
  
  ع�وم ����ی و روا��نا�یدا���ده 

ع�وم ����ی�وه آ�وز�ی 

  

  یتخصص يدرجه دکتر افتیدر يرساله برا

  آموزشیمدیریت  گرایش علوم تربیتیرشته در 

  

  

  طراحی و ارزیابی مدل بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه اردبیل

  :پژوهشگر

  رضا زیرك

  

:د راهنمایتااس

  بابالن زاهدعادلدکتر

علی رضایی شریفدکتر

  

  :استاد مشاور

  مهدي معینی کیادکتر

  

  

  

  

  

  

  1397بهمن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اردبیلتوسطهمدومدورهدبیرانبالندگیمدلارزیابیوطراحی 2

  

                                     رضا زیرك /طراحی و ارزیابی مدل بالندگی دبیران  دوره دوم متوسطه اردبیل  :و نام پدید آور عنوان

  دکتر علی رضایی شریف - بابالن دکترعادل زاهد  :استادان راهنما

  دکتر مهدي معینی کیا  :استادمشاور

  03/11/1397  : تاریخ دفاع

  188  : تعداد صفحات

  :                         شماره پایان نامه

  چکیده

دانش  کیفی یادگیريبهبودبرهاآنتوانمنديوروندمیشماربهنظام آموزشیاصلیارکانازدبیران: هدف

امروزيسازمانهايدربالندگی مدل هاي گستردهکاربردوجودبا. داردمستقیمتأثیرنظام آموزشیعملکردآموزان و

بالندگی موثر در يمولفه هاو مل در خصوص شناسایی عوامشخص نشده و روشنیبهآنهايمولفهوعواملهنوز

در صدد شناسایی این  این پژوهش، بنابراین. استصورت گرفته  در ایران اندکیدوره دوم متوسطه، پژوهش  دبیران

  .می باشداردبیل 2و1ناحیه  دبیران دوره دوم متوسطهبالندگیمدل  و ارزیابیبا هدف طراحی عوامل 

طی دو مرحله کیفی و کمی  ها دادهز روش تحقیق آمیخته استفاده شد و ا در این مطالعه،:روش شناسی پژوهش

انجام شده در خصوص بالندگی  هاي در مرحله کیفی با بررسی و تفحص در مبانی نظري و پژوهش. ي گردیدآور جمع

مونه طریق ن نفره از 69جامعه آماري  ، ازمنابع انسانی و شناسایی  مطلعین کلیدي و متخصصان دبیرانحرفه اي 

در تا حصول اشباع نظري مصاحبه بعمل آمد؛ سپس   انتخاب و ،نفر در قالب شش گروه کانونی 51گیري هدفمند، 

 دبیران دوره دوم متوسطه بالندگیمطلوب مفهومی جهت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش که مدل مرحله کمی،

نفر   300و مرد، بر اساس جدول مورگان، دبیر زن  1202چیست؟ از تعداد  ناحیه یک و دو اردبیلآموزش و پرورش 

  .انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردیدخدمتسابقهسالپنجاز دبیران  لیسانس باالي

و ) فردي، سازمانی و اقتصادي(عامل  3کیفی؛  باز و محوري در مرحلهکدگذاري اجراي مصاحبه و پس از :یافته ها

هاي نگرش،  انگیزه پیشرفت، پیشینه و بنیه علمی،  فرهنگ سازمانی،  دورهویژگی هاي شخصیتی، عالقه و (مولفه 11

آموزشی،  نقش مدیران،  نظام ارزیابی عملکرد،  امکانات و تسهیالت،  وضع معیشتی و مادي،  نظام هاي پاداش و 

اي عالقه و نگرش با مولفه ه(هاي پژوهش،  عامل فردي بر اساس یافته. موثر در بالندگی دبیران شناسایی شد) ارتقاء

در  69/0در رتبه دوم، بنیه علمی با بارعاملی  71/0رتبه اول تاثیر گذاري، انگیزه پیشرفت با بار عاملی  74/0بار عاملی 

رتبه  76/0با بار عاملی  )در رتبه چهارم تاثیرگذاري قرار دارند 65/0رتبه سوم و ویژگی هاي شخصیتی با بار عاملی 

رتبه اول تاثیر گذاري، فرهنگ  95/75مولفه هاي نظام ارزیابی عملکرد با بار عاملی (امل سازمانی ع اول تاثیر گذاري؛

در رتبه سوم و نقش مدیران با بار عاملی  65/0هاي آموزشی با بار عاملی در رتبه دوم، دوره 66/0سازمانی با بار عاملی 

مولفه هاي امکانات و (و عامل اقتصادي در رتبه دوم  66/0بار عاملی با ) در رتبه چهارم تاثیرگذاري قرار دارند 63/0

در رتبه دوم و نظام هاي  76/0رتبه اول تاثیر گذاري، وضع معیشتی و مادي با بار عاملی  78/0تسهیالت با بار عاملی 

وم تاثیرگذاري بر در رتبه س 62/0با بار عاملی )در رتبه سوم تاثیرگذاري قرار دارند 69/0پاداش و ارتقاء با بار عاملی 

.بالندگی دبیران قرار دارند

ها و نتایج پژوهش بیانگر آن است که بالنده سازي دبیران منوط به تحقق عوامل و مولفه هاي یافته:نتیجه گیري 

آموزش دبیران و مدیران مدارس با هدف هاي الزم مادي و معنوي جهت رایه مشوقابنابراین،. مورد مطالعه می باشد

وتسهیالتارائه بهبود وضع معیشتی و مزایا،وافزایش حقوقو بهبود نگرش ها، ایجاد انگیزه  ،فرهنگ سازمانیبهبود

راهکارهاي موثري براي تسهیل اجراي برنامه هاي بالندگی دبیران مدارس دوره دوم متوسطه می ،رفاهیخدمات

.باشند



3 مقدمه و هدف

  ندگیدبیران،  مدل بالدوره دوم متوسطه،:واژه هاي کلیدي
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مقدمه- 1-1

 ازهايیتا ن دینمابرقرار کرده و تالش ایپو یجامعه اي برتر است که بتواند با افراد خود تعامل ،در جهان امروز

 یکی. خواسته هاي آنان است وامر مستلزم شناخت افراد نیا. خود را درك کند یانسان رويینوي نمادي و مع

بالنده یانسان رويین تیآموزش و ترب دانش،توجه روز افزون به ارتقاي سطح یهدف نیبه چن لیهاي ناز راه

 نیتر یاتیاز ح یکیعنوان  به یمنابع انسان).1391، ، اورعی یزدانی و جنگی زهیکیموسوي ن(کار آمد است و

هاي و تحقق اهداف و ماموریت) 2013، 1وانگ و تان(شود یامروزي محسوب م آموزشی منابع سازمان هاي

عقیده و باور غالب در ادبیات . ارتباط تنگاتنگی با شایستگی و قابلیت منابع انسانی دارد ،محوله و کسب برتري

ه نوآوري، کیفیت و بهبود مستمر در جهان اقتصادي مدرن و منابع انسانی این است ک بالندگیآموزش و 

امروزي عالوه بر منابع سخت از جمله؛ تجهیزات و منابع مالی، بستگی تام به کمیت و کیفیت منابع  یرقابت

  . منابع انسانی دارد بالندگی انسانی و به عبارتی

عهده برراهبري،خودبهقادرکهاستافرادينیازمند،بیش از پیشآموزش و پرورشحاضردر عصر

و اصولی،مدونبرنامه ریزينیازمندمهارتاین. باشندخودبالندگیجریانطراحیوتوسعهسکانگرفتن

وبراي آموزشمناسبچارچوبنمودنفراهمونگرش ها، گرایش هاباورها،تغییرآموزش،فراینددرتحول

سرمایهکنندهعوامل تعیین ترینیکی از قوي پرورشو ش آموز).1396صفري، (است دبیرانبالندگی حرفه اي

کهدهندادامهخودکیفیتو ارتقايرشدبهدمی توانزمانیو) 2،2017همکارانوینر و(باشدانسانی می

