ارائه مدل توسعه حرفهای مدیران با رویکرد آیندهپژوهی در آموزشگاههای استان مازندران
فاطمه حسنزاده کفشگرکالئی :دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
عبداهلل علی اسماعیلی* :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
وحید فالح :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران.

چكیده :هدف از این پژوهش ارائه مدل توسعه حرفهای مدیران با رویکررد آینردهپژوهری در آموزشرگاههرای اسرتان
مازندران بود .روش پژوهش آمیخته اکتشافی متروایی برود .برا توهره بره رویکررد آینردهپژوهری در تحقیر ،،از روش
هنجاری از نوع سناریو نویسی استفاده شد .هامعه آماری در مرحله کیفی پژوهش ،خبرگان رشته مردیریت آموزشری
در واحدهای دانشگاهی استان تهران و مازندران بودند که بررای انجراب بخرش کیفری پرژوهش انتخرا .شردند .روش
نمونهگیری در مرحله کیفی هدفمند بود که با  51نمونه به تشخیص کفایت دادهها برای مردلسرازی رسرید .هامعره
آماری در بخش کمی تعداد  0566نفر از مدیران آموزشگاههای علمری و مردیران مردارا ابتردایی و متوسروه اول و
دوب در شهر و روستا در سوح کل استان مازندران در سال  89-89بود .روش نمونهگیری در مرحله کمری خوشرهای
تصادفی بود که بر اساا فرمول کوکران تعداد  403نفر نمونه برآورد شد .بر اساا تجزیه و تحلیرل دادههرای کیفری
حاصل از مصاحبههای عمی ،و اکتشافی و کدگذاری متن مصاحبهها ،طب ،نظر مشرارکتکننردگان 13 ،کرد براز و 9
مقویه و  3کد محوری تعیین شد .در مرحله کمی پژوهش ،پرسشنامه محق ،ساخته با 13مؤیفه طراحی کره سرؤاتت
آن بر اساا معیارهای استخراجشده از مرحله کیفی بود .یافتههای تحقی ،نشان داد مدل توسعه حرفهای مردیران برا
رویکرد آیندهپژوهی از چهار بعد مهارتهای موردنیاز مدیران و توانمندیهای موردنیراز مردیران و کرارکرد مسرؤوییت
اهتماعی مدیران و کارکرد توسعه و بهبود سازمانی تشکیل شده است .سپس با اسرتفاده از مراتریس تحلیرل ترأثیرات
متقابل دو سناریو برای آینده تدوین گردید.
واژگان کلیدی :توسعه حرفهای ،مدیران ،رویکرد آیندهپژوهی .آموزشگاهها

*نویسندهی مسؤول :عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
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کودکان و افراد هوان برای تبدیلشدن به یادگیرندگانی

