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Abstract 
The aim of this study was to present a structural model of individual development of 
exceptional teachers in Hamadan province. The research method was descriptive-correlation 
and structural equation modeling. The statistical population of the study included all teachers 
in exceptional schools in Hamadan province, about 240 people, of whom 144 people were 
selected by simple random sampling. A researcher-made questionnaire with reliability (α = 
0.98) was used to collect data, which examines 6 dimensions of individual development in 
89 questions. The results of structural equation modeling using LISREL software showed the 
structural model of individual development of exceptional teachers includes six dimensions: 
individual factors, organizational factors, process, individual development strategies, as well 
as personal development and professional development. Based on the analysis of the 
relationships between these dimensions, it can be said that individual factors with path 
coefficient (γ = 0.36) have influenced the individual development process of exceptional 
teachers. Organizational factors with path coefficient (γ = 0.60) have affected the individual 
development process of exceptional teachers. The process of individual development of 
teachers has also affected individual development strategies with a path coefficient (β = 0.82). 
Finally, individual development strategies have affected personal development with path 
coefficient (β = 0.68) and professional development with path coefficient (β = 0.58). 

Keyword: Exceptional teachers, Individual development, Professional development, 
Structural model. 
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توسعة فردی معلمان مدارس استثنایی یمدل ساختار  

)مورد: استان همدان(   

  4نمحمدرضا اردال ،3مقدم افسانه زمانی ،2پور ظهیرعلی تقی ،1پروین قربانیان

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقیقات، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد،  ،دكتریجوی دانش. 1

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران واحد علوم و تحقیقات، دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، . 2
 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانواحد علوم و تحقیقات، صاد، دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکدة مدیریت و اقت. 3

 . دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران4

 (24/05/1400؛ تاریخ پذیرش: 01/10/1399)تاریخ دریافت: 

  دهیچک

ی و همبستگ -یفیانجام شد. روش پژوهش توص دی معلمان استثنایی استان همدانتوسعة فر یمدل ساختار ةپژوهش حاضر با هدف ارائ
 240تمامی معلمان مدارس استثنایی استان همدان به تعداد پژوهش شامل  یآمار ة. جامعبوده است یابی معادالت ساختاریاز نوع مدل

ساخته محقق ةشنامها از پرسداده یآورجمع ی. براانتخاب شدندگیری تصادفی ساده نفر با روش نمونه 144ها، نفر بوده است که از میان آن
یابی معادالت ساختاری، به کمک مدل جی. نتاکندبررسی میسؤال  89را در  شش بعد توسعة فردی( استفاده شد که α=98/0یی )ایبا پا
 ند،یفرا ،یعوامل سازمان ،یجمله عوامل فردبعد از  شششامل  توسعة فردی معلمان استثنایی یمدل ساختار افزار لیزرل، نشان دادنرم

، عوامل توان گفتبراساس تحلیل روابط بین این ابعاد می. ای استی توسعة فردی، همچنین، توسعة شخصی و توسعة حرفهراهبردها
توسعة فردی معلمان  ندی( بر فراγ=60/0) یبوده است. عوامل سازمان رگذاریتأثتوسعة فردی معلمان استثنایی  ندی(، بر فراγ=36/0) یفرد

ی ردهاراهب در نهایت،. اثر گذاشته است توسعة فردی ی( بر راهبردهاβ=82/0) زین توسعة فردی معلمان ندیفرااستثنایی تأثیر داشته است. 
 بوده است.  رگذاریتأث (β=58/0)ای و بر توسعة حرفه( β=68/0) ریمس بیبا ضر توسعة شخصیبر توسعة فردی 

  ای، توسعة فردی، مدل ساختاری، معلمان مدارس استثنایی.توسعة حرفه: یدیکل واژگان
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 مقدمه

در دنیای متغیر کنونی انتظارات از توسعة منابع انسانی به شکلی جدی تغییر کرده است و امروز 

توسعة منابع انسانی برای توسعه و آموزش کارکنان ضرورت بیشتری پیدا کرده است. در محیط 

های ها که ماهیت آن، تغییرات سريع است، معنای محیط کاری با متأثرشدن از زمینهامروزی سازمان

شناختی و توسعة تکنولوژی، متفاوت شده است و بر نقش توسعة منابع اقتصادی، تغییرات جمعیت

تعريف توسعة منابع انسانی بر يادگیری . در (2020 ،1تراکوانسانی تأثیرگذاشته است )اسکالی راس و 

به عنوان يادگیرندة خودراهبر با حمايت ساير ذينفعان تأکید شده است و بايد تالش شود خود  افراد

 (.2017، 2)پائول و کراگت فرد به تالش بپردازد و ذينفع منافع فردی يادگیری نیز باشد

توان دست يافت، مگر در آموزش و پرورش نیز به هیچ تحول علمی يا نوآوری مطلوبی نمی

های کاری معلمان، به عنوان کارگزاران واقعی، تغییرات مناسب به وجود آيد. موضوع اينکه در شیوه

رشد و بالندگی مستمر معلمان در حین خدمت خود، به طور مکرر در سند تحول بنیادين آموزش و 

حکايت از  . اين تأکید3استپرورش در قالب اهداف و راهبردهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته 

م دارد و آن تلقی معلم به عنوان عامل اصلی تغییر و بهبود کیفیت تعلیم و تربیت است. اين اصل مه

