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 یا توسعه حرفه یسازنده الگو هایها و شاخص ابعاد، مؤلفه ییشناسا
آن ازنظر خبرگان و  یابیو ارز یا و حرفه یها فن هنرستان یرانمد

 استان تهران( یها وپرورش شهرستان کاربران )موردمطالعه، آموزش
 5یعتمداریشر یمهدو  4یمحمود یرحسینام ،3یدیعباس خورش ،*2فر یدیفاطمه حم ،1یکمرئ یرضاعل

 چکیده
 یب را  ین ه گز ت رین  یمدارس، عمل   یرانمد های یستگیتوسعه شا یقاز طراصالح و بهبود مدرسه 

 یازمندن یران،مد یستگیمنظور بهبود شا وپرورش است. هرگونه به مالحظه در آموزش تفاوت قابل یجادا
 م دیران وج ود دارد ک ه    یادیاست. شواهد ز یرانو نسبتاً جامع از ابعاد توسعه مد یبوم ییداشتن الگو
دارن د. پ هوهح حاض ر     ی از ن یآموزش   یرهبر های ینهبه توسعه در تمام زم داری یمعنطور  مدارس به

 یه ا  هنرس تان  یرانم د  یا توسعه حرفه یسازنده الگو یها ها و شاخص ابعاد، مؤلفه ییباهدف شناسا
از  ی اد داده بن یک رد و ب ا رو  یاکتشاف یختهمنظور از روش آم ینا ی. براگیرد یصورت م یا و حرفه یفن

نفر خبره  18هدفمند در مصاحبه با  یریگ با روش نمونه یفیشده است. در بعد ک ود ظهور استفادهنوع خ
مص احبه ب ه    یج ه مذکور و ابعاد آن به دست آم د. س  ن نت   یالگو یسه مرحله کدگذار یانو در جر

و ب ر اس اس    ای طبق ه  یتص ادف  ی ری گ نفر نمونه که به روش نمونه 141 یو بر رو یلپرسشنامه تبد
و  ی ل تحل یدی،تائ یعامل یلآزمون تحل یها به مدد اجرا بود اجرا شد. پاسخ شده یینمول مورگان تعفر

ها را  هنرستان یرانمد یا توسعه حرفه یگانه الگو 10پهوهح ابعاد  های یافتهقرار گرفت.  یابیمورد ارز
 کرد. یدو تائ ییشاخص، شناسا 320مؤلفه و  33با 

 یالگ و  ی،ا و حرف ه  یفن یها هنرستان ی،ا حرفه های یستگیشا ی،ا : توسعه حرفهیدیکل های واژه
 یا ابعاد توسعه حرفه ی،ا توسعه حرفه

                                                 
 .یرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکز یتی،دانشکده علوم ترب ی،آموزش یریتگروه مد 1
 مسئول( یسنده. )نونیراتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکز یتی،دانشکده علوم ترب ی،آموزش یریتمد گروه 2
 یرانشهر، ا اسالم ی،شهر، دانشگاه آزاد اسالم واحد اسالم یتی،دانشکده علوم ترب ی،آموزش یریتمد گروه 3
 یرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکز ی،و آموزش عال یآموزش یریتمد گروه 4
 یرانتهران، ا ی،دانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرکز ی،و آموزش عال یآموزش یریتمد گروه 5
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 مقدمه
 ه ا  آن دارند.در تأمین اهداف سازمان کلیدی عامل انسانی، نقح بسیار  ترین مهمعنوان  بهان دیرم

 یو ش رای  جدی د   اوتمتف های همواره با وضعیت هتحوالت به وجود آمد متناسب با رشد تکنولوژی و
ه ای   توس عه شایس تگی   های جدید و یادگیری با آن، نیازمند مواجهه درستمنظور  که به روبرو هستند
کند تا آم ادگی بیش تری را ب رای اداره ح وزه      ها به مدیران کمک می توسعه شایستگی. باشند خود می

اثربخش ی  ن من و  ب ه   ایجاد هرگون ه تح ول در س ازما    تحت مدیریت خویح کسب نمایند. درواقع.
وس یله پ ر   تنها عنوان  به از جریان یادگیری هدفمند حمایتاست و اثربخشی مدیریت نیز به مدیریت 
 .تخصصی وابس ته اس ت   و فنیهای مختلف شایستگی اعم از عمومی یا  کارکنان در حوزه کردن خأل
عملک رد م دیران و    نظران علم سازمان براین باورند ک ه ب رای اف زایح ک ارایی و     و صاحب محققین

د. در کشورهای در حال رش د ب ه   ونمدیریتی متوسل ش های آموزش باید به ،بهسازی مدیریت سازمان
ی زیادی به آم وزش و  های درازمدت، بها ها و نبود برنامه سنتی بر سازمان یت رویکردهایدلیل حاکم
ادامه حیات ی ا   برایها  ازمانهای اجتماعی، س ، اما باگذشت زمان و توسعه نظامشود نمیداده یادگیری 

طور  به ها را تأمین حداقل منافع خود مجبورند نقا  قوت و ضعف عملکرد مدیران و نتایج تصمیمات آن
م دارس  . م دیران  ریزی کنند نسبت به اصالح و بهبود آن برنامهو بررسی قرار داده و  تأملمورد دائم 
 نظام آموزش ی نقح ممتازی در پیشرفت  یادگیریجریان تربیت و کنندگان  عنوان رهبران و هدایت به

ه ای   ه ای جدی د قرارگرفت ه و شایس تگی     طور مداوم در مع ر  ی ادگیری   جهت باید به دارند و ازاین
 ای خود را بهبود بخشند. حرفه
 

 طرح مسئله
در  .ترین، اصلی ترین و مهمترین نهادهای نظام اجتماعی هر کشور است وپرورش از حیاتی آموزش
جزای کلیدی این نظام، نقح مدیر از اساسی ت رین عناص ر بهب ود س ازمان در تحق ق اه داف       میان ا

کارکردی آن به شمار می آید. امیرمومنان علی )ع( می فرمایند نقح مدیر در جامعه به مثابه رش ته و  
م واح د ب ه ه     ها ی ک  که دانه ها و مهره ها را به هم ارتبا  داده و از مجموع آن نخ گردن بند است،

پیوسته به وجود می آورد. بدین ترتیب اگر رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده گشته و هم اهنگی و  
 (1331خورشیدی، همسویی خود را از دست می دهند. )نقل از:

ه ای فن ی و    ازمیان همه اشکال و سطوح مدیریت نیز مدیریت و رهبری مدارس بویهه هنرس تان 
سازی نیروی کار وافزایح قابلیت اشتغال و تولید در جامعه جایگاه  ای به دلیل نقح آن در آماده حرفه

 منحصر به فرد و حساس است.



 125...و یا و حرفه یها فن هنرستان یرانمد یا توسعه حرفه یسازنده الگو هایها و شاخص هابعاد، مؤلف ییشناسا

  
( بیانگر آن است که رسالت م دیران آموزش گاهی در توس عه نظامه ای     2013) 1یافته های اریک

و اگر مدیران نقح خود را به درستی انجام دهند تمام ارکان ی ک   اجتماعی بسیار حیاتی و مهم است
 ظام اجتماعی اصالح می شود.ن

های  حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان این بخح از نظام آموزشی یعنی هنرستان
 ای و کاردانح را به مرکز توسعه و موتور محرکه نظام اجتماعی واقتصادی تبدیل کرد؟ فنی و حرفه

ه ای   آموزشگاهی هنرستانتوسعه حرفه ای مدیران "پاسخ یک عبارت ساده اما بسیار مهم است: 
و  ها است ای، مفهومی برای پوشح طیف گسترده از فعالیت. توسعه حرفه" ای و کاردانح فنی وحرفه

 (.2002، 2اند )کرفت های اولیه خود را به اتمام رساندههدف آن کمک به یادگیری مدیرانی که آموزش
فته، در این زمینه مطالعات بررسی پیشینه موضوع نشان می دهد علی رغم تالش های صورت گر

باید ازنظر کیفی تقویت شوند. بارزترین دلیل بر لزوم پرداختن به این موض وع، آن اس ت ک ه الگ وی     
ها، وجود ندارد و ب ر هم ین اس اس ابع اد،      بومی و نسبتاً جامع برای توسعه حرفه ای مدیران هنرستان

باید بر اساس طراحی ش ود   ها ران هنرستانهای بهبود و توسعه مدی هایی که برنامه ها و شاخص مؤلفه
ه ای توس عه    این نیاز به قدری جدی است که می توان گفت بخح اعظم ی از برنام ه  . روشن نیست

مدیران در آموزش وپرورش، در بهترین شرای  اغلب ناظر به بهبود ابعاد دانشی آنان است، حال آنک ه  
عاد متفاوت تری نظیر توانایی، مه ارت و نگ رش   مدیران به طور جدی تری نیازمند توانمند شدن در اب

م ی   ها هنرستان رانیای مد توسعه حرفه یسازنده الگو های شاخص وها  ابعاد، مؤلفه ییشناساهستند. 
تواند به مثابه قطب نمایی مسیر حرکت نظام آموزشی را در جهت توانمن د س ازی م دیران و طراح ی     

ه ای   مدیران منابع انسانی را در مقول ه ط رح ری زی برنام ه    های بهبود برای آنان معین سازد و  برنامه
 توسعه شایستگی از روزمره گی به برنامه ریزی هدفمند و اثربخح کمک نماید.