مقدمه
پیشرفت سریع و افسار گسیخته کشورها در

موف ،،افرادی خالق و با اعتمادبهنفس و شهروندانی آگاه و

زمینههای مختلف اهتماعی ،اقتصادی ،علم و فناوری به

فعال هستند (مؤسسه استراییایی آموزش و رهبری

یکی از بدیهیات هزارهی سوب تبدیل گردیده است و برای

مدرسه .)1655،توسعه و بهسازی مدیران مدارا یک

پیوستن به این کاروان پرشتا ،.در ههت هموار نمودن

امری اهتنا.ناپذیر است تا مدیران حرفهای و توسعهیافته

مسیر رو به ترقی در سازمانها ،توسعه امری تزب است .در

مدارا را بهعنوان سازمانهای اهتماعی بنیادی ،بهسوی

این بین نقش سرمایههای انسانی در سازمانها که مدیران

سازمانهای آموزشی و حرفهای و تخصصی هدایت نموده و

در رأا این هرب سازمانی هستند بسیار چشمگیر و

بدین طری ،سنگ بنای رشد و توسعه هامعه را پایهریزی

برهسته است .سازمانهای آموزشی ،متویی تربیت این

کنند (ابیلی و همکاران .)5484 ،با توهه به میزان افزایش

سرمایههای هوشمند برای سازمانها هستند و مدیران آنان

علم در چند دهه اخیر نسبت به گذشته و حرکت شتابان

طالیهدار و پیشاهنگ این مهم و سردمدار حمایت و

ههان کنونی بر اساا دانشمحوری ،تصمیم گیران

حفاظت در راستای ارتقا و اعتالی این سرمایههای انسانی

سازمانها را ملزب به شناخت آینده و موایعات

محسو .میشوند .اندیشیدن به آینده و تالش برای

آیندهشناسی میکند .در سازمانهای آموزشی با توهه

اثرگذاری بر رویدادهای در حال شکلگیری ،مقویهی

نقش خویر نیروی انسانی کارآمد ،توانمند ،با نشاط و

تازهای نیست و به نگرشی ویژه اختصاص ندارد ،بلکه

متعهد به ارزشهای مذهبی و ملی ،ضرورت توهه به

پدیدهی ههانشمول و فراگیر است .در این بین

مسائل آینده را در آموزش و پرورش دو چندان میکند

سازمانهای آموزشی در سوحی وسیعتر نظاب آموزش و

(رحمان پور .)5483 ،اهمیت و ضرورت پرداختن به حوزه

پرورش به خاطر سروکار داشتن با طیف وسیعی از اعضای

توسعهی حرفهای مدیران با رویکرد آیندهپژوهی از این

هامعه در سووح مختلف ،نسبت به سازمانها یا نهادهای

منظر که توهه به عوامل بهداشتی در حوزهی انگیزش

دیگر با مقویه آیندهپژوهی و فرایندهای آن درگیر بوده و

کارکنان مثل حقوق و مزایا ،پاداش و غیره برای منابع

در صورت بیتوههی با در نظر نگرفتن اثرات آن خورات

انسانی دانشمحور رضایت شغلی به همراه ندارد و یکی از

هبرانناپذیری را متحمل خواهد شد .ایبته باید توهه

سازوکارهای انگیزشی برای این گروه از همکاران پرداختن

داشت که تدوین و اهرای برنامههای آیندهپژوهی در

به برنامه توسعه حرفهای است قابل توهه است( .کوئینز و

نظابهای آموزش و پرورش نیازمند آماده کردن

همکاران ،1654 ،به نقل از بیگی و قلی پور .)5481 ،هوییا

زیرساختها و ایزاماتی هم در سوح آموزش و پرورش و هم

هیلمن و همکاران ( )1659در پژوهشی به این نتیجه

در سوح هامعه میباشد و در صورت فراهم بودن این

دست یافتند که مدیران نقش مهمی در ایجاد

زیرساختها و ایزامات میتوان به نتایج اثربخش فرایندهای

انعوافپذیری سازمانی ایفا میکنند .در زمانهای دشوار و

آیندهپژوهی در نظاب آموزش و پرورش امیدوار بود و از

نامومئن ،آنها باید چشمانداز بلندمدت را در نظر بگیرند،

پیامدها و مزایای آن نهایت بهره را برد (مرادی و همکاران،

به انتخا.های مختلف فکر کنند و با پیچیدگیها مقابله

.)5483

کنند تا قابلیتهای مقاومت در سازمان را ارتقا دهند.

نقش مدیر مدرسه در قرن بیست و یکم ،یکی از

هاهدی ( )5480پژوهشی را با عنوان بررسی عوامل مرؤثر

هیجانانگیزترین و بااهمیتترین وظایفی است که ممکن

بر توسعه حرفه ای مردیران مردارا متوسروه انجراب داده

است بر عهده یک فرد در هامعه باشد .مدیران به ساختن

است .نتایج پژوهش نشان داد که آموزش ضرمن خردمت،

آینده کمک میکنند .مدیران مسئول و پاسخگوی تربیت

ارتباطات سازمانی ،حقوق و مزایا ،تعهرد شرغلی و رضرایت
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حسن زاده کفشگر کالئی و همكاران

شغلی بر توسعه حرفهای مدیران مدارا ترأثیر مسرتقیم و

انتخررا .و سرراختاربندی برنامرره درسرری آمرروزش مرردیران

معناداری دارند .همچنین تأثیر استقالل شرغلی ،مردیریت

حرفهای در روسیه همراه برا انتخرا .فنّراوریهرای هدیرد

مشارکتی ،فرهنرگ سرازمانی ،سروح تحصریالت و سرابقه

آموزش به توسعه مهارتهای کار تیمی ،روابط بین فردی،

خرردمت در توسررعه حرفررهای مرردیران مرردارا متوسرروه

تصررمیمگی رری ،کیفیررت رهبررری و همچنررین سررخنرانی،

غیرمستقیم و معنادار میباشد .صدی ،و همکاران ()5480

سمینارهای آنالین ،گفتوگوها ،شربیهسرازی کرامپیوتری،

در نتایج پژوهش خود نشان دادنرد کره مریتروان توسرعه

شبیه سازی حرفه ای و نقش بازی کردن ،موایعات موردی،

حرفهای مدیران با استعداد را در سه مؤیفه :ایجراد فرصرت

آموزش روانشناسی ،گفتوگوهای گروهی ،نتایج گروههرای

توسعه شغلی ،ایجاد فرصت توسعه فردی ،تشوی ،مردیران

تحقیقرراتی دانررشآمرروزی و کنفرررانسهررای از راه دور

به بهسازی خود ،خالصه نمود .قنبری و محمردی ()5481

دانشگاهی کمرک مریکنرد .سیسرا و رایسری ( )1653در

در پژوهشی مدل توسرعه حرفرهای مردیران مردارا را در

موایعه ای به ناب سناریوی سعادت هدیرد ههران در سرال

شش مقویه اصلی شرایط علری ،پدیرده محروری و توسرعه

 1616پیشبینی کردند تا سرال  1616نشرانگرهای رشرد

حرفهای مردیران مردارا و راهبردهرای توسرعه حرفرهای

سرمایه انسانی و اهتماعی هایگزین شاخصهایی همچرون

مدیران ،شرایط واسوهای ،شرایط مداخلهگرر و پیامردهای

تویید خایص و ناخایص ملی بررای ارزیرابی توسرعهیرافتگی

توسررعه حرفررهای مرردیران گنجاندنررد .پرراول کلرروز و آن

کشورها خواهند شد .از طرفی با موایعه اسناد برات دسرتی

کندریک ( )1659در پژوهشی به این نتیجه دست یافتنرد

مانند سند چشم انداز بیست سایه کشرور و برنامره درسری

که برنامههای ارزشی و اخالقیات و مشاوره برنامه درسی و

ملی ایران و سند نقشه علمی هامع کشور آینرده مولرو.

