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Abstract 

The purpose of this study was to identify formative components of professional 
development for elementary school principals Qom Province. This research was a 
qualitative based on the thematic analysis approach. The statistical population has consisted 
of all school principals in Qom. Using a purposive sampling approach, a total of 40 persons 
were selected as participants in the study. The data were collected through the results of 
reviewing on theoretical foundations and research background by the general interview 
guide approach and semi-structured method. Concepts and categories have been extracted 
through coding. In designed framework of the concepts and categories derived from 
interviews, strategies of professional development for school administrators in eleven 
categories: Strengthening academic skills; Diversifying the school climate; Needs 
assessment; Development of communication; Empowerment of employees; Internal and 
external visits; Planning; Revitalization; Lifelong learning; Conflict management and 
balancing between work and life. 

Keywords: Organizational atmosphere, Primary, Professional development, School 
managers. 
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 مدارس ابتدایی استان قم

 4، رضا عابدی تراب3، محمدحسین رحمتی2، حسین خنیفر1ناهید نادری بنی

 ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایراناستادیار. 1

 ایران قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکدة مدیریت و حسابداری،، گروه مدیریت آموزشی، استاد. 2

 ، گروه مدیریت دولتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایراناستادیار. 3

 پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران، مدیریت آموزشی دانشجوی دکتری. 4

 (00/01/0197: ؛ تاریخ پذیرش10/14/0197: تاریخ دریافت) 

 چکیده

هوای  پوژوهش  نوو   از حاضور  پوژوهش . بوود  قم استان ابتدایی مدارس مدیران ای حرفه توسعۀ های مؤلفه شناسایی حاضر پژوهش هدف
 صواحننرران  و تربیوته  و تعلویم  جامعوۀ ممواریه ه وۀ متاننوان    . گرفت انجوام تم تحلیل و با روش کیفی توصیفی است که به روش

معیوار انتاواش حجوم ن ونوه و تعوداد      . منوان انتاواش شودند    از نفور  41 هدف ند گیری ن ونه روش قم بودند که بوا استان ابتدایی وزشمم
ها  منرور گردموری داده به. ها به روش تحلیل تم و کدگذاری انجام گرفت تحلیل داده و  برای تجزیه .ها بود پاساگویانه اشنا  نرری داده

 منواحنۀ  پوژوهش ماالعوه شوده ه ننویاه بوا ابوزار       پیشوینۀ  و نروری  ه ابتوداه منوانی  مودیران ای  هوای توسوعۀ حرفوه    و شناسایی مؤلفوه 
 انود از  دست مموده کوه انوار     مقوله به 00 در ای حرفه توسعۀ های مؤلفه های پژوهش براساس یافته .شد ها گردموری داده ساختاریافته نی ه
 خوارجیه  و داخلوی  بازدیودهای  کارکنوانه  توان ندسوازی  ارتناطوا ه  توسعۀ یهازسنجین مدارسه جوّ کردن متنو  یهال  یهامهار  تیتقو

هوا نیوز    هر یک از ایا موقلوه  .زندگی و کار بیا تعادل ایجاد و تعارض ه مدیریتالع ر مادام یریادگی قوا کردنه تجدید یهزیر برنامه داشتا
 تربیوت  ای مدیران مموزشوگاهی حرفوه   ایه حرفه توسعۀ مسیر کردن طی با بتوان توان گفت اگر در نهایته می. دارای کدها و مفاهی ی بود

 .شود قدرت ند ایجاد می مموزشی مثنت و تغییر واقعه یک کرده در

 .ابتدایی مقاع مدارسه مدیران ایه جوّ مدرسهه حرفه توسعۀ :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 حال در سرعت به مفهومی یک آن، ایجنت و فرایند، و آموزش و پرورش حوزة در ای حرفه توسعة

كنونی،  كار و كسب پرتالطم دنيای در و ميالدی سوم هزارة در (.2 61 ، مور) است تحول

جذب  شناسایی، رقابتی، عنوان مزیتی به را، مدیران ترین شایسته تا اند رقابت و تالش در ها سازمان

مدیران  ای حرفه تربيت و آموزش ش،غيردولتی، گزین و ها، دولتی سازمان همة در .كنند حفظ و

پيچيده  نوعاً مدیریتی مشاغل دیدگاه، یک طبق. است اساسی مشكالت از یكی اثربخش خوب و

ها،  مهارت ها، شایستگی از ای مجموعه نيازمند سازمانی، در اثربخش و آميز و مدیریت موفقيت بوده،

( 181 )براساس نوشتة كاظمی (. 188 زاده و عدلی،  موسی)است  خاص های ویژگی و ها  توانایی

به دنبال  اجتماعی و سازمانی منافع مناسب انجام گيرد، و صحيح نحو به مدیران گزینش اگر

و  متعهدترین ترین، صالح ترین، شایسته بكوشند ها سازمان است مقتضی این رو، از .خواهد داشت

انجام  صحيح های مشی خط و ها امهبرن براساس را نظر مورد عمليات و كنند پيدا را بهترین افراد

ترین  حساس و ترین مهم از شایسته مدیران انتصاب و انتخاب این رو، از(.  13  نيا، رحيم)دهند 

برای  بيان كرده است( 181 )همچنين، تصدیقی  .بود خواهد سازمانی هر كار در فرایند مسائل

هایی  مالك و معيارها به نياز افراد ترین شایسته برگزیدن و تشخيص و مدیران، و انتصاب انتخاب

 نيا، رحيم)بگيرند  عهده رب را سازمانی های پست تصدی بالياقت، و شرایط افراد واجد تا است

تعليم و تربيت هر كشور اجزای مختلفی دارد كه شامل معلمان، مدیران و سایر كاركنان (.  13 

شده یاری  بينی در رسيدن به اهداف پيشآموزان، كشور را  است كه در كنار یكدیگر به همراه دانش

وگو پيـرامون كـيفيت مدارس اثربخش،   در دهة گذشته، كانون بحث و گفتبنابراین، . كنند می

 (.   61، و همكاران 6ریشتر)بوده است در نظام تعليم و تربيت ای  توسعة حرفه  متوجه  بيشتر

های اجتماعی، نقش بسيار  ین سازمانتر ترین و گسترده عنوان یكی از مهم به آموزش و پرورش

رغم نقش زیربنایی  علی(. 182 صافی، )كند  پذیری اعضای جامعه ایفا می مهمی در فرایند جامعه

