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Abstract 
Porpose: The aim of this study was to provide a model of factors affecting the professional 

development of Iranian school principals. 

Method: This study was quantitative in terms of applied purpose and descriptive in terms 

of implementation method. The population of the present study was 91972 school 

principals in Iran in the academic year of 1999-99. According to Krejcie and Morgan table, 

the sample size was 384 people who were selected by cluster sampling method according 

to the population size. The research instrument was a researcher-made questionnaire of 

factors affecting the professional development of Iranian school principals with 104 items 

whose face and content validity was confirmed by experts and its reliability was calculated 

by Cronbach's alpha method of 0.94. Data were analyzed by exploratory factor analysis in 

SPSS-23 software. 

Findings: Findings showed that the factors affecting the professional development of 

Iranian school principals had 104 indicators, 9 components and 3 dimensions; Including 

individual factors (with four components of personality, cognition, general characteristics 

and behavioral characteristics), intra-organizational factors (with three components of 

learning manager, scholarly culture and driving leadership) and extra-organizational 

factors (with two components redefining school-community relationship and dynamic 

decisions Upstream) was. The professional development of Iranian school principals had 

a significant effect on all three dimensions of individual factors, internal organizational 

factors and external organizational factors (P <0.001). 

Conclusion: According to the results of this study, specialists and planners of the 

educational system to promote the professional development of school principals can 

provide the basis for improving its indicators, components and dimensions. 
 

Keywords: Professional development, School principals, Individual factors, Intra-

organizational factors, Extra-organizational factors. 
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Providing a model of effective factors on professional development of Iranian school 

principals 

 

Purpose: Nowadays, it is clear that the professional development of school administrators is an 

inevitable necessity. Because the professional development of teachers, the improvement of teaching 

and learning processes and the development of students depend on the professional development of 

managers. Also, the professional development of school principals often emphasizes that principals and 

school leaders believe that they can improve student learning through professional development of 

teachers. Therefore, the professional development of managers is necessary and valuable because it can 

lead to the academic progress of students through improving the performance and professional 

development of teachers. Another important point about the importance and necessity of the current 

research is that there have been researches about the professional development of managers and the 

identification of factors affecting it, but on the one hand, many researches in this field are few and on 

the other hand, some of them are not schools or the society. Their society is limited to a certain province 

or city, and no research has been done on the managers of the whole country in this field. In addition, 

the results of this research can help specialists, officials and planners in designing appropriate and 

coherent programs to improve the professional development of managers in the country. Therefore, the 

current research was conducted with the aim of providing a model of factors affecting the professional 

development of Iranian school principals. Therefore, according to the research gaps related to the 

strategic thinking of managers and also according to the presented materials, the importance and 

necessity of research related to the philosophical foundations of the model of developing the strategic 

thinking of managers is evident. 

Materials and methods: This study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of 

quantitative type. The population of the present research was Iranian school principals in the academic 

year of 2018-2019 in the number of 91,972 people, according to the table of Karjesi and Morgan, the 

sample size was determined to be 384 people, who were selected by cluster sampling method according 

to the size of the population. In this sampling method, the entire country is first divided into five parts: 

North, South, East, West, and Central, and one province is selected from each part, including Gilan, 

Fars, Khorasan Razavi, West Azarbaijan, and Isfahan provinces, according to the population size or the 

ratio of managers. In each province, a number of managers to whom the researcher had access were 

selected as samples. Therefore, considering the size of the population, the sample size was 69, 113, 79, 

44 and 79 people for each of the provinces of Gilan, Fars, Razavi Khorasan, West Azarbaijan and 

Isfahan, respectively. The tool of the current research was a researcher-made questionnaire on factors 

affecting the professional development of Iranian school principals; So that the said instrument had 104 

items, each item according to the Likert scale with five options from completely disagree (with a score 

of 1), disagree (with a score of 2), neither disagree nor agree (with a score of 3), agree (with a score of 

4) ) and I completely agree (with a score of 5). In this questionnaire, no item is graded in a reverse way 

and the total score of the tool is calculated through the total score of its items and the score of each 

dimension or component is also calculated through the total score of the items of that dimension or 

component, and a higher score indicates that the factors affecting professional development are 

favorable and more appropriate. It is school principals. The face and content validity of the researcher-

made questionnaire on the factors affecting the professional development of Iranian school principals 

was confirmed by the opinion of 12 experts and professional development specialists working in 

education and training and Farhangian University, and its reliability was calculated using the Cronbach's 

alpha method of 0.94. Data were analyzed by exploratory factor analysis in SPSS-23 software. 
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Findings: The findings of the current research showed that the professional development of Iranian 

school principals had 104 indicators, 9 components and 3 dimensions; So that it includes individual 

factors (with 4 components of personality, cognitive, general characteristics and behavioral 

characteristics), internal organizational factors (with 3 components of learning manager, knowledge-

oriented culture and driving leadership) and external factors (with 2 components of redefining the 

relationship between school and society and dynamic decisions) upstream) was The factor loading of 

all dimensions and components was higher than 0.60 and the reliability of all of them was higher than 

0.70. In addition, the professional development of Iranian school principals had a significant effect on 

all three dimensions of individual factors, intra-organizational factors and extra-organizational factors. 

Although no research has been conducted on the professional development of Iranian school principals, 

these findings are in agreement with the findings of Timukhina (2021), Kamrei et al. Wang and Liu 

(2018), Javank et al. (2018), Nourad Sediq et al. (2018), Ghanbari and Mohammadi (2016), Ng and 

Chan (2014) and Kanukorn et al. (2014) were consistent. The effect of professional development of 

Iranian school principals on individual factors with a factor loading of 0.96 and significance of 0.001, 

the effect of professional development of Iranian school principals on intra-organizational factors with 

a factor loading of 0.99 and significance of 0.001, and the effect of professional development of Iranian 

school principals on extra-organizational factors It was confirmed with a factor load of 0.96 and a 

significance of 0.001. As a result, the professional development of Iranian school principals had a 

significant effect on all three dimensions of individual factors, intra-organizational factors, and extra-

organizational factors (P<0.001). 

Conclusion: The professional development of Iranian school principals has three dimensions of 

individual factors with personality, cognitive, general characteristics and behavioral characteristics, the 

dimension of intra-organizational factors with the components of learning manager, knowledge-

oriented culture and driving leadership, and the dimension of extra-organizational factors with the 

components of redefining the relationship between school and society and upstream dynamic decisions. 

that they had good factor loading, validity and reliability and the professional development of Iranian 

school principals had a significant effect on the dimensions and dimensions on the components. The 

aforementioned results have practical implications for specialists and planners of the educational 

system, especially the education system, and with the help of the results of this research and similar 

researches, they can design programs for the growth and promotion of the professional development of 

Iranian school principals and implement them using in-service training. Another suggestion is that 

officials and stakeholders should examine the current situation of Iranian school principals according 

to the indicators, components and dimensions of professional development and seek to increase the 

professional development of principals with the help of educational workshops or other solutions. 

