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همچنين . راهبري دبيران را تبيين نمودندخوداي  درصد از واريانس رشد حرفه1/61 منابع با هم يكننده
.همكارانه به يادگيري معنادار نبوده استگيري  جهتيخود راهبري دبيران در زمينهاي رشد حرفه

خـودراهبري، معلمـان    اي  مديران دبيرستان، حمايـت مـديريت، رشـد حرفـه         : كليديهاي  هواژ

دبيرستان

مقدمه

رو مانند تكنولوژي جديد، سرعت  مشكالت فرابه دليلاي ها به طور فزايندهسازمان

انگيزش و نگهداري كاركنان دانشگر با چالش مواجه ، جذبجهاني سازي،، توسعه دانش

آموزش منابع انساني نه تنها نقش مهمي در كمك به كاركنان در يادگيري تكنولوژي . هستند

كه هم چنان.ثر استؤهم مبلكه در برانگيختن و نگهداري منابع انساني ، كند مينوين ايفا

پذيرتري مانند دسترسي به اينترنت و آموزش از راه دور در هاي يادگيري بيشتر و انعطافروش

مقبوليت به يادگيري خودراهبري در حال افزايش بوده و نياز و، كاري فراهم شدههاي محيط

 طرف ديگر از).1،2006ديويس(گردد ميبراي توسعه منابع انساني يك ضرورت محسوب

 فنĤوري چنان بارز است –علمي ماهيت و فرايند تغيير از لحاظ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و

نقل از كريمي و ،2000 (2بر اساس نظر كناپر و كروپلي. كه در گذشته هرگز تجربه نشده است

. چرخه كنوني تغيير داراي دو ويژگي سرعت و گستره جهاني است) 16ص ، 1388همكاران،

كنند كه افراد بايد قادر به سازگاري با تغييرات  ميها خاطر نشان توجه به اين دو ويژگي آنبا

كنند كمك  مياي كه در آن زندگيتا هم به رشد و ارتقاي خود و هم به بهبود جامعهباشند،

هاي هاي كسب شده از طريق آموزشتواناييبديهي است براي مواجه منطقي با تغيير،.كنند

المللي بر سسات بينؤاز اين رو، بسياري از صاحب نظران و م. كنددمت كفايت نميضمن خ

يادگيري . اندكيد نمودهأالعمل در برابر تغيير تالعمر به عنوان يك عكساهميت يادگيري مادام

يادگيري خودراهبري هدف .ثير متقابل دارندأهم تالعمر برخودراهبري و يادگيري مادام

.باشد ميالعمرالعمر و ابزاري تعيين كننده براي رسيدن به يادگيري ماداميادگيري مادام

يادگيري و مجهز ساختن منابع انساني به  پايداري و رشد،يبهترين روش تضمين كننده

1- Davis
2- Knapper & Croply
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از .اي خود از آن استفاده نمايندهايست كه بتوانند در طول زندگي شخصي و حرفهتوانمندي

آنان دشوار و بسيار اي داوم به كاركنان براي كمك به رشد حرفههاي م آموزشيسويي ارائه

و بهبود سازمان پيوندي هميشگي برقرار اي گران است، و از سوي ديگر بايد بين رشد حرفه

ضمن خدمت هاي سنتي آموزش و بهسازي، چون حضور در كالسهاي شايد روش. باشد

مدرسه . ، بيشتر ارائه اطالعات استعلمي همراه باشندهاي حتي اگر با جديدترين يافته

امروزي بايد در مسير رشد و توسعه فراكنشي عمل كرده و خود را با تغييرات دائمي هماهنگ 

از اين منظر خودراهبري به عنوان يكي از رويكردهاي ).128ص،1383آهنچيان، (نمايد

اي كه از  ارزشيابياساسالعمر راهي است كه از طريق آن منابع انساني بريادگيري مادام

اي آورند به دانش الزم نه به عنوان دانش اضافه يا حاشيه ميخود به عملاي عملكرد حرفه

يابند؛ به خود و بهبود عملكرد سازمان دست ميبلكه به عنوان دانش ضروري در مركز رشد

كالسيك اي ه آموزشيعالوه دستيابي مداوم به اين مهارت از صرف هزينه و منابع براي ارائه

عالوه بر اين از طريق يادگيري خودراهبري يك سازمان). 2005، 1گابريل(كند گيري ميپيش

.تبديل گردد، گيرد ميتواند به سازمان يادگيرنده كه در آن يادگيري به طور مداوم صورتمي

و اين تواند محيط يادگيري را در درون سازمان پرورش داده، ميبنابراين يادگيري خودراهبري

).2،2001اسميت(دهد تا با تغييرات محيط خود سازگار شود  ميبه سازمانامكان را

. يادگيري خودراهبري را براي آموزش بزرگساالن تبيين نمود) 1975(3اولين بار نولز

يادگيري «: ترين تعريف يادگيري خودراهبر به وسيله وي بيان شده، عبارت است ازرايج

قدم تشخيص نيازهاي يادگيري، تدوين ت كه يادگيرندگان در آن پيشخودراهبر فرآيندي اس

يادگيري و ارزيابي نتايج هاي شناسايي منابع انساني و غيرانساني، جستجوي استراتژياهداف،

.»شوديادگيري است كه اين مسئله با كمك يا بدون كمك ديگران انجام مي

. نموده استنولز پنج گام را در يادگيري خودراهبري شناسايي 

شناسايي منابع انساني و مادي . 3تدوين اهداف يادگيري . 2تشخيص نيازهاي يادگيري . 1

ارزيابي نتايج . 5هاي متناسب با يادگيري انتخاب و اجراي استراتژي. 4مورد نياز براي يادگيري 

.دهدفرآيند پوياي يادگيري خودراهبري را نشان مي) 1(شكل . يادگيري

1- Gabriel
2- Smith
3- Knowles
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خودراهبريگيري رآيند ياد ف. 1شكل 

زيرا افراد  . باشديادگيري خودراهبري معلمان يك شكل آرماني از آموزش حين خدمت مي          

. شـوند اي از طريق احساس مالكيت و تعهد فـردي بـه يـادگيري از درون برانگيختـه مـي      حرفه

