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Abstract 
The purpose of this study was to study the dimensions and implications of the 
professionalization of school principals in Mashhad girls' high schools. The research 
method is qualitative and a case study has been done. A semi-structured interview and 
document analysis were used to collect the required data. The key informants formed top 
principals and teachers. Sampling method was purposeful and snowball, with theoretical 
saturation (with 25 interviews). The data were analyzed in two stages of open and axial 
coding. The results of this research showed that the most important dimensions of the 
professionalism of principals are: psychological characteristics, ethical characteristics, 
technical competencies, managerial competencies and skills in school environment 
management. Also, the main implications for the professionalization of school 
administrators are: Meritocracy in the selection of principals, redefinition of the duties and 
responsibilities of school administrators, special training to improve the effective 
management and the scientific process of choosing school administrators. 
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 مدارس شدن مدیران ایابعاد و الزامات حرفه

 ( های دخترانة شهر مشهد دبیرستان: مورد مطالعه)

 3محمدرضا آهنچیان ،2، داود قرونه1رقیه رحیمی

 ، مشهد، ایرانکارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد. 1
، دانشگاه فردوسی مشهدشناسی،  علوم تربيتی و روان دانشکدةمنابع انسانی،  ةاستادیار گروه مدیریت آموزشی و توسع .2

 مشهد، ایران
، دانشگاه فردوسی مشهدشناسی ،  دانشکدة علوم تربيتی و روانمنابع انسانی،  ةاستاد گروه مدیریت آموزشی و توسع. 3

 مشهد، ایران
 (07/02/1000: ؛ تاریخ پذیرش13/05/1318: تاریخ دریافت)

 دهیچک

هتای دتاراةتة شتمر م تمد اة تا       شدن مدیران مدارس بوده است که در دبیرستاان  ایة ابعاد و الزامات حرفههدف پژوهش حاضر مطالع
هتای متورد ةیتاز از مبتاح ة     بته مظوتور گتردیوری داده   . رویکرد پژوهش کیفی بوده و به روش مطالعة موردی اة ا  گرفت. گرفاه است

ت تکیل دادةتد و استظاد متورد      طلعان اصلی را مدیران ةموةه، معاوةان و معلمان مظاخت  م. ساتااریافاه و تحلیل اسظاد بمره گرفاه شد  ةیمه
روش . ةامة اةاخاب و اةاباب مدیران مدارس، سظد تحول بظیادین یموزشی و پرورش و برةامة درسی ملتی بتوده استت    بررسی شامل شیوه

ها در دو مرحلة کدگتذاری بتاز و محتوری تحلیتل     داده. حاصل شد مورد مباح ه 25ها با  برفی بود که اش اع ةوری داده گیری گلوله ةموةه
هتای   شتظاتای متدیران، ویژگتی    هتای روان  اةد از ویژگتی  شدن مدیران مدارس ع ارت ای ترین ابعاد حرفه ةاایج پژوهش ة ان داد ممم. شد

تترین الزامتات    همچظین، اصلی. مدرسه های مدیریای، و ممارت در مدیریت محیط های فظی مدیران، شایساگی اتالقی مدیران، شایساگی
هتای متدیران متدارس،     ساالری در اةاخاب مدیران، بازتعریف وظایف و مستوولیت  اةد از شایساه شدن مدیران مدارس ع ارت ای برای حرفه

یظتان از اعا تار   بته مظوتور ا م  . ای و علمی کردن فرایظد اةاخاب مدیران مدارس های ویژه برای بم ود اثربخ ی مدیریت، و حرفه یموزش
شتوةدگان رستید و همچظتین فرایظتد پتژوهش بته مظوتور         گرفاه به تأیید ماخببان و ةیز تود مبتاح ه  های اة ا  پژوهش، ةاایج تحلیل

 . پذیری ةاایج مورد مساظدسازی قرار گرفت اةاقال

  .، مدیران مدارسشدن ایشدن مدیران، حرفه ای  حرفه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 منابع در گذاریسرمایه در را خود موفقیت کلید های آموزشی، ویژه سازمان ها و بهمانساز امروزه

به  مهم راهبرد یک عنوان به را توانمندی منابع انسانی ها و افزایش شایستگی و دانند انسانی می

های منابع  از طرف دیگر، در میان انواع گروه. آورند منظور نیل به موفقیت سازمان به حساب می

هیچ . باشد ترین نقش را دارا می ترین و کلیدیانسانی در نظام آموزشی، مدیران مدارس حساس

اهمیت . تجربه به اهداف خود برسد تواند بدون داشتن مدیر شایسته، دلسوز و بانظامی نمی

ای است که بعضی صاحبنظران، قرن حاضر را عصر مدیریت و دنیای اثربخشی مدیریت به اندازه

 به همین دالیل، انتخاب. (7931نخعی، آهنچیان و کرمی، )دانند  دنیای مدیران آگاه می امروز را

 توسعة در انکارناپذیر اصلی به ها آن علمی اطالعات و فنی های مهارت ارتقای و شایسته مدیران

توسعه و بهسازی مدیران مدارس در مسیر (. 7939کمالی، )است  شده تبدیل هاسازمان

تری مدارس را  یافته ای و توسعه ناپذیر است، تا مدیران حرفه ها ضرورتی اجتناب شدن آن ای حرفه

بنای رشد و  ای و تخصصی هدایت کرده و بدین طریق سنگ های آموزشی حرفه به سوی سازمان

 (. 2002، 7کولینز)ریزی کنند  توسعة جامعه را پایه

 آن تبع به و مدارس بخشیارتقای اثر و بهبود عوامل از یکی عنوان به آموزشی مدیریت

 مدیران وسیلة به که هستند مدارسی موفق مدارس. است شده شناخته کارآمد پرورش و آموزش

 و بنیادی تغییرات طول در مدارس مدیران مهم و ضروری نقش. شوند می هدایت ایحرفه

هوی )ست ا شده دشوارتر و کرده پیدا بیشتری پیچیدگی مواجهند، ها آن با مدارس که هایی چالش

مدرسه یک محیط صددرصد انسانی است و مدارس امروز با مدارس یک دهة . (2007، 2و سویتلند

 های عرصه در امروزه که تحوالتی(. 71، ص7939میرکمالی، )های انکارناپذیری دارند  قبل تفاوت

 کرده ترپررنگ و ترغنی را مدیران 9شدن ایحرفه رویکرد .است داده روی المللی بین و داخلی

                                                           
1. Collins 

2. Hoy & Sweetland 

3. Professionalization  
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ها را به سمت مند، این سازمانها در جهت مدیران ماهر و انگیزهشدن سازمان ویژگی رقابتی. است

پذیر سوق داده و در عین حال رویکردها به سوی کارآفرینی و نهادهایی یادگیرنده و انعطاف

ت که ضرورت این دسته تحوالت مدیریتی باعث شده اس. اندخالقیت گرایش پیدا کرده

 . (7937هویدا، سیادت و قنبری، )شدن بیشتر احساس شود  ای حرفه

 تمام کیفیت توان می آموزشی های سازمان برای ای حرفه و شایسته مدیران تربیت با بنابراین،

 در ایحرفه غیر و ناشایسته مدیران انتخاب صورت در و داد رشد را جامعه در موجود های حرفه

 را عالی آموزش های رشته همة نتیجه در و پرورش و زشآمو کیفیت سقوط باید آموزشی مراکز

 موفقیت در آموزشی مدیران بودن ای حرفه نقش اهمیت به توجه با .(7913بهرنگی، )کرد  بینی پیش

های انجام پژوهش نتایج نیز و هستند جامعه انسانی نیروی تربیت متولی که آموزشی های سازمان

 باعث مدیران ای حرفه توسعة دهد می نشان که( 7939 منش و همکاران،از جمله رضائی)شده 

 که شود می مطرح پرسش این شود، می سازمان اثربخشی ارتقای و کارکنان سازمانی تعهد افزایش

 کدامند؟ مدارس مدیران شدن ایحرفه الزامات دارد؟ و چه ابعادی مدارس مدیران شدن ای حرفه

 های زمینه کردن فراهم راستای در آموزشی سیستم رانگذا سیاست به تواند می ها پرسش این به پاسخ

 .رساند یاری آموزشی مدیران شدن ای حرفه

شدن به  ای از بعد شغلی، حرفه. از دو بعد شغلی و فردی قابل بررسی است 7شدنای  حرفه

کند  تبدیل می« حرفه»معنای فرایندی است که طی آن یک شغل یا حوزة تخصصی خود را به یک 

از (. 2001، 2نیلسون)ر آن به سطح شایان توجهی از تسلط و شایستگی نیاز دارد که عضویت د

