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 چکیده 
نظران ها مدنظر بوده است. جامعه آماری؛ صاحبریه برخاسته از دادهرویکرد تحقیق، کیفی و روش نظ  

گیری های این پژوهش و تعیین گروه خبرگان از روش نمونهمدیریت آموزشی است. برای تعیین نمونه یرشته

هدفمند استفاده شد. در این پژوهش با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیق و نیز استفاده از مصاحبه نیمه 

نظران رشته مدیریت آموزشی و مدیران میانی و عالی نفر از متخصصان و صاحب 42با تعداد  افتهیساختار

وپرورش که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی بودند، وزارت آموزش

ها، با توجه مصاحبه لیحلوتهیشده از تجزاستخراج یها، شاخصجهیانجام شد. درنت افتهیمصاحبه نیمه ساختار

ها و با سه محتوای مصاحبه لیوتحلهیشد. با تجز دییها و اشباع نظری محقق، تأبه اصل کفایت نظری داده
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 مقدمه و بیان مسئله

اگــر قــرار  کـهیطورت. بهوپرورش از اهمیت باالیی برخوردار اسمـدیریت در نظـام آموزش

غاز شود. آ نظاموپرورش تحـولی صورت گیرد، این تحول باید از مدیریت باشـد در نظـام آموزش

بـا توجـه بـه محـی   و متعالی انقالب اسالمی یهامنظور تحقق آرمانایران نیز به ینظام آموزش

، درسـت نگرینـدهم آموزشـی آ. لذا مدیرانی که بتواننـد در نظـااست نیازمند تغییر، متغیر آینده

برای اجرای وظـای   یازموردن یهاباید از مهارت ،خالقانه ارائه دهند یهاحلتصمیم بگیرند و راه

مـدیران  یهاهبود مهارت. ب Darvishi & Associatesy), 2015(و عملکردشان برخوردار باشند 

ا داده و سبب افـزایش رـریب ها را در حل مسائل مدیریتی و آموزشی ارتقپتانسیل آن ،آموزشی

 مهاریرقابلکه سرعت غ یاییدر دن. (Sharma & jeen, 2013)شود یها ماطمینان تصمیمات آن

برای آینـده را بـه امـری رـروری و  یزیرمختل ، برنامه یهادر عرصه یتحوالت علمی و فنّاور

آموزشـی  یهـان نظاممسئوالن و برنامه ریزا ،بسیار پیچیده و تخصصی تبدیل نموده حالیندرع

هـا انطباق و سازگاری خود بـا آن یهاجهت تحوالت آینده و جستجوی راه یزنجز گمانه یاچاره

وپرورش کـه بـر مبنـای افـق سـند از طرف دیگر سند تحول بنیـادین آمـوزش. نخواهند داشت

 زپـیشایشدر مـدار  را ب نگرییندهاست، موروع آ شدهینتدو 4242انداز ایران در سال چشم

 (.Lotfi & Associates, 2011) موردتوجه قرار داده است

 سند عمومی، بخش یهابرنامه و هااستیس ساز جهت و باالدستی اسناد نیترمهم از یکی 

 کشوری ایران شمسی، هجری 4242 افق در راهبردی، سند این اسا  بر است. اندازچشم

اسالمی و انقالبی،  هویت با منطقه، در وریو فنّا علمی اقتصادی، اول جایگاه با افتهیتوسعه

 بودخواهد  المللنیبدر رواب   مؤثردر جهان اسالم و با تعامل سازنده و  بخشالهام

2011) ,(Rahnavard. بیانگر و آموزشی نظام یریگجهت آموزشی، اعالمیه نظام اندازچشم 

 را 4242 افق در شورک آموزشی نظام آینده مقاصد از تصویری که است آن آرمان و هویت

 (.The document of fundamental transformation of education, 2012)کند یم ترسیم

و  خدمات عررة کانون طیبه، حیات مراتب تحقق از است یاجلوه مدرسه ،اندازچشم این پایة بر

و  کوینت و آموزان دانش توس  موقعیت اصالح و درک سازنهیزم تربیتی، و تعلیم یهافرصت

 تعلیم نظام رهنامه و فلسفه چارچوب در اسالمی، معیار نظام اسا  بر آنان هویت پیوسته یتعال

یی نظیر؛ تکلی  گرایی، هایژگیوایران با  اسالمی جمهوری عمومی رسمی تربیت و

 و اسراف از پرهیز کارآفرینی، کارآمدی، خودباوری، ی،دارامانت نفس، ی، کرامتریپذتیمسئول

 یی،گراقانون ایثارگری، جدیت، نظم، ی،شناسوقت اعتماد، احترام، همدلی، دنیا، به یوابستگ
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اسالمی  انقالب یهاو ارزش مستضعفان و محرومان از دفاع استکبارستیزی، نوآوری، و نقادی

 عرصه .(The document of fundamental transformation of education 2012)است 

 برای ارتقای جدی ابزار و کشور جانبههمه تعالی یهارساختیز نیرتمهم از تربیت و تعلیم

ی ریگشکلی بر چگونگآموزشی و تربیتی امروز  وانفعاالتفعل چراکهاست،  انسانی سرمایه

ی فردا چگونگی سامان یابی امروز را هاشهیاندو  هاآرمانو  گذاردیم ریتأثفرداهای دور و نزدیک 

ی امروز و فردا در فرآیند تعلیم و تربیت هابرنامه گریدانیببه (.Hashemi, 0172) کندیممتأثر 

ی راهبردی و هابرنامهبه  هاارگاناست و این نهاد بیش از سایر  خوردهگرهبه هم  شدتبه

در محی  مدار  امروزی شناخت  (.Navid Adham, 2012)استراتژیک نیازمند است 

ار  در حمایت از تغییرات احتمالی و ارتقای کیفیت ای از اهمیت رهبری آموزشی مدیندهفزا

(. Associates Marzano &، & 2006,Kythreotis & Pashiardis,2005)دارد آموزش وجود 

ی آموزشی و تربیت نیروی انسانی متفکر، خالق و کارآفرین هانظامدر این صورت برای تحول در 

و  هاقالبتوان از ینموجه یچهبهاین امر ی خاصی باید بهره گرفت. پس برای هاروشاز اصول و 

ی آموزشی تغییر نگرش هانظامترین امر در تحول یررورنمود.  ی گذشته استفادههاچارچوب

Agha Zadeh, )استدر فرایند تدریس یاد دهندگان و عملکرد مدیران اجرایی در نظام آموزشی 

ظیر مدیریت مدار ، معلمین، تعلیم و تربیت در مدار  دارای اجزای گوناگونی ن .(2019

درسی، قوانین و  ی آموزشی وهابرنامهو فنون تدریس، کتب و مواد آموزشی،  هاروشکارکنان، 

اهمیت بسزایی در بین این عوامل دارد، مدیریت مدار   آنچه... است، اما مقررات آموزشی و

 رت است.ی مدیران مدار  امروز یک کاالی لوکس نیست، یک ررواحرفهتوسعه  است.

 افتهیتوسعهکافی  قدربهاداره کنند که  توانندیمی ایآموزشگاهفردا را، مدیران  وپرورشآموزش

 شوندیمی مختل  تربیت هاشکلامروز با  که ییهاآنی این است که افتگیتوسعهباشند و مفهوم 

زم را داشته کافی آمادگی ال قدربه، در فضای اجتماعی نامعلوم آینده کنندیمو توسعه پیدا 

  ).Combz,1974(باشند 

ی انسانی باعث هاآموزشبر  دیتأکابزار نوسازی و  عنوانبهی احرفهی توسعه هابرنامه بر هیتک

شوند، همچنین مطالعه  خودآگاهی احرفهی هامهارتتا مدیران آموزشگاهی از نیازها و  شودیم

مشترک بین اعضاء و چگونگی تغییر این  یهاارزشتعیین نگرش، تعهد، عقاید و  منظوربهآنان 

ی هابرنامهی مختل  شغلی آنان از اهمیت باالیی برخوردار است که از طریق هادورهعوامل در 

نسبت به این فرایند آگاهی بیشتری حاصل  توانیمی متناسب با عوامل شغلی احرفهتوسعه 

ز این امر، تأثیر بسزایی در توسعه ادراک آنان ا و مدیران یاتوسعه حرفه .(Taylor,2003) نمود
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 یلهوسبه مدار  مدیران یانیازهای توسعه حرفهدارد.  آموزاندانش موفقیت و ی معلماناحرفه

توسعه  .(Annan-EL, 2015)شود یم تعیین دارند، رب  یاتوسعه حرفهبرنامه  با که ابعادی

این بر  بخشد ویمفردی را بهبود  یاحرفهشده است که عملکرد یزیربرنامهی یک فعالیت احرفه

ی عنصری اصلی در هر طرح نوین برای ارتقای سطح تعلیم و تربیت است احرفهاسا ، توسعه 

(2002 ,Gusky.)  افزایش و مدیران و های پیـش روی مـعلمان تشدید چـالش لیبه دلکه

Ganser, )شده است دوچندانی احرفهاهمیت توسعه  «کیفیت آموزش»انتظارات مردم از 

ی احرفهی رهبران مدار  یک نیاز حیاتی برای موفقیت در ایفای نقش احرفهو توسعه  (2000

 Bacheler(. ,Loeffelholz, 2015)است ی معلمان و پیشرفت دانش آموزان افتگیتوسعهآنان و 

 نیازهای با رابطه در نبرسکا عمومی مدار  مدیران در تحقیقی تحت عنوان ادراک (2008)

 یاحرفه توسعه به نسبت مثبتی احسا  مدیران یردست یافت:زشان به نتایج یاحرفه سعهتو

 & Juma) بخشد.یم بهبود را آموزان دانش ی، یادگیریاحرفه توسعه که دریافتند هاآنداشتند، 