مربیگری سیاسی و تجزیه و تحلیل سازمانی و بسیج دانش

مدیریت آموزشری در ههرت توسرعه حرفره ای مردیران از

و مهارت مشاوره و روابط مشاوره هرز برنامرههرای توسرعه

طریرر ،تقویررت سرررمایه انسررانی و سرررمایه اهتمرراعی و

مشرراوره (رهبررر متخصررص آمرروزش (SLE -مرردیران در

مسؤوییت اهتمراعی و کرارکرد بهبرود و توسرعه سرازمانی

انگلسررتان م ریباشررد .توانررایی زیرررورو کررردن هنجارهررا و

محق ،میگردد .با توهه بره کرم برودن تحقیقراتی کره از

سنت های پذیرفته شرده ،یکری از اسرتراتژیهرای کلیردی

رویکرد آیندهپژوهی در حوزه آموزش بهره برده باشد و نیاز

آموزش آینده محور ،به شرمار مریرود ،چنرین کراری بره

به تجهیز حرفره ای مردیران آموزشری بررای رویرارویی برا

نابودی چارچو .های معنایی منجر نمیشود بلکه کیفیرت

چایش های هزارهی سوب بر این اسراا محقر ،بره دنبرال

معنایی را که دانش آموزان از برنامههای آموزشی به دست

ارائه مدل توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاهی برا رویکررد

میآورند را افزایش میدهد زیرا آنها را ترغیر مریکنرد

آیندهپژوهری مریباشرد کره متناسر

برا شایسرتگیهرای

گستره وسیعتری از گزینههای حال و آینرده را بشناسرند.

حرفررهای خررود بتواننررد بررا تغیی ررات پیرامررونی ،بهترررین

موایعات مربوط به آموزش آینده توسعه مهارتهای فکری

تصمیمات را در ههرت بهررهوری سرازمانهرای آموزشری،

از قبیررل :انعوررافپررذیری ،کنجکرراوی ،خالقیررت ،تخیررل و

اتخاذ نمایند و یذا پرسش اصلی تحقی ،این است که مدل

توانررایی مواههرره بررا حرروادر غیرمترقبرره ،تعررار هررا،

توسعه حرفه ای مدیران آموزشگاه ها با رویکرد آینده پژوهی

ناسازگاریها و تردیدها را در افراد ارتقا میدهد (اسرالتر و

چیست؟

همکاران .)5481 ،در محیط دائمرا در حرال توسرعه ،یرک

مواد و روش ها

مدیر نهتنها بایرد ترابع مردرن سرازی ههرانی باشرد بلکره

این پژوهش از نظرر هردف کراربردی ،از نظرر ماهیرت

هماهنگکننده فعال یک تیم با قابلیت انتقال نیروی خرود

پژوهش میدانی و از نظر همع آوری دادهها توصیفی از نوع

به تماب افراد باشد .استفاده از رویکرد صالحیت در هنگراب

زمینه یابی است .در این پژوهش با توهه به هدف و ماهیت
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تحقی ،از روش پژوهش ترکیبی یا آمیخته از طری ،تلفی،
روشهای کیفی و کمی استفاده شده است .پژوهش حاضر

است.
اگر سرمایه انسانی سناریوی قطعی یک مدیر برای آیندده باشدد ده

به روش اکتشافی متوایی انجاب میشود که بر مبنرای ایرن

الزاماتی برای توسعهی حرفهای مدیران آموزشگاهی وجود دارد؟

راهبرد ابتدا دادههای کیفی گردآوری و تحلیل خواهد شرد

اگر سرمایه اجتماعی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ده

و متعاق آن دادههای کمی گردآوری و تحلیل خواهد شد

الزاماتی برای توسعهی حرفهای مدیران آموزشگاهی وجود دارد؟

و در نهایررت هررردو تحلیررل کیفرری و کمرری ،مررورد تفسرریر
قرارمی گیرند سرپس بررای تردوین سرناریوها از مراتریس

اگر مسؤولیت اجتماعی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد ه
الزاماتی برای توسعهی حرفهای مدیران آموزشگاهی وجود دارد؟
اگر بهبود و توسعه سازمانی سناریوی قطعی یک مدیر برای آینده باشد

تحلیل تأثیرات متقابل استفاده گردید که با ورود نیروهرای

ه الزاماتی برای توسعهی حرفهای مدیران آموزشگاهی وجود دارد؟

پیشران و عوامل مؤثر و کلیدی بر توسعه حرفهای مردیران

در مرحلهی کمی با توهه به کدهای مستخرج از مصراحبه

سناریوهای خروهی با نرب افزار میک مک استخراج گردید.

با خبرگران پرسشرنامه توسرعه حرفره ای مردیران توسرط

هامعرهی آمرراری در مرحلرره کیفرری پررژوهش متخصصررین

محق ،طراحی و در آموزشگاههای قلمررو پرژوهش اهررا و

مدیریت آموزشی در واحدهای دانشگاهی اسرتان تهرران و

سپس تحلیل شده است .در این پرسشنامه در مجموع 13

مازندران(-مدیران گروه و اعضای هیأت علمی) مریباشرند

گویره اسرتخراج گردیررد و سرپس بررا اسرتفاده از مرراتریس

که بهاصوالح خبرگان آگاه ناب دارند که برای انجاب بخرش

تحلیل تأثیرات متقابل دو سناریو تدوین شد و مبنای کرار

کیفی پژوهش انتخا .شدند و در فرایند مصراحبه شررکت

پژوهشگر بررای طراحری مردل پیشرنهادی پرژوهش قررار

و مقراتت در

گرفت .در بخش کمی بررای پایرایی پرسشرنامه از آزمرون

زمینه مدیریت آموزشی و دارا بودن حداقل  56سال سابقه

آیفای کرونباخ استفاده شد که باتتر از  %91محاسبه شرد

ترردریس در دانشررگاههررا و سررخنرانی در کنگرررههررا و

و نشانگر پایایی پرسشنامه بود .در بخش روایی ظاهری که

کنفرانسهای علمی در این رشته ،در دانشگاه بروده اسرت.

