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ابتدددایی بددا رویکددرد   ین مدددارس دورهمدددیرا فددردی  یتوسدد ه یبرنامددههدددا از پدد وهض حاطددر، طراحددی ا گددوی 

 یاسدت. اام ده شدهانجام فراترکیب کیفی روش با و کاربردی ،هدا از نظر حاطر پ وهضباشد. می  فراترکیب

مطا  دا    زمینده اید  در باشدد،مدی  2022 تدا 2010ی زمدان یبدازه در شددهانجدام ، مطا  دا پ وهض حاطدر آماری

 تحلید  بدا و گردیدد هدفمند انتخدا  صور به مقا ه 62 درنهایت و ارزیابی موردنظر موطوعی زمینه فراوانی در

 و ادوواسدت فرآیندد طدی کلیددی مقو ده 4و  زیرمقو ده 13د ک104 درمجموع ،محتوای کیفی و رویکرد استقرای

 بود، 811/0که برابر با   کافم  کاپای آزمون از طریق آن اعتبار و گرفت قرار تحلی  مورد و انتخا  مندنظام ترکیب

-برنامده برای ا گویی اامع فردی،  یهای توس همبنای ترکیب ا گوها و برنامهبر   های پ وهضیافتهگردید.  تأیید

مددیران   فدردی یچگدونگی توسد ه مبندای توانددمدی کده داد پیشنهاد مدارس ابتدایی مدیران فردی یتوس هی 

ی توسد ه فدردی مددیران مددارس ابتددایی،  برنامه شدهشناسایی کلیدی هایمقو ه تری مهممدارس قرار گیرد.  

فدردی   یی توسد هفردی، اارای برنامده  یی توس هبرنامه یفردی، تدارک و تهیه  یی توس هشام  مرور برنامه

 .استفردی   یی توس هو نتایج برنامه
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Abstract: 

The purpose of the current research is to design a model of the personal development plan of elementary 

school principals with a Meta-synthesis approach. In terms of purpose, the current research is applied and 

conducted with a qualitative method. The statistical population of the current research is the studies 

conducted in the period from 2010 to 2022, in this regard, many studies in the field of the subject were 

evaluated and finally 62 articles were selected purposefully and with qualitative content analysis and 

inductive approach, a total of 104 codes, 13 subcategories and 4 key categories It was selected and analyzed 

during the systematic search and combination process, and its validity was confirmed through Kaufman's 

kappa test, which was equal to 0.811. Based on the combination of personal development models and 

programs, the research findings proposed a comprehensive model for the personal development program of 

primary school principals, which can be the basis of how to develop the personal development of school 

principals. The most important key categories identified in the personal development program of elementary 

school principals include the review of the personal development plan, the preparation of the personal 

development plan, the implementation of the personal development plan, and the results of the personal 

development plan. 
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 مقدمه

نیاز آموزش با کیفیت  ثر، پیضؤمدیریت و رهبری م

باال در آموزش و پرورش است و مدیریت شایسته، کلید  

 & Okoko, Scott؛ Bush, 2020موفقیت هر مدرسه است)

Scott, 2015: 280ثیر مدیر  أ(. تحقیقا  بسیاری حکایت از ت

مدارس بر اثربخشی مدارس و نتایج مربوط به 

 ,Rhodes,& Brundrett؛ Bush, 2020, 2010ند)یادگیرندگان دار 

(. مدیران مدارس با ایجاد  Naicker, & Naidoo, 2014؛ 2010

توانند می  ،شرایط آموزشی ادیدو   ساختارهای خاص

بهبود کیفیت آموزش و دستیابی به نتایج کیفی ادید را 

 ,Masalimova et alو  Kashina et al, 2016تضمی  کنند)

 کردن، اداره صرفا دیریت مدارس،(. امروزه م2014

مدرسه   در نظم ایجاد و راهنمایی و نظار  سازماندهی،

( و آموزش رسمِی  Eacott, 2011و  Murray, 2015نیست)

مدیران مدرسه، به تنهایی برای موفقیت مدارس کافی 

 مدارس در آموزشی رهبران (؛ بلکهHuong, 2020باشد)نمی

-وی ه ایحرفه هایر و مها فردی هایوی گی دارای باید

 به رو نیازهای به پاسخگویی و رویارویی توان تا باشند ای

 ,Sugrueباشند) داشته آموزان و مدارس رادانض رشد

  یهای آمادگی و توس ه(. برای  اساس برنامه94 :2015

دار تئوری و مدیران مدارس در حال حاطر موطوع طالیه

 ,Eacott & Asugaعم  رهبری و مدیریت آموزشی است)

(. با واود ای ، در آموزش وپرورش، استفاده از  920 :2014

های توس ه رهبری شرایط خوبی ندارد و فقدان  برنامه

استرات ی ساختاریافته ممک  است ای  شرایط را ادامه  

 (. Job, 2022: 15دهد)

خصوص مدیران  مدیران مدارس به  یتوس ه

 محيط ايجاد براي طروري از اازاي مدارس ابتدایی، يكي

 بهبود و توس ه و آموزش پيشبرد كارآمد، آموزشي

 & ,.Rhodes, C؛ Bizzell, 2011است) عملكرد فراگيران

Houghton-Hill, 2000  وBirman et al, 2011تحقيقا  (. نتايج 

-مهار  و دانض در شكاا و برخورداري از عدم مت ددي

-كرده بحث مديران مدارس بي  در رهبري براي الزم هاي

 ,Griffith؛ Ryan et al, 2011؛ Eller, 2010؛ Bizzell, 2011اند)

 كه است داده نشان (. تحقيقا Salazar, 2007و  2012

 اديد، موق يت به ورود با مديران مدارس از بسياري

 بودن، منزوي و تنهايي آمادگي، عدم احساس ط ف،

 مدیران كه همه گفت توان(. ميGriffith, 2012دارند)

اي  نيازهاي توس ه ،هر وی گی نظر ازصرا مدارس،

 و مرتفع شناسايي باید كه دارند، فردیمنحصربه

(. در واقع صرفاً Helsing, D., & Lemons, 2008: 15گردد)

استفاده از م لمانی که تجربه آموزشی دارند، برای 

ها آماده  های مدیریت به ای  م نی نیست که آنپست

-ها و طرحبرنامه بلکهد! هستند تا رهبران مدرسه باشن

بررسی و استفاده  م رفی، توس ه باید   ی برایهای

که چه تمهیداتی  و در ای  خصوص  (. Job, 2022:42شوند)

رفتارهای مناسب مدیران آموزشی الزم  یبرای توس ه

-چنان( Bush, 2010است، بحث مداومی واود دارد)

ان دارند  ، اذع(Dempster,  Alen,  & Gatehouse, 2009: 314)که

مدیران مدارس، نیاز به   مناسب  یدر خصوص توس ه

فردی در مراح   های منحصربهها و مهار دانض

 بر برای  اساس تمركز؛ مختلف شغلی واود دارد

 بخض عنوان به مدارس، مديران یتوس ه هایبرنامه

 شده مطرح آموزشي اصالحا  و توس ه مهم و كليدي

-ها نشان میکه پ وهض  ( چراSchleicher, 2012: 14است)

 براي هاييكه فرصت هاييبرنامه دهد طراحی و ااراي

 مديران مدارس ايحرفه و های فرديمهار  يادگيري

 آنها توس ه بر بسيار زيادی ثيريأت كند،می ايجاد

 (. Cardno & Youngs, 2013: 256دارد)

ها آن مدارس، ظرفيت مديران یهای توس هبرنامه

 ها راآن هايمهار  و بردمی باال ؤثرترم رهبري را اهت

 انساني منابع تغيير، مديريت رهبري چون هاييحوزه در

 & Courtneyدهد)مي افزايض آموزش، فرايند بهبود و

Gunter, 2015: 1396)از ای  رو طروری است مدیران   ؛

ها را قادر سازد در های توس ه که آنمدارس از برنامه

به طور موثر عم  کنند، زمینه اصالحا  آموزشی 

(. از طرفی  Hussin & Al Abri, 2015: 91استفاده کنند)

-طورکه ادبیا  توس ه رهبری آموزشی نشان میهمان
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دهد، مسائ  خاصی برای کسانی که نقض رهبری 

هایی  کنند، واود دارند و با چا ضآموزشی را تجربه می

  ذا ؛شوندرو میهای او یه شغ  روبهفراتر از چا ض

مدیران باید مرتبط، شخصی و    یهای توس هبرنامه

هایی برای طور کلی، فرصتمنحصر به فرد باشند و به

 & Cardnoای فراهم کنند)یادگیری شخصی و حرفه

Youngs, 2013, 256باید برنامه ها(. به عبارتی ای  برنامه-

شده هایی عملیاتی باشند که به صور  شخصی طراحی

مد  و بلندمد  را برای ای کوتاههو اهداا و ف ا یت

فردی ایجاد و نيازهاي آموزشي و تجار    یتوس ه

ي زماني  اي را براي حصول اي  اهداا در يك دورهتوس ه

مندي افراد و سازمان،  مشخص و به منظور بهره

( و در ای  Aguinis & Gabriel, 2022: 819شناسايي کند)