                                                           
1. Moore 

2. Richter  
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وهشی، به این نتيجه دست ژای مدیران مدارس، سازمان تحقيقات آموزشی آمریكا در پ توسعة حرفه

های الزم را مدارس امروزی، آموزشیافته است كه مدیران برای پاسخگویی به نيازهای پيچيدة 

اند مدیران مدارس را  طور كامل نتوانسته ها به ، و دانشگاه(66، ص6112،  الری)اند  دریافت نكرده

بنابراین، در محيط كار كنونى (.   61، 1براهيمی؛ ا6118، 6بيچسل)ها، آماده كنند  برای این موقعيت

اى براى مسائل بيان  هاى خالقانه حل بگيرند، راه به مدیرانى نياز است كه بتوانند درست تصميم

 (. 1 61، 1باچينسكی و هانسن)كنند، و در مقابل كار خود پاسخگو باشند 

و  آموزشی های نظام مجدد طراحی و بازنگری نيازمند مدار، دانش جوامع های  چالش با رویارویی

عنوان  ارس است و نقش مدیر بهای مدیران مد ها، توسعة حرفه آموزش و در رأس آن نظام فرایند

رهبر آموزشی باید طوری باشد كه او بتواند از این طریق مؤسسة آموزشی را حداقل یک گام در 

ای است كه  ای مقوله توسعة حرفه (.131 پوركریمی و همكاران، )پيشبرد اهدافش یاری كند 

ند از طریق مربيگری، یادگيری توا افتد و می دادن شغل اتفاق می درصد آن در حين انجام 01تقریباً 

ها و آموزش  از طریق مشاهده، یادگيری اجتماعی، منتورینگ، مشاركت و حضور فعال در شبكه

 (.132 نادری بِنی، )انجام گيرد 

معلمان و اعضای هيئت  ای حرفه توسعة از متفاوت و متمایز مدیران آموزشگاهی ای حرفه توسعة

مدیران  و معلمان با ارتباط در ای حرفه توسعة ميان مهم تفاوت كه رسد می نظر به منطقی .است علمی

گردد  برمی آنان انتظارات و نقش به های مربوط مسئوليت و ای حرفه استقالل بهآموزشگاهی 

 (.1 61،  لوگران)

و به ، ای عنصری اصلی در هر طرح نوین برای ارتقای سطح تعليم و تربيت است توسعة حرفه

كيفيت » های پيـش روی مـعلمان و مدیران و افزایش انتظارات مردم از دليل تشدید چـالش 

                                                           
1. Larry 

2. Bichsel 

3. Ibrahim 

4. Buczynski & Hansen 

5. Loughran 
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 و مدیران ای حرفه توسعة(. 1 61،  گاسكی)شده است  برابرای دو حرفه ةاهميت توسع« آموزش

 دارد آموزان دانش موفقيت و معلمان ای حرفه توسعة در بسزایی تأثير امر، این از آنان ادراك

 به معلمان ای حرفه یادگيری نيازهای شناسایی شامل ای حرفه توسعة فرایند(.   61، 6بودروكس)

، 1كونس)شده است   ارائه ای حرفه های توسعة برنامه اثربخشی ارزیابی و ساالنه، و مستمر صورت

61 8 .) 

، مدل توسعة (182 )ابيلی و موالیی . ای مطرح شده است های مختلفی برای توسعة حرفه مدل

، (330 ) 1مدل كانتر در .دانند میداد و مأخذ  برونداد، فرایند،  ظامی از درونای مدیران را ن حرفه

برای  .های آنان دارد مهارت و دانش كارورزی، طریق از مربيان، بر آنی و فوری تأثير ای حرفه توسعة

های سنتی  مطرح شده است؛ رهيافت  ای دو رهيافت اصلی سنتی و بدیل های توسعة حرفه مدل

توسعة ( های بدیل شامل الف ارزیابی در كالس درس، و رهيافت بالينی و شامل نظارت

مدارس توسعة ( د؛ 8توسعة تغييرمحور كاركنان( ؛ ج0توسعة مشاركتی یا همكارانه( ؛ ب 2خودگردان

  (.131 كاظمی، )است  1 ای عنوان شكلی از توسعة حرفه پژوهی به اقدام( ؛ ی3ای حرفه

 مخاطره به را انسانی سرمایة ةتوسع نظام كل ضعيف، اییابتد آموزش نظام یک تردید بی

 ورود برای را الزم آمادگی كه كرد خواهد تربيت آموزانی دانش سو یک از نظام این زیرا اندازد، می

 جامعه تحویل سواد بی بزرگساالنی دیگر، سوی از و ندارند عالی آموزش و متوسطه دورة به

 (.188  پی، نيک)دهد  می

                                                           
1. Guskey 

2. Boudreaux 

3. Koonce  
4. Kunter 

5. Traditional & alternative approaches 

6. Self-Directed developement 

7. Cooperative or Collegial Developement 

8. Change oriented Staff Developement 

9. Professional Development Schools 

10. Action Reasearch as a Form of Professional Development 
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 نتایج دبستانی پيش معلمان ای حرفه توسعة آیا»، در پژوهشی با عنوان (0 61)اران و همك  بنت

 چند در بهبود به این نتيجه دست یافتند كه «بخشد؟ می بهبود را احساسی و اجتماعی كودكان

 دادن نشان به قادر ناهمگنی تحليل و  تجزیه حال، این با ایجاد شده است، SDQ مقياس خرده

. كودكان، نبوده است سایر به نسبت محروم از نظر اجتماعی كودكان گتر برایبزر های پيشرفت

نفس معلمان  به اعتماد سطوح بين كه ، نشان دادند اختالفاتی(0 61) 6ریورداین، پائولوسی و اُدور

 محور و عمل مناسب ای حرفه توسعة های برنامه طراحی اهميت بر دارد، وجود محتوا مهارت و

  .كند می تأكيد

ها  های پيش روی سازمان ای را از چالش ضرورت پرداختن به توسعة حرفه(   61) 1بيوسرت

ها، پيرشدن  مدت، كمبود كاركنان ماهر در برخی حوزه هایی مانند قراردادهای كوتاه در موضوع

ای  كند پرداختن به برنامة توسعة حرفه شمارد و بيان می نيروی انسانی، افزایش تحرك كاركنان برمی