-انمعلمان قدرت قضاوت مستقل، عمل كردن به صالحديد، ابتكار و خالقيت فردي در كارشـ              

را دارنـد   ،  اي توصـيف كـرده اسـت      را بـه عنـوان قلـب فعاليـت حرفـه           آن 1چيزي كه اسـكون   

بجاي الگوهاي سنتي يك اندازه مناسب، معلمان در        ). 1388، نقل در نوالن،     1994،  2هارگريوز(

هـا بـه جـاي      متنوع كه از يادگيري حـين خـدمت بـر مبنـاي شايـستگي             هاي  يك سري فعاليت  

دارد كـه شـركت در    مـي  اظهـار 3كنند دانيل داككند، شركت مييت ميها و نواقص حما كاستي

را اي براي رشد حرفه گيري   ياد يضمن خدمت تنها بخشي از چرخه     هاي  و آموزش ها  كنفرانس

مـل و بازانديـشي     أبراي كامل كردن اين چرخه الزم اسـت معلمـان فرصـت ت            . دهند مي تشكيل

هاي خويش را اصـالح و بهبـود        بدين وسيله فعاليت  تجارب يادگيري و تدريس را پيدا كنند و         

نقـل از  (بخشيده و موجبات بسط تفكـر و يـادگيري در آمـوزش و پـرورش را فـراهم آورنـد                    

 كمبودها و   يتواند برطرف كننده   مي خودراهبرياي  رشد حرفه بر اين اساس    ). 2003،  4گاسكي

تواند ابزار قدرتمندي   مي مدلاين  . باشد) ضمن خدمت (سنتي  اي  هاي رشد حرفه  نواقص برنامه 

گوناگون بويژه تدريس، رشد و توسـعه    هاي  دهد تا در حوزه    مي به معلمان اين امكان را    باشد و 

بريادگيري خودراهبري كارايي و اثربخشي معلمان را افزايش داده و         ). 2009،  5بوئنوفلور(يابند

1- Schon
2- Hargreaves
3- Daniel, Duke
4- Guskey
5- Buenaflor
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از اين طريـق كيفيـت آموزشـي        وثيرگذار بوده   أها در كالس درس ت    آنهاي  نگرشوها  مهارت

اي در  توانـد عنـصر تعيـين كننـده        مـي  اي خودراهبري رشد حرفه ). 1،2008هين(يابد مي بهبود

 هال معتقد اسـت كـه       ).2،1997هال(معلم باشد اي  توسعه حرفه هاي  موفقيت يا شكست برنامه   

 خودانديـشي،   تـشويق بـه   اي خودراهبري مزاياي از قبيـل       مشاركت معلمان در مدل رشد حرفه     

رضـايت شغلي،شـركت در     ،  پذيري، افزايش مـسئوليت شخـصي بـراي رشـد         مسئوليتتعهد و 

آزادي عمـل در پيگيـري   يادگيري مشاركتي و تيمي بـا ديگـر همكـاران،         گري،هاي مربي برنامه

تـرويج اقـدام   پذيرش آسـان تغييـرات و  اي در مدرسه،  ي فرهنگ حرفه  توسعهاي،عالئق حرفه 

.در مدرسه را به همراه خواهد داشتپژوهي گروهي 

خودراهبري معلمان تعيـين    اي  عد براي رشد حرفه   چهار ب اي  در مطالعه ) 2010(3فر و پدر  آ

:اندنموده

دروني بـه يـادگيري معلـم بـه درون          گيري  در جهت :دروني به يادگيري  گيري  جهت-1

خـود در رابطـه بـا    هـاي  وانائيخود نظر كرده و نيازهاي يادگيري خود را بر اساس ارزيابي از ت  

.كندموضوع تدريس تدوين مي

در ايـن روش، معلـم از منـابع اطـراف خـود ماننـد               :بيروني به يادگيري  گيري  جهت-2

و از هر منبع ديگري كه در محيط است به منظور يادگيري خـود    ها  مدارس هم جوار و دانشگاه    

.نمايداستفاده مي

معلمان در اين نـوع يـادگيري بـا همكـاران خـود          :يريهمكارانه به يادگ  گيري  جهت-3

.پردازندگفتگو، و تفكر ميتدريس و آموزش خود به بحث،هاي  روشيدرباره

يعني معلـم اقـدامات كـاري و كالسـي خـود را بـا           :تحقيقي به يادگيري  گيري  جهت-4

ه منظور بهبود كار خود  ها ب هاي پژوهشي در آن حوزه مطابقت داده و استفاده الزم را از آن            يافته

. نمايدمي

بالنـدگي مـدارس بـه    صاحب نطران بر نقش حمايتي مدير مدرسه در بهبـود، پيـشرفت و  

كيـد  أبه طور ضمني و در بعـضي مـوارد بـه صـورت آشـكار ت               اي  عنوان جوامع يادگيري حرفه   

1- Hien
2- Hall
3- Opfer & Peder
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يـن موضـوع    كاوش در ادبيـات موجـود پيرامـون ا        ). 2000،  2 و فرناندز  1992،  1ليتوود(اندكرده

ليتـوود كـه پيرامـون    .دهد كه رهبري و خصوصيات آن بر معلمان و مدارس تأثير دارد    نشان مي 

اي براي توسـعه حرفـه  نقش حمايتي مديران مدارس در توسعه و بالندگي معلمان مطالعه كرده،        

كيد بر  تأ(رفتار كردن با معلمان به عنوان يك فرد كامل          ) الف:نمايدرهنمودهاي زير را ارائه مي    

ايجـاد و   ) اي؛ ب  شغلي معلمان به عنوان كارشناسـان حرفـه        ي چرخه ي رواني و توسعه   يجنبه

) اي؛ جحرفـه هاي هاي فني و بررسي اساس هنجارهايي از همكاري    فرهنگ مدرسه بر   يتوسعه

هاي اجرايي در مدرسـه بـه       طراحي فعاليت باز) اي؛ و د  هاي توسعه حرفه  تشخيص دقيق برنامه  

در ) 1992(همچنـين ليتـوود و همكـارانش        .توسعه معلمان هاي  نيرومند كردن استراتژي  منظور  

كيـد أاي مداوم معلمـان در درون محـيط مدرسـه بـر عوامـل زيـر ت      تحقيقي، براي توسعه حرفه   

