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1 Renard 

 مقدمه
دغدغه مدیران جلوگیری از ترین در حال حاضر یکی از بزرگ

له منزبهوری و توانمندسازی عامل انسانی ، افزایش بهرهاتالف منابع
بهترین مزیت رقابتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و بهبود 

امروزه  .(1است )باشد که از اهمیت بسیاری برخوردار عملکرد می
( 2ها با تغییرات گسترده، سریع و پیچیده )به دلیل مواجهه سازمان

ماهیت و نقش انسان نسبت به گذشته اهمیت بیشتری پیداکرده و 
تری در بحث نیروی ها را به اتخاذ رویکردهای نوینناگزیر سازمان

بایست توجه که میچنان(؛ آن3انسانی و آموزش ملزم نموده است )
به یادگیری چگونگی اشتغال و موفقیت در زندگی   تریگسترده

ضرورت برخورداری (. در این راستا با توجه به4)کاری داشته باشند 
سازمان از تولید و سودآوری و برقراری تعادل میان این دو از طریق 

ری گتوانمندسازی مدیران، مربیفرایندها و توسعه و پشتیبانی از 
رو، و ازاین (5)جامه عمل پوشانده  تواند این مهم رامدیریتی می

ی ترگری و کاربرد آن نیازمند توجه جدیکاربست فرهنگ مربی
کارگیری این شیوه در میان رهبران و کارکنان ؛ تا آنجا که بهباشدمی

کارشناسان، یکی از چشمگیری برخوردار گردیده و از محبوبیت 
 (. 6اند )تههای مدیران موفق را مربی خوب بودن بیان داشویژگی

عنوان روشی برای های اخیر بهپذیری در سالگری برای انعطافمربی
حمایت از رهبران ( و 2005، 1)ریناردایجاد سازگاری افراد با محیط 

برانگیز و غالباً تنظیمات سازمانی در مواجهه با محیط کار چالش
 گری(. مربی7شده است )ثبات به موضوعی موردتوجه واقعبسیار بی

صورت ( و به8تواند یک عنصر کلیدی در توسعه مدیران باشد )می
هدایت و تحقق  ،شناسایی ٔ  نوعی رابطه تعاملی به افراد درزمینه

تر ازآنچه خود قادر به انجام آن شان سریعاهداف شخصی و شغلی
ی از رویکردهای نوین کعنوان یبه گری(. مربی9کند )هستند کمک 

( و همچنین ابزاری بسیار مهم 10انسانی ) در ارتقای عملکرد نیروی
که نمادی  (11) بشمار آید هابرای ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان

ای کارکنان در نظر گرفته از حمایت سازمان نسبت به خود توسعه
های شایستگی در نظام ( که1390بابایی زکلیکی و شیخ، ) شودمی

نقش مؤثری در محور موردتوجه قرارگرفته و بر همین اساس 
 (. 12های آموزشی و بهسازی نیروی انسانی داشته باشد )فعالیت

ها، گری هم مدیران و هم همه ذینفعان اعم از شرکتبا اجرای مربی
های واسطه کم اثر بودن روشبرند. اما بهها از آن سود میسازمان

ری گکارگیری و کاربست مربیوپرورش مدیران، بهسنتی آموزش
توان به پیامدهای آن نظیر افزایش طلبد که میشتری را میتوجه بی

ر، ی ،یادگیری بیشتخودشناس نفس،عملکرد شغلی، تقویت اعتمادبه
 ی از اشتباهات،ریادگی ی،خودباور ایجاد خودآگاهی،

 سوی یادگیری،پذیری و میل دادن افراد به چالش ،پذیریمسئولیت
و سازمانی مدیران را  یافته و زمینه توسعه فردیو عمل دست رشد

به استقرار رفتار شهروند سازمانی کمک کرد  ( و13) فراهم آورد
شماری های بیتوجهی به این مهم،  خسارت( که در صورت بی14)