 2019) ,Associates یاحرفهتوسعه  نقش فناوری اطالعات و ارتباطات دردر پژوهشی با عنوان؛ 

را از  یآموزش یرانتواند عملکرد مدکه فناوری اطالعات و ارتباطات می افتندیدر یآموزش نیرامد

 یشافزا، به اطالعات موردنیاز یعسر یدسترسیریتی، بهبود اطالعات متقارن در سطح مد یقطر

بخشیده و زمینه توسعه ها بهبود و مؤثر داده یعوتحلیل سردقت اطالعات موردنیاز و تجزیه

طوری که  است؛ یاک مدیر همانند معلمان نیازمند توسعه حرفهی آنان را فراهم نماید.ی احرفه

هایی را که به بهبود بتواند نقش رهبری آموزشی را به نحو مطلوب انجام دهد و استراتژی

 (.Scher & Orilly, 2009)کند، کسب کند آموزان کمک مییادگیری دانش

 ییهـاتیاز فعال ایمجموعـه ایحرفـهتوسعه  ؛است معتقد( Bolam, 1993در همین راستا )

، مشـخص سـاختن ایحرفـه هـایمهارتافـزایش و بهبـود دانـش و  باهـدفاست که مـدیران 

، بـه آن تـراثربخشبـه یـادگیری و تحصـیل  آموزانشـاندانشو قادر ساختن  ایحرفه هایارزش

قی مدیران الاخ و ایحرفهردی، باید موجب ارتقاء ف ایحرفه. به عبارتی توسعه باشندمیمشغول 

در پژوهش خود   Associates &Kanokorn, (2014)(. Sallee 2002,Guskey&,2011) شود

دریافتند کـه ررـایتمندی بیشـتر مـدیران مـدار  بـا  مدار  ای مدیرانحرفهبا عنوان توسعه 

دانش، مهارت  شود. بنابراین آنان مجبورند کهاثربخشی فرایندهای آموزش و یادگیری تعیین می
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ای خود را ارتقا دهند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مدیران مدار  های حرفهو صالحیت

ریـزی اسـتراتژیک و رهبـری سـاختاری، هایی همچون اقدام پژوهی، برنامـهبا استفاده از فعالیت

ارتقاء  برید آنچه در تمامی تعاری  فوق مشترک است، تأک .دهندمی ارتقا را ای خودحرفه توسعه

 .(Filder, 2010) استدانش، نگرش و مهارت مدیران در تمامی مراحل مسیر شغلی و یادگیری 

 مـدیریت ،شـرای  تناسـببه خود سازمانی یها یمح در که بود خواهند موفق مدیرانی امروزه

 یمرحلـه بـه رسیدن برای. باشند داشته آگاهی آن نوین یهاوهیش و مدیریت مسائل از و کنند

 ماهیت اول، باشیم: داشته خاصی توجه موروع دو به است الزم مدار  نیز در مدیریت عقالئی

 مـدیر موفقیـت در کـه ییهاتیصالح و هامهارت شناسایی دوم، آموزشی؛ یها یمح مدار  و

 آموزشی رهبری یرگذاربا توجه به مباحث فوق و نقش مهم و تأث   (.Khajeei, 2003)دارد  تأثیر

و  یزترینبرانگ  امروز، برخی معتقدند کـه شـغل مـدیریت مدرسـه بـه یکـی از چـالشدر مدار

 ،اسـت. شـغلی کـه نیازمنـد اکتسـاب دانـش شدهیلها در جامعه امروزی تبدشغل ترینیتبااهم

تنها زیرا نه .(Larry, 2006) برای بهبود یادگیری دانش آموزان است ییهاو مهارت هایستگیشا

طور ه موفقیت تحصیلی همه دانش آمـوزان وابسـته بـه برخـورداری و بـهبقای شخص مدیر، بلک

برای پاسخگویی به مطالبـات  یازموردن یهاو مهارت هایت، صالحهایژگیمنظم نشان دادن این و

 Lary ,2006& Hallinger)به  قلها   ( Litowd & richel, 2004) روزافزون دانش آموزان است

1998,& heck)یهـاات متعدد از عدم برخورداری و شکاف در دانـش و مهارت. اما نتایج تحقیق 

Dunham ، ,Ryan & etal, 2005)انـد الزم برای رهبری در بین مـدیران مـدار  بحـث کرده

2011 ،2003,Allen ،2007 ,Billheimer،2008,. (Harper 

سا  درواقع تحقیقات نشان داده است که بسیاری از مدیران با ورود به موقعیت جدید، اح 

رابطه نیز  یندر هم (.Griffith, 2012)مادگی، تنهایی و منزوی بودن دارند آرع ، عدم 

به نیازهای پیچیده  ییگوکه مدیران برای پاسخ گیردیسازمان تحقیقات آموزشی آمریکا نتیجه م

ها و دانشگاه (Larry, 2006) انددریافت نکرده یخوبالزم را به یهامدار  امروزی، آموزش

Bichsel  ,Ibrahim, 2008) ، آماده کنندهایتاند مدیران را برای این موقعطور کامل نتوانستهبه

از طرف دیگر، فقدان رواب  دقیق و عدم ارائه مدرک )گواهینامه( برای انتصاب  (.&2011

مدیران موجب شده است که بسیاری از مدیران در نقش مدیریتی و رهبری خود عملکرد 

 & Mestry (نقل ازبه  ) Walker, A., Bush, T., & Oduro, G. K, 2006) درعیفی داشته باشن
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2007,singh)سازمانی دچار  یهاکه مدیران مدار  در نقش شودی. دالیل مختلفی باعث م

سردرگمی، ناتوانی، رع  و عدم آمادگی الزم برای ایفای اثربخش وظای  خویش باشند. عالوه 

و صدور مجوز برای مدیران را زیر  یسازسنتی آماده یهابرنامه براین، بسیاری از محققان کفایت

بسیاری از مدیران به طرز  Salazar),(2007به اعتقاد   (.Elmoor,2000)اند سؤال برده

از نیازهای توسعه  اییازسنجیاند، عالوه بر آن نشدهشان آمادهنامناسبی برای هدایت مدرسه

برای تسهیل بهبود  یازشانموردن یهان در رابطه با مهارتخصوص دیدگاه آنا مدیران در یاحرفه

طور خاص در رابطه با ایران و شده است. از دیگر دالیل این مسئله )بهمدرسه کمتر انجام

و اقدامات قبل از انتصاب اشاره کرد. در بسیاری  هایاستبه س توانیتوسعه( مکشورهای درحال

درک کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، تجربه )ازجمله م از کشورهای جهان، الزاماتی

معاونت در مدار ، داشتن گواهینامه رهبری آموزشی( برای تصدی پست مدیریت مدرسه وجود 

شواهد موجود در ایران  (.singh ,Mestry  ،2011,Ibrahim ،2012,Schleicher,2007) دارد

 .(Safi,2005) ه وجود ندارداین مطلب است که الزام خاص و رواب  علمی در این زمین یدمؤ

درصد از مدیران مدار  در ایران دارای مدرک مدیریت  8حتی بر طبق آمارهای موجود تنها 

 (.Halimi, Fathi Azar. 2010) آموزشی هستند

اذعان داشت که مسائل  توانمیحال حارر در ایران،  وپرورشآموزشبا نگاهی سیستمی به 

هنوز مدیران مدار  در ایران بدون رواب   طرفت. ازیکهست این سازمان دوچندان الو معض

، از طرف دیگر استانداردهای رسندمیو از معلمی به مدیریت  شوندمیو علمی انتخاب  ایحرفه

 نظرانصاحبآنان وجود ندارد، همچنین  ایحرفهو توسعه  سازیآمادهمنسجمی برای  ایحرفه

مدیران و تصویب آن در شورای عالی معتقدند که تعیین رواب  انتخاب و انتصاب 

و تجارب شخصی کارشناسان و اعضای شورا متکی بوده تا  هادیدگاهبیشتر بر  وپرورش،آموزش

این ادعا، برخی از محققان،  تأییددر . (Safi. 2005) تطبیقیپژوهشی و مطالعات  هایداده

مدیران  ایحرفهستانداردهای ت مربوط به مدیران مدار  را ناشی از فقدان االو مشک هانارسایی

فاقد الگوی مناسب برای  وپرورشآموزشو معتقدند که مدیریت منابع انسانی در  دانندمی

بنابراین، با توجه  (.Halimi, Fathi Azar,2010) استاستانداردسازی عملکرد مدیران آموزشی 

و نیز فقدان یک مدیران آموزشی کشور  ایحرفهبه اهمیت استراتژیک تدوین استانداردهای 

مربوط به  هایتالشو راهبری  یدهسازمان منظوربهمی الو بومی اس مندنظامچارچوب جامع، 

 کشور سالهبیست اندازچشمسند  تأکیدمدیران، و با توجه به  ایحرفهو توسعه  سازیآماده

 و( Halimi, Fathi Azar,2010) آموزش وجهت تدوین استانداردهای مدیریت  در( 2442)
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عملیاتی فصل  هایهدفن فصل پنج و الک هایهدف) وپرورشآموزشهمچنین سند تحول 

 ایحرفه هاینگرشو  هامهارت، دانش، هاشایستگیاست تا با کاوش  درصدد، این پژوهش (هفتم

ای مدیران ی حرفهتهیه و تدوین عوامل مؤثر بر توسعهمدیران و توجه به ابعاد مختل  آن به 

