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 مقدمه

 یاثربخش یارتقا یبرا متمرکز و یتیحما جامع، یکردیرو یمعن به یاحرفه ۀتوسع اصطالح     

اگر (. 2445 3،رشیه)است  آموزان دانش تیموفق و پرورش جهت در مدارس رانیمد و معلمان

 که رندیبگ ادی چگونه مدارس رانیمد که کردامر توجه  نیبه ا دیبا ،است مهم مدارس یرهبر

 و یلومبکراو، ) شوند میسه آموزان دانش یریادگی در تا دهند انجام احسن نحو به را شغلشان

 یفایادر  تیموفق یبرا یاتیح ازین کیرهبران مدارس  یا حرفه ۀتوسع(. 2442 2،سیاردیپاش

 از یا ندهیشناخت فزا ،یمدارس امروز طیدر مح(. 2439 1،باچلر) است آنان یا حرفه نقش

 دارد وجود آموزش تیفیک یارتقا و یاحتمال راتییتغ از تیحما در مدارس یرهبر تیاهم

 برای صورت نیا در(. 2442 9،سیاردیپاش و سیتروتیکا ؛2449 4،ینالت مک و واترسمارزانو، )

 یها روش و اصول از نیکارآفر و خالق متفکر، یانسان نیروی تربیت و یآموزش های نظام در تحول

 گذشته یها چهارچوب و ها قالب از توان ینم وجه چهی به امر نیا برای پس .گرفت بهره دیبا یخاص

 سیتدر ندیفرا در نگرش تغییر ،یآموزش های نظام تحول در امر نیتر یرضرو .کرد استفاده

 (.14: 3125آقازاده، ) است یآموزش نظام در ییاجرا رانیمد عملکرد و اددهندگانی

 یها تیموقع با مطلوب قیتطب و مهارت دانش، با مدارس یرهبر نقش مجدد خلق و توسعه     

 نقش به یا ندهیفزا توجه ،کشورها از یاریبس در. رسد یم نظر به یضرور ،یآموزش نظام در دیجد

 ۀتوسع(. 2442 ،2براکمن) دیآ یم عمل به 23 قرن راتییتغ با مواجهه در مدارس تیریمد

در  یرهبر کهچرا ؛است وپرورش آموزش ۀتوسع یربنایز و اساس مدارس رانیمد یا حرفه

 یریادگی تیفیک ۀتوسع در یاساس ینقش و دارد رندگانیادگی یرو میمستق ریتأث ،مدارس

 یا حرفه ۀاست که توسع یهیبد(. 2445 ،2چیانر و انی ؛2442 ، ینیکا) کند یم فایا آموزان دانش

 5(.2439 برا،یآ) است مدارس یاثربخش یارتقا و بقا یبرا یا لهیوس مدارس رانیمد

 یازهاین و ها نقش درک یبرا ییاجرا تیریمد و تیریمد ،یرهبر انیم شدن قائل تفاوت     

 چون ؛رسد یبه نظر م یضرور ،یو عمل یکاربرد ۀبرنام کی در مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع

 یها پژوهش. رگذارندیتأث مدارس در یریادگی و آموزش تیفیک بر که هستند مدارس رهبران

                                                           
1. Hirsh 
2. Crow, Lumby & Pashiardis 

3. Bacheler 

4 .Marzano. Waters & McNulty 
5. Kythreotis & Pashiardis, 
6. Brauckmann 
7. Kinney 
8. Yan & Enrich 
9. Ibara 
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 مورد مدارس یها برنامه تیفیک یارتقا یبرا را رانیمد یا حرفه ۀتوسع ضرورت زین یمتعدد

 (.323 ،2445 3،براکمن و سیاردیپاش) اند داده قرار دییتأ

 یسالمتو  یاثربخش یارتقا یبرا نسخه نیتر جیرا صورت به همچنان یا حرفه ۀتوسع     

 و رانیمد یا حرفه ۀتوسع(. 2432 تو،یلیم و براون) شود یدر نظر گرفته م یآموزش یها نظام

 دارد آموزان دانش تیموفق و معلمان یا حرفه ۀتوسع در ییبسزا ریتأث ،امر نیا از آنان ادراک

 و کنند یم شروع معلم عنوان به را شدنشان یا حرفه ریمس مدارس رهبران 2(.2439 اکس،یبر)

 یا حرفه ۀحرکت خود را در جهت توسع ،یرسم یها تیمسئول و یرهبر نقش در رییتغ با سپس

 داللت مدارس یرهبر یرومطالعات (. 2431 4،سدالیجورر و در ؛2432 1،فلشا) دهند یم ادامه

 ،نهیزم نیا در که دارد مدرسه در یریادگی رهبر عنوان به مدرسه ریمد یاصل نقش بر داللت

 ۀتوسع و یابیارز ت،یحما شامل مدارس یا حرفه رهبران ازینمورد تیمهم مسئول ۀحوز چهار

 یگذار هیسرما ران؛یمد ییپاسخگو و یابیارز ،یگذار هدف اهداف، میتنظ مدرسه؛ نمعلما تیفیک

(. 2432 9،دسیآنجل)است مدارس  ریتعامل با سا تیو درنها ؛یمنابع انسان تیریو مد کیاستراتژ

 باور مدارس رهبران که کند یم دیتأک نکته نیا بر اغلب مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع(. 2432

 کنند جادیا رییتغ مدارس معلمان و آموزان دانش یریادگی در توانند یم چگونه که باشند داشته

 ۀکه با برنام یابعاد ۀلیوس به مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یازهاین(. 2432 تو،یلیم و براون)

 یطراح ،یا حرفه ۀتوسع یالگو ۀیته شامل ابعاد نیا. شود یم نییربط دارند، تع یا حرفه ۀتوسع

. دارند ازین بهبود به که شود می یرهبر از ییها جنبه و اجرا یها سبک برنامه، اتیخصوص

 رانیمد ازینمورد ۀتوسع نوع نییتع منظور آن به رانیسازمان و مد ۀنیشیپ ۀمطالع نیبنابرا

 (. 322: 2445 براکمن، و سیاردیپاش) دارد ضرورت

 کردیو رو یفنـ  ییعقال کردیرو :مدارس وجود دارد رانیمد یا حرفه ۀتوسع یبرا حالت دو     

 از رانیمد یها مهارت و دانش که است باور نیا بر یفنـ  ییعقال کردیرو. یبازخوردـ   یکاربرد

 شدن انباشته با اغلب رانیمد یا حرفه ۀتوسع رایز ؛استآنان  یا حرفه ۀتوسع عوامل نیتر مهم

