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Abstract: The purpose of this study was to present a model for promoting professional 

competence for high school educational assistants in Bushehr province. The research 

method was applied-fundamental in terms of purpose; it was descriptive-survey in terms of 

data collection method and it wasqualitative-quantitative in terms of data type. The 

statistical population of the qualitative part of the study consisted of 24 education experts 

were selected through purposive non-random sampling. The statistical population of the 

study consisted of 1865 individuals in the secondary education of all high school deputies 

of Bushehr province. 318 persons were selected as sample using structural equation 

sampling method and multi-stage cluster sampling method. Data collection tools were 

semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Validity and reliability of 

the tools were calculated and verified. The method of data analysis in the qualitative part 

of theoretical coding was based on the data theoretic method and in quantitative part, tests 

such as Pearson correlation, confirmatory factor analysis and exploratory factor analysis 

were used. The results showed that the components of professional competence of 

Boushehr provincial deputies included cognitive-skill competency, attitude-behavioral 

competency and managerial competence. The findings also showed that the factors 

influencing the professional competence of the assistants included internal factors 

(individual characteristics, curriculum, management, information technology) and external 

factors (educational policies, media and a healthy society). In addition, in the present 

study, mechanisms, platforms and barriers to promotion of professional competence of 

farm assistants in Bushehr province were identified. 

 

Keywords: Cognitive, Skills Competence, Attitude, Behavioral Competence, Managerial 

Competence. 
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 مقدمه

در هرکشوری نظام آموزشی، یکی از پیچیده ترین زیر      

نظام های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است؛ که هموواره  

تعداد زیادی از افراد به عنووا  یادییرنوده و یاددهنوده بوه     

طور مستقیم و یا غیرمستقیم به نحوی با فعالیت هوای آ   

نظوام   سروکار دارند. در بوین عنارور زیوادی کوه در ایون      

فعالیت دارنود، معواونین پرورشوی و مدرسوین بوه عنووا        

کنشگرا  ارلی، دارای نقش کلیدی هسوتند. افورادی کوه    

انتظار می رود با یذرانود  دوره هوای ملتلوم آموزشوی،     

شایسووتگی هووا و روواییت هووای دزم  را در یوووزه هووای 

مدرسین، کواریاار ارولی   یونایو  کسب کنند. معاونین و 

ت آموزشی به شومار موی رود و اهودا     آموزش در موسسا

های تعلیمی، در ابعاد ملتلم در نهایوت بایود   متعالی نظام

بووه واسوومه  مدرسووین تحقووم یابوودر محموودی مهوور و     

. در چنین شورایمی، معلموا  و معواونین    (1390همکارا 

باید بتوانند همسو با تحودت علمی و متناسب با نیازهوای  

انشوی و روشوی دوود را    هوای د فراییرا  و جامعه، توانوایی 

های یادییری متنوعی برای کسوب  ارتقاء داده و از موقعیت

بوه جهوت ارتقوا     العمور های یادییری مادامعادات و مهارت

بهره ببرند ربرنامه درسی ملی  های یرفه ای دودراییت

1391.) 

ای به معنای توانوایی بورای وارد شود  بوه     راییت یرفه

سوتقیمی بوا یوواهی    یک یرفه داص است کوه ارتبوام م  

های داص یرفه دانش یا تأییدیه در آ  یرفه دارد. ویژیی

مدرسی از جمله پیچیدیی، ظرافوت و یسوتردیی از یوک    

سو و نوع نگاه به ماهیت انسا  از سوی دیگر سوبب شوده    

نظوورا  تعلوویم و تربیووت در دصوووص بررسووی  تووا رووایب

چیستی و چرایی رواییت هوای یرفوه ای و یوا تودوین      

که از اواسط یی برای یک مدرس دوب و اثربلش هاماک

نظرات ملتلفوی  نظام آموزشی پدیدار شده، قر  بیستم در 

مدل قر  بیست و یکم تربیوت    2011بیا  کنند ریونسکو 

 (.2012مدرس سنگاپور 

مدرسینی که از راییت یرفه ای بردوردارنود، در واقو ،   

کسووانی هسووتند کووه در تمووام زمینووه هووای آموزشووی از   

یستگی دزم برای آموزش افراد بردوردار می باشند. این شا

راییتها، مجموعه شنادت ها، یرایش ها و مهارت هوایی  

است که مدرس با کسب آنهوا بوه پورورش جسومی،عقلی،     

عاطفی، اجتماعی و معنوی فراییرا  کمک می کند و ایون  

راییت ها در سوه ییموه شونادتی عواطفی و مهوارتی      

(. داشوتن رواییت   1384کی شووندرمل طبقه بنودی موی  

یرفه ای در بین معاونین و مدرسین موجب ارتقای جامعه 

رکالودرو  مافیود و پانودومورنو    پذیری در آنهوا موی شوود    

2018.) 