با توجه به مطالب ها قرار خواهد گرفت. فراسوی سازمان
 تیاز اهم یتیریگری مدکه موضوع مربی افتیتوان درشده، میعنوان

موضوع، ضرورت دارد  نیبرخوردار بوده و پرداختن به ا یادیز
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  و همکاران                 رخانیش دیمج  200

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 و یوپرورش در توسعه فرهنگآموزش ینقش محور لیویژه به دلبه
 د.یابمی یشتریگری ضرورت ب( نقش مربی15جامعه ) یعلم شرفتیپ

وپرورش، مدیران در حل اما به دلیل اینکه بنا بر نظر وزیر آموزش
در حال حاضر مدیریت  مشکالت ضعیف هستند و به گفته وی

ها و ثبات مدیران، مهارتوپرورش در تمام سطوح اعم از آموزش
برد؛ و میرنج  سازمانیهای بروندخالت و های مدیریتیقابلیت

گری در کشور ما از پیشینه تاریخی همچنین علیرغم اینکه مربی
سازمانی و به  تجاری، فرآیندهای مطلوبی برخوردار بوده و در اکثر

 -های بسیار دور، روش استادها از سالرتی در تمامی عرصهعبا
(، 16شاگردی رواج داشته، این روش کمتر مورداستفاده قرارگرفته )

 یگریهای ارتقاء مربشاخص یابیارزمحقق را بر آن داشت تا به 
بپردازد. در این راستا این پژوهش باهدف  مدارس شهر تهران رانیمد

و  مدارس شهر تهران رانیمد یگریمربارتقاء های شناسایی شاخص
ها صورت گرفته است. بر همین اساس سؤاالت در ادامه ارزیابی آن

 شود:پژوهش به شرح زیر مطرح می
مدارس  رانیمد یریگ یها و ابعاد مربها، مؤلفهشاخص -

 اند؟کدم وپرورش شهر تهرانآموزش
ورش وپرمدارس آموزش رانیمد یریگ یعوامل اثرگذار بر مرب -

 اند؟کدم شهر تهران
و عوامل اثرگذار بر  یریگ یها و ابعاد مربموجود مؤلفه تیوضع -

 چگونه است؟ وپرورش شهر تهرانمدارس آموزش رانیآن در مد
 رانیگری مدشده بر مربیاز عوامل اثرگذار شناسایی کیتأثیر هر -

 چگونه است؟ وپرورش شهر تهرانمدارس آموزش
 

 چارچوب نظری
 نیا یگری را در برگرفته است. حت، عبارت مربییاز آشفتگ ییایدر

 یای مربگونهنکرده؛ به دایهای لغات راه پعبارت هنوز به فرهنگ
چیز اسم ، هیچ کیغیراز شده است و بههمان آموزنده تعریف

رسد سقراط وجود ندارد. به نظر می تیفعال نیراجع به ا یدیجد
 من  ،بدهم ادی یزیتوانم به افراد چنمی: من باشدکننده تعریف نیاول

 فیقول توصنقل نیدارم. اها را به فکر کردن وام آنتوانمی فقط
 وجود لیاز دال یکی یبه نظر جمال. گری استاز اصول مربی یخوب

 نییتب یها برااز مربی یاریاست که بس نیگری اابهام در واژه مربی
. (17) کنندعنوان خود اضافه میرا به یشان صفاتکاری نهیزم
 رگید یاریو بس یکار ،ییاجرا یهاتوان به مربیمثال، میعنوانبه

دارد که در سال می انیب یاشاره کرد. او در ادامه به نقل از گالو
 یابد کههاروارد درمی سیتن یورزش میت ی، مرب یگالو میت 1970

تری تا آموزش اثرات مؤثر یریادگی یآموزش روش و چگونگ
ا فراهم ر یشتریب تیهای پرتاب توپ به همراه داشته و موفقتکنیک

