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 چکیده
های اسنادی و پیمایشی و از نظر ماهیت، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش

های پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدلجدید علم آیندههای اساس روش بر
های مک و تکنیک. با توجه به ماهیت این پژوهش، از روش تحلیل ساختاری میکانجام گرفت کیفی و کمی

نفر از خبرگان و  12. در این راستا، پس از برگزاری جلسات اولیۀ بحث با بهره گرفته شدتحلیل اثرات متقاطع 

گیری هدفمند و نمونه که از طریق روش زشی، به عنوان جامعۀ آماری تحقیقمتخصصان مدیریت آمو

دو متغیر اولیه در قالب هشت بعد کلی شناسایی شد. در ادامه، وبرفی انتخاب شده بودند، پنجاهگلوله

مک تعریف شد. در نهایت، با نگار میکافزار آیندهمتغیرهای اولیه در چارچوب ماتریس اثر متقاطع در نرم

ی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم، عوامل اصلی کلیدی در آیندۀ های پژوهش و امتیاز باالتوجه به یافته

توسعۀ های شناسایی شدند. از بین این عوامل، وجود برنامه 1404ای مدیران مدارس در افق توسعۀ حرفه

است. ارتباط مداوم  1404ای مدیران مدارس در افق ای تأثیرگذارترین عامل کلیدی در توسعۀ حرفهحرفه

انداز و راهبرد، داشتن چشم های آموزشی موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان،با نظام نظام آموزشی

در درجات بعدی اهمیت حمایت دولت و مجلس  ریزان وگذاران و برنامهردی سیاستنگری و تفکر راهبآینده

 قرار دارند. 
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 مقدمه
تر و ای که به مراتب متحولآینده نده است.هایی برای آیرسالت نظام آموزشی، پرورش نسل

. (Pourshafei, Ayubi, Akbari & Hosseini, 2015)تر از وضع موجود خواهد بود پیچیده

ها در تحقق اهداف جامعه بیشتر است. زیرا های آموزشی از سایر سازمانرو، نقش سازمانایناز

های آموزشی تحت تأثیر عملکرد و مدیریت سازمانها تا حدود زیادی تحقق اهداف سایر سازمان

های ژه سازمانترین ارکان در هر سازمان و به ویمدیران، یکی از مهم (.Jahanian, 2011)است 

های یک سازمان به حساب رو، همواره موفقیت و شکست این آیند. ازآموزشی به شمار می

 شودیادآور می 1فیلیپ کومبز (. & sedaghat, 2014Pourkarimi)شود مدیران آن گذاشته می

تربیت به وقوع بپیوندد، این تحول و دگرگونی باید  و تعلیم اگر قرار است تحولی در عرصۀ»که: 

مروزه بسیاری از محققان ا (.Navid Adham, 2012)« پرورش آغاز شود و از مدیریت آموزش

، مدیران نقشی بسیار حیاتی و 21مدارس قرن  معتقدند با در نظر داشتن عملیات پیچیدۀ

 ,Hayat)کنند آموزان ایفا میشی و بهبود مدرسه و یادگیری دانشمحوری در اثربخ

Abdollahi, Zainabadi & Arasteh,  2015.)  امروزه مدیریت آموزشی عاملی کلیدی برای

تلقی ترین خواسته و مطالبۀ جامعه و مردم است، افزایش کیفیت آموزشی در مدارس که جدی

شود و همین امر مدیر آموزشی را به عنوان فردی محوری برای بهبود و پیشرفت آموزشی می

 و . فیلیپ کومبز معتقد است که چون سیستم آموزش(Piri et al, 2020)است  کردهتبدیل 

شوند، الزم است که ی این پست انتخاب میتر شده، مدیرانی که براتر و گستردهپرورش پیچیده

به همین  (.Pourkarimi, Farzaneh & Norozi, 2016دیده باشند ) ای آموزشاز نظر حرفه

مدیران آموزشی، عامل اصلی در بهبود استانداردهای یادگیری بوده و  2ایحرفه دلیل توسعۀ

 & Javanak Liavali, Abili, Porkarimi)نقش تأثیرگذاری در تحقق اهداف آموزشی دارد 

Soltani Arabshahi, 2017). توانمندسازی  ای ودر طول چند دهۀ گذشته، توسعۀ حرفه

بسیاری از کشورهای جهان بوده و به یک بحث مهم و محوری تبدیل  رهبران مدارس برنامۀ

ای برای بقا و ای مدیران مدارس وسیلهبدیهی است که توسعۀ حرفه (.Huber, 2013)شده است 

ای رهبران حرفه توسعۀ (.Ghanbari & Mohammadi, 2016)اثربخشی مدارس است ارتقای 

 ,Joodaki)ای آنان است مدارس یک نیاز حیاتی برای موفقیت در ایفای نقش حرفه

Mohammad Khani & Mohammad Davoudi, 2019.) (Bizzell (2011  ای حرفهتوسعۀ

ای، ها و فرآیندهای طراحی شده به منظور باال بردن دانش حرفهمدیران مدارس را فعالیت

                                                             
1. Coombs 

2. Professional Development
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بهبود و ایجاد  استای تواناتر کردن آنان در زمینۀفتاری مدیران در رهای رها و نگرشمهارت

هایی که ظرفیت فعالیتکند. آموزان تعریف میبهتر برای موفقیت و یادگیری دانششرایط 

های گوناگونی های مدیران را در حوزهرهبری مؤثرتر باال برده و مهارت برایمدیران مدارس را 

 Courtney)دهد همچون رهبری تغییر، مدیریت منابع انسانی و بهبود فرایند آموزش افزایش می

& Gunter, 2015.) راحی شده به منظور بهبود و ای، هر گونه فعالیت طمنظور از توسعۀ حرفه

ها ای مدیران از طریق بهبود دانش، مهارت و تمایالت )حالت( آنفههای حرصالحیت ارتقای

آموزان است ، که هدف آن بهبود پیشرفت تحصیلی دانش(Hirsh, 2009) تعریف شده است

(Bizzell, 2011)ترین نسخه برای ارتقای ای همچنان به صورت رایج. از آنجایی که توسعۀ حرفه

. (Brown & Militello, 2016شود )شی در نظر گرفته میهای آموزاثربخشی و سالمتی نظام

ای ای مدیران و ادراک آنان از این امر، تأثیر بسزایی در توسعۀ حرفهبنابراین، توسعۀ حرفه

ای حرفه وسعۀسازی و تآماده (.Boudreaux, 2015)آموزان دارد معلمان و موفقیت دانش

هر کدام از مدیران نه تنها به  شودمیکه سبب  سازدمدیران مدارس چارچوبی را فراهم می

در  (.Joodaki et al, 2019) پرورش، دست یابند و موفقیت مدرسه بلکه به مقاصد ملی آموزش

ریزی برای های مختلف، برنامهمهار تحوالت علمی و فناوری در عرصه قابل دنیایی که سرعت غیر

