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چكيده:

كليدواژهها:

هدف این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه های هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی 
پارادایمیک بود. روش شناســی این پژوهْش کیفی بود و مشارکت کنندگان آن را کلیة مدیران مدارس 
متوسطة نواحی سه گانة شهرستان کرمانشاه تشکیل دادند که بر اساس قاعدة اشباع نظری ۲۴ نفر برای 
مصاحبه انتخاب شــدند. داده ها با روش نظریة داده بنیاد و با کمک نرم افزار مکس کیودا تحلیل شدند. 
یافته ها نشان داد که شرایط عّلی پدیدة هویت حرفه ای عبارت اند از: دانش تخصصی، مهارت حرفه ای 
و فلسفة حرفه؛ شرایط زمینه ای شــامل ظرفیت حرفه ای و گرایش حرفه ای؛ شرایط مداخله گر شامل 
مدیریت روزمرگی و ساختار سازمانی بازدارنده؛ راهبردهای مؤثر در هویت حرفه ای شامل هم اندیشی 
و تعامل حرفه ای و روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل و پیامدهای هویت حرفه ای الگوبودن در حرفه، 
غرور حرفه ای و مجذوب حرفه بودن. مقولة هستة پژوهش »هویت حرفه ای مدیر مدرسه به مثابة درک 
خود به عنوان یک حرفه ای: کاتالیزور پیشرفت حرفه ای« شکل گرفت که به نسبت سایر مقوالت محوری 
انتزاعی تر اســت و جامعیت باالتری دارد. درنهایت مضمون های محوری شناسایی شده در قالب مدل 
پارادایمیک اشــتراوس و کوربین ترسیم شــد. با توجه به نتایج مصاحبه با خبرگان، گفتنی است که 
شکل گیری و توســعة هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه امری ضروری است که سبب افزایش 

انگیزه، ارتقای مهارت های مدیر و ارائة خدمات باارزش به جامعه و دیگران می شود.
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 مقدمه
سازمان های آموزشی از بزرگ ترین نظام های مدیریتی در هر کشورند که تغییرات ناگهانی داشته اند 
و نیازمند تطبیق با جریان تغییرات در جامعه اند )شریک1، 2014(. آموزش وپرورش از مهم ترین نهادهای 
هر کشــور است و تأثیری اساسی در رشــد و ارتقای سطح علمی دانش پذیران در سنین گوناگون دارد، 
بنابراین به روزکردن این نهاد ازلحاظ علمی اهمیت بســزایی دارد )رســتمی و جوهرچی، 1396(. نظام 
آموزش وپرورش ـ که خود سازندۀ نیروی انسانی پرورش یافته، مـــاهر، توانمنـــد و الیق در عرصه های 
گوناگون اجتماعی است ـ خود بـه بخـشی درخوِرمالحظـه از همـین نیـروی انسانی متخصص و ماهر 
برای بقا و تداوم حرکت تكاملی خود نیازمند اســت )محمدی، 1387(. امروزه مدیریت و رهبری گروه 
آموزشی به دلیل پیچیدگی بیش ازاندازۀ امور بـه فراینـدی کـاماًل حرفـه ای تبدیل شده و زمان مدیریت 

غیرحرفه ای به سر آمده است )امین مظفری و یوسفی اقدم، 1393(.
کیفیت آموزشــی از فرایندهای تحول آفرین ناشی می شــود که رهبران مدرسه در آن تأثیر بسزایی 
دارند )کروزگونزالز2 و همكاران، 2020(. مدیران و رهبران آموزشــی، که از عناصر اصلی بهبود آموزش 
به شــمار می روند، تأثیر پراهمیت و انكارناپذیری در جامعة امروز دارنــد )عبداللهی، 1392( و عملكرد 
مدیران و رهبران آموزشــی سهم شــایان توجهی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان دارد )ساپوویتز3 و 
همكاران، 2010(. با توجه به اینكه مدیران مدارس در موفقیت مدارس نقشی محوری ایفا می کنند، در 
پژوهش های متعددی، به تأثیر مدیران مدارس در ساختار، فرهنگ و مأموریت های مدرسه، فراهم کردن 
و حفظ محیط یادگیری ســالم و مثبت، رشــد و توسعة حرفه ای معلمان، تشویق و برانگیختن معلمان، 
تأمین رضایت و کامیابی آن ها اشــاره شده اســت )راس و کازنز4، 2016(. ازآنجاکه منبع نفوذ مدیران 
هویت حرفه ای آن هاست و چنین هویتی در مدت زمان طوالنی از زمان ورود به حرفة تدریس تا انتصاب 
آن ها در مقام مدیران و رهبران مدرســه شــكل می گیرد )امپنگاس5، 2010(. از طرفی هویت حرفه ای 
بدون توجه به شغل بررسی شده موضوعی پویا و پیچیده است )آزبورن6، 2017( بنابراین احتماالً دوره ای 
وجود دارد که در آن مدیران، مانند معلمان جدید، برای ساخت هویت حرفه ای پایدار تالش می کنند تا 
بتوانند هویت های چندگانة قدیمی و جدید را در عملكرد در حال پیشرفت خود مدیریت کنند )کرو7 و 

همكاران، 2017(.
یكی از موضوعاِت مدرْن هویِت حرفه ای است که به نظریات و دیدگاه های مردم دربارۀ خود در مسیر 
کاری شــان می پردازد )ووری8، 2015( و متأثر از محیط و روابط بین فردی است )نیشابوری و همكاران، 
1397(. به عبارتی هویت حرفه ای، که تغییری داخلی یا ذهنی و فردی درزمینة نقشی حرفه ای و خاص 
اســت، به اجتماعی شدن و توسعة حرفه ای منجر می شود )امپنگاس، 2010(. درواقع هویت حرفه ای در 
ادبیات به منزلة موضوعی پویا با الیه ها و رویكردهای مختلف مشخص  شده است و ازآنجاکه دیدگاه های 
گوناگونی درمورد تعریف هویت حرفه ای وجود دارد پیچیدگی موضوع آشــكار اســت )آزبورن، 2017(. 