یکوی از ارکوا  مهوم  و     معاونین پرورشی ماننود معلموا ،  

ارلی در سادتار آموزش و پرورش هستند که افت کمی و 

ا  و عملکورد آمووزش و   کیفی آنها تاثیر مستقیمی بر اهد

های نظام آموزشی پرورش دارد. از سوی دیگر توفیم برنامه

هر کشور بسته به وجود معلموا  و مودیرانی اسوت کوه از     

ای دزم های شوللی و یرفوه  های علمی و مهارتراییت

بردوردار باشند، از روشوهای تودریو و یوادییری آیواهی     

ه دانش چگونگی داشته باشند، دانش محتوایی را بدانند و ب

هوای  مدیریت کواس، اسوتفاده از منواب  آموزشوی و روش    

 (. 2018ارزشیابی، مجها باشند رفلدمن و همکارا  

(، معتقدند که داشوتن رواییت   2016دلوب و همکارا  ر

یرفه ای می تواند موجب جامعه پذیری مدیرا  و معلما  

(، عنووا  موی   2018هووروویتا ر مدارس یردد. همچنوین،  

ارتقوای رواییت معواو  و معلموا  و رواییت       کند که

یرفه ای آنا ، موجب ارتقوای مشوارکت پوذیری و تعامو      

بیشتر با دانش آموزا  موی یوردد. از طور  دیگور، بردوی      

پژوهشگرا  معتقدند که بهبود راییت یرفه ای در بوین  

معلمووا  و اسوواتید، موجووب توسووعه فرهنگووی در سووازما  

(. بور  1394و ابوارری  آموزشی مربوطه می یردد رموسووی 

( معتقدنوود کووه 2017ایوون اسوواس، کووایار و همکووارا  ر 

راییت آموزش و اداقی موجب ایجاد فرهنگی شایسته 

(، 2018در سازما  آموزشی می شود. کیمور و همکوارا  ر  

عنوا  می کنند که بهبود راییت یرفه ای معلموا  نوه   

ه تنها باعث انگیاش بیشتر آنا  نسبت به کار می شود بلکو 

 موجب عملکرد بهتر دانش آموزا  نیا می یردد.  
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ساز تکوین فرایند تعاملی، زمینه ارتقای راییت یرفه ای

ای، اداق و تعهد یرفوه  -ای و تعالی پیوسته هویت یرفه

 -دانش تلصصی، دانش و نگرش تربیتی، مهوارت تربیتوی   

معلمووا  اسووت. در واقوو ، روواییت یرفووه ای مجموعووه  

هایی که با هد  فراتور رفوتن از نقوای     اقدامات و فعالیت

های کار آموزندیا  مانند معاونین ومعلما ، در قالب برنامه

ییرد. در این فرایند ارتقوای رواییت   بلندمدت انجام می

ها و اقودامات  یرفه ای و توا نا سازی معلما  از شک  دوره

برنامه ریای شده و رسمی دارج شده و بیشتر جنبوه غیور   

یک  (.1393م و مداوم دارد. رفتحی واجاریاهرسمی، منعم

معاو  یا معلم یرفه ای کسی است است که از چند جنبه 

متفاوت دارای رواییت کواری باشود، ایون افوراد بایود از       

لحاظ عاطفی، جسمی، عملی، سیاسوی، رفتواری، تجربوی،    

تاریلی، فرهنگوی، معنووی، و شلصوی یرفوه ای بووده و      

بتوانند موجب ایجاد انگیاه  دیدی یمایتگر داشته باشند تا

(. 2017کافی در دانش آموزا  شوند رمک لئود و همکارا 

( در ممالعوه دوود عنووا  موی کنود کوه       2018استرانگ ر

کیفیت و رواییت یرفوه ای معلموا  بواهم رابموه دارد.      

یعنی هر قدر به راییت یرفه ای توجوه شووود، میواا     

 کیفیت تعلیم و تربیت بهتر می شود. 

ای م پیامدهای مثبتی که توجه به رواییت یرفوه  رغعلی

معلما  و مدیرا  و معاونین به دنبال دارد، این مسوئله در  

و پرورش کشور  کمتور موورد توجوه قراریرفتوه و     آموزش 

شوده  ددمت پردادته به بحث آموزش ضمن "بیشتر ررفا

ای به مناله  یوک   است. در یقیقت ارتقای راییت یرفه

ه پیش از دودمت شوروع و بوا آمووزش،     پیوستاری است ک

نظارت و یمایت مسئولین در یین ددمت تداوم می بابد.  

این در یالی است که در کشور کانو  توجه برنامه ریاا  و 

های پیش دست اندرکارا  تعلیم و تربیت بیشتر به آموزش

از ددمت معلم، معمو  است و موضوع ارتقوای رواییت   

ر موورد توجوه واقو  شوده     ددمت، کمتیرفه ای در یین 

است. زیرا رویکرد تربیت یرفه ای معلما  در کشوور یوک   

رویکرد متمرکا سنتی است و مسوئول تموام برناموه هوای     

تربیت یرفه ای ، آموزش و پرورش اسوت. لوذا یوک مودل     

تمامیت دواهانه که در الگوهای اجرایی دوره های پیش از 

دوودمت معلووم وجووود دارد در سیاسووت هووای اجرایووی     

دوودمت نیووا مشووهود اسووت رمحموودی مهوور و     منضوو

تحت ایون تمرکایرایوی،    "(. آنچه که عما1392همکارا 

هوای ضومن دودمت بوه     اتفاق افتاده است اجرای آمووزش 

مدت، یسسته و دارج از بافت مدرسه و بودو   شکلی کوتاه

مشارکت معلما  است که شاید بتوا  یفت کمترین تلییر 

ایجاد کرده اسوت رینودمی    ایرا در باورها و عمکلرد یرفه

1395 .) 