به یک  ی مدیران، تبدی های توس هخصوص برنامه

( و Naicker & Naidoo, 2014: 290امری طروری شده است)

ده کر ای پیدا  به عنوان یک ابزار استرات یک، اایگاه وی ه

(. Bennett, 2006: 13و  Beausaert et al, 2011: 249است)

 فراهم ريزيبرنامه براي ابزاري فردي، يتوس هی برنامه

 مستندسازي و ارتباط شناسايي، آن طريق كه از دساز مي

 يتوس ه براي هاييفرصت و آينده يادگيري نيازهاي

(. Patel et al, 2013: 221شود)می تسهي  ايحرفه و فردي

های مدیران مدارس از طریق بهبود دانض و مهار 

فردی، یک گام مهم در بهبود   یتوس ه یبرنامه

اثربخشی مدارس، اثربخشی آموزش و عملکرد یادگیری  

هایی به مدیران  است و باید فرصتآموزان دانض

ها بتوانند کار خود را با اا ارائه شود تا آنمدارس در همه

 & Hussinتواه به سطح و کیفیت مورد نیاز انجام دهند)

Al Abri, 2015: 91فردی    یهای توس ه(. هدا کلی برنامه

ها در ایجاد توانایی آن یمدیران مدارس، توس ه

ثر در  ؤایط آموزشی و یادگیری متغییرا  برای ایجاد شر 

 اخیر دهه دو (. طیYoungs, et al 2010مدارس است)

ی  های توس هبرنامه مطا  ه براي متنوعی مطا  ا 

است که در ادامه به صور    شده انجام مدیران مدارس

 مختصر به ت دادی از آن پرداخته شده است:

Tingle, Corrales, & Peters(2019) در پ وهشی با ،

گذاری برای  رهبری: سرمایه یهای توس هوان"برنامهعن

که برخی با تواه به ای  د کهمدیران مدارس" مطرح کردن

-ها بههای آمادگی مدیران مدارس در دانشگاهاز برنامه

های رهبری آموزش  طور صحیح مدیران را برای نقض

رهبری با نام "خودتان را  یهای توس هدهند، برنامهنمی

بر تأثیرگذاری مدیران مدارس به عنوان  رشد دهید"

، در  Ng & Szeto(2016)رهبران مدرسه، تأثیر مثبت داشت. 

سازی رهبران مدارس و نیازهای ای به آمادهمطا  ه

مدیران تازه منصو  شده پرداختند. نتایج    یتوس ه

  یکنگ، نیاز شدیدی به تهیهنشان داد که در هنگ

اوم مدیران مدارس  مد  یهای الزم برای توس هفرصت

ها بتوانند با اصالحا  تازه منصو  شده واود دارد تا آن

مدارس برخورد بهتری    یو اهانی شدن در توس ه

 ارزيابي به خود، پ وهض (، درHilliard, 2015داشته باشند. )

 گیردنتيجه می و پرداخته مديران یتوس ه هايبرنامه

 يري،يادگ آموزش، بهبود به شده ارائه فرصت كه

 بر را ثيرأت بيشتري  هاي رهبري،مهار  و پ وهض

(،  Moolenaar & Sleegers, 2015: 25دارد. ) مديرانی  توس ه

 عضويت مديران، ااتماعي ارتباطا  كه دهندمي نشان

 برتوس ه تحو ي به رهبری دید و ااتماعي هايشبكه در

 مثبت ثيريأت توس ه، هايبرنامه است. ااراي مؤثر آنان

 نفس به اعتماد افزايض مديران و توانايي بر ستقيمم و

 بيشتري آمادگي مسئو يت قبول برای و داشته آنان

 )(. در تحقیقی که توسطKimber, 2013كنند)حاص  مي

Davis & Darling-Hammond, 2012 )های با عنوان"برنامه

که سازی مدیران مدارس" انجام شد  ابتکاری آماده

ریق تلفیق تجربیا  عملی و  رهبری مدرسه موثر از ط

مبتنی بر مسئله و دانض مبتنی بر تحقیق به بهتری  

(، به 2011یابد. در پ وهشی ابراهیم)واه توس ه می

مدیران مدارس دو تی کنیا   یسازی و توس هآماده

دهد که  های ای  مطا  ه کیفی نشان میپرداخت. یافته

-روشمدیران مدارس،   یرغم عدم آمادگی و توس هعلی

سازی و توس ه مدیریت مدارس واود  هایی برای آماده

-های طم تواند شام  دورهها میدارد. ای  روش

های مدیران مدارس و ابتکارا  فردی خدمت، کنفرانس

ای با عنوان"ائه مدل  در مطا  ه  ،Talai, et al(2022)باشد. 

فردی منابع انسانی    یاامع توس ه

  یدبیا  و توس همند ا محور)مرور نظام شایسته

فردی را شام  مراح    یتوس ه یمفهوم" برنامه
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های تحقق  بندی اهداا، راهبرد ت یی  اهداا، او ویت

فردی،   یتوس ه یاهداا، مدیریت زمان، تدوی  برنامه

-اارای مشارکتی، ت یی  م یارهای ارزیابی، ارزیابی، ارائه

 فردی است  یتوس ه یبازخورد، بازنگری برنامه ی

 & Armstrongی فردی در مطا  ه  یتوس ه یرنامهب

Taylor(2020) تجزیه و تحلی  1، شام  چهار مرحله .

. رسیدن به 2ای وط یت ف لی و نیازهای توس ه

-اقدام طبق برنامه-سازی. پیاده4. تهیه برنامه 3اهداا 

 ی(، روند برنامهBintani, 2020ریزی است. در پ وهض )

ت هد از اانب خود فرد است تا  فردی مستلزم   یتوس ه

های ساخته شده ریزی و اارای برنامهم ، برنامهأبه ت

فردی به    یتوس ه یعاد  کند. تمام فرایندها در برنامه

-ای از حلقهبنابرای  چرخه ؛شودطور مداوم انجام می

فردی شام  برنامه،   یتوس ه یهای فرآیند برنامه

  یتوس ه یمهشود. برناتوس ه و مرور تشکی  می

: اصلی دارد یسه مرحله  (Rimer, 2018)فردی در پ وهض 

. بازخورد. برنامه  3. انجام اقداما  و 2. ت یی  اهداا 1

  4توس ه فردی در دانشگاه کارو ینای انوبی شام  

: تنظیم 2: تجزیه و تحلی  نیازهای توس ه 1مرحله 

های خاص، آموزش و . شناسایی ف ا یت3اهداا 

: 4رد نیاز برای دستیابی به اهداا و مرحله تجار  مو

ت ریف م یارهای موفقیت و خطوط زمانی آن است. 

 ,Chlebikova et alفردی در پ وهض   یتوس ه یبرنامه

. ارزیابی  1مجزا و ی مرتبط   یشام  چهار مرحله(،  2015

های  های خود و ت یی  اهداا شغلی و فرصتمهار 

هایی  یه و تحلی  فرصت. بررسی امکانا : تجز 2توس ه: 

سنجی،  تواند منجر به تحقق اهداا از نظر امکانکه می

. 3ها، مزایا و مضرا  باشد بودن، او ویتمناسب

های مناسب برنامه  یانتخا  و توس ه -گیریتصمیم

تغییر در حوزه یک سطح باالتر   -4عملی، ابزار و مهلت و 

(.  Chlebikova et al, 2015: 251یا دستیابی به اهداا است)

فردی  ی توس ه برنامه(، Emami et al 2020)در پ وهض 

مطلو (، مرحله   هدا)وطع شام  مراح  اول ت یی 

مواود خود بپردازد در   وطع دوم فرد باید به شناخت

مطلو  را   وطع و مواود مرحله سوم فرد باید وطع

شکاا به مشخص شده را تحلی  کند   تحلی  مقایسه و

-برنامه اارایی، یک ریزیی نی برنامه در مرحله پایانی

 چگونه و نیازهایی چه که کندمی ت یی  عملی ریزی

 شوند.  اعمال بایستی

های انجام  و پ وهض مرور مطا  ا  از که چنان

-دل كه هاييعرصه از شود، يكيمی شده برداشت

-صاحب و متو يان براي را هاي زياديدغدغه و مشغو ي

 مسئله است، كرده جاداي آموزش و پرورش نظران

 و مدارس مديريت خصوصبه آموزش و پرورش مديريت

 .است ابتدايي مدارس مديريت ترحساس شك  به

مدیران مدارس ابتدایی، در    یباتواه به اهیمت توس ه

های  های متنوعي از انبهدو دهه گذشته پ وهض

ای  حرفه یمختلف مث  ارائه ا گوهای توس ه، توس ه

مدیران مدارس بر عملکرد    یتوس ه مدیران، تأثیر

مدارس و غیره انجام شده است، و ي آنچه که آشکار 

است، تنوع و آشفتگي بسیار زیادی است که در زمینه 

توان ای که ميگونهشود، بهها دیده ميا گوها و مؤ فه

ادعا کرد، تاکنون مدل اام ي برای توس ه فردی  

 وهشگران با مدیران مدارس ارائه نشده است که هم پ

استفاده از آن به انجام کارهای پ وهشي بپردازند و هم  

ای برای توس ه  مدیران مدارس به عنوان طرح و برنامه

فردی خود از آن استفاده کنند. ازای  رو، پ وهض حاطر  

س ي دارد با نگاهي موشاکافانه و دقیق با روش  

فراترکیب، اب اد مختلف برنامه توس ه فردی مدیران  

س ابتدایی را بررسي کرده و در نهایت در راستای  مدار 

فرایند توس ه فردی مدیران مدارس ابتدائی، ا گویي 

اامع ارائه دهد. واه تمایز و نوآوری پ وهض حاطر در  

شده، به شرح زیر های انجاممقایسه با سایر پ وهض

  منظور  است: اول؛ اینکه پ وهض حاطر س ی داشته به

طم  در نظر گرفت  و تحلی   غنای کار،   اامع بودن و

ی توس ه مدیران مدارس،  مطا  ا  مواود در حوزه

مطا  اتی که در ارتباط با برنامه توس ه فردِی مدیران  

ها نیز انجام شده را ترکیب کند دوم؛ در ای   سایر سازمان
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-پ وهض نتایج مطا  اتی ترکیب شده است که یافته