 .های هزارة سوم است بزاری استراتژیک برای سازمانا

 معلم عمل تأثير و تكوینی، ارزیابی در ای حرفه توسعة تأثير بر( 0 61) 1اندرسون و پالم

تأكيد  تكوینی ارزیابی مختلف های استراتژی از عنوان تركيبی به تصورشده تكوینی ارزیابی براساس

ای مدیران و معلمان  ، در پژوهشی توسعة حرفه(1 61)  متوا، آرنوا و نورمهابایاری استانووا .كردند

      های شخصی مثل هوش، خالقيت و خودمدیریتی؛ ویژگی.  : دانند را مشتمل بر چهار حوزه می

های خاص مثل دانش  ویژگی. 1ای مثل رهبری تعاملی، رقابتی و سازمانی؛  های حرفه توانایی. 6

تيپ شخصيتی مثل سازگاری اجتماعی، اجتماعی و . 1 ای، مدیریت ریسک، كارآفرینی؛ حرفه

 .بودن، و ثبات عاطفی فعال

 توسعة و سازی آماده توسعة كننده تسهيل عوامل ترین ، در پژوهشی، مهم(  61)براهيم یا

 مالی، اقدامات امور و خدمت، منابع ضمن آموزش بودن دسترس مدیران، در را حمایت مدیران

                                                           
1. Bente 

2. Riordain, Paolucci & O’ Dwyer 

3. Beausaert 

4. Andersson & Palm 

5. Bayarystanova, Arenova& Nurmuhametova 
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. معرفی كرد روزانه مسائل و ها چالش و رهبر های نقش یرنفعان، سا ذی فردی، حمایت

 را شامل فقدان مدیران توسعة و سازی آماده (موانع)بازدارندة  عوامل ترین مهم همچنين، او

 های مالی، قدرت امور و منابع محدود، فقدان خدمت ضمن های كافی، دوره تجربة

 .وقت مطرح كرد مبودخانوادگی و ك گيری، مخالفت، ناآگاهی، موضوعات تصميم

از  بودند عبارت مدیران ای حرفه توسعة نيازهای ترین نشان داد مهم(   61)  گاالوزی

همكاران،  حمایت و مشاركتی، همكارانه گيری مستمر، تصميم بهبود برای انگيزه ایجاد و حفظ

و  برنامة درسی، توسعه ارزیابی و ای، طراحی، اجرا توسعة حرفه مشاركت، تسهيل توسعة

یادگيرنده، فهم  سازمان اثربخش، ایجاد ارتباط استراتژیک، برقراری عملی های برنامه اجرای

اطالعات، درك  آوری جمع راهبردهای و اطالعات آموزان، توسعة دانش یادگيری و توسعه

ای صرافی و  ، نساجهحجازی. انداز چشم توسعة و ارزشيابی و گيری، ارزیابی اندازه راهبردهای

 كالس مدیریت درسی، برنامة طراحی و نيازسنجی مؤلفة پنج ، نشان دادند(132 ) آهنگری

 توسعة بر بسزایی تأثير آموزشگران ای حرفه های ویژگی و ارزشيابی فناوری تدریس، درس،

 .دارد ترویجی آموزشگران ای های حرفه صالحيت

 های پژوهش میهيئت عل اعضای و معلمان ای حرفه توسعة براساس آنچه بيان شد، دربارة

 در چندانی مدیران مدارس ابتدایی تحقيقات ای توسعة حرفه بارةدر ولی ،انجام گرفته استزیادی 

های  ای مدیران مدارس، شناسایی مؤلفه است، و با توجه به اهميت توسعة حرفه انجام نگرفته ایران

حاضر به این پرسش بنابراین، در پژوهش  .در ایران ضرورت دارد مدیران مدارس ای توسعة حرفه

 است؟ مدیران مدارس مقطع ابتدایی كدام ای حرفه توسعة بر مؤثر های مؤلفه. پاسخ داده خواهد شد

 پژوهش شناسی روش

است  روشی تم تحليل. با رویكرد كيفی و به روش تحليل تم انجام گرفته است پژوهش حاضر به

                                                           
1. Galavzi 
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با پرسش پژوهش  اطالعات مرتبط در مستتر های تم و الگوها گزارش و تحليل شناسایی، كه به

 . گيرد سطح انجام می چند در و پردازد می

، كدگذاری را (331 )مایلز و هوبرمن . شدشروع  یكدگذار قیطر از هياول یكدها پژوهش در

 و مختلف كدهای بندی دسته ها از طریق وجوی تِم جستسپس، با . دانند می اوليه تحليل ةماد

با . ادامه یافت شده مشخص های تِم قالب در شده كدگذاری های داده خالصة همة كردن مرتب

 . گذاری شد نام و تعریف ها تمها تصفيه شد و در نهایت،  تمبازبينی 

یی ابتدا آموزش ةنيزم در صاحبنظران و ،تيترب و ميتعل نامتخصص پژوهش یآمار ةجامع

 زين و پژوهش ةنيشيپ و ینظر یمبان به توجه با پژوهش، در یريگ نمونه روش و نمونه حجم. ندبود

 نفر، 11 با افتهیساختار مهين ةمصاحب با ،نيهمچن. است بوده هدفمند یريگ نمونه روش كارگيری به

 .شد ییشناسا ییابتدا مدارس رانیمد یا حرفه ةتوسع یها مؤلفه
 

 ای از مشخصات جامعة پژوهش خالصه. 1جدول 

 شغل ها سایر رشته ة علوم تربیتیرشت تحصیالت وضعیت تأهل سابقة خدمت جنس تعداد

 عضو هيئت علمی/ مدیر دبستان 1 68 دكتری متأهل 11-1  مرد  1

 عضو هيئت علمی/ مدیر دبستان   8 دكتری متأهل 11-   زن 3

 دیدگاه آموزشگاهی از مدیران ای حرفه طوری بود كه توسعة ها پرسش كلی در مصاحبه

ها ضبط، و  مصاحبه .آموزش ابتدایی بررسی شودنظران  متخصصان تعليم و تربيت، و صاحب

مدیران  ای های توسعة حرفه كيفی، شناسایی مؤلفه پژوهش این حاصل سازی شد كه سپس، پياده

 .مدارس مقطع ابتدایی است

 مصاحبه، جلسات از حاصل های یادداشت سازماندهی همة و تنظيم از در فرایند كدگذاری، پس

 یا های خام داده همان واقع، در كه شدند تجزیه عباراتی و جمالت هب و بررسی، خط به خط كل متون

