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  چکیده

اي مدیران مدارس متوسطه  با هاي توسعه حرفه پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازها و روش
 از ها منظورگردآوري داده به. صورت گرفت استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردي

شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه پژوهش جامعه آماري . شد استفاده یافته ساختار نیمه مصاحبه
مدیر با استفاده از روش نمونه گیري هدفمند  15پسرانه شهر شیراز بود که از میان آنها تعداد 

وش تحلیل محتوا و کدگذاري ها، از ر براي تحلیل اطالعات بدست آمده از مصاحبه. انتخاب شدند
هاي صورت گرفته حاکی از آن بود که نتایج بدست آمده از مصاحبه. باز و محوري استفاده شد

مقوله کلی رهبري آموزشی، مدیریت و  5اي مدیران مدارس متوسطه شامل  نیازهاي توسعه حرفه
همچنین  .است لهزیر مقو 14رهبري سازمانی، رهبري اخالقی، مشارکت اجتماعی و تکنولوژي و

ايِ مطلوب از نظر مدیران به حاکی از آن بود که روشهاي ارائه توسعه حرفهپژوهش دیگر نتیجه 
اي،  هاي ملی و منطقه ها و کنفرانس ها، سمینارها، سخنرانیترتیب شامل، شرکت درکارگاه

دیشی مدیران، ؛ دوره هاي دانشگاهی، مشاوره، جلسات هم ان)کتاب، مقاله، منابع آنالین(خواندن
  .و کارآموزي بودند) مشاهده(مربیگري، بازدید از دیگر مدارس

  اي، مدیران مدارس، تکنیک اشباع نظريتوسعه حرفه: کلیدي هاي هواژ
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  مقدمه
، 21امروزه بسیاري از محققان معتقدند، با در نظر داشتن عملیات پیچیده مدارس قرن 

اثربخشی و بهبود مدرسه و یادگیري دانش آموزان مدیران نقشی بسیار حیاتی و محوري در 
؛ هالینگر و سیدوونگز، 2007، 2به نقل از ساالزار 2000، 1دییل و پترسون(ایفا می کنند

با توجه به این موضوع، در حال حاضر آمریکا و بسیاري ). 2011، 3به نقل از ابراهیم  2008
، 4بیلهیمر(تقویت رهبري هستند از ایالت هاي آن در تالش براي بهبود مدارس، از طریق

و این به دلیل شواهد تحقیقاتی است که در واقع به نقش اساسی رهبري در ) 2007
به (اثربخشی مدارس و باالخص در بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اذعان داشته اند

).  2009، 5؛ به نقل از پاشاردیس وبرایکمن2005عنوان مثال مارزانو، واترز و مک نالتی، 
گرایانه اصالح هاي تالش سرلوحه اکثر همیشه آموزان دانش تحصیلی پیشرفت چرا که بهبود

و کیفیت رهبري و مدیریت مدرسه می ) 2001، 6گولز(است و پرورش بوده آموزش در
لیتوود، لویس و (هاي مختلف پیشرفت تحصیلی را تحت تاثیر قرار دهدتواند به شیوه

خاص، سه فراتحلیل نسبتا جدید تالش کرده است تا این به طور ). 2004؛ 7والستروم
؛ واترز ، مارزانو و 2004؛ لیتوود و همکاران، 1998، 8هالینگر و هک(ارتباط را نشان دهد

توانند تاثیر  هر سه این تحقیقات نتیجه گرفتند که در حقیقت مدیران می) 2003، 9مک نالتی
در . آموزان داشته باشند یت تحصیلی دانشاي بر روي اثربخشی مدارس و موفققابل مالحظه

هاي حوزه اثربخشی مدارس، ادعا می کند  با استناد به پژوهش) 4: 2006(همین راستا هابر 
که موفقیت مدارس عمدتاً به دلیل برخوداري آنها از رهبري شایسته، الیق، متخصص، و 

) مرتبط(یت همبسته کفاپذیر بوده و شکست آنها اغلب با رهبري نامناسب و بیمسئولیت
  ).2008به نقل از بوش، (است

به همین دلیل و با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار رهبري در مدارس امروز، برخی 
معتقدند که شغل مدیریت مدرسه به یکی از چالش برانگیز ترین و با اهمیت ترین شغل ها 

شغلی ). 2003، 11از آلن؛ به نقل 441: 2001، 10فراندینو(در جامعه امروزي تبدیل شده است
آموزان  ها و مهارتهایی براي بهبود یادگیري دانشکه نیازمند اکتساب دانش، شایستگی

، زیرا نه تنها بقاي شخص مدیر، بلکه موفقیت تحصیلی همه )36: 2006، 12الري(است
ها و  ها، صالحیت دانش آموزان وابسته به برخورداري و به طور منظم نشان دادن این ویژگی

لیتوود و (آموزان است هاي مورد نیاز براي پاسخگویی به مطالبات روزافزون دانش مهارت
؛ 1998؛ هالینگر و هک، 2006، به نقل از الري، 2001، 14؛ فینک و رسنیک2003، 13ریچل
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اما نتایج تحقیقات متعدد از عدم برخورداري و شکاف در دانش ). 2003والترز و همکاران، 
؛ 2005، 15دونهام(اند راي رهبري در بین مدیران مدارس بحث کردههاي الزم ب و مهارت

 در). 2008؛ هارپر، 2007، 19؛ بیلهیمر2010، 18؛ الر2003، 17؛ آلن2011و همکاران،  16رایان
 احساس جدید، موقعیت به ورود با مدیران از بسیاري واقع، تحقیقات نشان داده است که

 سربی، ؛2010 ، هارینگتون و گریسون(دارند دن،بو منزوي تنهایی و آمادگی، عدم ضعف،
  .)3: 2012، 20؛ به نقل از گریفیث2010

گیرد که مدیران براي در همین رابطه نیز سازمان تحقیقات آموزشی آمریکا نتیجه می
هاي الزم را بخوبی دریافت نکرده پاسخ گویی به نیازهاي پیچیده مدارس امروزي، آموزش

اند مدیران را براي این ها بطور کامل نتوانستهو دانشگاه) 22: 2006به نقل از الري، (اند
گزارش ) 2012(در همین راستا شلیچر). 2011؛ ابراهیم، 2008بیچسل، (موقعیتها، آماده کنند

می دهد که با وجود در دسترس بودن آموزش در تمام کشورهاي عضو سازمان همکاریهاي 
اند که براي بعهده گرفتن رها اغلب گزارش داده، مدیران مدارس در این کشو21اقتصادي

اگرچه اکثر نامزدهاي پست . اندپست مدیریت مدرسه، به اندازه کافی آموزش ندیده
مدیریت مدرسه، از یک زمینه تدریس برخودار هستند، اما آنها لزوما در زمینه نوآوري 

نیستند و از حداقل آموزشی، مدیریت امور مالی یا منابع انسانی با صالحیت و شایسته 
از طرف دیگر، فقدان ضوابط ). 2012شلیچر، (باشند استانداردهاي رهبري برخوردار نمی