در (. یآموزش یها مهارت و یتخصص و یتیترب دانش ژهیو به) ابدی یآنان ارتقا م مهارت و دانش

 کاربردی ـ کردیو عمل به نام رو یتئور نیماب یاست که دانش خاص نیاعتقاد بر ا ،دوم کردیرو

                                                           
1. Pashiardis & Brauckmann 

2  . Boudreaux 

3  . Flessa 

4. Gurr & Drysdale 

5 .Anglides 
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 وهان ) است رگذاریتأث مدارس رانیمد و معلمان یا حرفه ۀوجود دارد که بر توسع یبازخورد

 (. 94 ،2431 3،فنگ

 ۀتوسع یازهایکه ن دندیرس جهینت نیدر پژوهش خود به ا ،(3154) همکاران و اتیح     

 یو رهبر تیریمد ،یآموزش یرهبر یاصل ۀمقول پنج شامل متوسطه مدارس رانیمد یا حرفه

 .است یو تکنولوژ یمشارکت اجتماع ،یاخالق یرهبر ،یسازمان

 الگوی یطراح» عنوان با خود پژوهش در، (3154) ینوروز و یمیپورکر فرزانه،     

 های تیصالح که دندیرس جهینت نیا به «متوسطه مدارس رانیمد ای حرفه های تیصالح

 مهارت، ،یشناخت روان های یژگیو یاصل ۀمولف چهار شامل متوسطه مدارس رانیمد ای حرفه

 .هستند نگرش و دانش

بر عملکرد  رانیمد یا حرفه ۀتوسع ریتأث یساز مدل»با عنوان  یدر پژوهش ،(2445) 2واالس     

 ریتأث معلمان عملکرد بر رانیمد یا حرفه ۀتوسع که افتیدر «آموزان دانش تیموفق و معلمان

 آنان یریادگی سطح یارتقا و آموزان دانش تیموفق موجب میرمستقیغ صورت به و دارد میمستق

 .شود یم

 و معلمان مهارت و دانش بر را یا حرفه ۀتوسع ریتأث خود پژوهش در ،(2445) 1یاورل و شر     

 بر را یا حرفه ۀتوسع یها برنامه ریتأث آنان پژوهش جینتا. کردند یبررس آموزان دانش تیموفق

 .داد قرار دییتأ مورد آموزان دانش تیموفق تینها در و معلمان مهارت و دانش یارتقا

 التیا در مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع»خود با عنوان  یدکتر ۀنام انیدر پا ،(2433) 4زلیب     

 و ییراهنما ییابتدا مقاطع رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام که دیرس جهینت نیا به «اینیرجیو

 مدرسه اهداف با تناسب لحاظ از ن،ییپا سطح در توسعه و تداوم لحاظ از التیا نیا در متوسطه

 از باالتر سطح در یا حرفه ۀتوسع شدن نهیدر سطح متوسط و از لحاظ نهاد یآموزش ۀیناح و

 نبود شامل رانیمد یا حرفه ۀتوسع موانع نیتر مهم پژوهش نیا در نیهمچن. داشت قرار متوسط

 دسترسدر  یا حرفه ۀتوسع دانش نبود ه،یناح ای مدرسه توسط یا حرفه ۀتوسع یها فرصت

 .است شده یمعرف ییایو موانع جغراف رانیمد

  را رانیمد یا حرفهۀ توسع ۀکنند لیتسه عوامل نیتر مهم خود پژوهش در ،(2433) میابراه    

 خدمت، ضمن آموزش بودن دسترس در ران،یمد تیحما  و ها برنامه ،یمال امور و منابع شامل

 نیهمچن. دانست روزانه مسائل و ها چالش و یآموزش رهبر عنوان به ریمد نقش نفعان، یذ تیحما

                                                           
1 .Han & Feng 

2.Wallace 

3 . Scher & Orilly 

4 . Bizzell 
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 های دوره ،یکافۀ تجرب فقدان شامل رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀبازدارند عوامل نیتر مهم

 ری،یگ میتصم های قدرت  توسط جادشدهیا موانع ،یمال امور و منابع فقدان محدود، خدمت ضمن

 .بودند وقت کمبود و یخانوادگ موضوعات ،یکاف شناخت نداشتن

 و حفظ را رانیمد ای هحرف ۀتوسع ازهایین نیتر مهم ،خود یدکتر ۀرسال در ،(2433) یگالوز     

 ؛همکاران تیحما و همکارانه ،یمشارکت رییگ میتصم جادیا ؛مستمر بهبود برای زهیانگ جادیا

 اجرای و توسعه ؛یدرس ۀبرنام یابیارز و اجرا ،یطراح ؛ای حرفه ۀتوسع لیتسه ؛مشارکتۀ توسع

 و توسعه فهم ؛رندهیادگی سازمان جادیا ؛اثربخش ارتباط برقراری ؛کیاستراتژ یعمل های برنامه

 راهبردهای درک ؛اطالعات آوری جمع راهبردهای و اطالعات ۀتوسع ؛آموزان دانش رییادگی

 دانسته مدرسه کارکنان با تیمأمور و ها ارزش انداز، چشمۀ توسع و یابیارزش و یابیارز ری،یگ اندازه

 .است

 یکاربرد استانداردها یچگونگ»در پژوهش خود با عنوان  ،(2431) 3همکاران و تلو یلیم     

 یاستانداردها یاصل بعد سه که دندیرس جهینت نیا به «مدارس رانیمد عملکرد در یا حرفه

 انسیوار از درصد 12 که یطور به ؛اند داشته رانیمد عملکرد در یتوجه قابل ریتأث یا حرفه

 ،یگروه مشارکت بر رانیمد تمرکز شامل ابعاد نیا. دنکن یم نیتبب را رانیمد یا حرفه عملکرد

 .است بوده آنان یخودآگاه و رتیبص بر تمرکز و یسازمان یمش خط بر تمرکز

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀکه در برنام افتندیدر پژوهش خود در ،(2434) 2چان و یج ان    

 اطالع و منابع حیصح تیریمد بحران، تیریمد ،یفرد نیب یها مهارت همچون یموارد ،مدارس

کردند  هیخود توص ۀدر مطالع آنان نیهمچن. دارد قرار کار تیاولو در یآموزش یها نامه نییآ از

 بودن یو چندبعد ییمحتوا یازهاین ران،یمد ۀژیو یازهاین بر دیبا رانیمد یریادگی یها که برنامه

 .شود متمرکز روش

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع»در پژوهش خود با عنوان  ،(2434) 1نگانگ و پونگتورن کانوکرن،    

