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Background and Objective: Professional development is one of the most important issues in the field of
human resources, which results in the emergence of levels of professionalism within employees. In
education, studies on professional development have been done with different approaches: identifying
and determining the professional needs of school principals and teachers; and examining the methods
through which professional development takes place is among the most frequently done ones. Considering
any approach, determining and measuring the dimensions, components and elemenst that construct
professional development of principals and teachers has been essential required. The purpose of this study
was to identify the dimensions and components of professional development and designing a model for
professional development of technical and vocational school principals.
Methods: This research is applied in terms of objectives, qualitative in terms of data and emerging- data
in terms of nature and type of study. The population of the present study consisted of all science and
management experts at the level of staff managers in the Ministry of Education and technical and
vocational colleges, from whom 30 experts were selected as the sample of the study, based on purposeful
snowball sampling. The instrument used in the study was a semi-structured interview for the development
of which the dimensions, components, indicators and national and international theories in the field of
prrofessional development model were studied and applied. First, a significant number of national and
international models, findings, studies, and theories were examined and then through open coding more
indicators were counted and classified into dimensions, components, and indicators by axial coding.
Finally, the categorized indicators were set in the form of a semi-structured interview and opinions of 18
experts were obtained through this form. This process was followed by selective coding through
interviews, Delphi technique, and brainstorming until theoretical saturation was achieved.
Findings: After the research stages and applying three coding procedures (open coding, axial coding, and
selective coding) 10 dimensions, 39 components, and 320 indicators for the professional development
model of technical and vocational school principals were identified and finalized.
Conclusion: Finally, the dimensions of school principals’ professional development in 10 dimensions were
determined in terms of priority, including: knowledge, attitude, intellectual and mental abilities,
management abilities, functional management skills, interpersonal skills, management skills, excellence
and improvement, transformational leadership skills, professional and career skills, and psychological and
personality traits, respectively. These dimensions included 39 components that constituted the final
dimensions and components of the professional development model for technical and vocational school
principals, which involved general knowledge, educational management, school principal, specialized
knowledge, attitude towards human resources, attitude to change, transformation and improvement ,
attitude towards stakeholder participation, attitude to education, attitude to technical and vocational and
skills training, attitude to entrepreneurship, strategic thinking, critical thinking, problem solving, creative
thinking, general ability, vocational ability, technical and professional ability , people’s motivation ,
development training, planning and organizing, consequentialism, collaboration and empathy, team
making, effective communication, networking, attention to stakeholders, organizational awareness,
change and Improvement, authority, Ideal and charismatic influence, inspirational motivation, mental
persuasion, individual attention and considerations, vocational skills, technical and professional skills, selfconfidence, responsibility, honesty, perfectionism, and professional growth.
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مقاله پژوهشی

الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستان های فنی و حرفه ای (با استفاده از رویکرد
نظریهپردازی داده بنیاد نوظهور)
علیرضا کمرئی ،1عباس خورشیدی* ،2،فاطمه حمیدی فر ،3امیرحسین محمودی ،3مهدی

شریعتمداری3

 1گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی  ،واحد تهران مرکزی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران.
 2گروه مدیریت آموزشی  ،دانشکده علوم تربیتی  ،واحد اسالمشهر  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،اسالمشهر  ،ایران
 3گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی  ،واحد تهران مرکزی  ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران  ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :توسعه حرفهی از مهمترین موضوعات حوزه مدیریت منابع انسانی است که پیامد آن ،پدید آمدن مراتبی
تاریخ دریافت 30 :شهریور 1399
تاریخ داوری 15 :آبان 1399
تاریخ اصالح 1 :دی 1399
تاریخ پذیرش 15 :دی 1399

از شاایساتگیهای حرفهای در کارکنان اسات .در آموزشوپرورش ،مطالعات پیرامون توساعه حرفهای ،با رویکردهای مختلف
صاورت گرفته اسات :شاناساایی و تعیین نیازهای حرفهای مدیران و معلمان و تعیین روشهای توساعه حرفهای آنان ازجمله
رویکردهای مهم با فراوانی باال بوده است .در هر رویکردی ،شناسایی و تعیین ابعاد ،مؤلفهها و عناصر سازنده توسعه حرفهای،
در تدوین و تدارک توساعه حرفهای معلمان و مدیران ضاروری بوده اسات .هدف از این پژوهش شاناساایی ابعاد و مؤلفههای
سازنده توسعه حرفهای و ارائه الگوی توسعه حرفهای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی حرفهای میباشد.

واژگان کلیدی:

روش ها :پژوهش حاضارازنرراهداف کاربردی ،ازنررداده کیفی وازنررماهیت و نوع مطالعه داده بنیاد نوظهور اسات .جامعه