ای رغم پیامدهای مثبتی که توجه به رواییت یرفوه  علی

معلما  و مدیرا  و معاونین به دنبال دارد، این مسوئله در  

و پرورش کشوور کمتور موورد توجوه قراریرفتوه و      آموزش 

شوده  ددمت پردادته به بحث آموزش ضمن "بیشتر ررفا

های ا بر آ  داشت تا مولفهلذا  این مساله پژوهشگر راست.

تاثیریذار بر راییت یرفوه ای معواونین شوام ، عوامو      

برنامه درسی ، مودیریت، فنواوری    درونیرویژییهای فردی،

اطاعات( و عوامو  بیرونیرسیاسوتهای تربیتوی، رسوانه و     

جامعه سالم( را مورد بررسی قرار دهود، بوه عبوارت دیگور     

ارتقوای رواییت    سازوکارها، بسترها و موانو  پویش روی  

یرفه ای معاونین پرورشی استا  بوشهر را شناسایی کنود  

و  به این سوال اساسی پاسخ دهد که چوه الگوویی را موی    

های یرفه ای معاونین پرورشی توا  برای ارتقای راییت

 مقم  متوسمه استا  بوشهر ارائه داد؟

 مواد و روش ها

 ارتقوای  لگووی ا دنبال رائهکه پژوهش یاضر به آنجا از     

 مودارس  پرورشوی  معواونین  برای ای یرفه های راییت

باشد، روش پوژوهش بور مبنوای    بوشهر می استا  متوسمه

رکمووی، کیفووی(،  از ییووث بعوود  آمیلتووه هووادادهماهیووت 

میوودانی و از نظوور هوود    -ایاز نوووع کتابلانووه محوویط، 

کوواربردی، از نظوور زمووا  مقمعووی و از نظوور روش اجوورای  

 یمایشی است. پ-پژوهش توریفی

جامعووآ آموواری در بلووش کیفووی شووام  دبریووا   کیفووی 

ها  .در این پژوهش برای تعیین نمونهو پرورش بود  آموزش

نفور بوه    24کوه  ییری هدفمند استفاده شد از روش نمونه
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. عنوا  یجم نمونه مصایبه شوونده، در نظور یرفتوه شود    

کمی  جامعآ آماری پژوهش در بلش کموی، شوام  کلیوه    

ن پرورشی مقاط  متوسمه استا  بوشهر کوه تعوداد   معاونی

نفر یاارش شده است. بموریکه  از این تعوداد   1865ها آ 

نفر مرد بودنود. جهوت بورآورد یجوم      882نفر ز  و  983

نمونآ مورد نیاز در بلش کمی پوژوهش از روش محاسوبه   

یجم نمونه در مدل سوازی معواددت سوادتاری اسوتفاده     

آزمودنی  5نمونه برای هر سؤال شد. در این پژوهش یجم 

نفر در نظر یرفته شد. دزم به رکر است  320طورکلی و به

پرسشونامه   348منظور جلوییری از ریاش یجم نمونه به

 30در میا  جامعه آمواری توزیو  شود کوه از ایون میوا        

پرسشنامه به دلی  ناق  بود  کنار یذاشته شد و عملیات 

 ت یرفت.آزمودنی رور 318آماری بر روی 

از روش  هوواداده ییووردآور منظووور بووه پووژوهش نیووا در

ای، مصووایبه نیمووه سووادتار یافتووه و پرسشوونامه کتابلانووه

 استفاده شد.