منـابع  منابع مـالي و   ،  اطمينان يافتن از وجود منابع كافي مانند زمان، منابع انساني         )1: (نمايندمي

انـداز مـشترك   هايي براي معلمان تا در تهيه و توسعه چـشم         فراهم آوردن فرصت  ) 2(اطالعاتي  

كمك به معلمـان تـا نيازهـاي مربـوط بـه رشـد              )3(اهداف و مأموريت مدرسه مشاركت كنند     

ـ               حرفه .دسـت آورنـد   ه  اي خود را ارزيابي كرده و منابع همكاري را در درون و بيرون مدرسه ب

بـه  )5(.مشاركتي پيرامون بهبود مدرسه   گيري  كاري، تصميم پرورش و گسترش فرهنگ هم    )4(

وجود آوردن احساس خودكارآمدي معلمان بوسيله قدرداني از اقـدامات آنـان و فـراهم آوردن                

حمايـت و پـشتيباني الزم بـه منظـور كـاهش اسـترس معلمـان در نتيجـه اجـراي ابتكـارات و           

ها به منظور توسعه معلمان در تمام       يتتسهيم و توزيع مسئول   )6(جديد در مدرسه  هاي  نوآوري

. موجود در محيطاي تسهيل تعامالت بين مدرسه و منابع حرفه)7(مدرسه

در مطالعه خود با عنوان نقش حياتي مـديران در تـسهيل     )2000(3ين و ولفسون  پهمچنين  

:اندمعلمان سه نقش حمايتي مديران را شناسايي نمودهاي توسعه حرفه

خواهند به سازمان يادگيرنـده   مياگر مدارس واقعاً:  رهبر سازمان يادگيرنده    به عنوان  مدير

اي تبديل گردند مديران بايستي انتظاراتي را ايجاد نمايند كه همه اعضاي مدرسه بر رشد حرفـه               

مـديران و   . آموان تمركز كننـد   مداوم و كار تشريك مساعي با همديگر به منظور يادگيري دانش          

هـا را در    توانـد آن  اي مـي  را كه بدان وسـيله رشـد حرفـه        هايي  شاركتي راه معلمان به صورت م   

1- Leithwood
2- Fernandez
3- payne & Wolfson
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همچنـين  . نماينـد  مـي  ها و اهداف آموزشگاه ياري كند جـستجو و كـاوش          رسيدن به مأموريت  

اي با برنامه بهسازي مدرسه مديران ايـن اطمينـان   ريزي دقيق و پيوند توسعه حرفهبوسيله برنامه 

اي بوده و به معلمان كمـك    آموزان كانون مركزي توسعه حرفه    ي دانش كنند كه يادگير  را پيدا مي  

هـاي حاصـل از نمونـه كارهـاي         اي خود را با توجه بـه داده       نمايند تا اهداف يادگيري حرفه    مي

.اي خود را شناخته و تبيين نمايندآموزان تعيين و نيازهاي حرفهدانش

اي رشد حرفـه  هاي  گر فعاليت ان تسهيل در اين نقش مدير به عنو     : گرمدير به عنوان تسهيل   

بيرون از مدرسه را بـراي معلمـان ترتيـب داده و هماهنـگ              هاي  مشاورهمعلمان خدمت نموده،  

.گـردد  مـي  كل مدرسه محسوب  اي   حرفه ي تسهيالت و تداركات الزم به منظور توسعه       يكننده

در اي  هـاي رشـد حرفـه     يت مدرسه را براي انجام دادن فعال      يتجربهمديران همچنين معلمان با   

معلمان با تجربه   منابع و حمايت از    فراهم آوردن زمان،   يبوسيله.گيرند مي سطح مدرسه به كار   

تخصص اين دسـته از     اجراي آموزش ديگر معلمان، مديران به دانش و       ريزي و جهت برنامه در

عي را در رشـد  در عوض معلمان با تجربه نقش ارزشمند تشريك مسا        معلمان احترام گذاشته و   

مانندتـسهيل  هـايي  معلمان همچنين از طريق فعاليت   اي  توسعه حرفه .نمايند مي همكارانشان ايفا 

بررسـي  ، آموزشيهاي ايدهميان معلمان پيرامون راهبردهاي جديد تدريس،     اي  گفتگوهاي حرفه 

ام ايـن   در تمـ  . افتد مي همديگر اتفاق هاي  مشاهدات معلمان از كالس   آموزان و مشكالت دانش 

. دارداي هموارد مدير نيز نقش تعيين كنند

، منابع ماليمدير در اين نقش منابع چندگانه مانند زمان،      : مدير به عنوان فراهم كننده منابع     

راههـاي خالقـي را بـه منظـور اختـصاص زمـان و       مين وأانساني و اطالعاتي را براي معلمان ت   

بـسياري از  .نمايـد  مـي معلمـان كـشف  اي رفـه فراهم آوردن حمايت كافي مورد نياز توسـعه ح    

هاي ها و فنون آموزش را ياد بگيرند، اما به دليل محدوديت          تا استراتژي معلمان عالقمند هستند  

فقدان حمايت اداري و اجرايي، از اين موضوع مهم ممانعت به عمل        كمبود منابع مالي و   زماني،

توانـد در يـافتن منـابع        مـي  بيروني است كـه   هايبه طور كلي مدير اغلب داراي ارتباط      .آيدمي

.كمك كننده باشد

انجـام شـده اسـت    كه در ارتباط نزديك با موضوع بويژه در خارج از كـشور     هايي  پژوهش

در ) 1391(طـاهري   .باشـد  مـي  بيانگر موفقيت رويكرد خودراهبري و پيامـدهاي ارزشـمند آن         

نـشان داد كـه عوامـل    » راكز تربيت معلـم   اي معلم در م   مدل توسعه حرفه  «مطالعه خود با عنوان     
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  ي حمايتي، سـاختار مدرسـه و شايـستگي مـديريت بـر راهبردهـاي توسـعه             سازماني مانند جو

اي بـا   در مطالعـه  ) 1390(سميعي زفرقنـدي    .اي معلمان در مراكز تربيت معلم تأثير دارند       حرفه