                                                           
1. Scully-Russ & Torraco, 

2. Poell & Krogt 

 ای معلمان، اهداف و راهبردهای اجرايی آن به شرح زير آمده است:تربیت حرفه ةدر زمین .1

 )هدف کالن( «برقراری نظام اثربخش و کارآمد مديريت و مديريت منابع انسانی، بر اساس نظام معیار اسالمی» -

 )راهبرد(« ای معلمانهای اقتصادی، تربیتی، علمی و حرفهها و توانمندیمستمر شايستگی ةتوسع»-

 )راهبرد(« افزايی مستمر معلمان در حین خدمت و ارتقای شأن و منزلت اجتماعی آناندانش -

 )هدف(« پويا و بالنده تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با رويکرد تعالی بخش و» -

های ضمن خدمت معلمان و تقويت انگیزه و تأمین تسهیالت و امکانات و ايجاد سازوکارهای کارا و اثر بخش در آموزش»-

 )راهبرد( «ای برای يادگیری مداوممهارت حرفه

 )هدف(« ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی، مديريت و راهبری آموزشی»-

 )راهبرد(.« ای برای منابع انسانیحرفه -رای الگوی بالندگی شغلیطراحی و اج»-
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های ای است. زيرا قابلیتی راهکاری مهم شايان توجه ويژهای معلمان به منزلهبنابراين بالندگی حرفه

 (.1391آموزان تأثیر مثبت دارد )مهاجری، ای معلمان بر عملکرد تحصیلی دانشحرفه

های آموزشی به لحاظ ای ضمن خدمت، برای مثال کارگاههای تربیت حرفهنتی برنامهنوع س

آفرين در معلمان، اعتبار خود را از دست داده است اثربخشی آن در زمینة ايجاد تغییرات تحول

آموزشی شغلی با نیازهای  ةديگر، معلمان در سطوح تخصصی و در زمین (. از سوی1395)گندمی، 

دارند، بنابراين، بايد محیط راحت و مناسبی بر اساس سطوح تخصصی فردی معلمان  يکديگر تفاوت

 (.1388، پسندچی و شاه، پرداختها مهیا شود )حجازیو تجارب آن

طلب و ظهور کارکنان استقالل ( بیان کردند1394بنابراين، همان طور که ابیلی و مزاری )

و  2کند، رويکردهايی که خودرهبریطلب می، رويکردهای توسعة فردی را 1پذيرخودمسئولیت

رفتار را يک ارزش تلقی کرده، در تالشند فرهنگی را در سازمان نهادينه کنند که يکايک  خودمديريتی

سازمانی، به توسعه و  -ای فردیتوسعه 4اندازو چشم 3افراد بتوانند بر اساس يک رسالت

های او، محور دهد و يادگیریخود را توسعه میای، دانش فهخود بپردازند. معلم حر 5توانمندسازی

فردی آزادانديش، بازانديش و عاری از  ،گیرد. در حقیقتقرار می اصلی عملکردهای فکورانه او

های خود و گر است. احترام به ديدگاهپذير، نوآور و خالق و پرسشتعصب است، پويا و انعطاف

ه رويدادهای کالس و جامعه خود، قدرت ديگران، اعتماد به توانمندی خود، حساس نسبت ب

ای او است. های حرفهترين اولويتآموزان، از اساسیتشخیص نقاط ضعف و قوت خود و دانش

طرف مشورت معلمان، عالقمند به تشريک مساعی، مروج يادگیری فعال و دارای  ،بر اين عالوه

ای آشکار بر معلم ايی، به گونههيادگیری است. توجه به چنین ويژگی -ياددهی ةنظری روشن دربار

 (.1395کند )سرمدی انصار، اتکای هر تغییر و تحولی داللت می ةبه عنوان نقط

های شخصی و فردی و نیازهای کاری فردی معلمان با توجه به ويژگی ةاين اساس، توسع بر

                                                           
1. Self-responsible  

2. Self-leadership  

3. Mission  

4. Vision  

5. Empowerment  
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اوت تحصیلی و های متفای دارد. اين نیازهای متفاوت ناشی از زمینهمتفاوت جايگاه و اهمیت ويژه

های ويژه، شرايط کاری متفاوت، پیشینه و سوابق مختلف علمی و شرايطی تدريس، عاليق و نیازمندی

واحد  ةبا يک برنام ،افراد نیز متفاوت خواهد بود. به عبارتی ةاز اين دست است. بر اين اساس، توسع

ها را در مسیر ورده کرد و آنای با افراد متفاوت را برآتوان به صورت مطلوبی نیازهای جامعهنمی

شخصی از  ةتجارب و عاليق خويش يک پروند ةرشد و بالندگی قرار داد. معلمان بايد در زمین

)مؤسسة شغلی خويش تشکیل دهند  ةها و توسعای و در ارتباط با شايستگیهای حرفهفعالیت

 (.2005مهندسی علم و فناوری انگلستان، 

کند کارمند سطح جاری مهارت شغلی اطمینان ايجاد می نخست، ة فردی چندين فايده دارد؛توسع

شغلی  ةکند. دوم، کارمند يک مسیر توسعش مستمر حفظ میهای توسعه و آموزرا از طريق فعالیت

های يادگیری مورد نیاز برای انضمام فعالیتهای جديد بهرا توسط تشخیص دانش، مهارت و توانايی

های سازمان و نیازهای فردی از مأموريت ةتوسع ةند. سوم، برنامککسب اهداف منتخب، ترسیم می