های الزم برای  شدن فرایندی است که طی آن یک شخص شایستگی ای جنبة فرد شاغل، حرفه

تواند قبل از ورود به آن شغل  این فرایند می. کند ای آن حرفه را پیدا می عضویت در بین افراد حرفه

 (. 2001، 9المبی و فاسکت)ورود به آن طی شود یا حتی بعد از 

                                                           
1. Professionalization 

2. Nilsson 

3. Lumby & Foskett 
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شدن به عنوان فرایندی اجتماعی و آموزشی تعریف  ای در مدیریت و رهبری آموزشی، حرفه

شود که خدمات رهبری آموزشی را  شده است که طی آن رهبر یا مدیر آموزشی به فردی تبدیل می

جاکوب و )دهد  حرفه ارائه میبه عنوان یک خبرة متخصص با رعایت اصول اخالقی خاص این 

در این فرایند، ابعاد تخصصی و تمامیت اخالقی از میزان اهمیت برابری (. 2002، 7بوساناک

برخوردارند؛ چون اگرچه این فرایند با هدف افزایش اثربخشی و کارایی ایجاد شده است در عین 

ت بنابراین، باید با مالحظات حال، با توزیع قدرت، جایگاه، درآمد و امتیازات دیگر نیز همراه اس

شدن شامل ابعادی از جمله کسب دانش تا  ای از بعد تخصصی، حرفه. اخالقی قوی نیز همراه باشد

های  نامه ای و کسب گواهی های حرفه های پژوهشی، عضویت در انجمن حد تسلط، کسب مهارت

ها  حفظ و ارتقای ارزش شدن بر ای ، حرفه(ارزشی)از بعد اخالقی (. 7311، 2آبوت)ای است  حرفه

های توافق شده و رعایت کدهای اخالقی  با رویه( انطباق)و هنجارهای رفتاری گروهی، همراهی 

 (. 7339، 9دانلد مک)آن حرفه تمرکز دارد 

نیز  9گرایی در مدیریت آموزشی یک سمت تاریک ای حرفه( 7337)  البته به تعبیر سرجیوانی

شناختی،  گذاری روان ای یک سرمایه وزشی به عنوان افراد حرفهدارد و آن این است که مدیران آم

ها تعهدی  گذاری برای آن این سرمایه. دهند در این حرفه انجام می حیثیتی و اقتصادی شایان توجه

در زمینة . کند و این تعهد نیز دلیل بسیار جدی برای مقاومت در برابر تغییرات است ایجاد می

هایی مستقیم و یا غیر مستقیم در داخل و خارج از کشور  ی پژوهشای شدن مدیریت آموزش حرفه

 . شود ها اشاره می انجام شده است که در ادامه به برخی از آن

ای مدیران مدارس متوسطه را شامل  های حرفه صالحیت( 7939)پورکریمی، فرزانه و نوروزی 

، دانش و نگرش شناسایی (راکیفنی، انسانی و اد)ها  شناختی، مهارت های روان های ویژگی مؤلفه

                                                           
1. Jacobs & Bosanac 

2. Abbott 

3. Macdonald 

4. Sergiovanni  

5. Dark Side 
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نشان داد که عامل ساختاری و امکاناتی، از جمله عوامل ( 7932) پورزینالنتایج پژوهشی . کردند

ای مدیران در مدارس از دیدگاه کارشناسان مدیریت آموزشی شاغل در حرفهبازدارندة عملکرد 

 . وزارت آموزش و پرورش در استان آذربایجان غربی است

ای مدیران مدارس در پژوهشی نشان دادند نیازهای توسعةحرفه(  793)حیات و همکاران 

اخالقی، ی، رهبری سازمان و رهبری متوسطه شامل پنج مقولة کلی رهبری آموزشی، مدیریت

این تحقیق حاکی از آن بود که همچنین، دیگر نتیجه . و تکنولوژی استاجتماعی  مشارکت

ها، ای مطلوب از نظر مدیران به ترتیب شامل شرکت در کارگاههای ارائة توسعة حرفه روش

، (آنالین بعکتاب، مقاله، منا)ای، خواندن های ملی و منطقهها و کنفرانسسمینارها، سخنرانی

 اندیشی مدیران، مربیگری، بازدید از دیگر مدارسهای دانشگاهی، مشاوره، جلسات هم دوره

 . بودند( و کارآموزیمشاهده )

ای مدیران مدارس در پنج مقولة اصلی مدل توسعة حرفه( 7939)پژوهش قنبری و محمدی 

ای مدیران، ای توسعة حرفه، راهبرده(ای مدیران مدارستوسعه حرفه)شرایط علی، پدیده محوری 

 . ای مدیران را توسعه دادندای و پیامدهای توسعة حرفهشرایط واسطه

سازی مدیران را  کنندة توسعه و آماده خود عوامل مهم تسهیل در پژوهش( 2077) 7ابراهیم

شامل حمایت مدیران، در دسترس بودن آموزش ضمن خدمت، منابع و امور مالی، اقدامات فردی، 

همچنین، عوامل . ها و مسائل روزانه قلمداد کردهای رهبر و چالشنفعان، سایر نقش ذی حمایت

های ضمن  سازی و توسعة مدیران را شامل فقدان تجربة کافی، دوره آماده( موانع)مهم بازدارندة 

گیری، مخالفت، عدم شناخت، موضوعات  خدمت محدود، فقدان منابع و امور مالی، قدرت تصمیم

 .و کمبود وقت برشمرد خانوادگی

ای استانداردهای حرفه ترینمهم( 2079) 2مدیریت آموزشیگذاری ملی برای  هیئت سیاست

مأموریت، : ای را شامل موارد ذیل تعیین کرده استمدیران مدارس در برنامة توسعة حرفه
                                                           
1. Ibrahim 
2 . National Policy Board for Educational Administration 

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1&queryWr=%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84+%D9%BE%D9%88%D8%B1&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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 مداری و رعایت هنجارهای تخصصی، های بنیادی رهبری آموزشی، اخالقانداز و ارزش چشم

های ارزیابی، فرایند عدالت سازمانی و پاسخگویی، برنامة آموزشی و درسی، آموزش و شیوه

های ای کارکنان مدرسه، تدوین برنامههای حرفهآموزان، ارتقای قابلیتمراقبت و حمایت از دانش

ای هها و انجمنهای خانوادهکارگیری و استفاده از ظرفیتای برای معلمان و کارکنان، به حرفه

در این . جانبة مدرسهمداری و رعایت اصول مدیریت و بهبود همهمربوط به مدرسه، پژوهش

مورد بحث قرار گرفته  7گرا به شرح جدول ایگرا و حرفههای الگوهای مدیریتگزارش، ویژگی

 .است
 گراای گرا و حرفهمقایسة الگوهای مدیریت. 1 جدول

 
 گراایحرفه مدیریت گرا

 گراییایحرفه مراتبی اختیارات سلسله تمنبع مشروعی
 صالحیت فنی -اثربخشی حداکثرسازی سود -کارایی  اهداف

 وابستگی -صداقت همراهی -مقررات شیوة کنترل
 افراد ها شرکت مشتریان

 ایارشدان حرفه سرپرستان بروکراتیک گروه مرجع
 خودتنظیمی مراتبی سلسله نظم

ای مدیران مدارس، خود دریافتند در برنامة توسعة حرفه در پژوهش(  207) 7جی و چان ان

های نامهفردی، مدیریت بحران، مدیریت صحیح منابع و اطالع از آیین های بین مواردی مانند مهارت

ای مدیران را حفظ و ایجاد حرفهتوسعة  ترین نیازهایمهم. آموزشی در اولویت کار قرار دارند

مشارکتی، حمایت همکاران، توسعة مشارکت، تسهیل  گیریجاد تصمیمانگیزه برای بهبود مستمر، ای

های استراتژیک، و اجرای برنامهدرسی، توسعه ای، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامة حرفهتوسعة 

آموزان، توسعه و  اثربخش، ایجاد سازمان یادگیرنده، فهم توسعه و یادگیری دانشارتباط برقراری 

ها و مأموریت با کارکنان انداز، ارزشاطالعات، ارزشیابی و توسعه چشم آوریراهبردهای جمع

های در پژوهش خود شایستگی (2009) 2جوکنین(. 7939قنبری و محمدی، )مدرسه برشمردند 
                                                           

1. Ng & Chan 

2. Gokenin 
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های مدیریت شایستگی های مدیریتی،ای مدیران در سطح جهانی را شامل توانایی و مهارتحرفه