براي انتصاب مدیران موجب شده است که ) گواهینامه(دقیق و عدم الزام ارائه مدرك
بوش، (بسیاري از مدیران در نقش مدیریتی و رهبري خود عملکرد ضعیفی داشته باشند

 ). 2007از مستري و سنگه، ، به نقل 2004

 ايالعاده فوق به طور مدارس بر مدیران را فشارها ها، همه این مسائل و مسئولیت
آموزشی  سازمانهاي و گذارانسیاستمحققان،  از به همین دلیل بسیاري. است داده افزایش

 در همین راستا، امروزه.)2008بیچسل، (تالشند در در جستجوي راه حلی براي این معضل
این راهکارها  مهم و کلیدي بخش به عنوان مدارس، اي مدیرانحرفه توسعه روي بر تمرکز

: 2006(الري در همین زمینه). 14: 2012شلیچر، (مطرح شده است و اصالحات آموزشی
اگر ما خواستار ارائه خدمات مطلوب مدارس به همه دانش آموزان معتقد است  )23

ي منظور از توسعه. اي با کیفیت فراهم کنیمحرفه يهستیم، باید براي مدیران توسعه
اي اي، هرگونه فعالیت طراحی شده به منظور بهبود و ارتقاء صالحیت هاي حرفه حرفه

هاریش، (آنها تعریف شده است) حالت(مدیران از طریق بهبود دانش، مهارت و تمایالت
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فت تحصیلی دانش آموزان ،که هدف نهایی آن بهبود پیشر)2011، به نقل از بیزل، 12: 2009
  ).5: 2011، 22بیزل(است

ها و صالحیت هاي  ها، نگرش سازد تا دانش، مهارت اي مدیران را قادر میحرفه توسعه
دونهام، (شان،کسب کنندهاي انجام نقشمرتبط با رهبري را به منظور رویارویی با چالش

و ) 2008؛ هارپر، 2007بیلهیمر، ؛ 2010؛ الر، 2003؛ آلن، 2011؛ رایان و همکاران، 2005
افزایش کیفیت و پیشرفت تحصیلی  یادگیرنده، محیط خلق سبب بهبود نتایج یادگیري،

ولسور، مک کاولی و ؛ 2012شلیچر، ؛ 2011؛ ابراهیم، 2002، 23کرفت(دانش آموزان گردند
رآیندي اي فبه عبارتی، توسعه حرفه). 2000، 25بلندفورد؛ 2011بیزل، ؛  2010، 24رودرمن

است که از طریق آن مدیران می توانند آنچه را که در برنامه هاي آماده سازي و سایر 
  ). 45: 2006الري، (اند، به دست آورندها یاد نگرفته برنامه

همه رهبران آموزشی، صرف نظر از پایه شغلی، تجربه توان گفت که  برهمین اساس، می
اي مشخص باید از طریق نیازسنجی توسعه حرفهشان نیازهاي توسعه دارند، که  و جاه طلبی

هایشان در جهت بهبود واقعیت این است که مدیران براي اینکه به تالش. و شناسایی گردد
اي مداوم هاي توسعه حرفه یادگیري دانش آموزان قوت ببخشند، نیازمند شرکت در فعالیت

  ). 2008، به نقل از هارپر، 1999، 27؛ ایوانز و موهر2000، 26فوستر، الوینگ و شومت(هستند
اي براي مدیران مدارس، که در همین رابطه برخی از محققان معتقدند که توسعه حرفه

با چالش آماده سازي دانش آموزان براي جامعه جهانی مواجه هستند، به فرآیندي حیاتی 
 و شدر به نیاز امروز مدارس مدیران). 2000و همکاران،  28یوسدان(تبدیل شده است

 آموزان دانش تغییر حال در نیازهاي با انطباق براي خود اي حرفه زندگی طول در یادگیري
 ).2007، 29ساالزار، به نقل از1999گزارش موسسه تحقیقات آموزشی، (دارند مدارس و

 دیگر در است ممکن مدرسه مدیر یک هاي ویژگی و ها مهارت از منظري دیگر، اگرچه
 براي الزم فرصت مدیران اغلب اما باشد، شده مشخص و روشن استانداردها و مطالعات
 ناچیزي مقدار به یا و اند نیافته اصال یا را زمینه این در دار معنی هاي آموزش دریافت
 قوت نقاط تشخیص براي نیاز مورد تحلیلی هاي مهارت ندرت به مدیران .اند کرده دریافت

 مدارس مدیران که حالی در. اند گرفته فرا را ها داده ها، برقراي ارتباط، درك برنامه ضعف و
 مقطعی، هاي آموزش آنها دارند، نیاز خود اي حرفه زندگی طول در مداوم هاي آموزش به

بیچسل، (کنند  می دریافت خود نیازهاي اصلی از ارتباط بی اوقات اغلب و نامتناسب
ي براي شناسایی نیازهاي توسعههاي فراوانی  هاي اخیر تالش به همین دلیل در سال). 2008
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 هاي پژوهش به خالصه به صورت زیر جدول در. اي مدیران صورت گرفته استحرفه
  .است شده پرداخته زمینه این در شده انجام

  
  ايخالصه پژوهش هاي صورت گرفته در راستاي شناسایی نیازهاي توسعه حرفه. 1جدول 

  نتیجه  عنوان پژوهش  سال  محقق  

  2007  ساالزار  1

نیازهاي توسعه 
حرفه اي مدیران 
مدارس متوسطه 

  روستایی

 ایجاد:از بودند عبارت ترتیب به مدارس مدیران اي حرفه توسعه نیازهاي ترین مهم
 ایجاد مستمر؛ بهبود براي انگیزه ایجاد و حفظ یادگیرنده؛ سازمان ایجاد تیم؛ تعهد

 گیري تصمیم تغییر؛ فرایند تسهیل موثر؛ ارتباط محور؛ نتیجه آموزشی گیري جهت
 و یادگیري درك ؛»اقدام بهترین« وپژوهش  از استفاده همکارانه؛ حمایت مشارکتی،

 و مسئله حل دیگران؛ اي حرفه اي؛ توسعه حرفه توسعه تسهیل آموز؛ دانش تحول
 حل موثر؛ مذاکره و) اجماع(توافق ایجاد مشارکت؛ و اجتماع ایجاد گیري؛ تصمیم
 تنظیم ارزیابی؛ و ارزشیابی گیري، اندازه هاي راهبرد درك پیچده؛ مسائل مجدد

 اطالعات؛ تحلیل و تجزیه ماموریت؛ و انداز چشم توسعه پیامدها؛ تعیین و اهداف
 درسی؛ برنامه ارزشیابی و اجرا طراحی، آموزش؛ باورهاي و بنیادي ارزشهاي تعریف
 هاي برنامه اجراي و توسعه اطالعات؛ آوري جمع راهبردهاي و اطالعات توسعه

 و سازمان مدیریت سیستمی؛ تفکر از استفاده با مدرسه سازمان توسعه راهبردي؛
 آن از حاکیپژوهش  نتایج سایر همچنین. منابع سازماندهی و عملیاتی هاي روش