(. همچنین، تأکید شده است 1398)ابیلی، مزاری و زمانی، کند می ريزی نیروی کار حمايتبرنامه

مثال به فرد کمک خواهد  برایبه همراه دارد؛  های فراوانیانجام درست توسعة فردی، منافع و مزيت

ها، استعدادها و نه به نقش و بررسی بکشاند و نقاط قوت و ضعف، توانايیکرد تا خودش را آگاها

ها را با اهداف و سعی کند اين مجموعه ظرفیت بررسی و شناسايی کندخوبی های خود را بهمهارت

کند که فرد توازنی بین کار و خودش داشته باشد و به طور فردی کمک می ةد؛ توسعکنسو خود هم

کند فرد سبک يادگیری فردی کمک می ةاز منابعی که دارد، استفاده نمايد. توسعمتمرکز و اثربخش 

يادگیری که برای او اثر بیشتری دارد را شناسايی کند و -خودش را بشناسد و راهبردهای ياددهی

 (.2013، 1باریباشد )پاتل، کیچن و همواره در اين جهان سراسر دگرگونی در حال يادگیری 

و الگوهای متفاوتی  های متعددی انجام شده و مدلهامعلمان، پژوهشای رفهتوسعة ح در زمینة

ای توسعة حرفه را به عنوان مدلی مطلوب برای 2پژوهی( درس1394نیز ارائه شده است. سرکارآرانی )
                                                           
1. Patel, Kitchen & Barrie 

2. Lesson study 
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(، 2016) 2فاکس و اسکتل بوری -( مدل مسیر شغلی، گالو2017) 1معرفی کرده است. کلدولمعلمان 

ای را برای توسعة حرفه 5پژوهی، ..... اقدام4( الگوی تدريس مشارکتی2017اران )و همک 3ايرلی

فردی معلمان گويا مغفول مانده است در صورتی که  ةتوسع ،با اين وجود .اندمعلمان توصیه کرده

ای آنان قرار گرفته است. معلمانی که با کودکان حرفه ةفردی معلمان مقدم و در محور توسع ةتوسع

های روزآمد ها و روشدشواری فرايند تدريس و ظهور تکنولوژی ةکنند، به واسطايی کار میاستثن

مداوم هستند. آموزش به کودکان توسعة فردی  تری نیازمنديادگیری و ياددهی، به شکل جدی

های جديد تر شده و نیازمند تسلط و مهارت بیشتر معلم به دانش و مهارترفته پیچیدهاستثنايی رفته

مداوم معلمان استثنايی  ةروزآوری و توسعفردی يک قالب مناسب برای به ةتوسع ست. بنابراين،ا

مدل ساختاری  ةاين پژوهش به دنبال ارائ بنابراين، کند.ها کمک میتلقی شده و به پويايی مداوم آن

 ريح شود.فردی تص ةهای توسعفردی معلمان استثنايی بوده است که در آن ابعاد و مؤلفه ةاز توسع
تنها گذشته را مورد توجه ای که نهگونه به گیردفردی رويکردهای متعددی را به خود می ةتوسع

طور که عنوان کرده است، اين تری مدنظر دارد. همانبلکه آينده را نیز به شکل جدی ،دهدقرار می

ها که او با کمک آنهای گذشته فرد و در آن شايستگی ،نگرنگر است و هم آيندهبرنامه هم گذشته

هايی که ممکن است مورد توجه قرار گرفته است و هم اينکه شايستگی ،دادهوظايفش را انجام می

 6است )بیوسرتقرار داده در آينده برای انجام وظايف خودش به نحو مطلوب نیاز دارد، مورد توجه 

 (.2013و همکاران، 

کامالً فردی  ةکه يک مقول اين اشتباه را ايجاد کندنبايد  «فردی ةريزی توسعبرنامه» ةواژ ،از سويی

 .شوددر مناسبات و تعامالت اجتماعی تعريف می افراد فردی ة. بخش زيادی از توسعاستو انفرادی 

و بايد بتوانیم مناسبات  داشته،بايد زندگی اجتماعی موفقی  ،برای موفقیت و پیشرفت در زندگی فردی

 (.1396ابوالعالئی، ديگران داشت )مثبت و مؤثری با 

                                                           
1. Coldwell 

2. Gallo-Fox & Scantlebury 

3. Early 

4. Co- teaching  

5. Action Reaserch 

6. Beausaert 
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 فردی  ةو مفاهیم توسع هاریف. تع1جدول 

 تعریف صاحبنظران سال

2005 
آستین، مارينی و 

 دسروچز

فردی ابزاری مناسب برای ساختارمندکردن يادگیری کارکنان و راهبردی  ةطرح توسع

 (.1395پور، شود )به نقل از بیگی و قلیوب میافراد محس ةمناسب برای توسع

 بوالعالئیا 1396
مسافرت و يک  ةراه، يک استراتژی شخصی، يک برنام ةفردی يک نقش ةريزی توسعبرنامه

 العمر است.ريزی مادامفرايند برنامه

2012 
وزارت امنیت 

 داخلی آمريکا

فردی ابزاری برای کمک به افراد در رسیدن به اهداف شغلی در چارچوب اهداف  ةتوسع

دادن فرد از ريزی برای حرکتو تکاملی برنامه ایهتوسع یاقدام اينسازمانی است. 