According to the results of this study, specialists and planners of the educational system can provide 

the basis for improving the indicators, components and dimensions identified for promoting the 

professional development of school administrators. Undoubtedly, improving and upgrading all 

indicators, components and dimensions of professional development of Iranian school administrators 

can improve the performance and effectiveness of the education organization through improving the 

performance of teachers and students. 

Keywords: Professional development, School principals, Individual factors, Intra-organizational 

factors, Extra-organizational factors. 
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 چکیده

ضر با هدف ارائه الگو هدف: سعه حرفه یپژوهش حا شد. ا رانیمدارس ا رانیمد یاعوامل موثر بر تو مطالعه  نیانجام 

 انجام شده است. یشیمایاست و به روش پ کاربردی– یفیتوص

نفر بودند. بر  91972به تعداد  1398-99 یلیدر سررال ت صرر رانیمدارس ا رانیجامعه پژوهش حاضررر مد روش کار:

انتخاب شدند.  یاخوشه یریگش نمونهشد. نمونه ها  با رو نیینفر تع 384و مورگان حجم نمونه  یاساس جدول کرجس

شنامه م قق س سعه حرفهابزار پژوهش پر  ییبود که روا هیگو 104با  رانیا مدارس رانیمد یاساخته عوامل موثر بر تو

شد. ت ل 94/0کرونباخ  یآن با روش آلفا ییایو پا دییآن با نظر متخصصان تا ییو م توا یصور سبه  ها با داده لیم ا

 صورت گرفت. یاکتشاف یلعام لیروش ت ل

بعد  3مولفه و  9شاخص،  104 یدارا رانیمدارس ا رانیمد یانشان داد که عوامل موثر بر توسعه حرفه هاافتهی نتایج:

 یسررازمان(، عوامل درونیرفتار یهایژگیو و یعموم یهایژگیو ،یشررناخت ،یتی)چهار مولفه شررخصرر یبود. عوامل فرد

ارتباط  فی)دو مولفه بازتعر یسررازمان( و عوامل برونشرررانیپ یگرا و رهبررهنگ دانشف رنده،یادگی ری)سرره مولفه مد

 ،یبر هر سه بعد عوامل فرد رانیمدارس ا رانیمد یا( بود. توسعه حرفهیباالدست یایپو یهامیمدرسه و جامعه و تصم

 .(P<0.001)رابطه معنادار داشتند  یسازمانو عوامل برون یسازمانعوامل درون

 یاتوسررعه حرفه یارتقا یبرا ینظام آموزشرر زانیرمطالعه، متخصررصرران و برنامه نیا جیبا توجه به نتا یجه گیری:نت

 ها و ابعاد آن فراهم کنند.ها، مولفهبهبود شاخص یرا برا نهیزم توانندیمدارس م رانیمد
 

 .یسازمانعوامل برون ،ینسازماعوامل درون ،یمدارس، عوامل فرد رانیمد ،یاتوسعه حرفه کلیدی: واژگان
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 مقدمه

نه های مختلف پیشررررفت سرررریه کشرررورها در زمی

دیهیات هزاره اجتماعی، اقتصادی، علمی و فناوری یکی از ب

ای سوم تاست که برای پیوستن به آن نیاز به توسعه حرفه

های آموزشررری از جمله ها وجود دارد. سرررازمانسررررمایه

و پرورش و مدیران آنها پیشررراهنگ این سرررازمان آموزش 

زاده کفشررگرکالئی، علی شرروند )حسررنمهم م سرروب می

های (. بدون شک موفقیت سازمان2020اسماعیلی و فالح 

های مدیریتی بستگی دارد وزی در درجه اول به سرمایهامر

های دارای مدیران موفق و برتر بدون شک بیشتر و سازمان

نابراین، مدیران دارای کارکنانی موفق و برتر می باشرررد. ب

شوند و ها م سوب میهای کلیدی در سازمانیکی از اهرم

یای ها را در دنداشررتن مدیران توانمند که بتوانند سررازمان

قابتی  یت ر یک مز ند  یت برسررران به موفق قابتی امروز  ر

و (. آموزش 2021شررود )ویلوریا و همکاران م سرروب می

ترین نهاد اجتماعی و آموزشررری هر کشررروری پرورش مهم

تواند سبب بهبود شرایط در ابعاد است که ت ول در آن می

مختلف جامعه شررود و در کشررورهای پیشرررفت جهان هر 

ضعفی مالحظه  شرایط کجا  صالح آن و بهبود  شود برای ا

آورند و پرورش روی میبه تجدیدنظر در سررراختار آموزش 

(. نقش مرردیران مرردارس در 2021)کمرئی و همکرراران 

سیار مهم و حیاتی است. چون توسعه نظام های اجتماعی ب

ست که بازخورد آن به کل نظام اجتماعی  سه مکانی ا مدر

مدیران  به منعکس و بر این اسرررراس اگر  نقش خود را 

صالح شیوه ص یح اجرا نمایند، تمام ارکان اجتماعی ا ای 

(. مدیریت مدرسرره یکی از 2018شررود )لیو و بیلیباس می

و پرورش است و مدیران ترین وظایف در نظام آموزش مهم

سخگوی تربیت دانش سئول و پا آموزان برای مدارس باید م

بدیل یادگیرندگانی موفق، افرادی خالت به  با شررردن  ق و 

نفس و شررهروندانی آگاه و فعال هسررتند )مدرانو و اعتمادبه

ای مدیران مدارس (. بنابراین، توسررعه حرفه2021کاروالهو 

ای ناپذیر اسرررت تا مدیران حرفهامری ضرررروری و اجتناب

سازمانبتوانند مدارس را به های اجتماعی بنیادی به عنوان 

سازمان هدایت و  ایهای آموزشی، تخصصی و حرفهسوی 

زمینه را برای رشرررد و توسرررعه جامعه فراهم آورند )تانگ 

2018.) 