عبارتی  . بهای داشته استهایض انبه فرآیندی و مرحله

  یتوس ه یای بودِن برنامهطم  در نظر گرفت  مرحله

فردی مدیران مدارس، مالک فرآیندی بودن مفاهیم 

احصا شده در نظر گرفته شده و س ی شده است 

هایی از مطا  ا  احصا شوند که به نوعی به  انبه

 کند.فردی مدیران کمک می  یفرآیند توس ه

 

 روش تحقیق

ظر هدا کاربردی و از نظر روش، حاطر از ن پ وهض

 Sandelowski, M., & Barroso, 2007فراترکیب  به روش

مدل   تأیید برای مصاحبه از که است شده انجام

 در اساس، است. برای  شده برده بهره نیز فراترکیب

مدارک،   و ا ف( اسناد :منبع دو از نهایی مدل تدوی 

 مدل تدوی  متخصصان مدیریت مدارس برای نظر) 

 محتوای کیفی فراترکیب، تحلی   .است شده استفاده

یک موطوع  یاو یه در زمینه مطا  ا  کیفی

(. فراترکیب، شبیه به  Bench & Day, 2010: 490است)

منظور سازی چندی  مطا  ه بهفراتحلی ، برای یکپارچه

 ,beckگیرد)های اامع و تفسیری صور  میایجاد یافته

 واود خاطر فراترکیب به وشر  از استفاده (.2015 ;2002

  یهای توس هبرنامه پیرامون تواهی قاب  منابع

 او یه تصویری دتوانمی که است بوده مدیران مدارس

 فراهم نیز مدیران مدارس  یهای توس هبرای برنامه

 انجام هایپ وهض مت  فراترکیب، روش . براساسسازد

 داده مدیران مدارس،  یموطوع توس ه با مرتبط شده

 پ وهض در مصاحبه مت  همانند و آیندمی حسا  به

  .شوندمی گرفته نظر در کیفی

 از فراترکیب، برای نظر مورد نمونه اساس، بر ای 

 با پرسض هاآن ارتباط براساس و منتخب مطا  ا 

 خالصه ارائه اای به شود. فراترکیبمی تشکی  پ وهض

 هاافتهی از ترکیب تفسیری نوعی، به ها،یافته از اام ی

 ترکیب طریق از فراترکیب گفت تواندهد. میمی ارائه

 فراهم مندنظام نگرشی کیفی مختلف، هایپ وهض

 و ادید هایاست اره و هاموطوع کشف به و کرده

 و یافته ارتقا ااری دانض روش ای  پردازد. بااساسی می

-واود می به مسائ  به نسبت ایگسترده و اامع دید

 عمیق و دقیق بازنگری نیازمند اترکیبفر  آورد. اارای

 هایپ وهض هاییافته کردن مرتبط برای پ وهشگر

(. به منظور Zimmer, 2006: 312است) مرتبط کیفی

 شرح مفص  طوربه تحقیق انجام تاییدپذیری، مراح 

 استاد اختیار در کار انجام و فرایند ينحوه و شد داده

 تأیید پ وهض امانج نحوه صحت تا شد داده قرار راهنما

مطا  ا  مورد  پذیری، مشخصا گردد. برای انتقال

 بر مطا  ا  مورد بررسی بررسی شرح شد که انتخا 

بود  مدیران مدارس ابتدایی  یارتباط با توس ه اساس

مدیر   عنوانبه خود برای باورپذیری، اول اینکه پ وهشگر

 آشنا مدیریت مدارس ابتدایی با ابتدایی یمدرسه دوره

که از دو متخصص غیر از نویسندگان  هم ست دوم ای ا

های پ وهض،  که مشخص شد یافته  استفاده شد

 قابلیت تصدیق دارند.

 

 های تحقیق یافته

 & ,.Sandelowski, Mبا تواه به استفاده از روش 

Barroso, 2007   در پ وهض حاطر، در ادامه گام به گام

 های مورد تحلی  قرار خواهند گرفتیافته

 گام اول: تنظیم سواال  پ وهض:

 که سؤاالتی است، الزم ابتدا فراترکیب انجام برای

 تدوی  دهد،می قرار مورد پرسض را پ وهض مسله

(، چه Whatچیز)نمود. پارامترهای پ وهض شام  چه

( و چگونگی When(، محدودیت زمانی)Whoای)اام ه

 در حاطر ( است که بر ای  اساس، پ وهضHowروش)

برنامه  که است شده انجام کلی سؤال ای  به پاسخ

 اب ادی چه از توس ه مدیران مدارس چگونه است و

 است؟ شده تشکی 

 مند ادبیا :گام دوم: مرور نظام

 هایگزارش اد علمی،اسنحاطر  پ وهض یاام ه 

 های داخلی و خارای درپ وهشی، پایگاه داده نشریه

 با که بود مدیران مدارس  یتوس ه یبرنامه یزمینه

 قرار اوواست مورد زیر ادول شرح به هایکلیدواژه

 گرفت:
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 اوشده توسط پ وهشگروهای است(.کلیدواژه1ادول)

 Principal development مدیران مدارس یتوس ه

 personal development فردی  یتوس ه

 Principal  Professional development ای مدیران مدارسحرفه یتوس ه

 personal development plan فردی  یتوس ه یرنامهب

  Principal personal development plan فردی مدیران مدارس  یتوس ه یبرنامه

 Professional development of school principals ای مدیران مدارسحرفه یتوس ه یبرنامه

 Principal preparation programmes سازی مدیران مدارسهای آمادهبرنامه

 

 مناسب: مقاال  انتخا  و اووگام سوم است

 قب ی  مرحله در شده، آوریامع منابع گام، ای  در

 یا پذیرش م یارهای براساس مورد، به صور  مورد به

 از پس .گرفتند قرار بررسی مورد (،2)ادولپذیرش عدم

 مرتبط سند  1625ت داد  مختلف هایپایگاه در استجو

 و مناسب هایپ وهض انتخا  شد. برای شناسایی

 براساس مقاال  روش فراترکیب در استفاده قاب 

 چکیده، سال، عنوان، مانند مختلفی پارامترهای

 پ وهض هایکیفیت روش و محتوا دسترسی، اهداا،

 برای سند نهایی  62نهایت  در و گرفت قرار ارزیابی مورد

 دهنده اننش  1نمودار .شد فراترکیب انتخا  روش انجام

 .است مقاال  انتخا  و او و است فرآیند

 

 اسناد پذیرش عدم و پذیرش (م یارهای2ادول)

 فارسی و انگلیسی زبان پ وهض

 مطا  ا  فارسی 1401تا  1390مطا  ا  التی  و 2022تا  2010 زمان انجام پ وهض

 رسفردی، توس ه مدیران مدا  یتوس ه یفردی، برنامهتوس ه حوزه مورد مطا  ه

 ترکیبی/کیفی روش پ وهض

 هانامه پایان یا دکتری هایرسا ه و ها کتا  فصول م تبر، پ وهشی-مجال  علمی در شده چاپ مقاال  نوع مطا  ه  

 .. و ISI ، ProQuest ، WOS ، SID ، Elsevier ، Scopus و ISC نمایه شده در 

 

 

 مقاال  انتخا  و او و است ( فرآیند1)شک 

 

سند    62واه به کثر  منابع احصا شده، برخی از با ت

 نهایی در ادول زیر ارائه شده است:
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 (، برخی از اسناد نهایی تحلی  شده3ادول)

 منبع عنوان پ وهض

 Febrizon, Rusdinal, & Hadiyanto, (2020) مدیران مدارس ابتدایی یتجزیه و تحلی  نیازهای آموزشی: توس ه

 Lai, L., & Ye, Y. (2020) هبری برای مدیران مدارس تایوانر  یا گویی برای توس ه

 Sarchahani, Z., & Nasiri Valik Boney, F. (2020) مدیران مدارس یاعتباریابی مدل توس ه

 .Gumus, E. (2019) مدیران مدارس در ایاال  متحده یهای توس همشاوره و برنامهبررسی روند 