سازی، جذب و آماده هایبرنامهبپردازد و چارچوبی بومی برای  4242افق آموزشگاهی در 

با نگاهی به ورعیت مدرک  ای مدیران آموزشی عرره نماید.های توسعه حرفهمدیریت فعالیت

که مدیران مدار  دارای مدرک تحصیلی  4352-59تحصیلی مدیران مدار  در سال تحصیلی 

درصد و  77ران مدار  دارای مدرک تحصیلی لیسانس درصد، مدی 6تر دیپلم و پایینفوق

درصد و در مقایسه با ورعیت  47لیسانس و باالتر مدیران مدار  دارای مدرک تحصیلی فوق

مدیران مدار  دارای مدرک  4384 -83تحصیلی  مدرک تحصیلی مدیران مدار  در سال

مدرک تحصیلی لیسانس درصد، مدیران مدار  دارای  25/98تر دیپلم و پایینتحصیلی فوق

درصد، بیانگر  66/4لیسانس و باالتر درصد و مدیران مدار  دارای مدرک تحصیلی فوق 89/35

وپرورش است. آنچه باعث نگرانی عمیق های آموزشآمیز سیاستگیر و موفقیترشد چشم

ه های تحصیلی مدیران مدار  با پست سازمانی که مشغول بشود، میزان ارتباط بین رشتهمی

-83آمده توس  پژوهشگر در سال تحصیلی عملای بهباشند. در بررسی مقایسهخدمت می

-59درصد و در سال تحصیلی  78/6مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی  4384

باشند. و این زنگ درصد می 27/9مدیران دارای مدرک تحصیلی مدیریت آموزشی  4352

های ابالغی مقام عالی موزشگاهی و تحقق سیاستبخشی مدیریت آخطری جدی در کیفیت

 (.Qasemi Aghdami,2016) وپرورش استوزارت آموزش

مدیریت  "توجهی به مسئله یبی در ایران، ریشه در امدرسهتحول نایافتگی سیستم   

را  وپرورشآموزشهای شورای عالی یمتصمدارد. نتایج یک پژوهش تاریخی که  "مدرسه

گذشته، درباره فلسفه و اهداف  صدسالدهد که طی حدود یمنشان  ده استی قرار داموردبررس

ی ستادی وزارت خانه، استان و شهرستان، مقاطع هابخشکالن نظام آموزشی، تغییرات 

توان نمونه یمی درسی، ارزشیابی و تا حدی امور مربوط به معلمان، هاکتابو  هابرنامهتحصیلی، 

 طوربهی توجهقابلیادی را فهرست نمود، لیکن اسناد ی زاجراشدههای مصوب و یمتصم

به  (.Khalkhali, Pouya Far,(2014شود ینماختصاصی در مورد مدیران مدار  مشاهده 

افق  مدیران آموزشگاهی در یاتوسعه حرفهبر  مؤثرعوامل همین دلیل مطالعاتی از این قبیل )

 کندی، مشخص مشوندیه بهبود مدار  ممدیران را که منجر ب یا( نیازهای توسعه حرفه4242
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مسائل و  ینهمه ا .نمایدیمیر پذامکانتحقق اهداف آموزشی و پرورشی مدار  را و 

 یلدل ینداده است. به هم یشافزا یاالعادهطور فوقمدار  به یران، فشارها را بر مدهایتمسئول

 ینا یبرا یحلراه یتجودر جس یآموزش یهاو سازمان گذارانیاستاز محققان، س یاریبس

مدار ،  یرانمد یاحرفهتوسعه  یراستا، امروزه تمرکز بر رو ینهم اند. دردر تالش ،معضل

. لذا، محقق در شده استمطرح یراهکارها و اصالحات آموزش ینو مهم ا یدیعنوان بخش کلبه

 در افقاهی را ی مدیران آموزشگاحرفهبر توسعه  مؤثرعوامل این مطالعه قصد بر آن دارد که 

 زیر پاسخ دهد: سؤاالتنماید و به ارائه شناسایی و  4242

 ؟اندکدم 4242ی مدیران آموزشگاهی در افق احرفهی توسعهبر  مؤثرعوامل  .4

بندی یتاولوچگونه  4242ی مدیران آموزشگاهی در افق احرفهی توسعهبر  مؤثرعوامل  .4

 شوند؟یم

 رد زیر است:ین اهداف اصلی پژوهش شامل موابنابرا 

 .4242ی مدیران آموزشگاهی در افق احرفهبر توسعه  مؤثرشناسایی عوامل  .4

 .4242ی مدیران آموزشگاهی در افق احرفهبر توسعه  مؤثربندی عوامل یتاولو .4

 

 پیشینه پژوهشی

هایی است که باهدف ای از فعالیتای برای پوشش طی  گستردهاصطالح توسعه حرفه 

اند، مورداستفاده قرار های اولیه خود را به اتمام رساندهنی که آموزشکمک به یادگیری مدیرا

ای گاهی اوقات در یک مفهوم گسترده مورداستفاده قرار گیرد. به همین صورت توسعه حرفهمی

ها های صورت گرفته توس  مدیران مجرب، از کال گیرد و شامل تمام اشکال یادگیریمی

گیرد. این مفهوم گاهی اوقات به معنای توصی  حرکت برمیگرفته تا خواندن خصوصی را در 

 Craft (2002) .گیردهایشان نیز مورداستفاده قرار میجلوی مدیران در دانش و مهارتروبه

ای از اقدامات و تعامالتی که ممکن است موجب افزایش دانش و مدیران طی  گسترده

به همان اندازه در رشد فردی، اجتماعی و تواند کنند که میها شود تجربه میهای آنمهارت

های رسمی که عنوان یک مدیر نقش داشته باشند. این تجارب، شامل آموزشها بهعاطفی آن
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سایرین را در  شوند تا تجارب غیررسمی روزمره مانند گفتگو باصورت رمن خدمت برگزار میبه

تعریفی از  ب، الزم است قبل از ارائهبا توجه به گستره این تجار . Desimone(2009)  گیردبرمی

ای، در ای، تفاوت این مفهوم با برخی از مفاهیم مشابه روشن شود. توسعه حرفهتوسعه حرفه

ای خود اشاره دارد و شامل تجارب رسمی )مانند مفهوم گسترده، به توسعه فرد در نقش حرفه

ای، ارشادگری و غیره( و تجارب ها و جلسات حرفههای رسمی، دانشگاهی، کارگاهشرکت در دوره

های تلویزیونی مرتب  به زمینه هایای، تماشای برنامهغیررسمی )مانند مطالعه نشریات حرفه

 یای از توسعهی حرفهبنابراین مفهوم توسعه.Ganser ( 2000) .شودتحصیلی و غیره( می

دهد، ای رخ میرشدی که برای مدیر حین طی مراحل حرفه"که عبارت است از:  4شغلی

یافته های رمن خدمت سازمانسازی برنامهبه معنی فراهم 4تر است و از توسعه کارکنانوسیع

تر است؛ این فق  یک مورد اند نیز وسیعشدهکه برای گسترش رشد گروهی از کارکنان طراحی

 (1995) رد.ای مورداستفاده قرار گیتواند برای توسعه حرفهاز مداخالت نظام اداری است که می

.Andersonکارکنان است.  3رود، آموزشاصطالح دیگری که همراه توسعه کارکنان به کار می

منظور تسهیل یادگیری شده که سازمان، بهریزیهای طرحآموزش کارکنان عبارت است از تالش

یا  هاها شامل دانش، مهارتکند. این صالحیتهای شغلی برای کارکنان خود فراهم میصالحیت

آمیز، رروری هستند. اما توسعه کارکنان رفتارهایی است که برای عملکرد شغلی موفقیت

نگر دارد و به کارکنان برای عملکرد اثربخش در شغل حارر و آینده در سازمان رویکردی آینده

شده است و حضور در آن داوطلبانه کند و لزوماً برای وظای  جاری کارمندان طراحیکمک می

در ادامه به  noye (2008)چند ازنظر فرایند، توسعه و آموزش کارکنان مشابه هستند است. هر

 شده است.ای مدیران اشارهی حرفهچند تعری  از توسعه

سازی کارکنان برای بهبود عملکرد در منظور آمادههر فعالیتی که تا حدودی یا اساساً به"

ای حرفه یتوسعه" Littele .(1987" )دشوشان در مدار  انجام میآینده های جاری ونقش

 های شخصی کهها و شایستگیای، ارزشها، دانش حرفهعبارت است از فرآیند اندوختن مهارت

  Vonk,(1991) "طور مستمر خود را با سیستم آموزشی وفق دهندسازد بهمدیران را قادر می

 

                                                             
1. Career Development 

2. Staff Development 

3. Training 
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Khalkhali (2015)  به این نتیجه  «یت آموزشگاهیسوی نظام مدیربه»در پژوهشی با عنوان

رود. میاز یک حرفة تخصصی انتظار  که است ای شدن سطحی از شایستگیحـرفهرسید که 

 ایحرفه ها، شخصیت و استانداردهایها، روشای از جایگاهمستلزم مجموعه ایی حرفهتوسعه

های آموزشی و نظام های مدیریت آموزشی به متننفوذ تئوری ی. بـدون تـردید، الزمهاسـت

 سویبهدهی مدیریت مدرسه های این رشته، مستلزم جهتظـرفیت از هابرخورداری این نـظام

ی احرفههای یتصالحالگوی    Farzaneh & Associates (2018) .یک حرفة تخصصی است

ی ارفهحهای یتصالحمدیران مدار  را طراحی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که 

ی، مهارت، دانش و شناختروانهای یژگیوی اساسی؛ مؤلفهمدیران مدار  متوسطه شامل چهار 

های یستگیشاالگوی »در پژوهشی با عنوان   Asgari & Associates ( 2015) نگرش است.

