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چکیده
هدف مطالعه حاضر ارائه سناریوهای توسعه حرفهای مدیران مدارس در استان مازندران بود .این پژوهش از نظر
روش آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی متوالی ،از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع
پیمایشی بود .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشته مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی استانهای
تهران و مازندران و نمونه آن  51نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب
شدند .جامعه پژوهش در بخش کمی مدیران مدارس استان مازندران و نمونه آن  117نفر بودند که با روش
نمونهگیری خوشهای بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند .دادهها با کمک مصاحبههای عمیق و
قساخته جمعآوری و برای تحلیل آنها از فرایند کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد
اکتشافی و پرسشنامه محق 
اشتراوس و کوربین با کمک نرمافزار  Micmacاستفاده شد .نتایج نشان داد که  54کد باز 8 ،مقوله و  4کد
محوری شناسایی شد .سپس ،از طریق مصاحبه با خبرگان ،پیشرانهای کلیدی تاثیرگذار بر توسعه حرفهای مدیران
تهای تخصصی،
مدارس شناسایی و پرسشنامه محققساخته با  13عامل کلیدی (مهارتهای عمومی ،مهار 
یهای بینفردی ،مسئولیت اجتماعی درونسازمانی ،مسئولیت اجتماعی
توانمندیهای اجتماعی فردی ،توانمند 
برونسازمانی ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی ،عوامل اقتصادی ،تحوالت فناوری ،عوامل سیاسی ،عوامل
زیستمحیطی و تغییرات آموزش و پرورش) ساخته شد که عالوه بر تایید روایی ،پایایی همه عوامل باال زا رت
بود .در نهایت ،بر اساس عوامل کلیدی دو سناریو برای توسعه حرفهای مدیران مدارس طراحی شد.
کلید واژهها :سناریوها ،توسعه حرفهای ،مدیران مدارس.
دریافت مقاله8931 /8/21 :

پذیرش مقاله8931/ 10 /1 :

 .1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،گروه علوم تربیتی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران

f.hasanzadeh60@yahoo.com
 .2استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران (نویسنده مسئول)
shahramae@yahoo.com
 .3استادیار ،گروه علوم تربیتی ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران

vahidfallah20@yahoo.com
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مقدمه

از یک سو انسان محور بهرهوری است و کلیه سازمانها با هر مأموریتی که دارند باید بیشترین
سرمایه ،وقت و برنامه خویش را به توسعه منابع انسانی اختصاص دهند؛ بهگونهای که تمامی
کارکنان در ابعاد مختلف آمادگی ایجاد ،پرورش و کاربردی کردن بهرهوری فردی ،گروهی و
شهای آموزشی از این قاعده مستثنی نبوده و باید برای توسعه حرفهای
سازمانی را دارا باشند .بخ 
مزاده بیطالی ،حسنی و نمازپور )69 13 ،و از سوی دیگر
برنامهریزی کنند (صفاری زنجانی ،کاظ 
منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه و دارایی سازمانها در مقایسه با ماشینآالت ،مواد و حتی پول
یآید (صفایی موحد و فالحینیا.)5931 ،
یباشد و هیچ کدام از آنها بدون نیروی کار بدست نم 
م 
با شروع هزاره سوم و رشد سریع و افسار گسیخته علم و فناوری و جهانی شدن دانش،
سازمانهای آموزشی در رقابت شدید کیفی ،در صورت داشتن مدیریتی توانمند و بهروز
یتوانند ادامه حیات خود را تضمین کنند .در این میان سازمانهای آموزشی با مدیریتی سنتی
م 
تاب نمیآورند و از صحنه روزگار محو میشوند .الزمه تبدیل شدن به مدیریتی در خور این
عصر تجهیزشدن به راهکارهای توسعه حرفهای است .برای اثربخش بودن نظام آموزش و
پرورش بهعنوان نهادی اجتماعی و پیچیده امروزی ،وجود مدیران ماهر ضرورتی قطعی است و
مدیریت در این مفهوم عبارت است از تهیه تدارکات و اتخاذ شیوههای الزم برای ایجاد محیطی
شهای مدیریتی که در
است که آموزش و یادگیری بتواند در آن اتفاق افتد .یکی از بخ 
نظامهای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اثری عمیق و نافذ دارد ،مدیریت در آموزش و پرورش
است و اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت کافی باشند ،بدون تردید نظام
شهای اجتماعی نیز از اثربخشی ،کارایی و اعتبار باالیی برخوردار خواهند
آموزشی و سایر بخ 
بود (اصفهانی و اصفهانی .)5931 ،در جهان متغیر امروزی آموزش و پرورش بهعنوان مولفهای
تاثیرگذار در اداره آینده کشور به دلیل پیچیدگی روابط و تعامالت و تغییر عوامل محیطی و
سازمانی مستلزم رعایت مالحظات متعددی است .شناخت و آگاهی نسبت به شرایط آینده تعلیم
تگذاران و مدیران عالی این نهاد مهم است .امروزه این نیاز از طریق
و تربیت ،نیاز اساسی سیاس 
یشود .سازمان آموزش و پرورش کشور از این حیث مستثنی
مطالعات آینده پژوهی پاسخ داده م 
یتواند امکان جدیدی برای مسئوالن و مدیران این سازمان در
نبوده و مطالعات آینده پژوهی م 
تهای علم و فناوری ایجاد نماید .سازمانهای
زمینه افزایش کارایی آموزشی با استفاده از پیشرف 
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آموزشی با توجه به نقش خطیر خود در زمینه تعلیم و تربیت نسلهای آینده ،نیازمند نگرش و
توجه جدی به آینده هستند و برای این منظور نه تنها به دنبال بهرهگیری از امکانات جدید
یکنند تا آینده مطلوبی بسازند (رحمانپور .)49 13 ،اصطالح توسعه
میباشند ،بلکه تالش م 
حرفهای به معنای رویکردی جامع ،حمایتی و متمرکز برای ارتقای اثربخشی مدیران و معلمان
شآموزان است (هیرش.) 2009 ،1
مدارس در جهت پرورش و موفقیت دان 