ک
س متوسطه و ارائة مدلی پارادایمی

ت حرفه ای مدیران مدار
بازنمایی معنایی پدیدة هوی
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به عالوه، هویت حرفه ای )چگونه افراد حرفه ای خود را می بینند( بر اســاس ســاختاری از دانش و تحت 
تأثیر روابط متقابل بین حرفه ای هاست )چن و ری9، 2020(. هویت حرفه ای به حدی اطالق می شود که 
کارمند حرفه ای با حرفة خود احساس یكی بودن کند و پذیرش و تعهد و به الزامات استقالل و ارزش های 
اخالقی حرفه را داشته باشد )بروبرگ10 و همكاران، 2018(. هویت حرفه ای تحت تأثیر عوامل بی شماری 
قرار دارد که شــیوۀ بودن و اجرای هر حرفه را شــكل می دهد )کروزگونزالز و همكاران، 2020(؛ مطالعه 
و بررسی هویِت حرفه ای، نحوۀ شكل گیری این هویت و عوامل تأثیرگذار در این فرایند ازجمله مسائلی 
اســت که ذهن پژوهشگران را درباب هویت حرفه ای به خود مشغول کرده است )ایمان زاده و جعفریان، 
1398(. نتایج پژوهش رابرتسون11 )2017( نشان دهندۀ آن بود که مدیران باسابقة ارائة خدمت طوالنی 
همچنــان هویت های حرفه ای خــود را تغییر می دهند، همان طور که احساســات را مدیریت می کنند، 
تصمیم می گیرند، به یادگیری حرفه ای دسترســی می یابند و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. جانسون 
و کــرو12 )2017( دریافتند که مقــاالت در این موضوِع خاص درک ما را دربارۀ اینكه چگونه موضوع در 
مطالعة توســعة هویت حرفه ای مهم است گسترش می دهد. جیمز13 )2017( بیان می کند که همچنان 
بــه هویــت حرفه ای به منزلة منبعی در ارائــة خدمات باکیفیت باال توجه کافی می شــود. کرو و مولر14 
)2017( نشان دادند که مفهوم ســازی ما را به هویت حرفه ای، بررسی ارزش ها، اعتقادات و انگیزه هایی 
که در عملكرد تأثیر می گذارند تشویق می کند. به باور امپنگاس )2010( رهبراْن خوِد موقتی و ساخت 
هویت حرفه ای شــان را از دانش شــخصی و حرفه ای شــان خلق می کنند. توبین15 )2017( دریافت که 
مدیران از انواع شیوه های ادعایی رهبری استفاده کردند که می تواند نشان دهد مدرسه فراتر از سازمانی 
بوروکراتیک است و با محدودیت های بسیاری مواجه است. نتایج تحقیق جرموالجاوا و بوگدانوا16 )2017( 
حاکی از تأثیر معنی دار تمامی مؤلفه ها ازنظر آماری در هویت حرفه ای عمومی است. به عبارت دیگر، کلیة 
مؤلفه های پیشنهادی مدل )فلسفة حرفه، دانش حرفه ای، نقش حرفه ای، نگرش حرفه ای به کار، همكاری 
با همكاران و رفتارهای تعامل حرفه ای( نمره های متوسط باالیی کسب کردند و به خوبی با یكدیگر ارتباط 
دارند. ایزوتالو17 )2017( مشــكالت بیرونی )مادی، برنامه ای و فرهنگی اجتماعی( را مطرح می کند که 
معلمان درزمینة اجتماعی خود با آن روبه رویند و درنتیجه مانع شكل گیری هویت حرفه ای آن ها می شود. 
آرمسترانگ و میچل18 )2017( نشان دادند که درک و تبادل نظر هویت حرفه ای برای موفقیت فردی و 
سازمانی بسیار مهم است. ویلسون19 و همكاران )2016( دریافتند مشارکت در انجمن های حرفه ای، که 
در آن ها بحث درمورد ارزش ها و اصول حرفه ای رایج است، با عامل همخوانی ارزش های هویت حرفه ای 
ارتباط مهمی دارد. همچنین نبود توســعة هویت حرفه ای ممكن اســت به روحیة کم، نارضایتی شغلی 
یا تمایل به ترک این رشــته منجر شود. دلیما20 )2015( به صراحت فرضیات نظری درمورد تأثیر هویت 
حرفه ای و تعهد حرفــه ای در عملكرد معلمان را تأیید می کند. هویت حرفه ای و تعهد حرفه ای معلمان 
هر دو مؤلفه هایی حیاتی اند که می توانند به حداکثر درجة انگیزۀ درونی، اشتیاق و رضایت شغلی منجر 
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شوند که ازنظر عملكرد از عوامل مهم موفقیت آموزش به شمار می روند. ووری )2015( نتیجه گرفت که 
هویت حرفه ای هر معلم فرایندی برای ارزیابی شــرایط رایج و مذاکرۀ مجدد برای هویت فرد متناسب با 
آن محیط است. نیری21 )2014( دریافت که هویت حرفه ای ایستا نیست، بلكه سیال است و قویاً تحت 
تأثیر اینكه چگونه خودمان را می بینیم، چگونه کسانی که ما را درک می کنند درک می کنیم و چگونه در 
سطح کالن به جامعه می نگریم قرار دارد. وو22 )2013( نشان داد محیط های آموزشی و یادگیری پیرامون 

متخصصان مشاوره در سطح دکتری ممكن است در حس حرفه ای تأثیر بیشتری بگذارد.
مطالعة هویت حرفه ای در رهبری راهی اســت برای درک اینكه چه چیزی در رفتارهای رهبر تأثیر 
می گذارد و چه چیزی باعث تمایل و توانایی رهبر در تصاحب و اجرای رهبری خالق و مؤثر در جامعه با 
دانش باال و پویا می شود )کرو و مولر، 2017(؛ بدین معنی که اکتشاف و استفاده از هویت های حرفه ای 
به منزلة دیدگاهی برای درک نقش مدیران به دلیل ارتباط میان هویت و عمل مهم است )جیمز، 2017(. 
به نظر می رســد ایجاد هویت حرفه اِی قوی، خودخواسته، مثبت و منعطف می تواند به موفقیت شغلی، 
ســازگاری اجتماعی و سالمت روانی منجر شــود )محمودی بورنگ و نبئی، 1398( و افراد حرفه ای با 
هویت حرفه ای قوی احتماالً به مشاغل خود متعهدند و در آن ها سرمایه گذاری می کنند که این امر باید 
به موفقیت آن ها منجر شــود )ویلسون و همكاران، 2016(، به طوری که درک عمیق تر از هویت حرفه ای 
در ســطح فردی، در هویت منســجم حرفه ای و آیندۀ حرفه ای تأثیر می گذارد )وو، 2013(. همچنین 
هویت حرفه ای عاملی است که اگر محقق نشود، خطراتی برای خود حرفه نیز به دنبال خواهد داشت و 
مشروعیت، اعتماد عمومی و استقالل حرفه در خطر خواهد بود )مشایخی و همكاران، 1397(. بنابراین 
اهمیت هویت حرفه ای در حال توسعه، در درون یک قلمرو یا حوزۀ شناخته شده است و برای برجستگی 

و رابطة حرفه ای حیاتی است )بكستر23، 2011(.
ازآنجاکه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در ایران هنوز هم به ســبک ســنتی انجام می شــود در 
ســال های اخیر تعامل معلمان با مدیــران نواحی آموزش وپرورش یكی از مالک هــای اصلی انتخاب و 
انتصاب آنان برای مدیریت مدرسه بوده است )عبداللهی، 1392(. مدیریت مدارس تحت تأثیر جریان ها 
و روندهای سیاسی قرار دارد. به بیان دیگر، نتایج انتخابات و گرایش های سیاسی در انتصاب مدیران جدید 
یا ادامة فعالیت مدیران در مدارس تأثیرگذار اســت. در آموزش وپرورش، مدیران مدارس مستقیماً مدیر 
مدرســه نمی شوند، بلكه بعد از طی مســیری که از معلمی شروع می شود به مدیریت مدرسه می رسند؛ 

درواقع مدیران مدارس همان کسانی اند که برای شغل معلمی استخدام شده اند.
شواهد نشان می دهد مدیران مدارس دوره های حرفه ای کمتری را می گذرانند، با مدیریت آموزشی 
آشــنایی چندانی ندارند و از هویت حرفه ای پایین تری برخوردارند. به طوری که وقتی معلم مدرسه ای به 
مدیریت مدرســة دیگری منصوب می شود، در همان زمان حرفة خود را از آموزش به مدیریت، سازمان 
خود را از یک مدرســه به مدرسه ای دیگر و شــغل خود را از معلم به مدیر تغییر می دهد. تطبیق نقش 
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رهبری با عناصر آرمان های حرفه، سازمان و شغل به هویتی حرفه ای و قوْی کار ساده ای نیست )توبین، 
2017(. بااین حال، برخی از مدیران مدارس در مدیریت مدرســه موفق اند و پرداختن به این موضوع که 
مدیران موفق مدرسه هویت حرفه ای شان را چگونه شكل و توسعه می دهند و همچنین کارهایی که این 
مدیران برای موفق شدن انجام می دهند اهمیت بســزایی دارد. به عبارت دیگر، بررسی نحوۀ شكل گیری 

هویت مدیربودن و حرفه ای بودن در مدیران موفق مدارس امری ضروری است.
درنهایت گفتنی اســت هویت حرفــه ای در ارتباط با دیگران ازطریق یادگیــری، آموزش و تجارب 
حرفه ای ایجاد می شود. توجه به این مقوله می تواند سبب تكامل شخصی، حرفه ای شدن و ماندگاری مدیر 
در شــغل و حرفه اش شــود. یكی از عوامل مؤثر در بهبود کیفیت آموزش مدارس، توانمندی معلمان و 
مدیران مدارس است که آن هم از اهداف عمدۀ نظام آموزشی است. امروزه کیفیت ساختار نظام آموزشی 
مطلوب نیست و شكل گیری هویت حرفه ای مدیران فرایندی است پویا که از زمان آموزش شروع می شود 
و در تمام زندگی فرد ادامه پیدا می کند و می تواند در بهبود کیفیت و ارتقای وضع موجود بسیار اثرگذار 
باشد. اگرچه در خارج از کشور مطالعاتی درزمینة هویت حرفه ای مدیران مدارس و نحوۀ شكل گیری آن 
انجام شده است، در داخل کشور این بررسی بسیار محدود بوده است. بنابراین با توجه به این محدودیت، 
در پژوهش حاضر به منظور شناخت عمیق پدیدۀ هویت حرفه ای مدیران مدارس از روش کیفی و مطالعة 
پدیدارشناســانه استفاده شده است. ازاین رو مهم ترین سؤالی که به آن پاسخ داده می شود این است که 

شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای هویت حرفه ای مدیر مدرسه کدام اند.