توسعه حرفهای مدیران
هنرستانهای فنی و حرفهای
ابعاد توسعه حرفهای
شایستگی حرفهای مدیران
مدارس
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آماری پژوهش حاضار را 30نفر از خبرگان علمی و مدیریتی ساطوح ساتادی وزارت آموزشوپرورش و دانشاکدههای فنی و
حرفهای تشاکی میدهند که بر اسااس روش نمونهگیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی انتخابشادهاند .فرایند مصااحبه،
بارش فکری و فن دلفی (در ساه دور) بر روی خبرگان اجرا شاد ،و در مصااحبه با نفر هددهم همگرایی حاصا گردید و به
اشاباع نرری رساید ،بهنحویکه مصااحبههای بیشاتر ،االالعات جدیدی را ارائه نمیکرد .ابزار ساندش ،فرم مصااحبه نیمه
ساختار یافته است که برای تنریم آن ،ابتدا الگوها ،یافتهها ،مطالعات و نرریه های ملی و جهانی در زمینه توسعه حرفهای
بررسای شاد و ساس از الریق کدگذاری باز و در مصااحبه با خبرگان،کدهای بیشاتری احصاا و اضاافه گردید .در گام بعد ،به
مدد کدگذاری محوری ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای سازنده آنها البقهبندی و پرسشنامه برای خبرگان ارسال گردید.
یافتهها :بعد از الی مراح پژوهش و بکار بساتن ساه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 10بعد،
 39مؤلفه و 320شااخص برای الگوی توساعه حرفهای مدیران آموزشاگاهی هنرساتانهای فنی حرفهای شاناساایی و نهایی
گردید.
نتیجههگیری :درنهاایات ،ابعاد توساااعه حرفهای مدیران در  10بعد  ،به ترتیب اولویت شاااام بعد دانش ،بعد نگرش ،بعد
توانااییهاای فکری و ذهنی ،بعاد توانااییهاای مادیریتی ،بعاد مهاارتهاای مادیریتی عملکردی ،بعاد مهاارتهاای میاان فردی ،بعاد
مهارتهای مدیریتی تعالی و بهبود ،بعد مهارتهای رهبری تحولآفرین ،بعد مهارتهای حرفهای و شاا لی ،بعد ویژگیهای
روانشااناختی و شااخصاایتی تعیین گردید .ابعاد یادشااده  39مؤلفه که عناصاار سااازنده الگوی توسااعه حرفهای مدیران
آموزشاگاهی هنرساتانهای فنی حرفهای محساوب میشادند را در برمیگرفت .این مؤلفهها عبارت بودند از :دانش عمومی،
مدیریت آموزشای ،مدیریت آموزشاگاهی ،دانش تخصاصای ،نگرش به منابع انساانی ،نگرش به ت ییر ،تحول و بهبود نگرش به
مشاااارکت ذینفعاان ،نگرش به تعلیم و تربیات ،آموزشهای فنی و حرفهای و مهاارتی ،کارآفریناانه ،تفکر اساااتراتژی  ،تفکر
تحلیلی ،ح مسائله ،تفکر خالق ،توانایی عمومی ،توانایی حرفهای ،توانایی فنی و تخصاصای ،انگیزش افراد ،آموزش توساعه،
برنامهریزی و سازماندهی ،نتیده گرایی ،همکاری و همدلی ،تیم سازی ،ارتباط مؤثر ،شبکهسازی ،ذینفع مداری ،هوشیاری
ساااازماانی ،ت ییر و بهبود ،اقتادار ،نفوذ آرماانی و کااریزمااتیا  ،انگیزش الهاامبخش ،ترغیاب ذهنی ،توجاه و مالحراات فردی،
مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی و تخصصی ،اعتمادبهنف  ،مسئولیتپذیری ،صداقت ،کمالجویی و رشد حرفهای.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،3فصل تابستان 1400
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مقدّمه
آموزشوپرورش از مهمترین نهادهای اجتماعی کشاور اسات و تحول در
آن میتواند به بهبود شااارای در ابعاد مختلف جامعه مندر شاااود .در
کشاورهای پیشارفته جهان هرکدا ضاعفی مالحره میشاود ،برای بهبود
و اصااالح آن به تددیدنرر در ساااختار آموزشوپرورش روی میآورند؛
این امر بدان جهت اساات که آموزشوپرورش اثربخش ،بسااتر توسااعه
پایدار و موتور محرکه نراام اجتمااعی بهحسااااب میآیاد [ .]1رساااالت
آموزشوپرورش تبدی منابع انساانی به سارمایه انساانی و تربیت انساان
توسااعهیافته ،متخلق به مکارم اخالقی اساات .این رسااالت ساانگین در
بستر نرام تربیتی اثربخش ،تبلوریافته و عینیت پیدا میکند.
نگاهی گذرا به روند تحوالت تاریخ بشااری بیانگر این مطلب اساات که
تمام پیروزیها ،شاکساتها ،ساازندگیها ،ویرانگریها ،ساعادت و شاقاوت
بشار در الول تاریخ مرهون رهبریهای صاحی و ناصاحی بوده اسات و
هیچ عاملی چون مدیریت و رهبری برای سااعادت و تعالی انسااانها و
جوامع مؤثر و ناافاذ نیسااات [ .]2بر این اسااااس مادیریات و رهبری
فرآیندهای آموزشی و تربیتی در چنین سازمانی از ارکان اصلی موفقیت
آن به شامار می آید .شااید بتوان گفت از بین انواع مدیریت ،مدیریت بر
سااازمانهای آموزشوپرورش اهمیت ویژه و راهبردی دارد؛ چراکه روند
پیشاارفت یا پساارفت ی جامعه از آموزشوپرورش آن ناشاای میشااود
[.]2
یافتههای اری بیانگر آن اساات که رسااالت مدیران آموزشااگاهی در
توسعه نرامهای اجتماعی بسیار حیاتی و مهم است؛ زیرا مدرسه مکانی
اسااات کاه باازخورد آن باهکا نراام اجتمااعی منعک میشاااود .براین
اساااس اگر مدیران نقش ارشااادی خود را بهدرسااتی اندام دهند تمام
ارکان ی نرام اجتماعی اصااالح میشااود .قاضاای خوب ،پلی خوب،
صاانعتگر متعهد و ...محصااول نرام آموزشاای و تحت تأثیر جریانات
آموزشای و تربیتی بوده و توسا مدیران رشاد یافته اند و در مهمترین
دوره تربیتی زندگی خویش ،در درون نرام آموزشی و بهویژه در مدرسه
تربیتشدهاند [.]3
مدیران قرن بیسات و یکم باید در ایداد محی های مناساب مدرساه و
کالس ،به توسعه فرهنگهای پشتیبان مدارس ،استفاده از منابع انسانی
و ساااایر مناابع االمیناان یاابناد و درگیر اشاااکاال جادیاد تادوین و اجرای
سایاسات شاوند .مسائولیتهای شا لی مدیران بهواساطه گساترش تقاضاا،
جساتدوی ساریع رشاد در زمینه آموزش و یادگیری ،ت ییر دموگرافی
جمعیت و دسااترساای سااریع به االالعات ناشاای از انفدار فناوریهای
جدید پیچیدهتر شاده اسات .ت ییرات بیشامار و خواساتههای مربوط به
شا رهبری مدرساه ،این امر را ضاروری میساازد که مدیران در ی
دوره آموزش مداوم از یادگیری شارکت کنند [ .]4نهتنها رشاد حرفهای
مدیران برای عملکرد شا لی آنها حیاتی اسات ،بلکه شااخصهایی نیز
وجود دارد که نشاااان میدهد یادگیری مدیر تأثیرات مثبتی بر رشاااد
معلمان ،فرهنگ مدرساه ،اصاالح نراممند آموزشای و پرورش و یادگیری
دانشآموز دارد [.]5
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با توجه به آنچه گفته شاد و آنچه قاب بیان اسات ،اهمیت نقش و جایگاه
مادیریات در هر نراام ،باهویژه در نراامهاای آموزشااای و خصاااوصااااً در
آموزشوپرورش  -بهمثابه روح و قلب نرام  -روشان اسات .از میان همه
اشااکال و سااطوح مدیریت ،مدیریت و رهبری هنرسااتانهای فنی و
حرفاهای باه دلیا پیوناد نزدیا باا آماادهساااازی نیروی کاار و افزایش
قابلیت اشات ال و تولید در جامعه دارای جایگاه منحصاربهفرد و حسااسای
اساات ،بر همین اساااس ،مدیران آموزشااگاهی هنرسااتانها از الریق
آمادهسازی نیروی کار در توسعه ملی هر نرام نقش بیبدی دارند.
حال این سااؤال مطرح میشااود که چگونه میتوان این بخش از نرام
آموزشااای یعنی هنرساااتاانهای فنی و حرفهای و کاردانش را به مرکز
توسااعه و موتور محرکه نرام اجتماعی و اقتصااادی تبدی کرد؟ پاسااخ
ی عبارت سااده اما بسایار مهم اسات ،و آن عبارت اسات از «توساعه
حرفهای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش»؛
زیرا توسعه حرفهای ،تنها وسیلهای است که در اختیار انسان قراردارد تا
به کم آن بتواند به زندگی حرفهای خود شاک دهد و نرام اجتماعی
مدرساه را به سامت تکام و تعالی مساتمر ،هدایت کند .درواقع هرچه
انسااان در مساایر حرفهای خویش توسااعه پیدا کند برای خود ،خانواده،
سازمان ،ملت و نرام جهانی مفیدتر خواهد بود.
توساعه حرفهای ناظر به پدید آمدن مراتبی از شاایساتگیهای حرفهای
در اشاخا و مدیران اسات .بررسای مطالعات نرری و پیشاینه موضاوع،
نشاان میدهد دو مقوله شاایساتگی حرفهای و توساعه حرفهای به پدید
آمدن ویژگیهای رفتاری معین در افراد و اشاخا اشااره دارند .در هر
دو مفهوم عملکرد برتر و اثربخشااای اقاداماات باهعنوان هادف مادنرر
قرارگرفته اسات و حوزههایی مانند دانش ،مهارت و برخی از خصاوصایات
دیگر مانند ساطوحی از انگیزه و صافات شاخصایتی نقطه تمرکز مطالعات
و بررساایها بوده اساات .همچنانکه برخی از الگوهای شااایسااتگی بر
مهارتهای فنی خا ی ش ا یا گروه ش ا لی تأکیددارند و تعدادی
دیگر بر مؤلفههای بیشااتری اعم از دانش ،تواناییها ،مهارتها و سااایر
ویژگیها در ترکیبی از شاایساتگیهای فردی ،ساازمانی و شا لی تأکید
میکنند ،توسعه حرفهای نیز در مفهوم گسترده ،به توسعۀ فرد در نقش
حرفهای خود ،اشاااره دارد [ .]6در خصااو توسااعه حرفهای مدیران،
الگوهایی تدوینشااده اساات که در ادامه بهاختصااار به برخی از آنها
اشاره میشود.
سااجگالیکو ،شاایساتگیهای حرفهای مدیر را شاام مهارتهای تحلیلی،
باازخورد ،گوش دادن فعاال ،توانااییهاای زباانی ،احترام باه دیگران ،تاأکیاد
آگااهی در توانمنادساااازی ،یکادلی ،پشاااتیباانی عااما اجتمااعی ،انتقاال
االالعات ،ح مشاک جمعی ،تمرکز بر مشاتری ،خودکنترلی ،احترام به
فرهناگهاای دیگر ،انعطاافپاذیری ،هادایات ت ییرات ساااازماانی ،دانش
حرفهای ،توساعه تمرکز به خود ،توساعه تمرکز بر دیگران ،رفتار اخالقی،
فرصاات به حقوق صاااحبان سااهام و پشااتیبانی از تنوع ،میدانند [.]7
آساومنگ نیز الگوی رشاد حرفهای مدیر را شاام ابعاد شاخصای ،بین
فردی ،رهبری ،فنی ،حرفه و مشاااوره اعالم نموده اساات [ .]8در الگوی
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بریر و همکاران ،توساااعه حرفهای مدیران شاااام ساااازگاری ،توانایی،
مهاارتهای مدیریتی ،ارتبااط ،ویژگیهای شاااخصااای ،مهاارتهای بین
فردی ،رهبری ،اخالق ،شاابکه و دانش محلی ،ظرفیتسااازی و مدیریت
قلماداد شاااده اسااات [ .]9جاالوچاا و همکااران نیز بر این بااورناد کاه
شاایساتگیهای حرفهای مدیر شاام زیر مؤلفه های شاایساتگی متنی،
شایستگی رفتاری و شایستگی فنی میشود [.]10
کانگ و همکاران در مطالعات خویش دریافتند که شاایساتگیهای مدیر
شاااام شاااایساااتگیهای اجتماعی ،تواناییها و ظرفیتهای کاربردی،
تواناییها و ظرفیتهای شاناختی و فرا شاایساتگی میشاود [ . ]11در
الگوی وسالین

نیز توساعه حرفهای مدیر شاام تفکر سایساتمی ،تفکر

پیشبینی ،صالحیت هنداری ،پذیرش تنوع ،صالحیت فردی ،صالحیت
اقدام و مدیریت راهبردی ذکرشاده اسات [ .]12حسانزاده و همکاران
چهاار بعاد مهاارتهاای موردنیااز مادیران ،توانمنادیهاای موردنیااز ،کاارکرد
مسااائولیات اجتمااعی مدیران و کارکرد توساااعاه و بهبود ساااازمانی را
بهعنوان ابعاد مطالعه خود ذکر کرده و ساااس با اساااتفاده از ماتری
تحلیا تاأثیرات متقاابا دو سااانااریو برای آیناده تادوین کردهاناد [.]13
عاشاقی نیز مدل توساعه حرفهای مدیران در صانعت بانکداری ایران را
شااام  5بعد و 20مؤلفه می داندکه عبارتاند از :شااایسااتگی فکری
ارزشای ،دانش فنی تخصاصای ،ارتباالی ،مدیریتی و توانایی مشاتم بر
بیساات مؤلفه ارزشهای عمومی ،ارزشهای سااازمانی ،بینش و نگرش،
ویژگی شاخصایتی /شاخصای ،دانش مالی بانکی ،دانش فناوری ،مهارت
آموزشا ای پژوهشا ای ،مهارت ارتباط فردی ،مهارت ارتباط بین فردی،
مهاارت ارتبااط باانکی ،مهاارت رهبری ،اعتباار حرفاهای ،مادیریات خود،
مادیریات دیگران ،مادیریات کسااابوکاار ،تواناایی عااالفی ،تواناایی ذهنی،
توانایی تدربی ،توانایی تحصایلی و توانایی فیزیکی [ .]14جوان