تغییر و نوآوری، دورنگری و  های شخصی،اری ارتباط، خصلت و ویژگیهای برقرکارکنان، مهارت

های بیرونی، توانایی و مهارت مذاکره و متقاعدکردن  گرایی، حسن ارتباط و تعامل با ذینفعهدف

 (. 7937جهانیان، )شناسایی کرد 

قیت ترین عوامل موف گمان یکی از مهم بی بررسی مبانی نظری و پژوهشی حاکی از این است که

گیرد که به ویژه اینکه این مدیریت در سازمانی صورت می. هر نظام آموزشی، مدیریت آن است

سو، تبدیل انسان خام  نقش اساسی این سازمان از یک. همة اهداف و عوامل عمدة آن انسانی است

کنندة  یافته است و از سوی دیگر، تأمین های خالق و بالنده و رشدیافته، متعادل و کمال به انسان

های دیگر جامعه در انجام وظایف و  اگر سازمان. نیروی انسانی سایر مؤسسات اجتماعی است

های خود کوتاهی کنند، یا به اهداف مورد نظر نرسند نتیجة آن مستقیماً عاید گروه یا فعالیت

ت اما سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن اگر از ماهی. سازمانی است که با آن سروکار دارند

کار خود غافل باشند، یا در تعلیم و تربیت متعلمان کوتاهی کنند، حاصل کارشان متوجه جامعه 

بنابراین، مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش نقش حیاتی و حساسی را در پیشبرد و . خواهد شد

تحقق اهداف تعلیم و تربیت دارد و اگر گفته شود که مدیریت در آموزش و پرورش از 

هاست، سخنی به گزافه نخواهد بود  ترین و پرثمرترین مدیریت ترین، حساس ظریف دشوارترین،

مراتبی در جهت  اند که از مجرای رسمی و سلسله اگر در گذشته مدیران قادر بوده (.7911صافی، )

اثربخشی مدارس حرکت کنند، در شرایط امروزی تأکید صرف بر چنین اموری، اثربخشی مدارس 

های نوین آموزشی و  های مدیریتی دیگر در برابر چالش به بیان دیگر، نقش. ردرا تضمین نخواهد ک

ای با عنوان  تغییرات سازمانی کافی نبوده و مدیران در این بافت سرشار از چالش، نیازمند رویه

به اهمیت موضوع، شناسایی ابعاد و الزامات  با توجه(. 2079، 7ملیتلو)هستند « شدن ای حرفه»

 . ناپذیر برای تحقق اهداف آموزش و پرورش است مدیران مدارس ضرورتی اجتنابشدن  ای حرفه

                                                           
1. Millitelo 
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 پژوهش  شناسی  روش

شدن مدیران آموزشی از  ایبرای دستیابی به هدف پژوهش مبنی بر شناسایی ابعاد و الزامات حرفه

یفی نوع مطالعه موردی مد نظر در این پژوهش، توص. مطالعة موردی با رویکرد کیفی استفاده شد

ابعاد و الزامات  های مدیران، معاونان و معلمان، است؛ با این هدف که بر پایة تجارب و دیدگاه

مطلعان اصلی این پژوهش را مدیران نمونه و منتخب، . شدن مدیران آموزشی توصیف شود ایحرفه

معیار . ندبرفی شد اند که به شیوة گلوله گانة شهر مشهد تشکیل داده معاونان و معلمان نواحی هفت

ها در زمینة موضوع پژوهش بود و افرادی  انتخاب افراد به عنوان مطلعان اصلی، دانش و تجربة آن

شدن مدیریت آموزشی را در اختیار  ای انتخاب شدند که بتوانند بیشترین اطالعات در زمینة حرفه

 29هدف با تعداد که این  ها نیز اشباع نظری بود مالک تعیین تعداد مصاحبه. محققان قرار دهند

در . مصاحبه حاصل شد و دو مورد مصاحبة بیشتر نیز برای اطمینان از صحت کار انجام گرفت

دربارة تعداد بنابراین، . ساختاریافته تحلیل شد مصاحبه نیمه 29های حاصل از  مجموع، داده

به اشباع ها تا رسیدن شوندگان، روند مصاحبه بدین صورت بوده است که گردآوری دادهمصاحبه

های مورد نظر پذیرد که در رابطه با مقولهاشباع نظری هنگامی صورت می. ها ادامه یافته استداده

با عدم ظهور مضمون جدید، پژوهشگر از فرض اشباع نظری . آید اطالعات جدیدی به دست نمی

مشخصات  9و  2های  جدول. ها خاتمه داد آوری داده اطمینان حاصل کرده و به جمع

 . دهد ها را نشان می شوندگان و معیارهای انتخاب آن حبهمصا
 

 شناختی گروه مورد مطالعه های جمعیتویژگی. 2جدول 

 معلم معاون مدیر شناختی ویژگی جمعیت

 9 1 79 زن جنسیت

 سطح تحصیالت

 9 9 2 لیسانس

 2   9 فوق لیسانس

 0 0 2 دکتری

 سابقة خدمت

 0 7 0 سال 70کمتر از 

 9   1 سال 20ا ت 70بین 

 2 2 9 سال 20بیش از 
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 شوندگان معیارهای انتخاب مصاحبه. 3جدول 

 تعداد افراد معیار انتخاب مدیران نمونه 

 2 دارای رتبه و مقام در جشنوارة خوارزمی

 9 دارای مقام برتر در مسابقات علمی و کاربردی

   دارای مقام برتر در مسابقات آزمایشگاهی

 1 مقام برتر در آزمون پیشرفت تحصیلیدارای رتبه و 

   (مقاله یا کتاب)داشتن تألیف 

 79 ها و ارسال به ادارهموقع به بخشنامه پاسخگویی به

 77 دارای مقام برتر در مسابقات قرآنی

 1 دارای مقام برتر در مسابقات ورزشی

 9 دارای مقام برتر در مسابقات هنرهای تجسمی

. توجه قرار گرفت مورد( 7319) 7گوباهای پژوهش، معیار لینکلن و یافته به منظور تأمین اعتبار

شوندگان  قابلیت اعتبار پژوهش از طریق مصاحبه با تعداد بیشتری از مصاحبهکه به این صورت 

ها توسط پژوهشگران همکار بررسی شد  همچنین، فرایند تحلیل داده. پس از اشباع صورت گرفت

برای حصول اطمینان از . شوندگان بازبینی و تأیید شد مصاحبهو نتایج پژوهش نیز توسط 

سعی شد اطالعات کافی و با ذکر جزئیات دربارة اقدامات صورت نتایج پژوهش پذیری  انتقال

شوندگان در اختیار خوانندگان قرار داده شود تا  گرفته در روند پژوهش و نیز مشخصات مصاحبه

پذیری نتایج،  به منظور اطمینان. ها فراهم آیدی یافتهزمینه برای قضاوت دربارة کاربردپذیر

های کیفی در هر مرحله امکان بررسی مجدد را از طریق مستندسازی دادهپژوهشگر سعی کرد 

سعی پذیری نتایج پژوهش  همچنین، به منظور اطمینان از تأیید. برای پژوهشگران بعدی فراهم کند

عالوه بر این، . امکان ارزیابی نتایج را فراهم کند شد جزئیات روش و مراحل پژوهش ثبت شود و

نامة انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، سند تحول بنیادین اسناد و مدارک مرتبط از جمله شیوه

                                                           
1. Lincoln & Guba 
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های  آموزش و پرورش و سند برنامة درسی ملی جمهوری اسالمی ایران تحلیل شد و مقوله

 . انطباق داده شدها  ها نیز با نتایج تحلیل مصاحبه مستخرج از آن

هایی که های پژوهش طی فرایند کدگذاری، نکات کلیدی، مفاهیم و مقولهبه منظور تحلیل داده

گال، بورگ )روند، شناسایی و استخراج شدند برای توصیف و تبیین پدیدة مورد مطالعه به کار می

پ شده و به طور دقیق به این ترتیب که بعد از اتمام هر مصاحبه، محتوای آن تای(.  793و گال، 

ها و اسناد به عنوان کدهای اولیه مشخص و در جدول مربوطه خوانده شد و نکات مهم مصاحبه

های کیفی در دو مرحله به صورت کدگذاری باز در این پژوهش از روش کدگذاری داده. درج شد

های  دادهدر نتیجة دو مرحله کدگذاری . استفاده شد( 7330، 7اشتراوس و کوربین)و محوری 

 97ها در نهایت،  مفهوم اولیه شناسایی شد که با تلفیق آن 12پژوهش، در پاسخ به پرسش اول، 