توسرررعه در لبت به معنای رشرررد تدریجی در جهت 

سعه حرفه ست و تو ستردگی ا شرفت، قدرت و گ ای به پی

شخص در نقش حرفه سعه یک  شاره دارد )کاثاال و تو ای ا

ای یکی از مفاهیم جدید در (. توسعه حرفه2021همکاران 

مدیریت و رهبری اسررت که هدف آن توسررعه دانش،  حوزه

بینش، مهارت و توانایی مدیران و کارکنان در جهت ت قق 

باشررد )الهیری، اهداف سررازمانی و توسررعه سررازمانی می

ای رویکردی (. توسرررعه حرفه2021لیوکاروتی و گورتنی 

جامه، حمایتی و متمرکز برای ارتقای اثربخشرری معلمان و 

هررت پرورش و ارتقررای موفقیررت مرردیران مرردارس در ج

عه حرفه2017آموزان اسرررت )ویژور  دانش ای (. توسررر

ندی تعریف میبه قای عنوان فرای عر ارت با که  شرررود 

ها، دید اسرررتراتژیک و ها، تواناییهای فردی، دانشمهارت

شبکه شود )گیلمارتین و های مدیریت و رهبری میایجاد 

ی رشرررد (. همچنین، سرررازه مذکور به معنا2022پتیس 

ستفاده از  سازمان با ا ساختار  منابه بالقوه موجود و توسعه 

شرررود. منظور وری میهایی اسرررت که منجر به بهرهبرنامه

مه نا یتبر عال که متمرکز بر ف های انفرادی هایی اسرررت 

کارکنان هسرررتند و پیوسرررته دانش، ا العات، مهارت و 

سازند و بروزرسانی تجارب خود را وسعت بخشیده، غنی می

باتیس می کان، اسرررمیت و  ها ند )ال عه 2021کن (. توسررر

ای مدیران اسررراس و زیربنای تبییر و ت ول در نظام حرفه

یاز حیاتی برای موفقیت در ایفای آموزش وپرروش و یک ن

توانند ای آنها اسررت که مدیران از  ریق آن مینقش حرفه

ها سرررازی و سرررایر برنامههای آمادهآنچه را که در برنامه

یک هورانی و یادنگ ند )بل ند کار بب ند و ب یادبگیر ند،  رفت

سررازد تا (. این سررازه مدیران را قادر می2015اسررترینگر 

با ها و صرررالحیتها، نگرشها، مهارتدانش های مرتبط 

چالش با  یارویی  به منظور رو یت و رهبری را  های مدیر

مرتبط با نقش شربلی خود یادبگیرند و مورد اسرتفاده قرار 

نظر (. همه مدیران صرف2020یوگار و ایزران -ودهند )اوید

ها نیاز به توسررعه از پایه شرربلی، تجربه و سررایر توانمندی
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ای آنها ای دارند که الزم است تا نیازهای توسعه حرفهحرفه

های آموزشی برگزار شود. چون مشخص و برای آنها کارگاه

ندگی  یادگیری در  ول ز به رشرررد و  یاز  مدیران امروز ن

یازهای در حال تبییر حرفه با ن ای خود برای سرررازگاری 

ند )سررریرائو دانش عه دار جام مدارس و  مان،  آموزان، معل

ای مدیران نقش (. توسررعه حرفه2020سرریونها و همکاران 

آموزان ای معلمان و موفقیت دانشموثری در توسررعه حرفه

فه مدارس معموال حر مدیران  ای شرررردن خود را دارد و 

کنند و سررربس با تبییر در نقش می عنون معلم شررررو به

های رسررمی حرکت خود را در جهت رهبری و مسررئولیت

(. 2021دهند )فاتیح کاراکابی ای ادامه میتوسرررعه حرفه

ای مدیران مدارس دو رویکرد شرررامل برای توسرررعه حرفه

بازخوردی وجود  -فنی و رویکرد کاربردی -رویکرد عقالنی

ها و باور اسررت که دانشفنی بر این  -دارد. رویکرد عقالنی

ای آنان ترین عوامل توسعه حرفههای مدیران از مهممهارت

ها و شرردن دانشاسررت. زیرا توسررعه آنها اغلب با انباشررته

بازخوردی  -یابد. رویکرد کاربردیهای آنان ارتقاء میمهارت

بر این باور است که دانش خاصی بین تئوری و عمل به نام 

که بر توسرررعه حرفهبازخوردی وجو -کاربردی ای د دارد 

 (.2019باشد )هاولی و همکاران تاثیرگذار می

ای مدیران انجام شده هایی درباره توسعه حرفهپژوهش

صه مرور ها بهترین پژوهشکه در ادامه نتایج مهم  ور خال

شررروند. برای م ال بر اسررراس نتایج پژوهش تیموخینا می

دیران شرررامل ای م( عوامل موثر بر توسرررعه حرفه2021)

ای، پاسررخگویی مدیران و اهدف آموزش، صررالحیت حرفه

شی 2021سازمانی بود. کمرئی و همکاران ) ضمن پژوه  )

ای مدیران به این نتیجه رسررریدند که برای توسرررعه حرفه

 39شاخص،  320ای وحرفههای فنیآموزشگاهی هنرستان

بعد شررناسررایی شررد که ابعاد شررامل دانش،  10مولفه و 

هررای فکری و نهنی، توانررایی مرردیریتی، نررایینگرش، توا

فردی، های میانهای مدیریتی و عملکردی، مهارتمهارت

آفرین، های رهبری ت ولهای تعالی و بهبود، مهارتمهارت

های روانشررناختی و ای و شرربلی و مهارتهای حرفهمهارت

زاده کفشگرکالئی شخصیتی بودند. در پژوهشی دیگر حسن

ای مدیران با ( چهار بعد توسرررعه حرفه2020و همکاران )

های مورد نیاز مدیران، پژوهی را شامل مهارترویکرد آینده

ندی یت توانم کارکرد مسرررئول مدیران،  یاز  های مورد ن

اجتماعی مدیران و کارکرد توسعه و بهبود سازمانی معرفی 

( 2020کردند. همچنین، یوسفی، ملکی آوارسین و  البی )

سعه ح شی تو ای مدیران مدارس با رویکرد رفهضمن پژوه

شالم  مبتنی بر نظریه داده شاخص در قالب  435بنیاد را 

مقوله معرفی کردند؛ شرررایط علی شررامل  14مولفه و  34

ای ها، پدیده م وری توسعه حرفهمشیتوانمندسازی و خط

شرایط زمینه شرایط م یطی، مدیران مدارس،  شامل  ای 

سازمانی و جهانی ششرایط  شامل رایط مداخلهشدن،  گر 

سررازمانی، راهبردها شررامل سررازمانی و برونعوامل درون

فردی، سررازمانی و ملی و پیامدها شررامل بالندگی فردی، 

بالندگی سرررازمانی و بالندگی اجتماعی بود. نتایج پژوهش 

سکی ) سنیو شان داد که عوامل موثر بر ارتقای 2019وی ( ن

شفاه شامل مهارت ارتباط  ستگی مدیران  ی و کتبی، شای

یت از م یط متنو  و فراگیر، تیم های پیشررررو، حل حما

بینی آینده، تفکر استراتژیک و گیری، پیشمساله و تصمیم

فرد و های من صربهریزی، مدیریت تبییر، در  نقشبرنامه

های کردن مهارتهای مدیر سررازمان، مشررخصمسررئولیت

 های گذشرررته، ت ملاثربخشررری عملکرد، آموختن از تجربه

درباره رفتارهای آینده، بورس ت صیلی و مشاوره و بازخورد 

برای بهبود عملکرد بودند. در پژوهشررری دیگر ونگ و لیو 

ای مدیران ( پنج حوزه کلی موثر در توسرررعه حرفه2018)