 با متناسب( پیمایشی خود/ برخط کارگاه؛(هاي روش ترتیب به مدیران که بود
 دانشگاهی درسی ها واحد مربیگري؛ /کارآموزي/راهنمایی و نظارت ،)خود شرایط

 کوچک؛ مطالعه هاي گروه محور؛ مساله هاي پروژه ؛)دانشگاهی هاي ترم/رشته(
  .دادند ترجیح اي¬حرفه توسعه ارائه براي را) کنفرانس/سمینار

  2008  تیلور  2
مطالعه کیفی نیازهاي 

توسعه حرفه اي 
  مدیران

مدیران شامل؛ طراحی مجدد برنامه هاي آماده سازي اي نیازهاي توسعه حرفه
مدیران، اقدامات و فعالیت هاي حول مسائل پاسخگویی، فعالیتهاي مبتنی بر مسائل 
آموزش و پرورش استثنایی، فعالیت هایی متمرکز بر مسائل ایمنی مدرسه و 

هاي همچنین مدیران انواع روش. فعالیتهاي مرتبط با مدرسه و روابط جامعه، بودند
، سخنرانان 30توسعه حرفه اي مفید را شامل، جلسات مدیران، خلوت هاي مدیریتی

خارج از منطقه آموزشی، کنفرانس، مطالعه کتاب، خواندن مجله هاي حرفه اي و 
  .شبکه سازي دانستند

  2011  بیزل  3

توسعه حرفه اي 
مدیران مدارس در 
نواحی روستایی 

  ویرجینیا

اي که مدیران در آن شرکت کرده بودند عبارتند بودند انواع فعالیتهاي توسعه حرفه
اي، دانشگاه، هاي محلی و منطقهاي، کارگاههاي ملی، ایالتی و منطقهکنفرانس: از

خواندن مقاالت، مطالعه کتاب، مطالعه گروهی کتاب، خواندن مقاالت آنالین، 
هاي غیر رسمی،  ، جلسات مدیران، شبکه)آفالین(اي، چند رسانه31هاي آنالینماژول
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  نتیجه  عنوان پژوهش  سال  محقق  
اي معلمان، مشاوره و اي معلمان، هدایت توسعه حرفهشرکت در توسعه حرفه

  .مشاهده کالس درس

  2008  لیدز  4

ادراك مدیران ابتدایی 
از نیازهایشان براي 

اي در توسعه حرفه
  رهبري آموزشی

تعیین چشم انداز، ماموریت و اهداف؛ نظارت بر (مدیران در چهار حوزه کلیدي
برنامه درسی، آموزش و پیشرفت دانش آموزان؛ نظارت و حمایت از کارکنان و 

، نیازي که از لحاظ آماري مهم باشد، مشخص )آموزش؛ و توسعه سرمایه اجتماعی
  .نکردند

  2011  ابراهیم  5

 توسعه و سازي آماده
 مدارس مدیران
 در دولتی متوسطه

  کنیا

 حمایت شامل؛ مدیران توسعه و سازي آماده توسعه کننده تسهیل عوامل ترین مهم
 فردي، اقدامات مالی، امور و منابع خدمت، ضمن آموزش بودن دسترس در مدیران،
 همچنین. بودند روزانه مسائل و ها چالش و رهبر هاي نقش سایر ذینفعان، حمایت

 تجربه فقدان شامل؛ مدیران توسعه و سازي آماده) موانع( بازدارنده عوامل ترین مهم
 هاي قدرت مالی، امور و منابع فقدان محدود، خدمت ضمن هاي دوره کافی،

  .بودند وقت کمبود خانوادگی، موضوعات شناخت، عدم مخالفت، گیري، تصمیم

  2011  گالوایز  6
 مدیران ادراك
 توسعه از مدارس
  شانايحرفه

 انگیزه ایجاد و حفظ از؛ بودند عبارت مدیران اي حرفه توسعه نیازهاي مهمترین 
 همکاران؛ حمایت و همکارانه مشارکتی، گیري تصمیم ایجاد مستمر؛ بهبود براي

 ارزیابی و اجرا طراحی، دیگران؛ توسعه/ اي حرفه توسعه تسهیل مشارکت؛ توسعه
 ارتباط برقراري استراتژیک؛ عملی هاي برنامه اجراي و توسعه درسی؛ برنامه

 توسعه آموزان؛ دانش یادگیري و توسعه فهم یادگیرنده؛ سازمان اثربخش؛ایجاد
 ارزیابی گیري، اندازه راهبردهاي درك اطالعات؛ آوري جمع راهبردهاي و اطالعات

 همچنین. مدرسه کارکنان با ماموریت و ارزشها انداز، چشم توسعه و ارزشیابی و
 ترتیب به مدیران مطلوب اي حرفه توسعه ارائه روشهاي که بود آن از حاکی نتایج

 مساله هاي پروژه کارگاه، مربیگري، کنفرانس،/ سمینار کوچک، مطالعه گروه شامل؛
 کارآموزي و پیمایشی خود/ آنالین هاي دوره مشاوره، دانشگاهی، هاي دوره محور،
  .بودند

7  
  لوفل
  هولز

2008  

ادراك مدیران 
مدارس عمومی 

نبرسکا در رابطه با 
نیازهاي توسعه 

یک : شانايحرفه
  ترکیبیمطالعه 

 توسعه که دریافتند آنها داشتند، ايحرفه توسعه به نسبت مثبتی احساس مدیران
 که بودند معتقد همچنین مدیران. بخشد می بهبود را آموزان دانش یادگیري اي،حرفه

  .اند نکرده در این زمینه دریافت را کافی هاي آموزش

نامناسبی براي هدایت مدرسه شان بسیاري از مدیران به طرز  )2007(ساالزاربه اعتقاد 
یدگاه اي مدیران در خصوص داز نیازهاي توسعه حرفه اياند، بعالوه، نیازسنجی آماده شده
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به همین  .براي تسهیل بهبود مدرسه وجود ندارد هاي مورد نیازشان آنان در رابطه با مهارت
اي  نیازهاي توسعه حرفه، )اي بررسی نیازهاي توسعه حرفه(مطالعاتی از این قبیلمنظور 

ها و اطالعات به  کند و داده شوند، مشخص می مدیران را که منجر به بهبود مدارس می
 رااي انداز بهتري از عناصر یک برنامه توسعه حرفه ها، چشم دست آمده از این پژوهش

بنابراین این پژوهش در پی . ها و مناطق آموزش و پرورش فراهم می آورد براي دانشگاه
  :اسخگویی به سواالت زیر استپ

 اي مدیران مدارس متوسطه به منظور اثربخشی بیشتر کدامند؟نیازهاي توسعه حرفه. 1

اي را در جهت رفع  هاي ارائه توسعه حرفه مدیران مدارس متوسطه کدام شیوه. 2
 هایی عبارتی، مدیران مدارس متوسطه چه راه دهند؟ یا به نیازهایشان ترجیح می) پاسخگویی(

  دهند؟ هاي مورد نیاز ترجیح می را براي دستیابی به دانش و مهارت
  

  روش 
 اي حرفه توسعه هاي روش و نیازها شناسایی حاضر پژوهش هدف که این به توجه با

 جزء طرح، نظر از بود، یافته ساختار نیمه مصاحبه طریق از متوسطه مدارس مدیران
   .است توصیفی-اکتشافی رویکرد با کیفی و مطالعات موردي تحقیقات