کیفیتوبهبودبهوابستهآموزان،دانشکیفی یادگیريبهبودلذاباشند،باکیفیتویافتهرشدنیزآناعضاي

پرورشو آموزشنیروهاينیتر مهمومؤثرترینکه معلمان). 1391شمامی،عزیزيوعبدالهی(استمعلمان

 ،شوداجراها آنماندگاريبرايکافیانگیزهایجادوحفظبرايالزم حمایتیاقداماتو ها برنامهبایدهستند

ارزشایجادویادگیريوآموزشتوسعهبرايکهمدارس.دشوبه تصادف محول  آنهابالندگیمسئله لذا نباید

بهقادرمعلمانبالندگیبدون) 2013، 3گروگن(اند بنا شدههاي دانش آموزانتوانمنديودانشدرافزوده

برايکهاستاینچنین). 4،2010نورمنو الوتدیپیترو،بریدجز،آمبروز،(بود نخواهندرسالتی،چنینانجام

، سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات بالندگی.نمودبالندگی معلمان آغاززابایدبهسازي مدارس

ارزش کارکنان براي. سازمانی و محیط به طور موثر فعالیت شان را ادامه دهند و بر کارآیی خود بیفزایند

نابراین بالندگی منابع ب. وابسته  به ارزش و منحصر به فرد بودن مهارت ها و توانایی هاي آنهاست ، سازمان

انسانی، یکی از بهترین رویکردهاي راهبردي در سازمان است که نیل به اهداف راهبردي سازمان را میسر می 

، با تمرکز بر نقش مدیرانانسانیمطالعه پیرامون بالندگی منابع).1392روشندل اربطانی و شریفی، (سازد 

بالندگی منابع انسانی را معرفی  مدلیري ابعاد جدیدي از فرهنگ یادگهاي آموزش و بالنده سازي و  شیوه

کند که هم ازدیدگاه نظري و هم در عمل براي نظام آموزش و بالندگی منابع انسانی، داراي دستاوردهاي نو  می

                                                            
1 . wong & tan
2 . viner & et al
3 . Grogan
4 . Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett and Norman
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به، در مرحله کیفیشناسایی عوامل و مولفه هاي موثر بر بالندگی  پس از در این پژوهش نیز، . می باشد

  .خواهیم پرداخت،آموزش و پرورش اردبیلمتوسطه دوره دوم زیابی مدل بالندگی دبیران طراحی و ار

بیان مسئله - 1-2

، شودمیمحسوبسرمایهترینارزشباوترینمهمهاي آموزشی و پژوهشی، سازماندرانسانینیروي

انبهاترین سرمایه اجتماعی، در دهه هاي اخیر با پررنگ شدن جایگاه انسان به عنوان اصلی ترین و گرژه  بوی

همتی، (معنوي و فرهنگی جامعه، رسالت آموزش و پرورش نیز، از جایگاه رفیع تري برخوردار شده است 

نمیمهیاکیفیتبانیرويجذببرايزمالشرایطتنهانه،پرورشوآموزشفعلیشرایطمتاسفانه ). 1393

سایروعالیآموزشبهپرورشوآموزشازت عالیه کیفی داراي تحصیال نیروهايانتقالموجببلکهسازد

  ).1393فرجی،وقادرزاده(می شوددستگاهها

منابع انسانی، این است که نوآوري، کیفیت و بهبود مستمر  بالندگیعقیده و باور غالب در ادبیات آموزش و 

هیزات و منابع مالی، بستگی در جهان اقتصادي مدرن و رقابت طلب امروزي، عالوه بر منابع سخت از جمله؛ تج

منابع انسانی  بالندگی.منابع انسانی دارد بالندگیپویایی و تام به کمیت و کیفیت منابع انسانی و به عبارتی

فرآیند بهسازي و شکوفاسازي تخصص ها با هدف بهبود سیستم سازمانی، فرآیند کار و عملکرد فرد و سازمان 

ها،مهارتدانش،تاسازدمیقادرراافرادفردي،بالندگی).1،2009سوانسون و هالتون(تعریف شده است 

ودهندءارتقاشان،نقشانجامهايچالشبارویاروییمنظوربهراالزمهايو شایستگی صالحیتوهانگرش

گردندآموزاندانشتحصیلیپیشرفتوکیفیتافزایشیادگیرنده،محیطخلقیادگیري،نتایجبهبودسبب

 عالوه بر این، بالندگی منابع انسانی، سازمان را  براي رسیدن به اهداف). 1396د صدیق و همکاران، نورا(

بالندگی منابع ).2010، 2گراوان و  مک گیر(اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی کمک می کند  فرهنگی،

طوربهکه،استیادگیريهايفعالیتازدستهبر آنتمرکزوکارمحیطدریادگیريتوسعهدنبالبهانسانی

نیروي انسانی دغدغه و نگرانی  بالندگیحفظ و ). 2004، 3زو(دارد سازمانی ارتباطوشخصی اهدافبامستقیم

بررسی تجارب برخی کشورهاي پیشرو . استاز جمله آموزش و پرورش اساسی اغلب سازمانهاي دانش محور 

پویایی و آرژانتین، آمریکا، و فرانسه نشان می دهد حفظ منابع انسانی از جمله؛ آلمان،  بالندگیدر حوزه 

هاي عمده آنهاست و راهکار مقابله با آن را، در آموزش و بالندگی منابع شایستگی منابع انسانی از چالش

  ). 2011، 4آژانس بین المللی انرژي اتمی(انسانی عنوان کردند 

یت انطباق سازمان در مواجهه با تغییرات سریع بی توجهی به بالندگی افراد، از یک سو موجب کاهش قابل

عملکرد سازمانی می شود و از سوي دیگر، کارکنان و منابع انسانی سازمان،  جایگاه و  امروزي و تنزل

استعدادها، شایستگی ها و توانایی ها خود را محصور در سازمان می بیند که برایشان رشد و پیشرفت مهیا 

). 1395عاشقی و قهرمانی، (گی آنها افزایش می یابد ه نارضایتی و بی انگیز ،رکود نمی کند و از این طریق

، خودنیروي انسانی بالنده ساختن به  ستبا ساختاري یادگیرنده و یاد دهنده، می بای نیز، آموزش و پرورش

                                                            
1 . Swanson & Holton
2 . Garavan & McGuire
3 . Zhu
4 . IAEA (International Atomic Energy Agency)
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نگرش، دانشافزایشوبالندگیبهسازي آموزش و پرورش،زمینۀدرموفقیتالزمه،خاصی داشته باشدتوجه 

بیشترهرچهمدارس،کیفیتپیرامونگفتگووبحثگذشته، کانوندهۀدرازاینرو. استاندبیرمهارتو

).1،2011بامرتوالتککالزمن،کانتر،ریشتر،(است بودهمعلمان،حرفه ايبالندگیمتوجه

می گردد انش آموزانیادگیري دبهبودموجبحرفه ايبالندگیبرنامه هايطریقازاندبیرقابلیتبهبود

).2002، 4اسکرایبنروهاسمنو کرو، 2001، 3یوونوبایرمندسیمون،پورتر،؛ گارت،2000، 2هیلوکوهن

می مختلف نشانپژوهش هاينتایجخدمت،ضمنهاي آموزشقالبدربالندگیدوره هاياجرايعلیرغم

ودانش پژوه(حرفه اي هايمهارت،)1392صمدي،(حرفه ايدانشزمینهدراندبیرازبسیاريکهدهد

مدیریتی،فکري،شخصیتی، اجتماعی،رفتاري،علمی،تدریس،آموزشی،صالحیت هاي،)1385فرزاد،

کریمی،(نیستندبرخورداروضعیت مطلوبیازفناوريومادام العمریادگیريحرفه اي،اخالقی،عملکردي،

یکمی شود، دربرگزاربالندگی دبیرانراستايدرکهخدمتضمنآموزشبرنامه هايازبسیاري).1387

الزمدانشوبرنامه ها، منابعمربیانیاآموزشیمراکزکهمی گیرندصورتساختاریافتهکامالًآموزشیمحیط