های شرربلی معاونان، تاثیر فرهنگ مدارس را شررامل انگیزه

یازهای توسرررعه اجتماعی بر توسرررعه حرفه ای مدیران، ن

فه تازهحر مدیران  مدیران ای  گاه و  کاری دانشررر کار، هم

آموزشررری و تاثیر مدیران بر عملکرد مدرسررره و توسرررعه 

ای معلمان شرررناسرررایی نمودند. جوانک و همکاران حرفه

( ضررمن پژوهشرری مروری از نو  فرات لیل شررش 2018)

های آموزشرری ای مدیران گروهمقوله اصررلی توسررعه حرفه

یریتی، توسررعه رهبری، علوم پزشررکی را شررالم توسررعه مد

سعه  شی و تو سعه پژوه شی، تو سعه آموز سعه فردی، تو تو

صدیق و همکاران  بالینی معرفی کردند. عالوه بر آن، نوراد 
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( ضرررمن پژوهشررری به این نتیجه رسررریدند که 2018)

ای مدیران با اسرررتعداد مدارس های توسرررعه حرفهمولفه

غیردولتی شررامل ایجاد فرصررت یادگیری شرربلی )شررامل 

مهبر قال نا جاد شررررایط انت عه، ای مدون برای توسررر ریزی 

اثربخش ا العررات، کمررک از اولیررای زبررده برای انتقررال 

شگاه جهت انتقال  ساتید دان ا العات به مدیران، کمک از ا

های تخصصی(، موثر ا العات به مدیران و برگزاری کارگاه

سعه مهارت صت تو صاص ایجاد فر شامل اخت های فردی )

کردن مدرسه به مسائل آموزشی، فراهم شرح وظایف مدیر

کردن امکانات تسهیالت جهت بروزرسانی ا العات و فراهم

پیشرررفت علمی( و تشررویق کارکنان در امر بهسررازی خود 

ستمر و برگزاری  شی، یادگیری م شاوره آموز شامل ارائه م (

 های تخصصی مناسب با توانایی هر فرد( بودند. دوره

ای مدیران مدارس حرفه شده که توسعهامرزوه مشخص

سعه حرفهضرورتی اجتناب ست. زیرا تو ای معلمان، ناپذیر ا

آموزان بهبود فرایندهای یاددهی و یادگیری و پرورش دانش

سعه حرفه سعه به تو ست. همچنین، تو سته ا ای مدیران واب

ای مدیران مدارس اغلب بر این نکته تاکید دارند که حرفه

توانند از ر داشته باشند که میمدیران و رهبران مدارس باو

یادگیری  ریق توسرررعه حرفه ای معلمان سررربب بهبود 

ای مدیران به آموزان شررروند. بنابراین، توسرررعه حرفهدانش

که می یل این فت ت صررریلی دل به پیشرررر ند منجر  توا

فهدانش عه حر ای آموزان از  ریق بهبود عملکرد و توسررر

د. نکته مهم باشمعلمان شود، امری ضروری و ارزشمند می

دیگر درباره اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر این است که 

ای مدیران و شررناسررایی هایی درباره توسررعه حرفهپژوهش

یاری از  یک بسررر ما از  جام شرررده، ا مل موثر بر آن ان عوا

ها در این زمینه کمی هسرررتند و از سررروی دیگر پژوهش

ها  یا اینکه جامعه آن ها مدارس نبوده و  جامعه برخی از آن

م دود به استان یا شهرستانی خاصی بوده و در این زمینه 

پژوهشی بر روی مدیران کل کشور انجام نشده است. عالوه 

تواند به متخصصان، مسئوالن بر آن، نتایج این پژوهش می

های مناسرررب و منسرررجم ریزان در  راحی برنامهو برنامه

ای مدیران کشرررور کمک کند. جهت بهبود توسرررعه حرفه

ضر با هدف ارائه الگوی عوامل موثر بر بنابرای ن، پژوهش حا

شد.توسعه حرفه با  نیبنابرا ای مدیران مدارس ایران انجام 

 کیدر رابطه با تفکر اسرررتراتژ یپژوهشررر یتوجه خأل ها

و  تیبا توجه به مطالب ارائه شررده، اهم نیو همچن رانیمد

ش سف یدر رابطه با مبان یضرورت پژوه پرورش  یالگو یفل

مشهود است. لذا هدف از پژوهش  رانیمد کیستراتژتفکر ا

بان یحاضرررر، بررسررر پرورش تفکر  یالگو یفلسرررف یم

 و بلوچستان بود ستانیدانشگاه س رانیمد کیتژاسترا

 

 مواد و روش ها

این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شرریوه اجرا 

توصرریفی از نو  کمی بود. جامعه پژوهش حاضررر مدیران 

عداد 1398-99ر سرررال ت صررریلی مدارس ایران د به ت

گان  91972 جدول کرجسررری و مور که  بق  ند  نفر بود

گیری نفر تعیین کرره بررا روش نمونرره 384حجم نمونرره 

ای با توجه به حجم جامعه انتخاب شرردند. در این خوشرره

گیری ابتدا کل کشرررور به پنج بخش شرررمالی، روش نمونه

سیم و از هر بخش شرقی، غربی و مرکزی تق یک  جنوبی، 

ستان به ستانا شامل ا سان ترتیب  های گیالن، فارس، خرا

رضرروی، آنربایجان غربی و اصررفهان انتخاب و با توجه به 

حجم جامعه یا نسبت مدیران هر استان به همان نسبت از 

هر اسررتان تعدادی مدیر که پژوهشررگر به آنها دسررترسرری 

شت به شدند. بنابراین، با توجه به دردا  عنوان نمونه انخاب 

یک از  نه برای هر  عه، حجم نمو جام نظر گرفتن حجم 

ترتیب گیالن، فارس، خراسررران رضررروی، های بهاسرررتان

نفر  79، و 44، 79، 113، 69آنربایجان غربی و اصرررفهان 

های ورود به در نظر گرفته شررد. در پژوهش حاضررر مال 

مطالعه شررامل تمایل جهت شرررکت در پژوهش و امضررای 

در پژوهش، عدم ابتالء به  نامه شررررکت آگاهانهرضرررایت

شته،  19-کووید سه ماه گذ ضای خانواده در  در یکی از اع

های روان یاد و مصررررف دارو ند عدم اعت مان پزشرررکی 

سردگی، عدم وقو  رخدادهای تنش ضداف ضطراب و  زا ضدا

سه ماه  ستگان درجه یک و دو در  مانند  الق و مرگ در ب

ماه  گذشررته و عدم دریافت خدمات روانشررناختی در سرره
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های خروج از مطالعه شامل انصراف از ادامه گذشته و مال 

ها درصررد آیتم 10همکاری و عدم پاسررخگویی به بیش از 

 بود.

