
 

 

  
  

دبیران دوره متوسطه  شناختی روانبا توانمندي  يا حرفه هاي یتصالحبررسی رابطۀ 
  شهرستان شیروان

 3؛ میترا عزتی2؛ جواد پورکریمی1*محمد فرزانه

  
  چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه 
 شناختی رواناي و توانمندي  هاي حرفه صالحیت

یروان صورت گرفته دبیران مقطع متوسطه شهرستان ش
است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نظر 

توصیفی از نوع همبستگی  ها دادهشیوة گردآوري 
کلیه دبیران مقطع متوسطۀ است. جامعۀ آماري شامل 

(پسرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال 
برابر با  آنهاکه تعداد  باشد می 1393 -  94تحصیلی 

استفاده از فرمول کوکران تعداد که با  نفر است 329
عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش  نفر به  177

تصادفی ساده  گیري نمونه، از روش گیري نمونهبراي 
از  ها دادهاستفاده شده است. جهت گردآوري 

 اي کریمی هاي حرفه تعدیل شده صالحیت نامه پرسش
زر اسپریت شناختی روانتوانمندي  نامه پرسش) و 1388(

 نامه پرسش) استفاده شده است. پایایی 1997( و میشرا
هاي  با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (صالحیت

») 838/0« شناختی روانو توانمندي » 928/0«اي  حرفه

از آمار  ها دادهارزیابی شد. به منظور تجزیه و تحلیل 
توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار 

 tاسمیرنف،  -  کولموگروف  يها آزموناستنباطی (
، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل اي نمونهتست تک 

نشان داد:  ها یافتهرگرسیون گام به گام) استفاده شد. 
اي دبیران دوره  هاي حرفه صالحیت یتوضع) 1

متوسطه شهرستان شیروان باالتر از حد متوسط و 
توانمندي  یتوضع) 2میانگین فرضی قرار دارد. 

دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان  ختیشنا روان
) 3باالتر از حد متوسط و میانگین فرضی قرار دارد. 

اي و توانمندي  هاي حرفه بین شاخص کلی صالحیت
دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان  شناختی روان

) 833/0r= .(4رابطۀ مثبت و معناداري وجود دارد (
و  سه مؤلفه صالحیت فکري، صالحیت رفتاري

بینی  سهم معناداري در پیشاي  صالحیت اخالق حرفه
  .دبیران دارند شناختی روانتوانمندي 

اي، توانمندي  هاي حرفه صالحیت :ها یدواژهکل
  .، دبیران دوره متوسطهشناختی روان
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  مقدمه
امروزي پویایی، پیچیدگی،  هاي سازمانویژگی 
دائمی از محیط است، در  تأثیرگریزي و  ابهام، سنت

 ناپذیر اجتنابنتیجه تغییر را به عنوان ضرورتی 
ن پذیرفته عامل  ترین مهم). 1992، 1اند (نیکسو

در جامعه، نیروي انسانی است و تردیدي  وري بهره
سعه اي در بهبود و تو که شکوفایی هر جامعه نیست

(ضیایی و همکاران،   سرمایه انسانی آن نهفته است
بنابراین موفقیت هر نظام آموزشی نیز بیش از  ؛)1387

معلمان آن  اي حرفه هاي مهارتهر عاملی، به دانش و 
نظام بستگی دارد. از آنجایی که جهان به سرعت در 
حال دگرگون شدن است در نتیجه معلمان نیز باید 

رو   به  با این واقعیت رو اي حرفه هاي گروهمانند سایر 
ي اولیه آنان در جهان امروز چندان ها آموزششوند که 

مفید نخواهد بود و آنان باید در تمام عمر خود دانش 
). این در 138: 1382 ،پژوه دانشکنند ( روزآمدخود را 

حالی است که در آموزش و پرورش ایران، معلمان 
نظام  هاي یکاستپس از استخدام به رغم تمامی 

و توجهی به  اند شدهاستخدامی، روانه کالس درس 
آنان نشده است. موفق  هاي صالحیتآموزش و ارتقاء 

نبودن و عدم کارایی معلم، موجب خستگی او در 
کالس، بروز مشکالت بعدي و در نهایت نارضایتی 

که از  شود. این امر ناشی از عواملی است معلم می
رش منفی به شغل جمله (نداشتن طرح درس، نگ