مورد تأیید  1نفر از اعضای نمونه قررار گرفرت و در بخرش

برررای تعیررین حجررم نمونرره در ایررن پررژوهش از روش

روایی محتوایی شاخص  CVIهمه سؤاتت باتتر از  6.9و

نمونهگیری هدفمنرد برا اسرتفاده از قرانون اشرباع نظرری

نسبت  CVRهمه سؤاتت باتتر از  6.01برود کره بیرانگر

نسبت به نمونهگیری از هامعه آماری اقداب شد که در این

روایی پرسشنامه است .در بخش کیفی پژوهش برای انجاب

پژوهش با تعداد  51نمونه موردنظر در این زمینه تکمیرل

کدگذاری باز و محوری در مرحلره اول ،دادههرا در سروح

شررد و هامعرره آمرراری مرحلرره کمرری مرردیران مرردارا و

همله و عبارت برای هر یک از مصراحبههرا مرورد بررسری

آموزشگاههای علمی استان مازندران میباشند که با توهره

قرار گرفرت و کردهای مفهرومی از رونوشرت مصراحبههرا

برره هرردول مورگرران  403نمونرره برره روش نمونررهگی رری

استخراج شدند .گاهی اوقات یک هملره بره بریش از یرک

خوشه ای تصادفی انتخا .شدند 193 .نفر مررد و  86نفرر

مفهرروب مربرروط مریشررد .بررا اسررتخراج کرردهای مفهررومی

زن بودنررد %90 .مرردرب برراتی ییسررانس و  %13مرردرب

مشترب و با پاتیش و حذف موارد تکراری با بهرهگیری از

فوقدیپلم و دیپلم داشتند %04 .زیر  31سال و  %49باتی

مبانی نظری و توبی ،برخی از کدهای مفهرومی ،مفراهیم

 31سرررال بودنرررد .در بخرررش کیفررری ایرررن پرررژوهش از

شناسررایی و مشررخص شرردند .در مرحلرره بعرردی بررا انجرراب

مصاحبه های انفرادی عمی ،و نیمه سراختاریافته اسرتفاده

پاتیش و عمل کاهش ایرن مفراهیم در قایر مقویرههرای

شده است .در مصاحبههای انفرادی با مصاحبه شوندگان از

فرعی (مؤیفهها) سرازماندهری و برا بررسری مسرتمر ایرن

 3سؤال کلی استفاده شد .طراحی این چهار سؤال برگرفته

مقویهها و مفاهیم آنها مقویههای اصرلی (ابعراد) بره طرور

از آینده مولو .مبتنی بر مبانی نظرری در پرژوهش بروده

موقت نابگذاری شدند .بهمنظور اطمینان از سرازماندهری

کردند .معیار انتخا .این افراد داشتن کتر
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مناس هرر یرک از مفراهیم و مقروتت ،مجرددا رونوشرت

برازش مدل نهایی با شاخص  GOFتعیین شد در نهایرت

مصاحبهها وارسی گردیده و برا مررور مفراهیم و مقویرههرا

برای تدوین سناریوها از طری ،مرور پیشینه و مصاحبه با

بهدقت مورد بررسی قرار گرفتند و تجزیه و تحلیل دادههرا

خبرگران ،پیشررانهرای کلیردی تأثیرگرذار روی توسرعه

با دقت بیشتر ،چندین برار برهمنظرور رسریدن بره اشرباع

حرفرهای مردیران آموزشرگاههرا احصرا شرد .دادههرا وارد

منوقی برای مقویههای اصلی و مقویههای فرعی بهصرورت

نربافزار میک مک شد .سپس ماتریسی با ابعراد 5454

تکراری صورت گرفت .کدهای مفهومی استخراج شرد کره

ساخته شد .به ترتی میزان تأثیرگذاری هر عامل در سور

نتایج در پیوست نشان داده شرده اسرت .در بخرش کمری

را بر هر عامل در ستون ،بر اساا طیف صفر تا سه) صفر

پژوهش برای تحلیل عاملی اکتشافی و دستهبندی سؤاتت

=بیتأثیر؛  = 5تأثیرگذاری کم؛  =1تأثیرگذاری متوسط

و کشف متغیرهرا و عامرلهرای مربروط بره آن ابتردا بایرد

و  = 4تأثیرگذاری زیاد( ارزشگذاری شد.

پرریششرررط تزب برررای ایررن فراینررد را داشررته باشرریم.