 در و مقایسه صورت پيوسته به شده استخراج عبارات و جمالت همة سپس،. شوند می تلقی اوليه

 مفاهيم یا مفهوم مشابه، بندی جمالت گروه از پس. اند شده بندی گروه مشابه عبارات و جمالت قالب

 مفاهيم اینكه همة از اطمينان برای. استخراج شداند شود، می اشاره آن به جمالت همة در كه خاصی
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مقایسه  و بررسی جمالت و عبارات همة انتها آغاز تا از بار چندین شده باشند، استخراج شده اشاره

اعضا  توسط روش بررسی ها، یافته بودن دقيق یعنی پژوهش، روایی از اطمينان حصول برای. اند شده

مطالعه  مورد گروه اختيار در ها از یافته بخشی روش، این در. كار گرفته شد به( ندگانشو مصاحبه)

از  درستی برداشت محقق آیا: دهند پاسخ ها این پرسش به و كنند بررسی ها را تحليل تا داده شد، قرار

معنای  مفه در او یا رسد، می نظر به منطقی نيز آنان تحليل برای این آیا است؟ داشته هایشان گفته

شوندگان  مصاحبه برخی از پژوهشگر روایی پژوهش، بررسیبرای  است؟ شده خطا دچار ها داده

 را كرده، و نظر خود بازبينی را آمده دست به های مقوله یا فرایند تحليل نهایی، گزارش خواسته است

تحليل نتایج،  و  تجزیه اعتبار از اطمينان حصول برای همچنين،. ابراز كنند ها آن با ارتباط در

اوليه  به كدهای راجع و گرفت انجام محقق وسيلة چندین به ها مصاحبه و كدگذاری اوليه سازی پياده

به  شده كدهای استخراج اوليه، كدگذاری از پس كه صورت بدین. نظر شده است تبادل و بحث

 تا فرایند ـدشآنان درخواست  از و ارسال پژوهش همكاران سایر برای مصاحبه اصلی فایل همراه

 های قابليت اعتماد شاخص معيار به رسيدن برای. كنند بازبينی را شده استخراج كدهای و كدگذاری

 وارسی روش با دو مدارس ابتدایی، مدیران ای حرفه های توسعة شناسایی مؤلفه و شده استخراج

 را پژوهش ییگزارش نها كه شد خواسته شوندگان مصاحبه از و بررسی شد سازی سویه سه و اعضا

در . شد تأیيد اعتماد هدف تحقيق قابليت نتيجه، در .كنند ابراز آن دربارة را خود نظر و بازبينی كرده،

 . ها بيان شده است ای از تحليل مصاحبه و استخراج كدها از مصداق نمونه 6جدول 
 

 (11شوندة  مربوط به مصاحبه)ای از استخراج کدها  نمونه. 2جدول 

 کد متن مصاحبه

 شادی  . دهد نشاط جسمی در معلمان نشاط یادگيری را افزایش می

 روحيه  .معلمان باید روحية الزم برای یادگيری داشته باشند

 تراكم كالس  .شود آموزان منجر می ها به توانمندی بيشتر دانش رعایت استاندارد در كالس

 رآفرینیكا مهارت .به اشتغال و كارآفرینی در مدارس اهميت داده شود

 های بالندگی  دوره .ای به توانمندی مدیران منجر خواهد شد حرفه سازی و بالندگی های آماده برگزاری دوره

 سيستم هوشمند  .شود مدیران به تقویت روحية پژوهشگری مدیران منجر می آموزش برای هدفمند و منظم سيستمی استقرار
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 های پژوهش یافته

 مدیران مدارس مقطع ابتدایی است ای های توسعة حرفه ی مؤلفهشناسای پژوهش حاضر اصلی هدف

 تجزیه ها مصاحبه از حاصل متون و ها داده تحليل تم، روش كمک این هدف، به به دستيابی برای كه

مفهوم استخراج شد و براساس این مفاهيم مقوالت  61كد، در قالب  81  نهایت، در و شد تحليل و

مدیران  ای حرفه توسعة های مؤلفه مفاهيم، و مؤثر عوامل شده، استخراج مقوالت. استخراج شد

 (.1جدول )كنند  می مشخص مدارس مقطع ابتدایی را
 

 مدیران مدارس مقطع ابتدایی ای حرفه توسعةهای  مؤلفه. 3جدول 

 مصداق مقوالت

 تقویت 
های  مهارت

 علمی

 مهارت( خدمات و صنعت های صهعر جلوتربودن از)دادن به اشتغال و كارآفرینی  توجه و اهميت -
 كارآفرینی

 ایجاد فضاهای شاد و جذاب در مدارس -

 های درس و رعایت استاندارد در كالس كاهش تراكم كالس -

 آموزان معلمان و دانش در پژوهشی روحية تقویت -

 عملكرد ارزیابی و سازی آماده دورة برگزاری -

 اعتقادی و ای حرفه بالندگی و برای آموزش هدفمند و منظم سيستمی استقرار -

 جو کردن متنوع
 مدارس

 بودن روزمره از خروج برای تالش -
 تازه موضوع كردن مطرح -
 مدارس جوّ تغيير تالش برای -
 موقعيت و شرایط بر اثرگذاری -

 نیازسنجی

 بازاریابی نيازهای -

 (مدارس حقوقی مقررات و اطالع از قوانين)نيازهای حقوقی  -

 (محيط زیستشناختی و  جمعيت)تماعی اجنيازهای  -

 ای حرفه توسعة به انگيزه و نياز احساس ایجاد -

 اوليه نيازهای تأمين -

 كاركنان باالی سطح نيازهای تأمين -

 توسعة
 ارتباطات

 رسمی ارتباطات توسعة -

 رسمی ارتباطات غير توسعة -

 توانمندسازی
 كاركنان

 كاركنان آموزش -

 ركنانكا استعدادهای توسعة -
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 مصداق مقوالت

بازدیدهای 
داخلی و 
 خارجی

تجارب مدیران و آشنایی با خارج و های بازدیدی برای مدیران از مدارس موفق در داخل  برنامه -
 المللی بين و ملی سطح در تجارب گذاری اشتراك بهداخلی و جهانی و  موفق

 المللی بين و یمل سطح در مدیران آموزشگاهی علمی و فرهنگی دستاوردهای تبادل و اندیشی هم -