دهـد كـه    نـشان مـي   » هاي بهبود كيفيت نظام ضمن خدمت معلمـان شـهر تهـران           روش«عنوان  

ضمن خدمت متناسب بـا نيازهـاي معلمـان، اجـراي           هاي  طراحي و اجراي آموزش   ،  نيازسنجي

اي، مشاركت مديران مـدارس و معلمـان        هاي ضمن خدمت به روش كار گروهي و پروژه        دوره

ها و تدارك فرصت مناسب براي معلمان به منظور انتقال يـادگيري بـه كـالس      قبل و حين دوره   

اي مداوم معلمان  ضمن خدمت و توسعه حرفه    هاي  ثر بر بهبود آموزش   ؤجمله عوامل م  درس از   

اي معلمـان   نقش مديران در تسهيل رشد حرفـه      «در پژوهشي به مطالعه     ) 2011(1كلينتون. است

دهد كه كيفيت رهبري مدرسه،     ها نشان مي  يافته. پرداخته است » به عنوان يادگيرندگان بزرگسال   

اي مداوم معلمان تأثيرگذار استگويي مديران بر تسهيل رشد حرفه مدرسه و پاسخجو.

اي به وجود ارتباط معنادار بـين حمايـت مـديريت مدرسـه و     طي مطالعه ) 2011 (2هيوتون

در تحقيقـي بـه بررسـي       ) 2008 (3بـوگلر .اي خودراهبري معلمان پرداخته است    يادگيري حرفه 

نتايج ايـن تحقيـق نـشان    . پرداخت» ايرشد حرفههاي پيش آيندهاي رضايت معلمان از برنامه     «

اي، مـشاركت و درگيـري در شـغل متناسـب بـا             داد كه حمايت مديريت مدرسه، توانايي حرفه      

 مشاركت فعال معلمان در فرآيندهاي رشد و توسـعه          يبيني كننده توانند پيش وظايف شغلي مي  

مزايا، وضـعيت  «تحت عنوان   ) 2010(پژوهشي توسط آفر و پدر در سال        .اي مداوم باشند  حرفه

نشان داد كه از نظر معلمـان كـادر مـديريت           » اي در انگلستان  هاي رشد حرفه  و اثربخشي برنامه  

اي مـداوم معلمـان ايفـا نمـوده و بـدون            هاي رشـد حرفـه    مدرسه نقش مهمي در تدارك برنامه     

بـراي شـركت در     همچنـين معلمـان     . شوندها با شكست مواجه مي    ها اجراي برنامه  پشتيباني آن 

كـار كـردن بـا همكـاران، بهبـود          : اي مدرسه محور بـر داليلـي همچـون        هاي رشد حرفه  برنامه

اي، توانا ساختن معلمان به منظور رسيدن به اهداف بلند مدت چرخه شـغلي،           حرفههاي  توانائي

4نچـاي . تأكيد داشتند ،  هاتوجه فوري به نيازهاي كالس درس و فراهم كردن اعتبار و وجهه آن            

 خود به اين نتيجه رسيد كه بين نگرش مديران،          يدر مطاله ). 2009،  5، به نقل از جويس    2004(

1- Clinton
2- Hutton
3- Bogler
4- Chien
5- Joyce
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فرهنگ و محيط سـازماني بـا آمـادگي كاركنـان بـراي يـادگيري خـودراهبري، رابطـه مثبـت و              

.معناداري وجود دارد

ارهـاي  ادراك يادگيرندگان بزرگـسال از رفت     «پژوهشي را به منظور بررسي      ) 2009(جويس  

نتايج نشان داد بين سـبك رهبـري        . انجام داد » شان براي يادگيري خودراهبري   رهبران و آمادگي  

. ي مثبت و معنـاداري وجـود دارد  مديران مدارس و آمادگي يادگيري خودراهبري معلمان رابطه   

عالوه بر اين حمايت مداوم آموزشي مديران مـدارس از جملـه عـواملي بـود كـه بـر آمـادگي                      

بـا  ). 2008(1ي تحقيـق كرسـيك و كرمـك       نتيجـه .  خودراهبري معلمان تأثيرگذار بود    يادگيري

الزم براي رشد حـر     هاي  يادگيري از طريق تشريك مساعي و فرهنگ تيمي؛ پيش شرط         «عنوان  

دهد عواملي مانند مشاركت و همكاري بين مديران و معلمـان، حمايـت       نشان مي » معلماناي  فه

اي كه اصول آموزش بزرگساالن را رعايـت       هاي رشد حرفه  رنامهمديريت مدرسه و شركت در ب     

ي ديگـري   در مطالعه .باشندمعلم ضروري مي  اي  توسعه حرفه هاي  كنند براي موفقيت برنامه   مي

پـشتيباني مـديريت، حمايـت    (نشان داد كه عوامل مربـوط بـه محـيط كـار             ) 2003 (2كواك من 

هـاي  بر شركت معلمـان در فعاليـت      ) ايحرفهگر از يادگيري    همكاران و وجود فرهنگ حمايت    

نقش ،  خودراهبرياي  توجه به اهميت رشد حرفه    با.اي مدرسه محور تأثير دارند    يادگيري حرفه 

همچنين عدم وجود تحقيقات كافي در اين حوزه، پژوهش حاضـر در صـدد              مديران مدارس و  

:باشد ميهاي زيرپاسخگويي به سئوال

درونـي،  گيـري   جهـت هـاي    مؤلفـه  دراهبري دبيران در زيـر    خواي  وضعيت رشد حرفه  .  1

بيروني، همكارانه و تحقيقي به يادگيري چگونه است؟

اي خودراهبري دبيـران رابطـه معنـاداري وجـود          آيا بين حمايت مديريت و رشد حرفه      .  2

دارد؟

ر اي خودراهبري دبيران رابطـه معنـادا      حمايت مديريت و رشد حرفه    هاي   مؤلفه آيا بين .  3

وجود دارد؟

اي خودراهبري رابطـه معنـادار وجـود     آيا بين ابعاد حمايت مديريت و ابعاد رشد حرفه        .  4

دارد؟

1- Krecic & Crmek
2- Kwakman
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اي هاي حمايت مديريت در تبيـين ميـزان واريـانس رشـد حرفـه       لفهؤسهم هر يك از م    .  5