یافتهها

پریششرررط اوییرره برررای تحلیررل عرراملی اکتشررافی تسررت

مقدار ضری

کفایت  KMOبرابر  6/906میباشد که

 KMOههت کافی برودن حجرم نمونره و تسرت بارتلرت

این عدد نشاندهنده کفایت نمونهها است .سوح

برای کرویت انجراب شرد هردول (  (communalitiesو

معنیداری آزمون بارتلت نیز برابر  6.666است که نشان

هرردول ( )Total Variance Explainedو هرردول

میدهد  sig<6.61بنابراین آزمون کرویت هم دارد پس

( )component matrixمشررخص شرردند .در هرردول

انجاب تحلیل عاملی اکتشافی بالمانع است .میزان تبیین

( )Rotated Component Matrixچرررخش یافترره

واریانس هر سؤال باتتر از  6.1میباشد در واریانس تبیین

عوامل ،روایی سازه بررسی شرد .بررای مردل انردازهگیرری

شده چون که مقدار ویژه باتی یک میباشد  3دسته

آزمون همگن بودن انجاب شد .پایایی مدل بره سره طریر،

سؤال تشکیل گردیده است .بارهای عاملی تماب سؤاتت

آزمررون آیفررای کرونبرراخ و اشررتراکی و دیرروین گلدشررتاین

بررسی شود و تک تک بارهای عاملی باتی  6/9باشد .پس

صورت گرفت .سپس آزمون روایی مدل انجراب شرد و بعرد

سؤالها همگی همگن میباشند.

نمودار  .1مدل اندازهگیری در حالت تخمین ضرایب استاندارد

مقدار آیفای کرونباخ مؤیفهها باتتر از  6.98مریباشرد یرذا

مریگیررد .پایررایی دیرروین گلدشررتاین (پایررایی مرکر یررا

همبستگی درونی سؤاتت خارج از مدل مرورد تائیرد قررار

ترکیبرری) همبسررتگی درونرری سررؤاتت درون مرردل CR
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بزرگتر از  6.99میباشد که مورد تأیید قررار مریگیررد و

توانمندیهای بین فردی ( ،)6.133مؤیفههای مسؤوییت

پایایی اشتراکی برای هر متغیر باتی  6/1میباشد با توهه

اهتماعی درون سازمانی ( ،)6.345مؤیفههای مسؤوییت

به نتایج حاصل از  4آزمون پایایی ،مدل از پایایی برخوردار

اهتماعی برونسازمانی ( ،)6.155مؤیفههای بهبود فردی

است .برای آزمون روایی مدل (روایی سازه) باید همگرایری

()6.334و مؤیفههای بهبود سازمانی ( )6.180در سوح

و روایی برقرار باشد؛ که  3شرط روایی همگررا  -5مقرادیر

قوی و مهارتهای تخصصی مورد نیاز مدیران ( )6.515در

بارهای عاملی تماب سؤاتت باتی  6/9میباشد -1 .تمرامی

حد متوسط است .با توهه به ضرای

 cv comدر مدل

بارهای عاملی از نظر آماری معنریدار مریباشرد .مشراهده

اندازهگیری کیفیت مدل اندازهگیری قوی شد اما

م ریشررود کرره تمررامی ضرررای در سرروح اطمینرران ٪88

شاخصهای  cv redتقریبا کیفیت متوسوی در مجموع

معنیدار هستند و در بازه ( 5.80و  )-5.80قرار ندارند-4 .

از مدل ساختاری نشان میدهد.

مقادیر  AVEبرای هر متغیر باتتر از  6/1مریباشرد-3 .
CR › AVبرقرار شد.

با توهه به ضرای

 cv redنتیجه گرفته میشود که

کیفیت مدل ساختاری در پیشبینی مهارتهای عمومی
استفاده شد

مورد نیاز ،توانمندیهای فردی ،توانمندیهای بین فردی،

برای روایی واگرا از آزمون بارهای همعر

که سؤایی که مربوط به یک متغیر است ،بار عاملی آن باید

مؤیفههای مسؤوییت اهتماعی درون سازمانی ،مؤیفههای

حداقل  6/5از زمانی که سؤال به متغیرهای دیگری

مسؤوییت اهتماعی برونسازمانی ،مؤیفههای بهبود فردی

میچسبد بیشتر باشد به زبان سادهتر باید از اعدادی که

و مؤیفههای بهبود سازمانی در سوح قوی و مهارتهای

در همان سور قرار گرفته حداقل  6/5بیشتر باشد که

تخصصی مورد نیاز مدیران در حد متوسط است .با توهه

تأیید شد و آزمون فورنل و ترکر که در آن هذر AVE

 cv comدر مدل اندازهگیری کیفیت مدل

به ضرای

همبستگی آن متغیر با

اندازهگیری قوی شد اما شاخصهای  cv redتقریبا

متغیرهای دیگر بیشتر باشد که تأیید شد .در برازش مدل

کیفیت متوسوی در مجموع از مدل ساختاری نشان

 cv redنتیجه گرفته میشود که

میدهد .سپس در فرمول  GOFمقدار آن برابر با 6/330

کیفیت مدل ساختاری در پیشبینی مهارتهای عمومی

شده است که نشان از کیفیت متوسط مدل دارد .خروهی

مورد نیاز ( ،)6.383توانمندیهای فردی (،)6.116

نربافزار  Micmacمتغیرهای زیر را معرفی نمود.