 اندوزی تجربه -

 رفتار اصالح -

 علمی افزایی هم -

 موفق افراد از الگوبرداری -

داشتن 
 ریزی برنامه

 آموزشی مدیریت رشتة در تحصيالت داشتنریزی داشتن و  برنامه -

 مربوطه های نامه گواهی و كسب خدمت ضمن تخصصی های دوره در شركت -

 افزایی دانش با آموزی مهارت تلفيق و كارورزی و آموزشی های كارگاه برگزاری در توانمندی -
 ها و توانمندسازی مدیران آموزشگاهی فرایند مداوم بهسازی و بازسازی ساختارها، برنامه -

 شرایط با متناسب و نشده بينی پيش های موقعيت در تدریس -

 ارزیابی و فنی، ادراكی و انسانی، های مهارت با مرتبط موانع رفع -

 قوا تجدید
 كردن

 كردن استراحت -

 كردن ورزش -

 مناسب تغذیة -

یادگيری 
 العمر مادام

 ها و آخرین دستاوردهای علمی اطالع از آخرین یافته -

 ویژه تربيت معلم، های دانشگاهی به استمرار و تداوم ارتباط با محيط -
 های علمی ها و همایش ها و كنفرانس شركت در كارگاه -

 آموزشی مدیریت نوین های با نظریه آشنایی و تخصصی دانش مستمر ارتقای -

 العمر مادام یادگيری های مهارت و ها توانمندی ایجاد -
 تعادل ایجاد
 و كار بين

 زندگی

 زندگی و كار بين شدن قائل تفكيک -
 های مدرسه هزینه مدیریت -
 مشكالت و مسائل مدیریت -

 مدیریت
 تعارض

 دیگران خطاهای از گذشتن -
 فظیل های درگيری از جلوگيری -
 و محيط كار در تنش مدیریت -
 كردن ایفا ميانجی نقش -

 های پژوهش یافته: منبع  

بهبود و ساخت  برایاز نظر متخصصان و صاحبنظران كه با نگرشی جدید  حاضر پژوهش در

   در  رانیمد یا حرفه ةتوسع یها مؤلفه ،حضور دارندها  در آموزشگاه تیریهدفمند تجارب مد

  جو كردن متنوع ی،علم یها مهارت تیند از تقوا شده است كه عبارتبندی  اصلی دسته ةمقول
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داشتن  ی،و خارج یداخل یدهایبازد ،توانمندسازی كاركنان ،ارتباطات ةتوسع ی،ازسنجين ،مدارس

كار و  نيتعادل ب جادیتعارض و ا تیریمد ،العمر مادام یريادگی ،قوا كردن دیتجد ی،زیر برنامه

 .استبيان شده  1در جدول  زينهر مقوله  ميمفاه. یزندگ

 یها با تدارك برنامه باید ،یعلم یها مهارت تیتقو یپژوهش برا یها افتهیتوجه به  با

در  زيانگ نشاط یقائل شد، فضاها یا ژهیو تياهم ینیاشتغال و كارآفر رایب یو بازآموز ییافزا دانش

 يةمناسب روح ةص بودجدرس را كاهش داد و با اختصا یها كرد؛ تراكم كالس جادیمدارس ا

 .كرد تیآموزان تقو را در معلمان و دانش یپژوهش

در . استآموزان  معلمان و دانش یمدرسه و رفتارها ریاز رفتار مد یبيعنوان ترك مدرسه به جو

 يةروح نیآموزان كاشت تا ا دانش شهیفكر و اند نيرا در زم یروح پرسشگر توان یمدرسه م

 ها یشیدان ساده ها، یها را از زود باور آن یبزرگسال یرگ شود و زندگها بز ، همراه آنیابدپرورش 

جو،  علت شمند،یفكور، اند ،یمتفكر، منطق ییها ها را انسان درعوض آن. نجات دهد ها یدقت یو ب

با حداقل بودجه و امكانات  ح،يصح تیریو مد تیبا درا. بار آورد قتيهدفدار، خواهان حق

واقع شود  ردر مدارس مؤث زيانگ  نشاط یفضا جادیدر ا تواند یپژوهش م نیاشده در  ارائه یكارها راه

 یمدارس بهداشت روان رانیند از داشتن روابط مناسب پرسنل با مدا ها عبارت آن نیتر كه مهم

 رييتغ ،مدارس یدر رابطه با شادساز رانیموفق مد های هتبادل تجرب با،یز طيفضا و مح جادیا ،سالم

به امور  یتوجه جد ،ها آموزان و تنوع برنامه  دانش یازهايمدارس و توجه به ن یكیزيف تيدر وضع

آموزان  بهادادن به دانش ،ها در مدارس تر آن منظور حضور شاداب معلمان به یو رفاه یشتيمع

 .شاداب، پرتحرك، كنجكاو و پرسشگر

در  تيس، موانع موفقمدار یو مقررات حقوق نيقوان ،یابیبازار یازهاياز ن دیمدارس با رانیمد

و  یازسنجين لزومكه ، آموزان اطالعات الزم را داشته باشند مدارس، معلمان و دانش ةادار

. به زمان دارد ازياست كه ن تیریمد یها یژگیاز و یآموز تجربه. دهد را نشان می یآموز تجربه

با  آموزش و پرورشن سازما رود یانتظار م. جا شوند هو جاب ضیتعو عیسر دینبا رانیمد ،نیابرابن

 .دكنموانع را مرتفع  زمينه نیدر ا ییها انجام پژوهش
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بسياری از مشكالت را در منابع مالی، فيزیكی و بودجه آن  ةگران ریش از مصاحبه یبعض

اگرچه . دارند های سيستم مدرسه معطوف می این افراد بيشترین توجه خود را به ورودی» :داند می

باید به فرایند سيستم توجه  زیادی دارد،های سيستم اهميت  ورودی توجه به منابع موجود در

مدیریت ة ها، چگونگی تدریس، نحو ، روشاها در فرایند سيستم به محتو آن .كردبيشتری معطوف 

 .(P5)« كنند كيد میأوارزشيابی ت

 یها اساس اصول و ارزش دار بر ارتباط مطلوب و هدف یعبارت است از برقرار یانسان روابط

 یو روان یدر سالمت روح یمهم اريروابط مطلوب و مناسب نقش بس یبرقرار. افراد نيب یانسان

كردن و  یهمكار یمعنا مشاركت به. كند یم فایو كار ا یاز زندگ تیاحساس رضا ،تیافراد و در نها