لیاولی

و همکاران ،الگوی توساااعه حرفهای مدیران گروههای آموزش بالینی را
موردمطالعه قرار دادهاند .این الگو دارای  6بعد و 26زیر مؤلفه اساات که
عبارتاند از :ابعاد اصالی توساعه هدایت آموزشای ( 4زیر مؤلفه) توساعه
هدایت پژوهشاای ( 3زیر مؤلفه) ،توسااعه هدایت بالینی ( 4زیر مؤلفه)،
توساعه مهارتهای مدیریتی ( 4زیر مؤلفه) ،توساعه مهارتهای رهبری
( 6زیر مؤلفه) و خود توسعه فردی ( 5زیر مؤلفه) بودند [.]15
ابیلی و همکاران بر اساس ترکیب مقاالت مرتب  ،مؤلفههای توسعه
حرفهای مدیران گروههای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالی را در پنج مقولۀ اصلی شام  :مهارتهای رهبری/مدیریتی،
مهارتهای آموزشی ،مهارتهای پژوهشی ،مهارتهای فردی و
مهارتهای مشاورهای مشخص نمود و نتیده گرفت پنج مقولۀ اصلی
حاص از این مطالعۀ فراترکیب ،میتواند الگویی اثربخش برای الراحی
برنامههای توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشی در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش
در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی داشته باشد [.]16
پیری و همکااران نیز در پژوهشااای ترکیبی باه الراحی و اعتباار یاابی
الگوی شااایسااتگی مدیران آموزشاای بر اساااس آموزههای قرآن کریم

A. Khorshidi et al

پرداختهاند که نتایج پژوهش آنها نشااان میدهد الگوی شااایسااتگی
مدیران آموزشاای دارای 4بعد29 ،مؤلفه و 131شاااخص به شاارح زیر
اسااات :الف-بعاد ارزشااای باا  5مؤلفاهی :خادامحوری ،حق ماداری،
عدالتخواهی و ظلمسااتیزی ،معاد باوری ،آخرتگرایی و والیت مداری؛
و  25شااخص .ب-بعد نگرشای با  5مؤلفهی :نگرش به هساتی ،نگرش به
انساان ،نگرش به دنیا و آخرت ،نگرش به مدیریت و نگرش به نرارت؛ و
 25شااخص- .بعد منشای با  10مؤلفهی :اخال  ،اعتدال ،امید ،توک ،
تقوا ،ذکر خدا ،شااکرگزاری ،وفای به عهد ،شاارح صاادر و امانتداری؛ و
 34شاااخص .د-بعد دانشاای با  9مؤلفهی :توانایی برنامهریزی ،توانایی
سااااازماااندهی  ،توانااایی ایداااد انگیزش ،توانااایی رهبری ،توانااایی
توانمندسااازی ،توانایی ارزیابی ،توانایی ایداد فرهنگ مطلوب سااازمانی،
توانایی تصمیمگیری و توانایی نرارت و کنترل؛ و  47شاخص [.]17
نتاایج پژوهش خنیفر و همکااران نیز نشاااان میدهاد مؤلفاههاای الگوی
شااایسااتگی مدیران آموزشوپرورش جهت اسااتفاده در کانون ارزیابی
عبارتاند از :شااایسااتگی دانشاای ،شااایسااتگی حرفهای ،شااایسااتگی
شااخصاایتی ،شااایسااتگی اجرای اجرایی ،شااایسااتگی رهبری و هدایت،
شااایسااتگی ارتباالی و شااایسااتگی ادراکی .که هرکدام از این مؤلفهها
شااام زیرمولفهها و شاااخص هایی هسااتند که بیشااتر آنها در بین
مدیران مدارس ،میانی و عالی آموزش مشاااترک اسااات و در بع ااای
شاااخصها هم متمایز هسااتند [ .]18عصاااره و همکاران نیز معیارهای
شااایسااتگی را شااام معیارهای اصاالی ،فردی ،ش ا لی و سااازمانی و
همچنین  12معیار فرعی و  74زیرمعیار میدانند [.]19
در پژوهش اللوعیاان چهاار معیاار اصااالی شااااما (ویژگیهاای فردی،
مهاارتهاای مادیریتی ،توانااییهاای فردی و عواما ساااازماانی) و 19
شااخصهای آنها شاناساایی و منعک شاده و درنهایت مدل فرایندی
شاااایساااتگیهاای مادیران مناابع انساااانی بخش دولتی باا تاأکیاد بر
سیاستهای کلی نرام اداری ارائه گردیده است [.]20
بر اساااس نتایج تحلی دادههای کمی در مرحله نخساات پژوهشاای که
توسا زارع و همکاران اندام شاده اسات ،الگوی رهبری غالب (رهبری
بین فردی) بیشاترین میانگین را به خود اختصاا داده اسات؛ و لذا از
معیاارهاای مهم در انتخااب مطلعاان کلیادی میتوان باه الگوی رهبری
بین فردی بهعنوان الگوی رهبری غالب اشااره میکنند .آنها در تحلی
دادههاای کمی نیز ،الگوی رهبری بین فردی را باهعنوان الگوی رهبری
آموزشی غالب در مدارس موردمطالعه شناسایی کرده اند .سس  ،الگوی
رهبری اخالقی ،الگوی رهبری تحولی ،الگوی رهبری اقت اااایی ،الگوی
رهبری آموزشااای ،الگوی رهبری مدیریتی ،الگوی رهبری مشاااارکتی،
الگوی رهبری پساااتمادرن و الگوی رهبری تباادلی را در مراتاب بعادی
قرار میدهند .در مرحله دوم ،بر اسااس نتایج بهدساتآمده ،ایفای نقش
مدیریتی ،حمایت دانشآموزان و معلمان ،شااخصاایت مدیر ،احترام به
دیگران ،دغدغه بهبود آموزش ،مشااارکتجویی از مهمترین ویژگیهای
الگوی رهبری غاالاب در مادارس موردمطاالعاه ذکر نموده و الگوی رهبری
بین فردی را الگویی میدانناد کاه بر رواب نزدیا رهبران باا معلماان،
دانشآموزان و دیگر ذینفعان تمرکز دارد [.]21
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نتایج پژوهش رانتز نشاان میدهد ،توجه به شاخصهایی چون شاداب و
برونگرا بودن ،تواضاع ،صابوری ،چالشای بودن ،سان ،مقاومت در برابر
فشااار و شااکیبایی در شااایسااته گزینی نقش مهمی دارند [ .]22نتایج
تحقیق کریسااتاف نیز نشااان داد مدل شااایسااتگیهای مدیران پروژه
عواملی مانند دانش تخصاصای ،انگیزه ،مهارتهای خالق در شاایساتگی
ی مدیر است و مدل ایدادشده میتواند بهعنوان مرجع در توسعه ی
رویکرد یکسارچه برای انتخاب مدیران شایسته باشد [.]23
کانگ و همکاران ،صاالحیت و شاایساتگی مدیران را شاام تواناییهای
مدیریتی ،شاایساتگیهای اجتماعی ،تواناییها و ظرفیتهای کاربردی،
تواناییها و ظرفیتهای شاناختی و فرا شاایساتگی اعالم نمودهاند [.]11
نتایج پژوهش لیکاما نیز نشاان میدهد ،صاالحیت و شاایساتگی مدیران
شاااااما مهاارتهاای آگااهی عااالفی ،اعتماادباهنف  ،خودارزیاابی،
امانتداری ،حفظ نرم ،انعطافپذیری ،نوآوری ،مساؤولیت و غیره اسات
[.]24
چاارچوب نرری پژوهش حااضااار را نرریاه قنبری و محمادی تشاااکیا
میدهاد [ .]25دلیا انتخااب نرریاه ماذکور باهعنوان چاارچوب نرری،
پژوهش حاضااار جامعیت نسااابی این الگو در مقوله توساااعه حرفهای
مادیران آموزشاااگااهی ،همساااو بودن نرریاه باا نرم ملی نراام جمهوری
اساالمی ایران و مطابقت با شارای اجتماعی  ،فرهنگی و سایاسای کشاور
است.
در این نرریاه مادل توساااعاه حرفاهای مادیران مادارس در شاااش مقولاه
اصاالی شاارای علیّ ،پدید ٔە محوری (توس اعه حرفهای مدیران مدارس)،
راهبردهای توسعه حرفهای مدیران ،شرای واسطهای ،شرای مداخلهگر
و پیامدهای توسعه حرفهای مدیران گنداندهشده است.

روش تحقیق
پژوهش حااضااار ازلحاا اهاداف ،کااربردی ازنرر دادههاا ،کیفی و ازنرر
مااهیات و نوع مطاالعاه ،داده بنیااد خود ظهور اسااات .جاامعاه آمااری
موردنرر پژوهش حاضار را همه خبرگان عرصاه تعلیم و تربیت ،بهویژه
سایاساتگذاران و مدیران عالی حوزه ساتادی و اسااتید دانشاگاه مطلع در
حوزه آموزشهای فنی و حرفهای ،تشاااکی میدهند .بر اسااااس روش
نمونهگیری آگاهانه از نوع هدفمند گلوله برفی تعداد  30نفر شاناساایی
و بهعنوان حدم نمونه انتخاب شدند.
ابزار ساااندش ی فرم مصااااحبه نیم سااااختاریافته بود که بر مبنای
کدگذاری باز و کدگذاری محوری تدوین و به خبرگان ارسااال شااد و
مصااااحباه از الریق کادگاذاری انتخاابی ،فن دلفی و باارش فکری در
مصااحبه هددهم به اشاباع نرری رساید .براین اسااس ،ابعاد مؤلفهها و
شاااخصها توساا خبرگان نهایی و اولویتبندی شااد .مددداً الگو بر
اسااس ابعاد ،مؤلفهها و شااخصها ترسایم و توسا خبرگان مورد تائید و
اعتبار یابی قرار گرفت .اعتبار و روایی ابزار ساندش به مدد اجماع ساه
سااویه (اجماع داد ه ها ،اجماع پژوهشااگران ،اجماع روششااناس ای) به
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دسااات آماد .گردآوری االالعاات از الریق مطاالعاه نرریاههاا ،مادلهاا،
یاافتاههاا ،الگوهاا ،پژوهشهاا اعم از ملی و جهاانی در خصاااو الگوهاای
توساعه حرفهای مدیران و یادداشاتبرداری برای شاناساایی کدها آغاز
شاد .ساس در مصااحبه اولیه با خبرگان کدهای جدیدی شاناساایی و به
آن اضافه گردید .کدهای شناساییشده مورد تحلی قرار گرفت تا ظهور
بیشااتری پیدا کنند و بهتدریج اشااباع شااوند .فرآیند مقایسااه مسااتمر
مفاهیم و کدها به قصاد ظهور مقوله محوری ،با تأنی دنبال شاد .ساس
کادگاذاری محوری باهمنرور مقولاهبنادی شااااخصهاا ،در قاالاب ابعااد و
مؤلفهها ،اندام شاد و در مرحله بعدی ،بهصاورت ی فرم مصااحبه نیمه
سااااختاریافته تنریم و در جریان مصااااحبه عمیق ،فن دلفی و بارش
فکری به مدد خبرگان تا اشااباع نرری ادامه یافت .در پایان احصااای
الگو ،ابعااد ،مؤلفاههاا و شااااخصهاا توسااا خبرگاان اعتبااریاابی و
اولویتبندی شااد .روش تدزیهوتحلی دادهها به مدد روش کیفی ،الی
سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی اندام شد.
در این پژوهش ساااؤال اصااالی ،ارائاه الگوی توساااعاه حرفاهای مادیران
آموزشاگاهی هنرساتانهای فنی حرفهای وکاردانش بود .ضامن آن تالش
شد به سه سوال فرعی زیر نیز پاسخ داده شود.
 .1ابعاد الگوی توساعه حرفهای مدیران آموزشاگاهی هنرساتانهای فنی
و حرفهای وکاردانش به ترتیب اولویت کداماند؟
 .2مؤلفاههاای ساااازناده هر یا از ابعااد الگوی مزبور باه ترتیاب اولویات
کداماند؟
 .3شااااخصهای هر ی از مؤلفاههای ساااازنده الگوی مزبور به ترتیاب
اولویت کداماند؟