تدریس، مشکالت شخصی و مشکالت مادي و 
مشکالت جسمی و استفاده از یک روش تدریس 
یکنواخت مانند روش تدریس سخنرانی، عدم آشنایی 
و استفاده از وسایل کمک آموزشی در کالس) به 

شود. نداشتن  معلم مربوط می هاي صالحیت
و  ها صالحیتاولیه و کمبود  هاي صالحیت

، نفس اعتمادبهروز موجب کاهش الزم و ب يها مهارت
کمی انرژي و عالقه، ضعف حافظه و سایر عوامل 
ناشی از آن (افسردگی و فشار روانی، خشم، 

                                                             
1. Nixon 

پرخاشگري، بیزاري از کار و...) همگی موجب کاهش 
صبر و بردباري، ظرافت در کار، کمی تسلط بر کار و 

ه نارضایتی شغلی را ب طبعاًکه  گردد افت بازده می
آورد و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت  وجود می

روانی فرد بر مسئولیت شغلی خطیر وي به عنوان 
: 1383کند (شعبانی،  ساز خلل وارد می معلم و انسان

125.(  
 باعث که عواملی ترین مهم از طرف دیگر یکی از

 و خودمختاري و شایستگی احساس ایجاد
 گردد، می اندبیر در اي حرفه رشد و نفس اعتمادبه

 الزم هاي توانایی و مهارت صالحیت، از برخورداري
است  آموزان دانش یادگیري بهبود و بهتر تدریس براي

وقتی کارکنان با اطالعات و  ).1382 گمینیان،(
احساس  آنهابیشتري تجهیز شوند،  هاي مهارت

؛ )160: 1386توانمندي خواهند کرد (سیدجوادین، 
هاي شغلی  جب موفقیتزیرا مهارت در عملکرد مو

مره، ادراك توانمندي را  هاي روز شود و موفقیت می
هاي متوالی  که شکست همان طوردهد،  افزایش می

گردیده و احساس  نفس اعتمادبهموجب عدم 
؛ 2001، 2دهد (هوي و میسکل توانمندي را کاهش می

). به بیان دیگر 186: 1392زاده،  ترجمه سیدعباس
ارتباط  يا حرفه هاي یتالحصمیزان برخورداري از 

و انگیزش پیشرفت  خودکارآمديمستقیمی با احساس 
ی، ادراک فنی،(). مهارت 1390اکبري، ( دارددبیران 

انسانی)، توان ذهنی، دانش و انگیزه از جمله عوامل 
مؤثر بر توانمندسازي منابع انسانی هستند (محمدي، 

اطالعات و ارتباطات  هاي يفناور). همچنین 1388
ند ایفا توان میقش مهمی در توانمند نمودن کارکنان ن

  ). 1392نمایند (کمالیان و همکاران، 
که هم  مفهومی است 3شناختی روانتوانمندسازي 

اکنون نظر بسیاري از اندیشمندان مدیریت را به خود 
). 75: 1385ابراهیم،  عبداللهی و نوه(جلب کرده است 

درت بخشیدن به معناي ق شناختی روانتوانمندسازي 
                                                             
2. Hoy & Miskel 
3. Psychological Empowerment 
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است و این یعنی به افراد کمک کنیم تا احساس 
خود را بهبود بخشند، بر ناتوانی یا  نفس اعتمادبه

درماندگی خود چیره شوند و در افراد شور و اشتیاق 
را براي انجام  آنهادرونی  هاي یزهانگفعالیت ایجاد و 

). 2001، 1دادن وظیفه بسیج کنیم (بالنچارد و همکاران
هاي مهم براي  یکی از راهکار شناختی روان توانمندي

ها و انطباق با تغییرات خارجی است.  گسترش سازمان
محیط کار امروز به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند 

ارائه دهند، خالقیت داشته  حل راهتصمیم بگیرند، 
گو باشند. این امر از  باشند و در مقابل کار خود پاسخ

شود و در  محقق می طریق توانمندسازي کارکنان
گیري از آن نه تنها تعهد کارکنان به  صورت بهره

سازمان بیشتر شده، بلکه در آنان حس اعتماد و 
شود (گمینیان،  اهمیت، ظرفیت و توانایی ایجاد می

بهبود عملکرد  حل راه ها سازمان). بسیاري از 1382
را اجراي  آنهاکارکنان و افزایش انگیزه و تعهد 

کارکنان و ذینفعان تشخیص  يوانمندسازتي ها برنامه
ها ضمن  ، با اجراي این برنامهاند کردهداده و تالش 