 نانکیاو در ذهن باز بیترین رقرسد بزرگمی جهینت نیآورده و به ا
د تا نمایتالش می سیتن یذهن یبا عنوان باز یداشته و در کتاب یجا

جان  نیدهد. همچن میتعم یکار و زندگ طهیاصول آموختن را به ح
ار بشم یای مسابقات رانندگحرفه شتازانیاز پ یکیکه  تموریو

به  یاریگری قائل بود توجه بسمربی یکه برا یتیاهم لیآمد به دلمی
موضوع  نیرا در ا شیخو یکار یکه زندگچنانگری داشت آنمربی
 . نمود یسپر

 کردن فراهم از فراتر چیزی از مرکب عملکرد گریمربی

 به اشاره که فرایندی است و است توصیه یا نصیحت بازخورد،

 هدایت برای اثربخش و سیستماتیک رویکرد و رفتار در بصیرت

 عملکرد گریمربی اساس و بنیاد بازخورد، دارد؛زیرا تغییر به افراد

 گوش ارتباطات مثل و فردی بین هایمهارت نیازمند که است

 (18) است عملکرد تحلیل بیان و تحلیلی هایتکنیک ،فعال دادن
گری مربیکننده یادگیری خودمحور است. گری، تسهیلمربی

سازد تا بتوانند راهکارهای فرآیندی است که افراد را قادر می
ها برای شخصیت خودشان را بیابند و مطابق با آن همخوان و متناسب

مربی و مراجع صورت  عمل کنند. این فرآیند از طریق دیالوگی بین
ری تتر و دید واضحشود مراجع افق دید وسیعمیپذیرد که باعث می

ها به افکارش، احساساتش، رفتارش و دیگر افراد و موقعیت نسبت
را اجها قابلو هم برای گروه گری که هم برای افرادپیدا کند. مربی

گری به خودآگاهی و یادگیری خودگرد  است، از طریق پرسش
ای اطالعات( )نه مجموعه فرآیند عنوان یکبهگری مربی. انجامدمی

آفرینی نماید و تواند نقشبرای رفع مشکالت فرد یا سازمان می
های الزم بوده و روی یک مربی محتاج توانمندی در مهارتازاین

یادگیری مجهز نماید  -بایست مربّیان خود را تنها به مهارت خودمی
(17 .) 

 ریداشتند که متغ انیخود ب قیدر تحقی و همکاران ریام ینیحس
همکاران،  یبر خون گرم یارشد تأثیر معنادار رانیگری مدمربی

پژوهش  هاییافتهدارد.  یجایی شغلهای همکاران و جابهشایستگی
 یتأثیر رو نیشتریب یارشد دارا ریگری مددهد مربینشان می
ان همکار یخونگرم ریتأثیر متغ نیهمکاران بوده و همچن یخونگرم

 یآذر و سهراب یحی. فصشودیرد م زیشغل ن ییجابجا ریمتغ یروبر 
 انیسازمان ب تیریگری در مدبا عنوان نقش مربی شیخو قیدر تحق

کننده تواند تبیینمی یانسان یرویبا ن ریمد انیداشتند که  تعامل م
 اتیمهم در ادب نی. ا(19) به اهداف سازمان باشد یابیدست زانیم

موردبررسی قرارگرفته است و  ،گریمربی نوانتحت ع قیتحق
 تیریمد جادیتواند در اگری میشواهد داللت بر آن دارد که مربی

 تیحائز اهم ،یسازمان یمناسب رفتار تیریمطلوب و مد یسازمان
ه تواند بهای مختلف کاربرد داشته و میدر حیطه ،گریباشد. مربی

اشد. گر ب یاری ژوهشگرانو پ رانیمد یشناخت نشیدانش و ب شیافزا
 ر،ییتغ یبرا رانیمد ازیگری: نتحت عنوان مربی یقیدر تحق انیجالل

 یو سازمان یمیت ،یفرد یایگری با حصول مزاکه مربی افتیدر
ها مهارت شیها جهت افزافرصت صیتواند هم افراد را در تشخمی