 پهوهح حاضر در صدد پاسخگویی به سواالت زیر است:
 ها کدامند؟ ای مدیران هنرستان های سازنده توسعه حرفهها و شاخص ابعاد، مؤلفه

 ها کدام است؟ ای مدیران هنرستان ی توسعه حرفهالگوی مناسب برا

 الگوی مزبور از دیدگاه کاربران چگونه ارزیابی می شود؟

 هدف پهوهح
ای مدیران  های سازنده الگوی توسعه حرفهها و شاخص هدف پهوهح حاضر، شناسایی ابعاد، مؤلفه

 ها از دیدگاه خبرگان و ارزیابی آن از دیدگاه کاربران است. هنرستان

                                                 
1. ERIC: Educational Resources Information Resarch 

2. Craft 
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 یشینه پژوهشپ
ای مدیران پهوهح های داخلی و خارجی متعددی انجام شده ک ه در ج دول    در مورد توسعه حرفه
 ها اشاره شده است: زیر به برخی از آن

 نام ونشان سال موضوع نتیجه پهوهح

به ارائه الگویی جهت سنجح نظام شایسته ساالری در ب ین م دیران بان ک ص ادرات     
های مدیران بانک ص ادرات ب ه ج ز     که بین انواع شایستگی پرداختند. نتایج نشان داد

 های شخصیتی در سطوح مختلف مدیریتی، ارتبا  معناداری وجود دارد.شایستگی
 

طراحی الگوی س نجح  
شایستگی برای م دیران  
بان  ک ص  ادرات اس  تان 

 زنجان

1334 
درودی و 

 همکاران

های حرفه ای م دیران  با توجه با یافته های بخح کیفی، مشخص کرده که صالحیت 
 مدارس متوسطه شامل: ویهگیهای روانشناختی، مهارت، دانح ونگرش می باشد

 

ارائ  ه الگ  وی ص  الحیت 
های حرف ه ای م دیران   

 مدارس متوسطه
1334 

و  فرزان         ه
 همکاران

از  تحص یلی  مق اطع  آم وزش  کارش ناس مس ئوالن   برخ ورداری  در این پهوهح میزان
 و توان ایی  مه ارت،  دان ح،  در شناسایی ش ده ک ه   حرفه ای صالحیت های های مؤلفه

 و میانگین رتبه باالترین دارای دانح مؤلفه و بوده زیاد حد در و شغلی فردی ویهگیهای
 مؤلف ه  و ش غلی  و فردی ویهگی مهارت، مؤلفه ترتیب به. بعدازآن بود اولویت ترین مهم
 دس ته بن دی   از ی ان پا در. م ی باش د   معن ی دار  آم اری  نتایج ازنظ ر  می باشد. توانایی
 شناس ایی  حیط ه  چهار در اصلی مؤلفه 32 مؤلفه، تعداد زیر 33 تعداد ادغام و موضوعی
 شده است.

 ارزی   ابی و شناس   ایی
 حرف  ه ای ص  الحیتهای

 کارشناس   ان مس   ئول 
 تحصیلی مقاطع آموزش

 ش هر  آموزش وپ رورش 
 راهکارهای ارائه و تهران
 آن ارتقا 

 حسینی 1335

 س ه  در را اس تعداد  با مدیران ای حرفه توسعه توان دهدکه می می نشان پهوهح نتایج
 ب ه  م دیران  ف ردی، تش ویق   توس عه  فرص ت  ایجاد شغلی، توسعه فرصت ایجاد: مؤلفه
 کرد. خالصه خود، بهسازی

 

 ه  ای مؤلف  ه شناس  ایی
 مدیران ای حرفه توسعه
 دبیرس تان  در استعداد، با

 تهران، غیردولتی های

1331 
ن   وراد ص   دیق 

 ودیگران

شامل )ویهگی ه ای ف ردی، مه ارت ه ای      الگوچهار معیار اصلی  :نتایج به دست آمده
در کن د و  را بی ان م ی   ش اخص  13مدیریتی، توانایی های فردی و عوامل س ازمانی( و  

های مدیران منابع انسانی بخ ح دولت ی ب ا تاکی د ب ر       نهایت مدل فرایندی شایستگی
 شده است.سیاستهای کلی نظام اداری ارائه 

 بهس ازی  الگ وی  ارائ ه 

 آموزش در انسانی منابع

 وپرورش
1331 

بیگ       دلی و 
 همکاران

آم وزان و معلم ان،    آمده، ایفای نقح م دیریتی، حمای ت دان ح    دست بر اساس نتایج به
ت رین   ج ویی از مه م   شخصیت مدیر، احترام به دیگران، دغدغه بهبود آموزش، مشارکت

آین د. الگ وی    ردمطالع ه ب ه ش مار م ی    های الگوی رهبری غالب در م دارس مو  ویهگی
آم وزان و   رهبری بین فردی، الگویی است که بر رواب  نزدیک رهبران با معلمان، دانح

 نفعان تمرکز دارد دیگر ذی

شناس   ایی و توص   یف  
الگوی رهب ری غال ب و   
ویهگ   ی ه   ای آن در  
م        دارس دوره دوم 
 متوسطه شهر بیرجند

1338 
زارع وهمک  اران 

 پهوهشی

 لیرا تش ک  هی  مقوله ثانو 15و  هیمقوله اول 51کد باز،  153 ت،یوهح در نهاها په افتهی
بع د   5به  دیبا کیآموزش الکترون یعلم اتیه یتوسعه اعضا ینشان داد برا جیداد. نتا
بع د(،   2)ب ا   ییبعد(، توسعه توانا 3بعد(، توسعه مهارت )با  4: بعد توسعه دانح )با یاصل

 
ای  الگوی توس عه حرف ه  

اعض  ای هی  ات علم  ی  
1338 

پ     ورکریمی و 
 رمضان ور



 121...و یا و حرفه یها فن هنرستان یرانمد یا توسعه حرفه یسازنده الگو هایها و شاخص هابعاد، مؤلف ییشناسا

  
آم   وزش الکترونیک   ی   بعد( توجه نمود. 3ها )با  یهگیه وبعد( و توسع 3توسعه نگرش )با 

 کشور
 یه ا  گ روه  رانیم د  یا توسعه حرفه یها مقاالت مرتب ، مؤلفه بی: بر اساس ترکجینتا

امل: ش   یاص ل  ۀرا در پ نج مقول    یه ا و مؤسس ات آم وزش ع ال     در دانش گاه  یآموزش
 یه ا  مه ارت  ،یپهوهش یها مهارت ،یآموزش یها مهارت ،یتیری/مدیرهبر یها مهارت
حاص ل از   یاصل ۀ: پنج مقولیریگ جهینت .مشخص نمود یا مشاوره یها و مهارت یفرد
توس عه   یه ا  برنام ه  یطراح   یاث ربخح ب را   ییالگ و  تواند یم ب،یفراترک ۀمطالع نیا

باش د و   یه ا و مؤسس ات آم وزش ع ال     انشگاهدر د یآموزش یها گروه رانیمد یا حرفه
داش ته   یها و مؤسسات آموزش ع ال  آموزش در دانشگاه تیفیک یدر ارتقا یدیمف جینتا
 دباش

توس   عه  یه   ا مؤلف   ه
 رانیم     د یا حرف     ه
 یآموزش    یه   ا گ   روه
ه ا و مؤسس ات    دانشگاه
 یآموزش عال

 همکاران ابیلی و 1333

و  مؤلفه 23، بعد 4دیران آموزشی دارای نتایج پهوهح نشان داد که الگوی شایستگی م
 :اس                                ت ش                                اخص 131

ی: خدامحوری، حق مداری، عدالت خواهی و ظل م س تیزی،    مؤلفه 5بعد ارزشی با -الف
ی:  مؤلفه 5بعد نگرشی با -شاخص. ب 25معادباوری و آخرت گرایی و والیت مداری و 

م دیریت و  نگرش به هستی، نگرش به انسان، نگرش ب ه دنی ا و آخ رت، نگ رش ب ه      
ی: اخ ال،، اعت دال، امی د،     مؤلفه 10بعد منشی با -شاخص. ج 25نگرش به نظارت و 

ش اخص.   34توکل، تقوا، ذکرخدا، شکرگزاری، وفای به عهد، شرح صدر و امانت داری و  
ری زی، توان ایی س ازماندهی، توان ایی ایج اد       ی: توانایی برنامه مؤلفه 3بعد دانشی با -د

، توانایی توانمندسازی، توانایی ارزیابی، توانایی ایج اد فرهن     انگیزش، توانایی رهبری
 .شاخص 41مطلوب سازمانی، توانایی تصمیم گیری و توانایی نظارت و کنترل و 

 یابی   و اعتبار یطراح   
 یس    تگیشا یالگ    و
 انیمدارس بر بن رانیمد
 میقرآن کر یها آموزه

1333 
 پی     ری و

 همکاران

نتیجه نهایی پهوهح که  وپرورش استان اصفهان در آموزش یفاز یبر روش دلف یمبتن
مراتبی مربو  ب ه معیاره ای شایس تگی ش امل معیاره ای       در قالب یک ساختار سلسله