 و آموزش یندهایفرا یاثربخش با مدارس رانیمد شتریب یمند تیرضا که افتندیدر «مدارس

 خود یا حرفه یها تیصالح و مهارت دانش، که مجبورند آنان نیبنابرا. شود یم نییتع یریادگی

 ییها تیفعال از استفاده با مدارس رانیمد که داد نشان پژوهش جینتا نیهمچن. دهند ارتقا را

 ارتقا را خود یا حرفه ۀتوسع ،یساختار یرهبر و کیاستراتژ یزیر برنامه ،یپژوه اقدام همچون

 ازها،ین یابیارز همچون یابعاد شامل رانیمد یا حرفه ۀتوسع مؤثر مدل نیهمچن. دهند یم

                                                           
1  . Militello et al 

2 . Ng & Chan 

3 . Kanokorn, Pongtorn & Ngang 
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 مستمر یابیارز و یپژوه اقدام متمرکز، ینارهایسم ،یخودآموز ،یتوانمندساز ،یگذار هدف

 .شود یم

 مدیران ای حرفه استانداردهای ترین مهم که داد نشان خود پژوهش در (2439) 3رستون     

 های ارزش و انداز چشم ماموریت،: باشد می زیر موارد شامل ای، حرفه توسعه برنامه در مدارس

 و سازمانی عدالت تخصصی، هنجارهای رعایت و مداری اخالق آموزشی، رهبری بنیادی

 از حمایت و مراقبت فرایند ارزیابی، های شیوه و آموزش درسی، و آموزشی ی برنامه پاسخگویی،

 برای ای حرفه های برنامه تدوین مدرسه، کارکنان ای حرفه های قابلیت ارتقای آموزان، دانش

 به مربوط های انجمن و ها خانواده های ظرفیت از استفاده و بکارگیری کارکنان، و معلمان

 .مدرسه جانبه همه بهبود و مدیریت اصول رعایت و مداری پژوهش مدرسه،

 مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع که دیرس جهینت نیا به توان یم موردبحث، مطالب به توجه با     

 یاددهی ـ یندهایمعلمان و بهبود فرا یا حرفه ۀتوسع چراکه ؛است ریناپذ اجتناب یضرورت

 رانیمد. است وابسته رانیمد یا حرفه ۀتوسع به آموزان، دانش تیموفق جهیو در نت یریادگی

 یرهبر ینحو به را مدارس بود خواهند قادر مطلوب یا حرفه یها تیصالح داشتن با مدارس

 وپرورش آموزش شک بدون. شود فراهم وپرورش آموزش نظام یافتگی توسعه مقدمات که کنند

 ذکر که طور همان. باشد افتهی توسعه یانسان منابع یدارا که دیرس خواهد یافتگی توسعه به یزمان

 با نیبنابرا ؛هستندمدارس  رانیمد یمنابع نظام آموزش ریسا یرو یمنبع انسان نیاثرگذارتر ،شد

 ۀنیزم در وپرورش آموزش نظام اهداف تحقق یها نهیزم مدارس، رانیمد یا حرفه ۀتوسع

 مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀنیزم در تاکنونکه  ییها پژوهش. شود یم ایمه یافتگی هتوسع

متوسطه  ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع از یجامع یالگو شد، ذکر مقدمه در و گرفته انجام

 به بتوان تا باشد مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یها شاخص یتمامشامل که  است نداده ارائه

با توجه به . داد قرار موردسنجش مدارس رانیمد در را یا حرفه ۀتوسع زانیم ،آن الگو ۀلیوس

 ریناپذ اجتناب یضرورت مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یالگو یو طراح نیموضوع، تدو تیاهم

پژوهش حاضر شامل موارد  یاصل اهداف نیبنابرا ؛است وپرورش آموزش اهداف تحقق جهتدر 

 :است لیذ

 متوسطه  ۀدور مدارس رانیمد ازیموردن یا حرفه یها تیصالح ییشناسا. 3

 متوسطه  ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یالگو یطراح. 2

 یالگو و شده ییشناسا مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یها شاخص ،پژوهش نیا انجام با     

 ۀتوسع یها شاخص ییشناسا ندیفرا .شود یم یطراح مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع جامع

                                                           
1

 . Reston 
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 از حاصل جینتا لیتحل با آنان یا حرفه ۀتوسع یالگو یطراح و متوسطه مدارس رانیمد یا حرفه

 و وپرورش آموزش وزارت یانیم و یعال رانیمد مدارس، رانیمد با افتهیساختار مهین یها مصاحبه

 ۀتوسع از را یاعتماد قابل یالگوبنابراین  ؛ردیگ یانجام م یآموزش تیریمد ۀرشت متخصصان زین

 وپرورش آموزش زانیر و برنامه رانیتا مد کردمتوسطه ارائه خواهد  ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه

 یها یکاست رفع جهت در و یابیارز را مدارس رانیمد یا حرفه یها تیصالح زانیم بتوانند

 .کنند فراهم را آنان یا حرفه ۀتوسع ۀنیزمو  کرده اقدام موجود

 

 شناسیروش

پژوهش مالک عمل  نیا در( کیستماتیطرح س) ادیبن داده یۀنظر روش و یفیک پژوهش کردیرو

 است صورت نیا به پژوهش یاجرا ندیفرا. است یکاربردپژوهش از لحاظ هدف،  نیااست  بوده

 یا حرفه ۀتوسع یالگو سپس شده، نیتدو مدارس رانیمد یا حرفه یها تیصالح ابتدا که

است که به  3ییش پژوهش استقرارو کی ادیبن داده ۀیظرن. است شده یمدارس طراح رانیمد

 موجود، یها هینظر به اتکا یجا به تا دهد یم امکان گوناگون یموضوع یها پژوهشگران در حوزه

بازرگان، ) کنند اقدام ها مشاهده یا سهیمقا لیتحل و هیتجز قیطر از هینظر نیتدو به خود

 یا حرفه ۀتوسع یها شاخص ییپژوهش شامل شناسا نیانجام ا ندیفرا یاصل ۀدو مرحل(.  312

 مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یالگو ۀاستان کردستان و ارائ ۀمتوسط ۀدور مدارس رانیمد

 روش و نمونه حجم شده، ییشناسا یها با توجه به شاخص .بود متوسطه استان کردستان ۀدور

 :است بوده ریز شرح به مرحله هر یریگ نمونه

 روشاستفاده از  زیپژوهش و ن ۀنیشیو پ ینظر یبا توجه به مبان ،پژوهش اول بخش در     

 ۀدور مدارس رانیمدنفر از  24 تعدادبا  افتهیساختار مهین ۀمصاحبهدفمند و  یریگ نمونه

 و لیتکم جهت سپس .شد ییشناسا مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀیاول یها شاخص ،متوسطه