ها و حلراه افتنیتجارت را در  یایو عملکرد توانا سازد و هم دن
در  یصابر قدرتمند سازد. داریپا راتییتغ کسبهای خاص در بینش
وجه با ت یگری در عملکرد شغلهای مربیبا عنوان اثر مهارت یقیتحق

وپرورش شهر در کارکنان آموزش یاای اخالق حرفهبه نقش واسطه
 یهااز مؤلفه فهیفرد نسبت به وظ تیکه ارجح افتیدر رجندیب

را دارا بوده و  یبینی عملکرد شغلپیش تیابلگری قمربی
ارتباط  یبا عملکرد شغل میرمستقیطور غگری بهمربی ،دیگرعبارتیبه

ی گرعنوان تأثیر مربیبه یقی( در تحق20) و همکاران دارد. رستگار
 یازتوانمندس انجیینوآورانه پرستاران: نقش م یبر رفتارها تییریمد

گری های مربیکه مؤلفه افتندیشناختی و وضوح نقش درروان
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 نوآورانه پرستاران یبر رفتارها یتأثیر مثبت و معنادار یتیریمد
ه ابهام، توسع رشیپذ ،یتیریگری مدهای مربیمؤلفه انیدارند و در م

گری بیمر نیتأثیر رادارند. همچن نیشتریو ارتباطات باز ب التیتسه
ر ب زیشناختی و وضوح نقش نروان یتوانمندساز قیاز طر یتیریمد

تواند موجب دارد و می ینوآورانه تأثیر مثبت و معنادار یرفتارها
 نوآورانه در پرستاران گردد.  یبروز رفتارها

 
 مواد روش ها

های ارتقاء شاخص یابیارزباهدف ازآنجاکه پژوهش حاضر 
، روش صورت گرفته است مدارس شهر تهران رانیمد یگریمرب

 ،یازنظر هدف کاربرد ،یدانیم-ایکتابخانه طیمح ثیح پژوهش از

پژوهش  یو ازنظر روش اجرا یداده مقطع یازنظر زمان گردآور
 هیکلجامعه آماری پژوهش حاضر را  .باشدمی یشیمایپ-یفیتوص
 نفر 2250وپرورش شهر تهران به تعداد مدارس آموزش رانیمد

نفر با استفاده از فرمول کوکران  328تشکیل دادند. در این راستا 
ای تصادفی انتخاب شدند. گیری طبقهعنوان نمونه و با روش نمونهبه

 دهندگان به شرح زیر است: اطالعات جمعیت شناختی پاسخ
 
 
 
 

 

 های جمعیت شناختی نمونه پژوهش: ویژگی1جدول 
 فراوانی طبقه متغیر فراوانی طبقه متغیر

 تحصیالت

 کارشناسی
170 

 

 سن

 16 سال 30تر از پایین

 66 سال 40تا  31

 180 سال 50تا  41 113 کارشناسی ارشد

 45 دکترا
 66 سال 50باالی 

 جنسیت

 126 زن

 سابقه کار 202 مرد

 29 سال 3زیر 

 22 سال 5تا  4

 110 10تا  6

 167 11باالی 

 
ای های کتابخانهآوری اطالعات از روشدر این پژوهش جهت جمع

العه بر مطو میدانی استفاده شد. در ابتدا و در بخش میدانی، با تکیه

ها شناسایی گری مدیران و عوامل مؤثر بر آنهای مربیمتون، شاخص
 شده است. ها در جدول زیر ارائهشدند. این شاخص

 
 

 گری مدیراندهنده مربی: عوامل اثرگذار و عوامل تشکیل2جدول 
 هاتعداد شاخص مؤلفه هاسازه

 
 

 گری مدیرانمربی

 12 های فردیویژگی

 5 های سازمانیویژگی

 3 الزامات سازمانی

 4 الزامات قانونی

 3 عوامل فرهنگی

 3 ایعوامل زمینه

 
 