 Tingle, E., Corrales, A., & Peters, M. L. (2019) گذاری روی مدیران مدارسمایهرهبری: سر  یهای توس هبرنامه

 Nasreen & Odhiambo(2018) مداوم مدیران مدارس: در پاکستان. یتوس ه

 .Hussin, S., & Al Abri, S. (2015) مدیران مدارس در مت  اصالحا  آموزشی ینیازهای توس ه

 Ng, S. W., & Chan, T. M. K. (2014) ابتدایی در هنگ کنگ مداوم مدیران مدارس یتوس ه

 .Kanokorn, S., Pongtorn, P., & Ngang, T. K. (2014) حرفه ای مدیران مدارس یاقداما  مشترک توس ه

 Naicker & Naidoo(2014) رهبری مدیران مدارس یآیا ک  از مجموع ازیئا  آن بیشتر است؟ ااتماعی از رویکردهای عملی توس ه

 Reardon(2011) مدیران مدارس ابتدایی یرهبری یادگیری محورِ مدیران مدارس ابتدایی و نتایج آموزشی آن: پیامدهای توس ه

 .Ibrahim, N. (2011) مدیران مدارس کنیا یسازی و توس هآماده

  .Galaviz, P. (2011) ای خودشان )رسا ه دکتری(.حرفه یبرداشت مدیران مدارس ابتدایی از توس ه

 .Cardno, C., & Youngs, H. (2013) رهبری برای مدیران باتجربه مدارس نیوز ند: برداشت از اثربخشی یتوس ه

 Crum, K. S., Sherman, W. H., & Myran, S. (2010 های رهبران موفق مدارس ابتداییبهتری  شیوه

 (1395صیری و یک بنی،  قنبری و سرچهانی)ن بنیاد(داده ایمدارس)نظریه مدیران کاوش با ندگی

 فردی مدیران منابع انسانی  یتوس ه یتبیی  ا گوی تدوی  برنامه

 

 (1397پور و همکاران)قلی

 

 پ وهض متون: در اطالعا  استخراج چهارم، گام

 قب ، در مرحله منتخب هایپ وهض اطالعا  حاطر،

 وهض،پ   عنوان و انتشار سال پ وهشگران، نام براساس

 مورد هایپ وهض 3ل ادو  شدند. در بندیدسته

 مرحله، ای  است. در شده ارائه فراترکیب در استفاده

 بررسی فراترکیب شده برای انتخا  هایپ وهض

  یتوس ه یبرنامه با مرتبط هایمقو ه و شده محتوایی

طور کلی به شدند. شناسایی و احصا  مدیران مدارس

ی  محتوا هرمنوتیکی،  تحلی  محتوا به سه نوع تحل

(. rahimsalmani, 2012, 32کمی و کیفی تقسیم شده است)

باتواه به اینکه تحلی  محتوای هرمنوتیکی به د ی   

های پ وهشگر و تحلی   دخا ت مستقبم نگرش

ها صرفا با شمارش محتوای کمی هم چون پرسض

واحدها قاب  پاسخگویی نیستند، پ وهشگران حاطر  

کیفی رفتند در ای  نوع تحلی     سراغ تحلی  محتوای

ها چه کمی و چه کیفی باشند، باید  محتوا، نتایج پ وهض

در نهایت کیفی تحلی  شوند. در ای  روش عالوه بر 

ها، مفاهیم طمنی متون هم سنجیده توصیف هست

خواهد شد. در ای  روش تحلی ، متون براساس روشی  

گیری  قانونمند، علمی و م تبر، تحلی  و منجر به شک 

هایی براساس دانض محقق و نتایج و  تئوری یا فرطیه

(. و rahimsalmani, 2012, 32شود)مدارک به دست آمده می

مت  هدا  در  نهفته ا گوهای و چارچوبها مفاهیم، افت ی

چنب  تحلیلی است. در واقع با تواه به به ابنکه در 

 حوزه، یک از ادید دریافتی به پ وهض حاطر رسیدن

مطا  اتی برنامه  زمینه در نوی  چارچوبی ومدل  ارائه

توس ه فردی مدیران مدارس مدنظر بود، تحلی  از نوع 

تحلی  محتوای استقرایی بود. در تحلی  محتوای 

 برای و مقو ه به از کد یا باال به پایی  استقرایی، تحلی  از

(  2گیرد که ای  فرآیند در شک  )سازی، انجام مینظریه

 نمایان است.

 

(. تحلی  محتوای کیفی با رویکرد استقرایی2 )شک

 گام پنجم 

 هاییافته ترکیب و تحلی  پنجم؛ تجزیه، ۀمرح 

و  تحلی  و تجزیه به پ وهض از مرحله ای  کیفی: در

کیفی،   ۀمطا ع با که شد پرداخته موطوعاتی استجوی

  یتوس ه با رابطه در را استانداردهایی و هافرم ها،مدل

 به اقدام ای  .بودند کرده بیان مدارس مدیران فردی

 مرحله ای  شود. درمی موطوعی شناخته عنوان بررسی

 مطا  ا  از شدهاستخراج عوام  تمام پ وهض، از

 نظر گرفت  در با گیریم. سپسمی نظر در کد را پیشی 

 مشابه مفهومی در را هاآن کدها، ای  از یک هر مفهوم
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پ وهض   مفاهیم یببه ای  ترت و کنیممی بندیدسته

 هر از فراتر تفسیری کار ای  انجام با شوند؛می مشخص

ی  هپدید از فراترکیب در گنجانده شده مطا  ا  از یک

ی ههم یهبرگیرند در درعی  حال که موردنظر ارائه شده

 از یک هر اثر که ایگونهبه بود، خواهد نیز هاآن

د. کر  اوواست ک  ای  توان درمی را او یه مطا  ا 

 فراترکیب یمرحله تری حساس شاید که مرحله ای 

 گام ای  هاییافته .شود انجام خاصی دقت با باید باشد،

 باید و روندمی شمار به پ وهض نهایی مدل برای مبنایی

 هایتحلی  اساس داشت. بر دقت هاآن ترکیب در

 62 روی بر محتوا تحلی  روش کمک با گرفته صور 

 و تجزیه مرحله، ای  شده درخا انت نهایی پ وهض

پ وهض، به  موطوع با ارتباط در موطوعا  تحلی 

 شد. پرداخته هابندی یافتهطبقه و ترکیب

های فراترکیب (. یافته4ادول)

ها /  مقو ه

 ها طبقه

ها / زیر مقو ه

 ها  زیرزبقه

 منابع  ها و کدهابرچسپ

ترسیم وط یت   Pdpمرور 

 Pdp مطلو 

 وتشخیص نقاط قاب  بهبود *ت یی  

 انداز توس ه*ترسیم چشم

 انداز چشم یتوس ه و *ارزیابی

 با قوه هايتوانایی *کشف خود و آینده مورد در روش  انداز*یک چشم

 انداز*تفکر و تام  در ارتباط با چشم

 گیری در مورد آینده*تصمیم

 ی فرديتوس ه فرصت *ايجاد

 *ت ریف م یارهای موفقیت

 ايحرفه و یادگیري فردي ایی برايه*فرصت

 های توس هسنجی فرصت*امکان

 های یادگیری بیشتر در آیندهریزی ف ا یت*برنامه

 آینده از ذهنی مطلو  *تصویر

؛ نسری  2014پرایس، و ؛ داونر 2013چو،  و (، چانگ2018(، ریمر)2020بینتانی)

ی  ی توس ه، برنامه(2011(، گاالویز،2013(، کاردنو و یانگز)2018و آهیامبو)

پور و ، قلی2015فردی دانشگاه کارو ینای انوبی، کلبیکووا و همکاران، 

ابراهیم، آراسته و (، صدیق، نوه1395(، امامی و همکاران)1397همکاران، 

(، طالیی و 2015(، زاکیا)2013(، بیوسر  و همکاران)1396آبادی)زی 

 (1401همکاران)

 

تحلی  وط یت 

 Pdpمواود 

 ک و درنظر گرفت  وط یت مواود *در 

 *ت یی  نقاط ط ف و قو 

 ی فردی*شناخت نحوه توس ه

 ی فردیهای توس ه*درك مسائ  و چا ض

 *آگاهی فردی از توس ه 

 *خودآگاهی

 * نگاهی سیستمی به مسائ  

 شغلی مسیرهای از *آگاهی

 آموزان*درک رشد و یادگیری دانض

 *درک احکام ت لیم و تربیت

 عملکرد فردی * رفتار و

 SWOT*تجزیه و تحلی  

(، حسی  و 2018(دانشگاه برکلی، نسری  و آهیامبو)2020آرمسترانگ و تیلور )

، میلتو،  2015(، کلبیکووا و همکاران، 2014ای و چان، (، ان2015ابری)ال

(، امامی و 1397پور و همکاران، (، قلی2013فاسر ی، ا سباری و وارن)

 (1401همکاران) (، طالیی و1395همکاران)

 