و  یانیم رانیو مد یآموزش تیریمد ۀرشت متخصصاننفر از   32با  ،ها شاخص نیا ییروا دییتأ

 ۀارشد رشت یو حداقل کارشناس یدکتر یلیتحص مدرک یدارا که وپرورش وزارت آموزش یعال

 تیدرنها. شد انجام رانهیگیپ االتؤس با افتهیساختار مهین ۀمصاحب ،بودند یآموزش تیریمد

مورد  پژوهشگر ینظر اشباع اصل به توجه با ها مصاحبه لیتحل از شده استخراج یها شاخص

 .قرار گرفت دییتأ

                                                           
1.Inductive 
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 که معنا بدین .گرفت قرار یبررس مورد یسازهمسو و اعضا یوارس قیطر از مصاحبه اعتبار      

 تعدیل و جرح از پس و اند کرده تحلیل و تجزیه را شده انجام های مصاحبه گر، تحلیل سه

 بنابراین. است شده گیری تصمیم تحلیل، ترین مناسب و بهترین مورد در ها، مصاحبه تحلیل

 اختیار در ها مصاحبه که بوده صورت این به پژوهش این در گر تحلیل سازیهمسو انجام روش

 ها، مصاحبه تحلیل از حاصل نتایج ی مقایسه با کار ی ادامه در و گرفت قرار گر تحلیل نفر سه

 استخراج های کد ی مقایسه با. است شده استخراج مصاحبه در تحلیل ترین کامل و بهترین

 کدهای شباهت چه هر گرفته، انجام تحلیل سه هر در ها آن شباهت و ها مصاحبه بطن از شده

 کافی اعتبار از گرفته انجام های مصاحبه که است معنی این به باشد مشابه شده استخراج

 قرار تایید مورد روش این با گرفته انجام های مصاحبه اعتبار نتیجه در و باشد می برخوردار

 و هیتجز روش از شده، انجام یها مصاحبه از مستخرج یها داده لیتحل و هیتجز یبرا .گرفت

 در لیتحل ندیفرا. شد استفاده( کدگذاری ندیفرا و یفیک محتوای لیتحل) یفیک های داده لیتحل

 یها مصاحبه لیتحل متوسطه، مدارس رانیمد با مصاحبه انجام :است گرفته صورت مرحله چهار

 پژوهش یاصل ۀمقول تیدر نها .و کدگذاری انتخابی محوری کدگذاری ،باز کدگذاری گرفته، انجام

 ۀتوسع یالگو ،بخش دوم پژوهش در. بود رانیمد ۀتوسع یالگو یطراح ۀکه مقدم شد نییتع

در  شده ییشناسا یها متوسطه استان کردستان با توجه به شاخص ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه

و  یآموزش تیریمد ۀرشت متخصصان توسط سپس ؛شدهو ارائه  یبخش اول پژوهش، طراح

 .شد یابیاعتبار وپرورش وزارت آموزش کل رانیو مد یانیم رانیمد

 

 ها افتهی

 ۀتوسع مدل شده، انجام یها مصاحبه یکدگذار و لیتحل و هیتجز از حاصل جینتا به توجه با

 یا حرفه ۀتوسع) یمحور ۀدیپد ،یعل طیشرا یاصل ۀمقول شش در مدارس رانیمد یا حرفه

 و ، شرایط مداخله گریا واسطه طیشرا ران،یمد یا حرفه ۀتوسع یراهبردها ،(مدارس رانیمد

 ها مقوله نیهر کدام از ا ل،یتفص که در ادامه به شده گنجانده رانیمد یا حرفه ۀتوسع یامدهایپ

 قرار ریتأث را تحت یاصل ۀمقول که است یطیشرا ای ها مقوله شامل یعل طیراش .است شده ارائه

 شده، انجام یها مصاحبه از حاصل جینتا لیتحل به توجه با(. 344 ، 312بازرگان، ) دهد یم

را ( متوسطه ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع) یاصل ۀمقول که پژوهش نیا در یعل طیشرا

 انگیزه و مالی منابع و بودجه ، پرورش و آموزش در تحول و تغییرشامل  دهد، یم قرار ریتأث تحت

 . استمدیران  شخصی های
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 یمحور ۀدیپد(. 344:  312بازرگان، )است  مطالعهمورد ندیفرا یاصل ۀدیپد یمحور ۀدیپد     

 ۀو شانزده مقول یاصل ۀکه شامل سه مقول بودهمدارس  رانیمد یا حرفه ۀتوسع شده، ارائه مدل

 و یشناخت روان یها یژگیو شامل مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یمقوالت اصل. است یفرع

 . است رانیو دانش مد التیو تحص رانیمد ازیموردن یها مهارت ران،یمد یاخالق

و   یشناخت روان یها یژگیو یفرع ۀشامل دو مقول رانیمد یو اخالق یشناختروان یهایژگیو

 یارتباط یندهایفرا تیریمد شامل رانیمد ازیدنرمو یها مهارت. است رانیمد یاخالق یها یژگیو

 یرهبر و تیریمد مدرسه، یسازمان برون یارتباط یندهایفرا تیریمد مدرسه، یسازمان درون

 رفتار تیریمد مدرسه، انداز چشم و یزیر برنامه مدرسه، در یریادگی ـ یاددهی یندهایفرا

 و یماد ،یمال منابع ۀنیبه تیریمد ،یپژوه اقدام و یپژوهش تیریمد مدرسه، در یسازمان

 تحول و رییتغ تیریمد کارکنان، و معلمان یتوانمندساز و توسعه تیریمد مدرسه، یزاتیتجه

 یها و مهارت یادار امور و کارکنان تیریمد مدرسه، در یابیارزش و کنترل یها مهارت ،یسازمان

 رانیمد یو دانش عموم یشامل دانش تخصص رانیو دانش مد التیتحص. است یمربوط به فناور

 .است

 

 (متوسطه ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع) یاصل ۀدیپد(: 5) جدول

 کدگذاری

 انتخابی

 کدگذاری باز محوری کدگذاری

 ۀدیپد

 یمحور

 یاصل مقوالت

 یفرع مقوالت

 باز یکدهاخالصه ای از  

 

 

 

 

 

 

 ۀتوسع

 یا حرفه

 رانیمد

 مدارس

 یها یژگیو

 یشناخت روان

 یاخالق و

 رانیمد

 یها یژگیو

 یشناخت روان

 رانیمد

  رفتار و گفتار در یریپذ انعطاف  .3

 یشغل و یفرد شرفتیپ زشیانگ دارابودن  .2

 و آموزان دانش با همدردی  و یهمدل احساس. 1

 مدرسه کارکنان

  تیخالق. 4

 یها یژگیو

 یاخالق

 رانیمد

  رفتاری خوش و اخالقی خوش  .3

  جلسات یسخنران و یسخنور گو،و گفت ییتوانا .2

   صداقت و ییراستگو. 1

  اعصاب بر تسلط و خونسردی. 4

 