به این نتیجه دست « 4242 اندازچشممدیران دولتی جمهوری اسالمی ایران بر اسا  سند 

های مدیران و کارگزاران عمومی، نقش بسزایی در تحقق اهداف یستگیشای توسعهیافتند که 

اولویتی اساسی در  عنوانبهها باید یستگیشای این توسعهدارد. ارزیابی و  ساله 44 اندازچشم

  Associates (2018) انتخاب، انتصاب و ارزیابی مدیران دولتی تبدیل شود.

ی یک مطالعه هاافتهی موفق؛ یآموزشنشانگرهای یک رهبر »با عنوان   Mard& وهشیژدر پ

 36دریافتند که رهبر آموزشی موفق برای مدار  متوسطه شهر تهران دارای  «دارشناسانهیپد

ی، آموزشی، نظارت و ارزشیابی جوسازمانمقوله؛ تعیین جهت، مدیریت فرهنگ و  9نشانگر و 

ی است. با توجه به احرفهه و رشد و توسعه یادگیری در مدرس –مدیریت بر فرایندهای یاددهی 

ی هابرنامهبوده و  افتهیتوسعهنتایج این تحقیق؛ رهبران آموزشی موفق کسانی هستند که خود 

و معلمان را جهت  نندیبیمی معلمان تهیه و تدارک احرفهمناسبی را جهت رشد و توسعه 

 Education Resources هاییافته .کنندیمی تشویق احرفهتوسعه و رشد 

Information(Eric)(2013)   بیانگر این مطلب است که مسئله مهم در رهبری و مدیریت

های یتصالحمدیران از  هرقدری است، زیرا احرفهی و توسعه احرفههای یتصالحمدار ، 

ی سازمان وربهرهیافتگی بیشتری برخوردار باشند، به همان میزان منجر به توسعهی و احرفه

در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که  Hayat & Associates (2015) شوند.یمخود 

ی مدیران مدار  متوسطه شامل پنج مقوله اصلی رهبری آموزشی، احرفهنیازهای توسعه 

 & Ghanbari ی است.فنّاورمدیریت و رهبری سازمانی، رهبری اخالقی، مشارکت اجتماعی و 

Mohammadi (2016) ای مدیران مدار  دوره ارائه الگوی توسعه حرفه»وهشی با عنوان در پژ

ی ای جهت ارائه الگوی توسعههای حرفهبه شناسایی صالحیت« متوسطه: یک تحقیق کیفی
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اند. بر پرداخته 52-59ای مدیران مدار  دوره متوسطه استان کردستان در سال تحصیلی حرفه

مدار  بوده که  یرانمد یاحرفه ة، توسعشدهارائهمدل اسا  نتایج این تحقیق پدیده محوری 

مدار   یرانمد یاحرفه ةتوسع یمقوالت اصل است. یفرع ةو شانزده مقول یاصل ةشامل سه مقول

و  یالتو تحص یرانمد یازموردن یهامهارت یران،مد یو اخالق یشناختروان یهایژگیشامل و

های تأثیرگذار بررسی مؤلفه باهدف Hejazi & Rostami Ghobad (2010) است. یراندانش مد

های کشاورزی دانشگاه تهران با رویکرد اکتشافی ی دانشکدهعلمئتیهای اعضای بر توسعه حرفه

. عامل نهادی 4بر پایه راهبرد پیمایشی تحقیق نموده و چهار مؤلفه را به شرح زیر مطرح کردند: 

 (4دول ج) . عامل اجتماعی2عامل فردی  .3. عامل مدیریتی 4

 

 ( Hejazi & Rostami Ghobad, (2010) ای )های توسعه حرفهابعاد و شاخص .(1)جدول

 هاشاخص ابعاد مفهوم

فه
حر
ه 
سع
تو

ی
ا

 

 ایهای توسعه حرفههای الزم برای برنامهایجاد زیرساخت - نهادی
 ایهای توسعه حرفهتنظیم مقررات رسمی در تسهیل فعالیت -

 ی همه کارکناننظام پرداخت هماهنگ برا -

 ایهای توسعه حرفهاختصاص ردی  اعتباری خاص به برنامه -

 ایهای توسعه حرفهایجاد نظام منظم ارزشیابی از فعالیت - مدیریتی
 های سازمانگیریمشارکت دادن کارکنان توس  مدیران در تصمیم -

 حمایت مدیریت از عملکرد درست کارکنان -

 ای نوآورانههتشویق مدیریت از فعالیت -

 ایجاد جو مناسب برای ارائه نقطه نظرات -
 ها به کارکنان از طرف مدیرانهای بخشواگذاری مسئولیت -

 توجه مدیریت به نیازهای کارکنان -

 عنوان یک کارمندای بهتوانمندی شخصی در ایفای نقش حرفه - فردی

 ای خودانگیزه و اشتیاق در ایفای نقش حرفه -

 ای خود  مسئولیت به وظای  شغلی و حرفهداشتن احسا -
 داشتن روحیه رؤیایی با چالش و تحوالت کاری -

 ای خودهای حرفهداشتن روحیه خودآزمایی از فعالیت -

 داشتن ارتباط صمیمانه با دیگر کارکنان - اجتماعی

 ی برقراری ارتباطات اجتماعیکسب تجربه از کارکنان باتجربه -
 ل کارکنان با نمایندگان اصناف و مشاغل و بازار کارایجاد شرای  تعام -

 های تیمی و گروهی با سایر کارکنانمشارکت در فعالیت -
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 تحقیق روش
و از حیث  این پژوهش ازنظر نوع، میدانی و ازلحاظ هدف کاربردی و از منظر زمان مقطعی

 .است شدهاستفاده، ی داده بنیادیهنظراز روش در این پژوهش  ها؛ کیفی است.ماهیت داده

استقرایی و اکتشافی است داده بنیاد( یک روش پژوهشی  ییهنظر) 4هادادهاز  بر خواستهتئوری 

 یهایتا بجای اتکا به تئور دهدیموروعی گوناگون امکان م یهاکه به پژوهشگر در حوزه

روشی  تئوری ددگراند. خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نمای ،شدهنیموجود و از پیش تدو

در مورد  قبالًو موروع یا موروعاتی که است برای کسب شناخت پیرامون موروع موردمطالعه، 

 & Danaeifard) ی نشده است و دانش ما در آن زمینه محدود استاعمدهتحقیق جامع و  هاآن

)2005 ,Associates. 

ست، زیرا هدف آن کمی ا هایپژوهشکیفی بسیار متفاوت از  هایپژوهشدر  گیرینمونه

ی عوامل مؤثر بر توسعه)در اینجا  موردبررسیکسب درک عمیق از پدیده  ،هایافتهتعمیم جایبه

 ,Esmi نقل ازبه  kerni,2007) است (4242ای مدیران آموزشگاهی در افق حرفه

2015,keramat.) پژوهش کیفی راهی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و  ازآنجاکه

آن نیز  هایروشسخت و دقیق کمی انجام داد، ابزارها و  هایروشآن را از طریق  وانتنمی

 یهمهزیادی بر انتخاب تصادفی و شانس برابر برای  تأکیدبسیار متفاوت است. در پژوهش کمی 

نمونه پژوهش انتخاب یا دعوت  کیفی، هایپژوهش اما در دارد. وجود موردپژوهش جامعه اعضای

  (.Dicicco-Bloom, Crabtree, 2006) شوندمی

عات را بر اسا  هدف و سؤال الانتخاب شوند که بیشترین میزان اط ایگونهبهباید  هانمونه

هدفمند  گیرینمونه. شودمیهدفمند گفته  گیری،نمونه یشیوهپژوهش فراهم آورند، به چنین 

عات است و شامل انتخاب الواحدهای پژوهش برای کسب دانش یا اط دارهدفبه معنای انتخاب 

 ,Holloway & Wheeler)بر اسا  هدف پژوهش است  موردپژوهش هاینمونهواحدها یا 

. با توجه به مطالبی که ندبر اسا  هدف پژوهش انتخاب شد هانمونهدر تحقیق حارر، (. 2010

متشکل از ) اینمونههدفمند،  گیرینمونهذکر شد، در تحقیق حارر با استفاده از روش 

 طوربهکه  علمی مدیریت آموزشی(هیئت، اعضای وپرورشآموزشمتخصصان نظران و صاحب

مورد انتظار از  هایتوانایی، هامهارتدانش،  ینهیزمدر عات را البالقوه بتوانند بیشترین اط

ای مدیران آموزشگاهی در افق ی حرفهعوامل مؤثر بر توسعه طورکلیبهو  آموزشگاهی مدیران

مصاحبه خواسته شد تا  ه دهند، انتخاب شدند. همچنین، در ادامه از افراد موردارائ 4242

                                                             
1. Grounded Theory 
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گلوله  فنهستند، را معرفی نمایند که اشاره به  نظرصاحبدیگری که در این زمینه  هایخبره

هدفمند است  گیرینمونهگلوله برفی، یک روش  گیرینمونهکیفی دارد.  هایپژوهشبرفی در 

عاتی در مورد خودشان بلکه در مورد واحدهای دیگر جامعه نیز الاط تنهانهکه واحدهای نمونه 

کیفی با توجه به سطح اشباع  درروشحجم نمونه  .(Strauss & corbin, 2015) کنندمی ارائه

 هایدادهبیشتر به  هایمصاحبهکه  دهدمیادامه  هامصاحبهبوده است یعنی، محقق تا جایی به 

ای مدیران ی حرفهعوامل مؤثر بر توسعهاخت بیشتری نسبت به جدیدتری منجر گردد و شن

بیشتری منجر  هایدادهبیشتر به  هایمصاحبهحاصل شود، و اگر  4242آموزشگاهی در افق 

نفر از  42با تعداد  درنهایت د.را متوق  نمای هامصاحبهقبلی تکرار گردد، محقق  هایدادهنشود و 