ت یی  نیازها و 

 هایا ویت

ها قاب  بهبود  ی فردی شناسایی *حوزهی توس ههای برنامه*ت یی  ا ویت

 در دانض و مهار 

 ی فردیی توس ه*ت یی  نیازهای برنامه

 *مسئو یت نسبت به یادگیری فردی

 نیازسنجی آموزشی  *

 *مشخص کردن نیازهای آموزشی

 یادگیري و وزشآم اثربخض هایا ویت

ی فردی دانشگاه  ی توس ه(، برنامه2020(، یون)2020ازمیر ی و کا یسکان )

پور و (، قلی2016(، برایسون)2020کارو ینای انوبی، آرمسترانگ و تیلور )

  (QAA)ی فردی آژانس تضمی  کیفیتی توس ه(، برنامه1397همکاران، 

 (1401(، طالیی و همکاران)2020آموزش عا ی، فبریزون، راسدینال و هادینتو)

ی  برنامه نویسپیض pdpتهیه 

 ی فردیتوس ه

 انتظار مورد نتایج به دستیابی مهلت *ت یی 

 ی فردیکارها( توس ه*پرتفو یو)نمونه

 برنامه عملی*تهیه یک پیض

 های فردیای برای بهبود و افزایض ظرفیتسازی برنامه * آماده

 درسه در شوراتصويب برنامه ساالنه م و *تنظيم

(، دپارتمان تجار  آمریکا، چیکوکو، 2016(، برایسون)2020آرمسترانگ و تیلور )

 (، 2011نیکر و متیان)

گذاری برای امور  آینده *هدا و حال ایتوس ه اهداا از دقیق *درک Pdp گذاریهدا

 شخصی

 گذاری برای امور تحصیلی *هدا

 گذاری برای امور کاری خود*هدا

 گیریاندازهخص و قاب *اهداا مش

 یافتنی، مرتبط و محدود به زمان*اهداا دست

 *تهیه یک برنامه عملی 

 آموزشی نیازهای به پاسخگویی برای ایتوس ه *ت یی  اقداما 

، دپارتمان تجار  آمریکا،  2004(، راوس، 2018(، ریمر)2020آرمسترانگ و تیلور )

(، قربانیان و 1401)(، طالیی و همکاران1397پور و همکاران، قلی

 (1399همکاران)
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 Pdp ریزیبرنامه

 

 ای یادگیری و توس ه *تنظیم برنامه

 راهبردهای خاص توس ه ااراى و *تدوي 

 نهایی تأیید و مافوق با *هماهنگی فرد

 ایتوس ه اقداما  ریزی*برنامه

 *طرحی برای یادگیری

 *نگرشی مثبت نسبت به یادگیری

 مستمر بهبود ی*انگیزه

 ها* تنظیم زمان درست و دقیق ف ا یت

 * دیدی عینی، علمی و پ وهشی به تمام قضایا و مسائ  آموزشی

ای و  (، ان2020(، آرمسترانگ و تیلور )2020بینتانی)(، 2020شهی  و حمید، )

(، دپارتمان تجار  آمریکا، اداره، دانشگاه یی ،  2015(، موری)2016سچو)

 (1401طالیی و همکاران) ،(2011(، برایسون)2011گاالویز)

 

 نیاز مورد ا زاما  و منابع *ت یی  Pdpتأمی  منابع 

 *حمایت سرپرست

 *در دسترس بودن منابع ما ی 

 *منابع یادگیری مناسب

 شخصی و دیگران مواود *تجار 

 ی فردیهای مورد نیاز برای توس ه *حمایت

 مؤثر ارتباطی فضای *ایجاد

 مدرسه مثبت * ایجاد او

(، دانشگاه واشنگت ،  2016ای و سچو)(، ان2019،کورا س و پیترز)تینگ  

(، ابراهیم 2013(، کیمپر 2019دانشگاه سينسيناتی، تینگ ، کرو ز و پیترس) 

ی فردی  ی توس هی مدیران مدارس اوهایو، برنامهی توس ه(، برنامه2011

دانشگاه کارو ینای انوبی، برنامه توس ه فردی آژانس تضمی   

 (1399آموزش عا ی، قربانیان و همکاران)  (QAA)کیفیت

ها و ف ا یت pdpانجام 

 pdpاقداما  

 ریزیسازی طبق برنامه* پیاده

 اارایی هایرویه *تدوی 

 های ابتکاری ح  مسائ  مدرسهح *راه

 ی مهار  زیر دستان  * توس ه

 * برقراری ارتباط موثر

 یافته های سازمان ای از ف ا یت *مجموعه

 های طم  خدمتوزش*آم

 *انجام و مهار  کار تیمی  

 * یادگیری تجربی، مبتنی بر مسئله و م تبر

 *طراحی، اارا و ارزیابی برنامه درسی

 *رفتارهای یادگیری محور

 های بی  فردی*مهار 

 *مدیریت بحران

 * مدیریت ما ی مناسب

 *مدیریت منابع انسانی

 های آموزشیپ وهی و شرکت در  سمینار *خودآموزی، اقدام

(، 2015ابری)(، حسی  و ال2020(، بینتانی)2020آرمسترانگ و تیلور)

-(، دیویس و دار ینگ 2014ای و چان، ، ان2011(، ابراهیم 2011ریردون)

(، کلبیکووا و همکاران، 2014تورن و نگانگ، (، کانوکورن، چانگ2012هاموند)

(،  1396و همکاران)(، فرحبخض 1395(، امامی و همکاران)2018، ریمر)2015

 (1401طالیی و همکاران)

 

 

-کارگیری آموزشبه

 تجار   توس ه و ها

 هایهای متفاو  برای رسیدن خواست *روش

 *کاربرد فناوری اطالعا  و ارتباطا  در مدارس

 * ایجاد روابط با دیگر مدیران 

 بی  ا مللی تطبیقی *تجار 

 * مربیگری توسط مدیران قدیمی و با تجربه

 های پ وهضکارگیری مهار * به

 های همکارانه * شبکه سازی و یادگیری

 * یادگیری از طریق دوستان منتقد

 گذاری متقاب  تجربه و تخصص*به اشتراک

 آموزشی هاینامهآیی  کارگیری*اطالع و به

(،  2019( ؛ تینگ ، کرو ز و پیترس) 2020فبریزون، راسدینال و هدیانتو )

چی ، ان2011(، ابراهیم 2014(، نیکر و نایدو)2015ابری)ل(، حسی  و ا2019گومز)

 (1401، طالیی و همکاران)2014و چان، 

 

 برنامه  مستمر *بازنگری ارزیابی pdpپیامدهای 

 *ارزیابی فردی درستی مسیر توس ه

 های پاسخگویی و ارزیابی*ایجاد سیستم

 های يادگيري*ارزشیابی عملکرد و ف ا يت

 مدرسه*ارزیابی عملکرد 

 *م یار و مبنایی برای رسیدن به هدا

 ها*رصد امور و انجام ف ا یت 

 پیشرفت میزان گیری*اندازه

 گوییپاسخ نظام *چارچو 

(، دپارتمان تجار  آمریکا، دانشگاه واشنگت ، پاشیاردیس و 2020بینتانی)

 تورن(، کانوکورن، چانگ2011(، برایسون)2015ابری)(، حسی  و ال2011همکاران)

 (1401(، طالیی و همکاران)1397پور و همکاران، (، قلی2014و نگانگ، 

 

 ی فردی*گزارش نتایج  توس ه گزارش 

 ی فردی*گزارش پیامدهای توس ه

 کاربردی و کلیدی هاییادگیری *ت یی 

 *ثبت، تحلی ، پاالیض و  گزارش مسائ  مدرسه

 فردی  ی*ثبت کردن و نگهداشت اوراق مربوط به برنامه توس ه

(، دانشگاه واشنگت ، کمیزی و 2004(، راوس)2018(، ریمر)2020بینتانی)

 (1397پور و همکاران، همکاران، قلی

 (1399قربانیان و همکاران)

 ی فردی برای ادامه کاری توس ه*بازخورد نتایج و پیامدهای برنامه بازخورد نتایج

 اثربخشی بهتر ها و اب اد عملیاتی مدرسه به منطور*نظار  بر انبه

پور و (، قلی2011(، برایسون)2018(، ریمر)2020ایزون، برانو و ویلسون)

 (1399(، قربانیان و همکاران)1401(، طالیی و همکاران)1397همکاران، 

(، قربانیان 1401همکاران) (، طالیی و1397پور و همکاران، (، قلی2011برایسون) های توس ه فردی*اصالح و بازبینی مداوم برنامه اصالح و بازبینی 

 (1399و همکاران)
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 کدهای خصوص در شدهارائه نظرا  اساس بر