زیرمعی ار ت دوین    14معی ار فرع ی و    12اصلی، فردی، شغلی و س ازمانی و همنن ین   
 .گردید

سلس  له مرات  ب   نی  یتع
 یس   تگیشا یاره   ایمع
 مدارس رانیمدای  حرفه

1333 
 عص         اری

 وهمکاران

توان ایی ه ای    ش امل:  را مدیران وشایستگی صالحیت خود، پهوهح مفهومی مدل در
 وظرفیتهای تواناییها کاربردی، ظرفیتهای و تواناییها اجتماعی، شایستگیهای مدیریتی،

 نموده اند. اعالم شایستگی فرا و شناختی

شایس تگی   مدل طراحی
 :م دیران  برای ای حرفه

 م  وردی از مطالع  ه

 کره در میانی انمدیر

 کان  وهمکاران 2015

 اس تانداردهای  ت رین  مه م  که داد نشان ای برای رهبران آموزشی استانداردهای حرفه

 :باش د  م ی  زی ر  ش امل م وارد   ای، حرف ه  توس عه  برنامه در مدیران مدارس ای حرفه

 رعای ت  و م داری  اخالق آموزشی، رهبری های بنیادی ارزش و انداز چشم مأموریت،

 آموزش درسی، و آموزشی برنامه و پاسخگویی، سازمانی عدالت تخصصی، هایهنجار

 ه ای  قابلی ت  ارتقای آموزان، از دانح حمایت و مراقبت فرایند ارزیابی، های شیوه و

 ب ه  کارکن ان،  و ب رای معلم ان   ای حرف ه  های برنامه تدوین مدرسه، کارکنان ای حرفه

مدرس ه،   ب ه  مرب و   انجم ن ه ای   و خ انواده ه ا   ظرفیت های از استفاده و کارگیری
 .مدرسه جانبه همه بهبود و مدیریت اصول رعایت و مداری پهوهح

روش های مل ی هی ات   
م  دیره ب  رای م  دیران   

 آموزش وپرورش
 رستون 2015
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در شایس تگی   مهارت های خالق انگیزه، دانح تخصصی، نتایج نشان داد عواملی مانند
 ک رد یرو کی  عنوان مرجع در توسعه  تواند به یشده م جادیمدل ا یک مدیر تاثبر دارند.

 انتخاب مدیران شایسته می باشد. یبرا ک ارچهی

 

ه  ای  م  دل شایس  تگی 
 یپ  روژه ب  را  رانیم  د

صنعت ساخت و س از در  
 لهستان

 کریستاف 2011

 و ف ردی  و شخص یتی  ویهگیهای سازمانی، عامل سه است، داده نشان پهوهح نتایج
 .است مدیریت شایستگی بر مؤثر عوامل از نقشی فاکتورهای

 در م  وثر عوام  ل

 ای شایس   تگی حرف   ه 
 پرستاران مدیریت

 1گاناوان 2018

وپرورش و توسعه منابع انس انی   مدیریت در آموزش ای، حرفه توسعه این پهوهح جهت
 انجام شده است. برای سیستم های تضمین کیفیت آموزش عالی،

 ه ای  شیوه و ها نظریه س ن. دهد می ارائه را ای حرفه پیشرفت اصلی های جنبه ابتدا
. کن د  م ی  م رور  معلم ان  و نه ادی  رهب ران  گ ذاران،  سیاس ت  برای را ای حرفه توسعه
 زمین ه  در مح دود  ادبیات پهوهح به این. است شده ارائه توصیه و بحث یک سرانجام،
 سیاس ت  ب رای  کالن سطح در و نهادی رهبران برای متوس  سطح در ای حرفه توسعه
 کند. می ککم گذاران

 ای حرف ه  توس عه  بررسی
 گ ذاران،  سیاست بین در

 معلمان و نهادی رهبران
 نگوین 2018

و توانایی  کنند که منابع شرکت ها و فرآیندهای داخلی یافته ها این دیدگاه را تائید می
که هیئت مدیره ها را قادر می سازد ت ا ای ن من ابع را ب رای ح ل موض وعات        ای حرفه

ل ذا   .بس یار ض روری اس ت   ، د، برای موفقیت بلند مدت یک ش رکت پینیده همراه کنن
 های ذکر شده توجه شود. جهت موفقیت یک سازمان الزم است به مؤلفه

در  رهیم  د ئ  تیه ریت  أث
 کی  بلند مدت  تیموفق
 سازمان

 لیو وهمکاران 2020

از  الگوهای ارائه شده توس  صاحب نظ ران، ب ا توج ه ب ه اینک ه اغل ب ب رای س ازمانهایی غی ر         
ای و  ه ای فن ی حرف ه    اند، قابلیت کمی برای تعم یم در س طح هنرس تان   وپرورش تدوین شده آموزش

کاردانح را دارند، این در شرایطی است که آموزش وپرورش در این زمینه از یک طرف نیازمند الگوی 
امع علم ی  بومی و همسو با تعابیر به کار رفته در اسناد تحولی نظام از جمله، مب انی نظ ری نقش ه ج     

ه ا، کفای ت الزم را    ه ا و ش اخص   در تبیین ابعاد، مؤلف ه  ( است و از طرفی اغلب الگوها،1383) کشور
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ها  ندارند. به همین دلیل نیازمند الگویی نسبتاً جامع برای ترسیم معیارهای شایستگی مدیران هنرستان

( 1330سند تحول بنی ادین، سند تحول بنیادین )مبانی نظری  ترازهستیم تا ویهگی های یک مدیر در 
ها را ب رای برنام ه    ای مدیران هنرستان را مشخص نماید و ابعاد شایستگی و مالک های توسعه حرفه

 ریزان آشکار سازد.
 روش پهوهح

و ازنظ ر   کیفی و کم ی( ) این پهوهح ازنظر هدف کاربردی، ازنظر داده ها از نوع آمیخته اکتشافی
جامع ه   داده بنیاد خودظهور و در بعد کمی پیمایشی مقطعی اس ت.  ماهیت و نوع مطالعه در بعد کیفی،

آماری پهوهح حاضر را همه خبرگان این حوزه تشکیل می دهند. در بعد کمی جامع ه آم اری م ورد    
های استان تهران ب ا   ای شهرستان های فنی وحرفه پهوهح، شامل همه مدیران آموزشگاهی هنرستان

گیری  باشند. روش نمونه زن می 81 مرد و 131شامل  نفر 224 عدادتحصیالت کارشناسی و باالتر به ت
گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند گلول ه برف ی و در بخ ح کم ی، روش      در بخح کیفی، روش نمونه

گی ری هدفمن د، ودر    حجم نمونه در بخح کیفی ب ا روش نمون ه   ای است. گیری تصادفی طبقه نمونه
 54 مدیر م رد و  81نفر، شامل  141مونه مورگان به تعداد بخح کمی، به کمک جدول تعیین حجم ن

مدیر زن برآورد گردید. ابزارسنجح در بخح کیفی، یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که به مدد 
در سه ران د(  ) فرایند مصاحبه، بارش فکری و فن دلفی کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد.

صاحبه با نفر هجدهم همگرایی حاصل شد و به اشباع نظ ری رس ید، ب ه    بر روی خبرگان اجرا و در م
ک رد. در بخ ح کم ی، پ ن از اش باع       ارائه نمیرا های بیشتر، اطالعات جدیدی  که مصاحبه نحوی

نظری خبرگان در مورد فرم مصاحبه، فرم مذکور از طریق دادن پیوست به شاخص ها ب ه پرسش نامه   
ه صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد. روای ی و اعتب ار اب زار    تبدیل و بر روی گروه نمونه که ب

اجماع داده ها، اجماع پهوهشگران و اجتماع تئ وری  ) سنجح در بخح کیفی به مدد اجماع سه سویه
به دست آمدو در بخح کمی، اعتبار با آلفای کرونباخ و روایی نی ز ب ا اس تفاده از    ( ها و روش شناسی

روش های گردآوری اطالعات در پهوهح حاضر در بخح کیفی مشتمل  .محاسبه گردید CVRروش 
 بر این مراحل انجام شد.

پن از مطالعه قابل توجهی از تئوری ها، الگوها، مدل ها و یافته، شاخص ها به مدد کدگذاری باز 
ه ا و   های احصا شد و به مدد کدگذاری محوری در قال ب ابع اد، مؤلف ه    احصا  گردید در ادامه شاخص

بندی و در قالب یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته تنظیم و در اختیار خبرگ ان ق رار    شاخص ها دسته
س ن پاسخ سؤال اصلی و سؤال های فرعی  گرفت. این روند تا رسیدن به اشباع نظری استمرار یافت.