روش شناسی
این پژوهش به کشف پدیدۀ هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه، شناسایی عوامل و ارائة مدل در 
این خصوص پرداخته و درعین حال به گسترش ادبیات موجود و ارائة چشم اندازی جدید درزمینة هویت 
حرفه ای مدیران مدارس متوسطه پرداخته است، ازاین رو ازجمله پژوهش های توسعه ای به شمار می رود و 
ماهیتی اکتشــافی دارد. ازلحاظ روش شناسی، گردآوری و تحلیل داده ها و اطالعات با استفاده از روش و 
ابزار کیفی همچون نظریة داده بنیاد صورت گرفته است. بنابراین رویكرد روش شناختِی استفاده شده برای 
اجرای این پژوهش روش شناسِی کیفی بوده و رویكرد نظریة داده بنیاد سیستماتیک کوربین و اشتراوس24 

)2008( در حكم روش تحقیق برگزیده شده است.
میدان پژوهش شــامل کلیة مدیران مدارس متوســطة شهرســتان کرمانشــاه بود. روش انتخاب 
مشــارکت کنندگان در این پژوهش به صورت هدفمند اســت که در پژوهش هــای کیفی به کار می رود. 
نمونه گیری در این مطالعه تا زمان اشــباع داده ها ادامه پیدا کــرد. با انجام دادن 24 مصاحبه با مدیران 
 مدارس متوسطه وضعیت اشباع نظری حاصل شد )مشخصات افراد مشارکت کننده در پژوهش در جدول 1

آمده است(.
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به منظور اطمینــان از اعتبارِ یافته ها تمامی مراحل کدگذاری در اختیار برخی مشــارکت کنندگان 
پژوهش )ســه نفر( و برخی استادان بیرون از پژوهش )سه استاد( در حوزۀ مدیریت آموزشی قرار گرفت 

و پیشنهادها و نقدهای آن ها نیز به کار گرفته شد.

 جدول 1.   مشخصات زمینه ای مشارکت کنندگان پژوهش                                                                                                  

سابقة کل مدیریتسابقة اداریسابقة تدریستحصیالتجنسیتشماره

1586فوق لیسانسمرد1

1907لیسانسزن۲

1807لیسانسزن3

14016لیسانسمرد۴

2009لیسانسمرد5

18012لیسانسمرد۶

12710لیسانسمرد7

12015لیسانسمرد8

71013فوق لیسانسمرد9

14012لیسانسمرد10

8020لیسانسمرد11

12015لیسانسزن1۲

9021لیسانسزن13

13015لیسانسزن1۴

12010لیسانسمرد15

1604لیسانسمرد1۶

4223لیسانسمرد17

9017فوق لیسانسزن18

10020لیسانسمرد19

10713فوق لیسانسمرد۲0
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سابقة کل مدیریتسابقة اداریسابقة تدریستحصیالتجنسیتشماره

11014فوق لیسانسمرد۲1

5816لیسانسمرد۲۲

15014فوق لیسانسمرد۲3

14015فوق لیسانسمرد۲۴

ابــزار جمع آوری داده ها در این پژوهش مصاحبة نیمه ســاختاریافته بود. این نوع مصاحبه ها به این 
علت مناسب اند که نه مانند مصاحبة ساختاریافته محقق را در تولید اطالعات محدود می کند و نه مانند 
مصاحبة عمیق اطالعات وسیع و گاه غیرضروری فراهم می سازند )شیربگی و همكاران، 1398(. ازاین رو 
یک دستورالعمل مصاحبه، که شامل 8 سؤال راهنما بود، تهیه شد. در خصوص شیوۀ گردآوری داده های 
پژوهش باید اشاره کرد که پژوهشگر پس از انجام دادن هماهنگی هاِی الزم، شخصاً در دفتر کار مدیران 
مدارس حضور یافت تاجایی که پس از انجام دادن 24 مورد مصاحبه، دیگر اطالعات جدیدی اضافه نشد 
و کفایت جمع آوری اطالعات محرز شد. به منظور تحلیل داده ها در این شیوه، یعنی نظریة داده بنیاد، از 
ســه شیوۀ کدگذاری استفاده می شود: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی. کدگذاری 
فرایندی اســت که طِی آن داده هاِی خام تفكیک، مفهوم بندی و ترکیب می شوند که حاصل این فرایند 
بتوانــد نظریة زمینه ای نهایی را ارائه کند )محمودپور و همكاران، 1391(. بنابراین پس از انجام دادن هر 
مصاحبه و پیاده ســازی آن، بر اســاس اصول نظریة زمینه ای و تعیین مقولة هسته، ازطریق سه مرحلة 
کدگذاری مذکور یک مدل برخاسته از بطن داده ها ارائه شده است که به مدل پارادایمیک موسوم است. 
مراحل و فرایند تجزیه وتحلیل داده ها با کمک نســخة 11 نرم افــزار مكس کیودا طبقه بندی و درنهایت 

تحلیل شد.

 یافته های پژوهش
در بخش یافته ها سعی شد در مدلی پارادایمیْک شرایط سه گانة علّی، زمینه ای و مداخله گر، راهبردها، 

پیامدها و مقولة هسته توضیح داده شود.

 شرایط سه گانة پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرسه
شرایط »علّی« یا سبب  ساز آن دسته از رویدادها و وقایع اند که در پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر 

مدرسه در میدان مطالعه شده از منظر مشارکت کنندگان اثرگذارند )جدول 2(.

 جدول 1.   )ادامه( 
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 جدول ۲.   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مستخرج از داده های کیفی شرایط عّلی مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه       

 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

تخصص در مدیریت مدرسه
آشنایی با مسائل تربیتی

تحصیالت تكمیلی مرتبط با زمینة شغلی
تجربة کاری موفق

مرتبط بودن تحصیالت پایه و تكمیلی

تخصص در حرفه

دانش تخصصی
آگاهی از شرح وظایف مدیر مدرسه
اشراف بر فرایندهای جاری مدرسه

آشنایی با شرح وظایف کلیة کارکنان مدرسه
آگاهی از نحوۀ مستندسازی

دانش مدیریت مدرسه

فراغت از تحصیل از دانشگاه های معتبر
مطالعة مستمر منابع مدیریتی جدید

تسلط بر روش های پژوهشی
تسلط علمی

تسلط بر قوانین و مقررات
آشنایی با روش های حل مسئله و داشتن مهارت تصمیم گیری

تسلط بر مكاتبات اداری
توانمندی در ارائة گزارش عملكرد

مهارت مدیریتی

مهارت حرفه ای

آشنایی با سامانه ها و نرم افزارهای مدیریتی و آموزشی
ICDL تسلط بر مهارت های هفتگانة

استفاده از داشبوردهای مدیریتی مبتنی بر وب
آشنایی با تولید محتوای آموزشی

مهارت فناورانه

ایجاد وحدت و انسجام بین افراد
ایجاد تفاهم و همكاری در مدرسه

تعامل مناسب با کارکنان، دانش آموزان و اولیا
برقراری روابط حسنه با همكاران و درک احساسات آن ها

ظرافت رفتار با دانش آموزان
فراهم کردن جّوی دوستانه و آرام

مهارت ارتباطی
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 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

توجه به ارزش ها و باورهای حرفه
احترام به عقاید، ارزش ها، باورها و اعتقادات همكاران

الگوبودن ازنظر اخالقی و دینی
اهمیت به کار و داشتن حس مسئولیت پذیری

رعایت الزامات اخالق 
حرفه ای

فلسفة حرفه

اعتقاد به ایجاد تغییرات سازنده و مثبت در حرفه
اعتقاد به مسئولیت پذیری به عنوان بخش مهمی از حرفة مدیریت

آشنایی با اهداف آموزش وپرورش
اهمیت به توسعة مهارت های معلمان

آشنایی با روان شناسی تربیتی
اهمیت به پرورش مناسب دانش آموزان

اعتقاد به فلسفة 
آموزش وپرورش

رشد ارزش های حرفه ای
بهبود فرهنگ متعهدبودن کارکنان به انجام وظایف

اعتقاد به بهبود کیفیت آموزشی
ایجاد ارزش های مشترک برای کارکنان

توانمندسازی کارکنان

تعهد برای تحقق اهداف 
مدیریت

شرایط علّی مؤثر در »هویت حرفه ای مدیر مدرسه« دربرگیرندۀ فضای معنایی وسیعی است که در 
این پژوهش ســه کد گزینشــی »دانش تخصصی«، »مهارت حرفه ای« و »فلسفة حرفه« و اجزای آن را 