ن و مسؤوال، کرده استآینده را به امری ضروری و در عین حال بسیار پیچیده و تخصصی تبدیل 

های تحوالت آینده و جستجوی راه برایزنی ای جز گمانههای آموزشی چارهریزان نظامبرنامه

 و ها نخواهند داشت. از طرف دیگر سند تحول بنیادین آموزشنانطباق و سازگاری خود با آ

تدوین شده است، موضوع  1404انداز ایران در سال پرورش که بر مبنای افق سند چشم

 ,Isfahani, Solimani)نگری در مدارس را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است آینده

Torani & Sabahi, 2019.) 
پرورش و با باور به این نقش برای مدیریت  و پذیرش این جایگاه برای آموزشبدیهی است با 

مدارس و از جمله مدیریت مدارس ابتدایی، مدیران مدارس برای تحقق و حرکت در این مسیر 

های آموزشی دارند های جدی برای رهبری در سازمانها و توانمندینیاز به صفات، قابلیت

(Mohammadi, Fadavi & Farhadi, 2017.) و  سازی، بهسازیلذا، نیازی فوری به آماده

 ,Nasiri valikboni)شود بالندگی مدیران و رهبران آموزشی در سطوح گوناگون احساس می

Ghanbari & Sarchahani, 2017 .) توسعه و بهسازی مدیران مدارس یک ضرورت

های تری مدارس را به عنوان سازمانیافتهای و توسعهمدیران حرفهناپذیر است تا اجتناب

 ,Abili et al) کنندای و تخصصی هدایت های آموزشی حرفهاجتماعی بنیادی، به سوی سازمان

مدت توسعه، در اوایل های بلندریزیدر کشور ایران، پس از نزدیک به شصت سال برنامه (.2014

http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527665&_au=Mahboubes%C4%81d%C4%81t++fadavi
http://noavaryedu.oerp.ir/?_action=article&au=527666&_au=H%C4%81di++Farh%C4%81di
http://jedu.miau.ac.ir/?_action=article&au=2790&_au=S++Ghanbari
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هایی برای گذاری کالن، تالشاز مفاهیم و ابزارهای نوین سیاستگیری با بهره 1380دهۀ 

انداز جمهوری آن تدوین و ابالغ سند چشم ترسیم آیندۀ مطلوب کشور صورت پذیرفت که نتیجۀ

ایران در سال  انداز آیندۀهجری شمسی است. طراحی سند چشم 1404اسالمی ایران در افق 

هایی که در یابی به آرمانپژوهی در ایران بود. دستآینده زمینۀیافته در ، تالشی سازمان1404

آمده است، منوط به شناسایی نقاط اصلی عزیمت و تعیین مسیر راه برای  1404انداز سند چشم

د کنندگان این سندهد تهیهنشان می 1404انداز تحقق آن اهداف است. بررسی متن سند چشم

، تحقق ابعاد مختلف این سند را در گرو وجود مدیرانی 1404 با درک صحیح از ایرانمهم 

توسعه و پیشرفت  است. جانبه دانستههای همهشایسته، کارآمد، متخصص و دارای شایستگی

تک افراد، جامعه مادی و معنوی برای جامعۀ ایرانی را منوط به تحقق شایسته ساالری برای تک

برای بنابراین  (.Asgari, Nikoukar, Safari & Gholami, 2015)دانند یو نظام سیاسی م

پرورش نیازمند تربیت نیروی انسانی متناسب با موقعیت  و تحقق این هدف آرمانی، آموزش

لۀ مهم را کشف کند که برای کاوش و مطالعه در آینده، این مسأ راهبردی آینده است و باید با

پژوهشگر  یجارب آموزشگاهت هایی است؟چه ویژگیانجام مأموریت آتی، نیازمند چه مدیرانی با 

 یهای رهبرهیتواند فقط به الگوها و نظریدر مدارس کشور نم یآن است که رهبر انگریب

 ،یباشد. ساختار فرهنگ یحوزه متک نیا ینظران خارجصاحب یمطرح شده از سو یآموزش

و  یطور کل پرورش به و بر نظام آموزش یمتفاوت ریکشور تأث یو اقتصاد یاجتماع ،یاسیس

ها، ها، مهارتتیقابل ازمندیدر مدارس ن یرو، رهبر نیا دارد. از ژهیطور و مدارس به یرهبر

 .استشده  یمتفاوت و بوم یکردهایالگوها و رو نیها و همچنیژگیو

نظام ها زیرترین آنبینی شده است که مهمنظام پیشدر سند تحول بنیادین شش زیر

نظام سند، به تحول در مدیریت و رهبری توجه است. در این زیر« مدیریت و راهبری آموزشی»

هایی در زمینۀ توسعۀ جدی شده است. طرح چنین موضوعاتی اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

، شناسایی بنابراین با توجه به مسائل بیان شدهسازد. ای مدیران مدارس را مضاعف میحرفه

چارچوب توسعۀ  ای مدیران آموزشی و ارائۀعۀ حرفهها و عوامل کلیدی مؤثر بر توسپیشران

گویی . به همین دلیل تحقیق حاضر با هدف پاسخاهمیت و ضرورت بسیاری داردمدیران مدارس 

وسعۀ انداز آیندۀ تها و عوامل کلیدی مؤثر بر چشمبه این پرسش انجام گرفته است که پیشران

اند و به چه میزان و چگونه بر یکدیگر تأثیر کدام 1404ای مدیران مدارس در افق حرفه

 گذارند؟می
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 پیشینۀ پژوهشمبانی نظری و 
رهبری و مدیریت آموزشی به عنوان یکی از عوامل مهم بهبود و اثربخشی مدارس شناخته شده 

هایی که بنیادی و آشفته و چالشاست. نقش ضروری و مهم مدیران مدارس در طول تغییرات 

 & Mestry)رو هستند، پیچیدگی بیشتری پیدا کرده و دشوارتر شده است همدارس با آن روب

Grobler, 2004.) (Lambert (2006 تواند عامل ایجاد معتقد است که یک رهبر موفق می

کند. آن را رهبری میای باشد که او آموزان، معلمان و مدرسهتغییرات مثبت در موفقیت دانش

(Bush (2008 کند که رهبری موفق برای موفقیت مدارس و نیز بر این امر تأکید می

ای مدرسه، ویژگی تعیین کننده پرورش ضروری است. لذا، رهبری حرفه و های آموزشسیستم

رو، توسعۀ  این از(. Adli & Motallebi Varkani, 2018)شود مدارس اثربخش قلمداد می

 .(Ibara, 2015)ای برای بقا و ارتقای اثربخشی مدارس است ای مدیران مدارس وسیلهحرفه

هایی است که مدیران با هدف افزایش و بهبود دانش و ای از فعالیتای مجموعهحرفه توسعۀ

شان به آموزانای و قادر ساختن دانشهای حرفهای، مشخص ساختن ارزشهای حرفهمهارت

باید موجب ای حرفه هستند. به عبارتی توسعۀتر، به آن مشغول یادگیری و تحصیل اثربخش

ای مدیران حرفه توسعۀ. (Isfahani et al, 2019)ای و اخالقی مدیران شود فردی، حرفه ارتقای