توسعه حرفهای مدیران مدارس یک نیاز حیاتی برای موفقیت در ایفا نقش حرفهای آنان است و
در محیط مدارس امروزی شناخت فزایندهای از اهمیت رهبری مدارس در حمایت از تغییرات
احتمالی و ارتقای کیفیت آموزش وجود دارد .در این صورت برای تحول در نظامهای آموزشی
شهای خاصی باید بهره گرفت.
و تربیت نیروی انسانی متفکر ،خالق و کارآفرین از اصول و رو 
بهای گذشته استفاده کرد ،لذا
یتوان از قالبها و چهارچو 
پس برای این امر به هیچ وجه نم 
یترین امر در تحول نظامهای آموزشی تغییر نگرش در فرایند تدریس یاددهندگان و
ضرور 
عملکرد مدیران در نظام آموزشی است (قنبری و محمدی .)5931 ،توسعه حرفهای نگریستن به
یادگیری بهعنوان یک فرایند مادامالعمر و ارائه تجربه منحصربهفرد در راستای توسعه
یراد .)5931 ،مقصود از توسعه مدیریت اقداماتی است
توانمندیهای افراد است (اردالن و بهشت 
تهای مدیر و یا تغییر دادن نگرش وی ،عملکرد مدیریت را
که از طریق افزودن به دانش یا مهار 
بهبود بخشید .یک نسخه استاندارد و نسبتا کامل برای آموزش و توسعه مدیریت وجود ندارد و
هر سازمانی باید متناسب با اهداف و مسائل داخلی و محیط خود ،دورههای آموزشی الزم را
برای توسعه مدیران خود طراحی نموده و منابع تأمین بودجه آن را مشخص نماید .سازمانهایی
کهای
که معموال برنامههای سیستماتیک و منظمی برای آموزش و توسعه مدیریت دارند از تکنی 
ینمایند (اصفهانی
گوناگونی بر اساس فلسفه و نگرش خود به مساله توسعه منابع انسانی استفاده م 
تها ،نگرشها و
شها ،مهار 
یسازد تا دان 
و اصفهانی .)5931 ،توسعه حرفهای مدیران را قادر م 
ششان کسب کنند.
شهای انجام نق 
صالحیتهای مرتبط با رهبری را به منظور رویارویی با چال 
یتوانند آنچه را که در
به عبارت دیگر ،توسعه حرفهای فرایندی است که از طریق آن مدیران م 
برنامههای آمادهسازی و سایر برنامهها یادنگرفتهاند ،بدست آورند (ریان ،وایتبوک ،کیپنیس و

1 . Hirsh
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ساکی .)1 201 ،1بر اساس دیدگاه تایلی ) 2005 ( 2توسعه حرفهای مدیر یک فعالیت برنامهریزی
شده و از پیش تعیین شده است که عملکرد حرفهای شخص را بهبود بخشیده تا بتواند در
زمینههای زیر فعالیت نماید:
 -1دستیابی به فرصتهای برابر برای توسعه و مطالعه در ارتباط با محدوده موضوعی و ماهیت
آموزش و یادگیری
 -2دیدار با همکاران یا مشاوران برای دستیابی به اهداف شغلی بهعنوان یک دیدگاه بهتر از
عملکرد تدریس
تهای
تهای جدید و حل مساله در موقعی 
 -3کار با همکاران برای توسعه و گسترش مهار 
خاص
 -4داشتن تعهد مربی در مبادله برنامههای آموزشی
 -5هدایت و راهنمایی تحقیق عملیاتی فراگیران
 -6پیگیری تغییرات و ارائه بازخوردهای الزم و به موقع به برنامهها
 -7مشارکت در کارگاههای آموزشی یا سمینارها و پیگیری نتایج آنها برای کاربرد در کالس
درس
 -8مشارکت و همکاری در برنامههای بهبود شغلی مربیان
 -9نوشتن یا ارائه شفاهی نظریات و عقاید در ارتباط با بهبود کیفیت تدریس
مهارت مدیریتی مدیران مدرسه اغلب عامل اصلی تفاوت بین مدارس تاثیرگذار و غیرتاثیرگذار
است و به گفته برخی محققان ،مدیران مدارس با مهارت مدیریتی خوب باعث بوجود آمدن
طهای تحصیلی مثبت از جمله کیفیت عالی فرهنگ مدرسه ،آموزش و یادگیری ،ارزیابی،
شرای 
شآموز و
تپذیری ،رفتار معلم و دان 
عملکرد دانشگاهی و غیردانشگاهی ،ارتباط دوطرفه ،مسئولی 

یشوند (به نقل از چیو ،تی ،ایسمیل و یینگ .) 2014 ،3به
روابط بین مدارس ،خانوادهها و جامعه م 
طور کلی دو حالت برای توسعه حرفهای مدیران مدارس وجود دارد که شامل رویکرد عقالیی-
فنی و رویکرد کاربردی-بازخوردی است .رویکرد عقالیی-فنی بر این باور است که دانش و
1 . Ryan, Whitebook, Kipnis & Sakai
2 . Tylee
3 . Chua, Tie, Ismail & Ying
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مترین عوامل توسعه حرفهای آنان است .زیرا توسعه حرفهای مدیران
تهای مدیران از مه 
مهار 
ییابد .در رویکرد دوم اعتقاد بر این است که
اغلب با انباشته شدن دانش و مهارت آنان ارتقاء م 
دانش خاصی بین تئوری و عمل به نام رویکرد کاربردی-بازخوردی وجود دارد که بر توسعه

حرفهای معلمان و مدیران مدارس تاثیرگذار است (هان و فنگ.) 2013 ،1

تهای اصالحی مدارس
توسعه حرفهای مدیران و معلمان آموزش و پرورش نقش حیاتی در فعالی 
دارد .طراحی و روشهای آموزشی در اجرای برنامههای توسعه حرفهای در کشورهای مختلف
متفاوت است .بعضی از برنامهها بر دانش گزارهای (دانستن چیزی) تاکید دارند ،در حالی که بقه
یکنند ،اما در جهت نیاز به آمادهسازی مدیران هر
بر دانش رویهای (دانستن چگونگی) تاکید م 
دو قابل درک و عمال موثر هستند .کار نظری یا عملی توسط تجربه و یادگیری تجربهای مبتنی بر
یشود .کار گروهی ،شبکهای و
موارد بالینی به میزان بیشتر یا کمتر در کنار هم تکمیل م 
مشاورهای از ویژگیهای برنامههای بسیاری از کشورها هستند و آنان برای جذب فراگیرتر در
مدیریت یادگیری از توسعه دانش و مهارت در زمینههای واقعی بهصورت عملی و نتیجهای
تهای
استفاده میکنند .این نکته ضروری است که مدیر مدرسه برای توسعه خود به وسیله مهار 
اجتماعی شدن حرفهای و سازمانی احتماال از طریق ترکیبی از آمادگی پیش از خدمت و القاء یا
یگردد .گروهی از کشورها یا ایاالت برای ارائه توسعه
توسعه حرفهای ضمن خدمت ،آماده م 
مدیران یک رویکرد جامع اتخاذ کردهاند که مدیریت مدرسه را بهعنوان یک پیوستار در نظر
یکنند تا نیازهای مختلف مدیران را فراهم کنند تا بتوانند برخی از توسعههای
یگیرند و تالش م 
م 