خودراهبري دبيران چقدر است؟

روش پژوهش

خودراهبري در بين   اي  ا رشد حرفه   بررسي رابطه بين حمايت مديريت ب      ژوهشپهدف اين   

 حاضـر توصـيفي و از نـوع    پـژوهش  روش ،بنابراين با توجـه بـه هـدف       . معلمان دبيرستان بود  

.همبستگي است

گيريروش نمونه آماري ويجامعه

 آمـوزش و    14دولتـي منطقـه     هـاي   جامعه مورد بررسي اين پژوهش، كليه دبيران دبيرستان       

 برابـر بـا چهارصـد نفـر     91-92ها در سال تحصيلي   داد كل آن  پرورش شهر تهران بودند كه تع     

با استفاده از پيش برآورد واريانس متغيرهاي مورد نظر از طريق مطالعه مقدماتي در جامعه               . بود

.  نفـر تعيـين شـد      132اساس روش برآورد نمونه كـوكران حجـم نمونـه           آماري و هم چنين بر    

 را به صـورت      نفر پرسشنامه خود   118 سرانجام   به صورت تصادفي ساده توزيع و     ها  پرسشنامه

.بود% 90باكامل برگشت دادند كه نرخ تكميل برابر

:استفاده شده عبارت است ازگيري فرمول نمونه

آوري اطالعاتابزار جمع

. اي خـودراهبري بـود    ي حمايت مديريت و رشد حرفه     وهش دو پرسشنامه  ژابزارهاي اين پ  

 گويـه داشـت كـه سـه عامـل مـدير بـه عنـوان رهبـر سـازمان                     17يت  پرسشنامه حمايت مدير  

گر را مورد ارزيـابي قـرار    منابع و مدير به عنوان تسهيل ييادگيرنده، مدير به عنوان فراهم كننده     

ادراك معلمـان  «با عنـوان  ) 2011(ي دكتري المبرت هيوتون   پرسشنامه مذكور از رساله   . دهدمي
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در دانشگاه » ضمن خدمت و نقش مديران    هاي  آموزشراهبري،اي خود  يادگيري حرفه  يدرباره

 گويه بـود كـه چهـار        12خودراهبري  اي  پرسشنامه رشد حرفه  . سي سي پي استخراج گرديد    مي

همكارانه بـه   گيري  بيروني به يادگيري، جهت   گيري  دروني به يادگيري، جهت   گيري  عامل جهت 

پرسـشنامه فـوق از   . دهـد سنجش قرار مـي تحقيقي به يادگيري را مورد     گيري  يادگيري و جهت  

اي مداوم وخودراهبر معلمـان در      اثربخشي توسعه حرفه  «با عنوان   ) 2010 (1مقاله دارلين و پيدر   

.در دانشگاه كمبريج استخراج گرديد» انگلستان

پژوهشروايي و پايايي ابزار

شـي  زيريت آموها از روايي صوري استفاده و اساتيد مـد       به منظور سنجش روايي پرسشنامه    

همچنين . ها را با موضوع و هدف پژوهش تأييد كردند        دانشگاه شهيد بهشتي، همخواني پرسش    

ها از فرمول ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كـه ضـريب آلفـاي           براي تعيين پايايي پرسشنامه   

.دست آمده ب% 84اي خودراهبري و رشد حرفه% 96 حمايت مديريت يپرسشنامه

هاتحليل دادهروش تجزيه و 

تحليـل قـرار   مـورد تجزيـه و  SPSS 16 با اسـتفاده از نـرم افـزار    ها در اين پژوهش داده

خودراهبري دبيـران و    اي   تك گروهي به منظور بررسي وضعيت رشد حرفه        tاز آزمون   . گرفتند

سـپس در  . از آزمون همبستگي پيرسون به منظور سنجش همبستگي بين متغيرهـا اسـتفاده شـد             

خودراهبري از آزمـون رگرسـيون بـا روش    اي ثير حمايت مديريت بر روي رشدحرفهأبررسي ت 

.حل گام به گام بهره گرفته شد

پژوهشهاي يافته

گيـري  جهـت هاي  مؤلفهخودراهبري دبيران در زيراي  وضعيت رشد حرفه :پرسش نخست 

دروني، بيروني، همكارانه و تحقيقي به يادگيري چگونه است؟

درونـي،  گيـري    جهت هاي مؤلفه  در tشود كه چون مقدار      مي ، مالحظه 1ل  با توجه به جدو   

لـذا در ايـن  ، اسـت ) t)96/1 بزرگتـر از مقـدار بحرانـي     =05/0αبيروني و تحقيقي در سطح    

1- Darleen & Pedder
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هـاي   مؤلفـه خودراهبري دبيران در زيراي  تك گروهي در مورد وضعيت رشد حرفه t آزمون. 1جدول

كارانه و تحقيقي به يادگيريدروني، بيروني، همگيري جهت

ميانگين نظري-9
شاخص

ميانگينفراوانيمتغير
انحراف
معيار

مقدار
t

درجه
آزادي

سطح
معناداري

118635/1035218/2553/7117000/0درونيگيري جهت
1185085/940990/2292/2117024/0بيرونيگيري جهت
118110/906562/3.390117697/0همكارانهگيري جهت
118474/953762/2032/2117044/0تحقيقيگيري جهت

تفـاوت بـين    (رد و فـرض تحقيـق     ) عدم تفاوت ميانگين نظري و تجربي     (فرض صفر ها  مؤلفه

 به صورت معنـادار   t به عبارت ديگر چون مقدار آماره        .گردد مي ييدأت) ميانگين نظري و تجربي   

مقيـاس  هـاي   اساس تعداد گويه  از ميانگين نظري بر   داري  ر معني طوه  است و ميانگين تجربي ب    

از نظر افراد نمونه وضعيت رشد      ،  ، بزرگتر است  )9(گذاري ليكرت   مربوط برحسب مقياس نمره   

درونـي، بيرونـي و تحقيقـي بـه         گيـري   جهـت هـاي    مؤلفـه  خودراهبري دبيران در زير   اي  حرفه

همكارانه به يادگيري چون ميانگين  گيري   جهت يلفهؤيادگيري در حد مناسب قرار دارد و در م        