های مرتبط با رهبری را به منظور ها و صالحیتها، نگرشسازد تا دانش، مهارترا قادر می

ای فرایندی حرفه ن کسب کنند. به عبارت دیگر، توسعۀشاهای انجام نقشارویی با چالشروی

ها یاد سازی و سایر برنامههای آمادهتوانند آنچه را که در برنامهاست که از طریق آن مدیران می

از (. Hasanzadekafshgar kalei, Ali Esmaili & Fallah, 2020)دست آورند ه اند، بنگرفته

توان مدیریت های سنتی دیگر نمیسویی، وقتی سرعت تغییرات به قدری زیاد است که با روش

بینی عوامل کند با پیششود که سعی میپژوهی زاده میکرد، در این میان، دانشی به نام آینده

 ,Jowkar, Alipour Darvish)ها آماده کند مؤثر در تغییرات آینده، جامعه را برای مواجهه با آن

Mirsepasi & Yazdani, 2020 .)ریزی آن برای منابع انسانی موضوعی است که برنامه توسعۀ

پژوهی دارد. آینده اساساً قرین عدم قطعیت است. با وجود آینده ضروری است و نیاز به آینده

توانند رهنمون دارد، میها که ریشه در گذشته و حال هایی از اطالعات و واقعیتاین، آثار و رگه

بینی عوامل مؤثر کند با پیشپژوهی در آن است که سعی میما برای آینده باشند. اهمیت آینده

در تغییرات آینده، هم مهار تغییرات را در دست گیرد و هم جامعه را برای این تغییرات آماده 

 (. Kamali Rad, Mirsepasi, NajafBagy & Kazemi, 2014) کند

https://hrmj.ihu.ac.ir/?_action=article&au=642373&_au=Zahra++Alipour+Darvish
https://hrmj.ihu.ac.ir/?_action=article&au=642374&_au=Naser++Mirsepasi
https://hrmj.ihu.ac.ir/?_action=article&au=5245&_au=Hamidreza++Yazdani
http://jmfr.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=48&_au=Naser++Mirsepasi
http://jmfr.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=34348&_au=Reza++NajafBagy
http://jmfr.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=48864&_au=Afshar++Kazemi
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بیش از هر « 1نگرپرورش آینده و آموزش»گیری یکم ضرورت شکلودر ابتدای قرن بیست

پردازان نگران تربیتی آن دسته از نظریهمعتقد است آینده 2شود. جرالد گوتکزمانی احساس می

بینی کنند و مردم را هستند که سعی دارند خط سیر تحوالت اجتماعی و تکنولوژیک را پیش

ریزی برای پیشرفت منابع انسانی، بنابراین در برنامه (.Gutek, 2004) کنندای آن تربیت بر

 شودهایی در مورد آینده صورت گیرد و شرایط احتمالی آتی در برنامه لحاظ بایستی تحلیل

(Abedi Jafari, Salmani & Radmand, 2010.) پژوهی یکی از موضوعات اصلی آینده

ها سخن پژوهی از انواع آیندهها است. در آیندهکلیدی تأثیرگذار بر آیندهشناسایی متغیرهای 

است. نامیده شده « 4های جایگزینآینده»یا « 3های چندگانهآینده»شود. این رویکرد گفته می

گرایانه این اعتقاد وجود ندارد که یک ، برخالف رویکرد واقع«چندگانههای آینده»در رویکرد 

ای بینیبینی خوب، پیشبینی لزوماً درست است. در این رویکرد پیشخوب، یک پیشبینی پیش

کند تا است که روندها و مسائل در حال وقوع و وقایع بالقوه را شناسایی و سپس معرفی می

اساس نتایج پژوهش  بر(. Gordon, 2008)مختلف فراهم شود الزم برای سناریوهای آمادگی 

(Hasanzadekafshgar kalei et al (2020 ای مدیران شامل چهار بعِد حرفه ابعاد توسعۀ

ولیت اجتماعی مدیران و کارکرد توسعه مورد نیاز مدیران، کارکرد مسؤهای ها و توانمندیمهارت

دریافتند که عوامل مؤثر بر  (،Isfahani et al, 2019)و بهبود سازمانی است. در همین رابطه 

زشگاهی شامل هشت مقولۀ اصلی فناوری، دینی، فرهنگی، فردی، ای مدیران آموتوسعۀ حرفه

 Hosseini, Talebpour & Bagheri. همچنیناستاجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی 

های های آموزشی به مقولهپژوهی در سازماندر مدل خود با رویکرد آینده( (2019

 Najafi, Ghahremani, Abolghasemiاند.های مدیریتی، گروهی و فردی اشاره کردهشایستگی

& Arefi (2018) ای مدیران مراکز های حرفهبه این نتیجه رسیدند که الگوی صالحیت

ی اصلی دانش، توانایی و مهارت عمومی و تخصصی هستند. دبستان شامل شش مؤلفهپیش

دریافتند که ، Norad Sedigh, Naveh Ebrahim, Arasteh & Zainabadi (2018)همچنین 

شغلی و فردی و  فۀ ایجاد فرصت توسعۀای مدیران مدارس شامل سه مؤلابعاد توسعۀ حرفه

نتیجه به این  Farhadi & Sadeghi (2017)تشویق مدیران به بهسازی خود است. در حالی که 

پژوهی شامل چهار بعد با رویکرد آینده 1410منابع انسانی در افق  رسیدند که که الزامات توسعۀ

                                                             
1. futuristic education 

2. Gerald Gutek
 

3. Multiple Futures 

4. Alternative Futures
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در  Ghanbari & Mohammadi (2016). هستندالزامات فردی، سازمانی، مدیریتی و محیطی 

ی، ای مدیران مدارس را در شش مقولۀ اصلی شامل شرایط علّپژوهش خود مدل توسعۀ حرفه

گر و ای، شرایط مداخلهای مدیران، شرایط واسطهپدیدۀ محوری، راهبردهای توسعۀ حرفه

نیز به این نتیجه رسید  McCracken (2017)اند. ای مدیران مطرح کردهیامدهای توسعۀ حرفهپ

ای مدیران شامل پنج ویژگی اصلی محتوا، یادگیری فعال، مشارکت جمعی، که توسعۀ حرفه

، رهبری آموزشی یکی Brabham (2017) همچنین براساس مطالعۀمدت زمان و انسجام است. 