نتایج و بحث
برای دسااتیابی به پاسااخ سااؤاالت پژوهش تدزیه و تحلی دادهها الی
چهار مرحله اندام شد:
الف :کادگاذاری بااز :در این مرحلاه 120شااااخص باه مادد مطاالعاات ملی
وجهانی و مصاحبه باخبرگان توس پژوهشگر احصا شد.
ب :کدگذاری محوری :در این مرحله  301شاااخص ،در قالب  37مؤلفه
و 10بعد به مدد مصااحبه باخبرگان توسا پژوهشاگر احصاا شاد .الزم به
ذکر اسااات باهمنرور جلوگیری از االنااب متن مقاالاه ،از ذکر جادول
کدگذاری باز و محوری خودداری شده است.
 :کادگاذاری انتخاابی :در این مرحلاه کاه باا بهرهگیری ازنرر خبرگاان
انداام شاااد ،درمدموع برای الگوی توساااعه حرفهای مدیران به ترتیب
اولویت 10بعد 39 ،مؤلفه و  320شااخص مطابق جدول ( )1احصاا و

انتخاب شد :
د :اعتبار یابی الگو :ابعاد ،مؤلفهها و شااخصهای الگوی توساعه حرفهای
مدیران آموزشااگاهی هنرسااتانهای فنی و حرفهای در قالب ی
تنریم و از منرر خبرگان اعتبار یابی شد.

الگو
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 الگوی توسعه حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستان:1 شک
Fig. 1: Model of professional development of high-school principals of Kurdistan Province

 الگوی توسعه حرفهای مدیران آموزشگاهی:2 شک
Fig. 2: Professional development model of school principals
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مؤلفهها و تعدادشاخص های سازنده الگوی توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی هنرستانهای فنی حرفهای، ابعاد:1 جدول
Table 1: Dimensions, components and number of constructive indicators of professional development model of school administrators of vocational technical colleges

تعداد شاخصها
Number of indicators
9

Dimensions

دانش عمومی
مدیریت آموزشی

General Knowledge

4

Educationa management

9

School principal

16

Professional knowledge

6

ابعاد

Componentsمؤلفهها

دانش
Knowledge

مدیریت آموزشگاهی
دانش تخصصی
نگرش به منابع انسانی
تحول و بهبود، نگرش به ت ییر

Attitudes towards human resources

5

نگرش
Attitude

Attitudes to change, transformation and improvement
6
5

نگرش به مشارکت ذینفعان

Attitudes towards stakeholder participation

نگرش به تعلیم و تربیت

Attitudes to education

5

حرفهای و مهارتی، نگرش به آموزشهای فنی
Attitudes to technical, vocational and skills training

9

Entrepreneuria

9

Strategic thinking

9

Critical thinking

8

Problem Solving

6

Creative Thinking

7

General

16

Vocational

16

Technical and professiona

5

Motivation of people

9

Development training

9

Organizing and Planning

6

Consequentialism

6

Cooperation and empathy

5

Team building

9

Effective communication

7

Networking

8

Attention to stakeholders

کارآفرینانه
تفکر راهبردی
تفکر تحلیلی
ح مسئله
تفکر خالق
عمومی
حرفهای

آموزش توسعه
سازماندهی و برنامهریزی
نتیده گرایی
همکاری و همدلی
تیم سازی
ارتباط مؤثر
شبکهسازی

Organizational awareness

ذینفع مداری
هوشیاری سازمانی

10

Change and improvement

ت ییر و بهبود

Authority

7

Ideal and charismatic influence

6

Inspirational motivation

6
5

Mental persuasion
Individual attention and considerations

12

vocational

6

Technical and professional

15

Self Confidence

10

Responsibility

10

Honesty

7

Perfectionism and professional

Intellectual and mental
abilities

توانایی مدیریتی
Managerial ability

فنی و تخصصی
انگیزش افراد

10

7

تواناییهای فکری و ذهنی

مهارتهای مدیریتی عملکردی
Functional management
skills

مهارتهای میان فردی
Interpersonal skills

مهارتهای تعالی و بهبود
Excellence and improvement
skills

اقتدار
نفوذ آرمانی و کاریزماتی
انگیزش الهامبخش
ترغیب ذهنی
توجه و مالحرات فردی
حرفهای
فنی و تخصصی
اعتمادبهنف
مسئولیتپذیری
صداقت
کمالجویی و رشد حرفهای
growth

مهارتهای رهبری تحولآفرین
Transformational leadership
skills

مهارتهای حرفهای و ش لی
Vocational skills

مهارتهای روانشناختی و
شخصیتی
Psychological and
personality skills
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الگوی توساااعاه حرفاهای مادیران آموزشاااگااهی هنرساااتاانهاای فنی و
حرفهای کدام است؟
در پاساخ به این پرساش که الگوی توساعه حرفهای مدیران آموزشاگاهی
هنرساتانهای فنی و حرفهای کدام اسات ،نخساتین یافته پژوهش حاضار

A. Khorshidi et al

یاافتاه بهدساااتآمده با نتاایج مطاالعاات پژوهشاااگرانی همچون خنیفر و
همکاران [ ،]18پیری و همکاران [ ،]17عصاااره و همکاران [ ،]19زارع
و همکااران [ ،]21کریساااتااف [ ،]23لیکااماا [ ]24و کااناگ و همکااران
[ ]11همخوانی دارد.

«الگوی مناساب توساعه حرفهای مدیران آموزشاگاهی هنرساتانهای فنی
و حرفهای» به شرح نمودار زیر بود :
همچناانکاه نمودار فوق نشااااان میدهاد ،الگوی ماذکور مرکاب از

شااخصهای هر ی
کدامند؟

320شاااخص اساات؛ که تمامی افراد نمونه ،یافتههای بهدسااتآمده را

چهارمین یافته پژوهش حاضار بیانگر آن اسات که هرکدام از مؤلفههای
مرکب از شاااخصهای متنوعی اساات که درمدموع مشااتم بر 320
شااخص است که بهمنرور رعایت اختصار به تعدادی از شاخصهای هر
مؤلفه اشاره میشود.

تأیید کردند .یافته بهدساتآمده از حیث همساویی با ساایر پژوهشهای
اندامشااده ،با یافتههای پژوهشااگرانی همچون ابیلی و همکاران [،]16
خنیفر و همکااران [ ،]18پیری و همکااران [ ]17عصااااره و همکااران
[ ،]19زارع و همکاران [ ،]21کریساااتاف [ ،]23لیکاما [ ]24همخوانی
دارد.

ابعاد سازنده الگوی توسعه حرفهای مدیران هنرستانهای فنی حرفهای
کدامند؟
دومین یافته پژوهش حاضاار شااناسااایی ابعاد سااازنده الگوی مذکور،
مشاتم بر 10بعد شاام بعد دانش ،بعد نگرش ،بعد تواناییهای فکری
و ذهنی ،بعد تواناییهای مدیریتی ،بعد مهارتهای مدیریتی عملکردی،
بعاد مهاارتهاای میاان فردی ،بعاد مهاارتهاای مادیریتی تعاالی و بهبود،
بعد مهارتهای رهبری تحولآفرین ،بعد مهارتهای حرفهای و شاا لی
و بعد ویژگیهای روانشااناختی مشااخصای اساات ،که توسا خبرگان
اعتبار یابی شاده اسات .یافته بهدستآمده با نتایج مطالعات پژوهشگرانی
همچون؛ خنیفر وهمکاااران [ ،]18پیری وهمکاااران [ ،]17عصاااااره
وهمکاران [ ،]19زارع وهمکاران [ ]21اللوعیان [ ،]20کریساتاف []23
و لیکاما [ ]24همخوانی دارد.