هر متغیر از تمامی ضرای
با توهه به ضرای

شکل  .1متغیرهای ماتریس مستقیم
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توانمنرردیهررای بررین فررردی کرره ظرفیررت برراتیی برررای

در ماتریس مستقیم تحوتت فناوری و عوامل سیاسری

تبدیل شدن به بازیگران اصلی سیستم را دارد و متغیرهای

و توانمندیهای اهتماعی فردی هز متغیرهرای تأثیرگرذار

هردف یعنری توسرعه سرازمانی کره برا تغییررات در آنهرا

میباشند .در ماتریس مستقیم توانمندیهای بین فرردی و

میتوان به تغییرات و تکامل سیستم در ههت مرورد نیراز

عوامل اقتصادی متغیرهای ریسک میباشرند .در پرژوهش

دست یافت و نمایانگر اهداف ممکرن در سیسرتم هسرتند،

توسررعه سررازمانی و مسررؤوییت اهتمرراعی برررونسررازمانی

موهبات توسعهیافتگی خود را در آینده فراهم نمایند.

متغیرهای هدف محسو .مریشروند .تغییررات آمروزش و

بحث و نتیجهگیری

پرررورش و عوامررل زیسررتمحیورری و توسررعه فررردی و

همان طور که مالحظه گردید مدل نهرایی پرژوهش ،برا

مسررؤوییت اهتمرراعی درون سررازمانی متغیرهررای وابسررته

موضوع ارائه مدیی ههت توسعه حرفهای مدیران با رویکررد

میباشند .مهارت های تخصصی و توانمندیهای اهتمراعی

آیندهپژوهی در آموزشگاههای اسرتان مازنردران ارائره شرد.

فررردی در ایررن مرراتریس متغیررر اهرمرری ثانویرره محسررو.

همانطور که مشاهده شد ،کلیره بارهرای عراملی از یحرا

میشوند؛ و مهارتهای عمومی هم متغیر بیخاصریت و یرا

آماری معنیدار بوده و در این مدل رتبه هر یرک از عوامرل

گسسته هسرت .عوامرل اقتصرادی و توانمنردیهرای برین

نشان داده شرده اسرت ،کارکردهرای مسرؤوییت اهتمراعی

فرررردی و توسرررعه سرررازمانی و مسرررؤوییت اهتمررراعی

مدیران با بار عاملی ( )6/994بیشترین برار عراملی و رتبره

برونسازمانی و تغییرات آموزش و پرورش و توسعه فرردی

اول را دارد .عامل مهارتهای مورد نیاز مدیران با بار عاملی

و مسررؤوییت اهتمرراعی درون سررازمانی و مهررارتهررای

( )6/936رتبه دوب ،عامل توانمندیهای اهتماعی مردیران

تخصصرری و توانمنرردیهررای اهتمرراعی فررردی تررا حرردی

با بار عراملی ( )6/959رتبره سروب و کارکردهرای بهبرود و

متغیرهای اسرتراتژیک محسرو .مریشروند .نحروه توزیرع

توسعه مدیران با بار عراملی ( ،)6/391رتبره چهرارب را دارا

پراکنشها نشان از ثبات سیستم دارد.

است.

سررناریوی اول :مرردیران آموزشررگاههررا در ههررت توسررعه

بررسی مصاحبههای انجاب شده با خبرگان ،نتایج کدگذاری

حرفهای خود برای رسیدن به آینده مولو .مریتواننرد برا

و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،نشان داد کره مهرارتهرای

دسرررتکررراری در متغیرهرررای اسرررتراتژیک و کلیررردی

مورد نیاز مدیران یکری از ابعراد توسرعه حرفرهای مردیران

توانمنرردیهررای بررین فررردی و مسررؤوییت اهتمرراعی

آموزشگاه ها میباشد که با نتایج تحقی ،زارعی ( )5480که

برونسازمانی و با توهه ویژه به متغیر ریسک یعنی عوامرل

پژوهشی با عنوان شناسایی و رتبرهبنردی عوامرل مرؤثر برر

اقتصررادی و متغیررر هرردف یعنرری مسررؤوییت اهتمرراعی

توسعه حرفه ای منابع انسانی در دانشگاه علوب پزشرکی بره

برونسازمانی که با تغییرات در آنها میتوان به تغییرات و

انجاب رسانیده است که با توهه بره نترایج بره دسرت آمرده

تکامل سیستم در ههت مورد نیاز دست یافرت و نمایرانگر

عوامل به این صورت رتبه بنردی شردند :عوامرل آموزشری،

اهداف ممکن در سیستم هستند ،موهبات توسرعهیرافتگی

عوامل محیوی ،عوامل فردی ،عوامل مردیریتی و برا نترایج

خود را در آینده فراهم نمایند.

تحقی ،ییاویی و همکارانش ( )5483با عنوان ابعراد ایگروی

سررناریوی دوب :م ردیران آموزشررگاههررا در ههررت توسررعه

توسعه حرفه ای مدیران گروههای آموزشی بایینی که شامل

حرفهای خود برای رسیدن به آینده مولو .مریتواننرد برا

توسعه هدایت آموزشی ،توسعه هردایت پژوهشری ،توسرعه

دست کاری در متغیر استراتژیک و کلیدی توسعه سازمانی

هرردایت بررایینی ،توسررعه مهررارتهررای مرردیریتی ،توسررعه

و مهارت های تخصصی مورد نیاز با اعمال تغییراتی در حد

مهارتهای رهبری و خود توسعه فرردی مشرخص نمودنرد

تررروان سرررازمانی خرررود در متغیرهرررای ریسرررک یعنررری

همخوانی دارد .بررسی مصاحبههای انجاب شده با خبرگران،
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نتایج کدگذاری و نتایج تحلیل عاملی اکتشرافی ،نشران داد