آموزان و موفقیت کلی مدارس است. مدیران، به عنوان رهبران وفقیت دانشهای مهم ماز جنبه

در  Reston (2015) هایشان دارند.آموزشی، نیاز به بازاندیشی و تفکر مستمر در مورد صالحیت

 یران مدارس در برنامۀ توسعۀای مدترین استانداردهای حرفهپژوهش خود نشان داد که مهم

های بنیادی رهبری آموزشی، انداز و ارزش: مأموریت، چشماستای، شامل موارد زیر حرفه

آموزشی و  دالت سازمانی و پاسخگویی، برنامۀمداری و رعایت هنجارهای تخصصی، عاخالق

های آموزان، ارتقای قابلیتهای ارزیابی، فرایند مراقبت و حمایت از دانشدرسی، آموزش و شیوه

در پژوهش خود به این نتیجه  Ng & Chan (2014)نان مدرسه. در همین زمینه ای کارکحرفه

های بین فردی، چون مهارتای مدیران مدارس، مواردی همرسیدند که در برنامۀ توسعۀ حرفه

 های آموزشی در اولویت کار قرار دارد.نامهمدیریت بحران، مدیریت صحیح منابع و اطالع از آیین

 پژوهش شناسیروش
های اسنادی و پیمایشی پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ترکیبی از روش

پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با های جدید علم آیندهو از نظر ماهیت، براساس روش

پژوهی به کار رفته در های کیفی و کمی انجام گرفته است. روش آیندهاستفاده از ترکیب مدل

آماری این پژوهش شامل متخصصان و  جامعۀ پژوهش، روش تحلیل اثرات متقاطع است. این

بودند.  شدهبرفی و هدفمند انتخاب گیری گلولهکه به روش نمونه استخبرگان مدیریت آموزشی 

ها مدیریت آموزشی تا زمانی ادامه پیدا کرد که در فرایند گردآوری داده استادانگیری از نمونه

رشتۀ  استاداننفر از  12ها پس از مصاحبه با حاصل شد. اشباع نظری داده 1نظریاشباع 

پرورش که دارای مدرک  و ها و مدیران میانی و عالی وزارت آموزشمدیریت آموزشی دانشگاه

داشتن  به دست آمد. مالک ورود به مصاحبۀ پژوهشی،تحصیلی دکتری مدیریت آموزشی بودند 

به دلیل -پرورش  و شوندگان در دانشگاه یا آموزشمدرک دکتری، همکاری یا اشتغال مصاحبه

                                                             
1. Theoretical Saturation 
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مدیران مدارس در ت و مسائل و مشکال با ساختار، الزامات و شرایطشوندگان آشنایی مصاحبه

 یآورجمع یبراآموزش و مدیریت بود.  سال در حوزۀ 5و سابقۀ کار حداقل  -پرورش و آموزش

 ۀنامو پرسش قیتحق ۀنیشیو پ اتیمصاحبه با خبرگان، مرور ادب یهااز روش یقیاطالعات از تلف

اثرات  لیمک و تحلکیم یساختار لیتحل یهاکیاستفاده شده است و از تکن یسنجخبره

 ایپژوهی توسعۀ حرفهتحلیل آینده به منظور .ها استفاده شده استداده لیتحل یمتقاطع برا

عامل کلیدی در  52ابتدا از طریق مرور پیشینۀ تحقیق و مصاحبه با خبرگان  ،مدیران مدارس

هشت حوزۀ فردی، سازمانی، مدیریتی، فناوری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استخراج 

نامه برای تعیین میزان اهمیت هر کدام از این عوامل در ، سپس این عوامل به صورت پرسششد

رگان توزیع و از آنان خواسته شد تا میزان اهمیت هر عامل را از یک تا پنج انتخاب میان خب

 . کنند

با توجه به این که پر کردن ماتریس اثرهای متقابل توسط خبرگان حوزۀ مدیریت آموزشی 

بنابراین ابتدا این  .گیر و دور از حوصله و وقت افراد بودرابطه دارد، کاری بسیار وقت 2704که 

ها درجۀ اهمیت در مقیاس ای به افراد متخصص واگذار شد تا به آننامهمل در قالب پرسشعوا

تایی تخصیص دهند و از این طریق عوامل مؤثرتر شناسایی شد و در قالب 5لیکرت 

ای دیگر که دربرگیرندۀ ماتریس تأثیرهای متقابل بود، از خبرگان خواسته شد تا تأثیر نامهپرسش

نبود تأثیر، وارد کنند که به ترتیب نشان دهندۀ ) 3تا  0بر عوامل دیگر در فاصلۀ ر عامل را ه

سپس امتیازها در ماتریس متقاطع وارد شد تا در  ثیر کم، تأثیر متوسط، تأثیر زیاد( است.تأ

مک تأثیرگذاری و تأثیرپذیری )مستقیم و غیرمستقیم( هر نگاری میکافزار آیندهچارچوب نرم

ها با دیگر عوامل سنجیده شود و با مشخص کردن وامل و متغیرهای زیرمجموعۀ آنکدام از ع

نیروهای پیشران کلیدی نمودارهای الزم به عنوان خروجی به دست آید. عوامل ذکر شده مؤثر 

قابل مشاهده است.  2 نامه، در جدول شمارۀای مدیران مدارس در پرسشبر توسعۀ حرفه

ای فرضی از ماتریس تحلیل آثار برای شش متغیر فرضی نشان داده نمونه 1همچنین در جدول 

 شده است.
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 . تحلیل اثرات متقابل1جدول 

 

 تأثیر

متغیر 
متغیر  1
متغیر  2
متغیر  3
متغیر  4
متغیر  5
6  

 مجموع تأثیرگذاری

 7 2 0 3 1 1 0 1متغیر 

 9 1 1 2 3 0 2 2متغیر 

 5 0 1 1 0 2 1 3متغیر 

 13 2 3 0 3 3 2 4متغیر 

 8 2 0 1 3 2 0 5متغیر 

 7 0 2 3 1 1 0 6متغیر 

مجموع 
 تأثیرپذیری

5 9 11 10 7 7  

 هایافته

صورت دوبعدی نشان داده شده است. ه جایگاه متغیرهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر ب( 1مودار )ن در

کاری و کنترل باشند و هم بر متغیرهای استراتژیک، متغیرهایی هستند که هم قابل دست

متغیرهای استراتژیک هستند،  1 متغیرهای ناحیهپویایی و تغییر سیستم تأثیرگذار باشند. 