مؤلفاههاای ساااازناده هر یا
کدامند؟

از ابعااد الگوی مزبور باه ترتیاب اولویات

سااومین یافته پژوهش حاضاار در خصااو

مؤلفههای سااازنده الگوی

مذکور 39 ،مولفه های سااازنده را مشااخص نمود که عبارتند از :دانش
عمومی ،مدیریت آموزشاای ،مدیریت آموزشااگاهی ،دانش تخصااصاای،
نگرش باه مناابع انسااااانی ،نگرش باه ت ییر ،تحول وبهبود نگرش باه
مشااارکت ذی نفعان ،نگرش به تعلیم وتربیت ،آموزش های فنی وحرفه
ای ومهاارتی ،کاارآفرینااناه ،تفکر راهبردی ،تفکر تحلیلی ،حا مسااائلاه،
تفکر خالق ،توانایی عمومی ،توانایی حرفهای ،توانایی فنی وتخصااص ای،

از مؤلفههای ساازنده الگوی مزبور به ترتیب اولویت

بعد دانش
مؤلفه :دانش عمومی
شااخصهایی مانند :ساوابق تحصایلی خوب ،مناساب و مرتب  ،شاناخت
تعلیم و تربیت رساامی عمومی کشااور ،آشاانایی با فرایندهای آموزش،
تربیت و یادگیری ،فهم دقیق اساااناد تحولی نرام آموزشاای ،داشاااتن
االالعات کافی از جهتگیریهای نرام آموزش ای ،شااناخت شاااخهها و
اهداف دورههای تحصیلی و..
مؤلفه  :دانش مدیریت و مدیریت آموزشی
شاااخصهایی مانند :آشاانایی با مبانی و اصااول مدیریت ،آشاانایی با
نرریاههای عمومی مدیریات ،آشاااناایی با ساااازمان ،قوانین و مقررات و
آشنایی با مدیریت آموزشی.
مؤلفه  :دانش مدیریت آموزشگاهی
شااخصهایی مانند :آشانایی با اصاول مدیریت آموزشاگاهی ،آشانایی با
رویکردهای نوین مدیریت آموزشااگاهی ،درک ساااحتهای شااشگانه
تعلیم و تربیت ،شاناخت حوزههای تربیت و یادگیری ،آشانایی با کلیات
برنامه درساای ملی و رویکردهای آن ،آشاانایی با ارزشاایابی پیشاارفت
تحصیلی و...
مؤلفه :دانش تخصصی (هنرستانهای فنی و حرفهای)
شااااخصهایی مانند :تحصا ایالت مرتب با فنی و حرفهای و کاردانش،
شااانااخات شااااخاههاای فنی حرفاهای و کااردانش ،اهاداف ،زمیناههاا و
رشتهها ،آشنایی با پودمانها و استانداردهای آموزش مهارت هنرستانها،
آشانایی نسابی با ابزارها ،تدهیزات و مواد مصارفی هنرساتانها ،شاناخت
نقشهای حرفهای هنرساااتان ،شاااناخت مقررات آموزشااای مرتب با
هنرجویان ،آشنایی با مقررات اداری و مالی مربوط به هنرستانها و...

انگیزش افراد ،آموزش توساعه ،برنامه ریزی وساازماندهی ،نتیده گرایی،

بعد نگرش

همکاری وهم دلی ،تیم سااازی ،ارتباط موثر ،شاابکه سااازی ،ذی نفع

مؤلفه :نگرش به منابع ا نسانی
شااخصهایی مانند :سارمایه پنداشاتن نیروی انساانی ،اعتقاد به توانایی
کارکنان ،اعتماد به کارکنان ،عالقهمندی و دوست داشتن کارکنان ،باور
باه تفااوتهاای فردی کاارکناان ،پاذیرش مسااائولیات رشاااد حرفاهای
هنرآموزان و سایر کارکنان.

ماداری ،هوشااایااری ساااازماانی ،ت ییر وبهبود ،اقتادار ،نفوذ آرماانی و
کااریزمااتیا  ،انگیزش الهاامبخش ،ترغیاب ذهن ،توجاه و مالحراات
فردی ،مهارتهای حرفهای ،مهارتهای فنی وتخصاصای ،اعتمادبهنف ،
مسئولیتپذیری،صداقت ،کمالجویی و رشد حرفهای.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،15شماره  ،3فصل تابستان 1400
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مؤلفه :نگرش به تحول ،ت ییر و بهبود
شااااخصهاایی ماانناد :بااور باهضااارورت کیفیات در آموزش ،بااور باه لزوم
افزایش بهرهوری خادماات آموزشااای تربیتی ،نگرش مثبات باه ت ییر و
بهبود مداوم خود و کارکنان ،باورمندی به امکان ت ییر ،مسئول دانستن
خود در برابر سرمایههای مادی و معنوی جامعه و..
مؤلفه  :نگرش به مشارکت ذینفعان
شاااخصهایی مانند :باور عمیق به رویکردهای مشااارکتی در اداره امور،
باور به نقش شااوراهای درون مدرسااهای ،باور به کار تیمی و همافزایی
ناشا ای از آن ،اعتقاد به تفویض اختیار و واگذاری متناساااب امور ،باور
بهضارورت تعام با ذینفعان درون وبرون ساازمانی ،مسائول و پاساخگو
دانستن خود در برابرذی نفعان.
مؤلفه :نگرش به تعلیم و تربیت
شااخصهایی مانند :مقدس و محترم شامردن تربیت و یادگیری ،امانت
پنداشتن متربیان و هنرجویان ،رابطه تسهی گری بین معلمان و دانش
آموزان در تربیات و یاادگیری ،قبول تفااوت افراد و متنااساااب سااااختن
موقعیتهای متنوع یادگیری ،تعهد به کار مساائولیت نساابت به دانش
آموزان.
مؤلفه :نگرش آموزشهای فنی حرفهای و مهارتی
شااخصهایی مانند :درک ضارورت توساعه آموزشهای فنی حرفهای و
مهارتی در کشااور ،باور عمیق به آموزشهای مهارتی و مفید دانسااتن
آن ،نگرش مثبت به سااااحت تعلیم و تربیت اقتصاااادی دانش آموزان،
باورمندی با شأن و منزلت آموزشهای فنی ،حرفهای و مهارتی و..
مؤلفه :نگرش کارآفرینانه
شااااخصهایی مانند :اعتقاد به خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی ،تمای به
کار در استانداردهای عالی ،تمای به شناسایی و بهرهگیری از فرصتها،
تماایا باه ریسااا پاذیری معقوالناه و معتادل ،اعتقااد باه تدرباه پاذیری،
گرایش استقاللاللبی ،توفیق اللبی ،اعتمادبهنف  ،پیشرو بودن.

بعد  :توانایی فکری و ذهنی
مؤلفه :تفکر استراتژی
شااخصهایی مانند :توانایی ایداد و خلق چشاماندازهای جدید ،توانایی
خلق اساااتراتژیهاای نو و متماایزکنناده ،انادیشااایادن در مورد مناابع و
عواما لختی و خیزش حوزه مادیریات ،توجاه باه تنااقضهاا و تواناایی
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شاااخصهایی مانند :توانایی شااناخت و تعریف دقیق مساائله ،توانایی
تشااخیص اولویتها ،درک تصاامیمگیری منطقی و توانایی بهکارگیری
فرآیندها و اصاااول آن ،توانایی بهکارگیری تکنی های ح مسااائله و
جمعآوری االالعات  ،توانایی تحم نسبی ابهامات وعدم االمینان و...
مؤلفه :تفکر خالق
شااااخصهایی مانند :توجه به همه جوانب ی مسااائله ،تمرکز به ح
مسائله ،بهرهگیری از تکنی های خالقیت ،یافتن راههایی جدید هدایت
فکر بهسااوی ایدههای نو و تازه ،توانایی ارائه ایدههای نو و ارزیابی آنها
قب از اجرا  ِ،مثبت اندیشی و پرانرژی بودن.

بعد :توانایی مدیریتی
مؤلفه :توانایی مدیریتی عمومی
شااخصهایی مانند :ساالمت جسامی و فکری کام  ،داشاتن ساعهصادر،
ساااالمات روانی ،ساااالمتی عااالفی و تواناایی جاذب همکااران و دانش
آموزان ،برخورداری از ذهنیات فلسااافی (جاامعیات ،عمق در تفکر و
انعطافپذیری) ،ایمان تشاکیالتی (اعتقاد به فلسافه ورساایت ساازمان) ،
نقوی و تعهد.
مؤلفه :توانایی مدیریتی حرفهای
شااخصهایی مانند :توانایی در برقراری نرم و ان اباط در محی کاری
و ارتبااط باا کاارکناان ،تواناایی ایدااد نشااااط در محی کاار و باهکاارگیری
روشهای انگیزشای مناساب ،توانایی نرارت مساتقیم بر فرایندهای امور
مالی و اموال واحد آموزشی ،پیشنگری در عل سو رفتار هنرجویان و
مشاااارکات اولیاا و مربیاان در رفع آنهاا ،تواناایی نراارت بر عملکرد
هنرجویان ،توانایی کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان و هنرآموزان و...
مؤلفه :توانایی مدیریتی فنی و تخصصی
شااااخصهایی مانند :شاااناساااایی قابلیتهای منطقه بهمنرور اجرای
مطلوب دوره کاارآموزی و کاارورزی ،تواناایی جلاب مشاااارکات فعاال
بخشهای دولتی و غیردولتی در حمایت از کسابوکارهای هنرجویان و
فارغالتحصاایالن ،توانایی تکمی و بهروزرسااانی تدهیزات هنرسااتان ،
تواناایی نراارت بر کاار مربیاان کاارورزی و کاارآموزی در مراکز مدری
مهارتآموزی  ،توانایی نرارت و راهنمایی هنرآموزان و سااایر کارکنان
و ...

مادیریات بر آنهاا ،انعطااف در برنااماههاا و تواناایی درک و کناار آمادن باا

بعد مهارتهای مدیریتی عملکردی:

واقعیات ،توانایی ارزیابی روند محیطی و تحلی تأثیر آن بر عملکرد و...