تحقیقررات رسررتون ( )1651نشرران داد کرره مهررمترررین

که توانمندیهای اهتماعی مردیران یکری از ابعراد توسرعه

استانداردهای حرفهای مردیران مردارا در برنامره توسرعه

حرفهای مدیران آموزشگاهها میباشد که برا نترایج تحقیر،

حرفهای ،شامل موارد زیر میباشد :مأموریت ،چشرمانرداز و

قنبری و محمردی ( )5481کره در تحقیر ،خرود بره ایرن

ارزش های بنیادی رهبری آموزشی ،اخالقمداری و رعایرت

نتیجه رسیدند که مقوتت اصلی توسعهی حرفه ای مدیران

هنجارهررای تخصصرری ،عرردایت سررازمانی و پاسررخگویی،

مدارا ،شامل ویژگیهای روانشناختی و اخالقی مردیران،

برنامهی آموزشی و درسی ،آمروزش و شریوههرای ارزیرابی،

است .ویژگیهای روانشناختی و اخالقی مدیران شرامل دو

فراینررد مراقبررت و حمایررت از دانررش آمرروزان ،ارتقررای

مقویهی فرعی ویژگیهای روانشناختی و اخالقری مردیران

قابلیتهای حرفهای کارکنان مدرسره ،تردوین برنامرههرای

اسررت .مهررارتهررای موردنیرراز مرردیران شررامل مرردیریت

حرفهای برای معلمان و کارکنان ،بهکرارگیری و اسرتفاده از

فراینرردهای ارتبرراطی درون سررازمانی مدرسرره ،مرردیریت

ظرفیتهای خانوادهها و انجمرنهرای مربروط بره مدرسره،

فراینرردهای ارتبرراطی برررونسررازمانی مدرس ره ،مرردیریت و

پژوهش مداری و رعایت اصول مدیریت و بهبود همههانبره

رهبرررری فراینررردهای یررراددهی یرررادگیری در مدرسررره،

مدرسه که با بعد بهبود و توسعه سازمانی همخوانی دارد .و

برنامه ریزی و چشم انداز مدرسه ،مدیریت رفتار سازمانی در

همین بعد با نظر پایاریستانوا و همکارانش ()1653سراختار

مدرسه ،مدیریت پژوهشی و اقداب پژوهی ،مردیریت بهینره

ویژگیهای حرفهای قابل توهه برای مدیران آموزش شامل

منابع مایی و مادی تجهیزاتی مدرسره ،مردیریت توسرعه و

خصوصرریات عمررومی شخصرریت کرره شررامل توانررایی خررود

توانمندسازی معلمان و کارکنان ،مردیریت تغییرر و تحرول

مدیریتی ،توانرایی خرود شرکوفایی ،خالقیرت ،هروش ،کرار

سررازمانی ،مهررارتهررای کنترررل و ارزشرریابی در مدرسرره،

سخت است؛ خصوصیات قابرل توهره و خراص حرفرهای -

مدیریت کارکنان و امرور اداری و مهرارتهرای مربروط بره

روحیه کارآفرینی ،یعنی توانایی ریسک ،خودآگاهی حرفره-

فناوری اسرت .تحصریالت و دانرش مردیران شرامل دانرش

ای؛ تواناییهای حرفهای تزب :توانراییهرای رقابرتپرذیری،

تخصصی و دانش عمومی مدیران است و برا نترایج تحقیر،

سازماندهی و رهبری ارتباطی؛ خصوصریات فرردی -نروع-

حیات و همکراران ( )5483پژوهشری را باهردف شناسرایی

شناختی شخصیت :سرازگاری اهتمراعی ،اهتمراعی برودن،

نیازهررا و روشهررای توسررعه حرفررهای مرردیران مرردارا

فعاییت ،ثبات احساسی ،سرعت واکنشهای روانشناختی و

متوسوه .نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که نیازهرای

غیره میباشد همخوانی دارد .و ابعاد مهارتهای مرورد نیراز

توسعه حرفه ای مدیران مدارا متوسروه شرامل  1مقویره

مدیران و توانمندیهای اهتماعی مدیران و کارکرد بهبود و

کلی رهبری آموزشی ،مدیریت و رهبری سازمانی ،رهبرری

توسررعه سررازمانی مرردیران و کررارکرد مسررؤوییت اهتمرراعی

اخالقی ،مشارکت اهتماعی و فنّاوری و  53زیر مقویه است.

مدیران با نتایج پژوهشهای تاتینا بکلشروا ( )1653کره در

همچنررین دیگررر نتیجرره پررژوهش حرراکی از آن بررود کرره

پژوهشرری بررا عنرروان آمرروزش حرفررهای مرردیر در روسرریه

روشهای ارائه توسعه حرفهای مولو .از نظرر مردیران بره

(برنامه ریزی درسی و فن آوری) به ایرن نتیجره رسرید کره

شامل ،شرکت در کارگاهها ،سمینارها ،سخنرانیها و

توسررعه مهررارتهررای کررار تیمرری ،روابررط بررین فررردی،

کنفرانس های ملری و منوقره ای ،خوانردن (کترا ،.مقایره،

تصررمیمگی رری ،کیفیررت رهبررری و همچنررین سررخنرانی،

منررابع آنالیررن)؛ دورههررای دانشررگاهی ،مشرراوره ،هلسررات

سمینارهای آنالین ،گفت وگوها ،شربیه سرازی کرامپیوتری،

هم اندیشری مردیران ،مربیگرری ،بازدیرد از دیگرر مردارا

شبیهسازی حرفهای و نقش بازی کردن ،موایعات مروردی،

(مشاهده) و کارآموزی بودند همخوانی دارد.