اصالح متغیرهاي مؤثر بر احساس افراد از 
توانمندسازي، بر موانع درونی و بیرونی غلبه کرده و 

وجود  زمینه الزم براي پرورش کارکنان توانمند را به
است که  ). این در حالی3: 1994، 2آوردند (شورت

هاي انجام شده حاکی از آن است که بیشتر  پژوهش
وضعیت مناسبی  شناختی روانمعلمان از نظر توانمندي 

زیادي را تجربه  3شناختی روانندارند و درماندگی 
؛ به نقل از براتی، 2006، 4و همکاران کاووسکنند ( می

). لذا با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت 3: 1393
معلمان، این پژوهش به  شناختی روانتوانمندسازي 

دنبال آن است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا 

                                                             
1. Blanchard & et al 
2. Short 
3. Psychological Distress 
4. Kovess 

 شناختی روانبا توانمندي  يا حرفه هاي یتصالح
  دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان رابطه دارد؟

عواملی که در کیفیت آموزش و  ترین مهماز 
است بدون شک معلم و درجه صالحیت  مؤثرپرورش 

صیت اوست، معلم همیشه واسطه میان شغلی و شخ
است به عبارت دیگر، رابط میان جامعه  آینده وگذشته 
: 1373مقدم،  (قرائی باشد می کودکان و ساالن بزرگ
عنوان  را بهیت ، صالح5). فرهنگ آکسفورد131

یت انجام دادن وظیفه تعریف و ظرفقدرت، توانایی 
دانش و کار بردن  هیجه برا نت، صالحیت 6کیو .کند یم

مهارت به طور مناسب (صالحیت=مهارت+دانش) 
صافی صالحیت حرفه معلمی ). 1389کرمی، . (داند می

ها و  ها، مهارت ها، نگرش را شامل آن دسته از دانش
تواند در  می آنهادانند که معلم با کسب  رفتارهایی می

فرایند تعلیم و تربیت، رشد جسمی، عقلی، عاطفی و 
او صالحیت را واجد  تسهیل کند اجتماعی فراگیران را

هایی ذکر کرده ازجمله اینکه: به یک توانمندي  ویژگی
گیري و  گردد، کاربردي باشد، قابل اندازه منتهی می

سنجش باشد، در فرایند یاددهی و یادگیري و 
 گوي نیازهاي خاص هر موقعیت باشد (صافی، پاسخ
را  اي صالحیت حرفه) 2005( 7نیج ولدت ).55: 1376

 ۀحرفوانایی معلم در برآوردن نیازها و مطالبات ت
اي  تدریس به میزان کافی و با استفاده از مجموعه

مهارت و نگرش گفته است به  یکپارچه از دانش،
طوري که این مجموعه در عملکرد و بازتاب معلم 

 .)70: 2005 نیج ولدت و همکاران،تجلی یابد (
 و اه گرایش ها، شناخت مجموعه معلمی، صالحیت

 در تواند می آنهاکسب  با معلم که است هایی مهارت
 عقلی، جسمی، پرورش به تربیت و تعلیم جریان
. کند کمک فراگیران معنوي، و اجتماعی عاطفی،

 حیطه سه در توان می را معلمی هاي صالحیت
 عاطفی، هاي شناختی، صالحیت هاي صالحیت

                                                             
5. Oxford Dictionary 
6. Que 
7. Nijveldt 
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: 1384نمود (ملکی،  بندي طبقه مهارتی هاي صالحیت
 در را معلمان هاي ) قابلیت2008( 1). هانتلی14- 10
 تعهد و اي حرفه عمل اي، حرفه دانش زمینه سه

 شامل اي حرفه دانش. است کرده بندي دسته اي حرفه
 و تدریس از و آگاهی آموز دانش شناخت محتوا، دانش

 یادگیري، طراحی از اي حرفه عمل است یادگیري
 یادگیري یابیارزش و سنجش یادگیري و محیط ایجاد

اي،  حرفه یادگیري اي، حرفه تعهد و است شده تشکیل
 را اخالقیات و ارتباطات ها، ارزش رهبري، مشارکت،

ش .شود می شامل ) 2005( 2کاستر و همکاران
 و اصلی دسته پنج به را معلمان هاي صالحیت

 از اند عبارت که کنند می تقسیم آنها هاي زیرمجموعه
 - 4 دهی سازمان - 3 طاتارتبا - 2 تخصصی دانش - 1