). 1388عبدالهی،(هستند منفعلاغلبفراگیرانمحیطیچنیندر، می بینندتداركرا

شناسایی می دهد که، یکی از مهمترین فعالیت هاي مربوط به بالندگی،  پژوهش هاي انجام شده، نشان

؛ زاهدي و 2011، 6؛ استینرت5،2012ردمون(است  منابع انسانی علمی، دقیق و صحیح از نیازهاي بالندگی

ساختار سازمانی، محیط :عملکرد عبارت اند ازبالندگی و در سطح سازمانی عوامل مؤثر بر ).1392بازرگان، 

یافته هاي پژوهش محمدي،   ).1377، 7رابینز(ها، رویه هاي سازمانی و فرهنگ سازمانیمانی، سیاستساز

منابع انسانی عوامل سازمانی  بالندگینشان داد که متغیرهاي موثر بر ) 1394(فرهی، سلطانی و تاروردي پور 

ابی عملکرد، نظام ارتقاء، نظام نظام جذب و به کار گماري، نظام آموزش، نظام تربیت و پرورش، نظام ارزشی(

و عوامل ) انگیزه هاي فردي و ویژگی هاي شخصیتی(عوامل فردي )  حقوق، بازنشستگی و ویژگی هاي سازمان

که با هدف ) 1394(نتایج تحقیق سلطانی و سلیمان تبار .می باشد) محیط نزدیک و محیط دور(زمینه اي 

در بعد ساختاري؛ بصیرت افزایی، برنامه : انجام یافت،  نشان دادمنابع انسانی  بالندگیبررسی عوامل موثر بر 

ریزي هاي آموزشی با نگاه به آینده و چند منظورگی نظام آموزشی و در بعد رفتاري؛ برخورداري از کارکنان 

خودکارآمد و در بعد زمینه اي؛ حمایت از فرهنگ خالقیت و تشویق ایده ها و نظرات خالق باالترین امتیاز را 

  . کسب نمودند

هاي آموزشی، آن هاي انجام شده در داخل کشور پیرامون بالندگی منابع انسانی در سازمانبرخی پژوهش

دلگشایی، (را از منظر امکانات و منابع فیزیکی، اتخاذ رویکرد، طراحی ساختار و مکانیسم مناسب، توسعه دانایی 

آموزش، چرخش شغلی، ارزیابی ) 1382طبیبی،(ردانه تجهیزات، برنامه و مدیریت بخ) 1386طبیبی و پهلوان، 

، )1386ابیلی و موالیی،(و تعهد مدیریت، نقش مدیران ) 1381ابیلی وعالیخانی، (عملکرد و کارراهه شغلی 

                                                            
1 . Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke & Baumert
2 . Cohen & Hill
3 . Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon
4 . Crow, Hausman, & Scribner
5 . Redmon
6 . stinret
7 . Robbins
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فعالیتازمدیران،پشتیبانیعلل عدم )1395(منشگر و عباسی .اند سازي کردهمدل مورد مطالعه قرار داده و 

عدمآموزش و بهسازي،اهمیتبهنسبتمدیرانناکافیشناختدگی منابع انسانی را؛آموزشی و بالنهاي

بعدباکاملآشناییدوره هاي آموزشی، عدمدرحضورطریقازافرادهايشایستگیتوسعهبهمدیراناعتقاد

بر . ندآموزشی می دانهايدورهبرگزاريساعاتبودننامناسبانگیزشی نامناسب،آموزش، نظامتخصصی

 ،، فرآیند ارزیابی و بروز رسانی دانش و نقش کارگزار سرمایه انسانی)1391(هاي پژوهش شکرزاده  اساس یافته

هاي انجام شده در موسسات علمی، پژوهشی و پژوهش. داراي بیشترین تاثیر بر بالندگی منابع انسانی بودند

موجب ) دانش، تجربه و مهارت(سرمایه انسانی فناوري گویاي این است که سرمایه گذاري بر افراد و افزایش

  ).1390امیرخانی و آغاز،(افزایش سرمایه اجتماعی و قابلیت سازمان در تولید دانش می باشد 

منابع انسانی نشان می دهد که بالندگی به عملکرد باالتر فردي و سازمانی، منجر می  بالندگیمدل هاي 

 بالندگیالزمه ). 2007، 1عارف(مانی بطور شایسته  حل می شود سازمانی و تعهد ساز ،شود و مشکالت فردي

فاقدوضعیففرهنگیکوجود. ، وجود یک فرهنگ سازمانی مشوق و باز می باشدوب منابع انسانیمطل

ایدهخلقوتغییرخالقیت، نوآوري،بهتمایلیکارکنان هیچکهشودمیموجبسازماندرانعطاف و مشارکت

خوبیبهتغییراتبرابردر،منعطف، پویا ومشارکتیپویا،فرهنگیککهحالیدرباشندجدید نداشتههاي

موثر طوربهبتوانداینکهبرايسازمان.دهدمیقرارتعالیوپیشرفتدر مسیرراسازمانودادهنشانواکنش

صادقی و (کندتوجهزمانیسافرهنگبهابتدا بایددهد،اشاعهسازمانکلدروبخشیدهبهبودرادانشنظام

  ).1390جعفري، 

به ترتیب شایستگی هاي ) 1389(منابع انسانی درگاهی، فالح پسند و حیدري  بالندگیدر مدل شایستگی 

در مطالعه . پایبندي به اصول، ارزشها و اخالقیات، تفکر راهبردي، مسئولیت پذیري و رهبري مهمترین بوده اند

دو دسته کلی عوامل موثر بر بالندگی اعضاي هیات علمی ) 1393(رازي قرونه، میرکمالی، بازرگان و خ

ویژگی هاي شخصیتی، انگیزه، پیشینه علمی، تعهد حرفه اي و (شناسایی گردید  که شامل عوامل شخصی 

فرهنگ و جو سازمانی بیشترین (و عوامل سازمانی ) مسئولیت پذیري به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند

رعایت عوامل مربوط به سبک ) 1389(می باشد در تحقیق اهللا وردي، فرح آبادي و سجادي ) تنداولویت را داش

مدیریتی سازمان مهمترین دسته از عوامل موثر بر بهره وري نیروي انسانی  شناخته شد از اینرو، در ارزیابی 

ازمانی و فرهنگ سازمانی، بهره وري و بالندگی نیروي انسانی باید به مولفه هاي رشد ذهنی و فکري، حمایت س

) 1390(نتایج تحقیق جزنی و رستمی ). 1392بهادري، تیمورزاده و ماستري فراهانی، (توجه ویژه اي نمود 

نشان داد که، از بین عوامل موثر بر  توانمند سازي استراتژیک منابع انسانی، عامل بعد استراتژیک بیش ترین 

  .لفه بعد ساختاري اولویت بعدي را در اختیار داردتاثیر را در توانمندي کارکنان دارد و مو

وابعادمفهوم،هنوزامروزيسازمانهايدرتعالی منابع انسانیو بالندگی هاي مدلگستردهکاربردوجودبا

سازمانهرهايویژگیوبافت،رسالت،کهآنجاییاز. استمشخص نشدهروشنیبهآنمختلفهايمولفه

سازمانها،تمامیبرايمشتركهايویژگیمبنايبرمدل یکسانازاستفادهاست،انسازمهمانبهمنحصر

کسب و تولید دانش، ماموریت اصلی وزارت و سازمانها و ادارات . شدخواهدسنجش هادقتکاهشبهمنجر

                                                            
1 . Arif
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لذا  آموزش و پرورش می باشد و این امر با سطح کفایت و شایستگی منابع انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد،

هاي نظام هاي آموزشی که بالندگی منابع انسانی را در کانون توجه قرار دهد، همواره از چالش مدلیشناخت 

منابع انسانی دانش محور درگفتمان علمی بالندگی این در حالی است که توجه به دانش و دانایی و . بوده است

به . ره جایگاهی را به خود اختصاص داده استهاي توسعه کشوري هموا کشور و در احکام برنامه و نظام اداري