نمایان می سازند. 
در کد گزینشی دانش تخصصی می توان به کدهای محوری تخصص در حرفه، دانش مدیریت مدرسه 

و تسلط علمی اشاره کرد. یكی از مدیران مدارس در این باره می گوید:
»از شــرایطی که می تواند هویت حرفه ای مدیر مدرسه را به وجود آورد تخصص فرد در رشتة 

مدیریت است و اینكه او سابقة کاری مناسبی درزمینة آموزش داشته باشد.«

در کد گزینشی مهارت حرفه ای کدهای محوری مهارت مدیریتی، مهارت فناورانه و مهارت ارتباطی 
را می توان ازجمله عوامل تأثیرگذار در پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرســه دانســت. برای مثال یكی از 

مدیران مدرسه این گونه اظهار می کند:
»با توجه به این که در عصر دانایی به سر می بریم تسلط بر مهارت های هفت گانه و آشنایی با 
انواع سامانه های مرتبط با آموزش وپرورش از ویژگی های یک مدیر حرفه ای محسوب می شود.«

 جدول ۲.   )ادامه( 
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در کد گزینشی فلســفة حرفه نیز کدهای محوری رعایت الزامات اخالق حرفه ای، اعتقاد به فلسفة 
آموزش وپرورش و تعهد برای تحقق اهداف مدیریت را می توان ازجمله عوامل تأثیرگذار در پدیدۀ هویت 

حرفه ای مدیر مدرسه دانست. در این راستا یكی از مدیران مدرسه توضیح می دهد:
»از مؤثرتریــن مؤلفه هــای تشــكیل دهندۀ هویت حرفــه ای مدیران مــدارس می توان به 

مسئولیت پذیری و تعهد کاری فرد که بخش مهمی از حرفة مدیریت است اشاره کرد.«

شــرایط »زمینه ای« مجموعة خاصی از شــرایط اند که در یک زمان و مكان خاص جمع می شوند تا 
مجموعه اوضاع واحوال یا مســائلی را به وجود آورند که اشخاص با عمل/ تعامل خود به آن ها پاسخ دهند 
)اســتراوس و کوربین، 1386(. با این تحقیق مشخص شــد که این شرایط پدیدۀ هویت حرفه اِی مدیر 

مدرسه را تحت تأثیر قرار می دهند )جدول 3(.

 جدول 3.   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مستخرج از داده های کیفی شرایط )زمینه ای( مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه 

 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

دانا و دوراندیش
داشتن اعتمادبه نفس باال

ثبات در شخصیت
بیان مناسب و شیوا

گوش دادن فعال
استفاده از زبان بدن

صداقت حرفه ای
وجدان کاری

موقعیت شناس و متعهد
داشتن پشتكار

باکفایت
خالق و نوآور

 ویژگی های
 شخصیتی

ظرفیت حرفه ای

ایدۀ پردازی مناسب در نقش های حرفه ای
استفاده از نوآوری کارکنان در ادارۀ مدرسه

تشویق به کاربست روش های نوین تدریس در مدرسه
تشویق و ترغیب دانش آموزان خالق

حذف کارهای تكراری و زمان بر

 خالقیت 
در مدرسه

فراهم سازی محیط رقابتی سالم بین همكاران
فراهم سازی محیط فعال بین دانش آموزان
فراهم سازی زمینة بروز خالقیت و نوآوری
استفاده از پیشنهادهای سازندۀ کارکنان

توجه به کار گروهی در مدرسه

 خلق محیط پویا 
و فعال
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 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

داشتن چشم انداز حرفه ای و ترسیم اهداف بلندمدت و کوتاه مدت
برقراری عدالت در محیط آموزشی

توجه به رشد فردی و اجتماعی خود
حمایت از همكاران در محیط مدرسه

تقویت احساس امید و موفقیت در کارکنان

 تعادل رابطه 
و وظیفه

گرایش حرفه ای

تقویت منزلت اجتماعی
بسترسازی برای ایجاد فرهنگ همكاری در مدرسه

تالش برای ارتقا جایگاه مدرسه
تعهد به توسعة حرفه ای خود و همكاران

 خلق فرهنگ 
همکارانة حرفه ای

در شرایط زمینه ای مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه دو کد گزینشی ظرفیت حرفه ای و گرایش 
حرفه ای شناسایی شدند.

در کد گزینشــی ظرفیت حرفه ای می توان به کدهای محوری ویژگی های شــخصیتی، خالقیت در 
مدرسه و خلق محیط پویا و فعال اشاره کرد. یكی از مدیران مدارس دراین باره می گوید:

»استفاده از ایده های جدید و فراهم بودن محیط رقابتی سالم از شرایطی است که بر شكل گیری 
هویت حرفه ای مدیر اثرگذار است.«

و مدیر مدرسة دیگری بیان می کند:
»عوامــل متعددی بر هویت حرفه ای مدیر مدرســه تأثیر دارد اما بــه عقیدۀ من ایده پردازی 

مناسب درزمینة انجام امور و حذف کارهای تكراری و زمان بر تأثیر بسزایی دارند.«
در کد گزینشــی گرایش حرفه ای کدهای محوری تعــادل رابطه و وظیفه و خلق فرهنگ همكارانة 
حرفه ای را می توان ازجمله عوامل تأثیرگذار در پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرســه دانست. برای مثال 

یكی از مدیران مدرسه این گونه اظهار می کند:
»مدیر یک مدرسه با حضور در محل کار خود باید بتواند فرهنگ ساز باشد و سعی کند فرهنگ 

همكاری را در بین کارکنان و محیط مدرسه ایجاد کند.«
و مدیر مدرسة دیگری می گوید:

»ازجمله شــرایطی که برای شــكل گیری هویت حرفه ای مدیر الزم اســت توجه او به رشد 
ویژگی هــای فردی و اجتماعی خودش اســت تا بتواند با ارتقای این ویژگی ها به رشــد هویت 

حرفه ای خود کمک کند.«

 جدول 3.   )ادامه( 
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شرایط »مداخله ای« آن دسته از شرایطی اند که باعث تخفیف یا به نحوی تغییر شرایط علّی می شوند 
)استراوس و کوربین، 1385( و پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرسه را تحت تأثیر قرار می دهند )جدول4(.

 
 جدول ۴.   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مستخرج از داده های کیفی شرایط )مداخله گر( مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه 

 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

اجتناب از اجرای نقش های حرفه ای
بی انگیزگی

انجام امور جاری با هدف رفع تكلیف
بی تفاوتی نسبت به کار

 همرنگ همکاران

مدیریت روزمرگی نبود اعتمادبه نفس
احساس یأس و نومیدی

برآورده نشدن انتظارات شغلی
احساس بی فایده بودن

احساس بی کفایتی

خودباختگی

توانمندنبودن معلمان
ناسازگاری دوره های آموزشی با فعالیت های مدیریتی

حمایت کافی نكردن از پژوهش ها
برگزاری محدود سمینارهای مرتبط با آموزش وپرورش

موانع حرفه ای

ساختار سازمانی 
بازدارنده اختصاص فضای نامناسب برای برگزاری دوره های آموزشی

نبود امكانات و تجهیزات الزم برای برگزاری دوره های ضمن خدمت
محدودیت منابع دولتی در تأمین هزینه های آموزشی

فراهم  نبودن شرایط برای افزایش تجربة مدیران

ضعف حمایت سازمانی

شرایط مداخله گر مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه دو کد گزینشی مدیریت روزمرگی و ساختار 
سازمانی بازدارنده شناسایی شدند. 