مؤلفه :انگیزش افراد
شااخصهایی مانند :تشاویق کارکنان و هنر آموزان خالق و نوآور ازنرر
مادی و معنوی ،توجه به جنبههای مثبت اساتعدادهای افراد وساعی در
اسااتفاده مؤثر از حداکثر پتانساای کارکنان ،ایداد روحیه و نشاااط در
کارکنان و هنر آموزان برای حداکثر تالش و دلسوزی ،ارائه رهنمودهای
الزم به افراد برای تحقق اهداف ،کم به ح مشاااکالت شاااخصااای
کارکنان و هنرآموزان و...
مؤلفه :آموزش و توسعه

تفکر تحلیلی مؤلفه
شااخصهایی مانند :توانایی بررسای گامبهگام مشاکالت در ی

موقعیت،

تواناایی شااانااساااایی عواما کلیادی مؤثر در افزایش عملکرد ،تواناایی
منسدم کردن ایدهها و شیوههای مختلف برای تحقق اهدافٔ،توانایی به
چالش کشاایدن فرضاایههای خود و دیگران ،داشااتن نگرش و واکنش
مثبت نسبت به ت ییرات جدید و...
مؤلفه :ح مسئله

عباس خورشیدی و همکاران
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شاخصهایی مانند :مشارکت دادن کارکنان در امور هنرستان ،برگزاری
جلسااات مسااتمر جهت مرور قوانین و مقررات و بخشاانامهها  ،توسااعه
مداوم خود و مربیگری افراد ارزیابی مساتمر کارکنان در ابعاد مختلف،
برقراری اعتماد متقاب بین مدیر و کارکنان ،درک و شناخت سب های
یادگیری کارکنان و تدارک فرصتهای توسعه برای آنان ،تبدی مدرسه
باه ساااازماان پژوهناده و یاادگیرناده و ترغیاب هنر آموزان و مربیاان باه
دورههای بازآموزی.
مؤلفه :برنامهریزی و سازماندهی
شااااخصهاایی ماانناد :انداام برنااماهریزی قبا از انداام هر کاار در الول و
پ

از اجرای آن ،ساازماندهی و تلفیق منابع برای مقابله با مشاکالت و

اساتفاده مؤثر از فرصاتها ،روشان سااختن وظایف افراد در فرایندهای
کاری ،توانایی سااازماندهی ف اااهای کاری متناسااب با اسااتانداردها و
ضاواب تعیینشاده ،دقت در آراساتگی ظاهری محی آموزشای ،برخورد
فعاالنه با موانع واقدام به رفع آن و ...
مؤلفه  :نتیده گرایی
شااخصهایی مانند :بهکارگیری تکنی های مؤثر بهمنرور بهبود مداوم
و مساتمر فرایندها و نتایج ،آشانایی و تهیه اساتانداردهای معین برای
ارتقاا کیفیات امور ،تالش ماداوم برای عملکرد فراتر از اساااتاانادارد،
پیشبینی موانع بالقوه احتمالی در مسااایر تحقق اهداف ،اعمال نرارت
کمی وکیلی بر مناابع ماالی وغیر ماالی و بهرهوری آنهاا و تحلیا نتاایج
کسبشده از فعالیتها و برنامهریزیها بهمنرور بهینهسازی تصمیمات.

بعد :مهارتهای میان فردی
مؤلفه :همکاری و همدلی
شاااخصهایی مانند :تقویت و اعتالی روحیه همکاری ،ایداد اعتماد و
تفاهم مشاترک در میان همکاران ،تقویت اعتمادبهنف و خودباوری در
همکاران ،تشااویق و حمایت همکاران و گروههای کاری ،کوشااشهای
فرد برای اتخااذ دیادگااه دیگران و دیادن امور از دیاد آنهاا و توجاه
همدالنه (احساسات گرم ،دلسوزی و اهمیت دادن به دیگران).
مؤلفه :تیم سازی
شااااخصهاایی ماانناد :تشاااکیا و توساااعاه تیمهاای اثربخش مبتنی بر
شناخت تواناییهای افراد ،شناخت عوام مؤثر باار عملکاارد کار تیمی،
هماهنگی و تقسایمکار بین همکاران در زمینه شا
به اع اااای تیم در همه شااارای بهالور کام

مورد تصادی ،توجه

و ایداد توافق و اجماع

قاب قبول بین همکاران در فرایند تصمیم سازی و تصمیمگیری.
مؤلفه :ارتباط مؤثر
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شااخصهایی مانند :برقراری ارتباط همهجانبه مورب وموثر ،جساتدوی
موقعیاتهاا ،ایادههاا ،فرصاااتهاا و چاالشهاای محیطی در رابطاه باا حوزه
فعالیت خود ،مشاارکت فعال وساازنده در رویدادهای اجتماعی مرتب با
حوزه فعاالیات ،تعااما باا نهاادهاای حرفاهای مرتب محلی جهات تحقق
اهاداف هنرساااتاان ،تمااسهاای مفیاد باا افراد باانفوذ محلاه جهات تحقق
اهداف آموزشی تربیتی و ...
بعد مهارتهای مدیریتی تعالی و بهبود:
مؤلفه :ذینفع مداری
شااااخصهاایی ماانناد :درک انتراارات باالقوه وباالفعا خاانواده هاا ،ارتبااط
مساااتمر با خانوادهها ،جلاب اعتمااد خانوادهها ،درک نیاازهای بازار کار،
توجاه باه نیاازهاای باازار کاار محلی و منطقاهای ،رعاایات اساااتااناداردهاای
دسااتگاهها سااازمانهای متولی مهارت ،احترام به ذینفعان و سااندش
مساتمر از رضاایت ذینفعان از خدمات و نتایج ارائهشاده (خانواده و بازار
اشت ال).
مؤلفه هوشیاری سازمانی:
شااااخصهایی مانند :درک صاااحی فلسااافه وجودی هنرساااتانها و
ارزشهاای حااکم بر آن ،شااانااخات موقعیات وبکاارگیری روش هاا و
راهکارهای موثر رشاد و پیشارفت ،داشاتن هدف مشاترک و واحد و ح
روحیه گروهی ،داشاااتن چشااامانداز روشااان از آینده ،مدیریت زمان،
شاااناخت عمیق فرایندهای رسااامی هنرساااتانهای فنی و حرفهای و
کاردانش ،شاناخت عوام مؤثر در پویایی هنرستانهای فنی و حرفهای
و کاردانش و...
مؤلفه :ت ییر و بهبود
شااخصهایی مانند :توانایی درک ت ییرات ضاروری عرصاه نرام آموزشای
بهویژه در حوزه مهارتآموزی و همسو شدن با آن ،شناخت کام جهت
ت ییرات حوزه حرفهای مدیریت آموزشاگاهی ،توان تأثیرگذاری مناساب
از الریق تصمیمگیری در فرایندهای ت ییر ،بهکارگیری و اجرای مناسب
مراحا ت ییر و مادیریات آن ،مهاارت اساااتقرار محی یاادگیری باهعنوان
اصلیترین شرط برای ایداد ت ییرات مؤثر و...
مؤلفه :اقتدار
شااااخصهاایی ماانناد :داشاااتن قادرت اقنااع و مهاارت ماذاکره مؤثر باا
کاارکناان و هنرجویاان ،تواناایی جلاب حماایات و یاافتن متحادان برای
پیگیری اهداف هنرساتان ،اساتفاده از گروههای غیررسامی برای نفوذ بر
منابع انسااانی ،شااناسااایی و حفظ منابع اقتدار ،داشااتن محبوبیت و
مقبولیات در بین کاارکناان ،اساااتفااده از روشهاای مؤثر برای نفوذ در
کارکنان و داشتن نقش الگویی برای کارکنان.

حااکمیات رواب انساااانی در محی کاار  ،گفتگو باا کاارکناان در یا
محی آرام ،توجاه باه باار عااالفی کالم ،برقراری ارتبااالاات غیرکالمی،
تقویت ح

دوساتی بین همکاران ،شاناخت شاخصایت دیگران و احترام

به آن ،دوسات داشاتن دیگران وابراز آن ،احترام به احسااساات و عواالف
کارکنان و درک موقعیت دیگران.
مؤلفه :شبکهسازی

بعد :مهارت رهبری تحولآفرین
مؤلفه :نفوذ آرمانی و کاریزماتی
شاخصهایی مانند :توانایی القا افتخار و غرور به اع ا برای همکاری و
مشاااارکت با رهبر ،توانایی هدایات پیروان در راساااتاای تحقق بینش و
رساااالات ،تواناایی دادن االمیناان باه دیگران مبنی بر اینکاه موانع مرتفع
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خواهد شاااد ،صااارفنرر کردن از تمایالت فردی به خاالر گروه ،عم
کردن به شایوههایی که باعث ایداد احترام دیگران شاود و ترجی منافع
دیگران به منافع شخصی.
مؤلفه :انگیزش الهامبخش
شاااخصهایی مانند :تأثیرگذاری الهامبخش بر انگیزهها و احساااسااات
درونی افراد ،شنیدن و دیدن سخن و تالش کارکنان  ،بیان ی دیدگاه
جالب ،جذاب وخوشااابینانه از آینده ،ارائه تصاااویری مهیج ازآنچه باید
مورد مالحراه و توجه قرار گیرد ،اظهاار اعتمااد نسااابات به اینکاه اهداف
حاص خواهد شد و اتخاذ موضع منطقی در مورد مسائ بحثانگیز.
مؤلفه :ترغیب ذهنی
شااخصهایی مانند :بررسای مددد مفروضاات اسااسای برای مورد ساؤال
قرار دادن مناساابت آنها ،جسااتدوی چشااماندازهای مختلف به هنگام
ح مساائ  ،ترغیب دیگران به نگریساتن به مساائ از زوایای مختلف،
پیشانهاد شایوههای جدید نگریساتن به چگونگی اندام و تکمی وظائف،
تشاااویق باه باازنگری در عقاایادی کاه هرگز قبالً مورد ساااؤال واقع
نگردیدهاند و ...
مؤلفه :توجه و مالحرات فردی
شاااخصهایی مانند :صاارف وقت در جهت آموزش و مربیگری ،رفتار با
دیگران بهعنوان اشااخا و نه صاارفاً بهعنوان اع ااا گروه ،توجه به
اشخا بهعنوان صاحبان نیازها ،توانائیها و آمال و آرزوهای متفاوت از
یکدیگر ،کم به دیگران برای رشاد و توساعه نیروها و توانائیهایشاان و
گوش دادن با توجه و دقت به عالئق و خواستههای دیگران.