تأثیرگذاری قابل  ،که هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستمچرا

 قبولی دارند. 
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ای حرفه وضعیت آیندۀ توسعۀی اولیۀ مؤثر بر در پژوهش حاضر برای شناسایی متغیرها

  ،مدیران مدارس از روش پویش محیطی، از نوع پویش محیطی از طریق گروه متخصصان

به عنوان متغیرهای اولیۀ  2جدول  متغیر طبق 52استفاده شده است که بعد از پایش متغیرها، 

 ای مدیران مدارس انتخاب شدند.حرفه مؤثر بر وضعیت آیندۀ توسعۀ

 ای مدیران مدارستوسعۀ حرفه های کلیدی شکل دهندۀ آیندۀ. متغیر2جدول 

 هاشاخص هاپیشران ردیف هاشاخص هاپیشران ردیف

1 

 

 
های رانپیش

 فردی

یادگیری مستمر و  انگیزۀ -

 مداوم

اعتقاد و نگرش مثبت به  -

 تغییر و دگرگونی
پذیری و مهارت ریسک -

توانایی ایجاد تغییرات متناسب 

 با آن

 مدیریت هوش هیجانی -
 مهارت نوآوری و خالقیت -

 رضایت شغلی -

 تعهد سازمانی -
ها ها، نظریهآشنایی با اندیشه -

های نوین مدیریت و و تئوری

 رهبری آموزشی

های ارتباطی دارای مهارت -
 مؤثر

5 
 

های رانپیش

 اقتصادی

میزان تخصیص بودجه  -

برای توانمندسازی مدیران و 

 یاحمایت بودجه
گذاری در میزان سرمایه -

 پرورش و آموزش

تأمین مدیران از نظر حقوق  -

 و مزایا و حمایت معیشتی
 کنترل تورم -

سطح توسعه و وضعیت  -

اقتصادی جامعه )رشد اقتصاد 
 ملی(

 رونق اقتصادی -

کاهش نابرابری و کاهش  -

 شکاف اقتصادی

2 
های انرپیش

 یسازمان

 ساختار سازمانی منعطف و -

 نرم

حرکت سیستم آموزشی به  -

 سمت تمرکززدایی
گرایی و اصل شایسته -

گرا بودن در وزارت تخصص

 پرورش و آموزش

 انداز و راهبردداشتن چشم -
 مزایا و خدمات رفاهی -

ها، برگزاری کنفرانس -

6 
های انپیشر

 اجتماعی

های علمی، میزان پیشرفت -

صنعتی و آموزشی در جوامع 

 مختلف

میزان استقبال جامعه از  -
دانستن و دانایی افراد )آگاهی 

 اجتماعی(

میزان حمایت جامعه،  -

نفعان و سایر ذی ها،رسانه
ها و نهادهای دولتی و دستگاه

غیردولتی )مشارکت 
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 ها، سمینارهاها، همایشکارگاه
 فرهنگ سازمانی -

ارتباط مداوم نظام آموزشی  -

های آموزشی موفق دنیا با نظام

 و استفاده از تجارب آنان
های توسعۀ وجود برنامه -

 ایحرفه

 اجتماعی(

ارتقای پایگاه اجتماعی  -

 مدیران

جهانی شدن و تبدیل  -

جهانی جهان به دهکدۀ 
و  المللی شدن آموزش)بین

 پرورش(

های مشارکت انجمن -

مدیریت آموزشی در بالنده 
 مدیران کردن

 عدالت اجتماعی -

 اجتماعیۀ سرمای -

3 
 

های رانپیش

 مدیریتی

نگری و تفکر راهبردی آینده -

 ریزانگذاران و برنامهسیاست

مدیریت )سبک  شیوۀ -

 مدیریت و رهبری(
تفویض اختیارات و  -

 هایتمسؤول

اجرای اسناد باالدستی  -

پرورش و وآموزش
پذیری سازمانی در انعطاف

 ایجاد تغییرات بر مبنای آن

7 
 

های انپیشر

 فرهنگی

سازی تغییر و فرهنگ -
پرورش به وتحوالت آموزش

های ها از طریق شبکهخانواده

 هااجتماعی و رسانه

میزان مشارکت و همکاری  -
اولیا، ذینفعان و سایر نهادها 

ها در توسعه و دستگاه

 ای مدیرانحرفه

 کلیدی نقش شدن نهادینه -
 توسعه در پرورشوآموزش

 کشور

 ارتباط و تعامل افزایش -

 پرورشوبا آموزش مردم

4 
 

های انپیشر

 فناوری

های اجتماعی و رسانه توسعۀ -
 های اجتماعیشبکه

ینترنت ا توسعۀ شبکۀ -

پرسرعت )گسترش پهنای باند 

 اینترنت(
دسترسی به اطالعات  توسعۀ -

 )سرعت انتقال تکنولوژی(

های جدید و توسعۀ فناوری -

امکانات سخت دیجیتال )
 افزاری(افزاری و نرم

 اقتصاد دانش بنیان -

8 
 

های انپیشر

 سیاسی

 حمایت دولت و مجلس -
وجود اسناد باالدستی و  -

 های راهبردیسیاست

گرایی و پرهیز از حزبی -

گرایی و تفکرات سیاسی گروه
و باندی و نگرش سیاسی و 

 های سیاسیارزشی و جریان

قوانین مصوبات مجلس و  -

 وضع شده
 المللیتعامالت بین -

تغییر نگرش  -
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اندرکاران و دست
گذاران جامعه نسبت سیاست

)تغییر و پرورش به آموزش

ای نگاه از مصرفی به سرمایه

 پرورش(و  به آموزش

ای مدیران مدارس با استفاده از های کلیدی مؤثر بر توسعۀ حرفهرانتجزیه و تحلیل پیش

درصد بوده که  03/79پرشدگی  بیانگر درجۀمک و روش تحلیل اثرات متقاطع، میکافزار نرم

های داده بر یکدیگر بوده است. تحلیل اولیۀ بیانگر تأثیرگذاری باالی عوامل در بسیاری از موارد

 2704آن است که با توجه به ابعاد ماتریس، در مجموع  تریس و تأثیرات متقاطع نشان دهندۀما

، رابطه 587ماتریسی قابل ارزیابی،  رابطۀ 2137ماتریس وجود دارد که از مجموع  گزینه برای

اند و بر همدیگر تأثیرگذار ها از هم تأثیر پذیرفتهیعنی شاخص بوده است؛ 3دارای اثرات متقاطع 

 543اند. کننده داشتهیعنی نقش تقویت بوده است؛ 2رابطه دارای اثرات متقاطع  1007اند. بوده

اند. ها تأثیر بیشتری گذاشتهیعنی بر روی دیگر شاخص است؛ بوده 1رابطه دارای اثرات متقاطع 

اند و نه بر روی هم تأثیر رابطه نیز از مجموع اثرات متقاطع، نه از هم تأثیر پذیرفته 567

است رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس  2137عدد در ماتریس،  2704اند. از مجموع گذاشته

ای از های آماری با سه بار چرخش داده(. از طرف دیگر، ماتریس بر اساس شاخص3)جدول 

های نامه و پاسخبرخوردار بوده که حاکی از روایی باالی پرسش %100شدگی مطلوبیت و بهینه

 (. 4آن است )جدول 

 های ماتریس و تأثیرهای متقاطع. تحلیل اولیۀ داده3جدول 

ابعاد 

 ماتریس

داد تع

 تکرار

بدون 

 (0تأثیر )

تأثیر 

 (1ضعیف )

تأثیر 

میانه 

(2) 

تأثیر 

قوی 

(3) 