-های نیموه در بلش کیفی این پژوهش از مصایبه: کیفی

هوای انفورادی بوا    سادتار یافته استفاده شود. در مصوایبه  

مصایبه شووندیا ، بورای بررسوی مقودماتی پونل سوؤال       

تا  30صایبه استفاده شد. مدت زما  انجام مصایبه بین م

 دقیقه بود.  60

-برای یصول اطمینا  از روایی بلش کیفی پژوهش و بوه 

هوا از دیودیاه   منظور اطمینا  داطر از دقیم بوود  یافتوه  

پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتید آشنا بوا ایون یووزه و    

ل  بودند متلصصا  دانشگاهی که در این یوزه دبره و مم

برای محاسبه پایایی از روش پایایی استفاده شد. همچنین 

بووین دو کدیووذار اسووتفاده شوود. کووه پایووایی یاروو  از دو 

دررد بدست آمود کوه    75.1کدیذار با توجه به محاسبات 

 مناسب بود. یبیانگر پایای

 از هوواداده ییووردآور منظووور بووه پووژوهش نیووا در کمووی 

ته از کودهای یارو  از   سادته بر یرفای محقمپرسشنامه

های این پژوهش های پرسشنامهیویهمصایبه استفاده شد 

 شام  دو قسمت است 

هوای عموومی هود     های عمومی  در سوؤال الم( یویه

شنادتی پاسلگویا  اسوت.  کسب اطاعات کلی و جمعیت

ایوون قسوومت شووام  پوونل سووؤال اسووت و مووواردی ماننوود 

 اند.شدهجنسیت، سن، تحصیات و سابقه کار  ممرح 

محقم سادته ارتقای رواییت یرفوه    ب( پرسشنامه

 ای

کوه  یویوه بوود    116های تلصصی  این بلش شوام   یویه

های تشکی  دهنوده رواییت یرفوه ای    بلش اول مولفه

یویوه(،  14مهوارتی ر  -شام  سه مولفه راییت شونادتی 

یویوه( اسوت. و    16یویه( و مودیریتیر  9رفتاری ر-نگرشی

ه های اثریذار درونوی و بیرونوی بور    بلش دوم شام  مولف

راییت یرفه ای معاونین پرورشی است که شام  مولفه 

یویه(،  11یویه(، برنامه درسیر 15های فردیرهای ویایی

یویوه(، بوه عنووا      9یویه(، فناوری اطاعات ر 9مدیریت ر

یویوه(،   13مولفه های درونی و مولفه های جامعوه سوالم ر  

یویوه(، بوه    11ای تربیتوی ر هو یویه( و سیاسوت  9رسانه ر

عنوا  مولفه های بیرونوی بودنود. در طرایوی ایون بلوش      

هوا  های پرسشونامه سعی شده است که تا ید ممکن، یویه

ها از نوع بسته برای پاسلگویا  قاب  درک باشد. این یویه

   باشد.ای لیکرت مییاینه 5و از طیم 

ی، منظور محاسبه روایی از روایوی روور  در این پژوهش به

روایوی ظواهری پرسشونامه    محتوایی و سازه استفاده شود.  

نهایی به دور از ایرادات ویرایشی، شوکلی، امایوی و .... بوه    

یر، چند نفر از اعضای نمونه، استاد راهنما و کمک پژوهش

برای بررسی روایی محتووایی از نظور    مشاور تدوین یردید.

 دبریا  استفاده شد.  

یی همگرا و وایرا تشکی  شده روایی سازه از دو قسمت روا

 است.

هوایی کوه بورای    های روایوی همگرارتأییودی(  تسوت   تست

. هموه  1رود عبارتنود از   سنجش روایی همگرا به کوار موی  

/. 5. بارهوای عواملی بوادی    2بارهای عاملی معنادار باشود؛  

رمیوانگین   AVE. 3/. باشود؛  7باشد و بهتر این که بوادی  

. پایوایی  4/. باشود؛  5یتور از  واریانو اسوتلراج شوده( بار  
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ترکیبی باریتر از میانگین واریانو استلراج شده باشد که 

 .تمام موارد در این پژوهش تایید شد

 تست روایی وایرا رتشلیصی(

آزمو  فورن  و درکر  این شاد  از ترکیب جداول مقادیر 

همبستگی بین متلیرهای پنها  و متوسط واریانو 

. در جدول زیر مقایسه ریشه دست آمداستلراج شده به

دوم میانگین واریانو استلراج شده هر سازه با مقادیر 

 ها آورده شده است.ضرایب همبستگی بین سازه

  در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب پایایی

طور که هما آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. 

آلفای قاب  مشاهده است میاا  ضریب  1در جدول 

راییت بعد های کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤلفه

  بود. 0.7بادتر از  یرفه ای

های کیفی پژوهش از طریم برای تحلی  داده: کیفی

 تحلی  محتوا استفاده شد. در این طرح مرای  تحلی  

های کیفی یردآوری شده، از طریم کدیذاری باز و داده

 کدیذاری محوری انجام شده است.

های پژوهش از در بلش کمّی با توجه به سؤال کمی 

های آمار توریفی و استنباطی استفاده شد. در بلش روش

های توریفی برای متلیرهای جمعیت شنادتی که داده

آ  از پرسشنامه به دست آمد میانگین، انحرا  معیار، 

جداول توزی  فراوانی و نمودار برای هریک از متلیرها ارائه 

انجام شده  SPSSافاار یند توسط نرمشد که این فرآ

 است.

های پژوهش با استفاده در بلش استنباطی آزمو  فرضیه

رورت  Lisrelچنین و هم SPSSاز نرم افاارهای 

سازی در قالب روش مدل Lisrelپذیرفت. نتایل نرم افاار 

چنین از معاددت سادتاری مورد استفاده قرار یرفت. هم

ی دیگر نظیر تحلی  عاملی های آمار استنباطآزمو 

 اکتشافی و آزمو  تی تک نمونه ای نیا بهره یرفته شد.

 

 یافته ها

های با استفاده از روش ی پژوهشهااین بلش داده در     

ارزیابی تحلی  و مورد در دو بلش کمی و کیفی  علمی

ها پیش ؛ اما قب  از تجایه و تحلی  دادهییردیقرار م

 ررسی قرار یرفت. ها مورد بپردازش داده

شدیی اتفاق افتاده ها یمنتایل نشا  داد در بردی از یویه

است؛ بنابراین، برای رف  این مشک  از روش میانه برای 

های ها استفاده شد و تمام دادهجایگذاری مقادیر آ 

های پرت از مفقوده جایگاین شد. به منظور شناسایی داده

ل نشا  داد هیچ داده یرا  باکو پاتاستفاده شد که نتای

ها در نرم افاار اکس  برای پرتی وجود ندارد. عاوه بر این

تفاوت انحرا  معیار هر آزمودنی در های بییذ  آزمودنی

پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایل نشا  داد 

های ها به سوالانحرا  معیار پاسخ هر یک از آزمودنی

این هیچ آزمودنی یذ  نیست و بنابر 0.3پژوهش کمتر از 

 نشد.