بعد :مهارت حرفهای و ش لی
مؤلفه :حرفهای
شااااخصهایی مانند :نرارت بر فرایندهای یاددهی و یادگیری در واحد
آموزشاای و ارائه برنامه های بهبود ،تساال به سااامانه های مدیریتی
(ساناد ،بکفا ،امین و )...و اساتفاده از آنها ،نرارت وراهنمایی آموزشای،
مطلع نمودن کاارکناان و هنرآموزان نسااابات باه آیین نااماه هاا ،مقررات،
دسااتورالعم ها وبخشاانامه ها ،نرارت برعملکرد شااوراهای مدرسااه،
الراحی روش هایی برای حصاول االمینان از جریان فعالیتها و عملکرد
هنرآموزان و ...
مؤلفه :فنی و تخصصی
شااااخصهایی مانناد :فراهم نمودن زمینه اجرای صاااحی آموزشهای
عملی وکاارگااهی باا اساااتفااده از مقررات  ،ماذاکره و همااهنگی باا مراکز
الرف قرارداد برونساااسااری ،بهرهگیری از مشاااارکاتهاای بیرونی در
برنااماهریزی واجرای آموزشهاای مهاارتی  ،نراارت بر فعاالیات هنرآموزان،
ساارپرسااتان بخش و معاون فنی هنرسااتان و ایداد هماهنگی الزم بین
آنهاا ،پیشبینی روشهاای مؤثر در تاأمین ایمنی و بهاداشااات کاارگااهها
و...

بعد :ویژگیهای روانشناختی و شخصیتی
مؤلفه :اعتمادبهنف
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شااااخصهاایی ماانناد :داشاااتن هوش عااالفی و هیداانی بااال ،پاذیرش
ت ییرات و نهراس ایدن از آن ،آسااتانه تحم باال ،توانایی کنترل عواالف
وخود کنترلی در شارای دشاوار ،شاناخت نقاط قوت وضاعف خود ،واقع
بینی ،خساااتگینااپاذیری و ماداومات در کاار ،تواناایی تحما ابهاام،
چشااامپوشا ای از خطاهای دیگران ،حسااان خلق و محبت نسااابت به
همکاران و هنرجویان ،قاالعیت در انداموظیفه و اتخاذ تصمیم مناسب،
اساااتقالل فکری ،انعطاافپذیری ،انتقاادپذیری ،وجدان کاری و واکنش
سریع به مشکالت.
مؤلفه :مسئولیتپذیری
شاااخصهایی مانند :تعهد برای به پایان رساااندن کار ،امانت پنداشااتن
هنرجویان ،مصمم به اندام صحی کارها ،هدفمندی و تأکید بر کیفیت
وتعالی در اندام امور ،وفاداری به اهداف و برنامههای ساازمانی ،پایبندی
به اصاول (اصاولگرایی  ،ساختکوشای  ،پاساخگویی در برابر عملکرد)،
همکااری باا باازرساااان اعزامی و دادن االالعاات الزم باه آناان و پاذیرش
عواقب و نتایج تصمیمات.
مؤلفه :صداقت
شاااخصهایی مانند :رعایت ضااواب کار ،صااداقت در کالم بهنحویکه
توسااا دیگران ادراک شاااود ،دوری از نفااق و دورویی ،وفاای باه عهاد،
شاافافیت و روراسااتی ،رعایت برابری نساابت به همکاران و هنرجویان،
داشتن عدالت نسبت به همکاران و هنرجویان ،توجه به مصال و منافع
هنرجویان در برنامهها و هدفگذاریها ،عهد حرفهای و عم بر اساااس
تکاالیف و وظاایف ساااازماانی و رعاایات هنداارهاای عرفی مادیریات
آموزشگاهی.
مؤلفه :کمالجویی و رشد حرفهای
شااااخصهایی مانند :تعهد به یادگیری مداوم و مساااتمر ،یادگیری از
تدارب خود و دیگران ،مطالعه مساتمر و عمیق در حوزه حرفهای ،بهروز
نگهداشاتن االالعات خود ،داشاتن االالعات حرفهای و تالش برای ارتقا
آن ،تالش برای بهکارگیری آموختههای خود و دغدغه کافی نساابت به
اهداف ،مأموریتها و وظایف کلیدی.
یافتههای بهدسااتآمده با نتایج مطالعات پژوهشااگرانی همچون ابیلی و
همکاران [ ،]16خنیفر و همکاران [ ،]18پیری و همکاران [ ،]17عصاره
و همکاران [ ،]19زارع و همکاران [ ،]21رانتز [ ،]22کریسااتاف [،]23
لیکاما [ ،]24کانگ و همکاران [ ]11همخوانی دارد.

نتیجهگیری
مادیران مادارس نقش بسااایاار مهمی در برنااماهریزی ،ساااازمااندهی،
رهبری ،هماااهنگی نرااارت و ارزشااایاابی و برقراری رواب مؤثر بااا
دانشآموزان و کارکنان مدرسااه دارند و در توفیق کارکنان و سااالمت
جسامی ،روانی و اخالقی و پیشارفت علمی دانشآموزان و افزایش و کار
آیی و اثربخشای جریان تربیت و یادگیری ،تأثیر بسازایی دارند .انترار
راهبری مؤثر و تعالیبخش بدون تصاور شاایساتگیها و قابلیت الزم در
مادیران مادارس عباث و بیهوده باه نرر میآیاد .مادیران مادارس برای
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ایفای چنین نقشای در راهبری مدرساه باید از شاایساتگیهای الزم برای
اندام مسائولیت برخوردار باشاند؛ این امر مساتلزم قرار گرفتن آنان در
مسایر توساعه حرفهای اسات .امروزه توساعهی حرفهای مدیران بخشای از
فلسافه بهبود مدارس اسات و آمادهساازی مدیران ،آنان را قادر میساازد
تا دانش ،مهارتها و نگرشهای الزم را برای هدایت اثربخش مدارس به
دسات آورند و تفاوتهای قاب توجهی در بروندادهای مدرساه و عملکرد
دانش آموزان ایدااد کنناد .بناابراین ،شااانااخات ابعااد توساااعاه حرفاهای
مدیران ،مقدمه الزم برای شااناسااایی و سااندش نیازهای واقعی آنان و
ساس برنامهریزی برای توساعه شاایساتگیهای حرفهای و شا لی آنان
است.
از میاان انواع مادارس ،مادیریات هنرساااتاانهاای فنی و حرفاهای و کاار و

موفق در حوزه توسااعه حرفهای مدیران صااورت گیرد و روشهای بکار
گرفتهشااده برای توسااعه حرفهای مدیران با نیازهای واقعی آنان انطباق
بیشااتری پیدا کند .هرگونه برنامهریزی برای توسااعه حرفهای و بهبود
شاایساتگیهای مدیران بعد از ساندش نیازهای واقعی مدیران بر اسااس
ابعااد و مؤلفاههاای دهگااناه این الگو اقادامی هادفمناد تلقی میشاااود و از
اتالف منابع و پیشبینی برنامههای کم اثر جلوگیری میکند .الزم است
ضامن توجه بهضارورت بهروزرساانی الگوی نهایی این پژوهش در زمان
اجرا ،روشهای توساعه حرفهای مدیران متناساب با اقت اائات هر ی از
ابعاد پندگانه الرح ریزی شاود تا برنامه های توساعه نتایج بهتری در پی
داشته باشد.

داناش ،بااه دلای ا تامااایازات ماخاتالاف ازجامالااه کایافایاات بارنااامااهریازی

تشکر و قدردانی

،ساازماندهی  ،نرارت و کنترل بر عوام انساانی و ف اا و تدهیزات ،غلبه

پژوهش حاضر مستخر از رساله دکتری علیرضا کمرئی ،دانشدوی
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز است و
هیچگونه حامی مالی نداشته است .از اساتید گرانقدر که باراهنمایی
خود به تصحی مباحث و غنای مطالب کم کردند قدردانی و تشکر
مینمایم.

سااهم آموزشهای کارگاهی به آموزشهای نرری و تئوری  ،تفاوت در
مؤلفههای مدیریت فنی و تخصاصای واحد آموزشای ،لزوم ارتباط بیشاتر
مدرساه با دنیای واقعی کار ،تناساب بیشاتر آموزشها با نیازهای عینی
جامعه ،تأکید بر بروندادهای نرام آموزشای از حیث شاایساتگیهای فنی
و غیر فنی هنرجویاان  ،تفااوت در تولیاد اساااتااناداردهاای مهاارت و
شاایساتگی و ...پیچیدهتر و متفاوتتر اسات .ضاعف میزان شاایساتگیهای
فارغ التصاایالن هنرسااتانها در جامعه سااریعتر نمود پیدا میکند و با
صااراحت بیشااتری از الریق نرام اشاات ال در شااک های مختلف مانند
عادم تماایا در باهکاارگیری مهاارت آموختگاان هنرساااتاانی و ...باه آن
واکنش نشاااان داده میشاااود .بنابراین ،ی

نرام آموزشااای کارآمد و

اثربخش در حوزه آموزشهای مهارتی تا حد بسایار باالیی به صاالحیت

تعارض منافع
«هیچگونه تعارض منافع توس نویسندگان بیاننشده است».

منابع و مآخذ
]1[ Abdollahi B. [Translation of Educational Supervision and
Performance Evaluation of Theory and Practice Teacher] Nolan
J, Hoover L. Tehran: Kharazmi University Press; 2014. Persian.

و شااایسااتگیهای مدیران در اسااتقرار و اداره مطلوب مدرسااه و توجه

]2 [Mirkamali M. Leadership and educational management.
Tehran: Yastroon Publications; 2016. Persian.