) با 1388اما کریمی ( ؛رفتاري صالحیت -5 پداگوژي
را در نه مؤلفه  آنهااي،  هاي حرفه بندي صالحیت جمع

  کند: چنین بیان می
 - 2شناختی  - هاي رفتاري  صالحیت - 1

هاي توسعه  صالحیت - 3هاي آموزشی  صالحیت
 - 5اي  هاي اخالق حرفه صالحیت -4اي  حرفه

 - 7هاي فناوري  صالحیت - 6دیریتی هاي م صالحیت
هاي شخصیتی  صالحیت - 8هاي تدریس  صالحیت

 هاي فکري شامل. صالحیت - 9
پردازان سازمانی و مدیریت تا  محققین و نظریه

توانمندسازي را فرایند تفویض اختیار و  1990دهه 
دانستند، اما از  ها می گیري مشارکت کارکنان در تصمیم

نظران  دازان و صاحبپر به بعد نظریه 90دهۀ 
سازمانی، توانمندسازي را مفهومی  شناسی روان

دانند که فقط تفویض اختیار و قدرت  چندبعدي می
گیري از سوي مدیران مافوق به کارکنان رده  تصمیم

شود. آنان از منظر باورها و  پایین را شامل نمی
اي از  احساسات کارکنان به آن توجه دارند. عده

کنند که توانمندسازي مفهومی  یدانشمندان ادعا م
پیچیده و چندبعدي است و براي افراد مختلف معانی 

                                                             
1. Huntly 
2. Koster & et al. 

متفاوتی دارد. کوین و اسپریتزر با بررسی ادبیات و 
هاي  مطالعه میدانی در سطح مدیران میانی شرکت

پیشتاز، دو رویکرد متفاوت براي توانمندسازي 
؛ به 318: 1997، 3اند (کوین و اسپریتز تشخیص داده

  ). 1387قل از امیرخانی، ن
 عنوان بهدر رویکرد ساختاري، توانمندسازي 

گیرد  حاصل و نتیجه یک فرایند، مورد مطالعه قرار می
پردازد که مدیران چه ابزار  و بیشتر به این موضوع می

و وسایلی را فراهم کنند تا کارکنان را توانمند سازند. 
معنی همچنین از دید این رویکرد، توانمندسازي به 

تفویض قدرت و اختیار دادن به کارکنان رده پایین 
است. همچنین در این رویکرد، نتایج کار و فعالیت، 

؛ 5، بالك4بیشتر تحت کنترل مدیریت است. بورك
این  نظران صاحبو... از جمله  8، پارکر7، رایان6دیسی

). 1389، کاران سبزي(واعظی و آیند  حوزه به شمار می
، توانمندسازي را 9ك و پیترزصاحبنظرانی چون بال

فرایند تسهیم قدرت بین افرادي که در سازمان کار 
ز کنند، تعریف کرده می ، 10اند. به اعتقاد شوت

توانمندسازي عبارت است از مشارکت کامل کارکنان 
گیري (احمدي و همکاران،  و مدیران در تصمیم

1389 :28.(  
کرد یف و پرداختن به توانمندسازي از رویتعر

ر یک سیشناختی به وسیلۀ محققان مختلف،  انرو
هاي که محققان را به تفکر به  مقاله دارد؛ یلیتکم
ک یخت، یمتفاوت راجع به توانمندسازي برانگ یشکل
) 1988( 11کانگر و کاننگو به وسیلۀ یمفهوم ۀنوشت

 13باندورا 12»یابیخود«بر اساس مفهوم  آنهابود. 
ي احساس ند ارتقایفرا«توانمندسازي را  )1977(

                                                             
3. Quinn& Spreitzer 
4. Bork 
5. Black 
6. Disi 
7. Rayan 
8. Parker 
9. Block & Peters 
10. Schutz 
11. Conger & Kanungo 
12. Self efficacy 
13. Bandura 
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ن و ییق تعیان اعضاي سازمان از طریخودیابی م
است با  یکه موجب ناتوان یطیبرطرف کردن شرا

 »یسازمان یر رسمیهاي غ کیو تکن یهاي رسم تیفعال
. )474: 1998کنند (کانگر و کاننگو،  یف میتعر

س و توماس براي اولین بار ) 1990( 1ولتهو
شکل علمی کارکنان را به  شناختی روانتوانمندسازي 
 یک با تواند نمی مفهوم این که و معتقدند مطرح کردند