 

 عوامل اثرگذار

 3 های فردیمحدودیت

 5 موانع اطالعاتی

 3 گریفرهنگ مربی

 6 شرایط دانش آموزان و مدیران

 3 آموزش مدیران

 3 محیط

 3 ایهای بودجهمحدودیت
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

آوری همچنین در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه برای جمع
اطالعات استفاده شد. برای بررسی روایی ابزار تحقیق از روایی سازه 
و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد بار عاملی برای 

است. درنتیجه  1.6و معناداری باالی  0.3ها باالی تمامی شاخص
وایی مطلوبی برخوردار هستند. همچنین های پژوهش از رشاخص

شده نشان داد این بررسی روایی همگرا و میانگین واریانس استخراج

است. همچنین پایایی ابزار  0.5ضریب برای تمامی متغیرها باالی 
وجه گیری شد. با تتحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اندازه

توان گفت بود می 0.7ی به اینکه این ضریب برای تمامی ابعاد باال
 نیانگیمپایایی پرسشنامه مطلوب است. پایایی ترکیبی نیز بیشتر از 

 باشد.می شدهاستخراج انسیوار
 

 

 شده و ضریب پایایی ترکیبی: ضریب میانگین واریانس استخراج3جدول 
 شدهاستخراج یانسوار یانگینم یبیترک یاییپا مؤلفه هاسازه

 
 
 
 هامؤلفه

 0.61 0.801 های فردیویژگی

 0.57 0.889 های سازمانیویژگی

 0.66 0.816 الزامات سازمانی

 0.56 0.836 الزامات قانونی

 0.59 0.847 عوامل فرهنگی

 0.65 0.862 ایعوامل زمینه

 
 
 

 عوامل مؤثر

 0.63 0.794 های فردیمحدودیت
 0.69 0.886 موانع اطالعاتی

 0.57 0.894 گریفرهنگ مربی
 0.63 0.867 شرایط دانش آموزان و مدیران

 0.57 0.855 آموزش مدیران
 0.66 0.891 محیط

 0.63 0.794 ایهای بودجهمحدودیت

 
جهت بررسی نرمال بودن داده نیز از آزمون کلموگروف اسمیرنوف 

وتحلیل اطالعات استفاده شد. همچنین برای بررسی و تجزیه
تک نمونه و همچنین روش  tآمده از آمار توصیفی و آزمون دستبه

 بهره گرفته شد.  smartPLSافزار حداقل مربعات جزئی و نرم
 

 هایافته
برای توصیف متغیرهای پژوهش از آمار توصیفی استفاده شد. در ابتدا 
تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده  یفیهای توصدر روش

 ،یو پراکندگ یهای مرکزشاخص ر؛ینظ یفیآمار توص یاز ابزارها
 تیامر به شفاف نیپرداخته شود، تا ا قیتحق یهاداده فیبه توص

همه  یبرا یفیآمار توص شامل ریموضوع کمک کند. جدول ز
جدول به کمک  نی. ارقام اتهس قیکاررفته در تحقبه یرهایمتغ
 اند.شدهمحاسبه Spssافزار نرم
 
 

 

 قیتحق یرهایمتغ یفیآمار توص: 4جدول 
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -0.394 0.119 0.430 3.274 های فردیویژگی

 1.472 -0.577 0.466 3.839 های سازمانیویژگی

 0.439 -0.300 0.584 3.919 الزامات سازمانی

 0.052 -0.131 0.570 3.673 الزامات قانونی

 -0.272 -0.613 0.925 3.016 عوامل فرهنگی

 -0.305 -0.404 0.783 2.959 ایعوامل زمینه

 -0.832 -0.193 1.036 2.802 های فردیمحدودیت
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 -0.461 0.138 0.502 3.549 موانع اطالعاتی