ابتدا با توجه به ماتریو همبستگی ناشی از ارتبام 

که سمح معناداری برای متلیرهای تحقیم و با توجه این

است؛ بنابراین در سمح  0.05تمام عوام  کمتر از 

های تحقیم با اقدامات دزم مؤلفه %95اطمینا  

 همبستگی دارند. 

ر این زمینه بر اساس دبره د 24شایا  رکر است که با 

نتایل مصایبه نیمه سادتاریافته با پنل سؤال مصایبه شد. 

 140دهد که از میا  یار  از تحلی  عاملی نشا  می

مؤلفه ارلی قاب  شناسایی  32شاد  ریویه( موجود، 

های موجود این است. بر اساس ادبیات، پیشینه و نظریه

 اند.یذاری شدهها در جدول زیر ناممولفه

 های شناسایی شده بعد از استفاده از ادبیات موجود. مولفه1جدول 

Table 1. Components identified after using the existing literature 

 تعداد گویه مولفه بعد سازه

ای معاونین های صالحیت حرفهمولفه

 پرورشی

-صالحیت شناختی

 مهارتی

 5 شناخت خود

 4 شناخت یادگیرنده
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 5 خت فرایند یاددهی و یادگیریشنا

-صالحیت نگرشی

 رفتاری

 3 صالحیت عاطفی مبتنی بر ارزشها

 3 صالحیت مبتنی بر نگرش

 3 صالحیت مبتنی بر عالیق

 صالحیت مدیریتی

 4 صالحیت مرتبط با کالس درس

 4 صالحیت مرتبط با محیط آموزشی

 4 صالحیت عملکردی

 4 صالحیت تاثیرگذاری

عوامل درونی موثر بر صالحیت 

 ای معاونین پرورشیحرفه

 ویژگیهای فردی

 4 مسئولیت پذیری

 3 خودکارامدی

 4 اشتیاق

 4 انعطاف پذیری

 برنامه درسی

 4 تدوین

 4 اجرا

 3 ارزشیابی

 مدیریت

 3 رهبری اخالقی

 3 حمایت

 3 پاسخگویی

 فناوری اطالعات

 3 به روز بودن

 3 ناسب بودنم

 3 سهولت در ارائه تجهیزات فناورانه

عوامل بیرونی موثر بر صالحیت 

 ای معاونین پرورشیحرفه

 جامعه سالم

 5 تقویت مشارکت اجتماعی

 4 قانون مداری

 4 عدالت محوری

 رسانه

 3 آگاه سازی تربیتی

 3 ایجاد جامعه پذیری

 3 آموزش

 های تربیتیستسیا

 4 ای ضمن خدمت الزامیآموزشه

 3 نحوه استخدام معاونین

 4 سند تحول

 7 راهبرد

 9 بسترها

 7 موانع

ای، ابعواد و  برای اینکوه بودانیم وضوعیت رواییت یرفوه     

های شناسایی شده به چه میاا  است، بوا توجوه بوه    مؤلفه

نرمال بود  توزی  داده ها و مقیاس فاروله ای متلیرهوا از   

 ده شد.استفا tآزمو  

 ای است، درجه 5در این قسمت با توجه به اینکه مقیاس 

در نظور   3ارزش عددی برای مقایسه با آماره توی را عودد   

یرفتیم. در ادامه فرض رفر و پوژوهش بورای ایون سووال     

 آورده شده است 

H0: µ = 3 

H1: µ ≠ 3 
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 ای به منظور بررسی وضعیت موجود. آزمون تی تک نمونه2جدول 