حرفهای برای تقویت عملکرد خود را دریافت کنند (ارتورگات و سایسیکرسی .)1 201 ،2در
یگیرد.1 .
برنامههای آموزشی عموما آینده بر اساس سه دسته مفروضات مورد توجه قرار م 
شهای آموزشی ،آینده را ضمنی و تلویحی و نه با لحن صریح و مستقیم معرفی میکنند.2 .
گزار 
به منظور لفاظی صرفا اشارههای جزئی به آینده میکنند .3 .آیندههای مسلم و نسخهای از پیش

یبرند (پول ،پوئل و کاتی.) 2013 ،3
مگیری بکار م 
تعیین شده را بهعنوان مبنایی برای تصمی 

1 . Han & Feng
2 . Erturgut & Soysekerci
3 . Pool, Poell & Cate
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آینده پژوهی فرایند تالش سیستماتیک برای نگاه به آینده بلندمدت علم ،تکنولوژی،
یهای عام نوظهور و
محیطزیست ،اقتصاد و اجتماع میباشد که با هدف شناسایی تکنولوژ 
شها
تقویت حوزههای تحقیقات استراتژیکی است که احتمال بیشترین سوددهی را در آن بخ 
یشود:
دارد .در حوزه مطالعات آینده پژوهی چند نوع آینده بررسی م 
 -1آیندههای ممکن (احتمال وقوع) :آیندههای ممکن همه آن چیزی است که در تصور و
یشود ،انطباق دارد
فنظر از اینکه چقدر با آنچه امروز معقول نامیده م 
یگنجد ،صر 
تخیل انسان م 
یا نه.
 -2آیندههای محتمل (قابل وقوع) :معموال یک آینده محتمل شامل اتفاقاتی میشود که رخداد
یتواند ان را
آنها بسیار نزدیک است و در پس آن شاخصهای کمی قوی وجود داشته و م 
چهرهای دیگر از استمرار روندهای کنونی و مسیر مورد انتظار آنها در آینده دانست.
شها و دانستن اینکه چه آیندهای کمابیش
 -3آینده مطلوب :در آیندههای مرجع شناسایی ارز 
یکوشند تا خود و جامعه را به
یباشد .آینده پژوهان حرفهای م 
مطلوب و زیباست پراهمیت م 
شهای نگاشت و ساخت آینده مطلوب و پرهیز
سمت اجماع درباره درک آیندهها و شناخت رو 
از آینده بد و نامطلوب هدایت نمایند (وحیدی مطلق و عباس عطوان19 13 ،؛ به نقل از زمانی
مقدم و باغبانیان.)19 13 ،
شهای
یتوان به روشهای اکتشافی و هنجاری اشاره کرد .رو 
شهای آینده پژوهی م 
از رو 
اکتشافی به روشهایی اشاره دارند که در پی کشف آینده هستند .این روشها از زمان حال
یکنند که تحت
شروع شده و رو به سوی آینده دارند و به اصطالح رو به بیرون هستند و تالش م 
شها در زمان حال
یدهد .نقطه شروع این رو 
شرایط مختلف ،کشف کنند که کدام آینده رخ م 
شها از یک موقعیت مطلوب
است .دسته دیگر هنجاری هستند که رو به دورن میباشند .این رو 
یرسند و چگونگی تحقق آن موقعیت مطلوب را
در زمان آینده شروع کرده و به زمان حال م 
شها ،نقطهای زمانی در آینده است .مشکل بودن
ینمایند .در واقع نقطه شروع این رو 
بررسی م 
دستهبندی روشهای آینده نگاری در این دستهبندی به خوبی آشکار است .چون که این دو
یتوان مرز مشخصی را بین آنها ترسیم نمود .به عبارت دیگر،
دسته همپوشانی زیادی دارند و نم 
شهای
شها در هر دو دسته قرار میگیرند (خزایی و عبدالرحیم .) 1387 ،یکی از رو 
برخی از رو 
یشده و
آینده پژوهش ،روش سناریونویسی است .این روش مشتمل بر اطالعات سامانده 
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سازمانیافته مربوط به وقایع و رویدادهای ممکن در آینده بر مبنای دیدگاههای مختلف از آینده
است .این روش بهویژه برای کمک به درک رویدادهایی که به نظر میرسد شامل ترکیبی از
اطالعات نامرتبط به هم باشند ،مفید است .سناریوها باید به خودی خود تصاویر ثابتی از وقایع
بیافته
بشده و ترتی 
ممکن در آینده را ارائه دهند و باید ترکیبی از مولفههای کمی و کیفی مرت 
طهای منطقی که گزینههای دیگر برای آینده هستند ،باشند .بسته به موضوع و شرایط
بهعنوان شر 
مترین مزیتی که این روش دارد
تعداد سناریوها معمال محدود به  2یا  3مورد است .مه 
تهای موجود در دیدگاههای مختلف است .سناریوها بر دو
یکپارچهسازی ابهامات و عدم قطعی 
دسته اکتشافی و آرمانی تقسیم میشوند .سناریوهای اکتشافی تمرکزش بر این است که چه
یشود ،همراه هستند.
یآید .این دسته سناریوها با پرسش چه م 
چیزی در شرایط مختلف بوجود م 
مثال چه میشود اگر استراتژی الف یا ب را دنبال کنیم ،اما سناریوهای آرمانی بر این امر تاکید
دارند که چگونه آیندههای خاص میتوانند محقق یا اجتناب شوند (شوارتز ،ویسنر ،کیمیثوفر،

جورج ،راسچر و همکاران.) 2016 ،1

یشود .رحیمی
شها درباره توسعه حرفهای مدیران گزارش م 
مترین پژوه 
در ادامه نتایج مه 
( )8931ضمن پژوهشی ابعاد حرفهای شدن مدیران مدارس در دبیرستانهای دخترانه را شامل
یهای مدیر در حوره محیطی و موانع حرفهای
ابعاد روانشناختی ،اخالقی ،فنی ،مدیریتی و ویژگ 
شدن مدیران مدارس را شامل شیوهها نامناسب انتخاب مدیران و کمبود منابع مالی معرفی کرد.
مترین الزامات حرفهای شدن مدیران را از نگاه معلمان شایستهساالری در انتخاب مدیران،
وی م ه 
تهای مدیریت
شهای ویژه جهت بهبود مهار 
تهای مدیران ،آموز 
تعریف وظایف و مسئولی 
اثربخش ،حرفهای و علمی کردن فرایند جذب و استخدام مدیران گزارش کرد .رستمی ()8931
ضمن پژوهشی به این نتیجه رسید که  17مقوله در الگوی مفهومی شایستگی مدیران مدارس
تهای مادی و معنوی و
نقش دارند که شامل شرایط علی (احساس نیاز به رشد مستمر ،حمای 
تغییرات حاکم بر دانش و شغل) ،پدیده محوری (دانش مورد نیاز ،نگرش مورد نیاز و مهارت
شهای ضمنی)،
مورد نیاز) ،راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی ،ارائه آموزشهای مستقیم و آموز 
زمینه (وجود فرهنگ کار مشارکتی ،جو حمایتی و ساختار غیرمتمرکز) ،شرایط مداخلهگر