مفهوم اولیه  9 همچنین، در پاسخ به پرسش دوم پژوهش، . مفهوم و پنج مقولة اصلی حاصل شد

 .بندی شدند مفهوم و چهار مقولة اصلی طبقه 73شناسایی شد که در 

 های پژوهش یافته

های پژوهش بررسی  ها و اسناد در پاسخ به هر یک از پرسشدامه، نتایج تحلیل متن مصاحبهدر ا

 . شود می

های دخترانة شهر مشهد شدن مدیران مدارس در دبیرستان ایابعاد حرفه: پرسش اول پژوهش

 کدامند؟ 

در . دها و اسناد و مدارک موجود استفاده ش به منظور پاسخ به این پرسش، از تحلیل مصاحبه

ها  مفهوم اصلی شناسایی شد که با توجه به سنخیت آن 97های گردآوری شده،  نتیجة تحلیل داده

بندی  شدن مدیران مدارس دسته ای های حرفه ترین مؤلفه در پنج دسته مقولة اصلی به عنوان مهم

هش ها و اسناد در پاسخ به این پرسش پژوهای اساسی مستخرج از تحلیل مصاحبهمقوله. شدند

                                                           
1. Strauss & Corbin 
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های فنی،  های اخالقی مدیران، شایستگیشناختی مدیران، ویژگی های روانویژگی: اند از عبارت

 .های مدیریتی و مهارت در مدیریت محیط مدرسه شایستگی
 

 شدن مدیران مدارس ای ابعاد حرفه. 4جدول 

 ها مقوله مفاهیم شناسایی شده

 شناختی مدیران  های روان ویژگی پذیری، انگیزة پیشرفت، خالقیت، همدلی انعطاف

 های اخالقی مدیران  ویژگی پذیری، خونسردی، نفوذ کالم حسن خلق، نظم و انضباط، راستگویی، مسئولیت

های نوین مدیریت  تحصیالت مرتبط، مهارت در نظارت و راهنمایی، آشنایی با تکنیک

ارت در داری و روش تدریس، مه آموزشی، یادگیری مستمر، آشنایی با فنون کالس

 های مربوطه نامه پژوهی، کسب گواهی اقدام

 های فنی مدیران  شایستگی

ریزی، مهارت در کار تیمی، ارزیابی  مهارت در مدیریت منابع انسانی، مهارت برنامه

صحیح کارکنان، ایجاد و حفظ انگیزش، مدیریت منابع مالی، مدیریت امور اداری، 

 مدیریت سالمت، مدیریت مشارکتی 

 های مدیریتی  شایستگی

آشنایی با جغرافیای مدرسه، توان جلب مشارکت والدین و جامعة محلی، معرفی 

 های مدرسه، مدیریت فضای مدرسه، ارتقای جذابیت محیط مدرسه  ها و توانایی قابلیت
 مهارت در مدیریت محیط مدرسه 

، دارا بودن انگیزش پذیری در گفتار و رفتارها، مفاهیم انعطافبر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

پیشرفت فردی و شغلی، خالقیت و همسویی با تحوالت نوین و احساس همدلی و همکاری با 

در رابطه با . شد شناختی مدیران مدارس شناخته های روانآموزان و کارکنان مدرسه از ویژگیدانش

و صداقت، های اخالقی مدیران مدارس، مفاهیم حسن خلق، نظم و انضباط، راستگویی ویژگی

همچنین . وگو شناسایی شدند پذیری، خونسردی و تسلط بر اعصاب و توانایی گفتمسئولیت

، به دو بخش دانش عمومی مدیران و دانش تخصصی مدیران و مفاهیم های فنی مدیرانویژگی

داشتن تحصیالت دانشگاهی، آشنایی با فنون نظارت و راهنمایی آموزشی، ارتقای مستمر و کسب 

های های تدریس، تسلط بر مهارتداری و روشهای مربوطه، آشنایی با فنون کالسامهگواهی ن

های تحصیلی مدرسه، تسلط بر شیوة انجام سنجش و ارزشیابی تحصیلی، آشنایی با انواع رشته

دو مقولة فرعی  های مدیریتی بهویژگی. پژوهی تقسیم و شناسایی شدند پژوهی و درس اقدام

نی و مدیریت عملیاتی تقسیم شد که مدیریت منابع انسانی شامل ارزیابی مدیریت منابع انسا
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آموزان، کار تیمی و برقراری نظام انگیزشی و دادن به کارکنان و دانش صحیح کارکنان، اهمیت

مدیریت عملیاتی شامل مدیریت منابع مالی، داشتن برنامه و هدف، مدیریت سالمت، مدیریت امور 

یادگیری و توسعة -های فوق و پرورشی، کنترل فرایند یاددهیت برنامهاجرایی و اداری، مدیری

های مدیر در حوزة محیطی مفاهیمی مانند در نهایت، در رابطه با ویژگی. مشارکت اولیا است

آموز، معرفی توانایی و آشنایی با جغرافیای مدرسه، آشنایی با شیوة کار مدارس برتر، جذب دانش

 .اعتماد اولیا و ارتقای جذابیت محیط مدرسه شناسایی شدهای مدرسه، جلب موفقیت

های دخترانة شهر شدن مدیران مدارس در دبیرستان ایالزامات حرفه: پرسش دوم پژوهش

 مشهد کدامند؟

شدن مدیران مدارس نیز از تحلیل  ایبه منظور پاسخ به پرسش دوم و شناسایی الزامات حرفه

 73شده،  های گردآوری در نتیجة دو مرحله کدگذاری داده ها و اسناد استفاده شده کهمصاحبه

های ترین مقوله مهم. بندی شدند مفهوم اصلی شناسایی شد که در چهار دسته مقولة اصلی طبقه

ساالری در انتخاب مدیران، بازتعریف وظایف  های پژوهش شامل شایسته اساسی مستخرج از داده

ای و  های مدیریت اثربخش، و حرفهبرای بهبود مهارتهای ویژه های مدیران، آموزشو مسئولیت

 (. 9جدول)کردن فرایند جذب و استخدام مدیران است  علمی
 

 شدن مدیران مدارس ای الزامات حرفه. 5جدول 

 ها مقوله شده مفاهیم شناسایی

انتخاب مدیران شایسته، سیستم ارزیابی عملکرد مدیران، استعداد مدیریت، منشور 

 ی مدیریت مدارس، سیستم انتخاب و انتصاب مدیران شایسته ا اخالق حرفه

ساالری در انتخاب مدیران  شایسته

 مدارس

های فوق  آموزان، مدیریت فعالیت تعیین نقش مدیران در حمایت از یادگیری دانش

برنامه، نقش مدیران در مدیریت سرمایة انسانی مدرسه، نقش مدیران در مدیریت 

 ش، ایجاد انگیزش و مدیریت روابط انسانی فناوری اطالعات در آموز

های  بازتعریف وظایف و مسئولیت

 مدیران مدارس 

پروری در مدیریت مدرسه، شبکة  های ضمن خدمت مدیریت، جانشین ارائة آموزش

 مدیران مدارس

های ویژه برای بهبود  آموزش

 اثربخشی مدیریت 

مدیران توسط همکاران،  ای برای انتخاب مدیران، انتخاب تعیین معیارهای حرفه

نامه یا تأییدیة مدیریت  نفعان در انتخاب مدیر، دریافت گواهی مشارکت همة ذی

 مدرسه

کردن فرایند  ای و علمی حرفه

 انتخاب مدیران مدارس 
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های آنان، داشتن تمایل و استعداد  ها، انتخاب مدیران بر اساس شایستگیطی تحلیل مصاحبه

ن برنامة درسی، آموزش و سنجش، توانایی مدیریت مالی و انسانی، مدیریت، داشتن دانش پیرامو

ای، مهارت در هدایت و رهبری گروهی و سازماندهی امور از مفاهیم مربوط داشتن اخالق حرفه

های همچنین، تدارک حمایت. ساالری در انتخاب مدیران مدارس شناسایی شدند به مقولة شایسته

آموزان، به کارگیری ساز و کار حمایتی و انگیزشی،  ادگیری دانشتر مدیران برای افزایش یگسترده

ای با معلمان و کارکنان مدرسه، داشتن تعامل معنادار مدرسه با اولیای داشتن همکاری حرفه

آموزان، آموزان، مدیریت مؤثر عملیات و منابع مدرسه برای ترویج موفقیت تحصیلی دانش دانش

زدایی نقش مدیران فعلی و لزوم وضعیت مطلوب مدرسه، ابهامداشتن تصویری روشن از اهداف و 

های مدیران تجدید نظر در کار مدیران از مفاهیم مربوط به مقولة بازتعریف وظایف و مسئولیت