  یها مهارت

 تیریمد

 یندهایفرا

 آموزان، دانش با مؤثر یکتب و یشفاه ارتباطات .3

  مدرسه کارکنان و معلمان
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 ازیموردن

 رانیمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 یارتباط

 درون

  یسازمان

 میت یرهبر و یساز میت ییتوانا .2

 اثربخش تفاهم و توافق و مذاکره فنون. 1

 مقابل طرف سخنان به دادن گوش مهارت. 4

 تیریدم

 یندهایفرا

 یارتباط

 برون

 یسازمان

 مدرسه

 ایاول با مؤثر یکتب و یشفاه ارتباطات .3

  یاجتماع ینهادها ریسا و مافوق رانیمد آموزان، دانش

 ریسا و اداره ا،یاول یها یتوانمند از استفاده. 2

 و مدرسه مشکالت رفع جهت در یاجتماع ینهادها

  آموزان دانش یریادگی یفیک و یکم یارتقا

 مافوق رانیمد بر یرگذاریتأث ییتوانا  .1

 ارتباطات در نینو یها یفناور از استفاده ییتوانا  .4

 یسازمان برون

 و تیریمد

 یرهبر

 یندهایفرا

 -یاددهی

 در یریادگی

 مدرسه

 معلمان یبرا اثربخش یآموزش ۀبرنام کردن فراهم .3

  مدرسه همکاران و

 آموزان دانش یریادگی مستمر یابیارز  .2

 آموزان دانش انیم سالم یرقابت یسازمان جو جادیا. 1

 یآموز دانش یها میت و

  و مدرسه در نینو یها یفناور کردن فراهم. 4

 و آموزان دانش یریادگی و آموزش ندیفرا در استفاده

  معلمان

 و یزیر برنامه

 انداز چشم

 مدرسه

 و یعمل یها برنامه و ها طرح یاجرا و توسعه .3

  کیاستراتژ

 وضع انیم فاصله نییتع و یسازمان اهداف میتنظ .2

 کارکنان، معلمان، مشارکت با مطلوب وضع و موجود

 آنان یایاول و آموزان دانش

   مدرسه یاتیعمل ۀبرنام یمبنا بر اقدام. 1

 تیمأمور و انداز چشم اهداف، ۀتوسع و نییتع. 4

  مدرسه

 تیریمد

 رفتار

 در یسازمان

 مدرسه

  مدرسه در یسازمان تیخالق ۀتوسع .3

  مدرسه در یکار یها میت جادیا و یساز میت .2

 بهبود یبرا معلمان و آموزان دانش از تیحما. 1

    یریادگی و آموزش یندهایفرا در مستمر

  یسازمان تعارضات حل و مذاکره فنون بر تسلط. 4
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 تیریمد

 و یپژوهش

 یپژوه اقدام

 به معلمان بیترغ و مدرسه در یمدار پژوهش .3

  مدرسه در یپژوه اقدام ۀبرنام یاجرا

 یها پژوهش و مقاالت نیدتریجد از استفاده .2

 در آن نبست کاربه  و یآموزش تیریمد با مرتبط

 مدرسه

 یابیارز و معلمان در یپژوه درس یها میت جادیا. 1

 آن با مرتبط یها تیفعال مستمر

  آموزان دانش در یپژوهش ۀیروح تیتقو. 4

 تیریدم

 منابع ۀنیبه

 و یماد ،یمال

 یزاتیتجه

 مدرسه

 و یماد منابع اختصاص و ازهاین یبند تیاولو  .3

  ها تیاولو براساس یمال

 و ایاول یها کمک و یماد و یمال منابع جذب  .2

   مدرسه با مرتبط ینهادها ریسا

 در یریپذ تیمسئول و یجمع تعهد جادیا. 1

  فضا زات،یتجه قبال در معلمان و آموزان دانش

 تیریمد

 توسعه

 و معلمان

 کارکنان

  آن حفظ و باال یآموزش یاستانداردها نییتع .3

 ریفراگ تیفیک تیریمد ستمیس استقرار .2

   آموزان دانش و معلمان در تیخالق ۀتوسع. 1

 و آموزان دانش کار میتقس و اریاخت ضیتفو. 4

  کارکنان

 تیریمد

 و رییتغ

 تحول

 یسازمان

 و وپرورش آموزش نیادیبن تحول سند بر تسلط  .3

 یمبنا بر راتییتغ جادیا در یسازمان یریپذ انعطاف

 آن

  متناسب راتییتغ جادیا ییتوانا و یریپذ سکیر  .2

  یکنواختی از زیپره و متفاوت یرهبر یها سبک. 1

  سیتدر و آموزش یندهایفرا رییتغ. 4

 یها مهارت

 و کنترل

 در یابیارزش

 مدرسه

 و معلمان از یابیارز یها فرم و ها برنامه یطراح .3

  مدرسه مختص آموزان دانش

 حدود و قیدق ینشانگرها و انتظارات نییتع  .2

  کارکنان یبرا یآموزش

   معلمان و کارکنان یها تیفعال از مستمر یابیارزش. 1

 و کارکنان در یخودکنترل مهارت یارتقا و توسعه. 4
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  آموزان دانش

 تیریمد

 و کارکنان

 یادار امور

   یتیریمد تجارب و ها تیفعال یمستندساز .3

 و اسناد ،یلیتحص یها پرونده منظم یگانیبا .2

 مدرسه مدارک

    کار طیمح در یآراستگ نظام استقرار. 1

 در نصب و آموزان دانش و کارکنان منشور ۀیته. 4

  یدرس یها کالس و دفاتر

 یها مهارت

 به مربوط

  یفناور

 ICDL گانه هفت یها مهارت  و ها یفناور به تسلط. 3

 در و مدرسه ۀادار در نینو یها یفناور کاربستن به .2

    آموزان دانش یریادگی و آموزش یندهایفرا

 یمحتوا ۀیته و یدرس یها کالس یهوشمندساز. 1

   ازیموردن یآموزش

  و تبلت تاپ، پل همراه، تلفن از استفاده ییتوانا .4

  آموزان دانش اریاخت در یها یفناور ریسا

 