1 . Schratz, Wiesner, Kemethofer, George, Rauscher & et al
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لگر یا مانعساز) و پیامدها (بهبود کیفیت یادگیری،
(سیاسی کاری و قوانین و مقررات تسهی 
بالندگی سازمانی و توسعه حرفهای) معرفی کرد .نتایج پژوهش زارعی (  )69 13نشان داد که
عوامل موثر بر توسعه حرفهای منابع انسانی بهترتیب شامل عوامل آموزشی ،محیطی ،فردی و
مدیریتی بودند .نورادصدیق ،نوهابراهیم ،آراسته و زینآبادی (  )69 13ضمن پژوهشی به این نتیجه
رسیدند که مولفههای توسعه حرفهای مدیران شامل سه مولفه ایجاد فرصت توسعه شغلی ،ایجاد
یباشد .همچنین کلوز و کندریک
فرصت توسعه فردی و تشویق مدیران به بهسازی خود م 

1

(  ) 2019ضمن پژوهشی با عنوان آموزش مدیران متخصص :رویکرد تعامل تحقیق در آموزش به
این نتیجه رسیدند که برنامههای ارزشی ،اخالقیات ،ارزش برنامه درسی ،مربیگری سیاسی ،تجزیه
و تحلیل سازمانی ،بسیج دانش و مهارت مشاوره و روابط مشاوره جزء برنامههای توسعه حرفهای

مدیران م 
یباشد .هیلمن ،داچک ،میر و جائندر ) 2018 ( 2در پژوهشی با عنوان آموزش مدیران
فپذیر :نقش برنامهریزی سناریویی به این نتیجه رسیدند که مدیران
آینده برای سازمانهای انعطا 
فپذیری سازمانی دارند و در زمانهای دشوار و نامطمئن آنها باید
نقش مهمی در ایجاد انعطا 
یها مقابله کنند
بهای مختلف فکر کنند و با پیچیدگ 
مانداز بلندمدت داشته باشند و به انتخا 
چش 

تهای مقاومت در سازمان را ارتقا دهند .در پژوهشی دیگر بکلشوا ) 2014 ( 3گزارش کرد
تا قابلی 

که سخنرانی ،سمینارهای آنالین ،گفتوگوها ،شبیهسازی کامپیوتری ،شبیهسازی حرفهای و
نقش بازی کردن ،مطالعات موردی ،آموزش روانشناسی ،گفتوگوهای گروهی ،نتایج
سهای از راه دور دانشگاهی راهکارهای حرفهای
شآموزی و کنفران 
گروههای تحقیقاتی دان 
یباشد.
شدن مدیران م 
گترین نظامهای مدیریتی در هر کشور هستند که تغییرات
سازمانهای آموزشی نیز از جمله بزر 
ناگهانی را تجربه کرده و نیازمند تطبیق با جریان تغییرات در جامعه هستند و به همین دلیل توسعه
حرفهای مدیران آموزشی عامل اصلی در بهبود استانداردهای یادگیری بوده و نقش تاثیرگذاری
در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارند (جوانک لیاولی ،ابیلی ،پورکریمی و سلطانی
عربشاهی .)69 13 ،با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار رهبری در مدارس امروز ،برخی معتقدند که
1 . Close & Kendrick
2 . Hillmann, Duchek, Meyr & Guenther
3 . Baklashova

ارائه سناریوهای توسعه حرفهای مدیران  /...حسن زاده کفشگرکالیی

65

لها در جامعه امروزی
تترین شغ 
شانگیزترین و با اهمی 
شغل مدیریت مدرسه به یکی از چال 
تهایی برای بهبود
تبدیل شده است .شغلی که نیازمند اکتساب دانش ،شایستگیها و مهار 
شآموزان است .زیرا نه تنها بقای شخص مدیر ،بلکه موفقیت تحصیلی همه
یادگیری دان 
یها ،صالحیتها و
شآموزان وابسته به برخورداری و به طور منظم نشان دادن این ویژگ 
دان 
شآموزان است ،اما نتایج
تهای مورد نیاز برای پاسخگویی به مطالبات روزافزون دان 
مهار 
تهای الزم برای رهبری
تحقیقات متعدد حاکی از عدم برخورداری و شکاف در دانش و مهار 
در بین مدیران مدارس بحث کردهاند .در واقع تحقیقات نشان دادند که بسیاری از مدیران با
ورود به موقعیت جدید احساس ضعف ،عدم آمادگی ،تنهایی و منزوی بودن دارند (حیات،
فنظر از پایه شغلی ،تجربه و
نآبادی و آراسته .)49 13 ،همه رهبران آموزشی صر 
عبداللهی ،زی 
جاهطلبی خود نیاز به توسعه دارند که باید از طریق نیازسنجی توسعه حرفهای مشخص و شناسایی
گردد .واقعیت این است که مدیران برای اینکه به تالشهایشان در جهت بهبود یادگیری
تهای توسعه حرفهای مداوم هستند و در این
دانشآموزان قوت بخشند ،نیازمند شرکت در فعالی 
زمینه برنامه مشخصی وجود ندارد .بنابراین ،هدف مطالعه حاضر ارائه سناریوهای توسعه حرفهای
مدیران مدارس در استان مازندران بود.