 1پرشدگی درجۀ جمع

5252 3 567 543 1007 587 2137 03/79% 

                                                             
1. Degree of filling 
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 شدگی ماتریس. درجه مطلوبیت و بهینه4جدول 

 تأثیرپذیری تأثیرگذاری چرخش )تکرار(

1 96% 99% 

2 100% 101% 

3 100% 100% 

گانه شناسایی شده را به عنوان عوامل 52عامل از بین عوامل  18مک، افزار میکخروجی نرم

مختصات و در  شبکۀ 1( در ناحیۀ 1هیجده عامل در نمودار )کلیدی نهایی شناسایی کرد. این 

شرقی قرار داشتند. خطوط قرمز نشان دهندۀ اثرگذاری شدید عوامل بر همدیگر  قسمت شمال

 2دهد )نمودار فاوت در ضخامت، روابط متوسط تا ضعیف را نشان میاست و خطوط آبی، با ت

 (. 3و

 

 گراف اثرات مستقیم متغیرها بر یکدیگر )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( (2نمودار 

ترین تأثیرات، تأثیرات چگونگی تأثیرگذاری متغیرها به صورت ضعیف (3)و  (2)در نمودار 

 .استترین تأثیرات قابل مشاهده رات قوی و قویضعیف، تأثیرات میانه، تأثی
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 گراف اثرات غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر )تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی( (3نمودار

مک در مجموع برای افزار میکنرم: تحلیل میزان اثرگذاری و اثرپذیری مستقیم عوامل

یکی اثرات مستقیم و دیگری اثرات غیرمستقیم. هر  دهد؛متغیرها دو نوع گراف و تحلیل ارائه می

چه میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بیشتر باشد، عامل در منطقۀ ریسک و متغیرهای هدف قرار 

 5شود. چنان که در جدول ای مدیران محسوب میحرفه گیرد. بنابراین عامل کلیدی توسعۀمی

ای بیشترین تأثیر مستقیم را بر سایر حرفه های توسعۀوجود برنامهشود، شاخص مشاهده می

های ارتباط مداوم نظام آموزشی با نظامعوامل داشته است. در کنار این عامل، چهار عامل: 

نگری و تفکر آیندهانداز و راهبرد، آموزشی موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان، داشتن چشم

های دوم تا دولت و مجلس به ترتیب در رتبه ریزان و حمایتگذاران و برنامهراهبردی سیاست

ای یکی از حرفه های توسعۀشود که وجود برنامهاند. بر این اساس، مشخص میپنجم قرار گرفته

دو عامل ذکر وای مدیران است. در میان پنجاهحرفه یابی به توسعۀاصول کلیدی برای دست

اجتماعی، سرمایۀ  ایجاد تغییرات متناسب با آن،پذیری و توانایی مهارت ریسکشده، پنج عامل 

ترین میزان کماعتقاد و نگرش مثبت به تغییر و دگرگونی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی 

افزار دربارۀ میزان اثرپذیری مستقیم عوامل از اند. براساس نتایج نرمتأثیرگذاری مستقیم را داشته

یران بیشترین تأثیرپذیری مستقیم را از سایر عوامل یکدیگر، عامل ارتقای پایگاه اجتماعی مد

توسعۀ  در پرورش و آموزش کلیدی نقش شدن رضایت شغلی، نهادینهداشته است. عوامل 
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در میزان استقبال جامعه از دانستن و دانایی افراد )آگاهی اجتماعی( کشور، تعهد سازمانی و 

دو وتأثیرپذیرترین عوامل مستقیم در بین پنجاهارتقای پایگاه اجتماعی مدیران از کنار عامل 

 اند.عامل شناسایی شده

 . میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل5جدول 

 شاخص رتبه
 تأثیرگذاری

 مستقیم
 شاخص

 تأثیرپذیری

 مستقیم
 شاخص

 تأثیرگذاری

 غیرمستقیم
 شاخص

 تأثیرپذیری

 غیرمستقیم

 291 پایگاه 323 هابرنامه 289 پایگاه 326 هابرنامه 1

2 
 آموزش

 موفق
 282 رضایت 321

 آموزش

 موفق
 280 رضایت 319

3 
چشم 

 انداز
 275 نهادینه 308

چشم 

 انداز
 272 نهادینه 313

4 
آینده 

 نگری
 259 تعهد 291

آینده 

 نگری
 265 تعهد 294

5 
 حمایت

 دولت
 254 آگاهی 275

 حمایت

 دولت
 253 سرمایه 284

با همراهی جمعی از « 1404ای مدیران مدارس در افق حرفه پژوهی توسعۀآینده»در 

یا چالش )متغیر( اول  مسأله 52علوم تربیتی و مدیریت آموزشی،  نظران حوزۀو صاحب استادان

های متغیر نیز از طریق پنل 52نگری شد. روابط متقابل این ای مدیران پیشتوسعۀ حرفه

ای مدیران شکل گیرد. متغیرهای توسعۀ حرفه خبرگان مشخص شد تا ماتریس اثرات متقابل

آورد تا موقعیت هر های ساختاری امکان تحلیل یکپارچه متغیرهای یک سیستم را فراهم تحلیل

های اثرات متقابل مستقیم، اثرات اثرات متقابل شکل گیرد. به این ترتیب نقشه متغیر روی نقشۀ

ها بود که متغیرها در چهار ناحیه ن نقشهمتقابل غیرمستقیم ترسیم و توصیف شد. از طریق ای

قرار گرفته و در واقع براساس ترکیب میزان اثرگذاری و اثرپذیری به چهار دسته تقسیم شدند. 

ای مدیران های محیطی توسعۀ حرفهانهای ساختاری اثرات متقابل پیشرلخالصۀ تمام تحلی

  مک، نمایش داده شده است.کهای میبراساس خروجی 6در جدول  1404آموزشگاهی در افق 
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 مککیها در مختصات مشرانیپ تی. موقع6جدول 

 نواحی مختصات هااثرات متقابل مستقیم پیشران نواحی مختصات
اثرات متقابل مستقیم 

 هاپیشران

ی
رد

هب
 را

 یا
ی

جه
وو

د
 

 1ناحیۀ 

)شمال 

 شرقی(

اثرگذاری 
 باال

اثرپذیری 

 باال

 

ارتباط  -ای های توسعه حرفهوجود برنامه

های آموزشی مداوم نظام آموزشی با نظام
 -موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان 