ن وه انجام این پژوهش به این صرررورت بود که بعد از 

ای تصرررویب پروپوزال مبانی نظری درباره توسرررعه حرفه

 مدیران مدارس مطالعه و با کمک اسرراتید راهنما و مشرراور

شنامه س سعه حرفهپر ای ای ت ت عنوان عوامل موثر بر تو

گان و  ید خبر تای به  یه شرررد و  مدارس ایران ته مدیران 

متخصررصرران در زمینه مذکور رسررید. پس از آن هماهنگی 

و پرورش برای اجرای پرسشنامه خانه آموزش الزم با وزارت

گیری و انتخاب سرراخته به عمل آمد و اقدام به نمونهم قق

 های گیالن، فارس، خراسان رضوی، آنربایجان غربیاستان

ستان سطه ا صفهان و برخی مدارس ابتدایی و متو های و ا

با مدیران مدارس  مذکور شرررد. پس از هماهنگی تلفنی 

های منتخب و بیان اهمیت و ضررررورت پژوهش و اسرررتان

کات و مالحظات اخالقی از  به رعایت ن تعهد پژوهشرررگر 

ندن ا العات شرررخصررری، حف  ماجمله رازداری، م رمانه

شنامه م ققحریم نمونه س صورت ساخته بهها و غیره، پر

شد سال  شد تا ظرف .مجازی برای آنها ار سته   از آنها خوا

به  مدت یک هفته آینده آن را تکمیل و ارسال نمایند. الزم

صورت مجازی و از  ریق پیام و یک نکر است که دو بار به

نداده  دیرانی که به ابزار پاسخبار از  ریق تماس تلفنی با م

 بودند پیگیری  شد تا همه مدیران به ابزار پاسخ دهند.

سرراخته عوامل ابزار پژوهش حاضررر پرسررشررنامه م قق

سعه حرفه  وری بود؛ به ایران ای مدیران مدارسموثر بر تو

گویه بود که هر گویه با توجه  104که ابزار مذکور دارای 

(، 1از کامال مخالفم )با نمره  ایبه  یف لیکرت پنج گزینه

با نمره  خالفم ) با نمره 2م نه موافقم ) خالفم و  نه م  ،)3 ،)

گذاری ( نمره5( و کامال موافقم )با نمره 4موافقم )با نمره 

شنامه هیچ گویه شد.می س صورت معکوس ای بهدر این پر

شود و نمره کل ابزار از  ریق مجمو  نمره گذاری نمینمره

و نمره هر بعد یا مولفه نیز از  ریق مجمو   های آنگویه

شررود و نمره های آن بعد یا مولفه م اسرربه مینمره گویه

شان سبباالتر ن تر بودن عوامل موثر بر دهنده مطلوب و منا

سعه حرفه شد. ای مدیران مدارس میتو صوری و با روایی 

شنامه م قق س سعه م توایی پر ساخته عوامل موثر بر تو

نفر از خبرگان و  12با نظر  ایران ان مدارسای مدیرحرفه

سعه حرفه صان تو ص شاغل در آموزش متخ و پرورش و ای 

دانشگاه فرهنگیان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 

شد. داده 94/0 سبه  شافی م ا ها با روش ت لیل عاملی اکت

  ت لیل شدند. SPSS-23افزارهای در نرم

قی شرررامل اخذ رضرررایت در این پژوهش موازین اخال

آگاهانه، تضررمین حریم خصرروصرری و رازداری رعایت شررد. 

همچنین زمان تکمیل پرسرررشرررنامه ها ضرررمن ت کید به 

تکمیل تمامی سؤال ها، شرکت کنندگان در مورد خروج از 

 وپژوهش در هر زمان و ارائه ا العات فردی مختار بودند 

 واند م به آنها ا مینان داده شررد که ا العات م رمانه می

 این امر نیز کامالً رعایت شد. 

 

 یافته ها

نفر از مدیران مدارس ایران  384یافته ها برای  ت لیل

هررای انجررام شررررد. فراوانی و درصررررد فراوانی ویژگی

 گزارش شده است. 1شناختی آنها در جدول جمعیت

جدول  تایج  مدارس دارای 1 بق ن مدیران  ، بیشرررتر 

درصد(،  31/70د )درصد(، مر 43/29م ل خدمت فارس )

درصد(، ت صیالت کارشناسی  85/58سال ) 41-50سن 

شد ) سطه ) 65/53ار صد(، مقطه متو صد( و  38/84در در

درصد( بودند. پیش از  48/24سال ) 6-10سابقه مدیریت 

ها با روش ت لیل عاملی شرراخص کفایت نمونه ت لیل داده

KMO  قدار قدار  85/0با م با م لت  بارت یت  و آزمون کرو

ناداری 37/1204 ناسررررب بودن  001/0و مع حاکی از م

شرایط برای انجام ت لیل عاملی بودند. نتایج ت لیل عاملی 

ای اکتشررافی برای شررناسررایی عوامل موثر بر توسررعه حرفه

 ارائه شد. 2مدیران مدارس ایران در جدول 
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 انشناختی مدیران مدارس ایرهای جمعیتفراوانی و درصد فراوانی ویژگی .1 جدول

Table 1. Frequency and frequency percentage of demographic information of Iranian school 

principals 
 درصد فراوانی فراوانی سطوح متغیر

 محل خدمت

 97/17 69 گیالن

 43/29 113 فارس

 57/20 79 خراسان رضوی

 46/11 44 آذربایجان غربی

 57/20 79 اصفهان

 جنسیت
 69/29 114 زن

 31/70 270 مرد

 سن

 25/6 24 سال 21-30

 35/21 82 سال 31-40

 85/58 226 سال 41-50

 54/13 52 سال 50بیشتر از 

 تحصیالت

 56/1 6 کاردانی

 85/33 130 کارشناسی

 65/53 206 کارشناسی ارشد

 94/10 42 دکتری

 مقطع
 62/15 60 ابتدایی

 38/84 324 متوسطه

 ریتسابقه مدی

 31/20 78 سال 1-5

 48/24 94 سال 6-10

 35/21 82 سال 11-15

 58/14 56 سال 16-20

 27/19 74 سال 20بیشتر از 

 

 ای مدیران مدارس ایراننتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه حرفه .2 جدول

Table 2. The results of exploratory factor analysis for identify the effective factors on professional 

development of Iranian school principals 
 پایایی )کرونباخ( (AVEروایی ) معناداری بار عاملی تعداد شاخص مولفه بعد

 عوامل فردی

 95/0 75/0 001/0 96/0 51 مولفه 4

 76/0 65/0 001/0 66/0 6 شخصیتی

 87/0 73/0 001/0 87/0 14 شناختی

 74/0 68/0 001/0 63/0 4 های عمومیویژگی

 93/0 79/0 001/0 95/0 27 های رفتاریویژگی

 سازمانیعوامل درون

 96/0 81/0 001/0 99/0 32 مولفه 3

 85/0 75/0 001/0 90/0 9 مدیر یادگیرنده

 83/0 76/0 001/0 88/0 4 گرافرهنگ دانش

 94/0 68/0 001/0 92/0 19 رهبری پیشران

 سازمانیعوامل برون

 94/0 73/0 001/0 96/0 21 مولفه 2

 88/0 75/0 001/0 89/0 7 بازتعریف ارتباط مدرسه و جامعه

 92/0 68/0 001/0 74/0 14 های پویای باالدستیتصمیم
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ای مدیران مدارس توسررعه حرفه ،2 بق نتایج جدول 