 را شناختی روان توانمندسازي آنان. شود تعریف بعد
 چهار شامل که نامند می شغل درونی انگیزش فرایند
 احساس تأثیرگذاري، احساس یعنی شناختی حوزة

 حق احساس و بودن دار معنی احساس شایستگی،
 توانمندسازي مفهوم بار لیناو براي و شود می انتخاب
کردند  وارد مدیریت ادبیات در را شناختی روان

 توانمندي ).60- 59: 1386 عابسی، و (ابطحی
روانی اشاره  حاالت از اي مجموعه به شناختی روان

 کار با ارتباط در کنترل بیشتري احساس افراد دارد که
 که است مدیریتی هاي شیوه مربوط به و دارند خود

میان همه کارمندان و در تمام سطوح  قدرت در
 به سازي توانمند به دیدگاه این تفویض شده است.

 نقش مورد در کارکنان که شخصی باورهاي عنوان
(اسپریتزر،  کند میسازمان دارند اشاره  با رابطه در خود

بر مبناي مدل توماس )، 11 :1992( تزریاسپر). 2008
در  مندسازيو سنجش ابعاد توان یو ولتهوس به بررس

احساس  ۀچهارگانط کاري پرداخت و ابعاد یمح
و  تأثیر ، احساسیستگیبودن، احساس شا معنادار

را به عنوان ابعاد توانمندسازي  ینییتع  خود احساس 
توانمندسازي  در مجموع،. ن کردییتب شناختی روان
ن ابعاد یاست که در ا »یزشیري انگیتعب« شناختی روان
 یکل ۀدرجهر بعد  و فقدان دشو یمان ینما یشناخت

: 1995تزر، یدهد (اسپر یتوانمندسازي را کاهش م
بر تزر، یمدل اسپر تأیید). وتن و کمرون ضمن 1444

ن بعد را تحت یپنجم )1992( 2مبناي پژوهش میشرا
 شناختی روانعنوان اعتماد به ابعاد توانمندسازي 

                                                             
1. Thomas & Velthouse 
2. Mishra 

؛ ترجمه اورعی 1996کمرون  افزودند (وتن و
ات یبر ادب ین مرور کلی) بر اساس ا24: 1381یزدي،
 اند عبارت شناختی رواني نه، ابعاد توانمندین زمیدر ا
  :از
خوداثربخشی در شایستگی یا ) احساس شایستگی: 1

حقیقت احساس افراد در توانایی انجام وظایفشان با 
  . )12: 2002 ،3مهارت باالست (سایگر و پیرسون

 ةکنند بیان بعد معناداري،داري:  ) احساس معنا2
توجهات درونی یک شخص در مورد یک کار و در 

. شود میرابطه با استانداردهاي شخصی آن فرد ارزیابی 
خواه از   هنگامی که کارکنان قادر به دریافت مفهوم دل

شغل خود هستند، با انگیزه و در باالترین سطح 
  ).4،320:2011همکاران و (فک بود خواهند شغلی رضایت

به معنی پذیرش  تأثیرگذاري: بودن رمؤثاحساس ) 3
اي است که فرد  پیامد شخصی و همچنین درجه

تواند بر نتایج راهبردي و اداري شغل اثر بگذارد.  می
عکس، ناتوانی در اثرگذاري است. این بعد  تأثیرگذاري
اي اشاره دارد که رفتار فرد در اجراي رفتار  به درجه

نتایج  کهشود، بدین معنی  شخصی متفاوت دیده می
دست آمده است (لی و  مورد انتظار در محیط شغلی به

  ). 2001، 5کوه
: دهی خودسامانیا  خودمختارياحساس ) 4

خودمختاري مربوط به احساس داشتن انتخاب و کنترل 
. در واقع حق انتخاب در کار، نیاز باشد میروي کار 

کاري است (فک و ة کارکنان براي استقالل در یک دور
  ). 321: 2011همکاران، 

)، معتقد است که به 2001لی () احساس اعتماد: 5
روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مدیر به کارمند 

  و بالعکس) اشاره دارد.
  پیشینۀ پژوهش

هاي  یتصالحشناختی و  پیرامون توانمندي روان
، تحقیقات مختلفی صورت آنهاي ها مؤلفهي و ا حرفه