برنامه ریزان نرام آموزشای بهویژه در مقوله توساعه نیروی انساانی ،قب
از آنکاه باه ساااندش نیاازهاای واقعی مادیران و تعیین روشهاایی برای
پاساخ مناساب به آن نیاز داشاته باشاند به تعیین معیارها و شاناساایی،
تبیین و تعیین مطلوبهای نرام آموزشااای از ابعاد توساااعه مدیران با
توجه به رسااالت نرام آموزشاای و اهداف و مأموریتهای هنرسااتانها
احتیا دارند ،تا بر اسااس آن رویکرد مناسابتری را نسابت به توساعه
مدیران اتخاذ کنند و زمینه و برنامههای آمادهساازی مدیران را متناساب
با آن مهیا کنند .به مدد این الگو میتوان ابعاد و مؤلفههای مهم توساعه
حرفهای مدیران هنرسااتانهای کشااور را تعیین و مشااخص کرد و بر
اساااس برنامههای مفیدتر و موثقتری را برای توسااعه حرفهای مدیران
هنرسااتانها در پیش گرفت؛ و از این الریق به بهبود جریان مدیریت و
درنتیده عملکرد مطلوبتر هنرساتانها کم کرد .عالوه بر آن ،اکنون
نرام آموزشای در زمینه کیفیت برنامهریزی برای توساعه نیروی انساانی
بهویژه توسااعه مدیران هنرسااتانها با ابهام روبرو اساات؛ لذا پیشاانهاد
میشاود در حوزه نرری ،ساند راهبرد توساعه حرفهای معلمان و مدیران
مدارس تدوین شاود .همچنین ،مطالعات تطبیقی با محوریت کشاورهای

]3[ Effective Professional Development: What the Research
Says. Canada: Alberta Education; 2006.

متوازن به ساحتهای مختلف تربیتی وابسته است.

]4[ Guskey TR. Closing the knowledge gap on effective
professional development. Educational Horizons. 2009; 87(4):
224-233.
]5[ Najafi M, Ghahremani M, Abolghasemi M, Arefi M.
[Designing and explaining the model of professional
competencies of preschool principals]. A New Approach in
Educational Management. 2016; 2(34): 321-344. Persian.
]6[ Glatthorn A. Teacher development. In L Anderson (Ed.).
International encyclopaedia of teaching and teacher education
(p. 41). London, Pergamon Press; 1995.
]7[ Sajgalikova H. Revisiting new managerial competences: Is
& there enough motivation to apply them. Procedia – Social
Behavioral Sciences. 2012; 58: 944-952.
]8[ Asumeng M. Managerial competency models: A critical
review and proposed holistic- Domain Model. Journal of
Management Research. 2014; 6(4): 36-59.

Tech. of Edu. J. 15(3): 531-544, Summer 2021

)543(

]21[ Zare S, Gholizadeh R, Mehram. [Identifying and describing
the dominant leadership model and its characteristics in
secondary schools in Birjand]. Management and Planning in
Educational Systems. 2017; 12(1): 339-368. Persian.
]22[ Rantz A. Competencies: Report of the competencies
workgroup. Workforce and succession planning workgroup. US:
New York State Governors Office of Employee Relations and the
Department of Civil Service; 2016.
]23[ Krzysztof D. Project managers’ competencies model for
construction industry in Poland. Procedia Engineering. 2017;
182: 174 – 181.
]24[ Liikamaa K. Developing a project manager’s competencies:
A collective view of the most important competencies. Procedia
Manufacturing. 2015; 3: 681–687.
]25[Ghanbari S, Mohammadi B. [The professional development
model of high school principals: A qualitative research]. Journal
of School Adminsitration. 2014; 4(2): 123-143. Persian.

معرفی نویسندگان
AUTHOR(S) BIOSKETCHES
علیرضا کمرئی دانشدوی دکتری مدیریت
آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
.دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز میباشد
 مدرک کاردانی علوم1363 ایشان در سال
اجتماعی را از مرکز تربیت معلم شهید بهشتی
1370  در سال.تهران دریافت کرده است
مدرک کارشناسی رشته علوم سیاسی را از
 درجه کارشناسی ارشد1373 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کر و در سال
.علوم سیاسی را از دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران اخذ نموده است
A. Kamarei. PhD student of Educational Management.
Department of Educational Management, Faculty of
Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
kam5357@yahoo.com

عباس خورشیدی استاد دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی واحد اسالمشهر
 ایشان دکترای تخصصی خود را در رشته.است
علوم تربیتی اخذ نموده و دارای مقاالت و
کتابهای متعددی در زمینه مدیریت آموزشی
 روشها و فنون، رفتار سازمانی،و آموزشگاهی
.تدری می باشند
A. Khorshidi. Professor of Educational Sciences, Department
of Educational Management, Faculty of Educational Sciences,
Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
a_khorshidi40@yahoo.com

1400  فصل تابستان،3  شماره،15  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش
]9[ Briere S. Competencies of project managers in international
NGOs: Perceptions of practitioners. International Journal of
Project Management. 2014; 33(1): 116-125.
]10[ Jałocha B. Key competences of public sector project
managers. Procedia – Social & Behavioral Sciences. 2014; 119:
247-256.
]11[ Kang HA. Competence model for design managers: A case
study of middle managers in Korea. International Journal of
Design. 2015; 9(2): 1-22.
]12[ Wesselink R. Individual competencies for managers
engaged in corporate sustainable management practices.
Journal of Cleaner Production. 2015; 106: 497-506.
]13[ Hassanzadeh Kalaei F, Esmaili A, Fallah V. [Presenting a
model of professional development of principals with a
futuristic approach in schools of Mazandaran Province].
Quarterly Educational Development of Jundishapur, Quarterly
Journal of Medical Education Studies and Development. 2018;
11(1): 86-96 Persian.
]14[-Asheghi H. Managers' professional development mModel:
Sustainable profitability strategy of Iran's banking industry. Paper
presented in the 5th International Conference on Strategic
Management, March 25, 2016. Persian.
]15[ Javanak Liaoli M, Abili K, Pourkarimi J, Soltani Arabshahi K.
[Presenting a model of professional development of clinical
education managers]. Quarterly Journal of Educational
Strategies in Medical Sciences. 2015; 10(3): 202-218. Persian.
]16[ Abili K, Haj Khozimeh M, Pourkarimi J, Hatami M.
[Identifying the components of professional development of
managers of departments of universities and higher education
institutions (a multicomponent study)]. Quarterly Journal of
Marine Science Education. 2018; 7(1): 1-18. Persian.
]17[ Piri R, Abbaspour A, Rahimian H, Maleki H, Eskandari H.
[Designing and validating the competency model of school
principals based on the teachings of the Holy Quran: A
combined approach]. Journal of School Management. 2018;
8(1): 191-217. Persian.
]18[ Khanifar H, Ebrahimi S, Seifi A, Fayazi B. [Designing a
competency model for educational managers for use in the
evaluation and development center]. Journal of School
Adminsitration. 2018; 8(2): 1-20. Persian.
]19[ Assari N, Siadat A, Abedini Y, Monjemi AH. [Determining
the hierarchy of competency criteria of school principals based
on fuzzy Delphi method in education of Isfahan province].
Quarterly Journal of New Approach in Educational
Management. 2018; 11(41): 159-190. Persian.
]20[ Tolouian Gh. [Developing a process model of competencies
of public sector managers in the public sector with emphasis on
general policies of the administrative System]. Journal of New
Research Approaches in Management and Accounting. 2017;
19(3): 46 -61. Persian.

A. Khorshidi et al

)544(

 در دانشگاه خوارزمی به1376 ارشد را در رشته برنامهریزی درسی در
 موفق به دریافت دکترای تخصصی در رشته1383 اتمام رساند و در سال
.مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شد
 تألیفات و کتب متعددی در زمینه مدیریت و،ایشان دارای مقاالت
.مدیریت آموزشی است
A. H. Mahmoodi, Assitant Professor of Educational
Management. Department of Educational Management and
Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
dr.mahmoodi1964@gmail.com

مهدی شریعتمداری استادیار دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد
 وی.اسالمی واحد تهران مرکزی میباشد

عباس خورشیدی و همکاران

فاطمه حمیدیفر استادیار دانشکده
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد
 وی دارای.اسالمی واحد تهران مرکزی است
درجه دکترای تخصصی در رشته مدیریت
 ایشان دارای مقاالت متعدد.آموزشی است
ازجمله در موضوع رهبری و مدیریت در بین
 بررسی نقش،المللی سازی آموزش عالی
 نقش زنان در فعالیتهای،عوام آموزشی بریادگیری دانشدویان
. می باشند... اجتماعی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی (ره) و
F. Hamidifar, Assistant Professor of Educational Management.
Department of Educational Management and Higher
Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,
Tehran, Iran.
fatemehhamidifar@gmail.com

دارای درجه دکترای تخصصی در رشته
 ایشان مولف.مدیریت آموزشی است
. مقاله ملی است30 شش کتاب در زمینه مدیریت و بیش از
M. Shariatmadari. Assistant Professor of Educational
Administration, Department of Educational Management
and Higher Education, Central Tehran Branch, Islamic Azad
University, Tehran, Iran.
mehdishariatmadari@yahoo.com

دکتر امیرحسین محمودی استادیار
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
.آزاد اسالمی واحد تهران مرکز میباشد
ایشان دوره کارشناسی را در رشته مدیریت
 در1372 و برنامهریزی آموزشی در سال
دانشگاه شهید بهشتی و دوره کارشناسی

Citation (Vancoure): Kamarei A, Khorshidi A, Hamidifar F, Mahmoodi A.H. M. Shariatmadari. [Professional
development pattern of School principals in Technical and Vocational Schools (using the emerging foundation
data theorizing approach)]. Tech. Edu. J. 2021; 15(3): 531-544
http://dx.doi.org/10.22061/tej.2021.7288.2520

COPYRIGHTS
©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
(CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original
authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publishers.