هايی را برای تقويت موقعیت موجود و رساندن او به موقعیت آرمانی است. اين برنامه گام

ای کردن اهداف حرفهنقاط قوت و غلبه بر نقاط ضعف برای بهبود عملکرد شغلی و دنبال

ها تمامی آن ةبرای توسع ،ه کارکناناز کارايی و جايگا کند. اين ابزار صرف نظرفراهم می

 تواند به کار گرفته شود.می

2012 

مرکز توسعة 

رهبری و آموزش 

 1ناسا

کردن ساختاری برای مشارکت در شده جهت فراهمريزیبرنامه یفردی ابزار ةتوسع ةبرنام

هايی همچون تقويت ارتباطات، موفقیت فردی و سازمانی و کار توسعه و در طول برنامه

های اجرايی، بايد به عنوان مشارکت ها و فعالیتمی عنوان کرده است که اين مشارکتتی

ای مانند تکالیف های توسعهفعالیت ةهای اولیدر اهداف فردی نیز قلمداد شود و زمینه

سازمانی، کارآموزی و آموزش را به وجود آورد. در اين فرايند افراد معتقدند که به -شغلی

 ةانجام يک عملکرد موفق، نیاز دارند و به اين سبب وارد فرايند توسع برایهايی شايستگی

 (1392شوند )به نقل از مزاری، خود می

2006 
دپارتمان ساحلی 

 آمريکا2

گیرند تا فردی يک عمل مناسب فردی است که فرد و سرپرستش به کار می ةتوسع ةبرنام

 ةتوسع ة. برنامکنندشناسايی مدت فردی و اهداف مسیر پیشرفت شغلی را اهداف طوالنی

ای برای دستیابی به اين اهداف و با نیت ای برای کارآموزی و تجارب توسعهفردی زمینه

فردی يک  ةتوسع ةشود. برناممندی افراد در يک چارچوب زمانی خاص طراحی میبهره

ای برای روش ارزيابی عملکرد نیست، يک قرارداد آموزش و کارآموزی يا وسیله

 يک موقعیت توصیف شده است. کردنو اصالح کردنترروشن

 1400قربانیان، منبع:      

های مختلف کاری تدريج در حال گسترش است و در حوزهبهتوسعة فردی  های پیرامونپژوهش

پژوهشگرانی مانند  ها پرداخته شده است.گیرد که در ادامه به تعدادی از آنها انجام میاين پژوهش
                                                           
1. NASA Training and Leadership Development 

2. U.S Department of Coast  
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 يابی مدلی برای( در پژوهش خود با عنوان طراحی و اعتبار1398انی و کامکاری )کمیزی و خراس

ها به آن اشاره اند. مضامینی که آنيافتهتوسعة فردی به نتايجی پیرامون مضامین توسعة فردی دست 

نیازهای سازمان، رهبران، مندی، نیازهای فرد، شايستگی، اهداف، اند شامل استراتژی، نظامکرده

سازی و ارزيابی بوده است که هر يک از اين بندی، فرهنگ، پیادهها، زمانمدها، بازخورد، روشپیا

 است.توسعة فردی  دهندة بخشی از مفهوممضامین نشان

ها در اند. آنتدوين توسعة فردی پرداخته( به1397پور و همکاران )در پژوهش ديگری قلی

هايی از جمله عوامل سعة فردی شامل ابعاد و مؤلفهاند که توپژوهش خود به اين نتیجه رسیده

تأثیرگذار از جمله استراتژی، فرهنگ و بافت سازمانی بوده است. عالوه بر آن، عوامل موفقیت توسعة 

شناسايی شده است که شامل الزامات سازمانی، الزامات طراحی و الزامات فردی بوده است.  فردی

توان به نتايج شناختی، نگرشی، مهارتی رد انتظار است که مینتايجی موتوسعة فردی  در نهايت، از

 تعیین شده است.توسعة فردی  های برنامةمؤلفهو عملکردی اشاره کرد که همگی اين موارد به عنوان 

معلمان ابتدايی مدارس استثنايی گروه  ةخود بر توسع ( در پژوهش1397جعفری و همکاران )

 .ای بوده استها بر عوامل محتوايی حرفهاند اگرچه تمرکز آنتوان ذهنی شهر تهران پرداختهکم

ها در سطح فردی نیز کاربرد دارد که از آن جمله های آنتعداد زيادی از مؤلفه د،با اين وجو

 ةتوان به نگرش معلمان، دانش تخصصی موضوعی، تنوع فراگیران و توجه به نیازهای ويژمی

های انفرادی و آموزش شخصیتی های ارزشیابی، فعالیتوهآنان، طراحی راهبردهای آموزشی، شی

 اشاره کرد.

 .اندو نقش افراد پرداختهتوسعة فردی  ( در پژوهش خود که به بررسی2019) همکاران و 1الم

تواند در تعريف نقاط قوت فردی آنان مورد استفاده ها میاند که تعريف نقشبه اين نتیجه رسیده

به عنوان يک استراتژی و راهبرد  هاآنة توسعة فردی اند که برنامبیان کرده قرار گیرد. عالوه بر آن

 های آينده تلقی شود.های جديدی در آنان در زمانای از مهارتمجموعه ةتواند ايجادکنندتوسعه می

پژوهش خود به استفاده از توسعة فردی در توسعة افراد سازمان  ( در2019) 2بايراکبازکس و 

                                                           
1. Lum 

2. Bozkus & Bayrak 
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اند که توسعة فردی برای توسعة افراد يک سازمان مورد نیاز اند، به اين نتیجه رسیدههمبادرت کرد

است چرا که هر يک از افراد سازمان در مراحل مختلفی از توسعه هستند و عوامل مختلفی است که 

ای آنان تأثیرگذار است. در اين پژوهش هشت عامل مهم که مرتبط با توسعة فردی بر رفتار حرفه

ه و بايد در آن مورد توجه قرار گیرد شامل ساختار، سؤاالت، مدل تدريس، کاربست، کالس به بود

 عنوان يک محیط يادگیری و ارزيابی بوده است که در اين پژوهش بررسی و تحقیق شده است.