 وپرورشآموزشیت آموزشی و مدیران میانی و عالی وزارت و متخصصان رشته مدیر نظرانصاحب

که دارای مدرک تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی بودند، مصاحبه 

با  هامصاحبهوتحلیل یهتجزاز  شدهاستخراجی هاشاخصیجه، درنتو  یافته انجام شدساختارنیمه 

 یید شد.تأی محقق، و اشباع نظر هادادهتوجه به اصل کفایت نظری 

مراحل  های کیفی پژوهش از طریق تحلیل محتوا استفاده شد. در این طرح،برای تحلیل داده

و  4و کدگذاری محوری 4شده، در سه مرحله؛ کدگذاری بازهای کیفی گردآوریتحلیل داده

اسا  فرآیند ها بر شده است. بنابراین در مرحلة اول ابعاد اصلی و مؤلفهانجام 3کدگذاری انتخابی

ها بارها و بارها از زوایای گوناگون های حاصل از تحلیل مصاحبهشده و دادهکدگذاری باز انجام

ها تخصیص داده شد. و در کدگذاری محوری، موردبررسی قرارگرفته و کدهای مربوطه، به آن

کرد و های حاصل از مرحله اول را مشخص و محورهای اصلی را تعیین پژوهشگر درمجموع داده

 شده در دو مرحله قبلی،در مرحله کدگذاری انتخابی، محقق با توجه به کدها و مفاهیم شناسایی

پاالیش را انجام داده و به استحکام بیشتر فرایند کدگذاری مفهومی پرداخته و اولویت هر یک از 

لی ها مشخص گردید. مفاهیم، واحد اصعوامل بر اسا  فراوانی مفاهیم ذکرشده در مصاحبه

ها، مفاهیم از طریق وتحلیل دقیق دادهتحلیل برای کدگذاری باز و محوری بودند. هنگام تجزیه

کنندگان و یا با توجه به موارد مشترک طور مستقیم از رونوشت مصاحبة شرکتکدگذاری، به

های اصلی و فرعی و میزان ها برای یافتن مقولهها ایجاد شدند. رونوشت مصاحبهکاربرد آن

 طور منظم موردبررسی قرار گرفتند.ها بهیت و اولویت این مقولهاهم

                                                             
1. Open Coding 

2. Axial Coding 

3. Selected coding 
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ها موردبررسی قرار گرفت و کدهای ها در سطح جمله و عبارت برای هر یک از مصاحبهداده

ها استخراج شدند. گاهی اوقات یک جمله به بیش از یک مفهوم مفهومی از رونوشت مصاحبه

-مشترک و با پاالیش و حذف موارد تکراری، با بهرهشد. با استخراج کدهای مفهومی مربوط می

گیری از مبانی نظری و تطبیق برخی از کدهای مفهومی، مفاهیم و عوامل، شناسایی و مشخص 

ای مدیران عوامل مؤثر بر توسعه حرفهو با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در قالب 

 دهی شدند.له سازمانبندی و در هشت مقو، اولویت4242آموزشگاهی در افق 

 

 

 

 هایافته

عوامل ها، ها و کدگذاری آنوتحلیل متون مصاحبهآمده از تجزیهدستبا توجه به نتایج به

 در هشت مقوله اصلی؛، 4242در افق  یآموزشگاه یرانمد یاتوسعه حرفه یالگومؤثر بر 

ده شد. متغیر سازمانی گنجان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، فردی، فناوری، دینی،

ای مدیران در ی حرفهشناسایی عوامل مؤثر بر توسعه اصلی که موروع اصلی موردمطالعه است،

 (.4جدول ) وسه مقوله فرعی استبوده که شامل هشت مقوله اصلی و سی 4242افق 
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 هاها و کدگذاری آنوتحلیل متون مصاحبهنتایج تجزیه  .(2)جدول 

 کدگذاری باز
الت مقو) یمحورکدگذاری 

 فرعی(

عوامل ) یاصلمقوالت 

ی احرفهی توسعهبر  مؤثر

 مدیران(

کدگذاری 
انتخابی 

 یرمتغیا 

 یاصل

 یوپرورش و چگـونگآمـوزش یهابا سامانه ییآشنا 
 هاکار با آن

 یاسواد رسانه 

 ینترنتدر ا یجستجوی مطالب آموزش نحوه 

 هفتگانه  هایمهارتICDL 

 ییکالکترون یرسانمطالب و اطالع ارائه 

 مربوط به مدرسه یهاداده وتحلیلیهتجز 

 در آموزش یفنّاور نقش 

 ینآنال یهادوره 

  آشنایی با کاربرد رایانه، کـار بـا رایانـه، اسـتفاده از
 افزارها و ...نرم

  ی از برداربهرهی درسی و هاکال ی هوشمند ساز

 های هوشمندتخته

ها؛ دادهوتحلیل یهتجز -
 یوترکامپ اینترنت؛ مبانی

 های هفتگانههارتم -

 یهوشمند ساز -

  
 عامل

 فناوری

توسعه
ی 

حرفه
ا

ق سند 
ی در اف

ی مدیران آموزشگاه
شم

چ
انداز 

1404
 

 یتیو بس  عدالت ترب محورییند 

 بـر مبنـای  گیرییمو تصم یعمل اخالق معیارهای
 یها و اعتقادات اصلارزش

 یمان در کارکنان و ایجـاد و ا یاخالق یلفضا یتتقو
 یندهبه آ یدو ام ریثاا یهروح

 گیرییمتصم ینددر فرا یو مذهب یاخالق اصول 

 یاسالم یریتمد اصول 

  ــانی آن در ــت مب ــالمی و رعای ــت اس ــول تربی اص
 آموزشگاه

  ی انقالب اسالمی در اندیشه و هاارزشاستوار کردن
 عمل

 یبا معارف اسالم آشنایی 

 ... در محضر الهی بودن، پرهیزگاری، و 

 خداباوری -

 باوریدین -

 تقوی -
 

 عامل دینی
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  عیارهای اسالمی و ...باور دینی، توجه به م 

 بـــر نقـــاط مثبـــت و  یگـــذاربهـــا دادن و ارزش
 برتر افراد هاییژگیو

 افـراد سـازمان بـر  یـانمشارکت م یتتوسعه و تقو
 یاسا  اخوت اسالم

  در امور یتشفافایجاد 

 ییگراو قانون یبرنامه محور 

 ساالرییستهشا 

 جانشین پروری 

 ایجاد روحیه کارآفرینی و نوآوری در کارکنان 

 یو مذهب یهای مختل  اخالقو چارچوب هایدگاهد 

 یااخالق حرفه یها و کدهانسبت به ارزش دانش 

 یمبر مبنای مفاه گیرییمبرای تصم ییو توانا دانش 
 یمعنوی و اخالق ی،قانون

 از اخـالق  یتوسعه کـدهای شخصـ ییو توانا دانش
شأن و منزلت همه  یکپارچگی، تنوع، یرشبرای پذ

 افراد

 یرفتارو خوش یاخالقخوش 

 جلسات ی درو سخنران یوگو، سخنورگفت توانایی 

 و صداقت ییگوراست 

 نقش رهبـری در  ینوپرورش و همچنآموزش هدف
 جامعه مدرن

 فرهنگ کار 

 تعهد عاطفی 

 گذاری دانش، تجربه و ....اشتراک 

 ... فرهنگ کارآمدی، اعتماد، و 

 یری در گفتار و رفتارپذانعطاف 

اصول و هنجارهای  -

 ای؛حرفه
 اصول و هنجارهای اخالقی -

 توسعه فرهنگ مشترک -

ارتقای فرهنگ -  

 

 
 

 عامل فرهنگی

  ،ی، مهربانی و ....دارامانتصداقت 

 .... وپرورشآموزش خودکارآمدی، رهبری، و 

 انگیزه 

  در کار انضباط 

 فعال 

 پذیریتمسئول 

 یثارگرا 

 مؤمن 

 خصوصیات فردی -
 های اخالقیویژگی -

 ایهای حرفهویژگی -

   
 

 عامل فردی
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 مندییتارر 

 یبرخوردار از وجدان کار 

 یاجتماع یتعاون و سازگار یهروح 

 یمتعهد به انقالب و نظام اسالم 

 خودباور 

 نگریندهآ 

 خونسردی و تسل  بر اعصاب 

 به اهداف سازمان وفادار 

  تحمل وصدر سعهدارای 

  توانایی و مهارت گوش دادن به سخنان افراد جامعه
 مخاطب

 به عهد وفادار 

 پاسخگو 

 رفداکا 

 شجاع 

 دارمردم 

  یارمردم 

 جسور 

 سخنور 

 یرو جامعه و سـا ینهمکاری با والد یتتقو هایراه 
 دانش آموزان یادگیریاز  یتنهادها برای حما

 یبر سهم برتر منابع انسان یمتک 

 ــهتنب ــو ی ــ یقو تش ــان و  یمنطق ــان کارکارکن کن
 یآموزشگاه

 های تسهیل مشارکت معلمـان و توسـعه استراتژی
 گروه

 و برقراری ارتباطات اثربخش یجاداصول ا 

 از کارکنان و آموزش یتو حما نظارت 

 یاجتماع یهسرما توسعه 

 موفـق از مشـارکت دانـش آمـوزان،  هایارائه مدل

 ها و اجتماعخانواده

 یو رواب  اجتماع فرایندها 

 دانـش  یـایمـؤثر بـا اول یکتبـو  یشفاه ارتباطات
 یاجتماع ینهادها یرمافوق و سا یرانآموزان، مد