همكارانـه دبيـران بـه      گيري  تجربي با ميانگين نظري تفاوت معناداري ندارد، لذا وضعيت جهت         

.گردد مييادگيري تا حدودي مناسب ارزيابي

يخودراهبري دبيران رابطهاي  آيا بين حمايت مديريت و رشد حرفه:پرسش دوم

معناداري وجود دارد؟

اي خودراهبريي بين حمايت مديريت و رشد حرفه بررسي رابطه. 2جدول

هاشاخص
rpمتغيرها

001/0**765/0خود راهبردياي حمايت مديريت و رشد حرفه

 معنادار است01/0ضريب همبستگي در سطح ** 

معنادار است،) ≥05/0α=)001/0pدر سطح r چون مقدار2جدولهاي با توجه به داده

وجود رابطه بين دو (رد و فرض تحقيق ) عدم وجود رابطه بين دو متغير(بنابراين فرض صفر 
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خودراهبردي دبيران اي به عبارت ديگر بين حمايت مديران و رشد حرفه. گردد ميييدأت) متغير

باشد، به اين معني كه هر چه  ميرابطه معناداري وجود دارد و اين رابطه به صورت مستقيم

.شود ميخودراهبردي دبيران افزودهاي ديريت باالتر باشد، بر ميزان رشد حرفهحمايت م

اي خودراهبري حمايت مديريت و رشد حرفههاي  مؤلفه آيا بين:پرسش سوم پژوهش

دبيران رابطه معنادار وجود دارد؟

اي خودراهبريي بين ابعاد حمايت مديريت و رشد حرفه  بررسي رابطه.3جدول

اي خودراهبريرشد حرفه
هالفهؤم

rp
750/0001/0**مدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده

731/0001/0**مدير به عنوان فراهم كننده منابع

709/0001/0**گرمدير به عنوان تسهيل

 معنادار است01/0ضريب همبستگي در سطح ** 

 بين ابعاد حمايت مديريت و دهد نشان مي3آماري در جدول هاي گونه كه يافتههمان

خودراهبري ارتباط معناداري وجود دارد و بيشترين ارتباط مربوط به مدير به اي رشد حرفه

.باشدعنوان رهبر سازمان يادگيرنده مي

اي خودراهبري رابطه  آيا بين ابعاد حمايت مديريت و ابعاد رشد حرفه:پرسش چهارم

معنادار وجود دارد؟

اي خودراهبريمبستگي بين ابعاد حمايت مديريت و ابعاد رشد حرفه  بررسي ه.4جدول

ايابعاد رشد حرفه
 خود راهبري

ابعاد حمايت مديريت

گيريجهت
 دروني به
 يادگيري

گيري جهت
بيروني به 
يادگيري

گيري جهت
همكارانه به 

يادگيري

گيري جهت
تحقيقي به 
يادگيري

p

627/0001/0**756/0**563/0**527/0**ندهمدير به عنوان رهبر سازمان يادگير

603/0001/0**738/0**562/0**510/0**مدير به عنوان فراهم كننده منابع

618/0001/0**736/0**510/0**447/0**گرمدير به عنوان تسهيل

 معنادار است01/0ضريب همبستگي در سطح ** 
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اين نتايج .  آورده شده است4شي در جدول ال پژوهؤنتايج به دست آمده از بررسي اين س

خودراهبري ارتباط معناداري اي دهد كه بين ابعاد حمايت مديريت و ابعاد رشد حرفه مينشان

يلفهؤرنده نسبت به دو مي مدير به عنوان رهبر سازمان يادگيلفهؤم، وجود دارد واز اين ميان

.بري دبيران داردديگر بيشترين همبستگي را با ابعاد يادگيري خودراه

اي هاي حمايت مديريت، رشد حرفهلفهؤكه كدام يك از م براي تعيين اين:پرسش پنجم

. كند، از معادله رگرسيون چندگانه گام به گام استفاده شدبيني ميخودراهبردي را بيشتر پيش

.، آمده است)5(نتايج تحليل آماري اين سؤال در جدول شماره 

هاي مختلفد شده در مدل رگرسيون در گاممتغيرهاي وار. 5جدول

مدل
ضريب 
همبستگي

ضريب 
)R2(تعيين

ضريب تعيين تعديل 
شده

خطاي معيار 
برآورد

1750/0a562/0558/076687/5

2782/0b611/0604/045777/5

aمدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده)ثابت: (هاكنندهبيني پيش ،

bمدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده و مدير به عنوان فراهم كننده منابع)ابتث: (كنندهبيني پيش ،

خودراهبرياي رشد حرفه: متغير وابسته

خودراهبري در اي بيني رشد حرفهدهد كه مدل رگرسيون پيشنتايج جدول فوق نشان مي

رنده وارد معادله شده و در گام اول، مدير به عنوان رهبر سازمان يادگي. دو گام انجام شده است

به عبارت ديگر، مدير به عنوان رهبر . دست آمده استه  ب562/0برابر با ) R2(ضريب تعيين

. كندخودراهبري را تبيين مياي  درصد واريانس رشد حرفه2/56سازمان يادگيرنده به تنهايي 

ر مدير به عنوان فراهم متغي، در گام دوم، در كنار متغير مدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده

 افزايش 611/0به ) R2(با ورود اين متغير، ضريب تعيين. كننده منابع وارد معادله شده است

به بيان ديگر، دو متغير مدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده و مدير به عنوان . يافته است

. كنندي را تبيين ميخودراهبراي  درصد واريانس رشد حرفه1/61توأماً ، فراهم كننده منابع

.بيني آن، وارد معادله نشده استگر به دليل ناچيز بودن قدرت پيشلفه مدير به عنوان تسهيلؤم
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گيريبحث و نتيجه

بدين معني . اي معلمان يك تغيير پارادايمي رخ داده استدر دو دهه اخير در رشد حرفه

ها دانش خود را مان به روشي كه آنها به معلگيري آموزشي از انتقال دانش و مهارتكه جهت