شده و مشارکتی، ایجاد یک   ها، تأکید بر مدیریت توزیعطی تحلیل مصاحبه. گردد مدارس بازمی

آموزان، افزایش ظرفیت ارتقای موفقیت تحصیلی و رفاه دانشانداز آموزشی برای مأموریت و چشم

کننده در مدرسه از جمله مفاهیم مربوط به مقولة  ای پرسنل مدرسه، ایجاد جو حمایتحرفه

همچنین، تعیین . های مدیریت اثربخش شناسایی شدندهای ویژه برای بهبود مهارتآموزش

معلمان شایسته و مستعد برای احراز جایگاه  ای برای انتخاب مدیران، انتخاب معیارهای حرفه

تر کردن حرفة مدیریت، تناسب بین مدرک و عمل از جمله مفاهیم مربوط مدیریت مدارس، جذاب

 .کردن فرایند جذب و استخدام مدیران مدارس شناسایی شدند ای و علمیبه مقوله حرفه

 گیریبحث و نتیجه

های نوین آموزشی و تغییرات  رس در نتیجة چالشهای مدیران مدا امروزه به دلیل تغییر نقش

مراتبی مدارس را به اثربخشی الزم  های رسمی و سلسله سازمانی دیگر، عمل در چارچوب

« شدن ایحرفه»رساند و مدیران مدارس در این محیط سرشار از چالش، بیش از گذشته نیازمند  نمی

ها و دانش خاصی  ها، مهارت ها، توانایی گیمدیران مدارس باید دارای ویژ(. 2079ملیتلو، )هستند 

ها باید  آن. آموزان را راهبری کنند یادگیری دانش -باشند تا بتوانند با کمال اطمینان، فرایند یاددهی

تر بدانند که چگونه باید  همة عوامل الزم و مؤثر در تربیت و ادارة مدرسه را بشناسند و از همه مهم
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های مدیر باید قبل از پرداختن به مدیریت  دانش، آگاهی و مهارت. ندها کار کنها و روی آنبا آن

اگر دانش، نگرش و رفتار  (.7913کاوه، )در حدَی باشد که نیاز به آزمایش و خطاهای مکرر نباشد 

ای مورد نیاز برای تصدی این شغل  شغلی مدیران آموزشی برگرفته از دانش و تخصص حرفه

. ترین مانع برای بهسازی و نوسازی نظام آموزشی به حساب آیند عمدهتوانند ها خود مینباشد، آن

 . شدن مدیران مدارس شناسایی شد ای ترین ابعاد و الزامات حرفه در این راستا، در این پژوهش مهم

ای شدن مدیران مدارس در این پژوهش شناسایی  هایی که به عنوان ابعاد حرفه ترین مقوله مهم

های  های اخالقی مدیران، شایستگیشناختی مدیران، ویژگی های روانگیاند از ویژ شد، عبارت

های  در رابطه با ویژگی. های مدیریتی و مهارت در مدیریت محیط مدرسه فنی، شایستگی

ای توانایی حل مسئله، قوة ابتکار و  معتقدند افراد حرفه( 2077) 7شناختی، دیویس و دیویس روان

. های جدید به صورت متفاوت را دارندگرفتن نقش عهده توانایی بهخالقیت، قدرت تفکر متمایز و 

بخشی دارند که کارکنان را به انجام  بخش بوده و نیروی انگیزه مدیران در قالب رهبران مدارس الهام

آنان نسبت به مسائل به ظاهر ساده، اما مخرب در مدرسه هوشیارند و قدرت . کنندامور ترغیب می

های غیر رسمی در میان خوبی از روابط و وجود گروه روزانه را دارند و به بینی اشتباهاتپیش

حسن خلق را های فردی،  از بین ویژگیشوندگان  مصاحبهدر این پژوهش، . اندکارکنان مدرسه آگاه

آنان معتقدند . دانند ای برای پیشبرد اهداف آموزشی در مدرسه میترین سالح مدیران حرفهقوی

ها حکومت کنند و همه را توانند بر دلن اخالق و برخوردی خوش و نیکو میمدیران با داشت

. ای خاص داردطور که نتایج تحلیل اسناد نیز به این مقوله اشاره همان. همراه و همگام با خود کنند

گرایی، کرامت نفس، ها و عقاید دیگران و داشتن خصوصیات تکلیف احترام به احساسات و ارزش

شناسی، خودباوری، همدلی و داشتن  گری، کارآمدی، وقت حترام، اعتماد، ایثارامانتداری، ا

همچنین،  .شمارد های متعادل، کارآمد، نشاط آفرین، منسجم و پویا را برای مدیران مهم برمی ویژگی

ها، نظم و انضباط زمانی بسیار تأثیرگذار است که همراه با حسن با توجه به نتایج تحلیل مصاحبه

                                                           
1. Davies & Davies 
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گرایی، طور که در اسناد مورد تحلیل نیز به نظم و انضباط، جدیت و قانون همان. دخلق باش

شوندگان، راستگویی و صداقت  بنا بر اظهار مصاحبه. مداری نیز اشاره شده است پذیری و قانون نظم

آموزان شده و اثر مثبت این  اش باعث جلب اعتماد کلیة کارکنان و دانش مدیر در همة مراحل کاری

طور که در سند تحول نیز به راستگویی و صداقت در کالم و  همان. خوبی قابل درک است ماد بهاعت

 . رفتار تأکید شده است

طور  همان. های بسیار الزم دیگر در انجام امور مدیریتی استپذیری از جمله ویژگیمسئولیت

کند و گی را قبول میشوندگان مدیر با قبول پست مدیریت مسئولیت بزرکه بنا بر اظهار مصاحبه

همچنین، در سند تحول بنیادین آموزش و . آمده در مدرسه باشد باید پاسخگوی همة مسائل پیش

پذیر و پاسخگو در مدرسه اشاره شده  پرورش نیز به استقرار نظام مدیریت اثربخش و مسئولیت

مدیر . کافی نیستشوندگان الزم است، اما داشتن تحصیالت دانشگاهی بنا بر اظهار مصاحبه. است

هایی چون وجود مؤلفه. های دیگری نیز داشته باشد که ربطی به تحصیالت او نداردباید ویژگی

روزکردن  آموزان و معلمان، بهآشنابودن مدیر و تسلط او بر فنون نظارت و ارزشیابی تحصیلی دانش

برای اطالعات  های ضمن خدمت مناسبهای نوین مدیریت، شرکت در دورهدانش خود با تئوری

داری و آشنایی با فنون تدریس،  و آگاهی خود از مسائل مورد نیاز در مدیریت، داشتن سابقة کالس

های تحصیلی مدرسه خویش و سابقة شرکت در جشنواره داشتن اطالعات کافی دربارة رشته

دی بود که پژوهی و تسلط کامل بر انجام آن و تشویق همکاران خود به شرکت در آن از موار اقدام

طور که در تحلیل اسناد نیز به  همان. شوندگان بودها مورد توجه مصاحبه نسبت به سایر مؤلفه

شناسی و داشتن تحصیالت دانشگاهی مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، روانمواردی مانند 

شی های آموزهای سازمان و مدیریت، گذراندن دوره شناسی اجتماعی، آشنایی نسبی از تئوری روان

های الزم، آشنایی و آگاهی از اهداف دورة  های جدید و دستیابی به گواهینامهبرای کسب توانمندی

 از حمایتهای پژوهشی و مطالعاتی، تحصیلی و برنامة درسی ملی، آشنایی و آگاهی از فعالیت

 دهش اشاره و توجه نیز مدرسه در کارآفرینی و خالقیت روحیة تقویت، مجرب و فعال پژوهشگران

 .است
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های مختلفی را شامل شناختی مدیران جنبه های روانها نشان داد ویژگینتایج تحلیل مصاحبه

پذیری در گفتار ترین مفاهیم آن انعطاف شوندگان مهمکه در این میان، بنا به اظهار مصاحبهشود می

دیری که منعطف نیازی برای سایر مفاهیم باشد، زیرا م تواند پیشو رفتار است که این خود می

عواملی مانند دارابودن انگیزش پیشرفت  .تواند با شرایط خاص خود را وفق دهدراحتی می است به

آموزان  فردی و شغلی، خالقیت و همسویی با تحوالت نوین و احساس همدلی و همکاری با دانش

 . رس باشدشناختی مدیران مداهای روانتواند از عوامل مؤثر و مهم ویژگیبه نوبة خود می

های دادن کارها و مسئولیت برقراری نظام انگیزشی و ایجاد محیطی سرشار از انگیزه به انجام