بوده است. توسعة فردی  های پیرامونديگر پژوهش از (2019) 1پژوهش سیالندر و استیگمر

نهادی به عنوان  ةدر مقابل توسعتوسعة فردی  ایخود به بررسی مقايسه ها در پژوهشآن

ها نشان داده است افرادی آن ةمقايس ةاند. نتیجها پرداختهاندازهايی برای حرکت بر ورای انگیزهچشم

آموزشی دارند، بیشتر بر يک رويکرد  ةخودشان به ويژه توسع ةاندازی فردمحور بر توسعکه چشم

 کنند.بیشتری پیدا می ةتوسع ،ر متمرکزند و در نتیجهمدايادگیری

های بازکس و بايراک شده از جمله پژوهشمدل مفهومی پژوهش براساس بررسی مطالعات انجام

 ، خراسانی و کامکاری(، کمیزی2019) و همکاران 2(، الم2019(، سیالندر و استیگمر )2019)

ها ترسیم شد و براساس آن، سؤاالت پژوهش وهش( و ديگر پژ1397پور و همکاران )(، قلی1398)

 نیز تدوين شد.

 

 

 

 

 

 

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش1 شکل

                                                           
1. Silander & Stigmar 

2. Lum 

 عوامل
 فردی

عوامل 
 سازمانی

 فرایند 
 توسعة فردی

راهبردهای 
 توسعة فردی

توسعة 
 شخصی

 توسعة 
 ایحرفه
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 چگونه است؟توسعة فردی  تأثیر عوامل فردی بر فرايند پرسش اول: -

 معلمان چگونه است؟توسعة فردی  تأثیر عوامل سازمانی بر فرايند :پرسش دوم -

 معلمان چگونه است؟توسعة فردی  ایتأثیر فرايند بر راهبرده پرسش سوم: -

ای معلمان چگونه شخصی و حرفه ةبر توسعتوسعة فردی  تأثیر راهبردهای پرسش چهارم: -

 است؟

 پژوهش شناسیروش

يابی معادالت ساختاری بوده همبستگی بوده است و از نوع مدل -روش پژوهش حاضر توصیفی

ها و متغیرها را در قالب يک مدل کلی لفهيابی معادالت ساختاری روابط بین مؤاست. روش مدل

کوواريانس، دقت بااليی در تعیین ارتباط بین عوامل -های واريانسو با ترسیم ماتريس کندمیتحلیل 

مورد توسعة فردی  های مدلبرای تبیین روابط بین ابعاد و مؤلفه . بنابراين،دهدمدل به دست می

معلمان مدارس استثنايی استان همدان به  ةوهش شامل کلیآماری پژ ةاستفاده قرار گرفته است. جامع

نفر به عنوان نمونه  144گیری ساده، تعداد نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه 240تعداد 

استفاده شده است ة توسعة فردی ساختمحقق ةنامها از پرسشآوری دادهانتخاب شدند. برای جمع

 کند.بررسی میرا توسعة فردی  کلیدی بعد 6سؤال بوده و  89که دارای 

که طی پرسشنامه بین خبرگان و  ،استفاده شد CVRروايی پرسشنامه از ضريب بررسی منظور  به

و پرسشنامه اصالح و نهايی  شده،آوری پرسشنامه جمع بارةها درنخبگان توزيع شد و نظرات آن

نامه، سؤال به سؤال مورد بررسی منظور بررسی روايی پرسشضريب الوشه، به ةبررسی محاسبشد. 

نظران، ضروری نبوده است چرا که ضريب ال از نظر صاحبؤس 22قرار گرفت که نتايج نشان داد 

االت سبب حذف ؤها حد استاندارد الزم را کسب نکرده است. عالوه بر آن، حذف اين سالوشه آن

لفه، فقط يک ؤری که برای هر مطوشود بهها میهای مربوط به آنلفهؤتعداد زيادی از سواالت م

خودپنداره و  مانندهايی لفهؤلفه نیز حذف شده است. مؤماند. براين اساس، آن مال باقی میؤس

سؤال و در قالب  89سؤال،  111پرسشنامه نهايی از تعداد  ،خوديادگیرندگی حذف شد. براين اساس

 مؤلفه باقی ماند. 35
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با  ،بدين ترتیب .ريب آلفای کرونباخ استفاده شده استبه منظور بررسی پايايی پرسشنامه، از ض

 دست آمد.هب 98/0افزار اس.پی.اس.اس، پايايی پرسشنامه استفاده از نرم
 

 فردی ةتوسع ة. پایایی پرسشنام2 جدول

 )آلفای کرونباخ( ضریب پایایی ابعاد

 96/0 عوامل فردی

 93/0 عوامل سازمانی

 96/0 فرايند توسعة فردی

 96/0 ای توسعة فردیراهبرده

 95/0 توسعة شخصی

 96/0 ایتوسعة حرفه

 98/0 کل پرسشنامه

 های پژوهشیافته

قبل از پرداختن به هدف، نتايج  بیان شده است.های پژوهش با تمرکز بر تحقق هدف پژوهش يافته