 نظرا ، بندیامع از پس و (5ادول) در مشروحه

-مقو ه از یک هر خصوص در نظر پ وهشگراناتفاق

-است. یافته شدهبیان ادول در مربوطه عوام  و ها

 بر صاحبنظران نظر بیانگر ترکیب مرحله ای  های

 در شدهانجام مطا  ا  وسنتز تحلی  اساس

فردی مدیران مدارس    یتوس ه یبرنامه خصوص

 .است مندنظام و چارچوبی منسجم در دوره ابتدایی

 گام ای  در کیفیت: محقق کنترل ششم؛ ۀمرح 

 خود، ۀمطا ع در کیفیت حفظ از اطمینان منظور به

 آنها صحیح انجام از تا گرددمی باز قب  هایگام به

 تحقیق، سرتاسر ای  در کند. محققان پیدا اطمینان

 هاییافته به بخشیکیفیت برای که اندکرده تالش

 اقداما  از و واطح روش  توطیحا  حاطر پ وهض

 برای ای ، کنند. با واود ارائه گام هر در شده انجام

 پ وهشگر نظر ۀمقایس از استخراای مفاهیم کنترل

 که صور  ای  به است شدهاستفاده خبره یک با

 کدگذاری به اقدام که ان پ وهضبر محقق عالوه

 را بدون مت  همان نیز دیگر محققی ،اندنموده او یه

ت. اس نموده کدگذاری اداگانه و آن کدهای از اطالع

ای  خبره خود دکتری مدیریت آموزشی بوده و به 

عنوان مدیر مدرسه مشغول به خدمت است و به 

 درصورتیکه شراا کام  دارد.روش تحقیق کیفی ا

ان محقق شده توسطبندیاحصا و طبقه کدهای

 هم به بندی کارشناس خبرهپ وهض و با طبقه

 دو ای  بی  باال توافق دهندهباشد نشان نزدیک

 ارزیابی برای .است پایایی کنندهبیان که است کدگذار

 کاپای شاخص از دهندهرتبه دو ای  بی  توافق میزان

بی    کاپا شاخص شود. مقدارمی فادهاست کوه 

 به سنجه ای  مقدار دارد. هرچه نوسان یک صفرتا

 بیشتر توافق یدهند نشان باشد، نزدیکتر یک عدد

 به کاپا مقدار که زمانی اما دهندگان است،رتبه بی 

رتبه دو بی  کمتر توافق باشد، نزدیکتر صفر عدد

 (Mohghar, 2012دارد) واود دهنده

-نرم از استفاده با شاخص مقدار بهمحاس نتیجه

محاسبه    811/0عدد  001/0، در سطح م نادارspssافزار

 به تواه ( نشان داده شده است. با5شد که در ادول)

 استقالل ، فرض05/0از  م ناداری عدد بودن کوچکتر

ای   یدهندهشود و نشانرد می استخراای کدهای

 .است داشته مناسبی پایایی کدها است که استخراج

 (. کاپای مقدار توافق5ادول)

 سطح م ناداری انحراا استاندارد مقدار  

کاپای مقدار 

 توافق

811/0 061/0 001/0 

ت داد موارد 

 م تبر

104   

 

 هایافته یگام هفتم: ارائه

 تحلی  نتایج فراترکیب، روش از مرحله ای  در

 پنجم گام در که طورشود. همانمی بیان ادبیا 

تحلی    نتایج اساس بر ای  پ وهض در ،شد اشاره

کد و کدهای  104کدهای باز استخراج شده در قا ب 

مفهوم    13شناسایی شده در سطح باالتری در قا ب 

بندی شدند. در نهایت مفاهیم شناسایی شده  طبقه

مقو ه اصلی مرور، تهیه و تدارک، اارا و    4در قا ب 

صلی که چهار مقو ه انتایج تقسیم و نهایی شدند.  

(، با Bryson, 2011احصا شده در پ وهض از  پزوهض)

فردی اقتباس   یتوس هریزی ی برنامهعنوان چرخه

 شده است

 ی فردی مدیران مدارس دوره ابتدایی(برنامه پیشنهادی توس ه3شک )

 ای  در شدهشناسایی اصلی ها و مراح مقو ه

مرور، تهیه و  مقو ه اصلی  4عنوان  تحت پ وهض

فردی مدیران   یتدارک، اارا و نتایج برنامه توس ه

  یهای توس هبرنامه اکثر در که است بیان شده
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اهمیت  بیانگر و دارد حضور فردی با عناوی  متفاو 

 است.  ی فردیی توس هدر برنامه ای  مراح 

 

 بحث و نتیجه گیری

 مورد در علمی ادبیا  بررسی باهدا پ وهض ای 

 و فردی مدیران مدارس ابتدایی  یتوس ه یبرنامه

 در قا ب فراترکیب، در آن ها و فرآیندمؤ فه تحلی 

 بررسی با و است طراحی شده کیفی تحقیقا  رده

 طی فردی یتوس ه یبرنامه تحقیقا  در گسترده

  فردی یتوس ه یبرنامه فرآیند 2010-2022های سال

 رغمعلی ما کشور در دهد.می را ارائه مدیران مدارس

 هایدر حوزه مدیران آموزش یمقو ه به تواه

 فرآیند آنان، برای متصور هایشایستگی و مختلف

 ابتدایی مدارس  مدیران بوی ه مدیران فردی یتوس ه

نظام  در مهم ای  و نگرفته قرار مدنظر چندان

 ای  در  .است مانده مغفول بسیار آموزش و پرورش

 تحقیقی پیشینه یمطا  ه از که گونهآن خصوص

 تحقیقا  فقدان هم در تحقیقاتی خأل است، برآمده

 که هاییمدل و هاچارچو  کمبود و هم در و داخلی

 فردی توس هو فرآیند  چندگانهاب اد  شناسایی به

ای   در  .آیدمدیران مدارس بپردازند، به چشم می

توس ه   یهای ترکیب ا گوها و برنامهبر مبنا تحقیق

 مدیران فردی یتوس ه برای ا گویی اامع فردی،

 تواندمی که است شده پیشنهاد مدارس ابتدایی

 رود. شمار به فردی چگونگی توس ه مبنای

 ب ضی در اگرچه تحقیق در ای  یافتهتوس ه مدل

 نظر ای  از دارد،  ک  تشابه دیگر هایمدل با هازمینه

 و موطوع مندبررسی نظام به گرایانهک  نگاه با که

 هایپ وهض سایر از است پرداخته آن فرآیند تبیی 

 او ی  یکی از پ وهض است. ای  متفاو  شدهانجام

 به گسترده و اامع صور به که است هاییپ وهض

فردی   یتوس ه یبرنامهفرآیند  تحلی  و بررسی

 فراترکیب از طریق مدیران مدارس دوره ابتدایی

 ادید، بینض و است پرداخته شدهانجام مطا  ا 

 عمیق درک با زمینه ای  در ارزشمندی و دقیق اامع،

استفاده   در تواندمی که است دهکر    ارائه آن از ماهیت

 فردی مؤثر یتوس ه برایمدیران مدارس از آن 

فردی   یتوس ه یبرنامه شدهشناسایی مراح . باشد

 (3)در شک  هاآن روابط و یمدیران مدارس ابتدای

فردی   یتوس ه یبرنامهروند  است. شده داده نشان

م ، أ هد از اانب خود فرد است که به تمستلزم ت

های ساخته شده عاد   برنامهریزی و اارای برنامه

دی باید  فر  یتوس ه یبرنامهکند. تمام فرایندها در 

-ای از حلقهبنابرای  چرخه ؛شودطور مداوم انجام به

-فردی تشکی  می یتوس ه یبرنامههای فرآیند 

 از حاص  نتایج ترکیببررسی و  با (.Bintani, 2020شود)

 یبرنامههای انجام شده در ارتباط یا پ وهض

 بهای  برنامه  مراح  ،فردی مدیران مدارس یتوس ه

 از قبی  یهایدر پ وهضا بته  است که  زیر شرح

Armstrong & Taylor, 2020 ؛Bryson, 2011 ؛Bintani, 2020 ؛

Rimmer, 2018 ؛Beausaert, 2011, 2013) ،صور   به

 :بدان اشاره شده استمستقیم و غیر مستقیم 

 فردی یتوس ه یبرنامه. مرور 1

فردی،    یدر طراحی و اارای برنامه توس ه

مدیران مدارس ابتدا باید وط یت خود را بشناسند و  

خواهند به خود و آنچه می از بهتری درک کنند س ی

آورند. به منظور مرور او یه  دست به آن برسند

-طرح پرسض توان بافردی می یتوس ه یبرنامه

 باشم؟ و خواهممی کجا هستم؟ کجا م  چون هایی

نظر، به چه چیزهایی  مورد برای رسیدن به موق یت

 ,Rimmerرود کرد)و ینیاز دارم؟ به فرآیند توس ه

 ,Armstrong & Taylorکه چنان برای  اساس (.2018

مدیر  ابتدا باید وط یت مطلو    اذعان دارند(، 2020

خود را ترسیم، وط یت مواود خود را تحلی  و نقاط  

و نقاط قاب  بهبود توس ه خود را  قو ، ط ف

ت یی  کند. در ادامه براساس شکاا مواود بی  

وط یت مطلو  و مواود توس ه فردی، نیازها و 

 های توس ه خود را بشناسد. ا ویت

 به دستیابی برایابتدایی  مدیران مدارس

بایست مدیریت مدرسه، می در موفقیت فردی خود
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کنند که نشان    تدوی  انداز آرمانی شخصی یک چشم