 یراداره و ســا یــاءاول هاییاز توانمنــد اســتفاده 

ارتباطات اثربخش؛ رابطه با  -

 جامعه و ذینفعان؛ همکاری

 سرمایه اجتماعی -
درون و  ی ارتباطیهامهارت -

 یسازمانبرون

 
 

 عامل اجتماعی
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در جهت رفع مشکالت مدرسه و  یاجتماع ینهادها
 دانش آموزان یادگیری یفیو ک یکم یارتقا

 مافوق یرانبر مد یرگذاریتأث توانایی 

 در ارتباطـات  یننـو یهـایاستفاده از فناور توانایی
 یسازمانبرون

 یمشارکت گیرییمتصم ایجاد 

 همکاران یتو حما همکارانه 

 مشارکت توسعه 

 یگرانای/ توسعه دتوسعه حرفه تسهیل 

 ارتباط و ارائه هایتکنیک 

 در مدرسه و جامعه یو اجتماع یفرهنگ هایتفاوت 

 برای توسعه و حفظ رواب  اثربخش بـا  راهبردهایی
 امعهها و جخانواده

 ــایی ــارکت و درگ راهبرده کــردن  یــربــرای مش
ــوم در طراحــخانواده ــا و عم ــازب ی،ه ــرا و ب  ینیاج

 هابرنامه

 آموزان، معلمان و..رعایت حقوق دانش 

  ... اعتماد اجتماعی، مقبولیت اجتماعی و 

 و مناسب یپرداخت کاف 

  ی، تخصیص بودجه و .......آموزدانشسرانه 

 ........حقوق مکفی، امکانات رفاهی و 

  و سالم یمنا محی 

 یانسان هاییتظرف گسترش 

 یتو امن رشد 

 استقالل در محی  کار 

 ررایت شغلی 

 ی زمینه رفاه و آسایش معلمان در حد سازفراهم
 امکانات و منابع

 وپرورشآموزشگذاری در توجه به سرمایه 

  های منابع و استفاده صحیح از یتمحدودآگاهی از
 آن

  ها و نیازهای شغلی بازار کارآشنایی با فرصت 

  اعتقاد قلبی و عملی به درآمد حالل 

 های کارآفرینیها و قابلیتآشنایی با مهارت 

تصور و برداشت از محی   -

 کار

 گذاریسرمایه -
 رفاه معلم -

   

 

 عامل اقتصادی

 و  یشهدر اند یانقالب اسالم یهااستوار کردن ارزش  عامل سیاسی بخشیاولویت -



  43 4931زمستان  چهارم، شماره، هفتمدوره                                        فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                  

 عمل

  بنـدی، شایسـته، رتبـهوپرورشآمـوزشتوجه بـه-

 ساالری و ...

  ..تدوین قوانین حمایتی، حمایت مجلس و 

 یرانیبا مسائل جامعه ا آشنایی 

 ئل روز جامعهبا مسا آشنایی 

 یاسـالم ینظام جمهور یکل هاییاستباس آشنایی 
 یرانا

 یبرای عمل بر طبق مفاد قانون اساس دانش 

 حقـوق، عـدالت،  ی،دموکراسـ یهـااز ارزش آگاهی
 یآموزش هایی جامعه و تنوع در مح

  سـند تحـول بنیـادین و اندازچشمآشنایی با سند ،
 سایر اسناد باالدستی نظام آموزشی

 گذاریقانون -
حقوق شهروندی -  

 یادگیری هاییمت یلتشک 

 روحیه پژوهشگری 

  یو آموزش یتیترب یهایتخلق موقعتوانایی در 

 مطالعه مداوم 

 دانش انتقالایی در توان 

 ـــابی ـــا ارزی ـــوزش و  یجنت ـــادگیریآم ـــه  ی و ارائ

موقع و معتبـر بـه دانـش آمـوزان و بازخوردهای به
 معلمان

 یادگیرندهسازمان  دایجا 

 ارتباط اثربخش برقراری 

 (یس)تدر مرتب  با آموزش هاییو تئور یقاتتحق ،

 یزشو انگ یدرس ریزیبرنامهیادگیری، 

 یآورعلم و فن یدتوانا در تول 

 اطالعات یآوراطالعات و راهبردهای جمع توسعه 

 یکاستراتژ یعمل یهاو اجرای برنامه توسعه 

 رشد کودک یهایهاز نظر یو آگاه دانش 

 یفـیو ک یکمـ یهااستفاده از داده ییو توانا دانش 
 یهابرنامـه یفیـتک یابیدر جهت نظـارت و ارزشـ

 یادگیریآموزش و 

 دانش  یادگیری یابیو ارزش یابیمعتبر ارز یهاروش
 آموزان

 ینظارت اثربخش بر اجرای برنامـه درسـ هایشیوه 

یادگیری؛ ظارت بر ن -
 و برنامه یابیارز آموزش،

 درسی

 یآموزش رهبری -

 مدیریت و رهبری سازمانی -
 یریت عملیات و مدیریتمد -

 منابع

 گزینش مدیران -

 ارزیابی عملکرد -
مدیریت و رهبری فرایند  -

 یادگیری -یاددهی

مدیریت رفتار سازمانی در  -

 مدرسه
 دیریت پژوهشیم -

مدیریت توسعه معلمان و  -

 کارکنان

ی عمومی و هادانش -
 تخصصی

 
 عامل سازمانی
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 از انطباق با الزامات ینانبرای اطم

 یبرنامه درس یابیو ارزاجرا  ی،طراح 

 دانش آموزان یادگیریتوسعه و  فهم 

 به معلمـان،  یبرای الهام بخش یزشیانگ هایمهارت
 ها،منظور اتخاذ برنامهآموزان بهدانش

  یادگیری-یاددهی یدمنابع و راهبردهای جد 

 یآموزش هاییتها و فعالبرنامهیابی و ارز نظارت 

 نظـم و مثبـت در مدرسـه کـه در آن  ی مح ایجاد
 .آموز هنجار باشدانضباط دانش

 عملکرد یابیارز یهاو فن هاروش 

 یمنابع انسان یریتمد هاییاستو س هاروش 

 زمان یریتمد یهافن 

 مسئله و برخورد با تعارض حل 

 کودک و نوجوان یبا روانشناس ییآشنا 

 یلیتحص ییبا مشاوره و راهنما آشنایی 

 یستدر یهابا روش ییآشنا 

 یآموزش یریتش مدبادان ییآشنا 

 آشنایی با مدیریت دانش 

 وپرورشبا اهداف آموزش آشنایی 

 با ارکان مدرسه آشنایی 

 و مقررات مدرسه قوانین شناخت 

 ــا شــ آشــنایی ــا معلمــان؛  یریگارتبــاط هاییوهب ب
 موزانآو دانش یاءکارکنان و اول

 دانـش  هایینـهرـمن خـدمت در زم یهـاآموزش
 یو تخصص یعموم

 یو سازمان یدفر یتتوسعه خالق 

 مدرسه یمنابع انسان یشغل یو بالندگ یتوانمندساز 

 یابا اول یو همدرد یهمدل ایجاد 

 سواد فرهنگی 

 سواد عاطفی 

  های نویانرژاستفاده بهینه از 

 ی کارکنانو معنو یمستمر ماد هاییتحما 

 یاحقوق و مزا یسازمتناسب 

 رفتار دانش آموزان یریتمد 

 اثـربخش  یریتمـد هـای الزم بـرایها و مهارتفن
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گیریبحث و نتیجه  

ی است که با الهام از ورعیت افتنیدستمعرف ورع مطلوب  4242در افق  اندازچشمسند 

 هاالشچ ریتأثآرمانی انعکا  یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و تحت 

 اسالمی نظام بلند یهاآرمان بر مبتنی وپرورشآموزش نظام در بنیادین تحولاست.  شدهمیترس

 با افتهیتوسعه ایرانی گرمیترس ،4242 روشن افق در که باشد یاندازچشم به معطوف باید

 بخشالهام انقالبی، اسالمی هویتی با منطقه سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه

 دهه سه در اگرچه .است یالمللنیب رواب  عرصه در مؤثر و سازنده تعاملی با همراه اسالم جهان

 برای تربیت و تعلیم نظام انیمتصد و مسئوالن طرف از یریتقدقابل و ی وافرهاتالش گذشته

 بر نیز مفیدی و مثبت نتایج خوشبختانه که آمد عمل به کشور آموزشی نظام اصالح و بهبود

 در آن برونداد و است روبرو جدی یهاچالش با وپرورشآموزش هنوز لیکن است؛ ذاشتهگ جای

 اندازچشم .ستین جامعه نیازهای و محیطی تحوالت پاسخگوی و ایران اسالمی جمهوری طراز

 از تصویری که است آن آرمان و هویت بیانگر و آموزشی نظام یریگجهت اعالمیه آموزشی نظام

 The document of  (2012) کندیم ترسیم را 4242 افق در کشور آموزشی نظام آینده مقاصد

, fundamental transformation of education. است یاجلوه مدرسه ،اندازچشم این پایة بر 

 درک سازنهیزم تربیتی، و تعلیم یهاو فرصت خدمات عررة کانون طیبه، حیات مراتب تحقق از

 معیار نظام اسا  بر آنان هویت پیوسته یو تعال تکوین و آموزان دانش توس  موقعیت اصالح و

 اسالمی جمهوری عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام رهنامه و فلسفه چارچوب در اسالمی،

، تعمیق تربیت و آداب 4242در افق  اندازچشمعملیاتی سند  یهاهدف ازجملهاست و  ایران

ی آن کارهاراهی انقالب اسالمی است که یکی از اهارزشاسالمی، تقویت اعتقاد و التزام به 

 سازمان

 مدرسه یاتهای عملتمام جنبه یابیو ارزش نظارت 

 و نظـارت  یبندبودجه ی،حسابرس ی،امور مال دانش
 مدرسه یبر بودجه عموم

 یسازمانسازمان و اصول توسعه هاییتئور 

 ــول ــه اص ــم یزیربرنام ــربخش و  گیرییمو تص اث
 یمشارکت

  و  هاآنانتخاب مدیران، توجه به توانمندی... 