اي رشد حرفه. دهند، تغيير يافته استهاي ناب يادگيري ارتقا مياز طريق ايجاد فرصت

باشد، يعني اي حين خدمت است كه حاصل ابتكارات معلم ميخودراهبري نوعي از رشد حرفه

، 1نت و بوشويزنون ايكلن، ورمو(شود فرآيندي است كه از نيازهاي دروني معلم تعيين مي

اي در موفقيت يا شكست تواند عنصر تعيين كنندهاي خودراهبري ميرشد حرفه). 2006

معلماني كه خودراهبري باالتري دارند در هنگام يادگيري . اي معلم باشدهاي رشد حرفهبرنامه

ي زمان هاي مطالعه، تحقيق، سازماندهتر بوده و قادر به كاربرد مهارتاي و آموزش فعالحرفه

معلمان خودراهبر همچنين انتقال يادگيري به . و تنظيم سرعت مناسب براي يادگيري هستند

هدف اين پژوهش بررسي ). 1997هال، (دهند محيط كالس درس را به سهولت انجام مي

ال نخست ؤنتايج بررسي س.خودراهبري دبيران بوداي رابطه بين حمايت مديريت با رشدحرفه

هاي لفهؤها در زير ماي خودراهبري آنكه از نظر دبيران رشد حرفهپژوهش نشان داد 

گيري تحقيقي به گيري بيروني به يادگيري و جهتگيري دروني به يادگيري، جهتجهت

گيري همكارانه به يادگيري لفه جهتؤيادگيري معنادار و در حد مطلوب قرار دارند اما در م

.گردد ميغير معنادار و تا حدودي مناسب ارزيابي

در رابطه با پرسش دوم پژوهش نتايج بيانگر آن است كه ضريب همبستگي محاسبه شده، 

در ) =76/0r: (خودراهبري مستقيم و شدت اين رابطهاي بين حمايت مديريت و رشد حرفه

توان گفت افزايش حمايت مديريت موجب افزايش  مينتيحهدر. معنادار بود) >01/0p(سطح 

هاي كلينتون ال همسو با پژوهشؤنتيجه پژوهش براي اين س. شود مينخودراهبري دبيرا

، )2007(گرمك ، كرسيك و)2010(، آفر و پدر )2008(، بوگلر )2010(، هيوتون )2011(

نشان دادند كه سبك رهبري و ها اين پژوهش. است) 2009(و جويس ) 2003(كواك من 

اي خودراهبري و يادگيري حين كار هحمايت مدير مدرسه رابطه مثبت بااليي با رشد حرف

توان استنباط كرد كه مديران با فراهم آوردن محيطي مساعد در تبيين اين يافته مي. معلمان دارد

و توأم با احترام، برداشتن موانع يادگيري ضمن كار، و تسهيل تعامالت همكارانه نقش مهمي 

1-  Van Eekelen, Vermunt, & Boshuizen
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دست آمده از اين فرضيه ه نتايج ب. دنماين مياي خودراهبري معلمان ايفادر پرورش رشد حرفه

نتيجه . همخواني و مطابقت دارد) 2010(1با تحقيق انجام شده توسط هاربينسون و ركس

تحقيق مذكور نشان داد كه محيط اجتماعي داخل آموزشگاه و فرآيند همكاري بين مدير و 

ان تأثيرگذار غيررسمي و حين خدمت معلمهاي معلم از جمله عواملي هستند كه بر يادگيري

وي در پژوهش خود . در يك راستاست) 1391(طاهريهاي اين نتيجه همچنين با يافته. هستند

هاي معلم در مراكز تربيت معلم نشان داد كه عالوه برانگيزهاي مدل توسعه حرفه: با عنوان

و ساختار مدرسه ، حمايتي درون مدرسهعوامل سازماني مانند جو، دروني و بيروني معلمان

ها در يادگيري مشاركت آنمعلمان واي راهبردهاي توسعه حرفهشايستگي مديران آموزشي بر

هاي  مؤلفهاالت سوم و چهارم پژوهش نشان داد كه بينؤبررسي س. ثر بودندؤماي، حرفه

اي خودراهبري دبيران و ابعاد آن همبستگي وجود دارد و حمايت مديريت و رشد حرفه

اي ان رهبر سازمان يادگيرنده بيشترين همبستگي را با رشد حرفه مدير به عنويلفهؤم

دروني، بيروني، همكارانه و گيري جهت(هاي چهار گانه آن خودراهبري به طور كلي و با حيطه

نشان ) 5جدول (عالوه بر اين نتايج رگرسيون گام به گام .داشته است) تحقيقي به يادگيري

وان رهبر سازمان يادگيرنده و مدير به عنوان فراهم كننده  مدير به عنيلفهؤدهد كه دو ممي

 مدير يلفهؤكنند و ماي خودراهبري را تبيين مي درصد از واريانس رشد حرفه1/61هم منابع با

. بيني آن وارد معادله نشده استگر به دليل ناچيز بودن قدرت پيشبه عنوان تسهيل

همكارانه به يادگيري در بين گيري ه جهتاين است كتحقيق حاضرهاي از ديگر يافته

دبيران تا حدودي مناسب ارزيابي گرديد و ميانگين تجربي با ميانگين نظري تفاوت معناداري 

اي مديران و رشد حرفهعالوه بر اين بين حمايت). =39/0t=،05/0α (نداشته است

لفه ديگر ؤبه سه مهمكارانه به يادگيري نسبت گيري  جهتيخودراهبري دبيران در زمينه

. دست آمده استه بيشترين همبستگي ب) دروني، بيروني و تحقيقي به يادگيريگيري جهت(

اين نتيجه حاكي از آن است كه مديران مدارس نقش مهمي در همكاري و تعامالت گروهي 

در ادبيات مربوط به تغيير و بهبود مدرسه اغلب اين شكل رشد . كنند ميبين معلمان ايفا

). 2004، 2دوفور(اي به عنوان يك روش مهم در بهبود مدرسه عنوان گرديده است حرفه

گذاري تخصص در مدرسه و به معلمان كارهمكاري به معلمان امكان تسهيم و به اشتراك

1- Harbinson & Rex
2- Dufour



109اي خودراهبري دبيراني بين حمايت مديريت با رشد حرفه رابطهبررسي

مديران مدارس به مثابه ). 2010، 1ريوز. (دهدهاي رهبري را ميآزموده هم فرصت ايفاي نقش