ه ای نه ایی    ه ا وش اخص   مؤلف ه  و در نهایت ابعاد، ها استخراج و تدوین شد؛ یعنی الگو، ابعاد و مؤلفه
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در بخح کمی  اولویت بندی و در قالب یک الگو ترسیم شد و در پایان توس  خبرگان اعتبار یابی شد.
پرسش نامه م ذکور ب ر     نیز ابتدا فرم مصاحبه اشباع شده از طریق وزن دهی به شاخص ها تدوین شد.
ودنی ها ب ه ص ورت   روی گروه نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا گردید. پاسخ آزم

( به مدد آزمون تحلیل عاملی تأییدی Lisrel 8.8) دستی محاسبه و س ن در بسته نرم افزاری لیزرل
ها  ها و شاخص ها توس  مدیران هنرستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این ترتیب ابتدا، مؤلفه

 شد.مورد سنجح قرار گرفت، س ن به مقایسه مرحله کمی و کیفی پرداخته 
مص احبه، ف ن   ) تجزیه و تحلیل داده ها در بخح کیفی به مدد کدگذاری باز، محوری و انتخ ابی 

و  انجام شد. در بخح کمی ابتدا به توص یف داده ه ا پرداخت ه ش د؛     دلفی و بارش مغزی با خبرگان(
. به تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد س ن تحلیل داده ها صورت گرفت و از آزمون های موسوم

مستقل و آنالیز واری انن ی ک راه ه     Tهای جانبی بررسی شد و از آزمون های آماری  در نهایت یافته
 -برای بررسی اطالعات دموگرافیک و برای اطمینان از نرم ال ب ودن جامع ه از آزم ون ک الموگروف      

 اسمیرنوف استفاده گردید.
 های تحقیق یافته
 ی در سه مرحله انجام شد.تحلیل بخح کیفی از طریق فرایند کدگذار الف:

 ش اخص بدس ت آم د.    141ه ا، در مجم وع   از بررسی های اولیه و مصاحبه ها برای یافتن گوی ه 
ها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز، تدوین شده و س رجای   ها، ویهگی قولهکدگذاری باز( در گام بعدی م)

 اف زوده ش د. س رانجام   گرفت. کد های جدی دی شناس ایی، تحلی ل و ب ه ک دهای قبل ی       خ ود ق رار 
ها و ش اخص ه ا    های احصا  شده را در قالب ابعاد، مؤلفه پهوهشگر با استفاده از یادداشت ها، شاخص

( کدگذاری محوری) مقوله بندی و چارچوب مفهومی اولیه را برای شکل بندی نظریه طبقه بندی کرد.
نتایج به دست آم ده از مرحل ه    (یکدگذاری انتخاب) قوله آغاز شد.فرآیند یک ارچه سازی بهبود م س ن

کدگذاری محوری در قالب یک فرم نیمه ساختاریافته تنظیم شد و با به ره گی ری از مص احبه و ف ن     
 به شرح زیر صورت بندی شد. شاخص 320مؤلفه و  33 بعد، 10دلفی پن از اشباع نظری در 
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 ها هنرستان یران آموزشگاهیمد ای حرفهتوسعه  سازنده الگوی های شاخصو  ها مؤلفه ابعاد،

 ابعاد ها مؤلفه شاخص ها ابعاد ها مؤلفه شاخص ها

 همکاری وهم دلی 1
مهارت های میان 

 فردی

 دانح عمومی 3

 دانح
 مدیریت آموزشی 4 تیم سازی 5

 مدیریت آموزشگاهی 3 ارتبا  موثر 3
 دانح تخصصی 11 شبکه سازی 1

 ذی نفع مداری 8

مهارت های تعالی 
 وبهبود

1 
نگرش به منابع 
 انسانی

 نگرش

 5 هوشیاری سازمانی 10
تحول  نگرش به تغییر،
 وبهبود

 1 تغییر وبهبود 10
نگرش به مشارکت 
 ذی نفعان

 5 اقتدار 1
به تعلیم  نگرش

 وتربیت

1 
نفوذ آرمانی 
 یمهارت ها وکاریزماتیک

تحول  یرهبر
 نیآفر

5 
فنی  های آموزش

 ومهارتی ای حرفهو
 کارآفرینانه 3 انگیزش الهام بخح 1

 تفکر استراتهیک 3 ترغیب ذهن 1

 یها ییتوانا
 یوذهن یفکر

 تفکر تحلیلی 3 توجه ومالحظات فردی 5

 یمهارت ها ای حرفه 12
 یو شغل ای حرفه

 حل مسئله 8
 تفکر خالق 1 فنی وتخصصی 1

 اعتماد به نفن 15

مهارت های روان 
شناختی و 
 شخصیتی

 ومیعم 1
 ای حرفه 11 مسوولیت پذیری 10 یتیریمد ییتوانا

 فنی وتخصصی 11 صداقت 10

1 
کمال جویی ورشد 

 ای حرفه
 انگیزش افراد 5

مهارت های 
مدیریتی 
  عملکردی

 آموزش توسعه 3

3 
 ریزی برنامه

 وسازماندهی

 نتیجه گرایی 1
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نفر از خبرگ ان   18بدست آمده، با اخذ نظرات های  ها و شاخص در پایان بخح کیفی، ابعاد، مؤلفه
اد س واالت ب ا   د شان صورت گرفت که نتایج ن CVRها با آزمون  وزن دهی شد و تحلیل محتوایی آن

 توجه به مقدار بدست آمده روایی قابل قبول دارند.
 ای مدیران های الگوی توسعه حرفهروایی و اعتبار ابعاد و مولفه

 اعتبار CVR روایی ها مؤلفه اعتبار CVR روایی ابعاد

 885/0 30/0 دانح عمومی 34/0 31/0 دانح

 834/0 31/0 مدیریت آموزشی

 811/0 32/0 مدیریت آموزشگاهی

 818/0 33/0 دانح تخصصی

 311/0 31/0 نگرش به منابع انسانی 83/0 35/0 نگرش

 322/0 83/0 نگرش به تغییر، تحول وبهبود

 324/0 32/0 ارکت ذینفعاننگرش به مش

 311/0 81/0 به تعلیم وتربیت نگرش

 311/0 32/0 ای و مهارتیآموزشهای فنی و حرفه

 323/0 88/0 کارآفرینانه

های فکری توانایی
 وذهنی

 31/0 34/0 تفکر استراتهیک 31/0 331/0

 33/0 35/0 تفکر تحلیلی

 318/0 34/0 حل مسئله

 33/0 83/0 قتفکر خال

 34/0 31/0 عمومی 32/0 338/0 مدیریتی توانایی

 33/0 88/0 ای حرفه

 30/0 32/0 فنی و تخصصی

مهارتهای مدیریتی 
 عملکردی

 34/0 30/0 انگیزش افراد 34/0 311/0

 31/0 83/0 آموزش توسعه

 34/0 31/0 ریزی وسازماندهی برنامه

 88/0 81/0 نتیجه گرایی

 32/0 31/0 همکاری وهم دلی 33/0 304/0 ارتهای میان فردیمه

 34/0 30/0 تیم سازی

 31/0 32/0 ارتبا  موثر

 83/0 30/0 شبکه سازی

 35/0 81/0 ذی نفع مداری 83/0 343/0 مهارتهای تعالی و بهبود

 35/0 31/0 هوشیاری سازمانی

 34/0 32/0 تغییر و بهبود

 32/0 33/0 اقتدار

 31/0 31/0 نفوذ آرمانی و کاریزماتیک 30/0 343/0مهارت های رهبری 
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 33/0 88/0 انگیزش الهام بخح تحول آفرین

 32/0 34/0 ترغیب ذهن

 33/0 33/0 توجه و مالحظات فردی

 ای حرفهمهارت های 
 وشغلی

 31/0 30/0 ای حرفه 32/0 83/0

 81/0 33/0 فنی و تخصصی

های روان مهارت 
 شناختی و شخصی

 31/0 35/0 اعتماد به نفن 32/0 331/0

 33/0 83/0 مسئولیت پذیری

 32/0 31/0 صداقت

 34/0 30/0 ای حرفهکمال جویی و رشد 

 

 

 ب: تحلیل بخح کمی
های سازنده آن  ها وشاخص مؤلفه ابعاد، تحلیل بخح کمی برای پاسخگویی به سوال ارزیابی الگو،

ها از دیدگاه گروه نمونه ای که به صورت تصادفی از جامعه انتخ اب ش ده ص ورت     ت بندی آنواولوی
در این بخح ابتدا به توصیف داده ها و تبیین اطالع ات دموگرافی ک پرداخت ه ش د و س  ن       گرفت.
کجی  انحراف معیار، شاخص حداقل، حداکثر، میانگین، 1های توصیفی عامل های پهوهح در  شاخص

در گام بعد آزمون نرمال بودن دادها انجام شد و در ادام ه از تحلی ل ع املی     لخیص شد.و کشیدگی ت
های شناسایی شده در بخح کیفی از ی ک س اختار    تائیدی برای مشخص کردن این نکته که شاخص
نتایج این بخح در قالب جداول مرتب  ارائ ه ش ده    .عاملی هماهن  برخوردارند یا خیر استفاده گردید

 است.
 یف داده هاتوص

 می باشد. تحصیالت و سابقه کار به شرح زیر ویهگی های نمونه آماری به تفکیک سن، حوزه تحصیلی، جنسیت،