سواالت تحقیق
 .1ماتریس عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار مستقیم بر توسعه حرفهای مدیران مدارس چگونه است؟
 .2رتبهبندی عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم جهت توسعه حرفهای مدیران

مدارس چگونه است؟
 .3تاثیرات مستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس چگونه است؟
 .4ماتریس عوامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار غیرمستقیم بر توسعه حرفهای مدیران مدارس چگونه است؟
 .5تاثیرات غیرمستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس چگونه است؟
 .6سناریوهای توسعه حرفهای مدیران مدارس چگونه است؟

روش تحقیق

این پژوهش از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی متوالی ،از نظر هدف کاربردی
و از نظر شیوه اجرا توصیفی از نوع پیمایشی بود .در این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق از

شهای کیفی و کمی استفاده شد .این مطالعه به روش اکتشافی
روش ترکیبی از طریق تلفیق رو 
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متوالی انجام شد که بر مبنای آن ،ابتدا دادههای کیفی گردآوری و تحلیل و متعاقب آن دادههای
یگیرند .در
کمی گردآوری و تحلیل و در نهایت هر دو تحلیل کیفی و کمی مورد تفسیر قرار م 
نهایت برای ارائه سناریوها از ماتریس تحلیل تاثیرات متقابل استفاده گردید که با ورود نیرهای
پیشران و عوامل موثر و کلیدی بر توسعه حرفهای مدیران سناریوهای خروجی با نرمافزار
Micmac

استخراج گردید .جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان رشته مدیریت آموزشی

(مدیر گروهها و اعضای هیأت علمی) در واحدهای دانشگاهی استانهای تهران و مازندران و
نمونه آن  51نفر بودند که با روش نمونهگیری هدفمند بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند.
معیار انتخاب این افراد داشتن کتب و مقاالت در زمینه توسعه حرفهای مدیران یا مدیریت
آموزشی و دارا بودن حداقل  10سال سابقه تدریس در دانشگاهها بود .جامعه پژوهش در بخش
کمی مدیران مدارس استان مازندران و نمونه آن  117نفر بودند که با روش نمونهگیری خوشهای
بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند.
قساخته جمعآوری شدند.
دادهها با کمک مصاحبههای عمیق و اکتشافی و پرسشنامه محق 
مصاحبه به صورت انفرادی با استفاده از چهار سوال اصلی انجام شد (جدول  .)1طراحی این
چهار سوال برگرفته از آینده مطلوب مبتنی بر مبانی نظری و اسناد باال دستی نظیر سند چشمانداز
بیست ساله آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور و برنامه درسی ملی کشور بود.
لهای مصاحبه جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس
جدول  .1سوا 

ردیف

سوالها

1

اگر سرمایه انسانی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ،چه الزاماتی برای توسعه حرفهای مدیران مدارس وجود دارد؟

2

اگر سرمایه اجتماعی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ،چه الزاماتی برای توسعه حرفهای مدیران مدارس وجود دارد؟

3

اگر مسئولیت اجتماعی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ،چه الزاماتی برای توسعه حرفهای مدیران مدارس وجود دارد؟

4

اگر بهبود و توسعه سازمانی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ،چه الزاماتی برای توسعه حرفهای مدیران مدارس وجود دارد؟

برای تحلیل آنها از فرایند کدگذاری مبتنی بر نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین با کمک
نرمافزار  Micmacاستفاده شد .در بخش کیفی پژوهش برای انجام کدگذاری باز و محوری در
مرحله اول ،دادهها در سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهها مورد بررسی قرار گرفت
و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها استخراج شدند .گاهی اوقات یک جمله به بیش از
یک مفهوم مربوط بود .با استخراج کدهای مفهومی مشترک و با پاالیش و حذف موارد
تکراری با بهرهگیری از مبانی نظری و تطبیق برخی از کدهای مفهومی ،مفاهیم شناسایی و
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مشخص شدند .در مرحله بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در قالب مقولههای
فرعی (مولفهها) سازماندهی و یا بررسی مستمر این مقولهها و مفاهیم آنها مقولههای اصلی (ابعاد)
به طور موقت نامگذاری شدند .به منظور اطمینان از سازماندهی مناسب هر یک از مفاهیم و
مقوالت مجددا رونوشت مصاحبهها وارسی گردید و با مفاهیم و مقولهها به دقت مورد بررسی
قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل دادهها با دقت بیشتر ،چندین بار به منظور رسیدن به اشباع منطقی
برای مقولههای اصلی و مقولههای فرعی به صورت تکراری صورت گرفت و در نهایت کدهای
مفهومی استخراج گشت (جدول .)2

جدول  .2نتایج کدهای مفهومی (کدگذاری باز و محوری)

کد محوری

مقولهها

مفاهیم

مهارتهای مورد نیاز

تهای
الف) مهار 

 .1انعطافپذیری .2 ،جامعنگری .3 ،اهل تعمق بودن .4 ،آیندهنگری .5 ،وسعت دید .6 ،مهارتهای پرورشی.7 ،

مدیران

عمومی

لگری .9 ،آموزش و بهسازی منابع انسانی . 10 ،دارا بودن شناخت درست از
مهارت حل مساله .8 ،قدرت تحلی 
انسان . 11 ،تسلط بر بکارگیری بانکهای اطالعاتی و  .21آشنایی با تحوالت مدارس

تهای
ب) مهار 

 .1داشتن تحصیالت دانشگاهی .2 ،توانایی طراحی برنامه درسی .3 ،تشخیص دانش مناسب با مدیریت روز.4 ،

تخصصی

آموزشهای ضمن خدمت .5 ،تسلط بر دانش فنی روز و  .6مهارت مدیریت زمان

توانمندیهای اجتماعی

الف)

تپذیری .3 ،داشتن اقتدار ملی .4 ،شناخت درست تحوالت
 .1تسلط بر زبان انگلیسی .2 ،توانایی مسئولی 

مدیران

یهای
توانمند 

اجتماعی .5 ،شناخت اهداف برنامه درسی و  .6شناخت درست منابع قدرت

فردی
ب) توانمندیهای

نفردی .3 ،هدایت مجموعه به سمت اهداف آرمانی .4 ،ایجاد انگیزه در گروه
 .1توانایی کار تیمی .2 ،روابط بی 

بینفردی

تهای موجود .6 ،شبکهسازی .7 ،اعتمادسازی .8 ،باورپذیری و  .9پیوند
و همکاران .5 ،بهرهگیری از ظرفی 
مدیران آموزشی با نخبگان دانشگاهی

کارکردهای مسئولیت

الف) مسئولیت

 .1انگیزه درونی و تعهد فردی .2 ،تعهد و تقید .3 ،کنشگر اجتماعی بودن .4 ،خودیادگیرنده بودن مدیر .5 ،توجه

اجتماعی مدیران

درونسازمانی

به حقوق شهروندی و  .6توجه به حقوق زنان و کودکان

ب) مسئولیت

 .1داشتن مسئولیت اجتماعی در قبال تحوالت جهانی .2 ،داشتن مسئولیت در قبال بحرانهای جوانان.3 ،

برونسازمانی

پاسخگویی .4 ،کمک به آینده شغلی افراد .5 ،مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه پایدار .6 ،تشکیل کمپینهای
اجتماعی با اهداف غیرسیاسی .7 ،اصالح الگوی شهروندی و  .8فعالیت در کمیتهها و شوراها