 
  شرکت کنندگان در پژوهش

. جامعه آماري پژوهش شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهر شیراز بود
گیري در این پژوهش به صورت هدفمند بوده، از آنجا که حجم نمونه در تحقیقات  نمونه

اطالعات به کیفی داراي میزان و تعداد مشخصی نیست و تعداد نمونه بر اساس میزان 
  .دست آمده و به اشباع رسیدن اطالعات تعیین می شود

نفر از مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز پرداخته  15حاضر به مصاحبه با پژوهش در 
ها تا جایی پیش رفت که محقق به اشباع نظري رسید و بدین صورت مصاحبه. شد

  . کردهاي بیشتر، اطالعات جدیدي را ارائه نمی مصاحبه
وه ساماندهی جلسات مصاحبه به این ترتیب بود که از طریق تلفن یا مراجعه نح

شوندگان هماهنگی اولیه صورت گرفت و با توضیح موضوع مصاحبه  حضوري با مصاحبه
در زمان . و هدف از انجام آن زمان مناسب جهت انجام مصاحبه هماهنگ و تعیین شد

. گان، متن کامل گفتگوها ضبط گردیدشوند انجام مصاحبه پس از کسب اجازه از مصاحبه
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سازي بیشتر از سواالت پیگیري همانند  در زمان انجام مصاحبه، به منظور رفع ابهام و شفاف
استفاده  "لطفا در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟"یا  "باشد؟ چه می.... منظور شما از "

با مدیران مدارس مصاحبه ها . دقیقه بود 45تا  25ها بین  طول مدت مصاحبه. گردید
نظري دست  32متوسطه تا جایی پیش رفت که محققان به کفایت نظري داده ها و اشباع

  . یافتند و انجام مصاحبه هاي اضافی دیگر اطالعات جدیدي را ارائه نکرد
براي تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی پس از تنظیم یادداشتهاي به دست آمده از جلسات 

احبه هاي ضبط شده، از روش تجزیه و تحلیل داده هاي کیفی مصاحبه و پیاده سازي مص
فرایند تحلیل در پژوهش حاضر به . استفاده شد)تحلیل محتواي کیفی و فرایند کدگذاري(

انجام مصاحبه با مدیران . 1: شرح ذیل و با استفاده از روش کدگذاري صورت گرفته است
کدگذاري باز، . 3براي روي کاغذ، پیاده کردن مصاحبه هاي ضبط شده . 2مدارس متوسطه، 

  .کدگذاري محوري. 4
پس از تنظیم و سازماندهی تمامی یادداشت هاي حاصل از جلسات مصاحبه ، تمامی 
متون خط به خط بررسی و به جمالت و عباراتی تجزیه شدند که در واقع همان داده هاي 

ده به صورت سپس همه جمالت و عبارات استخراج ش. خام یا اولیه تلقی می شوند
پس از گروه بندي . پیوسته مقایسه و در قالب جمالت و عبارات مشابه گروه بندي شدند

جمالت مشابه، مفهوم یا مفاهیم خاصی که در تمام جمالت به آن اشاره شده بود، استخراج 
براي اطمینان از اینکه تمام مفاهیم اشاره شده استخراج شده اند، چندین بار از آغاز . شدند

  . انتها همه عبارات و جمالت بررسی و مقایسه شدندتا 
 روش از آمده بدست هاي یافته بودن دقیق یعنی پژوهش، روایی از اطمینان حصول براي
 از بخشی محقق روش، این در. شد استفاده) شوندگان مصاحبه( 33اعضاء توسط بررسی

 این به و کنند بررسی را او تحلیل تا دهد می قرار مطالعه مورد گروه اختیار در را ها یافته
 تحلیل این آیا است؟ داشته هایشان گفته از درستی برداشت محقق آیا: دهند پاسخ سؤاالت

 در است؟ شده خطا دچار ها داده معنی فهم در او یا رسد، می نظر به منطقی نیز آنان براي
 فرآیند نهایی، گزارش تا خواست شوندگان مصاحبه از برخی از محقق نیز پژوهش این

 ابراز آنها با ارتباط در را خود نظر و کرده بازبینی  را آمده دست به هاي مقوله یا تحلیل
دیدگاهها و  دهنده بازتاب زیادي بسیار حد تا پژوهش هاي یافته افراد، این زعم به. کنند

 حاضر پژوهش هاي یافته قبول قابل روایی دهنده نشان خود که است، بوده نظرات آنها
همچنین جهت حصول اطمینان از اعتبار تجزیه و تحلیل نتایج، پیاده سازي اولیه و .  است
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صورت گرفته و راجع به  34وسیله چندین محقق هاي انجام شده بهکدگذاري مصاحبه
بدین صورت که پس از کدگذاري اولیه، کدهاي  .کدهاي اولیه بحث و تبادل نظر شد

براي سایر همکاران پژوهش ارسال و از آنان استخراج شده به همراه فایل اصلی مصاحبه 
. بازبینی قرار دهنددرخواست شد تا فرایند کدگذاري و کدهاي استخراج شده را مورد 

  . نتایج این قسمت نیز موید اعتبار تجزیه و تحلیل نتایج بود
  

  ها یافته
دست  ابتدا بر اساس نتایج به. در دو بخش ارائه می شودپژوهش نتایج به دست آمده از 

اي مورد شناسایی قرار گرفته و در گام بعدي ها نیازهاي توسعه حرفهآمده از مصاحبه
  . اي ترجیح داده شده، مشخص گردیدروشهاي توسعه حرفه

اي مدیران بود، به منظور رسیدن به هدف اول پژوهش که تعیین نیازهاي توسعه حرفه
عناصر داراي پیام در داخل خطوط یا  پس از انجام مصاحبه، ابتدا با تفکیک متن مصاحبه به
در کدگذاري باز متن هر مصاحبه . پاراگراف تالش شد تا کدهاي باز استخراج شوند

سپس . چندبار خوانده و جمالت اصلی آن استخراج شد و به صورت کدهایی ثبت گردید
در کدهایی که به لحاظ مفهومی با یکدیگر مشابه بودند، به صورت دسته هایی درآمدند و 

هاي بزرگتري قرار گرفتند و بعد از این مرحله سعی  مرحله بعدي آن مفاهیم در قالب مقوله
در مرحله دوم که . هاي بزرگتر مفهومی طبقه بندي گردند شد که مقوالت نیز در قالب دسته

به عبارتی . ها در قالب خوشه هاي بزرگ دسته بندي شدند کدگذاري محوري است مقوله
هاي اولیه که در کدگذاري باز ایجاد شده بودند  ري محوري، کدها و دستهدیگر، در کد گذا

با یکدیگر مقایسه و ضمن ادغام موارد مشابه، دسته هایی که به یکدیگر مربوط می شدند 
ها و فرایند  به طور کلی، نتایج به دست آمده از مصاحبه. حول محور مشترکی قرار گرفتند