 سن تعداد درصد تحصیالت تعداد درصد

 سال 40تا  31 28 3/13 کارشناسی 13 51

 سال 50تا  41 100 3/10 کارشناس ارشد 53 8/41

 سال و باالتر 51 13 2/3 دکتری 3 1/2

 جمع 141 100 جمع 141 100

 حوزه تحصیلی تعداد درصد سابقه کار تعداد درصد

 علوم انسانی 15 2/53 سال 15تا  10 25 1/11

 فنی مهندسی 54 3/38 سال 20تا  11 35 8/24

 علوم پایه 1 3/4 سال 25تا  21 23 1/20

 هنر 5 5/3 سال 30تا  21 45 3/31

 از دست رفتهداده  1 1/0 سال و باالتر 31 1 5
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 جمع 141 100 جمع 141 100

 جنسیت تعداد درصد 

 مرد 81 1/11

 زن 54 3/38

 جمع 141 100

 

 نفر نمونه آماری بررسی شده 141در بخح توصیف داده های این پهوهح روشن شده است که از 
درصد(  2/53 معادل) نفر 15تعداد  درصد( در رشته های مختلف فنی و مهندسی، 3/38نفر )معادل  54

درصد( در رشته هن ر   5/3نفر )معادل  5در رشته های علوم انسانی و گرایح های مختلف مدیریت و 
درصد( در گرایح های مختل ف   22 ها )معادل نفر از آن 30تحصیل کرده اند و فق  تحصیالت تعداد 

پرداختن به توسعه  و این امر ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی است؛ مدیریت، مدیریت آموزشی، برنامه
 ها را ضروری ساخته است. ای مدیران هنرستان حرفه

 های توصیفی عامل های پهوهح شاخص
حداقل، حداکثر، می انگین، انح راف معی ار،    ) های آماری توصیفیمنظور تلخیص مطالب از روش به

ؤلفه نگ رش  کجی و کشیدگی( استفاده شد که نتایج زیر نشان می دهد باالترین میانگین مربو  به م
( است همننین توزیع 3513/1( و کمترین میانگین مربو  به بعد دانح با )1514/1به تعلیم وتربیت )

ها دارای کجی منفی هستند. به عبارتی دیگر نمرات اکثر افراد در این مقیاس  نمرات همه ابعاد و مؤلفه
ب ه نعل یم وتربی ت، نگ رش      نگرش)های آن  از میانگین بیشتر است. توزیع نمرات بعد نگرش و مؤلفه

ای و مهارتی و نگرش به  حرفه|های فنی، کارافرینانه، نگرش به تغییر وتحول وبهبود، نگرش به آموزش
منابع انسانی( بیشترین کجی و توزیع نمرات مؤلفه دانح مدیریت و مدیریت آموزشی، نتیجه گرایی و 

 مهارت فنی و تخصصی، کمترین کجی را دارد.
ها دارای کشیدگی مثبت هستند. بدین معنی که نمره اکثر افراد در  مه ابعاد و مؤلفهتوزیع نمرات ه 

ه ای آن   و مؤلف ه ( 228/38توزی ع نم رات بع د نگ رش )     ها نزدیک به میانگین قرار دارد.این مقیاس
ه ای مه ارت فن ی     ( و مؤلف ه 150/11) بیشترین کشیدگی و توزیع مؤلف ه دان ح م دیریت آموزش ی    

شبکه سازی و دانح مدیریت آموزشگاهی کمترین کشیدگی را دارد. لذا ب ا   گرایی،نتیجه  وتخصصی،
است، توزیع نمونه مورد  3ها، که کمتر از  توجه به انحراف معیار به دست آمده به تفکیک ابعاد و مؤلفه

 توان گفت که نمونه کامالً معرف جامعه مورد نظر می باشد.نظر نرمال است و می
 
 

 هاتحلیل داده
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های پهوهح، به های آماری مولفهن از توصیف جمعیت شناختی نمونه و همننین ارائه مشخصهپ

ها ازنظر نرمال بودن و س ن پاسخ ب ه  ها در دو بخح پرداخته شده است. ابتدا توزیع دادهتحلیل داده
 های پهوهح از طریق آزمون تحلیل عاملی تاییدی ارائه شده است.سوال

منظ ور اطمین ان از نرم ال ب ودن جامع ه از آزم ون        ه ای پارامتری ک ب ه   جهت استفاده از آزم ون 
 زیر ارائه شده است. به شرحکلموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج آن 

 تعداد K-S درجه آزادی داری معنیسطح 

381./ 131 341/0 141 

ت آمده معنادار ( به دسk-Sدهد که )نتیجه به دست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان می
ه ای پارامتری ک   مندی از آزم ون نیست و این موضوع بیانگر نرمال بودن توزیع است. لذا امکان بهره

منظ ور تعم یم نت ایج ب ه      باشد. در بخح کمی پهوهح بههای این پهوهح مهیا میبرای تحلیل داده
ه شد اس ت ب رای انج ام    ای که از آن استخراج شده است از آزمون تحلیل عامل تائیدی استفادجامعه

شده  ای استفاده های فنی و حرفه نفر از مدیران آموزشگاهی هنرستان 141تحلیل عاملی تائیدی ازنظر 
های شناسایی شده از ها و شاخص ایم که آیا ابعاد، مؤلفهاست و به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده

 باشند؟ دار مییک ساختار عاملی هماهن  در قالب الگوی پیشنهادی برخور
ه ای   ه ا و ش اخص   مؤلف ه  ابع اد،  "نخستین یافته پهوهح حاضر معطوف به این سوال است ک ه  

 ها کدام است؟ ای مدیران هنرستان سازنده الگوی توسعه حرفه
 یافته ها نتیجه تحلیل و بررسی دو بخح زیر است:

 
 ر می باشد:زی در بخح کیفی، ابعاد سازنده الگوی مذکور به ترتیب اولویت به شرح

 
 ای های فنی و حرفه ای مدیران هنرستان ابعاد سازنده الگوی توسعه حرفه

 بعد مهارت های میان فردی-1 بعد دانح-1
 بعد مهارت های مدیریتی تعالی وبهبود-1 بعد نگرش -2
 بعد مهارت های رهبری تحول آفرین-8 بعد توانایی های فکری وذهنی-3
 و شغلی ای حرفهبعد مهارت های -3 بعد توانایی های مدیریتی-4
 بعد ویهگی های روان شناختی و شخصیتی-10 بعد مهارت های مدیریتی عملکردی-5
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ب ا   بدس ت آم ده   افت ه ی خص و،  بخح کیفی است. درای ن  های یافتهبخح کمی نیز دقیقاً مؤید 
 و یری  پ (،1333) وهمک اران  اری(، خ دا 1333) وهمک اران  ف ر یخن؛ همن ون  یپهوهش گران  یها افتهی

 (،2020) لیو ،(1338طلوعیان ) (1338) همکاران زارع و (،1333) وهمکاران عصاره (،1333) همکاران
 دارد. ی( همخوان2015) لیکاما (،2011) کریستاف (،2018) گاناوان

دانح بر معلومات نظ ری م دیران، دان ح اداره    : بعد (شاخص 38بعد اول، دانح )با چهار مؤلفه و 
ی ستگیابعاد شا ریسای بنا ریز و سازمان برای کلیدی شایستگی یک. ریت داللت داردکردن و علم مدی

س از ب ه    زمین ه  و یفک ر  یری، انعط اف پ ذ  ه ا یریگ میتص م  تیفیاست که موجب ک یو عنصر است
 گردد یبالقوه افراد م های استعدادریسا یریکارگ

و شرای   می شوندددى ناشى رفتارها از عوامل متع: (شاخص 31با شح مؤلفه و ) بعد دوم، نگرش
اما همه این عوامل و شرای ، رفتار را  ؛ها مؤثر است هاى گوناگونى در شکل گیرى و تعدد آنو موقعیت

توان بیان ک رد ب دون نگ رش مثب ت و     . به جرات میدهندها جهت مىدر بسترهایى همساز با نگرش
 رساند.منزل مقصود نمی او را به سر وی دیگر هایهرگزشایستگیهمه جانبه یک مدیر، 

شاخص(: این بعد، خص لتی ب ا ثب ات و     32با چهار مؤلفه و ) بعد سوم، توانایی های فکری وذهنی
وسیع را مصور می سازد که شخص را به دستیابی و نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکری مقید 

ذهنی توسعه یافته تر باش ند  -ها هرچه مدیران از لحاظ توانایی های فکری کند. درواقع در سازمان می
قدرت افراد برای مدیریت عملکرد بهتری خواهند داشت. هرچه این توانایی ها در مدیران تقویت شود 

وری ف ردی و س ازمانی    در جهت ارتق ای به ره  و  در حیطه فردی و سازمانی ها آنعملکرد  بر رفتار و
 افزایح می یابد.