در کد گزینشی مدیریت روزمرگی، می توان به کدهای محوری همرنگ همكاران و خودباختگی اشاره 
کرد. یكی از مدیران مدارس در این باره می گوید:

»بی تفاوتی نســبت به کار و مسئولیت های محوله ازجمله عواملی است که بر هویت حرفه ای 
فرد تأثیر منفی می گذارد.«

در کد گزینشی ساختار سازمانی بازدارندۀ کدهای محوری موانع حرفه ای ضعف حمایت سازمانی را 
می توان ازجمله عوامل تأثیرگذار در پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرسه دانست. برای مثال یكی از مدیران 

مدرسه این گونه اظهار می کند:
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»برگزاری دوره های آموزشی اغلب برای پیشرفت مدیران و ارتقای مهارت های آن ها موردتوجه 
است ولی ناهماهنگی این دوره های آموزشی با فعالیت های مدیریتی سبب شده است از اثرگذاری 

آن ها کاسته شود و به نوعی اتالف وقت به حساب می آید.«

 راهبردهایی که کنشگران درگیر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه اتخاذ کرده اند
منظور از راهبردها )تعامل ها/ فرایندها( آن دســته از کنش هایی اند که کنشــگران در قبال 
شــرایط پیِش رو از خود بروز می دهند )محمدپور، 1389، ص 330(. همان طور که در جدول 5 
آمده اســت، راهبردها و تعامالتی که کنشگران به کار گرفته اند مجموعه ای متنوع از تاکتیک های 

متفاوت را دربرمی گیرند.

 جدول 5.   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مستخرج از داده های کیفی راهبردها )کنش و واکنش( ی مؤثر در هویت حرفه ای               
 مدیر مدرسه 

 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

ارتباط با گروه های حرفه ای و تخصصی
ابتكار در ارائة طرح های جدید در مدیریت مدرسه

به اشتراک گذاری نتایج پژوهش های اقدام پژوهی خود و کارکنان با دیگر مدیران
تشكیل گروه مدیران مدارس در فضای مجازی و برگزاری جلسات آنالین

توسعة رفتارهای 
مشارکتی

هم اندیشی و تعامل 
حرفه ای

شرکت در همایش های مرتبط با مدیریت آموزشی
اخذ و ارائة مشاوره به سایر همكاران

شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات دوره ای مدیران مدارس به منظور 
استفاده از تجارب مدیران موفق

 کسب 
تجارب حرفه ای

مطالعة مقاالت و مجالت مرتبط با مدیریت آموزشی
انجام پژوهش درزمینة مدیریت آموزشی

برگزاری جلسات ماهانه با کارکنان به منظور اشتراک گذاری اطالعات
گذراندن دوره های ضمن خدمت مناسب و کارآمد

اخذ گواهینامه های معتبر علمی
گذراندن دوره های آموزشی تخصصی در خارج از آموزش وپرورش

 مشارکت در 
امور حرفه

کاهش تعارضات کاری بین کارکنان
رهبری مؤثر برای حل ریشه ای اختالفات

فراهم سازی فضای سرشار از اطمینان در مدرسه
شناسایی منافع مشترک و بهبود رویه های هماهنگی

 مذاکره و 
حل تعارض

 روابط انسانی مبتنی
بر درک متقابل اعتمادسازی در دیگران

برقراری احترام متقابل
شناخت بهتر خود به کمک بازخوردگرفتن از دیگران

اصالح و بهبود رفتار خود

بهبود درک متقابل



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

بازنمایی معنایی پدیدة هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه و ارائة مدلی پارادایمیک

ë شمارة 80
ë سال بیستم 

ë زمستان 1400
68

راهبردهای مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرســه دربرگیرندۀ دو کد گزینشــِی هم اندیشی و تعامل 
حرفه ای و روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل است. 

در کد گزینشی هم اندیشی و تعامل حرفه ای می توان به کدهای محوری توسعة رفتارهای مشارکتی، 
کسب تجارب حرفه ای و مشارکت در امور حرفه اشاره کرد. راهبردهای مؤثر در کد محوری توسعة رفتارهای 
مشارکتی عبارت اند از: ارتباط با گروه های حرفه ای و تخصصی؛ ابتكار در ارائة طرح های جدید در مدیریت 
مدرســه؛ به اشتراک گذاری نتایج پژوهش های اقدام پژوهی خود و کارکنان با دیگر مدیران و تشكیل گروه 
مدیران مدارس در فضای مجازی و برگزاری جلســات آنالین. یكی از مدیران مدارس دراین باره می گوید:

»به اعتقاد من یكی از راهبردهای مؤثر در ایجاد هویت حرفه ای مدیر مدرســه افزایش تعداد 
حضور مدیر در کارگاه ها و دوره های آموزشــی و انجام کارها به صورت گروهی می باشــد که این 

مسئله منجر به کسب تجارب ارزنده تر برای اداره مدرسه می شود.«
راهبردهای مؤثر در کد محوری کسب تجارب حرفه ای عبارت اند از: از شرکت در همایش های مرتبط 
با مدیریت آموزشــی، اخذ و ارائة مشاوره به ســایر همكاران و شرکت در کارگاه های آموزشی و جلسات 
دوره ای مدیــران مدارس به منظور اســتفاده از تجارب مدیران موفــق در حكم راهبردهای مهم. یكی از 

مدیران مدارس اظهار می کند:
»شــرکت در همایش های مدیریت آموزشی و جلسات هم اندیشی ازجمله شرایطی است که 
بر شــكل گیری هویت حرفه ای مدیر تأثیر می گذارد و ســبب افزایــش تجربه مدیر در انتخاب 

راه حل های مناسب برای حل مشكالت می گردد.«
مهم ترین راهبردهای مؤثر در کد محوری مشــارکت در امور حرفــه عبارت اند از: مطالعة مقاالت و 
مجالت مرتبط با مدیریت آموزشی، اجرای پژوهش درزمینة مدیریت آموزشی، برگزاری جلسات ماهانه 
با کارکنان به منظور اشــتراک گذاری اطالعات، گذراندن دوره های ضمن خدمت مناسب و کارآمد، اخذ 
گواهینامه های معتبر علمی و گذراندن دوره های آموزشــی تخصصی در خارج از آموزش وپرورش. برای 

مثال یكی از مدیران مدارس بیان می کند:
»از اســتراتژی های مهم در شــكل گیری هویت حرفه ای مدیر مدرسه اســتفاده از مقاالت و 
مجالت معتبر و انجام تحقیق درزمینة مدیریت مدرســه اســت کــه می تواند اطالعات مدیر را 

به روزرسانی کند.«
در کد گزینشــی روابط انســانی مبتنی بر درک متقابل، می توان به کدهای محوری مذاکره و حل 

تعارض و بهبود درک متقابل اشاره کرد.
مهم ترین راهبردهای مؤثر در کد محوری مذاکره و حل تعارض عبارت اند از: کاهش تعارضات کاری 
بین کارکنان؛ رهبری مؤثر برای حل ریشه ای اختالفات؛ فراهم سازی فضای سرشار از اطمینان در مدرسه 
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و شناسایی منافع مشترک و بهبود رویه های هماهنگی. برای نمونه یكی از مدیران مدارس می گوید:
»به نظر من وجود محیطی که دارای جو دوســتانه و بدون تنش و همراه با اعتماد و احترام 

متقابل است باعث شكل گیری بهتر هویت حرفه ای یک فرد می شود.«
مهم ترین راهبردهای مؤثر در کد محوری بهبود درک متقابل عبارت اند از: اعتمادسازی در دیگران، 
احترام متقابل، شناخت بهتر خود به کمک بازخوردگرفتن از دیگران و اصالح و بهبود رفتار خود. یكی از 

مدیران مدارس در این باره توضیح می دهد:
»شناخت بهتر خود سبب اصالح رفتار و بهبود روابط مدیر با کارکنانش می شود که این نتیجه 
شكل گیری هویت حرفه ای در مدیر اســت و این شناخت می تواند جو دوستانه تری در مدرسه 

فراهم آورد.«

 پیامدهای هویت حرفه ای مدیر مدرسه
تفسیر داده های کیفی حاصل از پژوهش حاضر از این حكایت دارد که افت تحصیلی و گسترش 
آن در میدان موردمطالعه پیامدهای گوناگونی در پی داشته است. همان طور که در جدول 6 مشاهده 
می شــود، پیامدهای این پدیدۀ پیچیدۀ منفی ابعاد وسیعی دارد که در ادامه این موارد آمده است.