 5اي را می توان در دگاه مدیران نیازهاي توسعه حرفهکدگذاري نشان داد که بر اساس دی
 عمده هايمقوله 2 شماره جدول در. گروه بندي کرد) مفهوم(زیر مقوله 14مقوله اصلی و 

  .است گردیده ارائه) مفاهیم( هازیرمقوله با همراه
  
  
  
  



  اي مدیران مدارس ي حرفهي کیفی نیازها و روش هاي توسعهمطالعه          52

  کدهاي احصاء شده از تحلیل کیفی داده ها در کدگذاري باز و محوري. 2جدول

  مقوله کلی  مفاهیم  هاداده   
 برنامه یادگیري، ،)تدریس(آموزش با مرتبط تئوریهاي و تحقیقات  1

  انگیزش و درسی ریزي

  نظارت بر یادگیري؛
آموزش، ارزیابی و برنامه 

  درسی

رهبري 
  آموزشی

  آموزان دانش یادگیري ارزیابی و ارزشیابی معتبر روشهاي  2
 به آموزان دانش معلمان، به بخشی الهام براي انگیزشی مهارتهاي  3

   یادگیري-یاددهی جدید راهبردهاي و منابع ها، برنامه اتخاذ منظور
 از درس کالس هر در یادگیري -یاددهی فعلی هاي شیوه از آگاهی  4

  مستمر نظارت طریق
  یادگیري و آموزش اثربخش هاي شناخت شیوه  5
  آموزشیفعالیتهاي  هاي و برنامه ارزیابی بر و نظارت  6
  درسی برنامه کودك و  رشد هاي نظریه از آگاهی و دانش  7
 از اطمینان براي درسی برنامه اجراي بر شیوه هاي نظارت اثربخش  8

  الزامات با انطباق
 و موقع به بازخوردهاي ارائه و یادگیري و آموزش نتایج ارزیابی  9

  آموزان و معلمان دانش به معتبر
 نظارت جهت در کیفی و کمی هاي داده از توانایی استفادهدانش و   10

  یادگیري و آموزش هاي برنامه کیفیت ارزشیابی و
گرفته می توان اذعان داشت که  صورت هاي مصاحبه و تحلیل 2بر اساس جدول

 و ارزیابی یادگیري؛آموزش، بر ي حرفه اي مدیران شامل حوزه هاي نظارتنیازهاي توسعه
از جمالت و عبارتی همچون، دانش و آگاهی ) مفاهیم(ها بوده که این حوزهدرسی  برنامه

 و درسی ریزيبرنامه یادگیري، ،)تدریس(آموزش با مرتبط تئوریهاي و در رابطه با تحقیقات
فعلی و  هاي آموزان، شیوه دانش یادگیري ارزشیابی و ارزیابی معتبر هاي انگیزش، روش

درسی،  کودك و برنامه رشد هاي نظریه از آگاهی و یادگیري، دانش -یاددهی اثربخش
پس از تهیه و تنظیم . اند انگیزشی استخراج شده هاي هاي نظارت اثربخش و مهارت شیوه

هاي حاصل از انجام مصاحبه، براي تکمیل  جداول به عنوان بخشی از تحلیل کیفی داده
تر جهت دستیابی جریديتحلیل بر اساس کدگذاري آزاد، مفاهیم حاصله در سطح باالتر و ت

بنابراین بار دیگر با استفاده از مقایسه مداوم مفاهیم با . بندي شدند به مقوالت، گروه
یکدیگر، هر مفهوم با مفاهیم قبل یا بعد از خود یا با همه مفاهیم موجود مقایسه شدند تا 

رتبط در لذا پس از مقایسه مفاهیم استخراج شده، مفاهیم م. مقوالت کلی استخراج شوند
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هاي مرتبط یا مفاهیم  بندي گردید و بر اساس عناوین موجود در نظریه یک مقوله کلی دسته
برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین کلی براي مقوالت در نظر گرفته شد، در جدول فوق 

  . براي مفاهیم استخراج شده، مقوله کلی رهبري آموزشی در نظر گرفته شد
  

  از تحلیل کیفی داده ها در کدگذاري باز و محوريکدهاي احصاء شده . 3جدول
  مقوله کلی  مفاهیم  داده ها  
  مدیریت رفتار دانش آموزان   1

 مدیریت
 عملیات؛ 

  منابع مدیریت

 و مدیریت
  سازمانی رهبري

  تکنیک ها و مهارتهاي الزم براي مدیرت اثربخش سازمان  2
  هاي عملیات مدرسه نظارت و ارزشیابی تمام جنبه  3
دانش امور مالی، حسابرسی، بودجه بندي و نظارت بر    4

 بودجه عمومی مدرسه

 تئوریهاي سازمان و اصول توسعه سازمانی  5

 اصول برنامه ریزي و تصمیم گیري اثربخش و مشارکتی   6

ایجاد محیط مثبت در مدرسه که در آن نظم و انضباط   7
  دانش آموز هنجار  باشد

 تکنیک هاي ارزیابی عملکردروشها و   8

 انسانی منابع مدیریت سیاستهاي و روشها  9

 زمان مدیریت هاي تیکنیک  10

 حل مساله و برخورد با تعارض  11

مشاهده می گردد، بر اساس تحلیل مصاحبه ) 3شماره (همانطور که در جدول باال 
اي ي حرفهنیازهاي توسعهصورت گرفته و فرایند کدگذاري می توان اذعان داشت که 

از ) مفاهیم(منابع بوده که این حوزه ها مدیریت عملیات و هاي مدیریتمدیران شامل حوزه
 توسعه اصول و سازمان جمالت و عبارتی همچون؛ دانش و آگاهی در رابطه با تئوریهاي

 مدیریت براي الزم هاي مهارت و ها آموزان، تکنیک دانش رفتار سازمانی، نحوه مدیریت
 حسابرسی، مالی، مدرسه، امور عملیات هاي جنبه تمام ارزشیابی و سازمان، نظارت اثربخش

 گیري تصمیم و ریزي برنامه مدرسه، اصول عمومی بودجه  بر نظارت و بندي بودجه
 آموز دانش انضباط و نظم آن در که مدرسه در مثبت محیط مشارکتی، ایجاد و اثربخش

 منابع مدیریت هاي سیاست و ها عملکرد، روش ارزیابی هاي تکنیک و باشد، روشها هنجار
. اند تعارض استخراج شده با برخورد و مساله زمانریال حل مدیریت هايانسانی، تکنیک

هاي حاصل از انجام پس از تهیه و تنظیم جداول به عنوان بخشی از تحلیل کیفی داده
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د، مفاهیم حاصله در سطح باالتر و مصاحبه، براي تکمیل تحلیل بر اساس کدگذاري آزا
پس از مقایسه مفاهیم استخراج . بندي شدند تر جهت دستیابی به مقوالت، گروهتجریدي

بندي گردید و بر اساس عناوین موجود در  شده، مفاهیم مرتبط در یک مقوله کلی دسته
ت در نظر هاي مرتبط یا مفاهیم برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین کلی براي مقوال نظریه