 وری د بود؛ بهبع 3مولفه و  9شرراخص،  104ایران دارای 

شامل عوامل فردی )با  شناختی،  4که  صیتی،  شخ مولفه 

هررای رفترراری(، عوامررل هررای عمومی و ویژگیویژگی

با درون مانی ) نگ  3سرررراز نده، فره یادگیر مدیر  فه  مول

شران( و عوامل بروندانش  22سازمانی )با گرا و رهبری پی

های مولفه بازتعریف ارتباط مدرسررره و جامعه و تصرررمیم

ی عاملیپو بار  باالدسرررتی( بود. همچنین،  یانگین  ای  و م

و  60/0ها باالتر از همه ابعاد و مولفه شدهواریانس استخراج

بود که این نتایج حاکی از  70/0پایایی همه آنها باالتر از 

فه عاد و مول ناسرررب اب یایی م پا ند.روایی و  تایج  ها بود ن

های توصررریفی میانگین، ان راف معیار، کجی و شررراخص

عوامل موثر بر توسررعه های الگوی کشرریدگی ابعاد و مولفه

 ارائه شد. 3در جدول ای مدیران مدارس ایران حرفه

 

 ای مدیران مدارس ایرانهای توصیفی الگوی عوامل موثر بر توسعه حرفهنتایج شاخص .3 جدول

Table 3. The results of descriptive indicators the model of effective factors on professional development of 

Iranian school principals 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین مولفه بعد

 عوامل فردی

 - 96/0 16/1 37/0 56/4 مولفه 4

 - 04/1 89/1 34/0 72/4 شخصیتی

 - 25/1 15/1 43/0 51/4 شناختی

 - 78/0 13/0 51/0 40/4 های عمومیویژگی

 - 07/1 69/0 36/0 62/4 های رفتاریویژگی

عوامل 

 سازمانیدرون

 31/0 58/0 48/0 45/4 مولفه 3

 - 42/0 - 79/0 53/0 41/3 مدیر یادگیرنده

 - 02/1 10/0 56/0 50/4 گرافرهنگ دانش

 - 03/1 87/0 45/0 55/4 رهبری پیشران

عوامل 

 سازمانیبرون

 - 62/0 46/0 39/0 36/4 مولفه 2

 - 03/1 55/0 55/0 45/4 ریف ارتباط مدرسه و جامعهبازتع

 - 85/0 39/0 61/0 27/4 های پویای باالدستیتصمیم

 

ی و با توجه به قرارداشتن مقدار کج 3 بق نتایج جدول 

های الگوی فهابعاد و مول -2+ تا 2و کشیدگی در دامنه 

ای مدیران مدارس ایران توزیه عوامل موثر بر توسعه حرفه

ال داشتند. همچنین، الگوی عوامل موثر بر توسعه نرم

های ای مدیران مدارس ایران بر اساس شاخصحرفه

بودن،  3تر از به دلیل کوچک 84/0با مقدا  ×df/2برازندگی 

RMSEA  بودن  08/0تر از به دلیل کوچک 07/0با مقدار

، 94/0ترتیب با مقدارهای به CFIو  IFI ،NFI ،TLIو 

بودن  90/0تر از به دلیل بزرگ 93/0و  91/0، 93/0

دهنده برازش مناسب و مطلوب الگوی مذکور بود. نشان

ای مدیران مدارس ایران الگوی عوامل موثر بر توسعه حرفه

 ارائه شد. 4ها در جدول و نتایج بار عاملی 1در شکل 

مدارس  رانیمد یااثر توسعه حرفه ،1  بق نتایج شکل

، 001/0و معناداری  96/0ی با بار عاملی بر عوامل فرد رانیا

بر عوامل  رانیمدارس ا رانیمد یااثر توسعه حرفه

اثر و  001/0و معناداری  99/0ی با بارعاملی سازماندرون

ی سازمانبر عوامل برون رانیمدارس ا رانیمد یاتوسعه حرفه

جه یتایید شد. در نت 001/0و معناداری  96/0با بار عاملی 

ای مدیران مدارس ایران بر هر سه بعد عوامل توسعه حرفه

 رابطه سازمانیسازمانی و عوامل برونفردی، عوامل درون

 (.P<0.001معنادار داشتند )
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 یدر حالت بار عامل رانیمدارس ا رانیمد یاعوامل موثر بر توسعه حرفه ی. الگو1شکل 

Figure 1. The model of effective factors on professional development of Iranian school principals in the mode of 

factor load 

 و نتیجه گیری بحث

ای مدیران نقش مهمی بر عملکرد ت صیلی توسعه حرفه

بنابراین،  آموزان از  ریق رشد و توسعه معلمان دارد.دانش

ضر با هدف ارائه الگوی عوامل موثر بر توسعه پژوهش حا

 ای مدیران مدارس ایران انجام شد.حرفه

ای های پژوهش حاضر نشان داد که توسعه حرفهیافته

بعد  3مولفه و  9شاخص،  104مدیران مدارس ایران دارای 

مولفه شخصیتی،  4 وری که شامل عوامل فردی )با بود؛ به

های رفتاری(، عوامل یژگیهای عمومی و وشناختی، ویژگی

گرا مولفه مدیر یادگیرنده، فرهنگ دانش 3سازمانی )با درون

مولفه  2سازمانی )با و رهبری پیشران( و عوامل برون

های پویای بازتعریف ارتباط مدرسه و جامعه و تصمیم

 60/0 ها باالتر ازه ابعاد و مولفهباالدستی( بود. بار عاملی هم

بود. عالوه بر آن، توسعه  70/0 باالتر ازو پایایی همه آنها 

ای مدیران مدارس ایران بر هر سه بعد عوامل فردی، حرفه

معنادار  رابطهسازمانی سازمانی و عوامل برونعوامل درون

ای مدیران با اینکه پژوهشی درباره توسعه حرفه داشتند.

های ها با یافتهمدارس ایران انجام نشده، اما این یافته

کمرئی و همکاران  ،(2021تیموخینا )ای هپژوهش

 ،(2020زاده کفشگرکالئی و همکاران )حسن ،(2021)

ونگ و  ،(2019ویسنیوسکی )، (2020) یوسفی و همکاران

نوراد صدیق و  ،(2018جوانک و همکاران ) ،(2018لیو )

نگ و چان  ،(2016قنبری و م مدی ) ،(2018همکاران )

 .همسو بود( 2014) کانوکورن و همکاران و( 2014)

های شخصیتی، مولفهتشریح عوامل فردی شامل در 

در  های رفتاریهای عمومی و ویژگیشناختی، ویژگی

توان گفت که ای مدیران مدارس ایران میتوسعه حرفه

های مهم شخصیتی شامل داشتن خودآگاهی، شاخص

نفس، داشتن خالقیت، جدیت و پشتکار و خوش اعتمادبه

نفس خودآگاهی و اعتمادبه م یط کار هستند. خلقی در

های مرتبط های خویش و مشکلتواند در زمینه تواناییمی

با مدرسه خود هر آنچه که هست را شناسایی و تبییر دهند. 