 در یو كاربرد رگذاريتأث یها آموزش ،قتيدر حق. به اهداف است دنيدر رس گرانیبا د شدن ميسه

جامعه و  تیجلب حما یبرا. یابدتحقق  تواند ینم نیوالد یمدارس جز با مشاركت و همكار

 فیاز وظا یكیآموزان  دانش یتيو ترب یمشاركت در سرنوشت آموزش زيها از مدارس و ن خانواده

 .جامعه و مدرسه هست انيارتباط مؤثر م یقراربر رانیمد

 ییاست تا بتوانند استعداد و توانا رانیبه مد دیجد یها تيواگذاركردن مسئول ،یتوانمندساز

بر  رانیواسطه آن مد است كه به یندایفر یتوانمندساز ،واقع خود و كاركنان را توسعه دهند، در

 یدرست خود و كاركنان را به یزندگ ريمس توانند یو م ابندی یم یشتريخود تسلط ب یامور و كارها

 . شود یكاركنان محسوب م یارتقا توانمند یبرا یعامل رانیعملكرد مناسب مد. كنند تیهدا

واحدی پيچيد، اما  ةتوان برای موفقيت مدیران در مدارس متفاوت نسخ آنكه نمی رغم علی

تجربه به اشتراك  مدیران موفق در داخل و خارج كشور را با مدیران كم های هتوان تجرب می

و خطاهای  كرده،ت مدرسه خود ابداع هایی را برای موفقي روش ها كارگيری آن بهتا با  ،گذاشت

خود  ،، ناگزیر استكار نگيرد به را مدیران موفق ةهر مدیری كه تجرب. نكنندمدیران پيشين را تكرار 

 یگذار هینوع سرما نیمدارس بهتر رانیمد ژهیو هب ران،یمد تيترب بارةدر یگذار هیسرما .تجربه كند

 ةكه هم. كند یرا طلب م یو ادار یآموزش یاهآموزان، گسترش واحد تعداد دانش شیافزا. است

 .باشند یم ستهیشا رانیمد ازمنديواحدها ن نیا

ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانيد االن كاری برای آن  ، برنامه(383 )نظر الكی  از
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 كه یزمان. ی مهم داردگاهیجا یزیر ، برنامهیآموزشگاه تیریمد فیوظا انياز م. انجام دهيد

خواهند  ليحصادامه ت یبرا یشتريب ةزيها انگ آموزان فراهم باشد، آن دانش یمساعد برا طیشرا

 یبرا دیمدارس با رانیمد ليدل نيو به هم ،ابدی یها كاهش م در آن ليداشت و احتمال ترك تحص

 . كنند یزیر خود را مجهز به علم برنامه نیاديسند تحول بن یبه اهداف واال دنيرس

 یها برآوردن هدف برایكه در آن افراد بتوانند  یطيكردن مح وجودآوردن و حفظ هب تیریمد

مدیران مدارس تأثير چشمگيری بر پيامدهای مدرسه . كنند تيثر و كارآمد فعالؤطور م به ینيمع

مدرسه،  ةمطلوب مدارس و رفع مشكالت ادار ةادار یبرا. دارند( آموزان پيشرفت تحصيلی دانش)

و سالمت و بهداشت روان آشنا باشند  یبدن تيترب ،یآموزش تیریاصول و فنون مدبا  دیبا رانیمد

 زيو ن ها نهيزم نیباسابقه، به دنبال مطالعه و پژوهش در ا رانیمد های كارگيری تجربه بهو ضمن 

 .دمند شون بهره یآموزش یو سالمت باشند و در مدارس خود از تكنولوژ هیتغذ یها بسته افتیدر

را  ریيیادگ. دانند العمر می مادام رندگانيافراد را یادگهمة  تيو ترب ميهای تعل نظام هامروز

پرشتاب علم و تكنولوژی،  راتييو با توجه به تغ است آموزان و دانشجویان نكرده منحصر به دانش

متخصصان و . های خود را توسعه دهند باید دانش و مهارت زين ديمعلمان و اسات ران،یمد

در افراد،  ریيیادگ ةبه توسع زهيو انگ ازيبر ایجاد احساس ن ديضمن تأك ییزش ابتداصاحبنظران آمو

های مطالعاتی، استفاده از تجارب  ها و فرصت های ضمن خدمت، نشست دورهمانند راهكارهایی 

هایی مانند  و روش یآموزش تیریمد نینو یها یئوربا ت ییباتجربه، آشنا ناای متخصص مشاوره

 .كرده هيبه نگاری را توصخودآموزی و تجر

به  تیرینوع مد نیا یريادگیكه  است وستهيپ یمدارس تالش رانیمد یتعارض برا تیریمد

در ارتباط باشند و هنگام  دیجد یها و بحران راتييكه با تغ كند یمدارس كمک م رانیمد

نقش  گران،ید یاز جمله گذشتن از خطاها ییها یوجودآمدن بحران، بتوانند با استراتژ به

 لیتبد  را به فرصت داتیكرده و تهد تیریآن را مد یلفظ یها یرياز درگ یريوگو جل یگر یانجيم

 .دكنن

روز در دسترس باشند و  از شبانه یو در هر ساعت شهيكارمندان هم است باعث شده یتكنولوژ

كه  یتيصشخ های یژگیاز جمله و. رفته است نياز ب باًیخانه و كار تقر نيفاصله ب لهيوس نیبه ا
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اعتماد،  ر،یمد یابیبه خودارز توان یم ،كاركنان نقش داشته باشد یدر تعـادل كـار و زندگ توانـد یم

 رانیمد یتيشخص های یژگیو زانيهر چه م. نام برد رییپذ تيو مسئول( یاحساس)ی تيشخص باتث

 . كند یم ريكاركنان به طرف مثبت س یتعادل كار و زندگ زانيو بهتر باشد، م شتريب

 گیری  بحث و نتیجه

در عصر حاضر به مدد این . ها در زندگی بشر مدیریت است ترین فعاليت امروزه یكی از مهم

برداری  یابد، از منابع و امكانات موجود بهره ها تحقق می ها و اهداف سازمان فعاليت مأموریت

كند  می قادر را مدیران ای حرفه توسعة. آید  ها از قوه به فعل درمی شود و توانایی و استعداد انسان می

های  چالش با رویارویی منظور به را رهبری با مرتبط های صالحيت و ها نگرش ها، مهارت دانش، تا