 رهبري و گرفته شد، در جدول فوق براي مفاهیم استخراج شده، مقوله کلی مدیریت
  . سازمانی در نظر گرفته شد

  
  کدهاي احصاء شده از تحلیل کیفی داده ها در کدگذاري باز و محوري. 4جدول

  مقوله کلی  مفاهیم  داده ها  
  استراتژي هاي تسهیل مشارکت معلمان و توسعه تیم  1

  اثربخش؛ ارتباطات
 و جامعه با رابطه

  ذینفعان؛
  همکاري

 مشارکت
  اجتماعی

  اصول ایجاد و برقراري ارتباطات اثربخش  2
  مدلهاي موفق از مشارکت دانش آموزان، خانواده ها و اجتماع  3
 فرایندها و روابط اجتماعی  4

 تکنیک هاي ارتباط و ارائه  5

 در مدرسه و جامعهتفاوتهاي فرهنگی و اجتماعی   6

راهبردهایی براي توسعه و حفظ روابط اثربخش با خانواده ها   7
 و جامعه

راهبردهایی براي مشارکت و درگیر کردن خانواده ها و عموم   8
 در طراحی، اجرا و بازبینی برنامه ها

راه هاي تقویت همکاري با والدین و جامعه و سایر نهادها   9
 یادگیري دانش آموزانبراي حمایت از 

  
گرفته و فرایند کدگذاري می توان اذعان داشت  صورت هاي مصاحبه بر اساس تحلیل
 جامعه با اثربخش؛ رابطه ارتباطات ي حرفه اي مدیران شامل حوزه هايکه نیازهاي توسعه

از جمالت و عبارتی همچون؛ ) مفاهیم(ذینفعان و همکاري بوده که این حوزه ها و
 ارتباطات برقراري و ایجاد تیم؛ اصول توسعه معلمان و مشارکت تسهیل هاي استراتژي

اجتماعی؛  روابط و اجتماع؛ فرایندها خانواده، مدرسه، مشارکت از موفق اثربخش؛ مدلهاي
 جامعه؛ راهبردهایی و مدرسه در اجتماعی و فرهنگی ارائه؛ تفاوتهاي و ارتباط هاي تکنیک

 و مشارکت براي جامعه؛ راهبردهایی و ها خانواده با اثربخش روابط حفظ و توسعه براي
 تقویت هاي ها؛ راه برنامه بازبینی و اجرا طراحی، در عموم و ها خانواده کردن درگیر



 55            اي مدیران مدارس ي حرفهي کیفی نیازها و روش هاي توسعهمطالعه

آموزان استخراج  دانش یادگیري از حمایت براي نهادها سایر و جامعه و والدین با همکاري
هاي حاصل از  عنوان بخشی از تحلیل کیفی دادهپس از تهیه و تنظیم جداول به . اند شده

انجام مصاحبه، براي تکمیل تحلیل بر اساس کدگذاري آزاد، مفاهیم حاصله در سطح باالتر 
پس از ). کدگذاري محوري(تر جهت دستیابی به مقوالت، گروه بندي شدند و تجریدي

بندي گردید و بر  مقایسه مفاهیم استخراج شده، مفاهیم مرتبط در یک مقوله کلی دسته
اساس عناوین موجود در نظریه هاي مرتبط یا مفاهیم برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین 
کلی براي مقوالت در نظر گرفته شد، در جدول فوق براي مفاهیم استخراج شده، مقوله 

  . اجتماعی در نظر گرفته شد کلی مشارکت
  

  کدگذاري باز و محوري کدهاي احصاء شده از تحلیل کیفی داده ها در. 5جدول
  مقوالت  مفاهیم  داده ها  
  دیدگاه ها و چارچوب هاي مختلف  اخالقی و مذهبی  1

 هنجارهاي و اصول
 اي؛حرفه

 هنجارهاي و اصول
  اخالقی

 رهبري
  اخالقی

  اصول اخالقی و مذهبی در فرایند تصمیم گیري  2
 اصول مدیریت اسالمی  3

 اخالقی حرفه ايدانش نسبت به ارزش ها و کد هاي   4

دانش و توانایی براي تصمیم گیري بر مبناي مفاهیم قانونی،   5
 معنوي و اخالقی 

دانش و توانایی توسعه کد هاي شخصی از اخالق براي   6
 پذیرش تنوع، یکپارچگی، شان و منزلت همه افراد

 دانش براي عمل بر طبق مفاد قانون اساسی   7

دموکراسی، حقوق، عدالت، جامعه و آگاهی از ارزشهاي   8
  تنوع در محیط هاي آموزشی

هدف آموزش و پرورش و همچنین نقش رهبري در   9
  جامعه مدرن

معیارهاي عمل اخالقی و تصمیم گیري بر مبناي ارزشها و   10
 اعتقادات اصلی

    

مشاهده می گردد، بر اساس تحلیل مصاحبه ) 5شماره (همانطور که در جدول باال
اي  ي حرفهصورت گرفته و فرایند کدگذاري می توان اذعان داشت که نیازهاي توسعه

اخالقی بوده که  هنجارهاي و اي و اصولحرفه هنجارهاي و هاي اصول مدیران شامل حوزه
  مختلف هاي چارچوب و ها از جمالت و عبارتی همچون؛ دیدگاه) مفاهیم(این حوزه ها

اسالمی،  مدیریت گیري؛ اصول تصمیم فرایند در مذهبی و اخالقی مذهبی، اصول و اخالقی
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 و معنوي قانونی، مفاهیم مبناي بر گیري اي، تصمیم حرفه اخالقی کدهاي و ها ارزش
 یکپارچگی، تنوع، پذیرش براي اخالق از شخصی کدهاي توسعه توانایی و اخالقی، دانش

 ارزشهاي از اساسی؛ آگاهی قانون مفاد طبق بر عمل براي افراد؛ دانش همه منزلت و شان
 و آموزش آموزشی؛ هدف هاي محیط در تنوع و جامعه عدالت، حقوق، دموکراسی،

 گیري تصمیم و اخالقی عمل مدرن؛ معیارهاي جامعه در رهبري نقش همچنین و پرورش
پس از تهیه و تنظیم جداول به . بنیادین استخراج شده اند اعتقادات و ارزشها مبناي بر

از تحلیل کیفی داده هاي حاصل از انجام مصاحبه، براي تکمیل تحلیل بر عنوان بخشی 
تر جهت دستیابی به اساس کدگذاري آزاد، مفاهیم حاصله در سطح باالتر و تجریدي

پس از مقایسه مفاهیم استخراج شده، مفاهیم مرتبط در یک . مقوالت، گروه بندي شدند
موجود در نظریه هاي مرتبط یا مفاهیم  مقوله کلی دسته بندي گردید و بر اساس عناوین

کدگذاري (برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین کلی براي مقوالت در نظر گرفته شد
اخالقی در نظر  ، در جدول فوق براي مفاهیم استخراج شده، مقوله کلی رهبري)محوري

  . گرفته شد
  

  محوري کدهاي احصاء شده از تحلیل کیفی داده ها در کدگذاري باز و. 6جدول
  مقوالت  مفاهیم  داده ها  
  کاربرد و استفاده از کامپیوتر  1