ای مدیران از دیدگاه های حرفهآموزان یکی از مهارتمحوله بر عهدة معلمان و دانش

آموزان و شوندگان بود که در بررسی اسناد نیز به کشف و هدایت استعدادهای دانش مصاحبه

 . است یت روحیة پرسشگری و پژوهشگری در بین آنان توجه شدهتقو

های مدیران مدارس  ترین چالش توانایی مدیریت منابع مالی، به ویژه امروزه که یکی از مهم

داشتن اطالعات کافی . های مدیران استترین شایستگی محدودیت منابع مالی است، یکی از مهم

نقش مهمی در ادامة کار مدیر در طول سال تحصیلی دارد از دربارة مدیریت منابع مالی مدرسه که 

آشنایی با مقررات مالی نظر اکثر مطلعان کلیدی مهم است و طبق تحلیل اسناد مورد بررسی، 

های مکمل و فوق نام، آشنایی با مقررات مالی مربوط به فعالیتمربوط به دریافت شهریه و ثبت 

 کارهای و ساز طراحی ،مالی عملکرد سازی شفاف و مصارف و منابع ةبهین مدیریتبرنامه، 

 داشتن .است شده بیان خیریه امور و موقوفات قبیل از دولتی غیر و دولتی مالی منابع به بخشی  تنوع

 انجام طول در مدارس مدیران موفقیت در مؤثر عوامل از آینده برای اندازیچشم و هدف برنامه،

 .است شانوظایف

 مدیر یک باید که است مفاهیمی جمله از اداری و اجرایی امور مدیریت ،هامصاحبه تحلیل طی

 از هاآن به موقع به پاسخ و اداره ارسالی هایبخشنامه با مدیر کامل آشنایی .باشد داشته ایحرفه

 از یکی کردند، اشاره آن به شوندگانمصاحبه اکثر اینکه بر عالوه که بود کلیدی نکات جمله

 ذکر با نیز تحلیل مورد اسناد در که طور همان باشدمی نیز نمونه مدیر تخابان برای هامالک

 اشاره آن به مدرسه امتحانات و آمار دفتر سناد، سیستم در نام ثبت نحوة از آگاهی مثل جزئیاتی
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 یکی شوندگانمصاحبه دیدگاه طبق پرورشی و برنامه فوق مکمل، هایفعالیت مدیریت .است شده

 را آموزاندانش انگیزة شود، ورزیده اهتمام آن به همکارانش و مدیر توسط اگر که است عواملی از

 در بخشی تنوع باعث هافعالیت این وجود زیرا کند؛ می بیشتر تحصیلی پیشرفت و راه ادامه برای

های مکمل و آشنایی با فعالیت به نیز تحلیل مورد اسناد در که ایگونه به .شودمی تحصیلی روند

گانة فرهنگی و هنری نیز اشاره شده  آموزی، مسابقات هشتها و شورای دانشرنامه، تشکلفوق ب

  .است

یادگیری یکی از اهداف مهم و حیاتی در آموزش و به تبع از وظایف  -کنترل فرایند یاددهی

پیگیری عملکرد آموزشی معلمان، . ای ورزندخطیر مدیران مدارس است که باید به آن اهتمام ویژه

آموزان، توجه به  کردن برنامة آموزشی اثربخش در مدرسه، ارزیابی مستمر یادگیری دانش اهمفر

آموزان، ایجاد جو رقابتی سالم یابی مشکالت درسی دانشهای آموزشی معلمان، ریشهدرخواست

گونه همین. های تقویتی از نکات مهم بیان شده توسط مطلعان کلیدی بودبین آنان، برگزاری کالس

های نوین و اعتباربخشیدن ز در اسناد به ارتقای کیفیت فرایند تعلیم و تربیت با استفاده از فناورینی

 . به نقش یادگیرندگان اشاره شده است

آموزان در کردن نقش اولیای دانش یکی از اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پررنگ

ه نقش مهمی در پیشرفت تحصیلی مشارکت و تعامل والدین با مدرس. فرایند آموزش است

. طور که به دفعات در اسناد مورد تحلیل به آن اشاره شده است همان. آموزان دارد دانش

ها در سند برنامة درسی ملی، ارتقای نقش و جایگاه تربیتی ای خانوادهاعتباربخشیدن به نقش پایه

شوندگان،  طبق نظر مصاحبه. است خانواده در تعلیم و تربیت در سند تحول بنیادین نشان این ادعا

مثالً مدیریت . کنند، آشنایی کامل داشته باشندای که در آن مدیریت میمدیران باید با شرایط منطقه

کند چرا که در این مناطق مشکالت بیشتر از دیگر مناطق در منطقة محروم با مناطق دیگر فرق می

شود که مدیر باید از پس آن یادی همراه میهای ز است و به تبع مدیریت در این مناطق با چالش

ها از نظر جنسیتی و محیط زندگی اشاره شده در اسناد مورد تحلیل نیز توجه به تفاوت. برآید

از جمله راهبردهای مهم در مدیریت موفق، آشنایی با شیوة کار مدارس برتر است، این در . است

معرفی توانایی و  .یر مدارس داشته باشدشود که مدیر تعاملی اثر بخش با ساحالی ایجاد می
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آموزان مفهومی بسیار مهم در آموز و جلب اعتماد اولیای دانشجذب دانش، های مدرسهموفقیت

در اسناد مورد تحلیل نیز به . ای است که نقش مهمی در پیشبرد روند آموزش داردمدیریت حرفه

ارتقای جذابیت محیط یکی  .شده است آموزان و خانواده آنان توجهجلب مشارکت و تعامل دانش

از مفاهیمی است که ارتباط مستقیم با خالقیت و تمایالت مدیر برای تغییرات اثربخش در مدرسه 

 .شودآموزان میدارد که منجر به ایجاد محیطی دلپذیر برای دانش

ظام گذاران ن شدن مدیران مدارس، به سیاست ای شده برای حرفه با توجه به ابعاد شناسایی

ها توجه کرده، و با  شود که در فرایند انتخاب مدیران آموزشی به این مقوله آموزشی پیشنهاد می

های  ها در متقاضیان پست کردن ساز و کارهایی برای شناسایی و تشخیص این ویژگی فراهم

 های یادگیری مدیریتی، نسبت به انتخاب مدیران آموزشی اقدام کنند و نیز از طریق ایجاد فرصت

 . ها را فراهم کنند ای مداوم آن متنوع برای مدیران موجود، زمینه توسعة حرفه

ساالری در انتخاب مدیران، بازتعریف وظایف و  شایستهدر رابطه با پرسش سوم پژوهش نیز 

ای و های مدیریت اثربخش، و حرفههای ویژه برای بهبود مهارتهای مدیران، آموزشمسئولیت

شدن مدیران  ای ترین الزامات حرفه ب و استخدام مدیران به عنوان مهمکردن فرایند جذ علمی

اذعان داشتند اگر در انتخاب مدیران آموزشی، به ( 2077)دیویس دیویس و . مدارس شناسایی شد

های الزم ها، تخصص و شایستگیهای آنان توجه شود و مالک گزینش آنها و شایستگیمهارت

های مذکور در پیشبرد اهداف توجه داشته باشند، زمینة اربرد شایستگیباشد و مدیران نیز به آثار ک

. مناسبی فراهم خواهد شد تا از همة امکانات و منابع در سازمان، به نحو مطلوب استفاده شود

وری بیشتر نظام آموزشی و تحقق اهداف متعالی آن خواهد بود نتیجة این امر در درازمدت بهره

به منظور کارآمد کردن مدیریت ( 7912)به زعم عباسپور (. 7939روزی، پورکریمی، فرزانه و نو)

ساالری در سطوح مختلف آموزش و پرورش، تجدید نظر در راهبردها و آموزشی، اعمال شایسته

از . راهکارهای موجود، و تغییر و اصالح مدیریت آموزشی، اقدامات مؤثری باید صورت گیرد

و اجرای قوانین مربوط به عزل و نصب مدیران آموزشی بر جمله اینکه باید به تهیه، تصویب 

اساس اصول علمی، منطقی و عینی حاصل از تحقیقات علمی و تجربیات مثبت جهانی پرداخت و 
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هیئت راهبران آموزشی نواحی جنوبی که سازمانی غیر . مدیران شایسته را جذب و به کار گرفت

کند، ایالت اقدام می 72است و به بهبود آموزش در انتفاعی در انتخاب مدیران مدارس در آتالنتا 

ساالری در انتخاب مدیران مدارس را هدف قرار داده است  ، شایسته2007در گزارش خود در سال 