نسیت ج زمینةدهندگان در شناختی پاسختوصیفی پژوهش نیز آورده شده است: نتايج آمار جمعیت

دهندگان ( از پاسخدرصد9/13نفر ) 20دهندگان زن و ( از پاسخدرصد 1/86نفر ) 124دهد که نشان می

 باشند. مرد می

های پژوهش حاکی از خدمت، يافته ةدهندگان بر حسب متغیر سابقتوزيع فراوانی پاسخ زمینةدر 

 25تا 21سال،20تا  16ال،س 15تا  11سال،  10تا  5خدمت بین  ةآن است که معلمان دارای سابق

درصد  9/29و  درصد 2/22، درصد 5/12، درصد 4/17، درصد 1/11، درصد 9/6سال به باال 25سال و 

دهندگان بر حسب تحصیالت، اند. توزيع فراوانی پاسخآماری را به خود اختصاص داده ةاز حجم نمون

، کارشناسی، ارشد و دکتری به های پژوهش حاکی از آن است که معلمان دارای مدرک کاردانیيافته

دهند آماری را تشکیل می ةدرصد از حجم نمون4و  درصد 26، درصد 66/26، درصد 66/41 ،ترتیب

بینايی،  ةديدشنوايی، آسیب ةديدتوان ذهنی، آسیبآموزی کمهای دانشمعلمان با گروه ،و در نهايت

، درصد 8/2، درصد 9/4، درصد 7/50 حرکتی-يادگیری، اتیسم، چندمعلولیتی و جسمی ةمشکالت ويژ
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 اند.آماری را به خود اختصاص داده ةاز حجم نمون درصد 8/2و درصد 6/7، درصد 8/2، درصد 5/28

افزار لیزرل اجرا معلمان استثنايی مدل ساختاری آن از طريق نرمة توسعة فردی برای برازش ساز

مان استثنايی محاسبه و گزارش شده معلتوسعة فردی  د. ابتدا جدول همبستگی ابعادشو برازش 

 . استهمبستگی باالی اين عوامل  دهندةاست که نشان
 

 . جدول همبستگی ابعاد توسعة فردی3جدول 

 مؤلفه متغیر/ 1 2 3 4 5 6

 عوامل فردی .1 1     

 عوامل سازمانی .2 76/0** 1    

 فردی ةفرايند توسع .3 80/0** 85/0** 1   

 فردی ةراهبردهای توسع .4 50/0** 60/0** 68/0** 1  

 شخصی ةتوسع .5 84/0** 74/0** 79/0** 53/0** 1 

 ایحرفه ةتوسع .6 82/0** 68/0** 73/0** 41/0** 86/0** 1

 05/0معناداری در سطح  *   01/0معناداری در سطح  **  

ها بی با دادهدهد مدل از برازش نسبتًا خونشان می معلمان استثنايیتوسعة فردی  مدلبرازش 

های برازش شاخص بايدمنظور بررسی وضعیت برازش يک مدل ساختاری برخوردار است. به

های واقعی . در طی اين بررسی هر شاخص که از جهتی خاص، به تناسب مدل و دادهبررسی شوند

 شود.معناداری، قضاوت می ةپردازد براساس يک بازمی

های برازندگی مانند نسبت مجذور خی به اخص، بررسی شپس از حذف خطاهای کوواريانس

بونت -بنتلر ة(، شاخص برازش هنجارنشدCFI(، شاخص برازش تطبیقی )(χ2/dfآزادی  ةدرج

(PNFI( جذر میانگین مجذورات خطای تقريب ،)(RMSEA ( و شاخص برازندگی هنجارشدهNFI )

 (.2شکل و  4)جدول  ها برخوردار استدهند مدل از برازش نسبتاً خوبی با دادهنشان می
 

 معلمان استثناییتوسعة فردی  های برازش مدل. شاخص4جدول 

 df2χ PNFI CFI RMSEA NNFI IFI/ شاخص برازندگی

 0-1 >9/0 >1/0 >9/0 >9/0 5 -1 دامنة پذيرش

 91/0 91/0 099/0 90/0 90/0 97/2 شدهمقدار محاسبه
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 )ضرایب مسیر( معلمان استثناییعة فردی توس . مدل معادالت ساختاری2شکل 

استفاده شد. از آنجا که  t-valueيا همان تیآزمون  ةبررسی معناداربودن روابط مدل، از آمار برای

از  value-t اگر میزان مقادير حاصله با آزمون ،بررسی شده، بنابراين 05/0 معناداری در سطح خطای

 نیست.  معنادار ةتر محاسبه شود، رابطکوچک 96/1±

، عوامل سببازمانی و 24/4 برابر با شببده میان عوامل فردی و فرايندمحاسبببه آمارة تیمقدار 

، 52/7 برابر با شببخصببی ةراهبرد و توسببع 60/8 برابر با ، فرايند و راهبردها06/6 برابر با فرايند

 معنادار است. 05/0دست آمده که در سطح به 25/6 برابر با ایحرفه ةراهبرد و توسع

معلمان استثنايی تأثیرگذار بوده توسعة فردی  ( بر فرايندγ=36/0بر اين اساس، عوامل فردی )
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 ( بر راهبردهایβ=82/0(، بر فرايند تأثیرگذار بوده است. فرايند نیز )γ=60/0است. عوامل سازمانی )