ها، از آنجایی که نو  رفتار افراد ناشی از افکار، نگرش

نفس است، لذا کسب مهارت ها، باورها و عزتبرداشت

های یک ها و شکستامل مهمی در موفقیتخودآگاهی ع

مدیر است. خالقیت، نوآوری، جدیت و پشتکار از 
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این عوامل  .ای مدیران استهای توسعه حرفهضرورت

توانند موجب پیشرفت رفتار و عملکرد کارکنان در می

های توانند در بند شیوهمدیران خالق نمی سازمان شود.

را برای مدیریت انتخاب سنتی و معمول باشند، بلکه سبکی 

کنند که برای سازمان خالق و نوآور باشد و منجر به می

م یطی گردد که روح ابتکار و نوآوری در آن حاکم باشد. 

شاخص مهم دیگر خوش خلقی است و مدیرانی که از ل اظ 

آموزان و اولیا اند با دیگران حتی دانشای توسعه یافتهحرفه

یل خوش خلقی دیگران را جذب روابط مناسبی دارند و به دل

های مهم شناختی شامل شاخص نمایند.خود می

پذیری در تفکر، تفکر برخورداری از انگیزه پیشرفت، انعطاف

ای، شناخت نگر و سیستمی، برخورداری از دانش حرفهجامه

و آموزش انداز و در  اهداف شبلی، در  ص یح چشم

 العات، مطالعه مستمر کتب ، بروزرسانی دانش و اپرورش

مرتبط با شبل، داشتن سواد ا العاتی و تکنولوژیکی، 

آموزش های نامهداشتن روحیه انتقادپذیری، تسلط بر آیین

و شناخت ت والت اجتماعی هستند. مدیران  و پرورش

ای دارای انگیزه پیشرفت باالیی است و دارای توسعه حرفه

کوشد تا ارد باال با زیردستان میضمن گفتگو درباره مو

زمینه ارتقای آنها را فراهم آورند. چنین مدیرانی برای 

دستیابی به موفقیت و توانایی رقابت با سایر همکاران به 

باشند و عالوه بر آن با ایجاد دنبال کسب مزیت رقابتی می

نمایند ها روابط الزم میان آنها  وری عمل میو تقویت تیم

 ور هماهنگ عمل کرده و در م یطی مناسب به تا بتوانند

به این ترتیب بستر مورد نیاز برای افزایش جریان دانش را 

نگری، نکته مهم دیگر داشتن تفکر جامه فراهم آورند.

ای، مطالعه مستمر کتب، روحیه برخورداری از دانش حرفه

انتقادپذیری و بروزرسانی دانش و ا العات است که این 

کردن دانش و ا العات سیار مهمی در فراهمموارد نقش ب

های شاخص جهت تقویت خود و ایجاد مزیت رقابتی دارند.

داشتن رشته ت صیلی های عمومی شامل ویژگیمهم 

 مرتبط، داشتن سوابق و تجارب مدیریت مدرسه، قا عیت

رجو  هستند. وضعیت در کار، حف  حرمت پرسنل و ارباب

ل در پست مدیریت با تناسب رشته ت صیلی افراد شاغ

شرایط احراز این پست نقش بسیار مهمی در توسعه 

کند و رشته ت صیلی مدیران مدارس ای مدیر بازی میحرفه

مدیران عالوه بر  ای بودن آنها است.ترین نشانگر حرفهمهم

دانش و معلومات در زمینه آموزش و رهبری، تسلط بر 

اندازه کافی سابقه های عملی و غیره باید به ها و مهارتروش

ای داشته باشند تا بتوانند م موریت اصلی و مسائل و حرفه

های کار خود را درستی در  کنند. قا عیت در کار مشکل

رجو  نیز از ابزارهای مهم در و حف  حرمت پرسنل و ارباب

ای مدیران است و دستیابی به آنها نیاز رشد و توسعه حرفه

های های مهم ویژگیصشاخ به تمرین و ممارست دارد.

تالش جهت خودارزیابی مداوم، تالش برای رفتاری شامل 

توسعه دانش خود، احترام به حقوق دیگران، 

مداری پذیری شبلی، پاسخگویی، صداقت و اخالقمسئولیت

توانند های بنیادی هستند که این موارد میتعهد به ارزش و

 ای مدیران مدارس شوند.سبب ارتقای توسعه حرفه

های مدیر مولفهسازمانی شامل تشریح عوامل دروندر 

در توسعه  گرا و رهبری پیشرانیادگیرنده، فرهنگ دانش

مدیر  توان گفت کهای مدیران مدارس ایران میحرفه

های یادگیرنده یکی از عوامل توسعه بهسازی در برنامه

توان یآید. مدیر یادگیرنده مرهبری مدارس به حساب می

ترین رویکرد مدیریتی در سازمان در نظر عنوان اثربخشبه

ای غیررسمی میان مدیر و کارکنان را گرفته شود که رابطه

پذیر پیروی کرده و بینیکند و از یک فرایند پیشفراهم می

منجر به عملکرد برتر، توسعه مستمر و نیز روابط م بت در 

همی در توسعه گرا نقش مفرهنگ دانش .شودسازمان می

گرا موجب ترغیب به . فرهنگ دانشای مدیران داردحرفه

برداری مدریت های کشف و بهرهتوسعه و استفاده از شیوه

توان گفت وجود شود. بنابراین، میدانش و نوآوری می

به منزله بهبود عملکرد نوآوری در سازمان  گرافرهنگ دانش

سبب تاکیدی  گرا بهشد و بدین معنا که فرهنگ دانشمی

های مشتر  در بین کارکنان سازمان که بر انجام فعالیت

دارد و موجب افزایش عملکرد نوآوری در بین کارکنان 

سومین مولفه رهبری پیشران و چنین  شود.سازمان می

های مدرسه برای مدیران و رهبرانی در جهت تقویت ظرفیت
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های نامهآموزان از برحمایت از رشد، تعامل و یادگیری دانش

ریزی استراتژیک در برنامهکنند. استراتژیک استفاده می

ریزی بلندمدت برای مدرسه داشته مدیر باید بتواند برنامه

باشد و اهداف کالن استراتژیکی برای مدرسه با مشارکت 

های اندرکاران داشته باشد و مطابق با برنامهسایر دست

ت و رهبری بلندمدتی که تدوین شده است مدرسه را هدای

 کند.