  ... ارزیابی، ارزشیابی و 
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 آنان الگویی نقش تحکیم و معلمان و مدیران یاحرفه و اخالقی اعتقادی، یهایستگیشا تقویت

 و ی تربیتیهابرنامه در ایشان مؤثر و فعال مشارکت برای اجرایی یسازوکارها آوردن فراهم و

 .هستمدار   مدیران به مدرسه تربیتی کالن مسئولیت واگذاری و مدار  پرورشی یهاتیفعال

تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت  ،4242در افق  اندازچشماز دیگر اهداف عملیاتی سند 

، پویا و بالنده است و برای تحقق این امر مهم حضور بخشیتعالرسمی عمومی با رویکرد 

، افتهیتوسعهتربیت دانش آموزان بدیهی است  الزم است. گراتحولو  افتهیتوسعهمدیرانی 

یادگیری به  –ی اددهی معلمان و بهبود فرایندهای یاحرفهموفقیت دانش آموزان، توسعه 

شده یزیربرنامهی یک فعالیت احرفهتوسعه ی مدیران آموزشگاهی بستگی دارد. احرفهی توسعه

طرح نوین برای ارتقای  عنصری اصلی در هری فردی را بهبود بخشیده و احرفهاست که عملکرد 

یک نیاز حیاتی برای موفقیت مدیران  عنوانبهو  Guskey,(2002)سطح تعلیم و تربیت است 

همانند آموزشگاهی  مدیر . Bacheler,(2015)است ی آنان احرفهآموزشگاهی در ایفای نقش 

  .Scher, & O'Reilly, (2009)است  یامعلمان نیازمند توسعه حرفه

 هاییفعالیتاز  ایمجموعه ایحرفهمعتقد است توسعه ،  Bolam,(1992) در همین راستا

، مشخص ساختن ایحرفه هایمهارتافزایش و بهبود دانش و  باهدفاست که مدیران 

، به آن تراثربخشبه یادگیری و تحصیل  آموزانشاندانشو قادر ساختن  ایحرفه هایارزش

قی مدیران الاخ و ایحرفهباید موجب ارتقاء فردی،  یاحرفه. به عبارتی توسعه باشندمیمشغول 

در پژوهش خود . & AssociatesAsgari, (2015)& (2002 ,Guskey( Sallee, 2011 )) شود

ی توسعهدریافتند که  اندازچشمی مدیران دولتی بر اسا  سند هایستگیشابا عنوان الگوی 

 44 اندازچشمدر تحقق اهداف سند مدیران و کارگزاران عمومی نقش بسزایی  یهایستگیشا

ی مدیران اتوسعهنیازهای  ،ی الزمهایستگیشادارد. برای تحقق این امر مهم و کسب  ساله

که شامل؛ رهبری آموزشی، مدیریت و رهبری سازمانی، رهبری  شودیمآموزشگاهی مطرح 

ان مدار  با مدیر . & Associates Hayat,(2015) استی فنّاوراخالقی، مشارکت اجتماعی و 

قادر خواهند بود مدار  را به  اندازچشمی مبتنی بر افق سند احرفهی هایستگیشاداشتن 

فراهم شود. بدون  وپرورشآموزشی نظام افتگیتوسعهنحوی مدیریت و رهبری کنند که زمینه 

ی خواهد رسید و اهداف نظام افتگیتوسعهو مدار ، زمانی به  وپرورشآموزشتردید 

 نیرگذارتریتأثباشد.  افتهیتوسعهزمانی محقق خواهد شد که دارای منابع انسانی  رورشوپآموزش

با  نیبنابرامنبع انسانی روی سایر منابع نظام آموزشی و مدار ، مدیران مدار  هستند؛ 

و  اندازچشمی مدیران آموزشگاهی، بسترهای الزم برای تحقق اهداف سند احرفهی توسعه
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 توانیبا توجه به مطالب موردبحث، م .گرددیمی آماده افتگیتوسعهی نهیزم در وپرورشآموزش

است؛ چراکه  یرناپذررورتی اجتناب مدار  مدیران یاحرفه به این نتیجه رسید که توسعه

آموزان، موفقیت دانش یجهیادگیری و درنت ـ یاددهی فرایندهای بهبود و معلمان یاتوسعه حرفه

مطلوب  یاهای حرفهحیتالمدار  با داشتن ص مدیران. است وابسته نمدیرا یابه توسعه حرفه

یافتگی نظام رهبری کنند که مقدمات توسعه نحوی قادر خواهند بود مدار  را به

 مدیران یاحرفه ی توسعهنهیزم هایی که تاکنون درپژوهش وپرورش فراهم شود.آموزش

توسعه بر  مؤثرعوامل جامعی از  ست کامل وفهرگرفته و در مقدمه ذکر شد، انجام آموزشگاهی

 مدیران یاتوسعه حرفه یهاارائه نداده است که شامل تمامی شاخص مدار  مدیران یاحرفه

موردسنجش  مدار  مدیران در را یاحرفه توسعه میزان الگو، آن یلهوسبه بتوان تا باشد مدار 

 یاتوسعه حرفه بر مؤثرعوامل تدوین شناسایی و تهیه و قرارداد. با توجه به اهمیت موروع، 

وپرورش در جهت تحقق اهداف آموزش یرناپذاجتناب ررورتی ،4242مدار  در افق  مدیران

بیانگر این است که عوامل  شدهانجامی هامصاحبهوتحلیل محتوای یهتجزنتایج حاصل از  .است

 فردی، فرهنگی، دینی، ،فناوری ی مدیران مدار  در هشت مقوله اصلی؛احرفهبر توسعه  مؤثر

شده و اولویت هر یک از عوامل بر اسا  فراوانی سازمانی گنجانده سیاسی و اقتصادی، اجتماعی،

است. وارح است که هرکدام از این عوامل سهم  ها مشخص گردید.مفاهیم ذکرشده در مصاحبه

فزون نظام آموزشی، ای مدیران دارند. تغییرات پرشتاب و روزای حرفهبه سزایی در تحقق توسعه

موجب شده است تا مدیران آموزشگاهی خود را با این تغییرات هماهنگ کرده و در جستجوی 

 های خود باشند.ها و مهارتفرایندی و راهی برای ارتقای توانمندی

 

ها به شده، حاکی از این است که در تمامی مصاحبههای انجامتحلیل نتایج حاصل از مصاحبه

یازهای اساسی نیکی از مثال آقای ع. ذ مطرح کرد که عنوانتأکید شده و بهموروع فناوری 

ی هامهارتو تسل  بر  ITو اشراف بر محی  فناوری  ITشناخت فناوری  مدیران آموزشگاهی؛

ای مدیران آموزشگاهی را تحت تأثیر قرار ی حرفهفناوری که توسعه عامل .هست گانههفت

های مهارت یوتر،کامپ ها؛ اینترنت؛ مبانیدادهوتحلیل تجزیه دهد، شامل سه مقوله فرعی:می

نظران های دینی و مذهبی از موروعات مورد تأکید صاحباست. آموزه سازی هفتگانه و هوشمند

ای مدیران آموزشگاهی ی حرفهو مسئولین در مصاحبه بود که آن را از مسائل اساسی در توسعه

اعتال و عمق و گسترش دادن معرفت خانم ر. م. مطرح کرد که انداز برشمردند. در افق سند چشم

بر ای است و های توسعه حرفهاز ررورت (بیت )عو بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل
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بخش حیات طیبه برای دانش یتجل درواقعو سند تحول بنیادین، مدرسه  اندازچشماسا  سند 

حقق چنین هدفی باید به ابزار دین و ایمان و و مدیران آموزشگاهی نیز برای ت هستآموزان 

ی کار است و مدیران آموزشگاهی بدون این الزمهی مذهبی و دینی هاآموزهی مجهز باشند و وتق

-خداباوری، دین ی فرعیعامل دینی شامل سه مقوله شوند. نائلتوانند به اهداف ینم هاآموزه

نظران و مدیران مطرح شد؛ حبه با صاحباز موروعات دیگری که در مصا باوری و تقوی است.