آموزش روانشناسی ،گفت وگوهای گروهی ،نتایج گروه هرای

ترتی

تحقیقررراتی دانرررشآمررروزی و کنفررررانسهرررای از راه دور
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دانشگاهی مسیر توسعه حرفهای مدیران را تشکیل میدهد

مهارتهای تخصصی مورد نیاز متغیرهای مسرتقل اهرمری

و با نترایج پرژوهش چران یرا پیراو و همکراران ( )1653در

ثانویه هستند که بهعنوان معیار میتوان از آنها بهره بررد.

پژوهشی با عنروان عوامرل مرؤثر برر مهرارتهرای رهبرری

طراحرری نظرراب تصررمیمگیررری دانشررگاهی و ارتبرراط و

مدیران مدارا متوسوه بیان کررد کره مردیر مدرسره بره

هماندیشی با صاحبان خرد دانشگاهی و تشرکیل هسرتهی

مجموعهای از مهارتهرای مردیریتی مناسر نیراز دارد ترا

ارتبرراطی بررین مرردیران سررازمانهررای آموزشرری و اسرراتید

مدرسه ،کارمندان و دانش آمروزان را بره سروح براتتری از

دانشگاهی باهدف برقراری ارتباط بین آموزشهای نظری و

موفقیت رسانده و اثربخشی مدرسه را نیز حفظ کنند .ایرن

استفاده از نترایج پایراننامرههرای کراربردی دانشرجویان و

بررسی برای شناسایی ( )5سروح مهرارت مردیریتی و ()1

کاربردی کردن این اندیشههرا ههرت تقویرت بعرد کیفری

عوامل مهارت مدیریتی گروهی از مدیران مدارا متوسوه

سازمان آمروزش و پررورش پیشرنهاد مریگرردد .مردیران

مایزی انجاب شد .نتایج نشان میدهد کره سرالهرا خردمت

آموزشی با ایجاد کانالهای ارتباطی رسمی و غیررسرمی از

بهعنوان مدیر مدرسه و صرالحیت (مردرب) دانشرگاهی دو

طریرر ،برگررزاری هلسررات و نشسررت هرا و یررا اسررتفاده از

عامل مهم در مهارت مدیریتی محسو .میشوند همخوانی

امکانات موهود در پرتالها چون تاتر گفتگو و یا مردیریت

دارد.

رسانههای اهتماعی تحت قلمرو خرود ارتبراط خرود را برا

مدیران آموزشگاهها در ههت توسعه حرفرهای خرود بررای

افراد افزایش دهند و از امکانرات پیرامرونی نهایرت بهرره را

رسیدن به آینرده مولرو .مریتواننرد برا دسرتکراری در

ببرند .از محدودیتهرا در قلمررو پرژوهش قلمررو تحقیر،

متغیرهای استراتژیک و کلیدی (توانمندیهای بین فرردی

مربوط به آموزشگاههای اسرتان مازنردران بروده و قابلیرت

و توسعه سازمانی و مسؤوییت اهتمراعی بررون سرازمانی و

تعمیمپذیری در استانهای دیگر نردارد کره ایرن ازهملره

مهارتهای تخصصی) و با اعمرال تغییراتری در حرد تروان

محدودیتهای هغرافیرایی در ایرن زمینره بروده اسرت .از

سازمانی خود در متغیرهای ریسک یعنری توانمنردیهرای

محرردودیتهررای اهرایرری پررژوهش بررا توهرره برره رویکرررد

بین فردی و عوامرل اقتصرادی کره ظرفیرت براتیی بررای

آیندهپژوهی ،محق ،با کمبود منرابع مررتبط مواهره بروده

تبرردیل شرردن برره بررازیگران اصررلی سیسررتم را دارنررد و

است.

متغیرهررای هرردف یعنرری توسررعه سررازمانی و مسررؤوییت
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Abstract: The purpose of this study was to present a model of managers’

professional development with a futures research approach in Mazandaran province.
The research method was consecutive exploratory mixed. According to the forwardlooking approach in the research, the normative method of scenario writing was
used. Hence, the statistical population in the qualitative phase of the study was
educational management experts in the academic units of Tehran and Mazandaran
provinces who were selected for conducting the qualitative research. The sampling
method in quantitative phase was a random cluster sampling with 15 samples to
determine the adequacy of the data for modeling. The statistical population in the
quantitative section was 6100 principals of science and elementary and secondary
schools in Mazandaran province in 1997-98 that 364 people were participated
according to Cochran formula. Based on the analysis of qualitative data from indepth interviews and coding of the interviews, according to the participants’ point of
view, 54 open codes and 8 categories and 4 codes were identified. In the quantitative
phase of the research, moreover, a researcher-made questionnaire with 54 design
components whose questions were based on the criteria extracted from the
qualitative phase. Consequently, the findings revealed the four dimensions consisted of
skills, capabilities and the function of social responsibility required of managers and the
function of organizational development and improvement. In the other word, managers and

organizational development and improvement functions were formed. Then they
were formulated using the two-way interaction analysis matrix for the future.
Key Words: Professional Development, Managers, Future Research Approach
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