 و التیتحص

 دانش

 رانیمد

 دانش

 یتخصص

 رانیمد

  یآموزش تیریمد ۀرشت در التیتحص داشتن  .3

 و خدمت ضمن یتخصص یها دوره در شرکت  .2

  مربوطه یها نامه یگواه کسب

 با ییآشنا و یتخصص دانش مستمر یارتقا. 1

   یآموزش تیریمد نینو یها یتئور

 یآموزش ییراهنما و نظارت فنون با ییآشنا .4

 دانش

 یعموم

 رانیمد

   یپژوه درس و یپژوه اقدام انجام ۀویش بر تسلط .3

 سیتدر یها روش و یدار کالس فنون با ییآشنا  .2

 یلیتحص یابیارزش و سنجش یها مهارت بر تسلط. 1

 انتخاب فنون ،یلیتحص یها رشته انواع با ییآشنا. 4

 متوسطه ۀدور امتحانات ستمیس با کار و واحد
 پژوهش یها افتهی: منبع   

 

 طیشرا. دنشو یم حاصل یاصل ۀدیپد از که هستند یا ژهیو یها تعامل ای اقدامات راهبردها    

 امدهایدهند و پ یقرار م ریتأث هستند که راهبرد را تحت یطیمح یعموم طیشرا یا واسطه

 مدل یراهبردها(. 344 ، 312بازرگان، )د نشو یم جادیهستند که در اثر راهبردها ا یجینتا

 یا حرفه ۀتوسع یا واسطه طیشرا. است یسازمانو  یفرد ،یگروه یشده شامل راهبردها ارائه
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 عوامل شامل مصاحبه یها داده و محتوا لیتحل و هیتجز به توجه بامتوسطه  ۀمدارس دور رانیمد

 مالی منابع و بودجه: شامل گر مداخله شرایط .شود یم یگروه و یفرد ،یسازمان ،یساختار

 و ای حرفه ی توسعه ی برنامه متولیان و مجریان شرایط مدیران، ی ا حرفه ی توسعه ی برنامه

 مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یامدهایپ .باشد می سازمانی های العمل دستور و ها نامه آیین

 یامدهایپو ( آموزان، معلمان و کارکنان و مدرسه دانش) یسازمان یامدهایپشامل  متوسطه ۀدور

 . است( یاجتماع ینهادها ریمدارس و سا ا،یاول) یطیمح

 

 
 

 ای مدیران مدارس دوره متوسطه استان کردستانالگوی توسعه حرفه(: 5)مدل 

 

 یها شاخص( یکم یها پژوهش ییروا و ییایپامعادل ) اعتماد تیقابل اریمع به دنیرس یبرا    

از دو  استفاده با متوسطه، ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀشد یطراح مدل و شده استخراج

شوندگان خواسته شد  قرار گرفت و از مصاحبه یمورد بررس یساز هیسو اعضا و سه یروش وارس

اعتماد  تیقابل جهیدر نت. آن ابراز کنند ۀو نظر خود را دربار ینیپژوهش را بازب ییگزارش نها که
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 دییمتوسطه استان کردستان مورد تأ ۀمدارس دور رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀشد یطراح یالگو

 .قرار گرفت

 

 یریگ جهینتبحث و 

 سازمان آن یانسان یروین سازمان، کی یها برنامه نشدن موفق ای شدن موفق در عامل نیتر مهم

 یسازمان یها برنامه و اهداف یتمام تحقق که سازمان کی یانسان یروین نیاثرگذارتر. است

 جهینت در. است سازمان آن تیریمد ،است یو یاثربخش و تیصالح تدبر، ،یهمراه به منوط

 یهیبد. باشد افتهی توسعه سازمان آن تیریمد آنکه مگر ؛کرد نخواهد دایپ توسعه یسازمان چیه

 ۀتوسع مقدمات باشند، یمطلوب یا حرفه یها تیصالح یدارا آن رانیمد که یمدارس در است

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع نیبنابرا ؛شود یم فراهم زین مدارس آن معلمان و کارکنان ریسا یا حرفه

 .بود خواهد مدارس کارکنان ریسا یا حرفه ۀتوسع اساس و الزمه

ۀ توسع یها شاخص که بود آن از یحاک گرفته صورت یها مصاحبه از آمده دست به جینتا    

 ۀتوسع) یمحور ۀدیپد ،یعل طیشرا یاصل ۀمقول شش در متوسطه مدارس رانیمد ای حرفه

، شرایط مداخله یا واسطه طیشرا ران،یمد یا حرفه ۀتوسع یراهبردها، (مدارس رانیمد یا حرفه

پژوهش شامل  نیدر ا یعل طیشرا. است شده گنجانده رانیمد یا حرفه ۀتوسع یامدهایپ و گر

. بود مدیران شخصی های انگیزه و مالی منابع و بودجه پرورش، و آموزش در تحول و تغییر

 یا حرفه ۀتوسع یها نهیآوردن زم در فراهم ییش بسزاقعوامل ن نیاست که هرکدام از ا یهیبد

 متوسطه ی دوره مدارس مدیران ،تغییرات سریع و روز افزون نظام آموزشی .کنند یم فایا رانیمد

 توانمندی ارتقای برای راهی پی در و کرده هماهنگ جدید تغییرات با را خود تا داشته آن بر را

 ی توسعه ی برنامه اجرای نیاز مورد مالی منابع و بودجههمچنین . باشند خود های مهارت و ها

 مصاحبه از بسیاری که است شرایط علی دیگر از مدارس مدیران در انگیزه ایجاد و  ای حرفه

 .بودند کرده اشارهآن  به خود های پاسخ در شوندگان

و شانزده  یاصل ۀکه شامل سه مقول استمدارس  رانیمد یا حرفه ۀتوسع یمحور ۀدیپد    

 و یشناخت روان یها یژگیو شامل مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یاصل مقوالت. بود یفرع ۀمقول

 یها یژگیو. است بوده رانیمد دانش و التیتحص و رانیمد ازیموردن یها مهارت ران،یمد یاخالق

 یها یژگیو و یشناخت روان یها یژگیو یفرع ۀمقول دو شامل رانیمد یاخالق و یشناخت روان

 یارتباط یندهایفرا تیریمد شامل رانیمد ازیموردن یها مهارت. است بوده رانیمد یاخالق

 یرهبر و تیریمد ؛مدرسه یسازمان برون یارتباط یندهایفرا تیریمد ؛مدرسه یسازمان درون

 رفتار تیریمد ؛مدرسه انداز چشم و یزیر برنامه ؛مدرسه در یریادگی ـ یاددهی یندهایفرا
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 و یماد ،یمال منابع ۀنیبه تیریمد ؛یپژوه اقدام و یپژوهش تیریمد ؛مدرسه در یسازمان