                                                             
3. Sigler & pearson 
4. Fock & et al  
5. Lee & koh 
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) بیان 1387همکاران (و  زاده یمکر گرفته است.
کنند، معلمانی که احساس کارآمدي قوي  می

 ها یدها) دارند، بیشتر پذیراي 1(صالحیت خودکارآمدي
جدید براي برآوردن نیازهاي  يها روشو 
هستند و اشتیاق و تعهد بیشتري  آموزانشان دانش

نسبت به امر تدریس داشته و به احتمال باالتري در 
)، در 1387کریمی ( د.مانن شغل معلمی باقی می

 نظر از ییابتدا دوره نمعلماپژوهش خود نشان داد که 
 ري،فتار ،علمی ،یسرتد ،شیزموآ يها صالحیت
 دي،عملکر ،مدیریتی ي،فکر ،جتماعیا ،شخصیتی

 از ناوريف و لعمرا دامما يگیردیا اي، ق حرفهخالا
 در نناآصالحیت و  نیستند رداربرخو مطلوبی ضعیتو

 اخالق ،لعمرا دامما يگیردیا ،ناوريف يها مؤلفه
 متوسط سطح از یسرتد و يفکر دي،عملکر اي، حرفه
)، پژوهشی با 1388نیکنامی و کریمی (ست. ا کمتر
معلمان دوره  يا حرفه هاي یتصالحبررسی  عنوان

آموزش عمومی به منظور ارائه چارچوب ادراکی 
دارند که بین وضعیت  مناسب انجام داده و بیان می

هاي معلمان، در کلیه  طلوب صالحیتموجود و م
اصلی تفاوت معناداري وجود دارد، وضع  يها مؤلفه

دهد که در بعد  معلمان نشان می هاي یتصالحموجود 
شخصیتی و اخالقی در وضعیت باالتر از متوسط، در 

شناختی و مدیریتی در سطح  - بعد آموزشی، رفتاري
، يا حرفهفناوري، توسعه  يها مؤلفهمتوسط و در 

فکري تدریس از وضعیت ضعیفی برخوردارند. ایزدي 
)، در پژوهش خود با 1389ور ( آبادي و نوشه یزدان 

هاي شغلی دبیران و رابطۀ آن با  عنوان ویژگی
، به این نتیجه رسیدند که شناختی روانتوانمندسازي 

هاي شغلی مطرح شده در مدل  گویان، ویژگی پاسخ
می در سطح را براي شغل معل 2هاکمن و اولدهام

اند، بین نظرات مدیران و  باالیی ارزیابی نموده نسبتاً
هاي شغل معلمی تفاوت  معلمان در مورد ویژگی

ي وجود دارد، معلمان مورد مطالعه، توانمندي معنادار

                                                             
1. Self-efficacy 
2. Oldham & Hackman 

خود را در سطح باالیی ارزیابی نمودند و  شناختی روان
هاي شغل معلمی و توانمندي  باألخره، بین ویژگی

دبیران، رابطۀ مثبت و معناداري وجود  یشناخت روان
  دارد.

به منظور در پژوهش خود که  )،1389الهیاري (
مطالعه رابطه توانمندسازي کارکنان و یادگیري 

ستادي دانشگاه تهران انجام گرفت،  در حوزهسازمانی 
 ؛ وروش تحقیقش توصیفی و از نوع همبستگی بود

این آمده حاکی از آن بود که در  به دستنتایج 
پژوهش، ضریب همبستگی بین توانمندسازي کارکنان 

. همچنین بررسی استو یادگیري سازمانی معنادار 
هاي توانمندسازي کارکنان، احساس  ارتباط بین مؤلفه

معنادار بودن شغل، احساس شایستگی، احساس 
داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس 

نشان از رابطه  مشارکت با دیگران با یادگیري سازمانی،
و  نسب ینیحسداشت.  آنهامثبت و معنادار بین 

بررسی )، نیز در پژوهشی با عنوان 1389همکاران (
دبیران با تعهد سازمانی  شناختی روانرابطه توانمندي 

در مدارس متوسطه شهر ارومیه، به این نتیجه  آنها
دبیران  شناختی روان يتوانمندسازرسیدند که میانگین 

و میانگین تعهد  استبیشتر از حد متوسط که  12/66
بین  باشد. که کمتر از حد متوسط می 05/27سازمانی 

آن (شایستگی،  يها مؤلفهو  شناختی روانتوانمندسازي 
 یتعهد سازمانبا دار بودن، اعتماد) ، معنامؤثر بودن