Table 2. Sample t-test to check the current situation 

 مولفه بعد سازه

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
اختالف 

 میانگین

 درصد از اختالف 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

صالحیت 

ای حرفه

معاونین 

 پرورشی

صالحیت 

 مهارتی-شناختی

 0.57 0.39 0.48 0.000 10.85 شناخت خود

 0.23 0.04 0.13 0.000 2.78 شناخت یادگیرنده

 0.53 0.36 0.44 0.000 10.30 شناخت فرایند یاددهی و یادگیری

-صالحیت نگرشی

 رفتاری

 0.39 0.20 0.29 0.000 5.97 صالحیت عاطفی مبتنی بر ارزشها

 0.29 0.08 0.19 0.000 3.57 صالحیت مبتنی بر نگرش

 0.33 0.13 0.23 0.000 4.66 صالحیت مبتنی بر عالیق

 صالحیت مدیریتی

 0.16 0.02- 0.07 0.000 1.49 صالحیت مرتبط با کالس درس

 0.48 0.30 0.39 0.000 8.43 صالحیت مرتبط با محیط آموزشی

 0.40 0.23 0.31 0.000 7.54 صالحیت عملکردی

 0.38 0.21 0.30 0.000 6.98 صالحیت تاثیرگذاری

 عوامل درونی

موثر بر 

صالحیت 

ای حرفه

معاونین 

 پرورشی

 ویژگیهای فردی

 0.34 0.16 0.25 0.000 5.36 خودکارآمدی

 0.38 0.20 0.29 0.000 6.38 اشتیاق

 0.35 0.15 0.25 0.000 5.05 انعطاف پذیری

 برنامه درسی

 0.61 0.43 0.52 0.000 11.45 تدوین

 0.35 0.17 0.26 0.000 5.79 اجرا

 0.24 0.06 0.15 0.000 3.40 یابیارزش

 مدیریت

 0.43 0.23 0.33 0.000 6.56 رهبری اخالقی

 0.48 0.30 0.39 0.000 8.51 حمایت

 0.46 0.29 0.38 0.000 8.45 پاسخگویی

 فناوری اطالعات

 0.28 0.11 0.19 0.000 4.32 به روز بودن

 0.26 0.06 0.13 0.000 3.51 مناسب بودن

 0.23 0.06 0.15 0.000 3.40 در اجراسهولت 

عوامل بیرونی 

موثر بر 

صالحیت 

ای حرفه

معاونین 

 پرورشی

 جامعه سالم

 0.30 0.13 0.22 0.000 4.97 تقویت مشارکت اجتماعی

 0.25 0.05 0.15 0.000 33.99 قانون مداری

 0.33 0.15 0.24 0.000 5.52 عدالت محوری

 رسانه

 0.18 0.02 0.08 0.000 2.63 آگاه سازی تربیتی

 0.13 0.07 0.03 0.000 2.57 ایجاد جامعه پذیری

 0.15 0.04 0.05 0.000 2.13 آموزش

های ستسیا

 تربیتی

 0.21 0.02 0.11 0.000 3.40 آموزش ضمن خدمت الزامی

 0.46 0.27 0.36 0.000 7.50 نحوه استخدام

 0.45 0.29 0.37 0.000 8.65 سند تحول

شود، سمح معناداری طور که در جدول مشاهده میا هم

باشد و بنابراین فرض ردم می در همه موارد کمتر از پنل

ها رد و فرض دررد اطمینا  برای این مولفه 95رفر با 

شود. همچنین، با توجه به ادتا  پژوهش تأیید می

میانگین که مقادیری مثبت هستند، چنین استنبام 

 باشد.می مملوبشود که وضعیت آنها در یالت می
 . روابط علی بین متغیرها3جدول 

Table 3. Causal relationships between variables 

 وضعیت مقدار معناداری ضریب مسیر مسیر

 عوامل درونی

 ← ویژگیهای فردی
صالحیت 

ای حرفه

 معاونین

 تائید شد 8.39 0.62

 تائید شد 12.38 0.73 ← برنامه درسی

 تائید شد 12.15 0.56 ← مدیریت

 تائید شد 12.41 0.68 ← فناوری اطالعات
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 ل بیرونیعوام

 تائید شد 11.74 0.50 ← جامعه سالم

 تائید شد 12.09 0.72 ← رسانه

 تائید شد 5.56 0.52 ← سیاستهای تربیتی

 گیریبحث و نتیجه

فراینود تعواملی اسوت کوه      ارتقای راییت یرفوه ای      

ای، دانوش  ای و تعهود یرفوه  موجب بهبوود هویوت یرفوه   

ارت تربیتی معاونین تلصصی، دانش و نگرش تربیتی و مه

پرورشی می یردد. در واق ، راییت یرفوه ای مجموعوه   

هایی که برای معاونین و معلما  طرایی اقدامات و فعالیت

شده است و برای این است که ایشا  نواق  ایتمالی دود 

های بلندمدت برطور  سوازند. در ایون    را ، در قالب برنامه

نا سازی معلموا  از  فرایند ارتقای راییت یرفه ای و توا 

ها و اقدامات برنامه ریای شده و رسومی دوارج   شک  دوره

ک شده و بیشتر جنبه غیر رسمی، منعمم و مداوم دارد. ی

معاو  پرورشی یرفه ای، کسوی اسوت اسوت کوه از چنود      

جنبه متفاوت دارای راییت کاری باشد، این افراد باید از 

جربوی،  لحاظ عاطفی، جسمی، عملی، سیاسوی، رفتواری، ت  

تاریلی، فرهنگوی، معنووی، و شلصوی یرفوه ای بووده و      

دیدی یمایتگر داشته باشند تا بتوانند موجب ایجاد انگیاه 

کافی در دانش آموزا  شووند. بهبوود رواییت یرفوه ای     

معاونین پرورشی زمینوه دزم بورای پورورش اسوتعدادهای     

نهفته دانش آموزا  و مشارکت پذیری آنهوا را فوراهم موی    

دارس متوسمه نه تنهوا در اسوتا  بوشوهر بلکوه در     کند. م

تمام مناطم آموزش و پرورش به معاونین پرورشی متعهود  

و یرفه ای نیازمندنود. در پوژوهش یاضور، پژوهشوگر بوه      

بوور ارتقووای بررسووی عواموو  تشووکی  دهنووده و اثوور یووذار  

راییت یرفه ای معاونین پرورشی همت یمارد. بور ایون   

ر مصوایبه هوایی نیموه سوادتار     اساس، ابتدا با دبریا  ام

هوای انتلوابی، بواز و    یافته انجام شود و بعود از کدیوذاری   

شوواد  شناسووایی شوودند و در قالووب     140محوووری، 

پرسشنامه ای در ادتیار معاونین پرورشی مدارس متوسمه 

 استا  بوشهر قرار یرفتند. 