 تحول و رییتغ تیریمد ؛کارکنان و معلمان یتوانمندساز و توسعه تیریمد ؛مدرسه یزاتیتجه

 یها مهارت و یادار امور و کارکنان تیریمد ؛مدرسه در یابیارزش و کنترل یها مهارت ؛یسازمان

 یعموم دانش و یتخصص دانش شامل رانیمد دانش و التیتحص. است بوده یفناور به مربوط

و  یشناخت روان های یژگیو مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀمقول نیاول. است بوده رانیمد

 برایمدارس  رانیمد ازیموردن یها مهارت داشتن صرف که است یهیبد. است رانیمد یاخالق

 دارای که یآموزش های سازمان یرهبر  در ژهیو به ؛ستین یکافآنان  یا حرفه ۀتحقق توسع

 جمله از شود، یم دهید کمتر ها سازمان ریسا در که است یفرد منحصربه و خاص های یژگیو

با  زیو ن ای حرفه افراد عنوان به معلمانبا  یارتباط یندهایدر فرا مهارت ؛یسازمان روابط تیاهم

 ریسا رانیمد معلمان، آموزان، دانش ن،یوالد مختلف نفعان یذ وجود ؛آنان یایآموزان و اول دانش

 است شده باعث که گرید خاص های یژگیو از ارییبس و یتماعجا یها و نهادها سازمان

 برای ریمد کی و باشد یآموزش رهبری ۀالزم یو اخالق یشناخت روانهای  یژگیو از برخورداری

 نظیر یتیشخص های یژگیو از دیبا سازمان و افراد بر شتریب هرچه رگذارییتأث و نفوذ

 همدردی، و یهمدل ۀیروح داشتن نفس، اعتمادبه شرفت،یپ زشیانگ ری،یپذ انعطاف

 نیهمچن. باشد برخوردار ...و یازخودگذشتگ و ثاریا ری،یانتقادپذ ت،یخالق ری،یپذ تیمسئول

 های یژگیو از برخورداری بر عالوه ای حرفه افرادی عنوان متوسطه به ۀدور مدارس رانیمد

 . باشند زین رانیمد ازیموردن یها مهارت مجهز به که است الزم یو اخالق یشناخت روان

 ۀتوسع یاصل ۀمقول نیدوم ،متوسطه ۀمدارس دور رانیمد یا حرفه ۀتوسع یتوجه به الگو با   

 توجه لزوم. است بوده یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام در آنان ازیموردن یها مهارت ران،یمد یا حرفه

 نیتر از مهم مدرسه یسازمان برون و یسازمان درون یارتباط یندهایفرا تیریمد به مدارس رانیمد

مدارس با  یندهایامور و فرا یتماممدارس در  رانیمدچراکه  است؛ ریمد کی تیعوامل موفق

 وپرورش آموزشباالتر  رانیآموزان و مد دانش یایآموزان، معلمان و اول از جمله دانش یافراد انسان

 افراد با تعامل ۀالزم یارتباط یها مهارت داشتن. دارند سروکار مدرسه با مرتبط ینهادها ریسا و

 و ندهایفرا یتمام ۀجینتمسئله که  نیبا توجه به ا نیهمچن. است سازمان از خارج و سازمان

 ـ یاددهی یندهایفرا تیریمد کند، یم دایپ یتجل آموزان دانش در وپرورش آموزش یها تیفعال

مدارس  رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀدر برنام ازیموردن یها مهارت نیتر از مهم مدرسه در یریادگی

در مدرسه، در جهت  رندهیادگیسازمان  کی جادیبا ا ندبتوان مدارس رانیمدآن  ۀواسط بهتا  است

 نیشیپ یها پژوهش جینتا بر عالوه. بردارند گام آموزان دانش وپرورش آموزش سطح یارتقا
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 تیریمدارس که شامل مد رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام در ازیموردن یها مهارت درخصوص

 ،یمنابع مال ۀنیبه تیریمد ؛در مدرسه یرفتار سازمان تیریمد ؛انداز مدرسه و چشم یزیر برنامه

 در یابیارزش و کنترل یها مهارت ؛یسازمان تحول و رییتغ تیریمد ؛مدرسه یزاتیو تجه یماد

پژوهش  نی؛ در ااست یکارکنان و امور ادار تیریو مد یفناور به مربوط یها مهارت ؛مدرسه

 گرید ازمعلمان  یتوسعه و توانمندساز تیریمدو   یپژوه و اقدام یپژوهش تیریمد یها مهارت

از . شده است یمعرف رانیمد یا حرفه ۀتوسع یدر الگو رانیمد ازیمهم موردن یها مهارت

 و یپژوه درس ،یپژوه اقدام یها برنامه گنجاندن وبخش از پژوهش لزوم توجه  نیا یدستاوردها

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع یبرا وپرورش آموزش وزارت یآت یها برنامه در معلمان یتوانمندساز

 .است

 همسو جهینت نیابوده و  یسازمان و یفرد ،یگروه یشده شامل راهبردها مدل ارائه یراهبردها   

مدارس  رانیمد یا حرفه ۀتوسع یا واسطه طیشرا .است بوده( 2433) میابراه پژوهش جینتا با

 مداخله شرایط ترین مهم. است یو گروه یفرد ،یسازمان ،یمتوسطه شامل عوامل ساختار ۀدور

 شوندگان مصاحبه اظهارات در مستمر صورت به شده انجام های مصاحبه تحلیل در که گری

 و ای حرفه ی توسعه ی برنامه متولیان و مجریان شرایط ،مالی منابع و بودجه :شامل بوده، محرز

 آموزش اداری و ساختاری تمرکز به توجه با .باشد می سازمانی های العمل دستور و ها نامه آیین

 الزمه و تأمین بودجه مورد نیاز برنامه توسعه حرفه ای، ها نامه آیین و قوانین تصویب پرورش، و

 توسعه حرفه ای برنامهاگر  ،بر این اساس. است سیستم این در ای برنامه و طرح هر اجرای ی

بر اساس آن بودجه موردنیاز  و دباش داشته را مصوب های نامه آیین و دستورالعمل مدیران

 یا حرفه ۀتوسع یامدهایپ نیهمچن .پیدا خواهد کرد اجرایی ضمانت ،اجرای آن تأمین شده باشد

 و کارکنان و معلمان آموزان، دانش) یسازمان یامدهایپ شامل متوسطه ۀدور مدارس رانیمد

  .است بوده( یاجتماع ینهادها ریسا و مدارس ا،یاول) یطیمح یامدهایپ و( مدرسه

 ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یسازمان یامدهایپ نیتر مهم پژوهش، جینتا به توجه با