های مولفهسازمانی شامل تشریح عوامل بروندر 

های پویای بازتعریف ارتباط مدرسه و جامعه و تصمیم

توان ای مدیران مدارس ایران میدر توسعه حرفه باالدستی

مولفه بازتعریف ارتباط مدرسه و جامعه شامل گفت که 

ثربخش با جامعه، ارتباط ارتباط ا مهمی مانند هایشاخص

ها در  راحی، اجرا ها، مشارکت خانوادهاثربخش با خانواده

های تعامل با سایر های مدرسه، مهارتو بازبینی برنامه

ایجاد و حف   هستند. هامدارس و جلب حمایت خانواده

 روابط متقابل مدرسه و جامعه سبب رشد و تعالی مدیریت

نظر گرفتن رابطه مدرسه و  تواند با درشود و مدیر میمی

جامعه توانایی درگیرکردن فعال جامعه در تسهیم 

آموزان و مدرسه را فراهم ها برای موفقیت دانشمسئولیت

تواند از کند. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه مدیر مدرسه می

فهم فرهنگ جامعه برای ایجاد روابط حمایتی متقابل 

ای موفق برای آن و استفاده کند و با بکارگیری راهبرده

مولفه ترویج مشارکت جامعه و والدین تالش نماید. 

های مهمی های پویای باالدستی نیز شامل شاخصتصمیم

ای خدمت توسعههای ضمنمانند شرکت در دوره

ای، بازنگری در شرح وظایف مدیران مدارس، خانهوزارت

، رورشو پآموزش کاربست سیستم ا العات مدیریت در 

سازی و شرکت در جلسات سازمانی و شبکهگری برونمربی

با اینکه مدیران  .ها و سمینارها هستنداندیشی، همایشهم

ترین عامل رشد و توسعه هر سازمان هستند، اما افزایش مهم

کیفیت آنان از  ریق رشد کیفی ضروری و مستلزم دادن 

علوم و های الزم همگام با رشد سریه ها و آموزشآگاهی

باشد. نکته مهم دیگر وجود سیستم ا العات فناوری می

گری و های ا العاتی و توانایی مربیمدیریت و نظام

که این موارد  است و پرورشآموزش سازی در نظام شبکه

بخشد توانایی اداره، مدیریت و کنترل سازمان را بهبود می

و سازمان تاثیر و بر بهبود عملکرد و اثربخشی کارکنان 

 گذارد.م بت می

( نشان داد که 2016) یو م مد یپژوهش قنبر جینتا

مدارس شامل  رانیمد یاتوسعه حرفه یم ور دهیپد

 ران،یمد یو اخالق یروانشناخت یهایژگیو یهامولفه

 ران،یو دانش مد التیو ت ص رانیمد ازیمورد ن یهامهارت

و آموزش در  و ت ول رییتب یهاشامل مولفه یعل طیشرا

 طیشرا ران،یمد یفرد یهازهیو انگ ی، منابه مالپرورش

و  یو فرد یسازمان ،یساختار یهاشامل مولفه یانهیزم

 انیبودجه، متول یهاگر شامل مولفهمداخله طیشرا ،یگروه

 ،یفرد یراهبردها یهاراهبردها شامل مولفه ن،یو قوان

شامل  امدهایو پ یسازمان یو راهبردها یگروه یراهبردها

 ا،یمعلمان و کارکنان، مدرسه، اول ،آموزاندانش یهامولفه

نگ  گرید یبود. در پژوهش یاجتماع ینهادها ریمدارس و سا

 یا( گزارش کردند که برنامه توسعه حرفه2014و چان )

 تیریمد ،یفردنیب یهامدارس شامل مهارت رانیمد

 یهانامهنییاز آ منابه و ا ال  حیص  تیریب ران، مد

 ران،یمد ژهیو یازهایبر ن دیباموارد  نیبودند که ا یآموزش

بودن متمرکز شوند.  یو چندبعد ییم توا یازهاین

به  ی( ضمن پژوهش2014کانوکورن، پونگتورن و نگانگ )

 ییهاتیفعال قیمدارس از  ر رانیکه مد دندیرس جهینت نیا

 یو رهبر کیاستراتژ یزیربرنامه ،یپژوهمانند اقدام

بگذارند و  ریخود تاث یابر توسعه حرفه توانندیم یساختار

 ازها،ین یابیتوجه به ارز نهیزم نیآنها را ارتقاء بخشند که در ا

 ینارهایسم ،یخودآموز ،یتوانمندساز ،یگذارهدف

 است. یمستمر ضرور یابیمتمرکز و ارز

ای مدیران نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه حرفه

های بعد عوامل فردی با مولفه دارای سه ارس ایرانمد

های های عمومی و ویژگیشخصیتی، شناختی، ویژگی

های مدیر سازمانی با مولفهرفتاری، بعد عوامل درون

گرا و رهبری پیشران و بعد عوامل یادگیرنده، فرهنگ دانش

های بازتعریف ارتباط مدرسه و جامعه سازمانی با مولفهبرون
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که دارای بار عاملی،  های پویای باالدستی بودو تصمیم

ای مدیران روایی و پایایی مناسبی بودند و توسعه حرفه

 .ها اثر معنادار داشتندمدارس ایران بر ابعاد و ابعاد بر مولفه

نتایج مذکور دارای تلوی ات کاربردی برای متخصصان و 

 و پرورشموزش آویژه نظام ریزان نظام آموزشی بهبرنامه

های مشابه است و آنان با کمک نتایج این پژوهش و پژوهش

ای های جهت رشد و ارتقای توسعه حرفهتوانند برنامهمی

های مدیران مدارس ایران  راحی و با استفاده از آموزش

ضمن خدمت آنها را اجرا نمایند. پیشنهاد دیگر اینکه 

یران مدارس اندرکاران وضعیت موجود مدمسئوالن و دست

ای ها و ابعاد توسعه حرفهها، مولفهایران را با توجه به شاخص

های آموزشی یا سایر راهکارها به بررسی و با کمک کارگاه

ای مدیران باشند. با توجه به دنبال افزایش توسعه حرفه

ریزان نظام آموزشی نتایج این مطالعه، متخصصان و برنامه

توانند زمینه دیران مدارس میای مبرای ارتقای توسعه حرفه

شده برای شناسایی ها و ابعادها، مولفهرا برای بهبود شاخص

ها، شاخصبدون شک بهبود و ارتقای همه  فراهم کنند. آن

ای مدیران مدارس ایران ها و ابعاد توسعه حرفهمولفه

و آموزش تواند سبب بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان یم

 آموزاناز  ریق ارتقای عملکرد معلمان و دانش پرورش

 شود.

توان به م دود بودن  یاز جمله نقاط ضعف پژوهش م

در  تیم دود نیو هچن مدیران مدارسبه  یجامعه آمار

اشاره کرد. با  ییایجبراف طیانتخاب خبرگان به واسطه شرا

 نیدر رابطه با موضو  و همچن یپژوهش یتوجه به خأل ها

توان انتخاب  یبودن موضو  پژوهش م یجامه و کاربرد

عوامل موثر بر  یارائه الگو یعنیموضو  پژوهش  سبمنا

را از جمله نقاط قوت  رانیمدارس ا رانیمد یاتوسعه حرفه

 پژوهش حاضر  دانست.
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