به منظور ایجاد «دارد  اشعار می ،قانون برنامه چهارم توسعه 143ماده و نامه اجرایی  آیین 8ماده مثال، عنوان 

هاي الزم براي انتقال دانش و تجارب نیروي دانشی و سرمایه هاي فکري و تجربی در دستگاههاي  زمینه

و شکوفا  بالندگیاز دانش و تجارب آنان در جهت یاري دادن به کارکنان براي رشد،  اجرایی و استفاده بهتر

ریزي کشور موظف است با ارایه نظام مدیریت و انتقال دانش ساز کردن استعداد آنان، سازمان مدیریت و برنامه

سسات علمی، هاي انجام شده در موپژوهش.»کارهاي انگیزشی الزم را تهیه و جهت اجرا ابالغ نمایدو

موجب افزایش سرمایه گویاي این است که سرمایه گذاري بر افراد و افزایش سرمایه انسانی ،پژوهشی و فناوري

  ). 1390امیرخانی و آغاز،(اجتماعی و قابلیت سازمان در تولید دانش می باشد

که کسب و تولید  تامل در ادبیات موضوع و مطالعه موردي در آموزش و پرورش، بیانگر این واقعیت  است

ماموریت اصلی نظام آموزشی می باشد و این امر با سطح کفایت و شایستگی منابع انسانی  ،دانش و فناوري

در کانون توجه  بالندگی دبیرانکه بالندگی منابع انسانی را با رویکرد  مدلیارتباط تنگاتنگی دارد، لذا شناخت 

شناسایی مولفه  اینکه تاکنون در خصوصبا توجه به. ه استهاي نظام آموزشی بودقرار دهد همواره از چالش

صورت آموزش و پرورش در ، پژوهش جامعیها و عوامل بالندگی منابع انسانی خصوصاً در دوره دوم متوسطه

به انجام  آن هم در صنایع و سازمانهاي نظامی و بهداشتی خارج از سازمان نیز پژوهش هاي اندکینگرفته و در

 تحقیق با بهره گیري از نتایج تحقیقات به عمل آمده و نظر خبرگانقصد دارد در اینژوهشگررسیده است پ

و سایر پژوهشگران قرار استان و کارشناسان آموزشی مناسبی را در اختیار مسئوالن، دستاوردنظام آموزشی

لندگی دبیران دوره دوم عوامل و مولفه هاي  موثر بر باشود که  پژوهش اینگونه مطرح می سوال هايلذا .دهد

مدل مفهومی بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش متوسطه آموزش و پرورش اردبیل کدام اند؟

  و در نهایت اینکه آیا مدل طراحی شده برازش دارد یا نه؟ اردبیل  چیست؟

  اهمیت و ضرورت پژوهش- 1-3

سیاسی، اقتصادي، و توسعۀرشدروندبرعمیقيتأثیرکههانظامبنیادي ترینازیکیکشوري،هردر

یکدرآموزشینظاممهمنهایی ووظیفۀ.می باشدپرورشوآموزشگذارد،میکشورفرهنگیواجتماعی

خدمات و کشاورزي،گوناگونهايبخشدرمولّدتولیدکاربرايبالندهنسلتربیتیاساختنآمادهکشور،

میتاجربه.استجامعهافرادبرايبهترزندگانیورفاهنتیجهدرادي واقتصتوسعۀآن،تبعبهوصنعت

آموزشنظامریزيبرنامهگرودرکامًالکشور نیز،یکعالیآموزشنظامدانشگاه ها وموفقیت کهگفتتوان

خلق بهترین شرایط و بیشترین بهره وري سازمان، در .)1391عزیزي وشفیعی رود پشتی، (است پرورشو

  .)1390سلطانی و هاشمی، (گرو گسترش توانایی و پرورش کامل استعداد درونی و بیرونی کارکنان است 
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بنا هاي دانش آموزانتوانمنديودانشدرافزودهارزشایجادویادگیريوآموزشتوسعهمدارس، براي

آنتوانمنديوروندمیشماربهآموزشینظاماصلیعواملازاندبیراین میاندر)2013، 1گروگن(اند شده

امینالگوییوهدایت کنندهعنوانبهمعلم). 1392رحمانی، (دارد مستقیمتأثیرنظام آموزشیعملکردبرها

توسعه .می باشدتربیتوتعلیمنظاممأموریت هايتحققدرعنصرمؤثرترینوتربیتوتعلیمدر فرایند

وبنیادین آموزشتحولسند(می باشدراهبردهاازمدارس، یکی نادبیرهايتواناییوشایستگی هامستمر

آمبروز،(بود نخواهندرسالتی،چنینانجامبهقادراندبیرايحرفهبالندگیبدونمدارس، ).1390پرورش، 

آغازمعلمانبالندگیازبایدبهسازي مدارسبرايبه همین خاطر،). 2،2010نورمنالوت،دیپیترو،بریدجز،

.مودن

باآوريفنعلمی ولحاظ تحوالتازوآرامناومتالطممحیطیباآموزشیهاينظاماینکهبهتوجهبا

میخطررا بههاسازماناینبقايوحیاتسوهرازمحیطیهستند، تهدیدهايروبه روپیچیده ايمحیط

باتحلیل کنند،دقیقطوربهراخودفضعوقوتنقاطرا بشناسند،خودفعلیجایگاهبایدرواینازاندازد،

در بیان .سازندآمادهتهدیدهابامقابلهبرايخود راونماینداستفادهو امکانات هافرصتازقوتنقاطبرتکیه

آموزش و پرورش، فراتر از منابع انسانی در سازمان  بالندگیاهمیت موضوع قابل ذکر است که اصوالً آموزش و 

انسانی و به عنوان یک شیوه و ابزار حفاظت و تسهیم دانش و سیستم نگهداشت دانش و بهبود صرف منابع 

برخی مطالعات، اهمیت و پیامد مثبت بالندگی منابع انسانی را . هاي سازمانی در نظر گرفته شده استظرفیت

اجتماعی براي فراتر از حوزه فرد و سیستم منابع انسانی در نظر گرفته و براي آن منزلتی در حد مسئولیت 

راهبردهاسازمانی،فرهنگهمچون؛کالنمتغیرهاي).2010، 3کوچینگ(کسب و کار سازمان قایل شده است

هستندعواملی ...ورسانهمشیخطوهاسیاستوارشدمدیریتحمایتساختار سازمانی،رسانه،اهدافو

ازیکهر .کنندعمل میانسانیمنابعیتمدیروانسانیبالندگی منابعسیستمعملراهنمايعنوانکه به

روشندل اربطانی، سید (اثرگذارهستند انسانیبالندگی منابعبرغیرمستقیمیامستقیمايگونهبهعواملاین

نگرش و  ،یدر آگاه رییمستلزم تغ موثر در بالندگی،هاي تحقق مؤلفه. )1392جوادین، سعدي پور و شریفی، 

شود، چون یم ریامکانپذ یانسان رويیآموزش و بهسازي ن هیدر سا راتییتغ نیا هکاست یرفتار منابع انسان

 یانسان رويیو عملکرد ن نگرشبهبود، مهارت، دانش شیو افزا جادیروشها در ا نیتراز محوري یکی،آموزش

  .)1389کاوسی و احمدي، (استی منابع انسان بالندگییو محور اصل شودی م یتلق

مستقیمآنها، رابطهو پیشرفت موفقیتافزایشودانش آموزانرفتارمدرسه،فرهنگبابالندگی حرفه اي،

موجود در برنامه ریزي براي سازمانیفرهنگوضعیتبخاطر این امر، بررسی).4،2010هیکوهالیندر(دارد

تمامبرمانی،سازچون؛ فرهنگ). 1390صادقی، جعفري، خدایاري، (باشد میضروريبالندگی کارکنان، امري

. بخشدمیقدرتسازمان هامشترك، بهارزشهايواعتقاداتاساسبروگذاردتاثیر میسازمانیهايجنبه

هاي آموزش و بالندگی منابع انسانی مناسب براي کسب و تولید دانش و پی بردن به تاثیرات  شناسایی شیوه