 عملکرد یفیک و یکم یارتقا ؛آموزان دانش یلیتحص زشیانگ سطح یارتقاشامل  متوسطه

 ؛آموزان معلمان و دانش یا حرفه ۀتوسع و رشد به کمک ؛مدرسه یتیترب و یپژوهش ،یآموزش

 ۀادارو   یریگ میتصم درآموزان  و دانش کارکنانشدن  میسه ؛سیتدردر  نینو یها روش کاربرد

. استو مدرسه  ینظام آموزش یها و  اعتماد به آرمان و ارزش یریادگی یها میت لیتشک ؛مدرسه

 متوسطه ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع با که داد نشان حاضر پژوهش جینتا نیهمچن

 ۀتوسع ۀبرنام از مدارس و رانیمد ریسا تیتبع و یریالگوپذ شامل یطیمح یامدهایپ نیتر مهم

 تیتقو مدارس، در یپرورش و  یآموزش خدمات تیفیک شیافزا و یرقابت جو جادیا ،یا حرفه
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 یارتقا ،یآموزش نظام از برخاسته النیالتحص فارغ تیفیک یارتقا ،یسازمان برون ارتباطات

 صیدر رفع کمبودها و نقا یاجتماع یمؤسسات و نهادها ریسا مشارکت شیو افزا یور بهره

 .نشست خواهد بار بهمدرسه  یو آموزش یمال ،یماد

 یندهایها و فرا لزوم تناسب آموزش ،یآموزش نظام در گسترده و عیسر راتییتغ به توجه با   

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع ،جامعه یازهایو ن راتییمتوسطه با تغ ۀمدارس دور یو پرورش یآموزش

آموزان  دانش تیموفق یو ارتقا یسازمان تیدر موفق ییتواند نقش بسزا یم متوسطه ۀدور مدارس

متوسطه از  ۀمدارس دور رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀلزوم توجه به برنام نیبنابرا کند؛ فایو معلمان ا

 .است یآموزش نظام یها ضرورت و ها تیاولو نیتر مهم

 ،یلیتحص یها دوره ریمتوسطه و سا ۀدور مدارس رانیمد ۀهم که گفت توان یم انیپا در    

 ؛ردیگ قرار امر زانیر برنامه و مسئوالن توجه و یبررس مورد باید که دارند ای توسعه ازهایین

 نیادیبن سند اهداف تحقق و یآموزش نظام یمتعال اهداف به دنیرس یبرا نیبنابرا

 به آنان دنیرس و آموزان دانش یریادگی یفیک و یکم ۀتوسع و ارتقا همانا که وپرورش آموزش

 و یعال رانیمد توجه مورد دیبا مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام ،است بهیط تایح

 ؛است ای حرفه ۀتوسع ازمندین معلمان همانند ریمد کی. ردیگ قرار یموزشآ نظام زانیر برنامه

 به که را ییها استراتژیدهد و  انجامبه نحو مطلوب  را یآموزش رهبری نقش بتواند که طوری

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع یالگو نیبنابرا .کند کسب، کند یم کمک آموزان دانش رییادگی بهبود

 و موانع ها، شاخص ط،یشرا بسترها، شناخت یبرا یمناسب یراهنما متوسطه ۀدور مدارس

 و معلمان یا حرفه ۀتوسع ۀنیزمآن  ۀتا به واسط است رانیمد یا حرفه ۀتوسع یامدهایپ

 .کند فراهم، است ینظام آموزش ۀدور نیتر یعال همانا که رامتوسطه  ۀمدارس دور آموزان دانش

 و زانیربرنامهبه  را ریز شنهاداتیپ توان یم پژوهش، نیا در شدهانجام هاییبررستوجه به  با    

 براساس مدارس رانیمد انتصاب و نتخابا :ارائه داد وپرورشآموزش نظام اندرکاراندست

 یمدارس و بررس رانیمد یا حرفه ۀتوسع زانیم یبررس، آنان یا حرفه ۀتوسع یها شاخص

 سنجش یمراکز و واحدها جادیا، یا حرفه ۀتوسع یالگوموجود براساس  یها یکاست

 در خدمت ضمن یها آموزش یاجرا جهت یزیر برنامه و مدارس رانیمد ای حرفه های تیصالح

 مدیران عملکرد از یابیارزش ینیع و یعلم یارهایمع نییتع، آنان یا حرفه ۀتوسع یراستا

 ت،یترب یارهایمع نییتع، مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یها شاخص براساس یآموزش یواحدها

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع یها شاخص براساس وکارآمد بخش اثر یانسان منابع نیتأم و جذب

 مدارس



 ... مدیران مدارس دورۀ متوسطه ایهالگوی توسعۀ حرف ◄344

 شود یم شنهادیپ یانسان منابع یا حرفه ۀتوسع ۀنیزم در مند هعالق پژوهشگران به نیهمچن     

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع زانیم یبررس :دهند قرار موردتوجه یآت یها پژوهش در را ریز یها حوزه

 ۀارائ و یا حرفه ۀتوسع یها شاخص ییشناسا، رانیمد یا حرفه ۀتوسع یالگو براساس مدارس

 و مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام یشناس بیآس، مدارس معلمان یا حرفه ۀتوسع یالگو

 یا حرفه ۀتوسع یازسنجین، یا حرفه ۀتوسع ۀبرنام یاجرا جهت در مناسب یراهکارها ۀارائ

 ریسا و وپرورش آموزش کارکنان ریسا یا حرفه ۀتوسع زانیم یبررس، مدارس معلمان و رانیمد

 ییاجرا یها دستگاه کارکنان
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 مصاحبه پروتکل  :پیوست

 شود؟ یم فیتعر چگونه مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع شما نظر از (3

 ند؟ا کدام متوسطه ۀدور مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع یها شاخص (2

 دارند؟ ییها یژگیو چه اند، افتهی توسعه یا حرفه لحاظ از که یرانیمد (1

 ند؟ا کدام شوند، یم رانیمد یا حرفه ۀتوسع موجب که ییها نهیزم شیپ ای یعل طیشرا (4

 رانیمد یا حرفه ۀتوسع ۀکنند لیتسه توانند یم یطیمح ای یا نهیزم طیشرا کدام (9

 باشند؟ متوسطه ۀدور مدارس

 ند؟ا کدام مدارس رانیمد یا حرفه ۀتوسع تحقق در یا واسطه یها لفهؤم (2

 یاری یا حرفه ۀتوسع به دنیرس در را متوسطه ۀدور مدارس رانیمد که ییراهبردها ( 

 ند؟ا کدام کنند، یم

 


