند در زمینه ابعاد بیرونی مورد یادگیر دارد این مورد  -یاددهی
توجه مدیر مدرسه قرار گیرد. در صورتی که مدیر از فناوری های 
به روز استفاده کند، مدرسه به صورت هوشمند اداره شده و شرایط 
آموزش الکترونیکی و چند رسانه ای برای دانش آموزان فراهم می 

تکنولوژی اجرای شود. حتی در برخی از مواقع می توان با استفاده 
برخی از فعالیت های آموزشی را به صورت غیرحضوری در مدارس 

 اجرا کرد.
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 1398، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

مدل به دست آمده در این پژوهش به عنوان مبنایی برای تدوین برنامه 
د توانمیمدیران در مدارس کشور  ایحرفهها و فعالیت های توسعه 

 ،ایحرفهسعه تو هایبرنامهمورد استفاده قرار گیرد. در طراحی واجرای 
شرکت در این برنامه ها امری ضروری است تا مشخص شود که انگیزه 

 مدیران برای توسعه شغلی چقدر است. 
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