ابع انسانی شواهد عملی در اختیار واحد آموزش و من بالندگیفرآیندهاي تسهیم، کاربرد و ارزیابی دانش بر 

                                                            
1 . Grogan
2 . Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, Norman
3 . Kuchinke
4 . Hallinder & Heck
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منابع انسانی قرار می دهد تا شیوه هاي آموزشی به صورت هدفمند و متناسب با ماهیت دانش و  بالندگی

ها در  و ارزیابی آموختهو در عین حال فرآیندهاي کاربرد  استراتژي کسب یا تولید دانش سازمان گزینش شوند

همچنین شناسایی فرهنگ سازمانی، نقش مدیران، . انی در کانون توجه قرار گیرندجهت بالندگی منابع انس

کند تا بالندگی منابع انسانی فراتر از دایره استانداردها و فرآیندهاي  اي فراهم می هاي آموزش زمینه شیوه

ایی و ارائه سانی، شناسجدید بالندگی منابع ان مدلآموزش و در یک سطح سازمانی مورد مطالعه قرارگیرد و 

  . شود

بالندگی حرفه اياکنون. استدادهرخپارادایمیتغییریکاندبیرحرفه ايبالندگیدراخیر،دهه هايدر

زتمیر(است مدارس درآمدهدریادگیريوتدریسکیفیتارتقاءسیاست هايازمهمیجزءبه عنواندبیران

.احساس می شوددبیرانراه هاي بالندگیشناساییرايبتحقیقبهبیشترينیازدرنتیجه،).2011، 1وکرینر

و مولفه در عواملاز چه فرآیندي پیروي می کند و چه مراحلی را می پیماید، یا چه  دبیرانبالندگیاینکه 

بیش دبیران، بالندگیشناسایی عوامل موثر برلزوم، درنتیجه،مورد غفلت واقع شده استاغلب  ارتباط است،

بالندگی موجببرنامه هايطریقازدبیرانو شایستگی هاي قابلیتبهبودشود چراکه میاحساسازپیش

در خصوصمطالعه ).2،2010ژانگ(می گردد و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها دانش آموزانیادگیريبهبود

سرمایه دانشی و افزایش  بالندگیهاي موجود براي کند تا از ظرفیت میایجاد منابع انسانی، فرصتی  بالندگی

). 2009، 4چو و مکلین: 2008، 3گرین(پژوهشی بهره برداري شود  -ویژه در سازمانهاي علمی  به منابع انسانی

  :در زیر بطور خالصه به اهمیت و ضرورت انجام این مطالعه پرداخته می شود

استفاده از یک هاي هر سازمان منحصر به همان سازمان است، از آنجایی که رسالت، بافت، و ویژگیـ 1

سنجش ها  ارزیابی ها و مدل یکسان بر مبناي ویژگیهاي مشترك براي تمامی سازمانها، منجر به کاهش دقت

ضرورت دارد در آموزش و پرورش نیز حفظ شایستگی و بالندگی منابع ،با توجه به اهمیت موضوع. خواهد شد

مولفه و در خصوص شناسایی و عوامل تاکنون  ا،زیر. هاي پژوهشی و استراتژي سازمان باشدانسانی از اولویت

در دوره دوم متوسطه، پژوهش جامعی در آموزش و پرورش ایران صورت  بویژهدبیرانبالندگی موثر در يها

 ،هاي نظامی و بهداشتیهم در صنایع و سازمانپژوهش هاي اندکی آن ،نگرفته و در خارج از سازمان نیز

  .است شدهانجام 

آنها را ممکن  یتدر جهت تقو یریتو مد یزيبرنامه ر یران،دب یبالندگ موثر بر يولفه هامشخص شدن مـ 2

آن، مربوط به زیاد هاي، پیش از اجرایی کردن طرح و صرف هزینهنامطلوب از عوامل تاثیرگذارساخته و 

با این کار می جام داد، ات الزم را انآگاهی یافته تا در صورت لزوم بتوان براي ایجاد یا بهبود وضعیت آنها اقدام

 یجهد و در نتیرا بهبود  بخش یو عملکرد شغل یو تعهد سازمان یلرا تسه یادگیريو  یاددهییندفراتوان 

  . را به حداقل رساند یشغل یو فرسودگ یسکوت سازمان

 یلیاب يهاپژوهش مثل ،یفیک یااست یکمیا ؛انجام شده ی که تاکنونیهااغلب پژوهش یروش شناسـ 3

یدي،، جمش)1386(یموالئو یلی، اب)1385(، ابطحی و صلواتی)1382(یبی، طب)1381(یخانیعالو

                                                            
1 . Zehetmeier & Krainer
2 . Zhang
3 . Green
4 . Cho & Mclean
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الرسن و و ) 1390(یو فراح ینجواد ید، س)1387(يمهدوویبوزنجان ی، فره)1387(، حاج کریمی، )1386(

و  يعلو يهاپژوهشو ی؛کم یاز نظر روش شناسکه ) 2009(3و جادیث) 2007(2؛ پاستور)2000(1مانک

و) 2005(5؛ اولترا)2003(4اسمیت و اسچرینک،)1386(و پهلوان  یبیطب یی،؛ دلگشا)1388(پور  یقل

 یقیپژوهش حاضر تلف ياز آنجا که متدولوژ. است یفیکیاز نظر روش شناسکه، )2010(6یامانیل و مک لین

متفاوت انجام یافته، العات باشد، پژوهش حاضر را از اغلب مط یم) یختهآم(یفیو ک یاز روش کم یقیتلف

  .ساخته است

پرورش در و منابع انسانی در آموزش بالندگیشود تا متصدیان مدیریت و انجام این پژوهش باعث میـ 4

سازمانی، بینش و درك واقع بینانه تري از  بالندگی نهایت تحقق یابی به مزیت رقابتی پایدار و درجهت دست

نظام آموزشی و نحوه بالنده ساختن متوسطه به تدریس در مدارس دوره دوم وضعیت بالندگی دبیران مشغول 

  .آنها پیدا کنند

با استفاده از نتایج حاصل از این  کل استان ها، تمدیران سطوح عالی وزارت آموزش و پرورش و اداراـ 5

زمینه، در جهت هاي موجود در این توانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود دبیران و شناسایی کاستیپژوهش می

بالندگی آنها تر نیروي انسانی و بویژه هر چه بیشرفع مشکالت موجود در رابطه با آن و نیز کارآمدتر کردن 

  .نماینداجرا  هاي بیشتر، سیستم بالنده سازي دبیران را جهت دستیابی به موفقیت و اقدام کنند

 و تاثیر ی به بررسی میزان اهمیتکم به لحاظکند تا هم  پژوهش حاضر به محققان بعدي کمک میـ 6

 ها آنو هم به لحاظ کیفی به شناسایی شدند پژوهش حاضر  دری بپردازند که و مولفه های کدام از عوامل هر

 بویژه دبیرانهایی مبتنی بر شناخت نحوه بالنده سازي نیروي انسانی در نظام آموزشی  کمک کند تا پژوهش

       .را انجام دهند مدارس

  اف پژوهشاهد - 1-4

  هدف کلی -1- 1-4

  اردبیل2و1ناحیه آموزش و پرورش متوسطهطراحی و ارزیابی مدل بالندگی دبیران دوره دوم -

  :زیر مد نظر است اختصاصیدر جهت دستیابی به هدف کلی مذکور، اهداف 

  اهداف اختصاصی-2- 1-4

.اردبیل2و1پرورش ناحیه  آموزش ومتوسطه دوره دوم اندبیربالندگیموثر بر عواملییشناساـ 1

.اردبیل 2و1ناحیه آموزش و پرورش متوسطه دوره دوم  اندبیربالندگیشناسایی مولفه هايـ 2

.اردبیل 2و1آموزش و پرورش ناحیه  دوره دوم متوسطه اندبیربالندگی مدلطراحی ـ 3

  اردبیل2و1رش ناحیه آموزش و پرو بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه مدل اعتبارسنجیو ارزیابیـ 4