تجزیه و تحلیل داده 
  ها؛

  اینترنت؛
  مبانی کامپیوتر

  تکنولوژي

  نحوه جستجوي مطالب آموزشی در اینترنت  2
 ICDLمهارتهاي  هفتگانه   3

  ارائه مطالب و اطالع رسانی الکترونیکی  4
  مربوط به مدرسهتجزیه و تحلیل داده هاي   5
  نقش تکنولوژي در آموزش  6

توان اذعان داشت که  گرفته و فرایند کدگذاري می صورت هاي مصاحبه بر اساس تحلیل
 ها، اینترنت و مبانی داده تحلیل و اي مدیران شامل حوزه هاي تجزیه ي حرفهنیازهاي توسعه

 از استفاده و عبارتی همچون؛ کاربرداز جمالت و ) مفاهیم(ها کامپیوتر بوده که این حوزه
 ؛ ارائهICDL هفتگانه  اینترنت؛ مهارتهاي در آموزشی مطالب جستجوي کامپیوتر، نحوه

 مربوط هاي داده تحلیل و الکترونیکی؛ یادگیري الکترونیکی؛ تجزیه رسانی اطالع و مطالب
پس از تهیه و تنظیم جداول به . آموزش استخراج شده اند در تکنولوژي مدرسه و نقش به

هاي حاصل از انجام مصاحبه، براي تکمیل تحلیل بر  عنوان بخشی از تحلیل کیفی داده
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تر جهت دستیابی به اساس کدگذاري آزاد، مفاهیم حاصله در سطح باالتر و تجریدي
مفاهیم مرتبط در یک  پس از مقایسه مفاهیم استخراج شده،. بندي شدند مقوالت، گروه

مقوله کلی دسته بندي گردید و بر اساس عناوین موجود در نظریه هاي مرتبط یا مفاهیم 
کدگذاري (برخاسته از ادبیات تحقیق، عناوین کلی براي مقوالت در نظر گرفته شد

، در جدول فوق براي مفاهیم استخراج شده، مقوله کلی تکنولوژي در نظر گرفته )محوري
  . شد

  متوسطه مدارس مدیران که پردازد می هایی راه کردن مشخص به پژوهش دوم سوال
 تلقی مهم را آنها خود ايحرفه يتوسعه نیاز در مورد هاي مهارت و دانش به دستیابی براي

  .است آمده) 7( شماره جدول در زمینه این در مدیران با مصاحبه از حاصل نتایج. کنند می
  

  از دیدگاه مدیران ايحرفه توسعه ارائهمطلوب  روشهاي. 7جدول
  فراوانی  اي  روش هاي توسعه حرفه  
  13 ها کارگاه  1
  12 سمینارها   2
  12  اي سخنرانی ها و کنفرانس هاي ملی و منطقه  3
  11 )کتاب، مقاله، منابع آنالین(خواندن  4
  10  دوره هاي دانشگاهی  5
  9  مشاوره  6
  9  جلسات هم اندیشی مدیران  7
  5  مربیگري  8
  5 )مشاهده(بازدید از دیگر مدارس  9

  4  کارآموزي  10
اي که روشهاي مطلوب ارائه توسعه حرفهنتایج حاصل از مصاحبه با مدیران نشان داد 

به ترتیب شامل؛ کارگاه ها؛ سمینارها؛ سخنرانی ها و کنفرانس هاي ملی و منطقه اي؛ 
؛ دوره هاي دانشگاهی؛ مشاوره؛ جلسات هم اندیشی )کتاب، مقاله، منابع آنالین(خواندن

  . وکارآموزي بودند) مشاهده(مدیران؛ مربیگري؛ بازدید از دیگر مدارس
 بحث و نتیجه گیر ي

زیرا توسعه و . اي مدیران بخشی از فلسفه بهبود مدارس استحرفهي امروزه توسعه
آماده سازي مدیران، آنان را قادر می سازد تا دانش، مهارتها و نگرش هاي الزم را براي 

در  توجهی قابل ایجاد تفاوتهاي هدایت اثربخش مدارس به دست آورده و باعث
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اي راین نیازسنجی توسعه حرفهبناب. آموزان شوند عملکرد دانش و مدرسه بروندادهاي
مدیران مقدمه الزم براي شناخت نیازهاي واقعی مدیران و متعاقبا تجهیز آنان به دانش و 

حاضر در پی شناسایی نیازهاي توسعه پژوهش به همین روي . مهارتهاي اساسی می باشد
 به حاضرپژوهش  در. اي مدیران مدارس متوسطه از طریق مصاحبه بوده استحرفه

 مدیران با ها مصاحبه. شد پرداخته شیراز شهر متوسطه مدارس مدیران از نفر 15 با احبهمص
 نظري اشباع و ها داده نظري کفایت به محققان که رفت پیش جایی تا متوسطه مدارس

سپس با  .نکرد ارائه را جدیدي اطالعات دیگر اضافی هاي مصاحبه انجام و یافتند دست
و انجام سه مرحله کدگذاري، نتایج  شده براي روي کاغذ پیاده کردن مصاحبه هاي ضبط

  .مورد تحلیل قرار گرفتند
نتایج به دست آمده از مصاحبه با مدیران حاکی از آن بود که نیازهاي توسعه حرفه اي 

مقوله کلی رهبري آموزشی، مدیریت و رهبري سازمانی،  5مدیران مدارس متوسطه شامل 
رهبري آموزشی شامل زیر . و تکنولوژي است رهبري اخالقی، مشارکت اجتماعی

مدیریت و رهبري . درسی است برنامه و ارزیابی یادگیري؛ آموزش، بر هاي نظارت مقوله
 مشارکت. منابع می باشد مدیریت عملیات و هاي مدیریتسازمانی شامل زیر مقوله

و همکاري می  ذینفعان و جامعه با اثربخش؛ رابطه هاي ارتباطاتشامل زیر مقوله اجتماعی
 و اي و اصولحرفه هنجارهاي و هاي اصولرهبري اخالقی شامل زیر مقوله. است

 تحلیل و هاي تجزیهمقوله تکنولوژي نیز شامل زیر مقوله. تواند باشد اخالقی می هنجارهاي
الذکر  به عبارتی دیگر مدیران مدارس در زمینه فوق. کامپیوتر است ها؛ اینترنت و مبانی داده
  .ي کمبودهاي دانشی و مهارتی هستنددارا

نتایج تحقیقات متعدد نیز از عدم برخورداري و شکاف در دانش و مهارتهاي الزم براي  
؛ آلن، 2011؛ رایان و همکاران، 2005دونهام، (رهبري در بین مدیران مدارس بحث کرده اند

 نشان داده است کهواقع، تحقیقات  در). 2008؛ هارپر، 2007؛ بیلهیمر، 2010؛ الر، 2003
در انجام کارهاي محوله و انجام نقشهاي پیچیده خود در مدارس  مدیران از بسیاري

. دالیل متعددي براي این موضوع می توان برشمرد. ناکارآمدي دارند احساس ضعف و
دالیل مختلفی باعث می شود که مدیران مدارس در نقشهاي سازمانی دچار سردرگمی، 