( β=68/0شخصی ) ةبر توسعتوسعة فردی  راهبردهای ،تأثیرگذار بوده است. همچنینتوسعة فردی 

 تأثیرگذار بوده است.  (β=58/0)ای حرفه ةو بر توسع
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 شده در مدل. مسیرهای بررسی5جدول 

 وضعیت ضریب رگرسیون مقدار آمارة آزمون مسیر

 معنادار 36/0مستقیم  **4/24 عة فردیفرايند توس          عوامل فردی   

 معنادار 60/0مستقیم **6/06 فرايند توسعة فردی         عوامل سازمانی   

 معنادار 82/0مستقیم **8/60 راهبردهای توسعة فردی        فرايند    

 معنادار 68/0مستقیم  **7/52 توسعة شخصی         راهبردها   

 معنادار 58/0مستقیم  **6/25 ایوسعة حرفهت         راهبردها   
 (P>05/0معناداری در سطح ) *(   P>01/0معناداری در سطح ) **  

 گیریبحث و نتیجه

معلمان استثنايی استان همدان توسعة فردی  يابی معادالت ساختاریپژوهش حاضر با هدف مدل

ختلفی مورد توجه بوده است. از های مهای اين پژوهش در پژوهشانجام شده است. اهمیت و يافته

(، 2019(، سیالندر و استیگمر )2019های بازکس و بايراک )پژوهشتوان به ها میجمله اين پژوهش

و (، 1397پور و همکاران )(، قلی1398) ، خراسانی و کامکاری(، کمیزی2019الم و همکاران )

معلمان استثنايی توسعة فردی  تکا برایکرد. دستیابی به مدلی قابل ا ( اشاره1397)جعفری و همکاران 

دهد که که نیاز مداومی به توسعه و يادگیری دارند، ضرورت پرداختن به اين موضوع را نشان می

در قالب يک مدل توسعة فردی  های مختلفعرصه کردنپژوهش حاضر بر آن شد با مشخص

 ساختاری، به اين ضرورت جامه عمل بپوشاند.

ها خوب مدل با داده معلمان استثنايی نشان از برازش نسبتاًسعة فردی تو بررسی مدل ساختاری

تأثیرگذار بوده است. معلمان استثنايی توسعة فردی  بر فرايندداشته است. براين اساس، عوامل فردی 

درونی، خودکارآمدی، منبع  ةانگیزتری از جمله معلمانی که از عوامل فردی مناسب ،به عبارت ديگر

اند، احتمال تأثیرگذاری نگری برخوردار بوده، امید، خودتنظیمی، تفکر انتقادی و آيندهکنترل درونی

پور و همکاران (، قلی1398آنان بیشتر خواهد بود. کمیزی و همکاران )توسعة فردی  بر فرايند

 اند.صحه گذاشتهتوسعة فردی  ها بر( و ديگر پژوهش1397جعفری و همکاران )و (، 1397)

انی بر فرايند تأثیرگذار بوده است. اين بدين معناست که هرچه بستر سازمانی ازجمله عوامل سازم
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تفويض اختیار، نظام مديريت عملکرد، حمايت سازمانی، توانمندی مديران مدارس و فرهنگ 

معلمان بیشتر خواهد توسعة فردی  مهیا باشد، امکان تأثیرگذاری بر فرايندتوسعة فردی  برای سازمانی

( به الزامات 1397پور و همکاران )هايی از قلیپژوهشهايی از جمله امل سازمانی در پژوهشبود. عو

بدون حمايت مدارس استثنايی برای معلمان رخ نخواهد داد، توسعة فردی  اند.سازمانی اشاره کرده

. را مداومت بخشندتوسعة فردی  بدون حمايت مدارس و بسترآفرينی، معلمان نخواهند توانست

 رود.به شمار میتوسعة فردی  عوامل سازمانی از ديگر ابعاد مهمبراين، بنا

تأثیرگذار بوده اسببت. به عبارت توسببعة فردی  در مدل سبباختاری، فرايند نیز بر راهبردهای

شناسايی وضع موجود فرد، شناسايی هايی شامل از جمله گامتوسعة فردی  ديگر، هرچه فرايند

ستگی شاي سازمان، هدفهای فرد، تفاوظايف و  سازمان، تأمین منابع و هم فرد و  گذاری فرد و 

سعه، اجرای فعالیتريزی فعالیتامکانات، برنامه سعه، خودارزيابی و برنامههای تو های های تو

صالحی شتر بر راهبردهای ا شد، بی سعة فردی  قوی تر با گذارد. کمیزی و همکاران تأثیر میتو

 را و روابط نیازهای سبببازمان، اهداف و پیامدها و بازخوردها(، نیز بر پیامدها، بازخورد 1398)

 نشان داده است. ،ای استکه به نوعی ارتباطات فرايندی و نتیجه

ای تأثیرگذار بوده است. حرفه ةشخصی و بر توسع ةبر توسعتوسعة فردی  راهبردهای ،چنینمه

های نوين پروری، آموزششايستهها، استعداد ةتوسعاين بدان معناست که اگر راهبردهايی از جمله 

ای معلمان بیشتر شخصی و حرفه ةو کارتیمی در مدارس بیشتر رخ بدهد، امکان تأثیرگذاری بر توسع

آوری، خودشکوفايی، خوداحترامی، شخصی از جمله خالقیت، تاب ةخواهد شد و توسع

ای، تدريس سی حرفهای از جمله خودشناخوديادگیرندگی، خودهدايتی و خوداتکايی و توسعه حرفه

. بازاکس و بايراک تری رخ خواهد دادای به شکل مناسبای و ارتباطات حرفهای، تعهد حرفهحرفه

ساختار، سؤاالت، مدل تدريس، کاربست، ( نیز در پژوهش خود به توسعة عواملی از جمله 2019)

 کالس به عنوان يک محیط يادگیری و ارزيابی تأکید کرده است.