) در 1390( ياکبر. داري وجود داردرابطه و معنا
میزان برخورداري  پژوهش خود، با عنوان ارتباط بین

و انگیزش  خودکارآمدياي با  هاي حرفه از صالحیت
پیشرفت معلمان شهرستان بوانات، دریافت که بین 

اي و  میزان برخورداري از صالحیت حرفه
ي وجود دارد. معنادارمعلمان ارتباط  خودکارآمدي
دار نبود. تباط با انگیزش پیشرفت آنان معناولی این ار

 خودکارآمديدو متغیر دیگر یعنی همچنین ارتباط بین 
دار بود. نتایج همچنین  و انگیزش پیشرفت نیز معنا
اي مردان و زنان باهم  نشان داد که صالحیت حرفه

مردان باالتر از زنان و انگیزش  خودکارآمديبرابر اما 
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ها همچنین  پیشرفت زنان باالتر از مردان است. یافته
شرفت معلمان و انگیزش پی خودکارآمدينشان داد که 

 در موردسابقه، بیش از سایرین است. ولی  کم
اي مشاهده  اي و سابقه تدریس رابطه صالحیت حرفه

   نشد.
هدف بررسی )، پژوهشی را با 1391( زاده يساالر

 هاي بر ارتقاء صالحیت ضمن خدمتآموزش  تأثیر
انجام  جنوب رودبار شهر متوسطه معلمان اي حرفه

لفه ؤدهد که سه م ان مینشداد، نتایج این پژوهش 
 و عاطفی هاي صالحیت شناختی، هاي صالحیت
دار بوده، بدین  امعن آماري نظر از عملی هاي صالحیت

معنی که کجی و گرایش افراد به سمت دامنه مطلوب 
ثر ؤ. این نتایج حاکی از ماستواقعی بوده و معنادار 

در بهبود  ضمن خدمتهاي آموزشی  بودن دوره
عاطفی افراد تحت  و عملی ختی،شنا هاي صالحیت

کننده در  آموزش دارد و از نظر معلمان متوسطه شرکت
برگزار  يها دورهخدمت،   آموزش ضمن يها دوره

بخش بوده و باعث افزایش توانمندي معلمان  شده ثر
 رحیمی .اي آنان شده است حرفه هاي در صالحیت

 ارتباط بررسی هدف با را پژوهشی ،)1391( پردنجانی 
 معلمان شغلی رضایت و اي حرفه هاي حیتصال

 نشان پژوهش هاي یافته. داد انجام کوهرنگ شهرستان
 نامناسب، معلمان فناوري صالحیت که دهد می

 مدیریتی، اي، حرفه ۀتوسع فکري، هاي صالحیت
 در شخصیتی و آموزشی شناختی،   -  رفتاري تدریس،

 بیشترین اي حرفه اخالق صالحیت و متوسط حد
 تدریس، مقطع متغیرهاي همچنین داراست، را نمیانگی
 این میزان بر خدمت سابقه و تحصیالت سطح

 اي حرفه صالحیت سطح اما نبوده مؤثر ها صالحیت
 عوامل از معلمان این بر  عالوه. است بیشتر زنان

 و کار ماهیت از و ناراضی سرپرست و  ارتقا پرداختی،
 رهايمتغی و دارند مطلوب نسبتاً رضایتی همکار

 سابقه تحصیالت، سطح تدریس، مقطع جنسیت،
 آنان شغلی رضایت بر سکونت محل و خدمت

 با اي حرفه صالحیت همچنین. است  نبوده یرگذارتأث

 داريمعنا و مثبت همبستگی معلمان شغلی رضایت
)، در پژوهشی به بررسی رابطه 1392فر (  رحمانی .دارد

با  اي دبیران زبان انگلیسی هاي حرفه صالحیت
 و خالقیت پرداخت و نتایج خودکارآمدياحساس 

اي و  حرفه هاي یتصالحاین پژوهش نشان داد که 
و  يا حرفه هاي صالحیت، همچنین خودکارآمدي

و خالقیت دو به دو  خودکارآمديخالقیت و همچنین 
اما ارتباط  ؛اند داشتهبا یکدیگر رابطه معنادار مثبت 

 هاي صالحیت معناداري بین زن و مرد (جنسیت) با
و خالقیت مشاهده نشده  خودکارآمدي، يا حرفه

است. همچنین ارتباط معناداري بین سابقه تدریس با 
تحقیق کمالیان و  سه متغیر فوق یافت نشده است.