کارکردهای توسعه و

الف) بهبود فردی

فاندیشی و  .3پذیرش روش علمی
 .1پذیرش تغییر رفتاری مدیر .2 ،داشتن فرصت خود ژر 

بهبود سازمانی مدیران
ب) بهبود سازمانی

کهای فناوری روز .3 ،ورود به کارآفرینی آموزشی و
 .1وفاداری به ایده سازمان یادگیرنده .2 ،استفاده از تکنی 
 .4پذیرش تغییر سازمانی

در مرحله کمی با توجه به کدهای مستخرج از مصاحبه با خبرگان و مطالعه مبانی نظری،
پرسشنامه توسعه حرفهای مدیران توسط محقق طراحی و استخراج گردید و سپس با استفاده از
ماتریس تحلیل تاثیرات متقابل دو سناریو ارائه شد .در بخش کمی برای پایایی از روش آلفای
تهای عمومی،
کرونباخ استفاده شد که پایایی همه مولفهها یا عوامل (سیزده مورد شامل مهار 
نفردی ،مسئولیت
تهای تخصصی ،توانمندیهای اجتماعی فردی ،توانمندیهای بی 
مهار 
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اجتماعی درونسازمانی ،مسئولیت اجتماعی برونسازمانی ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی ،عوامل
اقتصادی ،تحوالت فناوری ،عوامل سیاسی ،عوامل زیستمحیطی و تغییرات آموزش و پرورش)
باالتر از  0/ 75بود .در تایید روایی صوری از نظر پنج نفر از اعضای هیأت علمی استفاده شد و در
روایی محتوایی از شاخص

CVI

استفاده شد که برای همه سواالت باالتر  0/ 80بود .همچنین

یشود.
نسبت  CVRهمه سواالت باالتر از  0/ 62بود .بنابراین روایی و پایایی پرسشنامه تایید م 
در نهایت برای ارائه سناریوها از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان ،پیشرانهای کلیدی
تاثیرگذار روی توسعه حرفهای مدیران (سیزده مولفه یا عامل) شناسایی و دادهها وارد نرمافزار
 Micmacشدند و ماتریسی با ابعاد 13



 13ساخته شد و به این ترتیب میزان تاثیرگذاری هر عامل

در سطر را بر هر عامل در ستون بر اساس طیف سه درجهای لیکرت (=0بدون تاثیر،
=1تاثیرگذاری کم=2 ،تاثیرگذاری متوسط و =3تاثیرگذاری زیاد) ارزشگذاری شد.

يافتهها

یشوند که تاثیرات مستقیم از
در این پژوهش دو نوع تاثیر مستقیم و غیرمستقیم از هم تفکیک م 
یآیند و تاثیرات غیرمستقیم از طریق توانهای  2و 3
طریق تحلیل تاثیرات عوامل بر هم بدست م 

یشوند که در این سیستم تعداد تکرارهای الزم برای رسیدن به ثبات
و  4و غیره عوامل محاسبه م 
یباشد .نتایج ماتریس تاثیرپذیری و تاثیرگذاری مستقیم بر توسعه حرفهای مدیران مدارس
3م 
گزارش شد (جدول .)3

جدول  .3نتایج ماتریس تاثیرات مستقیم تاثیرپذیری و تاثیرگذاری توسعه حرفهای مدیران مدارس
ردیف

متغیرها

تعداد کل دریفها

تعداد کل ستونها

1

تهای عمومی
مهار 

21

19

2

تهای تخصصی
مهار 

16

51

3

توانمندیهای اجتماعی فردی

20

16

4

نفردی
توانمندیهای بی 

22

12

5

مسئولیت اجتماعی درونسازمانی

51

20

6

مسئولیت اجتماعی برونسازمانی

12

23

7

توسعه فردی

19

23

8

توسعه سازمانی

22

23

9

عوامل اقتصادی

29

23

10

تحوالت فناوری

27

17

11

عوامل سیاسی

22

17

21

عوامل زیستمحیطی

19

25

13

تغییرات آموزش و پرورش

81

20

14

کل

262

2 62
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فها میزان تاثیرپذیری و اعداد موجود در ستونها میزان
در جدول باال اعداد موجود در ردی 
تهای تخصصی ،توانمندیهای
تهای عمومی ،مهار 
تاثیرگذاری را برای سیزده عامل مهار 
نفردی ،مسئولیت اجتماعی درونسازمانی ،مسئولیت اجتماعی
اجتماعی فردی ،توانمندیهای بی 
برونسازمانی ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی ،عوامل اقتصادی ،تحوالت فناوری ،عوامل سیاسی،
یدهد .نتایج ماتریس رتبهبندی
عوامل زیستمحیطی و تغییرات آموزش و پرورش نشان م 
تاثیرپذیری و تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران
مدارس گزارش شد (نمودار .)1

© LIPSOR-EPITA-MICMAC

Cla s s if y v a r ia b les according to their influences
Rank

Variable

Variable

اق تص ادی 9 -

اق تص ادی 9 -

ف ن اوري 10 -

ف ن اوري 10 -

2

سياس ي 11 -

ب ين فردي 4 -

3

س ازمان ی 8 -

س ازمان ی 8 -

4

ب ين فردي 4 -

سياس ي 11 -

5

برون ی 6 -

برون ی 6 -

6

زي ست مح يط ي 12 -

ف ردي 3 -

7

1

ف ردي 3 -

ت و س عه فردي 7 -

8

ت و س عه فردي 7 -

زي ست مح يط ي 12 -

9

ت غ ي يرات آپ 13 -

ت غ ي يرات آپ 13 -

10

ت خصص ي 2 -

ت خصص ي 2 -

11

درون ی 5 -

درون ی 5 -

12

ع م ومي 1 -

ع م ومي 1 -

13

نمودار  .1نتایج ماتریس رتبهبندی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس

بر اساس نمودار باال در ماتریس تاثیر مستقیم عوامل اقتصادی ،تحوالت فناوری و توانمندیهای
نفردی بهترتیب رتبههای اول تا سوم و در ماتریس تاثیر غیرمستقیم عوامل اقتصادی ،تحوالت
بی 
فناوری و عوامل سیاسی رتبههای اول تا سوم را دارند .در مقایسه دو ماتریس عامل توانمندی
بینفردی با رتبه سوم در ماتریس مستقیم به رتبه پنجم در ماتریس غیرمستقیم ،توسعه فردی با
رتبه هشتم در ماتریس مستقیم به رتبه نهم در ماتریس غیرمستقیم و توانمندیهای اجتماعی فردی
با رتبه هفتم در ماتریس مستقیم به رتبه هشتم در ماتریس غیرمستقیم تنزل پیدا کردند ،اما عوامل
زیستمحیطی با رتبه نهم در ماتریس مستقیم به رتبه هفتم در ماتریس غیرمستقیم و عوامل
سیاسی با رتبه پنجم در ماتریس مستقیم به رتبه سوم در ماتریس غیرمستقیم صعود کردند.