نگری آینده –انداز و راهبرد داشتن چشم

گذاران و و تفکر راهبردی سیاست

 -حمایت دولت و مجلس  -ریزان برنامه

حرکت سیستم آموزشی به سمت 
 کلیدی نقش شدن نهادینه -تمرکززدایی 

جهانی  -کشور  توسعه در پرورشوآموزش

شدن و تبدیل جهان به دهکده جهانی 

 -پرورش( والمللی شدن آموزش)بین
پرورش و واجرای اسناد باالدستی آموزش

پذیری سازمانی در ایجاد تغییرات انعطاف

میزان تخصیص بودجه  -بر مبنای آن 

برای توانمندسازی مدیران و حمایت 
مصوبات مجلس و قوانین  -ای بودجه

تغییر نگرش دست اندرکاران  - وضع شده

گذاران جامعه نسبت به آموزش و سیاست

)تغییر نگاه از مصرفی به و پرورش 
وجود  -پرورش( وای به آموزشسرمایه

 های راهبردیاسناد باالدستی و سیاست

گذاری در میزان سرمایه -

سطح توسعه و وضعیت  -پرورش وآموزش
 -اقتصادی جامعه )رشد اقتصاد ملی( 

میزان استقبال جامعه از دانستن و دانایی 

اصل  -افراد )آگاهی اجتماعی( 

گرا بودن در گرایی و تخصصشایسته
ارتقای پایگاه  -پرورش ووزارت آموزش

 اجتماعی مدیران

قل
ست

م
 

 3احیۀ ن

)جنوب 

 غربی(

اثرگذاری 
 پایین

اثرپذیری 

 پایین

های رسانه توسعه

های اجتماعی و شبکه

میزان  -اجتماعی 

های علمی، پیشرفت
صنعتی و آموزشی در 

کنترل  -جوامع مختلف 

آشنایی با  - تورم

ها و ها، نظریهاندیشه
های نوین تئوری

مدیریت و رهبری 

تفویض  -آموزشی 

ها یتمسؤولاختیارات و 
ینترنت اتوسعۀ شبکه  -

پرسرعت )گسترش 

 -پهنای باند اینترنت(

برگزاری کنفرانس ها، 
ها، ها، همایشکارگاه

فرهنگ  -سمینارها 

فرهنگ  -سازمانی 

سازی تغییر و تحوالت 
پرورش به وآموزش

ها از طریق خانواده

های اجتماعی و شبکه

مدیریت  -ها رسانه
ایا و مز -هوش هیجانی 

دارای  -خدمات رفاهی 

های ارتباطی مهارت

کاهش نابرابری و  -مؤثر 
کاهش شکاف اقتصادی 

مهارت ریسک پذیری  -

و توانایی ایجاد تغییرات 

 متناسب با آن
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ذار
رگ

أثی
ت

 

 2ناحیۀ 

)شمال 

 غربی(

اثرگذاری 
 باال

اثرپذیری 

 پایین

پرهیز از  -ساختار سازمانی منعطف و نرم 

گرایی و تفکرات گروهگرایی و حزبی

سیاسی و باندی و نگرش سیاسی و 

توسعه  -های سیاسی ارزشی و جریان
دسترسی به اطالعات )سرعت انتقال 

 -اقتصاد دانش بنیان  -تکنولوژی( 

های جدید و دیجیتال توسعۀ فناوری

 -افزاری و نرم افزاری( امکانات سخت)
نفعان ها، ذیمیزان حمایت جامعه، رسانه

ها و نهادهای دولتی و سایر دستگاهو 

تأمین  - غیردولتی )مشارکت اجتماعی(

مدیران از نظر حقوق و مزایا و حمایت 
میزان مشارکت و همکاری  -معیشتی

ها اولیا، ذینفعان و سایر نهادها و دستگاه

 ای مدیراندر توسعه حرفه

ته
بس

 وا
 یا

یر
پذ

یر
تأث

 

 4ناحیۀ 

)جنوب 

 شرقی(

اثرگذاری 
 پایین

رپذیری اث

 باال

 

 -المللی تعامالت بین
شیوه مدیریت )سبک 

 -مدیریت و رهبری( 

 -رونق اقتصادی 

های مشارکت انجمن
مدیریت آموزشی در 

 -بالنده نمودن مدیران 

 -عدالت اجتماعی 

 ارتباط و تعامل افزایش

پرورش وبا آموزش مردم

انگیزه یادگیری  -

 - مستمر و مداوم

مهارت نوآوری و 
رضایت  -خالقیت 

تعهد سازمانی  -شغلی 

اعتقاد و نگرش مثبت  -

 -به تغییر و دگرگونی 
 سرمایه اجتماعی

 گیریبحث و نتیجه

 وضعیت آیندۀ توسعۀترین عوامل مؤثر بر پژوهش حاضر با هدف تعیین و شناسایی مهم ارزیابی

پژوهی صورت گرفته است. براساس نتایج با رویکرد آینده 1404ای مدیران مدارس در افق حرفه

و آثار  ای مدیران مدارس به دلیل اهمیتتوان بیان کرد که توسعۀ حرفهحاصل از پژوهش می

 ریزیمثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناوری که به همراه دارد، بدون برنامه بالقوۀ

نگری ریزی و آیندههای اصولی از راه فرایند برنامهلذا اتخاذ سیاست پذیر نخواهد بود.امکان

ای مدیران مدارس عامل مؤثر بر توسعۀ حرفه 52های این پژوهش، بر اساس یافته ضروری است.

 543عدد صفر،  رابطۀ 567قابل ارزیابی در این ماتریس،  رابطۀ 2137شناسایی شد و از مجموع 

 پرشدگی ماتریس درجۀعدد سه بوده است و  رابطۀ 587عدد دو و  رابطۀ 1007عدد یک،  رابطۀ

بوده که بیانگر تأثیرگذاری باالی عوامل در بسیاری از موارد بر یکدیگر بوده است. از  03/79%

و ای از مطلوبیت های آماری با سه بار چرخش دادهطرف دیگر، ماتریس بر اساس شاخص

های آن است. نامه و پاسخبرخوردار بوده که حاکی از روایی باالی پرسش %100شدگی بهینه

ای مدیران توسعۀ حرفه دگی متغیرهای مؤثر بر وضعیت آیندۀپراکن آنچه از وضعیت صفحۀ
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توان فهمید، وضعیت ناپایداری سیستم است. بیشتر متغیرها در اطراف محور قطری مدارس می

اند. شرقی واقع شدهع شده و نیروهای پیشران کلیدی تأثیرگذار در قسمت شمالنمودار واق

بیشتر متغیرها در حالت بینابینی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری قرار دارند و همین امر سبب 

شود که هر گونه تغییری در هر یک از نیروها تمام سیستم را تحت تأثیر قرار دهد که از آن می

های رانترین پیشهای پژوهش مهمرنگی نام برده شده است. براساس یافتهبوم به عنوان اثر

ای، ارتباط مداوم نظام حرفه توسعۀهای ای مدیران مدارس عبارتند از: وجود برنامهحرفه توسعۀ

 انداز و راهبردداشتن چشمهای آموزشی موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان و آموزشی با نظام

ها هستند و ظرفیت تبدیل ارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بسیار باالیی بر سایر پیشرانکه د

هایی وجود دارند که اثرگذاری بسیار شدن به بازیگران کلیدی را دارند. از سوی دیگر، پیشران

ها دارند ولی تأثیرپذیری چندانی از متغیرهای درون سیستم باالیی بر سیستم و سایر پیشران

گرایی و ها از این نوع ساختار سازمانی منعطف و نرم و پرهیز از حزبیترین پیشرانرند. مهمندا