 .است مدیران آموزشگاهی كيفيت بخشی به ارتقای كليد ای حرفه توسعة. كنند شان، كسب نقش

باشند  داشته باور مدارس رهبران كه كند می تأكيد نكته این بر اغلب مدارس مدیران ای حرفه توسعة

   پژوهش  نتایج .كنند ایجاد تغيير مدارس معلمان و آموزان دانش یادگيری در توانند می چگونه كه

، ارتباطات توسعة، نيازسنجی، مدارس كردن جو متنوع، های علمی تقویت مهارتاصلی شامل  مقولة

یادگيری ، كردن قوا تجدید، ریزی شتن برنامهدا، بازدیدهای داخلی و خارجی، كاركنان توانمندسازی

های  عنوان مؤلفه را به مفهوم 61و  زندگی و كار بين تعادل ایجادو  تعارض مدیریت، العمر مادام

 . مدیران مدارس مقطع ابتدایی ارائه داد ای حرفه توسعة

 تی كهمشكال و مسائل ها، موقعيت كردن اداره چگونگی و استراتژیک یا روزمره های تاكتيک

 .شود می ناميده راهبرد یا واكنش /كنش است، مواجه آن با محوری پدیدة راستای در شخص

 در كه مشكالتی و مسائل حل برای كه هستند، هدفمندی و سنجيده اقدامات استراتژیک راهبردهای

دامات اقطور خالصه،  به. گيرد می انجام ها ملت یا جامعه سازمان، فرد، توسط پدیدة مدیریت راستای

، 131  ، نياشتروس و كورب)شوند  می حاصل اصلی پدیدة از كه هستند ای ویژه های تعامل یا

 (. 16  -11 صص
                                                           
1. Strass & Corbin 
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یا  معلمان ای حرفه مدیران آموزشگاهی با توسعة ای حرفه توسعة شد، اشاره نيز قبالً طور كه همان

ای  حرفه توسعة مسير یدبا ای حرفه گروه این و است متمایز ها دانشگاه سایر علمی هيئت اعضای

توسعة  مسير چارچوب تنظيم و حرفه این نيازهای شناخت مرجع بهترین و كنند طی را خود خاص

حرفه  این های چالش با ها سال كه صاحبنظران آموزش ابتدایی هستند متخصصان و خود ای، حرفه

مقوالتی برای  ت،متخصصان تعليم و تربي نظرهای در كاوش با پژوهش حاضر در .اند بوده درگير

كشور  مذهبی و ملی شرایط به توجه مدیران مدارس مقطع ابتدایی با ای حرفه توسعة های مؤلفه

 .شناسایی شد

 فرایندهای و ها آموزش تناسب لزوم آموزشی، نظام در گسترده و سریع تغييرات به توجه با

مدیران  ای حرفه توسعة جامعه، نيازهای و تغييرات با مقطع ابتدایی مدارس پرورشی و آموزشی

و  آموزان دانش موفقيت ارتقای و سازمانی موفقيت در بسزایی نقش تواند می مدارس مقطع ابتدایی

 از مدیران مدارس مقطع ابتدایی ای حرفه توسعة برنامة به توجه لزوم بنابراین، .كند ایفا معلمان

آموزش هش حاضر برای جامعة است و نتایج پژو آموزشی نظام های ضرورت و ها اولویت ترین مهم

نشان  نتایج همچنين،. ها كاربردی است آموزان و خانواده مدیران، معلمان، دانش از جمله و پرورش

و  ها سخنرانی ها، سمينارها، ها، همایش دركارگاه شركت مانند هایی روش آموزشگاهی مدیران داد

ضمن خدمت  های دوره ،(آنالین منابع مقاله و كتاب،)خواندن  ای، منطقه و ملی های كنفرانس

 دیگر از بازدید مربيگری، مدیران، اندیشی هم جلسات مشاوره، ویژه دانشگاه فرهنگيان، دانشگاهی به

توسعة  و رشد برای مطلوب های عنوان روش به را مدارس موفق در داخل و خارج و كارآموزی

راهنمای  مدیران مدارس ابتداییای  های توسعة حرفه شناسایی مؤلفه .پندارند می خویش ای حرفه

توسعة  طور خالصه، الگوی پيامدها و به و موانع ها، شاخص شرایط، بسترها، شناخت برای مناسبی

مدارس مقطع  آموزان دانش و معلمان ای حرفه توسعة زمينة آن واسطة به تا است مدیران ای حرفه

  .كند فراهم است، آموزشی نظام دورة ترین و زیربناترین اساسی كه را ابتدایی

 بيان كردند توسعه( 0 61)ها، بنت و همكاران  در مقایسة نتایج پژوهش حاضر با سایر پژوهش

 SDQ مقياس خرده چند در احساسی و را از لحاظ اجتماعی كودكان دبستانی پيش معلمان ای حرفه

ریورداین،  تكوینی، ارزیابی در ای حرفه توسعة تأثير، به (0 61)اندرسون و پالم . بخشد می بهبود
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اما پژوهش . اند ریاضی را بررسی كرده معلمان ای حرفه توسعة ، نيازهای(0 61)پائولوسی و اُدور 

پژوهش های  یافته. ای مدیران آموزشگاهی پرداخته است های توسعة حرفه حاضر به شناسایی مؤلفه

بایاری ، (6111)كينگ ، (  61)براهيم یا، (0 61)راولند  های پژوهش های یافته با راستا هم حاضر

  بيزل، (132 ) ای صرافی و آهنگری ، نساجهحجازی، (1 61)استانووا، آرنوا و نورمهامتوا 

 دورة طول در دارند نياز مدیران شد، بيان پيشينه در كه طور همان. بود(   61)، و گاالوزی (  61)

 به شدن تبدیل برای زیرا .هندخود را توسعه د های مهارت و  دانش مداوم، طور  به خدمت خویش

به  تا دارد نياز مدیر یک باشد،  6قرن  مدارس های چالش پاسخگوی بتواند كه از رهبری نوعی

 .شود حمایت ای توسعة حرفه طریق از صورت مناسبی

كردن  مشخص هدف مطالعات با از برخی .كرد بندی طبقه دسته دو به را گذشته مطالعات توان می

 و اند پرداخته چارچوب و مدل طراحی به كه اند شده ای تدوین حرفه توسعة لیك چارچوب و مسير