 0.733 -0.536 0.564 3.752 گریفرهنگ مربی

 0.869 -0.579 0.585 3.915 آموزش مدیران

 0.491 -0.326 0.454 3.871 شرایط دانش آموزان و مدیران

 1.301 -0.647 0.600 3.726 محیط

 0.879 -0.589 0.595 3.925 ایهای بودجهمحدودیت

ای و جز عوامل زمینهبر اساس نتایج میانگین تمامی متغیرها به
ها دهد اغلب پاسخاست که نشان می 3های فردی باالی محدودیت

اند. همچنین میزان چولگی و کشیدگی بوده 3در این متغیرها باالی 
دهد قرار دارد که نشان می -2و  2برای تمامی متغیرها در بازه 

 نرمالی هستند. ها دارای توزیع داده
عالوه بر چولگی و کشیدگی، در این تحقیق از آزمون کلموگروف 

شده است. ها استفادهاسمیرنوف نیز برای سنجش نرمال بودن داده
 شود: صورت زیر تنظیم میهای آماری بهبرای این آزمون فرض

H0.متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند : 
H1وزیع نرمال نیستند.: متغیرهای تحقیق دارای ت 

 
 ها: آزمون نرمال بودن داده5جدول 

 کلموگروف اسمیرنوف  متغیر

 0.090 های فردیویژگی

 0.131 های سازمانیویژگی

 0.137 الزامات سازمانی

 0.116 الزامات قانونی

 0.179 عوامل فرهنگی

 0.146 ایعوامل زمینه

 0.133 های فردیمحدودیت

 0.110 موانع اطالعاتی

 0.155 گریفرهنگ مربی

 0.149 آموزش مدیران

 0.116 شرایط دانش آموزان و مدیران

 0.216 محیط

 0.149 ایهای بودجهمحدودیت

 
با توجه به اینکه میزان آماره آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای 

است،  دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی  05/0تمامی متغیرها باالتر از 
های دیگر توزیع دادهعبارتها وجود ندارد. بهبودن دادهبر نرمال 

 های پارامتریک را اجرا کرد.توان آزمونتحقیق نرمال بوده و می
شده به چه میزان های شناساییبرای اینکه بدانیم وضعیت مؤلفه

رها ای متغیها و مقیاس فاصلهاست، با توجه به نرمال بودن توزیع داده
ای استفاده شد. در این قسمت با توجه به اینکه هنمونتک-tاز آزمون 

ای است، ارزش عددی برای مقایسه با آماره تی را درجه 5مقیاس 
در نظر گرفتیم. در ادامه فرض صفر و پژوهش برای این سؤال  3عدد 

 آورده شده است:
: µ0H = 3 
: µ1H ≠ 3 

 ای در جدول زیر آورده شده است.نتیجه آزمون تی تک نمونه
 

 

 tنتایج آزمون : 6جدول 

 مؤلفه

 3ارزش آزمون = 

 اختالف میانگین معناداری مقدار تی
 از اختالف % 95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

 3.32 3.22 3.27 0.000 13.86 های فردیویژگی

 3.89 3.78 3.83 0.000 14.27 های سازمانیویژگی

 3.98 3.58 3.91 0.000 12.80 الزامات سازمانی

 3.73 3.61 3.67 0.000 16.77 الزامات قانونی

 3.11 2.91 3.01 0.000 5.06 عوامل فرهنگی

 3.04 2.87 2.95 0.000 6.47 ایعوامل زمینه

 2.91 2.68 2.80 0.000 4.96 های فردیمحدودیت

 0.11 3.49 3.54 0.000 12.95 موانع اطالعاتی

 3.6 0.10 3.75 0.000 12.46 گریفرهنگ مربی
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 3.81 3.69 3.91 0.000 12.11 آموزش مدیران