                                                            
1 . Laursen & Mahnke
2 . Pastor l
3 . Judith
4 . Smith & Schurink
5 . Oltra
6 . Yamanil & Mclean



اردبیلتوسطهمدومدورهدبیرانبالندگیمدلارزیابیوطراحی 12

  پژوهش هاي سؤال- 1-5

  پژوهش  یاصل سؤال-1- 1-5

  مفهومی مطلوب بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک و دو اردبیل  چیست؟ مدل

  اختصاصیسؤاالت -2- 1-5

  اند؟ردبیل کدامو پرورش ناحیه یک و دو اموثر بر بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش عواملـ 1

مولفه هاي بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک و دو اردبیل کدام اند؟ـ 2

اردبیل، قابل ارائه  ناحیه یک و دو دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش دبیرانبراي بالندگی  چه مدلیـ 3

است؟

اردبیل، برازش  ناحیه یک و دو زش و پرورشمفهومی بالندگی دبیران دوره دوم متوسطه آمومدل آیا ـ 4

دارد؟

  پژوهشيمتغیرهاو  اصطالحاتفیتعر- 1-6

پس از مصاحبه گروه هاي کانونی،  متوسطهدوره دوم دبیران بالندگی  مدلهاي  در این پژوهش مؤلفه

و سنجیده لحاظ گویه هاي مربوط به هریک از مولفه ها، پرسشنامه اي، مرحله کمی در قالب شناسایی و در 

واژگان به شرح ذیل  می  2و عملیاتی 1ریف مفهومیابر مبناي مبانی نظري و پژوهشی مرتبط با موضوع، تع. شد

  :باشد

  و عملیاتی  یمفهوم فیراتع-1- 1-6

ارتقاي وکردنغنیبه منظورکهاست فعالیت هاییکلیهشامل شاملدبیران،بالندگی:3دبیرانبالندگی 

فعالیت هاي طرح ریزي وفرایندهاازاستعبارتکه،می شودانجامشانشغلیدورهیطآنهاحرفه ايسطح

آموزاندانشبهبود یادگیريبه منظوردبیراننگرش هايوهامهارتدانش،افزایشبه منظورشده

ناسی کارشبر اساس پاسخ هاي دبیران داراي مدرك حداقل در این مطالعه، بالندگی دبیران. )2006، 4گاسکی(

  .مشخص شد سوالی 50به پرسشنامه سابقه، باالي پنج سال ناسی کارش

جهت   ،هاي الزم یک چارچوب سازمانی است که براي معرفی، برپایی و حفظ توانمندي:5بالندگی مدل

در این پژوهش، با توجه به نظرات خبرگان، متخصصان منابع .)1390فاتحی، (رود نیل به بالندگی به کار می

که در خصوص بالندگی داراي اطالعات کافی هستند مولفه ها و عوامل تاثیر گذار در کلیدي  مطلعینو انسانی

  .طراحی شد مورد نظر، بالندگی شناسایی شده  و مدل

                                                            
1 . Conceptual
2 . Operational

  همپوشانی داردرکنان؛ رشد منابع انسانی، رشد معلم، تربیت و آموزش ضمن خدمت، رشد کا: این واژه با عبارات . 3

4 . Guskey
5 . Developmental  Model
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در قتصادي، شخصی، فنی و ساختاري اعوامل در پژوهش هاي زیادي: موثر دربالندگی دبیرانعوامل 

 در این مطالعه، منظور از .سط پژوهشگران گزارش شده استو تو شناخته شدهبالندگی منابع انسانی موثر 

  .می باشد امل فردي، سازمانی و اقتصاديعسهعوامل موثر در بالندگی دبیران، 

در قالب پس از انجام مصاحبه با مطلعین کلیدي در مرحله کیفی،:مولفه هاي موثر دربالندگی دبیران

یا مقاالت علمی در حوزه توسعه منابع انسانی بودند متغیرهاي که اکثرشان داراي تحصیالت گروه هاي کانونی، 

شناسایی شدند که بر اساس آنها گویه هاي مرتبط در  بالندگی حرفه اي دبیرانمولفه هاي موثر برزیر بعنوان 

به دبیران که  یهای پاسخلذا در مرحله کمی از طریق . توسط محقق با نظر اساتید، طراحی شد پرسشنامه

، عالقه و 9تا6، انگیزه پیشرفت شامل سواالت 5تا1ي شخصیتی شامل سواالت ها ویژگی(پرسشنامه تسواال

سواالت شامل فرهنگ سازمانی18تا14، پیشینه و بنیه علمی شامل سواالت 13تا10نگرش شامل سواالت 

رزیابی عملکرد ، نظام ا33تا29شامل سواالت  ، دوره هاي آموزشی28تا24شامل سواالت  ، نقش مدیران23تا19

، وضع معیشتی و مادي شامل سواالت 42تا39هاي پاداش و ارتقاء شامل سواالت نظام 38تا34شامل سواالت 

موثر تاثیر هریک از عوامل و مولفه هاي میزان ند، داد)50تا47امکانات و تسهیالت شامل سواالت  ،46تا43

  . دش و برآورد استنباط در بالندگی دبیران،

  



  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق   -2

  مقدمه - 2-1

براي این کار محقق با مراجعه . شوددر فصل دوم پژوهش، به بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش پرداخته می

و مرتبط با موضوع پژوهش، اسناد و  پژوهشی -علمی و نشریات  ، مقاالتاي از قبیل کتب به منابع کتابخانه

هاي پژوهشاتی مرتبط با موضوع و ها و گزارش با جستجو و بررسی پژوهش مدارك مرتبط، اینترنت و همچنین

قیاسی علم موجود در زمینه ترین موضوعات پرداخته و با رویکردي غالباًمسئله پژوهش، به انتخاب مرتبط

در پژوهش حاضر با مراجعه به منابع داخلی و خارجی و پژوهشات انجام شده، . کندپژوهش را تدوین می

مفاهیم بالندگی، بالندگی منابع براي انجام این کار، ابتدا . ت و پیشینه پژوهش تدوین گردیده استادبیا

ها و مطالعات صورت گرفته داخل و خارج کشوردر حوزه بالندگی انسانی، بالندگی حرفه اي دبیران، پژوهش

شات داخلی و خارجی به تدوین نهایت با مروري بر پژوهموردمطالعه و بررسی قرار گرفته و درمنابع انسانی، 

  . چارچوب نظري پژوهش پرداخته شده است

مفاهیم بالندگی منابع انسانیو  تعاریف- 2-2

همچنینوتوسعه سازمانطریقازکهاستسازمانايحرفهتوسعهورشدفرایندانسانی،منابعبالندگی

سازمان ها باید به توسعه دانش، . پذیردصورت میسازمانعملکردارتقايمنظوربهکارکنانآموزشورشد

برخی محققان بالندگی ). 2002، 1نوالن(مهارت ها و توانایی هاي کارکنان خود، بیش از پیش توجه نمایند 

منابع انسانی را به عنوان بخشی از قلمرو و کارکرد اصلی درون حوزه گسترده مدیریت منابع انسانی تلقی 

، ع انسانی به عنوان یک اصطالح فنیبالندگی مناب).2005، 3و جکسون ، اسکولر2000، 2الومن(کنند  می

هاي سازماندهی شده در یک زمان خاص براي تغییر رفتار مطلوب در افراد، توسط اي از فعالیت مجموعه

نظریه و  1990در طول دهه). 1991، 5گراوانا(مطرح شد  1960در اوایل دهه  4نویسنده امریکایی به نام نادلر

ریزي مسیر شغلی و  بالندگی منابع انسانی با مدیریت تغییر و تحول، طراحی و بالندگی سازمانی، برنامهعمل 

  . سیستم پاداش و جبران خدمات همراه بود

منابع انسانی با تمرکز بر عوامل سه گانه فردي، سازمانی و اقتصادي ابعاد جدیدي  بالندگیمطالعه پیرامون 

دیدگاه نظري و هم در عمل براي نظام آموزش و کند که هم از نی را معرفی میمنابع انسا بالندگیاز مدلی 