معلمان استثنايی ارائه توسعة فردی  شد، پیشنهادهايی کاربردی برای ارتقای بیان براساس آنچه

 خته شده است:اها پردشود که در ادامه بدانمی
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 . بنابراين،معلمان استثنايی، عوامل فردی بر توسعه اثرگذار بوده استتوسعة فردی  در مدل - 

ه آمادگی و تمايل و ظرفیت آنان را اين عوامل در معلمان استثنايی ک ةهر اقدامی برای توسع

 شود.را افزايش دهد توصیه میتوسعة فردی  آمیز به فرايندبرای ورود موفقیت

درونی، خودکارآمدی، امید، تقويت منبع کنترل  ةعوامل فردی از طريق تقويت انگیز ةتوسع -

توسعة  شی درشود. هر تالتوصیه می درونی، خودتنظیمی، خودانتقادی و امید به آينده قوياً

نداشته باشد، توسعة فردی  ابتدا ريشه در عوامل فردی دارد و تا فرد آمادگی اولیه برایفردی 

 توسعه شروع نخواهد شد. 

شناختی، تعدادی شناختی و تعدادی مربوط به فردی، عوامل روان ةتعدادی از عوامل توسع -

ها، مورد آن ةين عوامل و توسعتوجه به ماهیت ا . بنابراين،های معلمان بوده استديدگاه

 تأکید است.

 از اين .معلمان استثنايی تأثیرگذار بوده استتوسعة فردی  بر راهبردهایتوسعة فردی  فرايند -

هايی از جمله فردی، با پرداختن به مؤلفه ةشود که با تقويت فرايند توسعپیشنهاد می ،رو

گذاری فرد و هدف های فرد، تفاهمیی وضع موجود فرد، شناسايی وظايف و شايستگيشناسا

 ،ها و در نهايتهای توسعه و اجرای آنريزی فعالیتو سازمان، تأمین منابع و امکانات، برنامه

صورت، و بدين کرده را تقويتتوسعة فردی  اصالحی، فرايند ةخودارزيابی و تدوين برنام

 د.کن در معلمان را تقويتتوسعة فردی  کارگیری راهبردهایامکان به

 ی،به عبارت .شخصی معلمان استنثنايی تأثیرگذار بوده است ةبر توسعتوسعة فردی  راهبردهای -

 شخصی او تأثیر ةبر توسع ،کنداستفاده میتوسعة فردی  هنگامی که يک معلم از راهبردهای

 ةتوجه به راهبردهايی از جمله توسع ،رو آورد. از اينگذاشته و نتايجی را به وجود می

 عنوان راهبردهايی که ظرف و فضایهای نوين، کارتیمی بهپروری، آموزشعدادها، شايستهاست

 شود.کند، توصیه میايجاد میتوسعة فردی 

 ،عبارتیثنايی نیز تأثیرگذار بوده است. بهای معلمان استحرفه ةبر توسعتوسعة فردی  راهبردهای -

نیز  ای اوحرفه ةبر توسع ،کنداده میاستفتوسعة فردی  هنگامی که يک معلم از راهبردهای

 ةتوجه به راهبردهايی از جمله توسع ،رو آورد. از اينگذاشته و نتايجی را به وجود می تأثیر
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تیمی به عنوان راهبردهايی که ظرف و  های نوين، کارپروری، آموزشاستعدادها، شايسته

ای معلمان استثنايی توصیه حرفه ةکند، به منظور تقويت توسعايجاد میتوسعة فردی  فضای

 شود.می

ای معلمان استثنايی شخصی و حرفه ةتواند سبب توسعمیتوسعة فردی  فرايند و راهبردهای -

است توسعة فردی  ای در فرايندکردن به اهداف شخصی و حرفهاين کار، توجهة د و الزمشو

 ها ايجاد شود.تا توازنی معقول بین فرد و حرفه و رشد در آن

معلمان استثنايی خواهد  ةثیر خود را بر بالندگی و توسعأدرستی تهنگامی بهتوسعة فردی  دلم -

ها و ابعاد آن يعنی تمامی مؤلفه ،گرا و سیستمی بر مدل حاکم باشدگذاشته که ديدگاهی کل

توسعة  چگونگی انجامتوسعة فردی  يکپارچه مورد توجه قرار گیرد. فرايند یسان سیستم به

فردی، ة کردن هدف توسعای با مشخصشخصی و حرفه ةکند. توسعتضمین میرا فردی 

دهد و عوامل فردی و سازمانی، سبب را افزايش میترکردن توسعة فردی امکان اثربخش

مهیا شود و معلمان استثنايی بتوانند با توسعة فردی  شود بستر و شرايط مناسب برایمی

 از جانب مدرسه به رشد و بالندگی بپردازند.ظرفیت بیشتری چه از جانب خودشان و چه 
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