 3.97 3.85 3.87 0.000 15.55 شرایط دانش آموزان و مدیران

 3.91 3.82 3.72 0.000 12.41 محیط

 3.97 3.85 3.91 0.000 12.11 ایهای بودجهمحدودیت

در همه  یسطح معنادار شود،می مشاهده جدول در کهطور همان
درصد  95فرض صفر با  نیباشد و بنابرامی 0.05ها  کمتر از مؤلفه

. شودیها رد و فرض پژوهش تائید ممؤلفه نیا یبرا نانیاطم
ها در حد مطلوب )با توجه به مؤلفه نیا تیوضع ،دیگرعبارتبه

هستند( است. اما با توجه به  بتمث یکه اعداد نیانگیاختالف م
ای و های عوامل زمینهمؤلفه یبرا نیانگیاختالف م نکهیا

توان کمتر است، درنتیجه می 3از مقدار  یکم یهای فردمحدودیت
 در حد متوسط قرار دارد. رهایمتغ نیا تیگفت وضع

از مدل معادالت  رهایمتغ انیروابط م یدر ادامه جهت بررس
 .است ریهای زبه شرح شکل جیبهره گرفته شد. نتا یساختار

 

 
 :ضرایب مسیر مدل پژوهش1شکل 

 
 : نتایج آماره معناداری مدل پژوهش2شکل 
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و  5/0با توجه به اینکه ضرایب مسیر برای تمامی روابط باالی 
توان گفت است، درنتیجه می 96/1همچنین آماره معناداری باالی 

 تمامی روابط معنادار است. 
 

 گیرینتیجه
 رانیمد یگریهای ارتقاء مربشاخص یابیارزپژوهش حاضر باهدف 

، بر مطالعه متونصورت گرفت در ابتدا با تکیه مدارس شهر تهران
گری مدیران معرفی شدند که های مربیعنوان مؤلفهمؤلفه به 6

 الزامات، یسازمان هایویژگی، یهای فردویژگیاند از: عبارت
مطالعات . ایزمینه عواملو  یفرهنگ عوامل قانونی الزامات، یسازمان

کنند که می انیب نیقعمو ی، ازدوران و تانوا ، هاشم تیاسم
 یمانند قدرت تعامل و قدرت انتقال و ریمد یهای فردویژگی
نن تانسکا نیباشند. همچنمی یگری وهای مربیکننده مهارتتعریف

 یمهد ،و همکاران یو همکاران ، گوندرسون و همکاران، موغل
وپرورش و مدارس را آموزش یهای سازمانو همکاران ویژگی یگیب

 بونیدانند. ترومدارس می رانیگری مدهای مربیاز مؤلفه
و تولو، تانسکانن و  یالزامات سازمان زین یوسفیوهمکاران، 

دانند. گری میهای مربیرا از مؤلفه یهمکاران الزامات قانون
صدر و همکاران  ی، محمدیوسفی ،تانسکانن و همکاران نیهمچن

 داند.می رانیمد یگریهای مرباز مؤلفه یکیرا  یعوامل فرهنگ
 یتا حدود زیگله ن ی، قنبرایتانسکانن و همکاران، قرزادندرنهایت 

اشاره  قاتشانیهای مستخرج در پژوهش حاضر در تحقبه شاخص
 اند.نموده

عامل در این تحقیق معرفی  7در رابطه با عوامل اثرگذار همچنین 
 فرهنگ، یاطالعات موانع، یهای فردمحدودیتاند از: شد که عبارت

 طیمح، رانیمد آموزش، رانیدانش آموزان و مد طیشرا، گریمربی
 ،یوسفیتانسکانن و همکاران،  های. یافتهایبودجه هایمحدودیتو 

 ،گله ی، قنبرایانسکانن و همکاران، قرزادن، صدر و همکاران یمحمد
تا  و .... صدر و همکاران ی، محمدنیعموق یازدوران و تانوا، هاشم

 کند.حاصله در پژوهش حاضر را تائید می جینتا یحدود
 کیهر شیبا افزاشد، مشاهده  های پژوهشدر بخش یافتهچنانچه 