 جدول ۶.   کدگذاری باز، محوری و گزینشی مستخرج از داده های کیفی پیامدهای هویت حرفه ای مدیر مدرسه                                                                                                                                  

 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

خودارزیابی مداوم از خود و ترتیب اثر آن در عملكرد خود در مقام مدیر
قضاوت معقول درمورد تصمیمات و اقدامات حرفه ای خود

خودکنترلی در هنگام عصبانیت و مواجهه با مشكالت
خودآگاهی در مورد افكار

خود مدیریتی

 الگو بودن 
در حرفه

آگاهی از مسئولیت های اخالقی نقش حرفه ای مدیر
آشنایی با نقش های مدیر مدرسه

توانمندی بررسی صالحیت حرفه ای همكاران جدید

 آگاهی دربارة 
جایگاه حرفه ای

توجه به شایستگی های کارکنان
تمرکز بر رفاه کارکنان

ادارۀ کارکنان به نحو مطلوب
استفاده از تشویق به منظور تقویت انگیزه در کارکنان

قاطعیت در تصمیم گیری
استفاده از تئوری تفكر ناب در امور مدرسه

توانمندبودن در شناسایی نقاط قوت، نقاط ضعف، تهدیدها و فرصت ها
استفاده از قابلیت های حداکثری کارکنان در انجام امور

 توانمندی 
مدیریتی
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 کدگذاری کدگذاری باز
محوری

 کدگذاری 
گزینشی

داشتن همكاران فرهیخته و تحصیل کرده
اشتیاق به شغل معلمی

شادابی و لذت بردن از ارتباط با دانش آموز
حس مفیدبودن در حرفه

 افتخار 
به حرفه

غرور حرفه ای

وجود دیدگاه مثبت بین خود و حرفه
مشارکت در دستیابی به اهداف حرفه

رضایتمندی شغلی
خوشایندبودن ارتباط با دانش آموزان

 خوش بینی 
به آیندة حرفه

داشتن انتظارات باال از خود
انطباق شخصیت و اعتقادات با ارزش های حرفه

مسئولیت پذیری باال به نحوی که باید همواره پاسخ گوی کم کاری های دیگر کارکنان باشد
درگیری و ایجاد انگیزه در کار

تمایز حرفه ای

ارتباط زیاد بین اهداف شخصی و حرفه
تمرکز و غرق شدن فرد در کار

تمایل به مدیریت
هماهنگی ارزش ها با حرفه

عالقه و باور به حرفة مدیریت
احساس تعلق پذیری به حرفه

همسویی با حرفه

 مجذوب 
حرفه بودن

ارائة خدمات باارزش و منحصربه فرد حرفه به جامعه
تربیت نیروی کار خالق

خلق موقعیت های اثربخش
جایگاه الگوبودن در جامعه

سودمندی حرفه

تفسیر داده های کیفی حاصل از پژوهش حاضر از این حكایت دارد که هویت حرفه ای مدیر مدرسه و 
شكل گیری آن در میدان مطالعه شده پیامدهای گوناگونی در پی داشته است و سه کد گزینشی الگوبودن 

در حرفه، غرور حرفه ای و مجذوب حرفه بودن حاصل شد.
در کد گزینشــی الگوبــودن در حرفه می توان به کدهای محــوری خودمدیریتی، آگاهی به جایگاه 

حرفه ای و توانمندی مدیریتی اشاره کرد. برای مثال یكی از مدیران مدارس در این باره می گوید:
»شناخت حدومرز خود و توجه به مسئولیت های اخالقی از مواردی بوده که من آن را نتیجة 
هویت حرفه ای ام که نشــئت گرفته از دانش و مهارتی بوده که از گذشــته و البته از تجربه ام در 

سال های مدیریتم آموخته ام.«

 جدول ۶.   )ادامه( 
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و مدیر مدرسة دیگری اظهار می کند:
»مدیری که هویت حرفه ای دارد بهتر می تواند نقاط ضعف و قوت مدرســه و کارکنان خود را 

تشخیص دهد و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در جهت رفع مشكالت عمل می کند.«
در کد گزینشی غرور حرفه ای می توان به کدهای محوری افتخار به حرفه، خوش بینی به آیندۀ حرفه 

و تمایز حرفه ای اشاره کرد. در این راستا، یكی از مدیران مدارس بیان می کند:
»به عقیدۀ من مدیری که هویت حرفه ای به طور مناسب در او شكل گرفته هم خود او از شغلش 

لذت می برد وهم سبب می شود کارکنانش از انجام وظایفشان رضایت داشته باشند.«
و مدیر مدرسة دیگری توضیح می دهد:

»از پیامدهای شكل گیری هویت حرفه ای مدیر افزایش انگیزه در انجام کار و انجام بهتر امور 
مدرسه می باشد.«

در کد گزینشی مجذوب حرفه بودن می توان به کدهای محوری همسویی با حرفه و سودمندی حرفه 
اشاره کرد. برای مثال یكی از مدیران مدارس در این باره می گوید:

»عالقه و باور فرد به حرفة مدیریت از پیامدهای ایجاد هویت حرفه ای در مدیر است که اگر او 
حرفه اش را باور داشته باشد در جهت ارتقای تمام مهارت هایش کوشش می کند.«

و مدیر مدرسة دیگری اظهار می کند:
»تفاوت یک مدیر عادی با مدیری که دارای هویت حرفه ای است در خروجی کارشان مشخص 
می گردد. خروجی مدرسة یک مدیر دارای هویت حرفه ای دانش آموزان آگاه، خالق و توانمندی 

هستند که در آینده می توانند خدمات باارزشی به جامعه و دیگران ارائه کنند.«

مقولة هسته: هویت حرفه ای مدیر مدرسه به مثابة »درک خود به عنوان یک حرفه ای:   
کاتالیزور پیشرفت حرفه ای«

تعیین مقولة هستة پژوهش در مطالعات نظریة زمینه ای در مرحلة کدگذاری گزینشی انجام 
می شــود. در این مرحله، هدف یكپارچه کردن داده هاســت که بر پایة آن مضمون عمدۀ پژوهش 
مشــخص و مهم ترین درون مایة آن نیز انتخاب می شــود. در این زمینه باید قدرت تحلیل وجود 
داشته باشد و سایر مقوالت را نیز دربرگیرد. سایر مقوالت نیز حول این مقوله در یک مدل ظاهر 
می شــوند که مدل پارادایمیک نام دارد. مقولة هســتة تعیین شده عبارت است از هویت حرفه ای 

مدیر مدرسه به مثابة »درک خود  به عنوان یک حرفه ای: کاتالیزور پیشرفت حرفه ای«.
در شكل 1 مدل نهایی شرایِط علّی، زمینه ای و مداخله گر، راهبردها و پیامدها همچنین مقولة 

هستة پدیدۀ هویت حرفه ای مدیر مدرسه مستخرج از نرم افزار مكس کیودا آورده شده است. 
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 شکل 1.   مدل پدیدۀ هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه، مستخرج از نرم افزار مکس کیودا                                                                                                                                  

تعادل رابطه و وظیفه
ق محیط پویا و فعال

خل

ویژگی های شخصیتی
ت در مدرسه

خالقی

گ همکارانه 
ق فرهن

خل
حرفه ای

هم اندیشی و تعامل حرفه ای

تمایز حرفه ایغرور حرفه ای
ب حرفه بودن

مجذو

ت حرفه ای
ظرفی

ت حرفه ای
مهار

فلسفه حرفه

ت 
ت الزاما

رعای
اخالق حرفه ای

ق
تعهد برای تحق

ت
ف مدیری

اهدا

پدیده محوری
ک حرفه ای

ک خود به عنوان ی
در

ت حرفه ای(
شرایط مداخله گر)کاتالیزور پیشرف

ت  روزمرگی
مدیری

بهبود
 

ک متقابل
در

ک متقابل
روابط انسانی مبتنی بر در

مذاکره 
ض 
و حل تعار

ساختار سازمانی بازدارنده

گ همکاران
همرن

خود باختگی
موانع حرفه ای

ت سازمانی
ف حمای

ضع

اعتقاد به فلسفه
ش

ش و پرور
آموز

شرایط عّلی

ص در حرفه
تخص

ش تخصصی
دان

ت مدرسه
ش مدیری

دان
تسلط علمی

ت مدیریتی
مهار

ت فناورانه
مهار

ت ارتباطی
مهار

شرایط زمینه ای

ش حرفه ای
گرای

ب حرفه ای
ب تجار

کس
ت به جایگاه حرفه ای

آگاهی نسب

توانمندی مدیریتی

افتخار به حرفه

ش بینی به آینده حرفه
خو

الگو بودن در حرفه

همسویی با حرفه سودمندی حرفه

پیامدها
راهبردها

خود مدیریتی
ب در امور حرفه ای

کس

توسعه رفتارهای 
 

مشارکتی
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در مدل پارادایمیک پژوهش )شكل 2(، کنشگران درگیر در هویت حرفه اِی مدیر مدرسه این پدیده 
را به مثابة »درک خود به عنوان یک حرفه ای: کاتالیزور پیشرفت حرفه ای« درک و حس می کنند.