های پژوهش، عوام  تشکی  دهنده ارتقوای  بر اساس یافته

معووواونین شوووام ، رووواییت    رووواییت یرفوووه ای 

شنادتی/مهارتی، راییت نگرشوی/ رفتواری و رواییت    

مدیریتی بودند. در پژوهش یاضر مشل  شد که که این 

ها در بین معاونین پرورشی در یود مملووبی بودنود.    مولفه

بدین معنی که معاونین پرورشی این استا ، در ابتدا دوود  

یادییرنده دوود  های دود را می شناسند و بر نیاز و مهارت

واقفند. ایشا  کسانی هستند که بر اساس عاقه مندی بور  

کار آمده اند و بر فرایند تدریسی دود کاما مسولط  سر این

هستند، همچنین می توانند کاس و محیط یوادیییری را  

به دوبی مدیریت کنند. عاوه بور عوامو  تشوکی  دهنوده     

پوژوهش  ارتقای راییت یرفه ای معاونین پرورشوی، در  

یاضوور، بووه شناسووایی عواموو  درو  ردرو  مدرسووه( و    

-بیرونیردارج از مدرسه( که باعث ارتقای راییت یرفه

ای معاونین می شد، پردادتوه شود و بور ایون اسواس، بوه       

-ترتیب اولویت، مولفه های مدیریت، برنامه درسی، ویژیی

های فردی و فناوری اطاعوات بوه عنووا  عوامو  درونوی      

های تربیتی، جامعوه سوالم و   فه های سیاستاثریذار و مول

 رسانه به عنوا  عوام  بیرونی اثریذار شناسایی شدند.  

ای به معنای توانوایی بورای وارد شود  بوه     راییت یرفه

یک یرفه داص است کوه ارتبوام مسوتقیمی بوا یوواهی      

های داص یرفه دانش یا تأییدیه در آ  یرفه دارد. ویژیی

ظرافوت و یسوتردیی از یوک    مدرسی از جمله پیچیدیی، 

سو و نوع نگاه به ماهیت انسا  از سوی دیگر سوبب شوده    

نظوورا  تعلوویم و تربیووت در دصوووص بررسووی  تووا رووایب

چیستی و چرایی رواییت هوای یرفوه ای و یوا تودوین      

که از اواسط هایی برای یک مدرس دوب و اثربلش ماک

 نظرات ملتلفوی نظام آموزشی پدیدار شده، قر  بیستم در 

مدل قر  بیست و یکم تربیوت    2011بیا  کنند ریونسکو 

 (.2012مدرس سنگاپور 

وضعیت موجود این مولفه ها در پوژوهش یاضور، مملووب    

. در پژوهش یاضور، بوه سوازوکارها، بسوترها و     ارزیابی شد

موانوو  پوویش روی ارتقووای روواییت یرفووه ای معوواونین 
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م  شوا پرورشی نیا اشاره شد و عنوا  شد کوه سوازوکارها   

ای و آیواهی مودیرا    شنادت مولفه های راییت یرفوه 

هوای معواونین و   شونادت مهوارت  ، نسبت به این مولفه ها

تدوین برنامه عملیواتی  ، ارائه آموزشهای دزم برای معاونین

برای بهبود راییت یرفه ای معاونین پرورشوی، ارزیوابی   

مستمر رعایوت اروول رواییت یرفوه ای در آمووزش و      

هوای  ، دودارزیابی معاونین از اجرای آموزشپرورش منمقه

راییت یرفه ای، توجه به آمووزش و توانمندسوازی بوه    

عنوا  عاملی مهم در تقویت رواییت یرفوه ای در بوین    

معاونین و توجه به ویژییهای فردی معاونین تعیوین شود.   