مدارس  رانیمد یریگ یشده، مرباز عوامل مؤثر شناسایی
 اگر ییابند. به عبارتمی شیافزا زیوپرورش شهر تهران نآموزش

آموزش  ،گریفرهنگ مربی ،یموانع اطالعات ،یهای فردمحدودیت
 ابند،یبهبود  یطیو عوامل مح رانیمددانش آموزان و  طیشرا ران،یمد
بهبود  زیوپرورش شهر تهران نمدارس آموزش رانیمد یریگ یمرب
 شود:ها زیر ارائه میدر این راستا پیشنهاد یابد.می
زمان منظور ایجاد های مدیران در مدارس بهکاهش مسئولیت -

 بیشتر برای مربیگری مدیران.
وپرورش بایستی الزامات واحد جذب و گزینش ادارات آموزش -

و فیلترهای مناسبی برای جذب مدیران بامهارت مربیگری تدوین 
 نماید.

های گروهی در بین کادر اداری و ترویج کار تیمی و مهارت -
 آموزشی مدارس.

تکلیف شدن قانونی برای مدارس در جهت توسعه  -
 های مربیگری.یرساختز

وپرورش برای رصد های سازمانی در آموزشایجاد سمت -
 عملکرد مربیگری مدیران.

تدوین نقشه راه برای توسعه وظایف مربیگری مدیران در  -
 وپرورش.ادارات آموزش

تجدیدنظر در معماری محیط مدارس و توسعه محیط مدارس  -
وزان و در جهت افزایش شکوفایی استعدادهای مختلف دانش آم

 های مربیگری مدیران.گیری از مهارتامکان بهره
بایستی به مدیران آموزش داده و ارتباط مؤثر  یساز میاصول ت -

 شود.
انتخاب مدیران متناسب بافرهنگ عمومی دانش آموزان تا  -

عنوان یک مربی و دانش تضاد فرهنگی و ارزشی بین مدیران به
 آموزان به وجود نیاید.

های های توانمندیاز کاهنده و مشکالت یهای اجتماعآسیب -
شود تصمیم سازان باشند لذا توصیه میمربیگری مدیران می

وپرورش در جهت بهبود معیشت فرهنگیان اقدامات بیشتری آموزش
 انجام دهند.

تخصیص بودجه آموزشی برای تربیت مدیران از ارکان مهم  -
میم جه تصباشد که بایستی موردتوافزایش توانمندی مربیگری می

 سازان قرار گیرد.

 یدیهای جدپژوهش خود دیدگاه انیآنچه مسلم است محقق در پا
که قصد  یپژوهشگران یتواند راهنمارا خواهد شناخت که می

پژوهش را باب  نیتوان امی نیپژوهش مشابه را دارند باشد. بنابرا
قابل  هایپژوهش. آورد به شمارها از پژوهش یاپاره یبرا یدیجد

های پژوهش در حال حاضر یتددوحبینی با توجه به مپیش
 :اند ازعبارت

در  کنندگیتعدیل ای یانجیتوانند نقش مکه می یعوامل یبررس -
وپرورش شهر تهران مدارس آموزش رانیگری مدمدل ارتقاء مربی

 .داشته باشند
 رانیگری مدهای مدل ارتقاء مربیو شاخص کردن مدل بومی -

 (. وپرورش شهر تهران )مطابق فرهنگ کشور ایرانمدارس آموزش
ها و عوامل مؤثر از چند انتخاب مؤلفه یارهایمع قیتحق نیا در -

 ایارهیتوانند معبعدی می قاتیاند و تحقشدهمنبع مختلف انتخاب
 .رندیها بکار گرا جهت انتخاب شاخص گریید
 رین از ساتوابعدی می قاتیپاسخ به سؤاالت در تحق جهت -

 استفاده نمود. یفاز یدلف لیاز قب یفیک قیهای تحقروش
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