شرایط مداخله گر
 مدیریت روزمرگی )همرنگ همكاران، خودباختگی(

 ساختار سازمانی بازدارنده )ضعف حمایت سازمانی، 
موانع حرفه ای(

درک خود به عنوان یک حرفه ای
 کاتالیزور پیشرفت حرفه ای

 شرایط زمینه ای
 ظرفیت حرفه ای )ویژگی های شخصیتی، خالقیت 

در مدرسه، خلق محیط پویا و فعال(
 گرایــش حرفه ای )تعادل رابطــه و وظیفه، خلق 

فرهنگ همكارانة حرفه ای(
تعامل و راهبردها

 هم اندیشی و تعامل حرفه ای )توسعة رفتارهای مشارکتی، کسب تجارب حرفه ای، مشارکت در امور حرفه(
 روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل )مذاکره و حل تعارض، بهبود درک متقابل(

شرایط عّلی
 دانش تخصصی )تخصص در حرفه، دانش مدیریت مدرســه، تسلط 

علمی(
 مهارت حرفه ای )مهارت مدیریتی، مهارت فناورانه، مهارت ارتباطی(

 فلســفة حرفه )رعایت الزامــات اخالق حرفه ای، اعتقاد به فلســفة 
آموزش وپرورش، تعهد برای تحقق اهداف مدیریت(

پیامدها
 الگوبــودن در حرفه )خودمدیریتی، آگاهی دربارۀ جایگاه حرفه ای، 

توانمندی مدیریتی(
 غرور حرفه ای )افتخــار به حرفه، خوش بینی به آیندۀ حرفه، تمایز 

حرفه ای(
 مجذوب حرفه بودن )همسویی با حرفه، سودمندی حرفه(

 درک خود 
به عنوان یک حرفه ای

 کاتالیزور پیشرفت حرفه ای

 شکل ۲.   مدل پارادایمیک: هویت حرفه ای مدیر مدرسه به مثابة درک خود به عنوان یک حرفه ای: کاتالیزور پیشرفت حرفه ای  

 بحث و نتیجه گیری  
پژوهــش حاضر با هدف شناســایی ابعاد و مؤلفه های هویــت حرفه ای مدیران 
مدارس متوســطه و ارائة مدلی پارادایمیک انجام شد. در نتیجة مصاحبه با 24 نفر 
از مدیران مدارِس متوســطه، مدل پارادایمیک شامل شرایِط علّی، شرایط زمینه ای، 
شــرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدهای هویت حرفه ای مدیران مدارس شناسایی 
شد و نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش های وو )2013(، جرموالجاوا و بوگدانوا 
)2017(، تان25 )2014(، حجازی )1398(، توانگرزمین و لبادی )1393(، محمودی 
بورنگ و نبئی )1398(، فروتن و همكاران )1398(، اســپیلكوا26 )2014(، مشایخی 
و همكاران )1398( مطابقت دارد. امروزه داشتن قابلیت و توانمندی مهم ترین شرط 
احراز، موفقیت و ماندگاری در هر حرفه اســت. این امر، به ویژه در آموزش وپرورش و 
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مدیریت مدارس، اهمیت باالیــی دارد. ازآنجاکه منبع نفوذ مدیران، هویت حرفه ای 
آن هاست، با بررسی پیشینة تحقیقات در این زمینه درمی یابیم در نظام های آموزشی 
اغلب کشورها به ویژه کشورمان ایران به هویت حرفه ای مدیران مدارس کمتر پرداخته 
شده است؛ بنابراین ارائة مدل هویِت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه تحقیقی است 

که تاکنون صورت نگرفته است.
شرایط علّی حاصل از یافته های پژوهش شامل سه کد گزینشی دانش تخصصی، 
مهــارت حرفه ای و فلســفة حرفه بود که بــا یافته های پژوهش هــای وو )2013(، 
جرموالجاوا و بوگدانوا )2017(، تان )2014(، حجازی )1398( و توانگرزمین و لبادی 
)1393( مطابقت دارد. دانش تخصصی در این مطالعْه دانش اساســی و درک حرفة 
مدیریت مدرسه شناخته می شود و می توان گفت داشتن تخصص در حرفة مدیریت 
مدرســه، تحصیالت مرتبط با مدیریت آموزشی، تجربة کاری موفق، تسلط علمی و 
مطالعة مستمر منابع مدیریتی جدید از پارامترهای دانش تخصصی اند و از مهم ترین 
شرایط سبب ساز به شــمار می روند که در هویت حرفه ای مدیر مدرسه تأثیرگذارند. 
وو )2013( دانش حرفه را از عوامل مؤثر در هویت حرفه ای می داند و جرموالجاوا و 
بوگدانوا )2017( دانش حرفه ای را یكی از مؤلفه های هویت حرفه ای و تان )2014( 
تجربه با حرفه را یكی از ابعاد رشد هویت حرفه ای در نظر گرفته اند. همچنین مهارت 
حرفه ای توانایی اســتفاده از دانش تخصصی و حرفه ای اســت. به بیان دیگر، مهارت 
حرفه ای مدیر مدرســه کلیة مهارت هایی اســت که به مدیر مدرسه امكان می دهد 
ازطریــق آن، ضمن هماهنگی عناصر و اجزای مدرســه، زمینه را برای رســیدن به 
اهداف ســازمانی مهیا کند. ازجمله پارامترهای مهارت حرفه ای که در شــكل گیری 
هویت حرفه ای مدیر مدرسه اثرگذار است می توان به مهارت ارتباطی، تعامل مناسب 
با کارکنان و دانش آموزان و اولیا، آشــنایی با روش های حل مسئله و داشتن مهارت 
تصمیم گیــری، مهارت فناورانه و آشــنایی با نرم افزارها و ســامانه های مدیریتی و 
آموزشی اشاره کرد. وو )2013( مهارت حرفه ای را از عوامل مؤثر در هویت حرفه ای 
می دانــد و حجازی )1398( روابط صمیمی با معلمان و دانش آموزان را از مؤلفه های 
هویت حرفه ای دانسته است. فلسفة حرفه از دیگر شرایط علّی مؤثر در پدیدۀ هویت 
حرفه ای مدیر مدرســه است که در حكم نظامی اعتقادیـ  که بنیان حرفة مدیریت 
استـ  در نظر گرفته می شود و مدیریت مدرسه را از دیگر حرفه های آموزش وپرورش 
متمایز می کنــد. رعایت الزامات اخالق حرفه ای، الگوبــودن ازنظر اخالقی و دینی، 
اعتقاد به فلســفة آموزش وپرورش و تعهد برای تحقق اهداف مدیریت از پارامترهای 
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فلسفة حرفه اســت و می توان آن ها را شرایط مؤثر در هویت حرفه ای مدیر مدرسه 
دانست. توانگرزمین و لبادی )1393( اخالق حرفه ای را از مؤلفه های مؤثر در هویت 

حرفه ای شمرده اند.
شــرایط زمینه ای حاصل از یافته های پژوهش شــامل دو کد گزینشی ظرفیت 
حرفه ای و گرایش حرفه ای بود کــه با یافته های محمودی بورنگ و نبئی )1398(، 
جرموالجــاوا و بوگدانوا )2017( و فروتن و همكاران )1398( مطابقت دارد. ظرفیت 
حرفه ای اســتعداد و ویژگی های مدیران مدرســه در ایده پردازی و نحوۀ استفاده از 
توانمندی های کارکنان و امكانات موجود برای ادارۀ بهتر مدرســه تعریف می شود و 
می توان گفت ویژگی های شخصیتی، خالقیت در مدرسه و خلق محیط پویا و فعال 
از پارامترهای ظرفیت حرفه ای اســت و از شرایط زمینه ای مؤثر در هویت حرفه ای 
مدیر مدرســه به شمار می رود. محمودی بورنگ و نبئی )1398( خصوصیات فردی، 
شرایط، جّو سازمانی و بافت کلی محیطی را که معلم در آن مشغول به فعالیت است 
از عوامل مؤثر در هویت حرفه ای ذکر کرده است. همچنین گرایش حرفه ای رویكرد 
مدیر مدرســه در ترسیم چشم انداز و اهداف آینده، تمایل او به تقویت احساس امید 
در کارکنان و توجه به توســعة حرفه ای خود و همكارانش تعریف می شــود. ازجمله 
پارامترهای گرایش حرفه ای، که در هویت حرفه ای مدیر مدرسه اثرگذار است، می توان 
به تعادل رابطه و وظیفه و خلق فرهنگ همكارانة حرفه ای اشــاره کرد. جرموالجاوا 
و بوگدانــوا )2017( همكاری با همــكاران را یكی از مؤلفه های هویت حرفه ای بیان 
کرده است. همچنین فروتن و همكاران )1398( رعایت مساوات و برابری در آموزش، 