های معیارها و روش. تا افرادی که تمایالت و استعداد زیادی برای مدیریت دارند، انتخاب شوند

واجدین شرایطی که پیرامون . مادگی مدیران توسعه یابدهای آ ساالرانه در برنامه انتخاب شایسته

آموزان بسیار برنامة درسی و آموزش دانش داشته و همچنین، افرادی که برای کمک به دانش

نیز در ( 7913)ایزدپناه (.  207، 7بوچامل، باسکو و مارکوت)مشتاق هستند، گزینش شوند 

بنا بر . کنددیران آموزش و پرورش تأکید میانتصاب م نامةپژوهش خود به عامل بازنگری آیین

اندیشی یک آسیب  شوندگان در این پژوهش، انتخاب مدیران بر مبنای مصلحت اظهارات مصاحبه

در اسناد مورد تحلیل نیز به گزینش مدیران بر اساس شایستگی و پیشگامی آنان در . جدی است

تربیت، جذب و توانمندسازی و  معیارهای علمی، کارآمدی و باور به اهداف نظام تعلیم و

 . بازآموزی مدیران در سطوح مختلف اشاره شده است

. شوندگان بودهای مورد تأکید مصاحبههمچنین، داشتن تمایل و استعداد مدیریت از مقوله

نشان داده است که عوامل مالی، اختیار متناسب با مسئولیت، ( 7912)های پژوهش موسوی یافته

و مشکالت شخصی، انگیزش، مدرک تحصیلی و سابقة خدمت بیشتر از سطح ثبات شغلی، مسائل 

داشتن . متوسط باعث عدم تمایل دبیران برای احراز پست مدیریت در مدارس دخترانه بوده است

دانش پیرامون برنامة درسی، آموزش و سنجش، توانایی مدیریت مالی و انسانی، داشتن اخالق 

ی گروهی و سازماندهی امور از مفاهیم مورد تأکید ای، مهارت در هدایت و رهبرحرفه

 . ای در مدارس استدهندة مدیریتی حرفه شوندگان و اسناد بود که نشان مصاحبه

شوندگان، در مسیر تقال جهت بهبود مدیریت مدارس پیش از همه به  بنا بر اظهارات مصاحبه

این رو، باید در کار مدیران  از. نیازمندیم« های مدیران مدارسبازتعریف وظایف و مسئولیت»

                                                           
1. Bouchamma1, Basque & Marcotte 
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عالوه بر . هایشان صورت گیرد زدایی از درک آنان نسبت به ایفای نقش تجدید نظر شود و ابهام

های یافته. آموزان ممکن شود تر از مدیران برای افزایش یادگیری دانشهای گستردهاین، حمایت

و ابراهیم ( 7939)سرچهانی  بنی، قنبری و ، نصیری ولیک(7939)های مهری و همکاران پژوهش

اند که بین حمایت مدیران و رشد بر لزوم حمایت از مدیران داللت داشته و پی برده( 2077)

رسد اکثر مدیران مدارس به با این حال، به نظر می. ای دبیران همبستگی باالیی وجود داردحرفه

اطالعند ت آموزشی بیهای مدیریت از وظایف مدیریعلت عدم تخصص، فقدان یا کمبود دوره

 (. 7912اصغریان جویباری، )

بهبود »المللی را به نام  ای بینسازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پروژه 2002در سال 

یکی از . کشور در اجرای آن مشارکت فعالی داشتند 22آغاز کرد، به طوری که « مدیریت مدرسه

های مدیران مدارس یف وظایف و مسئولیتهای این پروژه به بازتعرراهبردهای حاصل از یافته

به استناد (. 7932آبادی و عبدالحسینی، زین)آموزان اشاره دارد برای افزایش یادگیری دانش

به عنوان یکی دیگر از « بخشیدن به حرفة مدیریت آموزشگاهی جذابیت»های این پژوهش،  یافته

ای و به این راهبرد از طریق حرفهراهبردهای بهبود مدیریت مدرسه معرفی شد و راه دستیابی 

های انگیزشی و همچنین، تمرکز بر کردن فرایند جذب و استخدام، به کارگیری مکانیسم علمی

 .جذابیت نسبی دستمزد عنوان شد

ای برای جذب و استخدام مدیران مدارس شوندگان، روندی حرفه بنا بر اظهارات مصاحبه

شده  راهبردهای شناسایی. ایران جذبة چندانی ندارد وجود ندارد و مدیریت در آموزش و پرورش

المللی بهبود مدیریت مدرسه نیز همخوانی دارد که  های حاصل از پروژة بیندر این پژوهش با یافته

آبادی و عبدالحسینی، زین)ترکردن بیشتر حرفة مدیریت مدرسه اشاره شده است در آن به جذاب

های انگیزشی را پژوهش خود عوامل مالی و عدم مکانیسمهای در یافته( 7912)موسوی (. 7932

بنا . کندتمایلی افراد واجد شرایط نسبت به احراز پست مدیریت مدرسه عنوان می از جمله علل بی

شوندگان، برای احراز پست مدیریت مدرسه باید از افراد متخصص، مجرب،  بر اظهار مصاحبه

یی تأکید شود، قدرت قانونی و اختیارات بیشتری به متعهد و ماهر بهره برد، بر عدم تمرکزگرا

 . های انتخاب و انتصاب مدیران را بازبینی کردمدیران عطا کرد، و شیوه
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ای ای حاشیهها به مسئلهدر ایران موضوع انتخاب مدیران مدارس و بررسی عملکرد سالیانة آن

نقش پررنگ سالیق و روابط در  ایاهمیت تبدیل شده است که نمود بیرونی این نگاه حاشیه و کم

مؤید این امر است که با ( 7937)نتایج پژوهش سیاوشی زنگیانی . انتخاب مدیران مدارس است

توجه به بخشنامه و اسناد موجود در دولت جمهوری اسالمی ایران در بیست سال گذشته در 

های گذشته  سال های های انتخاب مدیران تجدید نظر نشده و هنوز بر اساس دستورالعملشاخص

ها در وضعیت موجود شود و در بین مدیران با سابقه مدیریتی مختلف هر یک از شاخصعمل می

در پژوهش دیگری عدم برخورداری مدیران از ( 7912)موسوی . با حالت مطلوب فاصله دارد

پست اختیار متناسب با مسئولیت را از جمله علل عدم تمایل افراد واجد شرایط نسبت به احراز 

 . کنند مدیریت مدرسه قلمداد می

شدن مدیران مدارس  ای ای به عنوان یکی دیگر از الزامات حرفه بهبود مستمر و رشد حرفه

های خود را به دیگران انتقال مدیران باید مادام از تجارب دیگران بیاموزند و آموخته. شناخته شد

بنی، قنبری و  نصیری ولیک. رکت کننددهند و همسو با تحوالت نوین، همپای تحوالت روز دنیا ح

های پژوهش خود نیاز به بهبود مستمر را برای مدیران مدارس مهم در یافته( 7939)سرچهانی 

به نیاز برای بهبود مستمر مدیران مدارس اشاره ( 2077)در پژوهشی دیگر، گالوایز . انگارند می

وندگان، راهبرد آموزش و بهسازی ش نا بر اظهار مصاحبهب(.  793حیات و همکاران، )کند  می

در . مدیران آموزشگاهی به عنوان یکی از مسیرهای تحقق بهبود مدیریت مدرسه مطرح شد

های ترین عامل تغییر، تحول و موفقیت برنامههای اخیر توجه به نقش مدیر به عنوان مهم سال

زیر پرسش قرار گیرد ریزان آموزش مدیران  آموزشی و پرورشی مدرسه سبب شده است کار برنامه

وجوی رویکردهای کارآمدتر برای  های آموزشی و جستریزان به تجدید نظر در برنامهو برنامه

های المللی بهبود مدیریت مدرسه نیز بر لزوم بهبود مهارتپروژة بین. سازی مدیران بپردازند آماده

 (.7932زین آبادی و عبدالحسینی، )کند  مدیریت اثربخش تأکید می

های شده به بهبود آموزش، یادگیری، پژوهش و مهارت ، فرصت ارائه(2079)زعم هیالرد  به

(. 7939بنی، قنبری و سرچهانی،  نصیری ولیک)رهبری، بیشترین تأثیر را بر بالندگی مدیران دارد 

دارد مدیران مدارس در برخی کشورها برای به عهده اذعان می( 2072)عالوه بر این، شلیچر 
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اگرچه نامزدهای پست مدیریت . اندت مدیریت مدرسه، به اندازة کافی آموزش ندیدهگرفتن پس

ها لزوماً در زمینة نوآوری آموزشی، مدیریت امور  مدرسه، از یک زمینة تدریس برخوردارند، اما آن