 شاخص(: این توانایی ها می توان د عم ومی،   33 و مؤلفه سه با) توانایی های مدیریتی چهارم، بعد
مؤلفه ی ذاتی مدیریت است که ب ه  بخشی از  ای یا فنی، تخصصی باشد. توانایی های مدیریتی حرفه

توج ه ب ه مس ئله توان ایی ه ای       ت وان ب دون   نمی وسیله آموزش متبلور شده و صیقل داده می شود.
 یا تغییر و تحولی را پیح برد. مدیریتی، مدیریت مناسبی را اعمال کرد و

ش اخص(: منظ ور از مه ارت     23 و مؤلف ه  باچه ار ) پنجم، مهارت های م دیریتی عملک ردی   بعد
د ن  توان که م ی  هایی هستند توانایی مدیریتی عملکردی، توانایی مدیران در ابعاد عملی است و شامل

در  .دنش و  در عملک رد نی ز آش کار م ی    و نه تنها در ظرفیت بلکه  ندد، لزوماً ذاتی نیستنتوسعه پیدا کن
مقایسه تعاریف مربو  به مهارت و توانایی باید به این مطلب اشاره کرد که توانایی و مهارت دومقول ه  

اما م رز ب ین آن دو از ه م جداس ت. توان ایی خصیص ه ای ع ام و      انی دارند،ای هستند که هم پوش
زمان ب س  داد. حال آنکه مهارت، ی ک ویهگ ی   گسترده است و می توان آن را خارج از مرزهای س ا
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کاری وشغلی ویهه است که در حرفه معن ا پی دا م ی کن د و حوزه مفهومی آن در درون سازمان ق رار  

 .می گیرد
توانایی فردی،  بین : توانایی های(شاخص 21 و مهارت های میان فردی )باچهارمؤلفه ششم، بعد 
همکاری و همدلی بیشتر، توسعه شبکه ها و ساختن  ،ارتبا  موثرم آغاز و تداوبا  درمدیراست که  هایی

ش ود ج و هیج انی و    باع ث م ی   مدیریفیت رواب  میان فردی ک شود.آن را هویدا می تیم های کاری
تقویت خودباوری در گروه، توانایی شناخت اف راد و   جاری.کار  در محی  مناسب و مساعدی اجتماعی

ند، احترام به احساسات و عواطف کارکنان، توسعه روزاف زون ش بکه   تشکیل یک تیم اثربخح و هدفم
های مفید با افراد با نفوذ برای تحق ق اه داف   ارتباطی با ذینفعان برای نیل به اهداف مدرسه و تماس

نظام آموزشی پیامدها و ویهگی های دیگری است که می توان آن را نتیجه یا پیامدهای چنین مهارتی 
 در مدیران دانست.

شاخص(: تعالی در ای ن پ هوهح ب ه ح د      35 و مؤلفه چهار با) هفتم، مهارتهای تعالی وبهبود بعد
تواند منشا  بسیاری دیگر از ترق ی ه ا باش د.    ها نظر دارد که میباالیی از فضیلت و برتری در فعالیت

معیاره ای  مدل تعالی ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داش تن ب ه   
را ف راهم   مس تمر  اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجب ات پیش رفت و بهس ازی   

گذاری آغ از م ی    ریزی و هدف پیوسته است که با برنامه یسرآمد شدن یک سازمان، فرایند .کند می
و  را ح ذف  نع، مواالحاصرا ، نواقص و نارساییها هدفمندو مستمرشود و در طول مسیر با ارزیابی های 

 .کند را تقویت مینقا  قوت 
شاخص(: مهارت رهبری تحول  24 و مؤلفه چهار با) هشتم، مهارت های رهبری تحول آفرین بعد

آفرین نوعی فرایند پینیده و پویا است که در آن رهبران ارزشها، باورها واهداف پیروان را تحت ت اثیر  
برخ ورداری از فرهمن دی ب اال و نف وذ آرم انی، در       با رهبری تحول آفرین رهب رانقرار می دهند در 

کنن د.   ها را هدایت م ی  آن و روح کارکنان و و با نفوذ بر قلب ایجاد کرده پیروان خود انگیزش معنوی
کنن د ک ه اغل ب ی ک دگرگ ونی در       انداز سازمانی پویا خل ق م ی   رهب ران تح ول آفرین یک چشم

ب ه دنب ال برق راری ی ک      ها آن .سازد ر را ضروری میارزشهای فرهنگی برای انعک اس نوآوری بیشت
د نتا به زیردستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بده هستندرابطه بین عالیق فردی و جمع ی 

 (1335،میر کمالیبه نقل از  و همکاران)سلیم زاده 
ه ارت ه ای   ش اخص(: ای ن بع د ب ه م     18 و مؤلفه دو با)ای و شغلی  نهم، مهارت های حرفه بعد
ای به خاطر دانح تخصص ی خ ود ش ناخته     افراد حرفهمدیران و  ای وتخصصی مدیر اشاره دارد. حرفه
های خ ود داش ته و در ص ورت نی از      ها تعهد شخصی عمیقی به پیشرفت و بهبود مهارت شوند. آن می
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ی  رود. هم  ه ی ای  ن دان  ح ب  ه ک  ار م  ی  عن  وان ش  الوده ه  ایی دارن  د ک  ه ب  ه  درج  ات و گ  واهی
مرتب  هستند. مهارت مدیر در عرصه  های شایستگیی ثابت دانح و  دارای هسته تخصصی های زهحو
ای و شغلی به مفهوم توانایی عملی مدیر در انجام وظایفی است که برای پیشیرد اهداف شغلی و  حرفه

 ها مبادرت کند. ه انجام آنای باید ب انجام وظایف حرفه

نظارت  ای و تخصصی مدیران می توان به: های مهارت های حرفه های مؤلفه ترین شاخص از مهم 
 یب ه س امانه ه ا    تس ل   ،ه ای بهب ود   وارائه برنامه یدر واحد آموزش یریادگیو  یاددهی یندهایبرفرا
ودن کارکنان وهنرآموزان نس بت ب ه   نم مطلعی، آموزش ییراهنما و نظارت، ها واستفاده از آن یتیریمد
روش  طراحی ،مدرسه یبرعملکرد شوراها نظارت، دستورالعمل ها وبخشنامه ها مقررات، نامه ها، نییآ
مشارکت و ارتبا  مستمر  جلب ،ها و عملکرد هنرآموزان تیفعال انیاز جر نانیحصول اطم یبرا ییها

 ران،ی  دب ،هنرجوی ان  نیوح دت ب    تی  تقوی، ریگادی  و تیترب انیوخانواده ها در جر نیو موثر با والد

مدرس ه وجلس ات الزم ب ا     ش وراهای ، یت  یس تاد ترب  تشکیل ،از تفرقه زیکارکنان و پره و هنرآموزان
 ،ای کارکن ان مدرس ه   حرفه یها تیقابل ارتقا  ،از مشارکت آنان در امور یریمنظور بهره گ کارکنان به
برنام ه   میوتنظ   یانس ان  یروین یسازمانده ،ان وکارکنانای هنرآموز حرفه شرفتیهای پ برنامه تدارک
ب ا   یوکارگ اه  یهای عمل آموزش حیصح یاجرا نهینمودن زم فراهم ،هنرستان مطابق ضواب  یهفتگ

از مش ارکت   یری  گ به ره  ی،با مراکز طرف قرارداد برون س  ار  یوهماهنگ مذاکره استفاده از مقررات
هن ر آم وزان، سزپرس تان     تیبر فعال نظارت ی،های مهارت زشآمو یریزی واجرا در برنامه یرونیب یها

 نیم وثر در ت ام   یروش ها ینیب پیح ،ها آن نیالزم ب یهماهنگ جادیهنرستان وا یبخح ومعاون فن
از  ن ان یمنظ ور اطم  ب ه  یه ای مه ارت   عملکرد هنرستان در آموزش کنترل ،وبهداشت کارگاهها یمنیا

 می باشد ،آموزش ها یاثربخش
شاخص(: این ویهگی گرچ ه   42 و چهارمؤلفه )با ویهگی های روان شناختی و شخصیتی دهم، بعد

در مرحله گزینح و انتخاب افراد برای شغل و حرفه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند اما در ض من  
انج ام وظ ایف محول ه     مدی  ران برای اینکه از عهدهشغل نیز همواره نیازمند بهبود و توسعه هستند. 

 متناسب ب ا آن ش غل و حرف ه    شخصیتی خا، و ویهگی های به صفاتبه میزان قابل توجهی یند برآ
ش  ود. در حقیقت در یک ها نام برده می قیت مدیر، صفتی است که اغلب از آننیاز دارند. هوش و خال

د. ش و کند، تعریف نمی هایی که برای سازمان فراهم میمقوله سازمانی، شخصیت مدیر جدا از موقعیت
باشد و عنوان مجموعه سازمان یافته ثابت و پایدار در افراد می های شخصیتی بهویهگیبه عبارتی دیگر 

 .سازدیک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می همکه بر روی  استواحدی متشکل از خصوصیات 
زیر اس ت  های سازنده الگوی مذکور ست که در بخح  دومین یافته پهوهح حاضرشناسایی مؤلفه

 که در بخح کیفی عبارت اند از:

https://www.chetor.com/category/business/
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 یتخصص دانح ،یآموزشگاه تیریمد ،یآموزش مدیریت ،یدانح عمومبعد دانح: -1
 یب ه مش ارکت ذ   نگ رش تحول وبهبود  ،ریینگرش به تغ ،یبه منابع انسان نگرشبعد نگرش:  -2
 .هنانیکارآفر ،یای ومهارت وحرفه یهای فن آموزش ت،یوترب مینگرش به تعل نفعان،
 مسئله، تفکر خالق حل ،یلیتحل تفکر، کیتفکر استراتهبعد توانایی های فکری وذهنی: -3
 یوتخصص یفن ییتوانا ،ای حرفه ییوانات  ،یعموم ییتوانابعد توانایی های مدیریتی: -4
 ،یری زی وس ازمانده   افراد، آم وزش توس عه، برنام ه    زشیانگ مهارت های مدیریتی عملکردی:-5
 ییگرا جهینت