مشاوره و ... را از نشانگرهای شناسایی شده برای هویت حرفه ای معرفی کرده است.
شــرایط مداخله گر حاصل از یافته های پژوهش شامل دو کد گزینشی مدیریت 
روزمرگی و ســاختار ســازمانی بازدارنده بود که با یافته های اســپیلكوا )2014( و 
مشــایخی و همكاران )1398( مطابقت دارد. مدیریت روزمرگی ترجیح مدیران به 
حفظ وضعیت موجود، فقدان پذیرش ایده های جدید کارکنان و بی تفاوتی به موفقیت 
و پیشرفت مدرسه تعریف می شود و می توان گفت همرنگ همكاران، اجتناب از اجرای 
نقش های حرفه ای، خودباختگی و فقدان اعتمادبه نفس از شرایط مداخله گر مؤثر در 
هویت حرفه ای مدیر مدرســه به شمار می رود. اسپیلكوا )2014( اعتمادبه نفس را از 
مؤلفه های هویت حرفه ای به شــمار آورده است. همچنین ساختار سازمانی بازدارندۀ 
ساختاری با رویه های انعطاف ناپذیر است که به اجرای دقیق استانداردها بدون توجه 
به انتظارات و خواسته های مدیران و فقدان شرایط و امكانات الزم برای افزایش تجربة 
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آن ها می پردازد. ازجمله پارامترهای ساختار سازمانی بازدارنده که در هویت حرفه ای 
مدیر مدرسه اثرگذار است می توان به موانع حرفه ای و ضعف حمایت سازمانی اشاره 
کرد. مشایخی و همكاران )1398( خرده مقولة حمایت سازمانی ناکافی را در فرایند 

شكل گیری هویت حرفه ای عنوان کرده اند.
راهبردهای حاصل از یافته های پژوهش شــامل دو کد گزینشــی هم اندیشی و 
تعامل حرفه ای و روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل بود که با یافته های وو )2013( 
و جرموالجاوا و بوگدانوا )2017( مطابقت دارد. هم اندیشــی و تعامل حرفه ای ابزاری 
برای دســتیابی تعداد بیشتری از عقاید یک گروه از افراد در مدت زمانی کوتاه است 
که، ضمن درگیرکردن افراد و ایجاد احساس مشارکت، می تواند ارزش فراوانی برای 
شناسایی فرصت ها و مقابله با مشكالت سازمانی داشته باشد. به عبارتی هم اندیشی 
و تعامل حرفه ای به ســرعت باعث شــكل گیری مفاهیم و ایده های جدید می شود و 
می توان گفت توســعة رفتارهای مشارکتی، کســب تجارب حرفه ای و مشارکت در 
امور حرفه از پارامترهای هم اندیشی و تعامل حرفه ای است و از راهبردهای مؤثر در 
هویت حرفه ای مدیر مدرســه به شــمار می رود. وو )2013( و جرموالجاوا و بوگدانوا 
)2017( رفتارهــای مشــارکتی حرفه ای را از عوامل مؤثــر در هویت حرفه ای ذکر 
کرده اند. همچنین روابط انســانی مبتنی بر درک متقابل عبــارت از درک متقابل، 
معنای مشــترک و یادگیری جدید میان افراد است، به طوری که می تواند سبب حل 
اختالف و ایجاد توافق و همچنین کاهش تعارضات میان افراد شــود. مدیری که در 
برقراری ارتباط توانمند است مهارت های ارتباطی و راهبردهایی متنوع خواهد داشت 
که می تواند از آن ها استفاده کند و وقتی افراد، موقعیت ها و محتوا تغییر می کنند، او 
می تواند خالق و انعطاف پذیر باشد و از یک رویكرد به رویكردی دیگر بپردازد. ازجمله 
پارامترهای روابط انسانی مبتنی بر درک متقابل، که بر هویت حرفه ای مدیر مدرسه 

اثرگذار است، می توان به بهبود درک متقابل و مذاکره و حل تعارض اشاره کرد.
پیامدهای هویت حرفه ای مدیران مدارس متوسطه شامل سه کد گزینشی الگوبودن 
در حرفــه، مجذوب حرفه بودن و غرور حرفه ای اســت که با یافته های پژوهش های 
حیــدری و رضایی )1391( و فروتن و همكاران )1398( مطابقت دارد. الگوبودن در 
حرفة مدیریت مدرســه ابزاری توصیف کننده اســت و به منزلة سرمشقی شایسته و 
قابل تقلید برای همكاران به شــمار می رود؛ درواقع، داللت بر نوعی آرمان گرایی دارد 
کــه مدیر با خودارزیابی مداوم، آگاهی از نقش هــای حرفه ای اش و ادارۀ کارکنان به 
نحو مطلوب به منظور دســتیابی به وضع مطلوب تالش می کند. از پارامترهای پیامد 
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الگوبــودن در حرفة خودمدیریتی آگاهی به جایــگاه حرفه ای و توانمندی مدیریتی 
است که از هویت حرفه ای مدیران مدارس نشئت می گیرند. همچنین مجذوب حرفة 
مدیریت بودْن به میزان تمرکز و غرق شــدن مدیر در حرفه اش اشــاره دارد و اینكه 
چه میزان حرفه اش را خوشــایند ارزیابی می کند به نحوی که جداشدن از حرفه برای 
او دشــوار اســت. ازجمله پارامترهای پیامد مجذوب حرفه بودن، که از شكل گیری 
هویت حرفه ای مدیر مدرسه ناشی می شود، می توان به احساس تعلق پذیری به حرفه، 
هماهنگــی ارزش ها با حرفــه، عالقه و باور به حرفة مدیریت، همســویی با حرفه و 
ســودمندی حرفه اشــاره کرد. حیدری و رضایی )1391( حس تعلق و عالقه را از 
عوامــل مؤثر در هویت حرفه ای در نظر گرفته اند. از دیگر پیامدهای حاصل از پدیدۀ 
هویت حرفه اِی مدیر مدرسه غروِر حرفه ای است. این موضوع عبارت است از احساس 
شادابی و لذت عمیق همراه با رضایت از حرفه که سبب درگیری و ایجاد انگیزه برای 
مدیر می شود به گونه ای که او خودش را متعلق به این حرفه می داند و از اینكه مدیر 
مدرسه است به خود افتخار می کند. خوش بینی به آیندۀ حرفه، حس مفیدبودن در 
حرفه، رضایتمندی از حرفه و افتخار به حرفه از پارامترهای غرور حرفه ای اســت و 
می توان آن ها را پیامد حاصل از هویت حرفه ای مدیر مدرســه در نظر گرفت. فروتن 

و همكاران )1398( رضایت فرد از شغلش را با هویت حرفه ای مرتبط دانسته اند.
الگوی مفهومی این پژوهش می تواند مبنایی برای شــكل گیری هویت حرفه ای 
مدیران مدارس متوسطه باشد. با توجه به مقولة اصلی شناسایی شده در الگوی جامع 
ارائه شده در این پژوهش، پیشــنهاد می شود گروه های حرفه ای و تخصصی مدیران 
مدارس تشــكیل شــود که به ارائة طرح های جدید در مدیریت مدرسه کمک شود 
و با اشتراک گذاشــتن تجارِب خود سبب توسعة هویت حرفه ای مدیر مدرسه شوند. 
همچنین آموزش وپرورش همایش ها و جلسات هم اندیشی مرتبط با مدیریت مدرسه 
برگزار کند. این کار طبیعتاً در شكل گیری هویت حرفه ای مدیران مدارس مؤثر است 
و عاملی برای افزایش تجربة مدیر در انتخاب راه حل های مناسب برای حل مشكالت 

می شود.
به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می شــود وضعیت فعلی هویت حرفه ای مدیران 
مــدارس را ارزیابی کنند و فاصلة میان وضعیت موجــود و وضعیت مطلوب هویت 
حرفه ای مدیران مدارس را مشخص کنند و به آسیب شناسی هویتی مدیران مدارس 

بپردازند.
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