. های سیاسی هستندگرایی و تفکرات سیاسی و باندی و نگرش سیاسی و ارزشی و جریانگروه

ها از ترین پیشرانهایی هستند که اثرگذاری و اثرپذیری پایینی دارند. مهمسوم پیشران دستۀ

های علمی، میزان پیشرفتهای اجتماعی، های اجتماعی و شبکهرسانه توسعۀاین نوع عبارتند از: 

ها به خودی خود ضعیف هستند کنترل تورم. این پیشرانصنعتی و آموزشی در جوامع مختلف و 

که در  هاییای مدیران ندارند، بلکه با توجه به کنش و واکنش پیشرانو اهمیتی در توسعه حرفه

کند و نقش زیادی از لحاظ تأثیرگذاری و اند، مستقل عمل میاین مطالعه شناسایی شده

های وابسته هستند که رانچهارم پیشها بر عهده ندارند. دستۀ تأثیرپذیری بر سایر پیشران

ها عبارتند از اثرگذاری کمتری داشته ولی اثرپذیری باالیی از سیستم دارند. این پیشران

 مدیریت )سبک مدیریت و رهبری(.  شیوۀ المللی وتعامالت بینهای رانیشپ

 ,Hasanzadekafshgar kalei et alسو با نتایج پژوهش )راستا و همنتایج پژوهش حاضر هم

2020( ،)Isfahani et al, 2019( ،)Hosseini et al, 2019( ،)Farhadi & Sadeghi, 2017) 
 Norad، )(Najafi et al, 2018)های است. همچنین نتایج بدست آمده در این پژوهش با یافته

Sedigh et al, 2018( ،)Ghanbari & Mohammadi, 2016( ،)McCracken, 2017 ،)

(Brabham, 2017( ،)Reston, 2015( ،)Ng & Chan, 2014،)  که هر یک به بررسی مجزای

راستا و اند، همای مدیران مدارس پرداختههای حرفهصالحیتای و حرفه توسعۀهای ویژگی

یابی به اهداف همه جانبۀ آیندۀ توان گفت که موفقیت در دستطور کلی میسو بوده است. بههم

ریزی دقیق ای مدیران مدارس وابسته به تعامل مؤثر بین عوامل کلیدی و برنامهتوسعۀ حرفه

ای تأثیرگذارترین حرفه توسعۀهای است و در این میان وجود برنامه ها وابستهبرای این پیشران
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ای ریزان توسعۀ حرفهاست. برنامه 1404ای مدیران مدارس در افق عامل کلیدی در توسعۀ حرفه

ای را برای قبل، ای، باید اهداف و محتواهای ویژهحرفه امۀ آموزشی با رویکرد توسعۀدر تدوین برن

. ارتباط مداوم نظام آموزشی با کنندو ضمن خدمت مدیران طراحی، تنظیم و تدوین  بدو

نگری و انداز و راهبرد، آیندهداشتن چشم های آموزشی موفق دنیا و استفاده از تجارب آنان،نظام

حرکت سیستم آموزشی به حمایت دولت و مجلس،  ریزان،گذاران و برنامهتفکر راهبردی سیاست

جهانی شدن کشور،  توسعۀ در پرورش و آموزش کلیدی نقش شدن نهادینهکززدایی، سمت تمر

، اجرای اسناد باالدستی رشپرو و المللی شدن آموزشبینو تبدیل جهان به دهکدۀ جهانی، 

پذیری سازمانی در ایجاد تغییرات بر مبنای آن و ساختار سازمانی پرورش و انعطاف و آموزش

ن اصلی این عوامل در واقع به عنوان بازیگرا در درجات بعدی اهمیت قرار دارند. نرممنعطف و 

این  عمدۀهای کنند. یکی از تفاوتای مدیران مدارس ایفای نقش میحرفه مؤثر بر توسعۀ

احتمالی های با ترسیم محیط در این پژوهشها در این نکته است که پژوهش با سایر پژوهش

بینی آینده شده است. همچنین آنچه های سیستم، اقدام به پیشودیعنوان ورآینده به 

ت که اغلب سازد این اسمتمایز می های مطالعات مشابههای تحقیق پژوهش را از یافتهیافته

ارزیابی، سنجش و تحلیل  به منظورافزارهای رایج ها و نرممدل مطالعات پیشین به وسیلۀ

استفاده در  برایروش این تحقیق به تازگی  اما اندکردهشه وضعیت موجود اقدام به تهیه نق

گذاری به این حوزه راه یافته است و سابقۀ زیادی ندارد. بنابراین از ریزی و سیاستبرنامه

نقشه استفاده گردیده است که پژوهشگر را در جهت مسیر  برای تهیۀمک افزاری چون میکنرم

 که مطالعات پیشین فاقد چنین ویژگی بودند.  کندمینگری یاری درست آینده

پژوهی دیگر، آن بود که هیچ راهی برای اولین محدودیت این پژوهش، همانند هر آینده

توان در خصوص صحت و که تا آینده فرا نرسد، نمی. چرااطمینان از صحت نتایج آن وجود ندارد

ها قضاوت کرد. برای کاهش نسبی خطای این محدودیت تالش شد تا ها و توصیهبینیدقت پیش

بینانه در نظر گرفته شود. دومین محدودیت این تحقیق از دید نگری تا حد ممکن واقعاُفق آینده

پوزیتیویستی آن بود که امکان تجربه و آزمون آینده در حال حاضر وجود ندارد و لذا، هر 

علمی فاصله بگیرد و به پیشگویی غیرعلمی نزدیک شود. برای ای ممکن است از وضعیت اندیشه

ها هایی که هیچ گونه ریشه استداللی از آنبینیکاهش این خطای محتمل نیز تالش شد از پیش

 شد اجتناب شود.در حال حاضر مشاهده نمی

های کیالن و گیذاریدر سیاسیت شیودمییبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد 

ها و عوامل ای مدیران مدارس، پیشرانحرفهبلندمدت برای وضعیت آیندۀ توسعۀ های ریزیبرنامه
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پذیرنید، میورد کلیدی که هم تأثیر زیادی بر سیستم گذاشته و از متغیرهای سیستم تیأثیر میی

و تأثیرگذار ترسیم گردد. ارزیابی قرار گیرد و شرایط آینده با توجه به این متغیرها و عوامل اصلی 

هیا ریزیهیا و برنامیهعدم قطعیت باید در کانون استدالل امروزی، توجه به پدیدۀهای در محیط

ای حرفیه ها و متغیرهای مؤثر بر آیندۀ توسعۀشناسایی پیشرانمطالعه، در زمینۀ قرار گیرد. این 

ناسیایی عوامیل اصیلی و هیای محیطیی بیه شمدیران مدارس و همچنین شناسایی عدم قطعیت

در توسعۀ ایین پیژوهش در آینیده، نحیوۀ توانند تأثیرگذار پرداخته است. اکنون پژوهشگران می

های محیطی در سطح کیالن، ای مدیران مدارس را با عدم قطعیتحرفه واکنش و تطبیق توسعۀ

 مورد کنکاش قرار دهند. 
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