تر باشند و از عهده  دهد برای اینکه در آینده موفق

ها و تحوال  آینده مربوط به مدیریت مدارس  چا ض

و   به خوبی برآیند باید خود را به چه دانض، مهار 

و یا کدام   (Ramsey, 2006)رفتارهایی مجهز کنند

ها را در خود تکمی  و تقویت   ها و شایستگی مهار 

انداز مطلو  و اهداا  ارتباط با چشم نمایند و در

فردی تفکر و تام  و   یتوس ه یمطلو  برنامه

فردی خود  توس ه و توانمندسازی برای هاییفرصت

بشناسند و ایجاد کنند. طراحی و اارای برنامه 

فردی، عالوه بر ترسیم وط یت مطلو ،   یتوس ه

نیاز به شناسایی، تحلی  و ارزیابی وط یت مواود  

فردی  یتوس ه یدارد. مدیر مدرسه باید نحوههم  

 و شناختی که از خود دارد، بداند خود را بر اساس درک

ها، نقاط ط ف و قو  و   ، خواسته خصوصیا و 

 فردی خود را بشناسد. در یتوس هبهبود   نقاط قاب 

شناخت، مدیر مدرسه باید محیط درونی و  فرایند

لی  کند.  ثر بر خود و سازمان را تحؤبیرونی م

های پیض روی خود و   مشکال ، تهدیدها و فرصت

سازمان را بشناسد و بداند مسیر حرکت توس ه 

های تکنو وژیکی  است و چه تحوالتی در حوزه  چگونه

 وطع رخ داده یا در حال وقوع است. در ادامه شکاا

های مواود مطلو  باید تحلی  شود و خأل و مواود

های ها و زمینهدر حوزه  هاییبه صور  نیازها و ا ویت

قاب  بهبود در دانض، مهار ، رفتار یا عملکرد فردی 

 یتوس ه ریزيبرنامه تشخیص داده شود. در فرایند

 گیرد، قرار تواه مورد فرد نیازهاي بایستمی فردي،

 در یتوس ه نیازها براي از یک کدام که م نا بدی 

ت یی  نقض ها،مهار  از یک کدام دارند، قرار او ویت

 ریزيبرنامه در تواندمی و توس ه داشته در ايکننده

 .گیرد قرار تواه مورد فردي یتوس ه

 فردی یتوس ه یبرنامه. تهیه و تدارک 2

ای مهم از مرحله  ،تهیه و تدارک  برنامه عملی

فردی مدیران مدارس ابتدایی  یتوس ه یبرنامه

شود و است. برنامه عم ، آنچه را كه باید انجام  

چگونگی انجام آن، نتایج مورد انتظار )اهداا 

های های توس ه، مسئو یتیادگیری(، ف ا یت

رود انجام دهند و توس ه )آنچه از افراد انتظار می

-شود( را مشخص میها دریافت میپشتیبانی از آن

( ای   Bryson, 2011)(. Armstrong & Taylor, 2020كند)

که مدیر به دنبال  داندیمرحله را آمادگی برای عم  م

 نیازهای به پاسخگویی برای ایتوس ه تبیی  اقداما 

دستیابی به وط یت مطلو  آموزشی است.  

فردی، در گرو هدفگذاری برای امور   یتوس ه

 مناسب شخصی، تحصیلی و کاری است. اهدافی که

ی نی مشخص،    خو هدا یک هایوی گی رعایت با

یافتنی، مرتبط و قاب   گیری، دستقاب  اندازه

 Tran et، باشند)دسترسی در محدوده زمانی مشخص

al, 2022 .) یتوس همدیر مدرسه برای داشت  برنامه 

بایست نگرشی مثبت نسبت به یادگیری فردی می

 بیشتر و انجام تغییر در شغ  خود داشته باشد. در

 رویکردی اتخاذ فردی، یتوس ه یبرنامه از مرحله ای 

 و مشخص به روشنی مسیر تا کندمی کمک عملی

 یبرنامهدر   گردد. تصریح آن کردن طی چگونگی

 و گذاريفردی مدیران مدارس، هدا یتوس ه

 برنامه، تنگاتنگی باهم دارند چراکه ارتباط ریزيبرنامه

 بدون و هدا نداشته اثربخشی الزم را هدا بدون

 الینفک ازء گذارينیست. هدا بیض رویایی برنامه،

 که است فرایندي ریزيبرنامه و است ریزيبرنامه

 وطع به مواود وطع از حرکت چگونگی

 & George, Walkerکندمی مشخص مطلو )هدا(را

Monster, 2019 ،) هدا خود ریزيبرنامهبر ای  باورند 

است.  اهداا تحق براي ابزاري و وسیله بلکه ؛نیست

 گذاريهدا سازمانی، فردي و بهبود و موفقیت براي

 کافی شرط مناسب ریزيبرنامه و الزم شرط ،خو 

 شروع زمانبندي همراه به اارایی یبرنامه باید .است

 واطح و کامال مشخص صور  به برنامه اتمام و

 السا  به مربوط زمان همچنی  ؛شود تدوی 



 بیفراترک  کردیبا رو ییمدارس دوره ابتدا  رانیمد  یتوس ه فرد برنامه یا گو یطراح
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 مرحله در ای  نیز پیشرفت روند بررسی و بازنگري

یکی دیگر از نیازها و مراح   د. گرد  ت یی  بایستمی

فردی مدیران مدارس، نظام  یتوس ه یبرنامه

منابع ما ی و غیر ما ی در قا ب یک ا گوی  تأمی 

فردی مدیران مدارس  یتوس ه یبرنامهاامع است. 

تواند اثربخشی الزم را داشته می  منابع، نمیأبدون ت

فردی هر سا ه باید   یتوس ه یبرنامهباشد. منابع 

های خاصی مورد استفاده قرار گیرد تا  ر مح د

آموزش و پرورش بتواند مسیر درست خود را طی  

توان برای آموزش و پرورش هدا بلندمد   کند. نمی

مدتی متصور شد مگر آنکه   و یا حتی هدا کوتاه

زمان هدفمند شده و سازوکار تامی  منابع آن، هم

مدیر  افزایض یابد. برای هدفمند شدن منابع بایستی  

گیرد   ای که صور  می مدرسه بداند که هر هزینه

گیرد و چه   دقیقا در چه بخشی مورد استفاده قرار می

-توس ه یبرنامهرود.  فواید و نتایجی از آن انتظار می

فردی نیاز به یادگیری مداوم دارد یک مدیر مدرسه   ی

باید منابع یادگیری خود را با تواه به سبک یادگیری  

آوری آن داشته وس ی درفراهمفردی، تشخیص 

فردی مدیران   یتوس هباشد. از طرفی اارای برنامه 

های ما ی و غیر ما ی نیز  مدارس نیازمند حمایت

در دنیای توس ه، داشت  یک نقشه راه،  هست.

نویس از اهمیت بسیاری دارد. نوشت  یک پیض

به منظور داشت  دیدی اامع   یتوس ه یبرنامه

کار دشواری نیست.   یتوس ه یبرنامهنسبت به 

 یتوس ه یبرنامهنویس شروع به نوشت  پیض

فردی، بدون داشت  یک اصول مشخص در ذه ،  

-های مجدد و حتی ناامیدی میشمواب تال   م موالً 

بهتر  یتوس ه یبرنامهاای اارای هپس ب ؛شود

نویسی از آن نوشته و مورد بررسی  است ابتدا پیض

 قرار گیرد. 

 فردی  یتوس ه. اارای برنامه 3

فردی مدیران   یتوس ه یای  مرحله در برنامه

سازی و اقدام طبق به نوعی پیادهمدارس ابتدایی، 

 & Armstrong)ریزی از قب  انجام شده است)برنامه

Taylor, 2020( .)Bryson, 2011)  ای  مرحله را  مرحله

به دنبال باید دارد مدیران نامد و اذعان میاقدام می

های انجام طیف وسی ی از ف ا یت

-اگر ف ا یت به عقیده وید. باشن یادگیری)آموزشی(

آماده شدن برای عم  به خوبی  های مراح  بازبینی و

توانید به م نای واق ی کلمه  انجام گرفته شود، می

 ,Rimmer). "انجام دهید»ی نی  ؛بروید و یاد بگیرید

 یتوس ه یاز برنامه ( اذعان دارد در ای  مرحله2018

بایست  نامد(، مدیر میفردی)که مرحله اقدام می

کند که با   مشخصای را  های یادگیریف ا یت

عنوان مثال، شرکت در  به ؛اهدافض مطابقت دارند

های ها، السا ، تکمی  ماژولها، کنفرانسدوره

یادگیری ا کترونیکی یا یادگیری از سا مندان یا  

 فردی ب د از یتوس هبرنامه در اارای همساالن.  