                                                            
1 . Nolan
2 . Luoman
3 . Schuler & Jackson
4 . Nadler
5 . Gravana
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باآمدنکناربراي. می باشدهاي دانش محور داراي دستاوردهاي نوویژه در سازمان منابع انسانی به بالندگی

بازاردروامل،عمهمترینازیکیعنوانبهانسانیمنابعهاي بوجود آمده از پیشرفت هاي نوین، بالندگیچالش

برخی محققان بالندگی منابع انسانی را به عنوان بخشی از ).2012، 1مجومدر(است شدهگرفتهنظردررقابتی

، اسکولر و 2000، 2الومن(کنند  قلمرو و کارکرد اصلی درون حوزه گسترده مدیریت منابع انسانی تلقی می

شکل (مریکایی آموزش و بهسازي نیروي انسانی نیز این دیدگاه در مدل پیشنهادي انجمن آ).2005، 3جکسون

بر اساس این مدل، بالندگی منابع انسانی کاربرد یکپارچه آموزش و . به وضوح قابل درك است) 1-2شماره 

. بالندگی، بالندگی سازمان و توسعه مسیر شغلی براي بهبود و ارتقاي اثربخشی فرد، گروه و سازمان می باشد

  :را به عنوان فرآیند اصلی و اولیه خود بکار می برند عبارت است ازسه حوزه که بالندگی 

نیرويشود،میدادهبیشترياهمیتآموزشامربهکههاییسازماندر: 4منابع انسانی آموزش یا بالندگی

به شایستگی ودستیابیمنظوربهجدیدعلمی وعملیراهکارهايواطالعاتکسبدرصدداساسًاانسانی

  .باشدمیبهتر اثربخشی

در این مفهوم تضمین سالمت روابط میان واحدها و درون واحدها و نیز کمک به گروهها : 5بالندگی سازمانی

.گروهها در راه اندازي و مدیریت تغییر مد نظر است

ریزي مسیر شغلی کارکنان و  گیري برنامه در این مفهوم اطمینان از تنظیم و جهت: 6توسعه مسیر شغلی

در این مدل، . یت کارراهه شغلی در جهت تحقق بهینه نیازهاي فردي و سازمانی مد نظر استفرآیندهاي مدیر

هر فرد ممکن است در فرآیند بالندگی منابع انسانی فعالیتی . نقش مفهوم توسعه، فرآیندي است نه کارکردي

. عبارتی شغل افراد استانجام دهد، اما براي برخی افراد  بالندگی منابع انسانی، نوعی زندگی شغلی است و به 

. هاي توسعه مواجه هستندمتخصصان بالندگی منابع انسانی در سازمان با انبوهی از امور جهت اداره چالش

هاي مورد انتظار از آنان جهت ایفاي وظایف بالندگی منابع انسانی با طرح سؤاالت زیر  توصیف امور و شایستگی

  ). 1989مک الگان، (قابل درك است مک الگان استخراج شده بهتر  که از پژوهش

  هاي بالندگی منابع انسانی کدامند؟ ابعاد یا مؤلفه

  استانداردها یا الزامات کیفی که می بایست کار بالندگی منابع انسانی را هدایت کند، کدامند؟

  الزامات اخالقی مرتبط با بالندگی منابع انسانی کدامند؟

  اشت تا کار بالندگی منابع انسانی را در آینده انجام دهند؟هایی افراد نیاز خواهند د چه شایستگی

  

  

  

  

                                                            
1 . Majumder
2 . Luoman
3 . Schuler & Jackson
4 . Training & Development
5 . Organizational Development
6 . Career Development
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  )1989، 1مک الگان(چرخه کلی بالندگی منابع انسانی -1-2شکل

  

مفهوم بالندگی، مفهومی وسیع تر و مستلزم رشد نگرش هاي شخصی می باشد بطوري که آموزش را هم 

اقداماتی که به منظور ارتقاء دانش حرفه اي، مهارت ها و نگرش  ).2016، 2چ و انکویچانگل بر(شامل می شود 

گوسکی، (سان طراحی شده است به نوبه خود می تواند موجب بهبود یادگیري دانش آموزان شود رهاي مد

ه ها و کتاب ها و نشریات، حضور در دوره هاي آموزشی و برنامفعالیت هایی مانند مطالعه مقاالت،). 2003

محسوب می شود  آنهاکنفرانس ها و همچنین تعامل با همکاران و مدیران جزئی از بالندگی حرفه اي 

هاي مدیریت منابع ، آموزش و بالندگی منابع انسانی یکی از چندین فعالیت4طبق نظر لوتانز).2011، 3ورمکه(

شان مدیران منابع انسانی  نقش فنی ، همه مدیران صرفنظر ازوي از نظر). 2008لوتانز، (منابع انسانی می باشد 

تعاریف بالندگی منابع انسانی را از نظر پژوهشگران مختلف، متفاوت نشان  1-2جدول شماره . تلقی می شوند

  .دهد می

                                                            
1 . Mclagan
2 . Engelbrech And Ankiewicz
3. wermke
4 . Luthans
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  تعاریف بالندگی منابع انسانی - 1- 2جدول

  تعریف  صاحبنظر/مولف

  یر رفتار در ظرف زمانی خاص طراحی و اجرا  می شودمجموعه فعالیتهاي سازماندهی شده که به منظور تغی  )1970(1نادلر

  بالنده سازي ظرفیتهاي انسانی در تمام ابعاد یادگیري مادام العمر  )1976(2کریج

  .گسترش نظام مند توانائیهاي مرتبط با کار افراد است و ناظر بر دستیابی به اهدف فردي و سازمانی است  )1981(3جونز

  .ک نظام یادگیري جامع براي شکوفا کردن ظرفیتهاي انسانی استی  )1986(4نادلر  و ویگز

  .فرآیند بهسازي عملکرد سازمانی از طریق ظرفیتهاي کارکنان است  )1987(5سوانسون

  کاربرد یکپارچه آموزش و بهسازي، توسعه شغلی و بهبود سازمانی  براي بهسازي افراد و اثربخشی سازمانی  )1989(6مک الگان

  .حوزه مطالعه و عمل پاسخگو براي صیانت از ظرفیتهاي یادگیري و کار محور در سطح فرد، گروه و سازمان است  )1989(7واتکینز

8گلی و انگلند

)1989(  

ي به منظور  بهبود فعالیتهاي یادگیري سازماندهی شده  درون یک سازمان براي بهبود عملکرد و  بالندگی فرد

  سازمانشغل، فرد و یا

  )1989(دلر نادلر و نا
تجربه یادگیري سازماندهی شده از طرف کارکنان در یک دوره زمانی خاص با هدف کسب فرصت بهبود 

  فرديرد و یا رشدعملک

9مارکوارت و انگل

)1993(  

، ایجاد تغییر سازمانی و طالعات و تجربیات، ارزیابی ایجاد جو یادگیري، طراحی برنامه هاي کارآموزي، انتقال ا

  ه هاي یادگیريتنظیم برنام

استوارت و مک 

  )1996(گلدریک 
  .فعالیتها و فرآیندهایی است که بر یادگیري فردي و سازمانی تاکید دارد

مک لین و مک 

  )2001(لین

هر گونه فرآیند یا فعالیتی است که در ابتدا و در طی زمان براي ارتقاي سطح دانش، تخصص، بهره وري و 

گیرد که می تواند  به نفع فرد، گروه، سازمان، جامعه و کل بشریت  نجام میرضایت مرتبط با کار بزرگساالن ا

  .است

  )2005(ویلسن
اصطالحی که آخرین تحوالت در تاریخ طوالنی مدت آموزش، کارآموزي و بهسازي کارکنان را در جهت تحقق 

  .اهداف اجتماعی، سازمانی و فردي بازگو می کند

  کوفاسازي تخصصها با هدف بهبود سیستم ، فرآیند کار و عملکرد فرد و سازمانفرآیند بهسازي و ش  )2009(سوانسون 

آژانس بین المللی 

  )2011(انرژي اتمی

که پویایی عرضه و تقاضاي منابع انسانی را با توجه به  آموزش، جذب و کارورزي و نوآوري  یفرآیند بلند مدت