ای مدیران است. خانم پ. ج. در مصاحبه خود، تأثیرگذاری مسائل فرهنگی در توسعه حرفه

دانسته و مطرح  مؤثری مدیران و معلمان احرفهی توسعهمحی  فرهنگی و مسائل فرهنگی را بر 

ی احرفهی توسعهد و در محی  فرهنگی است، بر رشآنچه ی همهکرد که محی  فرهنگی و 

 افزارهاسختی فرهنگی و افزارهانرمی نرم فرهنگی و هاجنبهگذارد و یمیر تأثمدیران و معلمان 

عامل کند. یمی سخت مثل فضاهای کالبدی به فرایند یاددهی و یادگیری کمک هاجنبهو 

 ،اخالقی اصول و هنجارهای، ایاصول و هنجارهای حرفهی فرعی فرهنگی شامل چهار مقوله

شناختی و خصوصیات فردی از های روانتوسعه فرهنگ مشترک و ارتقای فرهنگ است. ویژگی

ای ی حرفهشدت بر میزان توسعهنظران بود که بهمباحث مورد تأکید متخصصین و صاحب

شناختی و خصوصیات فردی تأکید کرده و های روانمدیران تأثیرگذار است. آقای ن.ع. بر ویژگی

شامل  یشناختروانو  شخصیتی هایمؤلفه ؛ای مدیرانحرفه های مهم توسعهمؤلفهاز  ": گویدمی

 کوشی، یادگیری مداوم،سخت آراستگی، خودکنترلی، دقت، ، نظم،پذیریانعطافصبر و بردباری، 

خصوصیات فردی،  عامل فردی شامل سه مقوله فرعی؛ "نفس است.اعتمادبهو  پذیریمسئولیت

 ای است.های حرفهویژگی اخالقی وهای ویژگی

سازمانی از موروعاتی است که اغلب سازمانی و برونمسائل اجتماعی و ارتباطات درون

ای معلمان و مدیران تأکید داشتند. آقای ی حرفهها بر توسعهشوندگان به تأثیرگذاری آنمصاحبه

 "ره نموده و مطرح کرد که ای مدیران اشای حرفهع. ش. بر تأثیر مسائل اجتماعی در توسعه

مدیر آموزشی باید یک متخصص مسائل اجتماعی باشد و در حوزه روانشناسی باید خبره باشد و 

ها را رصد کند و راهبردهای مواجهه با مسائل و مشکالت دانش آموزان را بتواند تغییرات و تفاوت

 فرهنگی، دانش به ند، بایدیاب دست ایحرفه توسعه به اینکه برای مدیران آموزشیبلد باشد و 

عامل اجتماعی شامل سه مقوله فرعی؛  ".باشند واق  روز سیاسی و اخالقی اقتصادی، اجتماعی،

های ارتباطی درون و مهارت ،همکاریو  رابطه با جامعه و ذینفعان، ارتباطات اثربخش

موزشی و های آسرمایه اجتماعی است. شرای  اقتصادی و اشتغال و سرانهو  سازمانیبرون
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ها تأکید داشتند. نظران و متخصصین در مصاحبه خود بر آنپرورشی از مباحثی است که صاحب

زایی را از ارکان های اشتغال و اشتغالآقای ر.  . توجه به مسائل اقتصادی و آشنایی با حوزه

و  آشنایی با مسائل حوزه اشتغال و اقتصادی جامعه "گوید: ای دانسته و میی حرفهتوسعه

ای مدیران ی حرفهسازی زمینه تربیت شهروندان مفید از مفاهیم کلیدی توسعهفراهم

تصور و برداشت از محی  کار، عامل اقتصادی شامل سه مقوله فرعی  "آموزشگاهی است.

گذاری آموزشی و عوامل سیاسی زمینه را برای توسعه سیاست گذاری و رفاه معلم هست.سرمایه

ای مدیران آموزشگاهی در افق ی حرفهکند و بر توسعهار  فراهم میای مدیران و مدحرفه

ای تأکید کرده و ی حرفهگذاری بر توسعه، تأثیرگذار است. آقای ح. خ. به نقش سیاست4242

ویژه سند تحول بنیادین توجه کنیم؛ و به های اسناد باالدستیاگر به ساحت "کند: مطرح می

شناختی و زیبایی سیاسی، زیستی بدنی، -ل؛ مسائل اجتماعیتا ساحت داریم که شام 6آنجا 

بعد را ما در سند  6ای، علمی و فناوری و اخالقی و عبادی است. این هنری، اقتصادی و حرفه

ای برای منابع انسانی به این شش های پایهتحول بنیادین داریم. خصوصاً در مورد شایستگی

ها آموز هم در بیانیه ارزشی قائل هستیم و در مورد دانشای حرفهها بر توسعهساحت و تأثیر آن

شود. اما ما بر اسا  سند تحول بنیادین یک طرح جامع منابع انسانی داریم که همین مطرح می

های و مشیدر این طرح جامع، رمن پایش بحث کلی سند، از یک سری خ 

ای مدیران تأثیر فهی حرشدت بر توسعهکند که بههای کالن صحبت میگذاریسیاست

گذاری و حقوق شهروندی قانون بخشی،عامل سیاسی شامل سه مقوله فرعی اولویت "گذارد.می

 است.

اندیشمندان مدیریت آموزشی بوده و ابعاد  موردتوجهسازمان و ساختار سازمانی همواره 

ارد. در یر بسزایی دتأثآموزشی  مؤسساتو  هاسازمانی مدیران احرفهمختل  آن بر توسعه 

یرگذاری این مفاهیم تأثبر  وپرورشآموزشمصاحبه با متخصصین و مدیران میانی و عالی وزارت 

ی توسعهیر عمیق ساختار و سازمان بر تأثید شده است. آقای ح.ح بر تأکی احرفهبر توسعه 

های مدیران ویژگیاز  "کند که: یمید کرده و مطرح تأکی مدیران آموزشگاهی احرفه

و  (متغیرهای محتوایی و ساختاری)جانبه نگری، توجه به همه ابعاد سازمانی یافته؛ همهتوسعه

سازمانی و  ای دو نوع نیاز دارند:تمام ابعاد تربیت هست و مدیران برای رسیدن به توسعه حرفه
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مراتب شغلی از نیازهای فردی که در نگاه سازمانی طی کردن مراحل شغلی و توسعه بخشیدن به

از منظر فردی نیز مدیران مدار  نیاز  ای است.مدیران آموزشگاهی برای توسعه حرفهاساسی 

های رسیدن به این اهداف را ترسیم دارند که اهداف مهم شغلی خود را مشخص کرده و راه

ظارت بر عامل سازمانی شامل یازده مقوله فرعی: ن "نموده و برای رسیدن به آن تالش کنند.

 مدیریت و رهبری سازمانی، ی،آموزش رهبری درسی، و برنامه یابیزار یادگیری، آموزش و

رهبری فرایند  گزینش مدیران، ارزیابی عملکرد مدیریت، ،منابع یریت عملیات و مدیریتمد

مدیریت توسعه  مدیریت رفتار سازمانی در مدرسه، مدیریت پژوهشی، یادگیری، -یاددهی

توان نتیجه گرفت که همه یمیت درنها است. های عمومی و تخصصیدانش معلمان و کارکنان و

نیازمند  یافتگی معلمان و مدار  خود،توسعهمدیران آموزشگاهی برای موفقیت در جهت 

دقیق  طوربهی هستند که باید احرفهی توسعهی هامؤلفهیافتگی و دستیابی به شرای  و توسعه

تحقق سند  یت قرار گیرد.و تربتعلیم گذاران و مسئولین و برنامه ریزان حوزه یاستس موردتوجه

همان  درواقعو مبانی سند تحول بنیادین و نیل به اهداف عالیه نظام آموزشی که  اندازچشم

ی کمی و کیفی یادگیری دانش آموزان و تحقق حیات طیبه است، بستگی به نوع توسعهارتقاء و 

دارد و مدیران عالی و  وپرورشوزشآمگذاران یاستسنگاه مسئولین امر و برنامه ریزان آموزشی و 

به این نکته توجه داشته باشند که تعلیم و  هابرنامهبرنامه ریزان آموزشی بایستی در تمامی 

یر نیست و مدیران پذامکانی مدیران آموزشگاهی، احرفهی توسعهتربیت اسالمی بدون توجه به 

ی توسعهی ینهزمار  بوده و ی مدیران مداحرفهی توسعهگذاران همواره متوجه یاستسو 

 ی مدیران آموزشگاهی را فراهم کنند.احرفه

ی هستند و با دستیابی به احرفهی توسعهمدیران آموزشگاهی همانند معلمان نیازمند 

ی معلمان و دانش آموزان خود را فراهم کرده و نقش توسعهتوانند زمینه یمی احرفهی توسعه

ای انجام دهند و راهبردهایی را که به ارتقاء و بهبود یادگیری تهیسشارهبری آموزشی را به نحو 

ی احرفهی بر توسعه مؤثرین شناسایی عوامل بنابراکند، کسب کنند. یمدانش آموزان کمک 

بر  مؤثرها، شرای ، عوامل ینهزممدیران آموزشگاهی، نقشه و راهنمای مناسبی برای شناخت 

ی است تا با دستیابی احرفهی توسعهی و موانع احرفهی عهتوسموفقیت مدار ، ارزیابی نتایج 

ی معلمان و دانش احرفهی توسعهی مدیران، زمینه برای احرفهی توسعهو مقوالت  هامؤلفهبه 

های یبررسنتایج  و سند تحول بنیادین، فراهم شود. اندازچشمآموزان و تحقق اهداف سند 

ی در احرفهی توسعهتوان با رعایت اصول و مبانی یمکه  دهدیمدر این تحقیق نشان  شدهانجام

ی مدار  احرفهی توسعهی در جهت مؤثری هاگامانتخاب و انتصاب مدیران آموزشگاهی، 
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قرار  مدنظری احرفهی توسعهی هامؤلفه حتماًبرداشت. در انتخاب و انتصاب مدیران آموزشگاهی 

های موجود بر یکاستو  شدهواقع مورداستفادهب مالک و معیار اصلی انتصا عنوانبهگیرد و 

ی آموزش رمن هادورهیزی ربرنامهشده و برنامه ریزان آموزشی در یبررساسا  این الگو 

ی کنند. همچنین بر اسا  نتایج این برداربهرهی مدیران، احرفهی توسعهخدمت در راستای 

 بر اسا مدیران آموزشگاهی بایستی و معیارهای ارزیابی از عملکرد  هامالکپژوهش، تعیین 

از این پژوهش انجام شود. مقوالت اصلی و فرعی  آمدهدستبهی اصلی و مقوالت فرعی هامؤلفه

ین تأمتواند در تعیین معیارهای تربیت، جذب و نگهداشت و یماز این پژوهش،  آمدهدستبه

 د.قرار گیر مورداستفادهنیروها و منابع انسانی اثربخش و کارآمد 
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