 یتوس هوط یت مواود و مطلو   شدن مشخص

 قاب  و ط ف، قو  نقاط عملکرد، فردی از حیث

-می که مختلفی هايروش بایستمی غیره، و بهبود

 نقاط تقویت و قاب  بهبود نقاط بهبود اهت در توان

 و کرده شناسایی را داد قرار استفاده مورد قو 

داد.   انجام را اقداما  الزم هاآن از یک هر با متناسب

 یتوس هبرنامه  نتایج به دستیابی در واقع به منظور

یادگیری که   نیازهای ت یی  طرور  بر عالوه فردی

 و چگونگی یادگیری و هایشیوه ت یی  مطرح شد،

 حائز ای بسیارتوس ه اقداما  ثرؤم اارای کیفیت

-آموزش هنوز چه اگر (.Sanford, 2017است) اهمیت

 مدیر یادگیری از منابع را سهم بیشتری  رسمی های

 آموزشی هایشیوه امروزه ،دهدمی اختصاص خود به

 که شودمی پیشنهاد مدیران  یتوس ه برای مت ددی

 یتوس ه و رشد فرایند یک در فراگیران هاآن همه در

 کسب و سازیمهار  مفهومی، بر درک مبتنی فردی

کنند. در ای  مرحله، می مشارکت بازخورگرا تجربه

فردی، باید براساس   یتوس ه یبرنامهاارای 

شناخت از وط یت مواود و مطلو  و نیازهایی که  

-در مراح  قب  شناسایی شده بود، باشد. مدیر می

بایست بر اساس نیازهای ت یی  شده اقدام به  
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گذاری کند و به منظور دستیابی به آن اهداا، هدا

 هايفرصت از ریزی کند و  یستیاقدام به برنامه

 و پتانسی  سازمان هم که را توس ه و یادگیري

 هم و باشد داشته را آن ااراي و سازيپیاده قابلیت

 آن آمیزموفقیت گذراندن است داد و قابلیت فرد

باشد، تهیه کند و در نهایت  داشته را یادگیري فرصت

فردی   یتوس ه یبرنامهاقدام به اارا و عملی کردن 

 شده کند.  طراحی

 فردی یتوس ه یبرنامه. نتایج 4

فردی،   یتوس ه یبرنامه تحقق پایانی گام در

نتایج ای  برنامه باید ارزیابی، گزارش، ثبت و در نهایت 

بازخورد داده شود. در ای    ،به منظور ارتقای عملکرد

 و موفقیت میزان ،فردی یتوس ه یبرنامه مرحله از

 هایشاخص و هاسنجه به با اتکا مثبت تغییرا 

-اندازه و گیرد و ب د از سنجضقرارمی مدنظر مرتبط

شود.  می بروزرسانی ،و مستمر پویا رویکردی گیری، با

منظور رفع نقاط  به ،مستمر پایض کهآن طم 

تقویت عملکرد   و یادگیری هایفرصت خلق ط ف،

 دستیابی میزان در ای  مرحله ت یی  .شود  حاظ باید

اهداا مدنظر است. منظور از نتیجه، تاثیری  به

فردی در تغییر فرد و  یتوس ه یاست که برنامه

 ,Brysonباشد)ی او داشته است، میاپیشرفت حرفه

 برنامه نتایج از بخض آن پیامدها، از منظور( و  2011

-می انتظار مد  طوالنی در که فردي است  یتوس ه

 یتوس ه برنامه خودراهبري ماهیت به تواه رود. با

 شوندمی داده شرکت برنامه در ای  که افرادی فردي،

 و شغلی هايشایستگی به دستیابی کنار در م موالً 

 کتترل خود فردي، هايو توانمندي هامهار  بهبود

-سازمانی و شخصی اهداا به رسیدن اهت و شده

 از را بیشتري تالش و شده تر ظاهربرنامه با شان

از   ناپذیرادایی بخض دهند. بازخوردمی نشان خود

 با که است مستمر آن بهبود توس ه و هر برنامه

ط ف و   نقاط قو ، بهبود نقاط تقویت بر تاکید

 گردد. ای  فرایندمی ارائه شناسایی نقاط قای  بهبود

 و بازخوردهنده به مستقیم ارتباطی بازاندیشی

-اقداما  صور  و هاواق یت بازتا  در وی مهار 

 هايمو فه تری مهم از یکی ارزیابی دارد. بحث گرفته

 ارزیابی بدون که چرا است، فردي یتوس ه یبرنامه

آورد. ا بته ارزیابی  بدست نتایج از اطالعی تواننمی

-توس ه یبرنامه فرایند که در م ناست برنامه بدی 

 اتفاق بایستمی مرحله چندی  در ارزیابی فردي، ی

 منظور به و برنامه از شروع قب  مرحله یک بیافتد،

 است، شایستگی و عملکرد مواود وط یت بررسی

 ت ییی  منظور به ااراي برنامه حی  در مرحله یک

 برای مجدداً  انتها در و ها،برنامه پیشرفت میزان

-توس ه ریزيبرنامه حاص  از نتایج و عملکرد بررسی

 به نرسیدن یا رسیدن میزان گیرياندازه و فردي ي

 شود.می انجام اهداا،

 در نظرانصاحب نظراتفاق و فراترکیب ای  نتایج 

-برنامهفرآیند  به چگونگی و اگر دهدمی نشان ادبیا 

 افزاییهم و فردی مدیران مدارس تواه یتوس ه ی

 و هازمینه شود، ایجاد شدهم رفی مراح  بی  الزم

فردی مدیران   یتوس ه یبرنامه برای الزم شرایط

 یتوس ه یبرنامه. شودمی فراهم مدارس ابتدایی

 ؛سری شایستگی یا مهار  نیستفردی صرفا یک

فردی یک   یتوس ه یبرنامهبلکه در ای  پ وهض 

 یبرنامه بخض تری چراکه مهم ؛فرآیند است

 طروری روازای  ؛است آن فرایند فردی، یتوس ه

 صحیح فرایند ابتدایی با یمدیران مدارس دوره است

 در بتوانند تا شوند آشنا فردی یتوس ه یبرنامه

 اارا و طراحی صحیح شکلیبه را فرایند ای  عم 

 فردی یتوس ه به فرآیندی با دیدگاهی اساساً  کنند.

 کرد شناسایی را آن اارایی هایگام توانمی که است

فردی  ی  توس ه یبرنامه اقدام به طراحی و اارای و

 و اارا امکان فردی یتوس ه یبرنامهد. یک کر 

.  دکنمی راهمف را مدیران مدارس یتوس ه پیگیری

 داومم دنکر  روزهب نیازمند مدیران مدارس ابتدایی

مسائ  مربوط به    وردم در ودخ ضدان و ا اطالع
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  طریق از امر ای  و بوده شخصی خود یتوس ه

 قاب  راحتیبه فردی یتوس ه یبرنامه طراحی یک

فردی مدیران    یتوس ه یبرنامه .است ریپیگی و اارا

 و توس ه قاب  نقاط ت یی  برای مدارس مکانیسمی

 یتوس ه یبرنامه مدیران است. داشت  در بهبود

 نگرآینده و موفق هایسازمان از بسیاری در فردی،

 هایف ا یت ها وبرنامه از مهمی بخشی به اهان

 از برنامه، ای  چارچو  است. در شده تبدی  آموزشی

 یک خودشان که برای رودمی انتظار مدیران مدارس

باشند.  داشته شخصی یادگیری و توس ه یبرنامه

، که طم  در نظر گرفت  وط یت مواودای  برنامه

ابزاری برای رسیدن به وط یت مطلو  است. 

 مت ددی توانند اهداامی فردی یتوس ه هایبرنامه

 هایمهار  و هاقابلیت گسترش که باشند داشته

 کسب های ادید،مهار  بسط و توس ه مواود،

 مهمتری  از آینده برای نیاز مورد و تازه هایمهار 

با تواه به اینکه پ وهض حاطر  .است اهداا ای 

تواند از  هاست، میهای شایر پ وهضترکیبی از یافته

شروع مناسبی برای    یدیدگاه نظری و تجربی، نقطه

مدیران مدارس  فردی  یپرداخت  به مبحث توس ه

باشد که در کشور ما تواه چندانی به ای  امر با ای   

با تواه به  روددیدگاه نشده است. هرچند احتمال می

نوپا بودن ای  مبحث، پ وهشگران آتی فضای زیادی  

های ادید درای  زمینه، مبانی و تئوری  یبرای ارائه

ها گسترش موطوعا  و کاربرد عملی آن  بسط و

داشت  آزمون  خواهند داشت. عالوه بر ای  با درنظر

تواند به ها میا گوی ارائه شده، در سایر سازمان

بررسی رابطه میان   همچنی .ت میم آن کمک نماید

  یفردی با سایر ا گوهای توس ه  یتوس ه یبرنامه

-تواهی در حوزهاا ب تواند نوآوریمنابع انسانی می

 فوق تحقیق مدیریت منابع انسانی داشته باشد.  ی

 مناسبی پ وهشی روش از به زعم نویسندگان اگرچه

 است، گرفته انجام صحیحی نحو به و است برخوردار

 ازامله است بوده برخوردار نیز محدودیتهایی از اما

 مطا  ه اساس بر اطالعا  تحلی  و تجزیه اینکه

 دفمندهه  شیو به که ایمقا ه 62 از ایمجموعه

ممک  است   کهدرحا ی گرفته صور  شدهانتخا 

 برنامهی مرتبط با   که داشته واود نیز دیگری مقاال 

 در فردی مدیران مدارس ابتدایی بوده و ی  یتوس ه

 .است نگرفته قرار مورداستفاده پ وهض ای 
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