ای معواونین  سوازی رواییت یرفوه   تسهی  یرهای پیاده

ارائه آموزش شام  ب اولویت پرورشی استا  بوشهر به ترتی

برای آشنایی با ارول راییت یرفه ای، بهبوود فرهنوگ   

ای، تلییور  سازمانی در جهت اجرای ارول راییت یرفوه 

راهبردهای سازمانی جهت اجرای ارول ارتقای رواییت  

یرفووه ای، اسووتفاده از موودیرا  توانمنوود و ادوواق موودار،  

انه در مدارس، استفاده از مدیرا  با سبک تفکری یمایتگر

یمایت بیشوتر از معواونین شایسوته، تفوویت ادتیوار بوه       

معاونین مسئولیت پذیر، توجه به شایسته سوادری جهوت   

به کارییری معواونین پرورشوی، ارزشویابی موداوم میواا       

وموان  شام  تعام  کوم بوین    راییت یرفه ای معاونین

مدیرا  و معاونین، نبود فرهنگ مناسب برای اجرای ارول 

راییت یرفه ای، هم راسوتا نبوود  آموزشوهای ضومن     

ددمت با نیاز معاونین پرورشی، نبود  سیاسوتی مشول    

هوای رواییت    از سوی سازما  درجهت اجرای آمووزش 

یرفه ای، عدم توجه مدیرا  به بحوث رهبوری اثوربلش و    

مولفه های آ ، عودم ایواهی مودیرا  از اروول رواییت      

یرا  و معاونین پرورشوی،  و فقدا  اعتماد بین مد یرفه ای

به عنوا  موان  معرفی شدند. یافته های یار  از چنودین  

 هملوانی دارد. پاوهش با یافته های پژوهش یاضر 

ساز تکوین فرایند تعاملی، زمینه ارتقای راییت یرفه ای

ای، اداق و تعهد یرفوه  -ای و تعالی پیوسته هویت یرفه

 -مهوارت تربیتوی   دانش تلصصی، دانش و نگرش تربیتی، 

معلمووا  اسووت. در واقوو ، روواییت یرفووه ای مجموعووه  

هایی که با هد  فراتور رفوتن از نقوای     اقدامات و فعالیت

های کار آموزندیا  مانند معاونین ومعلما ، در قالب برنامه

ییرد. در این فرایند ارتقوای رواییت   بلندمدت انجام می

ها و اقودامات  هیرفه ای و توا نا سازی معلما  از شک  دور

برنامه ریای شده و رسمی دارج شده و بیشتر جنبوه غیور   

از (. 1393رسمی، منعمم و مداوم دارد. رفتحوی واجاریواه  

( کوه عنووا  کردنود کوه     2017جمله،  کایار و همکارا  ر

راییت آموزش و اداقی موجب ایجاد فرهنگی شایسته 

(  2018در سازما  آموزشی می شود و کیمر و همکوارا  ر 

که، دریافتندکه بهبود راییت یرفه ای معلما  نه تنهوا  

باعث انگیاش بیشتر آنا  نسبت بوه کوار موی شوود بلکوه      

اسوترانگ  موجب عملکرد بهتر دانش آموزا  نیا می یردد. 

( نیا در ممالعه دود عنوا  می کند کوه کیفیوت و   2018ر

راییت یرفه ای معلما  باهم رابمه دارد. یعنی هر قودر  

ییت یرفه ای توجه شوود، میاا  کیفیت تعلویم و  به را

تربیت بهتر می شود.  پژوهش یاضور ماننود هور پوژوهش     

دیگووری بووا محوودودیتهایی رو بووه رو بووود، از جملووه ایوون  

محدودیتها می توا  به جامعه آماری اشاره کرد که تنها به 

محودود   بوشوهر  اسوتا   سمهمتو مدارس معاونین پرورشی

ارهوای مشواهده در ایون پوژوهش     می شد. همچنوین از ابا 

استفاده نشده است. عاوه بر این وجود متلیرهوای مواایم   

مانند آمووزش ضومن دودمت، مودیریت منواب  انسوانی و       

وضعیت اقتصادی سازما  مد نظر قورار نگرفتوه اسوت کوه     

 برای تعمیم پذیری باید جانب ایتیام رعایت یردد.  
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ای برای معاونین پرورشی مدارس متوسمه های یرفهارائه الگوی ارتقای راییتپژوهش یاضر با هد  : چکیده

 –ها توریفی آوری دادهبنیادی؛ از نظر روش جم –روش پژوهش از نظر هد  کاربردیم پذیرفت. استا  بوشهر انجا

نفر از دبریا   24شام   کمی( بود. جامعآ آماری بلش کیفی پژوهش،-پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی رکیفی

پژوهش در بلش کمی، شام  و پرورش بود که به روش غیرتصادفی هدفمند، انتلاب شدند. جامعآ آماری  آموزش

با استفاده از روش تعیین نمونه در معاددت سادتاری و بود که کلیه معاونین پرورشی مقاط  متوسمه استا  بوشهر 

نفر به عنوا  نمونه انتلاب شدند. اباار یردآوری داده ها، مصایبه نیمه  318نمونه ییری دوشه ای مریله ای، تعداد 

ها در بلش محقم سادته بود که روایی و پایایی مورد تایید قرار یرفت. روش تحلی  دادهسادتار یافته و پرسشنامه 

هایی نظیرهمبستگی پیرسو ، تحلی  عاملی تأییدی و تحلی  کیفی کدیذاری نظری بود و در بلش کمی، از آزمو 

هنده راییت یرفه ای عاملی اکتشافی( بهره یرفته شد. نتایل یار  از پژوهش نشا  داد که مولفه های تشکی  د

رفتاری و راییت مدیریتی بود. -مهارتی، راییت نگرشی-معاونین پرورشی استا  بوشهر شام  راییت شنادتی

عوام   های تاثیریذار بر راییت یرفه ای معاونین شام ،همچنین یافته های پژوهش نشا  دادند که مولفه

های تربیتی، رسانه و  اوری اطاعات( و عوام  بیرونیرسیاستدرونیرویژییهای فردی، برنامه درسی ، مدیریت، فن

جامعه سالم( بود. عاوه بر این در پژوهش یاضر، سازوکارها، بسترها و موان  پیش روی ارتقای راییت یرفه ای 

 معاونین پرورشی استا  بوشهر شناسایی شد.
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