از جمله . آمادگی الزم براي ایفاي اثربخش وظایف خویش باشندناتوانی، ضعف و عدم 
هاي الزم را به گویی به نیازهاي پیچیده مدارس امروزي، آموزش اینکه مدیران براي پاسخ
اند مدیران را ها به طور کامل نتوانسته، دانشگاه)22: 2006الري، ( خوبی دریافت نکرده اند
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، عالوه بر این، بسیاري از )2011؛ ابراهیم، 2008سل، بیچ(براي این موقعیتها، آماده کنند
سازي و صدور مجوز مدیران را زیر سوال برده هاي سنتی آمادهمحققان کفایت برنامه

، از دیگر دالیل )2007، به نقل از استنلی، 2003، 36؛ توکر2003؛ هس، 2000المور، (است
توان به  می) در حال توسعهبه طور خاص در رابطه با ایران و کشورهاي (این مسأله 

از (در بسیاري از کشورهاي جهان، الزاماتی. سیاستها و اقدامات قبل از انتصاب اشاره کرد
جمله مدرك کارشناسی ارشد در مدیریت آموزشی، تجربه معاونت مدرسه، داشتن 

مستري و (براي تصدي پست مدیریت مدرسه وجود دارد)  گواهینامه رهبري آموزشی
شواهد موجود در ایران موید این مطلب ).  2012؛ شلیچر، 2011ابراهیم،  ؛2007سنگه، 

، حتی بر )1383صافی، (است، که الزام خاص و ضوابط علمی در این زمینه وجود ندارد
درصد از مدیران مدارس در ایران داراي مدرك مدیریت  8طبق آمارهاي موجود تنها 

ورتی که مطالعات نشان داده است که در ص). 1388حلیمی و فتحی آذر، (آموزشی هستند
بوش و ادورو، (تواند یک رهبر اثربخش براي مدرسه هم باشد یک معلم خوب، الزاماً نمی

بنابراین می توان ). 2008؛ بوش، 2011؛ به نقل از ابراهیم، 1997، 37؛ هاربر و دیویس2006
م برخوداري نتیجه گرفت که فقدان ضوابط و استانداردهاي دقیق براي انتصاب و عد

مدیران از شایستگی ها و توانایی الزم موجب شده است که بسیاري از آنها در نقش 
، به نقل از مستري و 2004بوش، (مدیریتی و رهبري خود عملکرد ضعیفی داشته باشند

  )2007سنگه، 
حاضر در خصوص نیازهاي پژوهش نتایج از منظري دیگر می توان اذعان داشت که 

 ،)تدریس(آموزش  با مرتبط تئوریهاي و هاي، تحقیقاتیران در زمینهاي مدتوسعه حرفه
 یادگیري ارزشیابی و ارزیابی معتبر ایجاد انگیزه، روشهاي درسی، ریزي برنامه یادگیري،

 کیفیت ارزشیابی و نظارت جهت در کیفی و کمی هاي داده از آموزان، استفاده دانش
ها، تصمیم گیري اثربخش و مشارکتی، حل مساله، اصول ایجاد و برقراري ارتباطات  برنامه

پژوهش اثربخش، تجزیه و تحلیل داده ها، مدیریت سازمان و منابع هم راستا با یافته هاي 
در خصوص نیازهاي توسعه حرفه اي مدیران در پژوهش نتایج . بود) 2007(ساالزار

. بود)  2008(تیلورپژوهش ذینفعان هم راستا با یافته هاي  و جامعه با رابطه ي زمینه
 بر نظارت يدر خصوص نیازهاي توسعه حرفه اي مدیران در زمینهپژوهش همچنین نتایج 

. بود) 2008(لیدز پژوهش درسی هم راستا با یافته هاي  برنامه ارزیابی، آموزش، یادگیري،
 تحقیقات يرفه اي مدیران در زمینهدر خصوص نیازهاي توسعه حپژوهش سرانجام نتایج 
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 انگیزه، ایجاد درسی، ریزي برنامه یادگیري، ،)تدریس(با آموزش مرتبط تئوریهاي و
 و کمی هاي داده از استفاده آموزان، دانش یادگیري ارزشیابی و ارزیابی معتبر روشهاي

  مشارکتی، و اثربخش گیري تصمیم ها، برنامه کیفیت ارزشیابی و نظارت جهت در کیفی
 بر ارزیابی و نظارت ها، داده تحلیل و تجزیه اثربخش، ارتباطات برقراري و ایجاد اصول
یادگیري نیز هم راستا با یافته هاي  هاي شیوه از آگاهی آموزشی، فعالیتهاي و هاي برنامه

  بود ) 2011(گالوایزپژوهش 
ترجیح داده شده اي در رابطه با روشهاي توسعه حرفهپژوهش همچنین دیگر نتیجه 

توسط مدیران، نشان داد که مدیران مدارس روشهایی مانند شرکت درکارگاه ها؛ سمینارها؛ 
، )کتاب، مقاله، منابع آنالین(سخنرانی ها و کنفرانس هاي ملی و منطقه اي؛ خواندن

هاي دانشگاهی، مشاوره، جلسات هم اندیشی مدیران؛ مربیگري؛ بازدید از دیگر  دوره
اي  وکارآموزي را بعنوان روشهاي مطلوب براي رشد و توسعه حرفه) دهمشاه(مدارس

ي خود ها را براي دستیابی به نیازهاي توسعه خویش می پندارند و یا بعبارتی این روش
، )2007(هاي تحقیقات ساالزار این نتیجه نیز هم راستا به یافته. دانند بیشتر اثربخش می

  . بود) 2011(و گالوایز) 2011(، بیزل)2008(تیلور
در پایان می توان گفت که همه مدیران مدارس، صرف نظر از تجربه و مدرك تحصیلی، 

اي دارند که بایستی مورد بررسی و توجه مسئوالن و برنامه ریزان امر قرار نیازهاي توسعه
همانطور که در قسمت پیشینه نیز بدان اشاره شد، مدیران نیاز دارند تا در طول دوره . گیرد
زیرا براي . هاي خود بپردازند ها و مهارت مت خویش به طور مداوم به توسعه دانشخد

هاي مدارس قرن بیست و یک  تبدیل شدن به نوعی از رهبري که بتواند پاسخگوي چالش
دارش، (اي حمایت گردد باشد، یک مدیر نیاز دارد تا بصورت مناسبی از طریق توسعه حرفه

یک مدیر همانند معلمان نیازمند توسعه حرفه اي است، ). 2008، به نقل از ویلیامز، 1998
هاي آموزشی نوین طوري که بتواند نقش رهبري آموزشی را پذیرفته و نسبت به پژوهش

. آگاه بوده و استراتژي هایی که به بهبود یادگیري دانش آموزان کمک می کند را کسب کند
اي مداوم هستند، براي اینکه  رفهواقعیت این است که مدیران نیازمند شرکت در توسعه ح

فوستر، الوینگ و (آموزان قوت ببخشند هایشان در جهت بهبود یادگیري دانش به تالش
 ).2008؛ به نقل از هارپر، 2000شومت، 
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