و  راهكارها بر كه مطالعاتی دوم دستة و بنگرند، جامع دیدگاهی با را پدیده این اند تالش كرده

 و ارائه با تا اند تالش كرده و اند كرده تمركز ای حرفه توسعة پيشرفت مسير های استراتژی

تسهيل مدیران آموزشگاهی  برای را ای حرفه توسعة به دستيابی راهكارهای ردها وسازی راهب شفاف

 .كنند

راهكارهای  راهبردها و شناسایی هدف با و گنجد می مطالعات این دوم دستة در حاضر مطالعة

با توجه به  ایران در ابتدایی آموزش و پرورش خاص شرایط به توجه با ای توسعة حرفه به دستيابی

در  گرایانه اصالح های تالش اكثر سرلوحة هميشه آموزان دانش تحصيلی پيشرفت بهبود كه این

مختلف  های شيوه به تواند می مدرسه مدیریت و رهبری كيفيت است و بوده آموزش و پرورش

اثربخشی  روی بر ای مالحظه تأثير قابل توانند می دهد و مدیران قرار تأثير تحت را تحصيلی پيشرفت

 ،در همين زمينه(. 6111، و همكاران 6ليتوود)باشند  داشته آموزان دانش تحصيلی فقيتمو و مدارس

كند موفقيت مدارس  می ادعا مدارس، اثربخشی حوزة های پژوهش به استناد با( 6118) 1هارپر

                                                           
1. Bizzell 

2. Leithwood 

3. Harper 
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و  پذیر بوده مسئوليت و متخصص الیق، شایسته، رهبری از ها آن برخورداری دليل طور كل، به به

در (. 6118،  بوش)است ( مرتبط) همبسته بی كفایت و نامناسب رهبری با اغلب ها آن شكست

مفاهيم و پژوهشی با جامعيت پژوهش حاضر دربارة  گذشته های نظریه و ها از پژوهش یک هيچ

های  پژوهش مجموع از كلی برداشت یک در .است نشده بيان ای حرفه های توسعة مؤلفه شناسایی

بررسی  از مند نظام فرایند یک رامدیران آموزشگاهی  ای حرفه سعةتو توان می گرفت، انجام

در  العمر مادام آموزش تامدیران آموزشگاهی  گزینش برای نياز مورد الزامات و پایه های شایستگی

منجر  ای حرفهمدیران آموزشگاهی  تربيت به كه دانست موجود ای حرفه و اجتماعی های زمينه

با  بتوان اگر .باشد آموزشی نظام تحول و  تغيير  برای نيازی پيش اندتو می فرایند این و شود می

تغيير  یک واقع، در، كرد تربيت ای حرفهمدیران آموزشگاهی  ای، حرفه توسعة مسير كردن طی

 .ایجاد خواهد شد قدرتمند آموزشی مثبت و

 آموزش و پرورش ظامن ریزان برنامه به را زیر پيشنهادهای توان می پژوهش، های یافته به توجه با

 .باشد آموزشی نظام تحول و  تغيير  برای آغازی نقطة تواند ها می كارگيری آن كه بهبيان كرد 

 .ای حرفه توسعة های مؤلفه انتصاب مدیران مدارس ابتدایی براساس و انتخاب دقت در.  

 تجربة انشدن مدیران مدارس از جمله فقد ای برای حرفه موجود كمبودها و موانع بررسی. 6

 .بودند وقت و غيره گيری، كمبود تصميم های مالی، قدرت امور و منابع كافی، فقدان

 مدیران ای حرفه توسعة های شاخص براساس وكارآمد اثربخش انسانی منابع تأمين و جذب. 1

 .آموزشگاهی

های سياسی برای احزاب در انتخاب مدیران  كردن نقش سياست و فعاليت رنگ كم. 1

 (.زدگی از سياست آموزش و پرورشودن دورب به)

 . اندازی رشتة تربيت مدیر در دانشگاه فرهنگيان راه.  
 

                                                           
1. Bush 
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 منابع

: طراحی مدل توسعه و پرورش مدیران ميانی مورد(. 182 )ابيلی، خدایار، و موالیی، سميرا 

 . 8-23، ( ) ، های آموزشی پژوهش در نظام. پژوهشگاه صنعت نفت تهران

 ةمبانی پژوهش كيفی فنون و مراحل توليد نظری(. 131 )كوربين، جوليت  ، واشتراوس، اَنسِلم
 .نشر نی: تهرانافشار، ابراهيم  ةترجم. ای زمينه

ای  های حرفه ارائة الگوی صالحيت(. 131 ) كریمی، جواد، نوروزی، ميترا، و فرزانه، محمد پور

 . 8-32، (6)3، مدیریت و رهبری آموزشی. مدیران مدارس متوسطه

 بررسی (.132 )آهنگری، اسماعيل  ، وصرافی، محمدعلی ای نساجه ،یوسف حجازی، سيد

 ها، جنگل سازمان ترویجی آموزشگران ای حرفه های صالحيت ةتوسع بر ثرمؤهای  عامل

 .2 -20 ،(11)3 ،پژوهش مدیریت آموزش كشاورزی .آبخيزداری و مراتع

 بانكی سيستم در مدیران های شایستگی مدل های مؤلفه و ابعاد واكاوی(.  13 )نيا، فریبرز  رحيم

 .0  -13  ،( 1)  ، فردا مدیریت(. كيفی رویكرد یک)

انتشارات : تهران. آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی تحصيلی و متوسطه(. 182 )صافی، احمد 

 .سمت

سه  ةناحي ای با عملكرد معلمان مدارس ابتدایی حرفه ةتوسع ةبررسی رابط(. 131 )كاظمی، ثریا 

 .ارشد، دانشگاه تهران، پردیس البرز كارشناسی ةنام پایان. كرج

 رویكرد با مدیران انتصاب و انتخاب معيارهای(. 188 )عدلی، مریم  زاده، زهره، و موسی

 .11 -16  ،( )1 ،مدیریت اندیشة. البالغه نهج در گزینی شایسته

 .انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران .ها مانمربيگری و ارشاد در ساز(. 132 ) نادری بِنی، ناهيد

ابتدایی در كشورهای ایران،  ةهای آموزش دور بررسی تطبيقی ویژگی(. 188 )البنين  پی، ام نيک

دانشگاه ، شناسیعلوم تربيتی و روان ةدانشكد ،ارشد كارشناسی ةنام پایان. آلمان و مالزی
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