70

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال سیزدهم /شماره سوم /پاییز 8931

بنابراین ،نتایج تاثیرات مستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس گزارش شد
(نمودار .)2

نمودار  .2نتایج تاثیرات مستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس

بر اساس نمودار باال نحوه پراکنش حاکی از ثبات سیستم دارد و در تاثیرات مستقیم عوامل
یهای فردی جزء متغیرهای تاثیرگذار ،عوامل
تحوالت فناوری ،عوامل سیاسی و توانمند 
نفردی و عوامل اقتصادی جزء متغیرهای ریسک ،عوامل توسعه سازمانی و
توانمندیهای بی 
مسئولیت اجتماعی برونسازمانی جزء متغیرهای هدف ،تغییرات آموزش و پرورش ،عوامل
زیستمحیطی ،توسعه فردی و مسئولیت اجتماعی درونسازمانی جزء متغیرهای وابسته،
یهای اجتماعی فردی جزء متغیر اهرمی ثانویه ،مهارتهای
تهای تخصصی و توانمند 
مهار 
نفردی ،توسعه
یخاصیت یا گسسته و عوامل اقتصادی ،توانمندیهای بی 
عمومی جزء متغیر ب 
سازمانی ،مسئولیت اجتماعی برونسازمانی ،تغییرات آموزش و پرورش ،توسعه فردی ،مسئولیت
یهای اجتماعی فردی جزء متغیرهای
تهای تخصصی و توانمند 
اجتماعی درونسازمانی ،مهار 
یشوند .نتایج ماتریس تاثیرپذیری و تاثیرگذاری غیرمستقیم بر توسعه
استراتژیک محسوب م 
حرفهای مدیران مدارس گزارش شد (جدول .)4

17
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جدول  .4نتایج ماتریس تاثیرات غیرمستقیم تاثیرپذیری و تاثیرگذاری توسعه حرفهای مدیران مدارس
ردیف

متغیرها

تعداد کل دریفها

تعداد کل ستونها

1

مهارتهای عمومی

98505

159891

2

مهارتهای تخصصی

136271

71 1252

3

یهای اجتماعی فردی
توانمند 

5 6105 1

5 3037 1

4

نفردی
توانمندیهای بی 

181960

178446

5

مسئولیت اجتماعی درونسازمانی

125029

170236

6

مسئولیت اجتماعی برونسازمانی

76718 1

94542 1

7

توسعه فردی

53708 1

91 1813

8

توسعه سازمانی

185223

187583

9

عوامل اقتصادی

5 3561 1

5 8835 1

10

تحوالت فناوری

21 2232

46692 1

11

عوامل سیاسی

5 8757 1

01 40 15

21

عوامل زیستمحیطی

164537

204984

13

تغییرات آموزش و پرورش

61 36 51

89 44 61

14

کل

262

262

فها میزان تاثیرپذیری و اعداد موجود در ستونها میزان
در جدول باال اعداد موجود در ردی 
تهای عمومی ،مهارتهای تخصصی ،توانمندیهای
تاثیرگذاری را برای سیزده عامل مهار 
نفردی ،مسئولیت اجتماعی درونسازمانی ،مسئولیت اجتماعی
اجتماعی فردی ،توانمندیهای بی 
برونسازمانی ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی ،عوامل اقتصادی ،تحوالت فناوری ،عوامل سیاسی،
یدهد .بنابراین ،نتایج تاثیرات
عوامل زیستمحیطی و تغییرات آموزش و پرورش نشان م 
غیرمستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس گزارش شد (نمودار .)3

نمودار  .3نتایج تاثیرات غیرمستقیم متغیرهای موثر جهت توسعه حرفهای مدیران مدارس
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بر اساس نمودار باال نحوه پراکنش حاکی از ثبات سیستم دارد و در تاثیرات غیرمستقیم عوامل
تحوالت فناوری و عوامل سیاسی جزء متغیرهای تاثیرگذار ،عوامل اقتصادی جزء متغیرهای
نفردی جزء
یهای بی 
ریسک ،عوامل توسعه سازمانی ،مسئولیت اجتماعی برونسازمانی و توانمند 
متغیرهای هدف ،تغییرات آموزش و پرورش ،عوامل زیستمحیطی ،توسعه فردی و مسئولیت
یهای اجتماعی
تهای تخصصی و توانمند 
اجتماعی درونسازمانی جزء متغیرهای وابسته ،مهار 
نفردی ،توسعه سازمانی،
فردی جزء متغیر اهرمی ثانویه و عوامل اقتصادی ،توانمندیهای بی 
تهای تخصصی جزء متغیرهای استراتژیک محسوب
مسئولیت اجتماعی برونسازمانی و مهار 
یشوند.
م 