 ی.شبکه ساز موثر، ارتبا  ،یساز میت ،یوهم دل یهمکارعد مهارت های میان فردی: ب-1
 اقتدار وبهبود، تغییر ،یسازمان یاریهوش ،ینفع مدار یذبعد مهارت های تعالی وبهبود: -1
 بی  اله ام بخ ح، ترغ   زشی  انگ ک،یزماتیوکار ینفوذ آرمان مهارت های رهبری تحول آفرین:-8

 یدذهن، توجه ومالحظات فر
 صیوتخص یفن یها مهارت ،ای حرفه یمهارتها ای وشغلی: بعد مهارت های حرفه-3
کمال  صداقت، ،یریپذ تیاعتماد به نفن، مسوول بعد ویهگی های روان شناختی و شخصیتی:-10
 ای رشد حرفه و ییجو

همن ون   یپهوهش گران  یها افتهو بخح نیز مؤید نتایج به دست آمده در بخح کیفی است و با ی
 همک اران  و عص اره (، 1333) وهمک اران  پی ری (، 1333) وهمکاران اری(، خدا1333) وهمکاران فریخن
، (2015) لیکام ا (، 2011) س تاف یکر (،2018) (، گان اوان 2020) لیو(، 1338) وهمکارانزارع  (،1333)

 دارد. یهمخوان( 2015) کان  وهمکاران
ای  یعنی تعیین الگ وی توس عه حرف ه   سومین یافته پهوهح حاضر در پاسخ به سوال دوم پهوهح 

های شناسایی ش ده در فراین د پ هوهح اس ت.      ها و شاخص مؤلفه ها بر اساس ابعاد، مدیران هنرستان
. شد یابیتوس  خبرگان اعتبارمؤلفه در بخح کیفی  33 بعد و 10 الگوی بر آمده از پهوهح مشتمل بر

ه ای ب ه    تیب تمامی افراد نمون ه یافت ه  تحلیل بخح کمی نیز مؤید نتایج بخح کیفی است. بدین تر
 دست آمده در بخح کیفی را تائید کردند.

با ، گفت توان یانجام شده، م یها پهوهح ریبا سا ییهمسو ثیبدست آمده از ح افتهیدر خصو، 
  پیری وهمکاران (،1333) (، خدایار وهمکاران1333) همنون؛ خنیفر وهمکاران یپهوهشگران یها افتهی
 (،2011) کریس تاف  (،2018) (، گان اوان 1338) زارع وهمک اران  (،1333) ه وهمک اران عصار (،1333)

 ( همخوانی دارد.2015) لیکاما
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 30 تا 20 از سازمانها در کارکنان که گرفت نتیجه بررسی یک هاروارد در دانشگاه از جیمز ویلیام»
 طور به و ببینند آموزش کارکنان راگ که داد نشان او تحقیق. کنند می استفاده خود های توانائی درصد
 (.1314:23)صباغیان،« درصد از توانائیهای خود را بروز می دهند 30تا  80ند، شو برانگیخته شایسته

با عنایت به نقح حیاتی و کلیدی مدیران و اهمی ت آم وزش آن ان، اج رای نیازس نجی منطق ی،       
ب با نیازهای واقعی، از هدر رفت س رمایه  عاقالنه و عملی، عالوه بر اجرای آموزش مورد نیاز و متناس

نقط ه آغ از و   کن د.   می جلوگیری ای گسترده سطح در  و زمان امکاناتهای فراوانی از قبیل بودجه، 
اولین مرحله هر برنامه آموزشی، مشخص نمودن نیازها است که نقح بسیار مهمی در طراحی مناسب 

در فرآیند آموزش و بهس ازی، ه یو وظیف ه ای    »دوره آموزشی و اثربخشی آن دارد و می توان گفت: 
 ا کنون ای ن الگ و و ابع اد،    .(51، 1313)عباس زادگان و ترک زاده، « مهمتر از تعیین نیاز وجود ندارد
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های سازنده آن، معیارهای نظام آموزشی را در سنجح و شناسایی نیازهای مدیران  ها و شاخص مؤلفه

 بیح از پیح آشکار ساخته است.
ای م دیران   یافته پهوهح حاض ر، در پاس خ ب ه ای ن س وال ک ه الگ وی توس عه حرف ه          چهارمین

ای  توسعه حرفه یالگودر بخح کیفی بیانگر آن است که  چگونه است؟ آموزشگاهی از دیدگاه کاربران
ک ه   شاخص اس ت  320مولفه و  33ای، ابعاد دهگانه،  های فنی و حرفه مدیران آموزشگاهی هنرستان

به بیان دیگر نتیجه بخح کمی با بخح کیفی ک امال   بران در بخح کمی نیز قراردارد.مورد تائید کار
ه ا نق ح   که تمامی شاخص کرد عنوان توانضرایب بدست آمده، می اساس بنابراین بر مطابقت دارد؛

ای م دیران آموزش گاهی    توس عه حرف ه   یالگ و ه ای  مولف ه  گی ری ابع اد و   دراندازه و معناداری مهم
توسعه  یالگوزیربنایی را در قالب  باشند که مجموعاً یک عامل ای را دارا می فنی و حرفه های هنرستان
 اند.ارائه داده ای و حرفه یهای فن هنرستان یآموزشگاه رانیای مد حرفه

 اریخ دا  (،1333) وهمک اران  ف ر یهمن ون؛ خن  یپهوهش گران  یه ا  افت ه یبدست آمده با های  یافته
(، 1338) وهمک اران زارع  (،1333) وهمک اران عص اره   (،1333) ک اران وهم یریپ (،1333) وهمکاران

کان   (2015) لیکاما(، 2011) ستافیکر(، 2018) رانتز(، 2018) (، گاناوان1338) رمضان پوروهمکاران
 دارد. یهمخوان( 2015) وهمکاران

 دستاورد اصلی پهوهح
یگ ر از دو جنب ه قاب ل بح ث     های پهوهح حاضر به لحاظ تطبیق با پهوهح های د نتایج و یافته

 است:
های پهوهح حاضر، الگویی بومی، بر اساس اس تلزامات و ویهگیه ای توس عه     نخست اینکه، یافته

ای درساختار فعلی نظام آموزشی کشور ارائه م ی ده د. ای ن     ای مدیران آموزشگاهی فنی وحرفه حرفه
ه ای   متناسب با ویهگی های سازمانهای محدود با سایر الگوها تا حد امکان، الگو علی رغم مشابهت

ای ترسیم شده و درواقع یک الگ وی   های فنی وحرفه طور خا، هنرستان آموزشی، بویهه مدارس و به
ها و  بومی به شمار می رود. ضمن آنکه الگوی بدست آمده در مقایسه با سایر الگوها، ازنظر ابعاد، مؤلفه

رخوردار است و الگویی نسبتاً جامع برای ترس یم  نسبی بیشتری ب های بدست آمده، از جامعیت شاخص
ه ا ارائ ه م ی ده د.      ه ای شایس تگی در م دیران هنرس تان     و شاخص ها وضعیت مطلوب ابعاد، مؤلفه

ها اشتراک داشته وعالوه بر آن، ابعاد  های پهوهح حاضر با سایر پهوهح ها در اکثر ابعاد و مولفه یافته
ها و جهت گیری های ام روز نظ ام آموزش ی کش ور      لی هنرستانهای فعهایی را که با ویهگی و مؤلفه

های مهارتی همسو است، پوشح می دهد و همین امر سبب می شود پ هوهح   بویهه در حوزه آموزش
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برخ وردار باش د. در ج دول     " بومی ب ودن و جامعی ت نس بی    "ها از دو ویهگی  از منظر ابعاد و مؤلفه
 ها مقایسه شده است.سایر پهوهح زیرنتایج بدست آمده از الگوی حاضر با

 پهوهح های انجام شده
 
 

 ها مؤلفه
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       * * یدانح عموم

        * یآموزش تیریدم

        * یآموزشگاه تیریمد

 *      * * یدانح تخصص

   *     * ینگرش به منابع انسان

       * * وبهبود تحول، ریینگرش به تغ

  *  *  *  * نفعان ینگرش به مشارکت ذ

    *    * تیوترب مینگرش به تعل

        * یمهارت ای و وحرفه یهای فن آموزش

 * * * *  * * * نانهیرآفرکا

    *  * * * کیتفکر استراته

 *   *    * یلیتفکر تحل

 *   * *  * * حل مسئله

 *      * * تفکر خالق

   *     * یعموممهارت  

       * * ای حرفهمهارت  

  *  *  *  * یوتخصص یفنمهارت 

    *    * افراد زشیانگ

        * یریزی وسازمانده برنامه

 * * * *  * * * ییگرا جهینت

 * * * *  * * * یوهم دل یهمکار

    *  * * * یساز میت

 *   *    * ارتبا  موثر

 *   * *  * * یشبکه ساز
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 پهوهح های انجام شده
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 *      * * ینفع مدار یذ