مالی یا منابع انسانی با صالحیت و شایسته نیستند و از حداقل استانداردهای مدیریت برخوردار 

از آن است که  حاکی( 2077) 7پژوهش گالوایزنتایج (.  793حیات و همکاران، )اشند بنمی

ای مطلوب مدیران به ترتیب شامل گروه مطالعة کوچک، سینمار، های ارائة توسعة حرفهروش

های آنالین های دانشگاهی، مشاوره، دورهمحور، دوره های مسئلهکنفرانس، مربیگری، کارگاه، پروژه

ای مطلوب از نظر های ارائة توسعة حرفه روش(  793)حیات و همکاران . ی بودندو کارآموز

های ملی و ها و کنفرانسها، سمینارها، سخنرانیمدیران را به ترتیب شامل شرکت در کارگاه

اندیشی  های دانشگاهی، مشاوره، جلسات هم، دوره(کتاب، مقاله، منابع آنالین)ای، خواندن منطقه

 . عنوان کردند( مشاهده و کارآموزی)یگری، بازدید از دیگر مدارس مدیران، مرب

، مدیر مدرسه مانند کارگردانی است که در موفقیت مدرسه، (7911)نژاد به تعبیر شعاری

ها را زمانی در حد مطلوب ها را به عهده دارد و این نقشها و بیشترین مسئولیتباالترین نقش

بنابراین، در مسیر بهبود . ای علمی و هنری الزم برخوردار باشدهایفا خواهد کرد که از صالحیت

هایی برای آموزش و بهسازی مدیران به عنوان یک رهبری مدارس، لزوم طراحی و توجه به برنامه

از این رو، در جهت حرکت به سمت بهبود مدیریت مدیران مدارس لزوم . یابدراهبرد ضرورت می

هر یک از الزامات . ناپذیر استوابط مدیریت مدارس اجتنابها، مقررات و ضبازنگری برنامه

گذاران نظام  شدن مدیران مدارس رهنمود مشخصی برای سیاست ای شده برای حرفه شناسایی

ساالری در انتخاب مدیران، بازتعریف وظایف و  توانند با شایسته آموزشی است که می

کردن فرایند  ای و علمی ها، و حرفه به آنهای ویژه  ها، ارائة آموزش ای آن های حرفه مسئولیت

در راستای بهبود عملکرد مدیران مدارس و در نتیجه ارتقای اثربخشی مدارس گام   انتخاب مدیران

 .بردارند

                                                           
1 . Galaviz 
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بررسی انطباق عملکرد مدیران مدارس شهرستان دماوند (. 7912)اصغریان جویباری، علی اصغر 
 . نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران پایان. با وظایف مدیران آموزشی

لتحصیالن رشتة مدیریت آموزشی به اهای افزایش جذب فارغبررسی راه(. 7913)ایزدپناه، نادر 
التحصیالن رشتة مشاغل مدیریتی آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزشی و فارغ

نامة کارشناسی ارشد، ایانپ. مدیریت آموزشی شاغل در آموزش و پرورش شهر اهواز
 .دانشگاه اصفهان

مدیریت بر  .آموزشِ پرورش با مدیریت یادگیری از منظر خالقیت(. 7913)بهرنگی، محمدرضا 
 .   -27، (2)9، آموزش انتظامی

ای مدیران  های حرفه واکاوی صالحیت(. 7939)پورکریمی، جواد، فرزانه، محمد، و نوروزی، میترا 
 .  29-7، (7) ، مدیریت مدرسه. ک پژوهش ترکیبیهای ی یافته: مدارس

بررسی ابعاد توانمندسازی مدیران آموزشی به منظور ارائة چارچوب (. 7911)پور ظهیر، علی تقی
 . 727 -792، (19)20، پژوهی مدیریت آینده. مناسب جهت مدیران مدارس کشور

تحقیقات مدیریت . موزشیهای مورد نیاز مدیران آدانش و مهارت(. 7937)جهانیان، رمضان 
 .  91-79، (9) ، آموزشی

مطالعة (.  793)رضا رضا، و آراسته، حمید آبادی، حسنحیات، علی اصغر، عبدالهی، بیژن، زین
، مطالعات آموزش و یادگیری. ای مدیران مدارسهای توسعة حرفهکیفی نیازها و روش

1(2) ،22-  7 . 
تأثیر ثبات (. 7939)یدنقوی، میرعلی، و سرابی، امید زاده، فتاح، سمنش، بهروز، شریفرضائی

 .92-9 ، 22، مدیریت مدرسه. ساالری گرایی با رویکرد شایستهایمدیریت بر حرفه

ای بررسی نقش عامل ساختاری و امکاناتی در اجرای عملکرد حرفه(. 7932)پور، محمدرضا زینال
دومین کنگره . آذربایجان غربیمدیران از دیدگاه کارشناس مدیریت آموزشی در استان 

 ، مطالعات فرهنگی، تهرانالمللی علوم انسانیبین
مطالعة تطبیقی : مدرسة موفق، مدیر موفق(. 7932)رضا، و عبدالحسینی، بیتا  آبادی، حسن زین

 ،های آموزشی نوآوریمجلة  (.ISSPP)المللی مدیر مدرسة موفق  های پروژة بین یافته
73(7) ، 2-27 . 
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تحلیل شاخص های انتصاب مدیران مدارس ابتدایی استان (. 7937)زنگیانی، علی سیاوشی 
دانشگاه پیام نور تهران، . نامة کارشناسی ارشد پایان. 7913تا  7923از سال  مازندران

 . دانشکدة علوم انسانی

د رش. مدیریت انسانی مدرسه: های امروز جهانمدیریت در مدرسه(. 7911)اکبر  نژاد، علی شعاری
 . 22-21، 93، مدیریت مدرسه

 .  9-27، 229-221، پیوند. اهمیت مدیریت در آموزش و پرورش(. 7911)صافی، احمد 

واکاوی مفهوم ساختار و نقش و اهمیت آن در حل مسائل آموزش و (. 7912)پور، عباس عباس

 . 7- 9، (73)3 مدیریت در آموزش و پرورش،. پرورش

: ای مدیران مدارس دورة متوسطهالگوی توسعة حرفه(. 7939) قنبری، سیروس، و محمدی، بهرام

 .729 -9 7، (2) ، مدیریت مدرسه. یک تحقیق کیفی

بر مبنای )های مدیریتی بزرگان دینی با مدیریت آموزشی نوین مقایسة سبک(. 7913)کاوه، داوود 

 . احد تهراننامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور وپایان(. مدرنیسم و پست مدرنیسم

المللی مدیریت کنفرانس بیندومین . نظریة آشوب در مدیریت آموزشی(. 7939)کمالی، محسن 
 .بهمن، شیراز 23 ها و راهکارها،چالش

های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی  روش(.  793)گال، مردیت، بورگ، والتر و گال، جویس 
 . سمت: تهران. شناسی و روان

بررسی علل عدم تمایل افراد واجد شرایط نسبت به احراز پست (. 7912)موسوی، معصومه 
-پایان. مدیریت مدرسه از دیدگاه دبیران مدارس دخترانة دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان

 .نامة کارشناسی ارشد، رشتة مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان

آبادی،  ا، و محجوب عشرتمهری، داریوش، پرداختچی، محمدحسن، شمس مورکانی، غالمرض

، علوم تربیتی. ای دبیرانبررسی رابطهة بین حمایت مدیریت با رشد حرفه(. 7939)حسن 

27(7) ،77 -39 . 

 . یسطرون: تهران. رهبری و مدیریت آموزشی(. 7939)میرکمالی، سیدمحمد 

ان ابعاد مدل شایستگی مدیر(. 7931)نخعی، سارا، آهنچیان، محمدرضا، و کرمی، مرتضی 

، اولین کنفرانس ملی توسعة پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران. آموزشگاهی

 . ها و سمینارهای توسعة پایدار در علوم جهانالمللی همایشتهران، مرکز بین
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کاوش بالندگی (. 7939)بنی، فخرالسادات، قنبری، سیروس، و سرچهانی، زهرا  نصیری ولیک

 . 7-22، ( )1، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. بنیاد ی دادهامدیران مدارس، نظریه

 گرایی وایبررسی رابطة حرفه (.7937)هویدا، رضا، سیادت، سیدعلی، و قنبری، مرضیه 

اکریل ایران از نظر مدیران شرکت پلی در (فنی، انسانی و ادراکی)های مدیران  مهارت
 .شتة مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهانارشد، رنامة کارشناسیپایان. هاکارشناسان آن
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