يادگيري همكارانه تلقي گرديده و در هاي ور توسعه و استمرار گروهاي سودمند به منظوسيله

مقتضي را به هاي بينيجهت دهي بوده و پيش حمايت ويشان فراهم كنندهجريان كار روزانه

آورند يادگيري تشريك مساعي به عمل ميهاي منظور رسيدن به اهداف و پويايي گروه

ان براي بسياري از معلمان در سطح دبيرستان به تشريك مساعي با همكار).  2006دوفور، (

ساختار سنتي مدارس و فرهنگ . اي كاربرد چنداني نداردعنوان يك تجربه رشد حرفه

كند تا از تعامالت گروهي متنفع هاي كمي براي معلمان فراهم ميگرايي اغلب فرصتانزوا

ازسازي فرهنگ مدارس و مستلزم ب، تغيير ساختارها و برداشتن اين موانع فرهنگي. شوند

گذاري پيرامون زمان و منابع كافي بوده و در اين ميان نقش مديران مدارس بسيار حياتي سرمايه

سازماندهي معلمان در گروههاي يادگيري همكارانه يك محيط حمايتي كه به طور بالقوه . است

اتژي يادگيري استر. دهدآموزان اثرگذار بوده را پرورش ميبر يادگيري معلمان و دانش

پشتيباني ). 2006دوفور، (اي است همكارانه عنصري از چارچوب بزرگ جوامع يادگيري حرفه

كنند تا بيشتر خودراهبر و از اين اقدامات يادگيري توسط مديران مدارس به معلمان كمك مي

ان ارتباط بين معلم. هاي آموزشي را انجام دهندخودانديش گرديده، و به طور مستقل فعاليت

ها گرديده و فرهنگ مدرسه به جاي اي در ميان آنباعث برقراري احساس اجتماع حرفه

فرهنگ انفرادي به فرهنگ مشاركتي تبديل گرديده و در آن معلم احساس خودراهبري خواهد 

).2005، 2مورفي و اليك(كرد 

تحقيقهاي محدوديت

هاي الزم ا وجود تمام فعاليتب. ابزارهاي پژوهش حاضر از منابع خارجي اخذ شده است-

.توان از آن به عنوان محدوديت نام بردها در اين پژوهش، ميبراي كاربرد اين پرسشنامه

لذا تعميم نتايج بايستي . باشدپسرانه و معلمان مرد محدود ميهاي اين پژوهش به دبيرستان-

.با احتياط صورت پذيرد

.مرتبط با موضوعهاي كمبود پژوهش-

1- Reeves
2-  Murphy & lick 
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شنهادهاپي

تواند  ميشده زيردست آمده از پژوهش، پيشنهادهاي ذكره بهاي با بررسي نتايج و يافته

.ثر واقع شوندؤخودراهبري مفيد و ماي تسهيل رشد حرفهدر

اي مداوم معلمان ضرورتي هاي رشد حرفهكاربرد اصول آموزش بزرگساالن در فرآيند برنامه-

سازي اي معلمان بايستي در حين كار پيادهس، رشد حرفهبر اين اسا. اجتناب ناپذير است

كه از طرف كارشناسان بيرون از مدرسه اي معلمان در عوض ايننيازهاي رشد حرفه. شود

تعيين شوند بايستي از اقدامات كالسي و روزانه معلمان منتج گرديده و مديران و معلمان 

. نمايندسي را ايفا مياي نقش اسادر توسعه و ارزيابي اين نوع رشد حرفه

اي معلمان در داخل كالس درس بايستي اي، تجارب حرفههاي رشد حرفهدر طراحي برنامه-

بر . تواند ناديده انگاشته شودها نميمورد احترام و استفاده قرار گيرند و دانش عملي آن

 هم از اين اساس توجه به دانش تجربي و بينش دروني معلمان هم از لحاظ سودمندي و

.اي خود راهبري معلم داراي اهميت زيادي استلحاظ آموزشي به منظور رشد حرفه

درك و استفاده از عناصر يادگيري بزرگساالن توسط مديران در محيط مدرسه به ايجاد يك -

هاي جو مثبت يادگيري كمك نموده، روحيه تحقيق و بررسي را به وجود آورده و مهارت

اي خودراهبري معلمان علمان را توسعه داده كه در نهايت رشد حرفهارزيابي توسط مخود

بنابراين نياز است كه آموزش اين اصول به مديران مدارس، از طرف . نمايدرا تسهيل مي

.هاي رشد معلم مورد توجه قرار گيرددست اندركاران برنامه

ايجاد ، اي خودراهبريهگران رشد حرفعنوان تسهيليكي از وظايف اصلي مديران مدرسه به-

هاي رهبري مدرسه عامل كليدي در موفقيت گروه. هاي مطالعه ميان معلمان استگروه

. همكاري ميان كادر آموزشي آموزشگاه است

-به ميزاني كه يادگيري در آموزشگاه تشويق شده و :  سازماني براي يادگيريايجاد جو

راي يادگيري يكي از اجزاي مهم در فرهنگ  سازماني بجو. كند مياشاره، ارزشمند است

آموزشي هاي از رفتارهاي يادگيري روزانه معلمان و گروهوباشد ميسازماني مدارس

.دهد ميثير قرارأيادگيري خودراهبري معلمان را تحت ت،  خوديگيرد كه به نوبه ميتأنش

خودراهبري اي رشد حرفهجايي كه بين مدير به عنوان رهبر سازمان يادگيرنده با از آن-

دست آمده لذا مديران مدارس بايستي بيش از پيش با اين ه معلمان بيشترين همبستگي ب
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گيرند تا الزم را در اين زمينه فراهاي آشنا شده و آموزش) تحولي(نوع سبك رهبري 

.ثيرگذار باشندأبدينوسيله بتوانند در پرورش خود راهبري معلمان ت

برقراري ارتباط با منابع خارج از مدرسه مانند هاي بايستي فرصت ميمديران مدارس-

.را براي معلمان فراهم نمايندها دانشگاه

خالق هاي مربيگري همتا در ميان معلمان و استقبال از ايدهصرف زمان در جهت آموزش و-

.تواند به خودراهبري معلمان كمك نمايد ميهاآن
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