   *     * یسازمان یاریهوش

       * * اقتدار

  *  *  *  * کیزماتیوکار ینفوذ آرمان

    *    * الهام بخح زشیانگ

        * ذهن بیترغ

 * * * *  * * * اعتماد به نفن

  *  *  *  * یریپذ تیمسوول

    *    * صداقت

        * ای ورشد حرفه ییکمال جو

 پیشنهادهای پهوهح
 پیشنهادهای نظری

 ای مدیران مدارس توس  شورای عالی وزارت آموزش وپرورش تدوین چارچوب توسعه حرفه
وپ رورش اس تانها و من اطق     ای مدیران در س طح ادارات ک ل آم وزش    وی توسعه حرفهتدوین الگ
 آموزشی

ای برای مدیران مراکز آموزشی یا طراحی سیستمی ب رای   راه اندازی مراکز ارزیابی و توسعه حرفه
 سنجح نیازهای واقعی مدیران

 یرانای مد ای متناسب مبتنی بر الگوی توسعه حرفه طراحی روش های توسعه حرفه
 پیشنهادهای کاربردی

طراحی الگوی نیازسنجی و ابزارهای مربو  به آن، برای سنجح نیازهای واقعی مدیران در ابع اد  
 دهگانه توسعه

های  شناسایی روش های متناسب و اثربخح برای توسعه ابعاد مختلف شایستگی مدیران هنرستان
 کشور
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جهت ب با ابعاد توسعه مدیران همسو با شناسایی و تعیین سرفصل های دوره های آموزشی متناس
 کشور ینظام آموزش یها یریگ

برگزاری کارگاه ها و دوره های مهارت محور، اثربخح و به روز، متناسب با ارزی ابی ه ای انج ام    
 شده از نیازهای واقعی مدیران در ابعادی که ماهیت مهارتی دارند.

 

 منابع

 ،ه ای توس عه    (، شناس ایی مؤلف ه  1333) محمدرضا حاتمی، جواد، یمی،پورکر مجتبی، حاج خزیمه، خدایار، ابیلی
فص لنامه   ها و مؤسسات آم وزش ع الی )ی ک مطالع ۀ فراترکی ب(،      های آموزشی دانشگاه ای مدیران گروه حرفه

 18-1صفحه  1333بهار، 20شماره پیاپی، - 1، شماره 1دوره  آموزش علوم دریایی،

 ،ه ای  مؤلف ه  و ابع اد  ( شناس ایی 1331) غالمحسین تقی وانتصارفومنی، کمالی، رسول. داودی، محمد. بیگدلی 

 من ابع  م دیریت  پهوهشهای مفهومی، فصلنامۀ مدل یک ارائه منظور به وپرورش درآموزش انسانی منابع بهسازی

 .101-15 :1331 ، تابستان(32)شماره پیاپی  2سال دهم، شماره  ع(،) حسین امام جامع دانشگاه انسانی
  ای اعضای هیات علمی آموزش الکترونیکی  (. الگوی توسعه حرفه1338) انسیه. ، جواد و رمضان پور،پورکریمی

. ش  ماره 21ش  ماره  1338س  ال شش  م تابس  تان آم  وزش و توس  عه من  ابع انس  انی  کش  ور: پهوهش  ی کیف  ی.
 .141-125 :صفحات

 ،(، طراح ی و  1333) حس ین  اس کندری،  حس ن،  ملک ی،  حمی د،  رحیمی ان،  عب اس،  عباس پ ور،  رمضان، پیری
فص لنامه علم ی    های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی، اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران مدارس بر بنیان آموزه

 .211-131صص: ،1333 بهار ،1 شماره ،8دوره  مدیریت مدرسه،
 ،(، ارائ ه الگ وی   1331) س یدکامران  س لطانی عربش اهی،   جواد، پورکریمی، خدایار، ابیلی، ماندانا، جوانک لیاولی

 ،3(10) فص لنامه راهبرده ای آموزش ی در عل وم پهش کی،      توسعه حرفهای مدیران گروههای آم وزش ب الینی،  
 .218-202صص:

 ،ای مدیران با رویک رد   (، ارائه مدل توسعه حرفه1333) وحید فالح، عبداهلل، اسماعیلی، ،فاطمه حسن زاده کالیی
فص لنامه مطالع ات وتوس عه     مجله توسعه آموزش جندی شاپور، آینده هوهی در آموزشگاههای استان مازندران،

 33 بهار ،1 شماره ،11 سال آموزش علوم پزشکی،
 صالحیتهای حرفه ای کارشناسان مسئول آموزش مق اطع تحص یلی   . شناسایی و ارزیابی (1335) حسینی، کبری

آموزش وپرورش شهر تهران و ارائه راهکارهای ارتقا  آن، پایان ئامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانش کده  
 روانشناسی و علوم تربیتی.

 ،الگ وی شایس تگی   (، طراح ی  1333) بی بی مرجان فیاضی، علی، سیفی، صالح الدین، ابراهمی، حسین، خنیفر
 20-1 صفحه ،1333تابستان  ،2، شماره 8دوره مدیران آموزشی جهت استفاده در مرکز ارزیابی و توسعه،

 ،تهران: نشر یسطرون. ( مدیریت ورهبری آموزشی،1331) عباس خورشیدی 

 (. طراحی الگوی سنجح شایس تگی ب رای م دیران بان ک     1334لو، فاطمه )درودی، هما. منصوری، علی. آقاجان
 صادرات استان زنجان. همایح مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.

http://ensani.ir/fa/article/author/40482
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46373/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/46373/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1398-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-21
http://jsa.uok.ac.ir/issue_7719_7738.html


 145...و یا و حرفه یها فن هنرستان یرانمد یا توسعه حرفه یسازنده الگو هایها و شاخص هابعاد، مؤلف ییشناسا

  
 ،(، شناسایی و توصیف الگوی رهبری غال ب و ویهگ ی ه ای    1338) بهروز مهرام، رضوان، قلی زاده، سمیه، زارع

 ( 1 شماره ،12 دوره آموزشی، نظامهای در برنامهریزی و مدیریت ند،آن در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرج

 .318-22:333 1338 تابستان و بهار ) 22 پیاپی
 ( مبانی نظری نقشه جامع علمی کشور،1383شورای عالی انقالب فرهنگی .)  :دبیرخان ه ش ورای ع الی     ته ران

 انقالب فرهنگی.
 دبیرخان ه ش ورای ع الی     وپ رورش، ته ران:   یادین آم وزش سند تحول بن (.1330) شورای عالی انقالب فرهنگی

 انقالب فرهنگی.
 های مدیران منابع انسانی بخح دولتی با تاکی د ب ر    تدون مدل فرایندی شایستگی(؛1338(طلوعیان، غالمعباس

ش ماره   - 1338پاییز  « رویکردهای پهوهشی نوین در مدیریت و حسابداری :، مجلهسیاستهای کلی نظام اداری
 (.11تا  41از  -صفحه  11)  )جلد سوم( 13

 ،ای مدیران: استراتهی سودآوری پایدار صنعت بانکداری ایران، پنجمین  مدل توسعه حرفه (،1331) حسن عاشقی
 .1331اسفند  41و  41کنفرانن بینالمللی مدیریت استراتهیک، 

 ،(، تعی ین سلس له مرات ب    1333) س ید امیرحس ن   منجمی، یاسمین، عابدینی، سید علی، دت،سیا ناصر، عصاری
فص لنامه   وپ رورش اس تان اص فهان،    معیارهای شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر روش دلفی فازی در آموزش

 .  130-153 ، صفحه1333، بهار 41، شماره 11دوره  رهیافت نو در مدیریت آموزشی،
 ( ارائه الگوی صالحیت ه  1334فرزانه، محمد، پورکریم، جواد، نوروزی، میترا .)   .ای حرف ه ای م دیران م دارس 

 ، ،1334تابستان  .2شماره  فصلنامه رهبری ومدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار، سال نهم.
83-35. 

 ،اس تان   " متوس طه  دورۀ م دارس  مدیران ای حرفه توسعۀ الگوی ارائۀ (1395) بهرام محمدی، .سیروس قنبری
 .زمستان و پاییز – دوم شماره – چهارم دوره ،1395 همدرس پهوهشی علمی دوفصلنامه کردستان

 ،(، طراحی و تبی ین الگ وی ص الحیت    1331) محبوبه عارفی، محمود، ابوالقاسمی، محمد، قهرمانی، مینا، نجفی
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال نه م   پهوهشی:-فصلنامه علمی ای مدیران مراکز پیح دبستان، های حرفه
 (34)پیاپی  2 شماره 1331تابستان 

 ،(. شناس ایی  1331) حس ن رض ا   زی ن آب ادی،   آراس ته، حمیدرض ا.   نوه اب راهیم، عب دالرحیم.   میترا. نورادصدیق
مدیریت بر آموزش سازمانها،  پهوهشی آمیخته، های توسعه حرفه ای مدیران با استعداد مدارس غیردولتی، مؤلفه

 .183 ، 31پاییز و زمستان  2سال ششم شماره 
 ( نظارت آموزش ی و ارزش یابی عملک رد معل م نظری ه و عم ل، ترجم ه بی هن         2011یمز، هوور، لیندا )نوالن، ج
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