  متعادل می سازد

11بیزلو10هاریش

)2011(  

  

اي از طریق بهبود دانش، مهارت و طراحی شده به منظور بهبود و ارتقاء صالحیت هاي حرفههرگونه فعالیت 

  استهدف نهایی آن بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنهاتمایالت

12براون و میلیتو

)2016(  
  شودهاي آموزشی در نظر گرفته میترین نسخه براي ارتقاي اثربخشی و سالمتی نظامرایج

                                                            
1 . Nadler
2 . Craig
3 . Jones
4 . Nadler & Wiggs
5 . Swanson
6 . McLagan
7 . Watkins
8 . Gilley &  England
9 . Marquardt & Engel
10 . Haresh
11 . Bizzell
12 . Brown & Militello
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  منابع انسانیریخچه بالندگی تا- 2-3

سازمان ها به منظور مواجه با چنین چالشی باید به نقش حیاتی یادگیري و توسعه براي بقاء و رشد خود 

این موضوع باعث شده طی سالیان اخیر بالندگی منابع انسانی از سوي محققان و افراد اجرایی . واقف باشند

وینی و تکمیلی نظام آموزش سازمانی سنتی، رویکردهاي دیگر از در سیر تاریخ تک. مورد توجه جدي قرار گیرد

ظهور پیدا کردند که سازمانها براي حفظ و توسعه ظرفیت  هاي دانش فرد، گروه  1جمله بالندگی منابع انسانی

 بالندگیحرفه  داراي نقش منحصر به فرد در تاریخکارکنان آموزش . و سازمان همواره برآنها تکیه می کنند

بالندگی منابع انسانی در ایران متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادي بوده و آموزشهاي  .می باشدانسانی  منابع

شاگردي و یا آموزش مهارتهاي خاص ابتدائی ترین شکل بالندگی منابع  - دینی، آموزش به روش سنتی  استاد

به سیر تحوالت  2-2ذیالً در جداول . تانسانی و شاید بهتر است گفته شود ابزار بالندگی منابع انسانی بوده اس

  :تاریخی آموزش و بالندگی منابع انسانی در ایران با ذکر تاریخ و ویژگی هر دوره  اشاره می شود

  )1388؛ صباغیان، 1386فتحی،(تاریخچه بالندگی منابع انسانی در ایران  - 2- 2جدول

                                                            
1 . Human Resource Development

  دوره مشخصات  تاریخ

  ایران باستان

  اري از حاکمیت اجتماعیتعالیم دینی و فرمانبرد

  آموزش گروهی و طبقاتی

  مهار و هدایت قابلیتهاي فردي در آموختن پیشه و حرفه

  ایجاد و توسعه کتابخانه و سوادآموزي

  تاثیرات تاسیس دانشگاه جندي شاپور بر آموزشهاي طب در سطح ممالک

  ترویج دانش کاربردي 

  ایران بعد از اسالم
  

  آموزشی با محوریت آموزش زبان عربی و قرآن کریممسجد اولین مکان 

  تشکیل مدرسه و سپس تشکیل مراکز آموزشی ،تشکیل مکتب
  تشکیل مدارس نظامیه ابتدایی، متوسطه و عالیه 

  تعامالت آموزشی با سایر کشورها و تاسیس دارالفنون

  لمیات اکابر، آموزش سالمندانآموزش سواد با تشکیل سازمانهایی همچون؛ سازمان تع  1300اوایل سال 

  شاگردي  با آموزشهاي متفرق و موردي –استاد   و قبل از آن 1310

  ..)، گمرك و نفت راه آهن، شرکت( شکل گیري مراکز آموزشی در  برخی سازمانها و موسسات  1327تا  1310
  شروع دخالت دولت بر آموزش کارکنان و اجراي موردي برنامه آموزش  1327

  اسیس مرکز راهنمایی صنایع ایران ت  1330

  بنیان اولیه تاسیس سازمان مدیریت صنعتی با همکاري مشاوران خارجی  1340

  تاسیس شوراي عالی اداري   1345تا  1342

  شکل گیري قانون و سازمان استخدام کشوري، تمرکز آموزش کارکنان در سازمان   1345
  تاسیس مرکز اموزش مدیریت دولتی  1348
  آموزش از راه دور و مکاتبه اي در دانشگاه ابوریحان بیرونی  1350
  تاسیس دانشگاه آزاد ایران و آموزش بزرگساالن  از طریق آموزش از راه دور   1352

  اي در سازمان مرکزي دانشگاه ایران تشکیل کالج هاي منطقه  1355

  کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادي، تشکیل نهضت سوادآموزي  1358
  طراحی و استقرار نظام آموزش کارکنان دولت   1363
  تاسیس دانشگاه پیام نور جهت ادامه تحصیل کارمندان و زنان خانه دار  1366
  برنامه تحول در نظام اداري 7طراحی نظام جدید آموزش کارکنان دولت از   1379
  اختار آموزش کارکنان و مدیراننظام آموزش کارکنان دستگاه هاي اجرایی با تاکید بر توانمندسازي و س  1390
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Abstract:
Research Aim: Teachers are considered as the main factors in the educational system and their ability to improve 

the quality of students' learning and the performance of the educational system has a direct impact. Despite the 
widespread use of development models in today's organizations, its factors and components have not been clearly 
identified  and Regarding identification of factors and factors effective in the development of secondary school 
teachers, there is no comprehensive study in Iran. Therefore, this research seeks to identify these factors with the aim 
of designing and evaluating the development model for secondary school teachers in District 1 and 2 of Ardabil.

Research method: In this study, Mixed research method was used and the data were collected in two qualitative 

and quantitative stages. In the qualitative stage, by studying the theoretical foundations and researches about the 

professional development of teachers and identifying key specialists and Human Resources Specialists, From the 

statistical population of 69 people through targeted sampling, 51 individuals were selected in the form of six focus 

groups and interviewed to obtain theoretical saturation. Then at a quantitative stage, In order to answer the main 

research question, what is the optimal conceptual model for the development of secondary school teachers in the 1st 

and 2nd district of Ardabil? A total of 1202 male and female teachers, according to the Morgan table, selected 300 

senior bachelor's teachers over five years of service experience and questionnaire was distributed among them.

Findings:After encoding qualitative data, 3 factors (individual, organizational and economic) and 11 components 

(personality traits, interest and attitude, motivation for progress, backgrounds and scientific background, 

organizational culture, training courses, role of managers, performance evaluation system, facilities, livelihoods, 

material rewards, reward systems and promotion) were identified as effective in the development of teachers.

According to the research findings, Respectively individual factor (The factor of interest and attitude with factor load 

was 0.74. The first factor influenced the factor motive factor with the factor load of 0.71. In the second rank, the 

component of the scientific field with the coefficient of 0.69 was ranked third And the component of Personality 

characteristics with a factor of 0.65 is in fourth place) With the factor load of 0.76, the first one is influenced and 

Organizational factor (The factor of system of performance evaluation with factor load is 75/95, the first factor 

influences, The factor of organizational culture with factor load is 0/66 in the second, The factor of training courses 

with factor load of 0.65 in the third rank and the role of managers with Factor load is 0.63 in fourth place effect) with 

factor load 0.66 in second place and Economic factor (component of facilities with factor load factor 0.78, impact 

factor first, material and livelihood component with factor load 0.76 in second place and component of bonus and 

promotion systems with factor load of 0.69 in third place of impact have) with factor load 0.62 in third place an effect 

on the development of teachers.

Conclusion: Findings and results of the research showed that the development of teachers depends on the 

realization of the factors and components of this study.Therefore, Providing the necessary material and spiritual 

encouragement  for teachers and school administrators to improve organizational culture, Motivate and improve 

attitudes, Increasing salaries and benefits, Livelihood improvement and  Providing facilities and welfare services,  

Effective strategies are to facilitate the implementation of teacher development programs for Secondary Schools.

Keywords: Secondary School, Teachers, Development Model.
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