بحث و نتیجهگیری

سازمانهای آموزشی نیز از جمله بزرگترین نظامهای مدیریتی در هر کشور هستند که تغییرات
ناگهانی را تجربه کرده و نیازمند تطبیق با جریان تغییرات در جامعه هستند و به همین دلیل توسعه
حرفهای مدیران آموزشی عامل اصلی در بهبود استانداردهای یادگیری بوده و نقش تاثیرگذاری
در تحقق اهداف آموزش و پرورش دارند .بنابراین ،هدف مطالعه حاضر ارائه سناریوهای توسعه
حرفهای مدیران مدارس در استان مازندران بود.
تهای تخصصی،
تهای عمومی ،مهار 
نتایج نشان داد که سیزده عامل کلیدی شامل مهار 
نفردی ،مسئولیت اجتماعی درونسازمانی،
توانمندیهای اجتماعی فردی ،توانمندیهای بی 
مسئولیت اجتماعی برونسازمانی ،توسعه فردی ،توسعه سازمانی ،عوامل اقتصادی ،تحوالت
فناوری ،عوامل سیاسی ،عوامل زیستمحیطی و تغییرات آموزش و پرورش برای ارائه
سناریوهای توسعه حرفهای مدیران مدارس شناسایی شد که بر اساس آنها دو سناریو طراحی
شهای رحیمی ( ،)8931رستمی ( ،)8931زارعی
گشت .این نتایج از جهاتی با نتایج پژوه 
(  ،)69 13نورادصدیق و همکاران (  ،)69 13کلوز و کندریک (  ،) 2019هیلمن و همکاران ( ) 2018
و بکلشوا (  ) 2014همسو بود .برای مثال رحیمی ( )8931ضمن پژوهشی ابعاد حرفهای شدن
مدیران مدارس در دبیرستانهای دخترانه را شامل ابعاد روانشناختی ،اخالقی ،فنی ،مدیریتی و
ویژگیهای مدیر در حوره محیطی و موانع حرفهای شدن مدیران مدارس را شامل شیوهها
نامناسب انتخاب مدیران و کمبود منابع مالی معرفی کرد .رستمی ( )8931هفده مقوله شایستگی
تهای مادی و معنوی و
مدیران مدارس را شامل شرایط علی (احساس نیاز به رشد مستمر ،حمای 
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تغییرات حاکم بر دانش و شغل) ،پدیده محوری (دانش مورد نیاز ،نگرش مورد نیاز و مهارت
شهای ضمنی)،
مورد نیاز) ،راهبردها (ایجاد مراکز بالندگی ،ارائه آموزشهای مستقیم و آموز 
زمینه (وجود فرهنگ کار مشارکتی ،جو حمایتی و ساختار غیرمتمرکز) ،شرایط مداخلهگر
لگر یا مانعساز) و پیامدها (بهبود کیفیت یادگیری،
(سیاسی کاری و قوانین و مقررات تسهی 
بالندگی سازمانی و توسعه حرفهای) شناسایی کرد .در پژوهشی دیگر نورادصدیق و همکاران
(  )69 13مولفههای توسعه حرفهای مدیران را شامل سه مولفه ایجاد فرصت توسعه شغلی ،ایجاد
فرصت توسعه فردی و تشویق مدیران به بهسازی خود معرفی کردند .همچنین کلوز و کندریک
(  ) 2019ضمن پژوهشی به این نتیجه رسیدند که برنامههای ارزشی ،اخالقیات ،ارزش برنامه
درسی ،مربیگری سیاسی ،تجزیه و تحلیل سازمانی ،بسیج دانش و مهارت مشاوره و روابط
یباشد .نتایج مطالعه بکلشوا (  ) 2014نشان داد که
مشاوره جزء برنامههای توسعه حرفهای مدیران م 
سخنرانی ،سمینارهای آنالین ،گفتوگوها ،شبیهسازی کامپیوتری ،شبیهسازی حرفهای و نقش
بازی کردن ،مطالعات موردی ،آموزش روانشناسی ،گفتوگوهای گروهی ،نتایج گروههای
سهای از راه دور دانشگاهی راهکارهای حرفهای شدن مدیران
شآموزی و کنفران 
تحقیقاتی دان 
یباشد.
م 
یتوان طراحی نمود .در سناریوی اول ،مدیران مدارس جهت توسعه
با توجه به نتایج دو سناریو م 
یتوانند با دستکاری در متغیرهای استراتژیک یعنی
حرفهای خود برای رسیدن به آینده مطلوب م 
نفردی و مسئولیت اجتماعی برونسازمانی و با توجه ویژه به متغیر ریسک یعنی
توانمندیهای بی 
عوامل اقتصادی و متغیر هدف یعنی مسئولیت اجتماعی برونسازمانی که با تغییرات در آنها
یتوان به تغییر و تکامل سیستم در جهت مورد نیاز دست یافت و زمینه را برای توسعهیافتگی
م 
خود و سیستم در آینده فراهم کرد .در سناریوی دوم ،مدیران مدارس جهت توسعه حرفهای
یتوانند با دستکاری در متغیرهای استراتژیک یعنی توسعه
خود برای رسیدن به آینده مطلوب م 
تهای تخصصی مورد نیاز با اعمال تغییراتی در حد توان سازمانی خود در متغیر
سازمانی و مهار 
نفردی که ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به بازیگران اصلی
ریسک یعنی توانمندیهای بی 
یتوان به تغییر و
سیستم را دارد و متغیر هدف یعنی توسعه سازمانی که با تغییرات در آنها م 
تکامل سیستم در جهت مورد نیاز دست یافت و زمینه را برای توسعهیافتگی خود و سیستم در
آینده فراهم نمود.
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به طور کلی ،تحوالت فناوری و عوامل سیاسی بهعنوان اثرگذارترین عوامل خارج از سیستم
تمحیطی ،تغییرات آموزش و پرورش،
یباشند و سیستم به این متغیرها وابسته است .عوامل زیس 
م 
یباشند که خروجی سیستم
توسعه فردی و مسئولیت اجتماعی درونسازمانی متغیرهای وابسته م 
تهای عمومی مورد نیاز متغیر مستقل گسسته
یباشند و مهار 
یشوند و حساس و مهم م 
محسوب م 
تهای تخصصی مورد
یتاثیر هست و توانمندیهای اجتماعی فردی و مهار 
است که بر سیستم ب 
یتوان از آنها استفاده کرد .بنابراین،
نیاز متغیرهای مستقل اهرمی ثانویه هستند که بهعنوان معیار م 
یتوانند با دستکاری
مدیران مدارس جهت توسعه حرفهای خود برای رسیدن به آینده مطلوب م 
نفردی ،توسعه سازمانی ،مسئولیت اجتماعی
یهای بی 
در متغیرهای استراتژیک و کلیدی (توانمند 
تهای تخصصی) و با اعمال تغییراتی در حد توان سازمان خود در متغیرهای
برونسازمانی و مهار 
نفردی و عوامل اقتصادی که ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به
ریسک یعنی توانمندیهای بی 
بازیگران اصلی سیستم را دارند و متغیرهای هدف یعنی توسعه سازمانی و مسئولیت اجتماعی
یتوان به تغییرات و تکامل سیستم در جهت مورد نیاز دست
برونسازمانی که با تغییر در آنها م 
یافت و با توجه به اینکه نمایانگر اهداف ممکن در سیستم هستند زمینه را برای توسعهیافتگی
خود و سیستم در آینده فراهم کرد .در نتیجه مدیران مدارس باید به سناریوهای توسعه حرفهای
توجه نمایند و با استفاده از آنها گام موثری در جهت ارتقاء و بهبود عملکرد خود و سازمان
مربوط بردارند .پیشنهاد دیگر اینکه مسئوالن ،برنامهریزان و مدیران ارشد با توجه به مولفهها یا
عوامل توسعه حرفهای مدیران مدارس و سناریوهای مربوطه برای مدیران مدارس و حتی معاونان
آنها دورههای ضمن خدمت با هدف توسعه حرفهای برگزار نمایند و آنها در این زمینه ارتقاء
دهند.
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