 یريکارگ به)، نشان داد که 1392همکاران (
اطالعات و ارتباطات در اداره کل فنی و  هاي يفناور
تواند تغییرات  وچستان میبل واستان سیستان  يا حرفه

تبیین و بین  417/0توانمندي کارکنان آن را به میزان 
 و همچنین وجود دارد داريامعنرابطه مثبت و  آنها

سطح توانمندي کارکنان این سازمان باالتر از حد 
در بعد شایستگی با رتبه  آنهاو توانمندي  استمتوسط 

تبه مؤثر بودن با ر بیشتر و در بعد 40/3میانگین 
 .استکمتر از سایر ابعاد توانمندسازي  79/2میانگین 

)، در پژوهشی که با هدف 1393فرجام ( جلیلی و نیک
 يا حرفه هاي صالحیتو  ها ییتواناتعیین وضعیت 

شهرستان قدس انجام دادند، به  هاي دبیرستانمعلمان 
که وضعیت موجود معلمان در سه  این نتیجه رسیدند

نگرشی در حد مطلوب نیست.  بعد شناختی، مهارتی و
 بررسی هدف با پژوهشی ،)1393( یبهرام و خشوعی

 بر سازمانی تعهد و یشناخت روان توانمندسازي نقش
 آماري ۀجامع. دادند انجام دبیران شغلی فرسودگی
 1392 سال در شهرضا مدارس دبیران کلیه پژوهش
 گیري نمونه روش از استفاده با جامعه این از که بودند
 براي. شدند انتخاب نفر 110 اي مرحله چند فیتصاد
 توانمندسازي مقیاس از ها داده آوري جمع
 مقیاس و سازمانی تعهد  نامه پرسش ،شناختی روان

 مسخ هیجانی، خستگی ابعاد با(شغلی  فرسودگی



 94 بهارم، هشتوزشگاهی و مجازي، سال دوم، شماره پژوهشی، پژوهش در یادگیري آم - فصلنامه علمی  76

 

 ضریب نتایج. شد استفاده) فردي کفایت و شخصیت
 توانمندسازي که داد نشان پیرسون همبستگی

 شخصیت مسخ و هیجانی خستگی با ختیشنا روان
 مثبت رابطه فردي کفایت با و دارمعنا منفی رابطه

 رگرسیون تحلیل این، بر عالوه. دارد معنادار
 ،یشناخت روان توانمندسازي که داد نشان مراتبی سلسله

 سازمانی، تعهد و فردي کفایت و هیجانی خستگی
  .کند می بینی پیش را هیجانی خستگی

 بررسی هدف با را پژوهشی) 1393(پاکروان 
 اي حرفه هاي صالحیت و روانی بهزیستی بین رابطه
 - توصیفی نوع از پژوهش این. داد انجام دبیران

 دبیران کلیه شامل آماري جامعه. است همبستگی
 تهران 15 منطقه هاي هنرستان و دولتی نمونه متوسطه

 به) مرد 60زن، 80( نفر 140 تعداد این از که است
 براي. شدند انتخاب ساده تصادفی گیري مونهن روش
 و استفاده نامه پرسش ابزار از ها داده آوري جمع
 همبستگی ضریب آماري روش با پژوهش هاي داده

 شدند تحلیل چندمتغیري واریانس تحلیل و پیرسون
 اي حرفه صالحیت هاي حیطه که دهند می نشان نتایج

 معنادار 01/0 در سطح روانی بهزیستی يها مؤلفه با
 صالحیت حیطه با که معنویت ۀمولف از غیر به هستند

 با ،ها یافته براساس. ندارد معناداري رابطه شناختی
 به دبیران در روانی بهزیستی يها مؤلفه و بهبود ارتقاء
 عاطفی شناختی، حیطه سه توان می معنویت ۀمولف ویژه

 را اي حرفه صالحیت سطوح عنوان به آنان عملی و
)، پژوهشی را با هدف 1393سالمیان (. ودنم تقویت

بررسی رابطۀ سواد فناوري اطالعات و ارتباطات با 
تهران انجام  6 دبیران منطقه شناختی روانتوانمندي 
فناوري  سواد میزان که، داد نشان حاصل داد. نتایج

. است متوسط سطح در اطالعات و ارتباطات دبیران
 سطح در یشناخت روان توانمندي میانگین همچنین

 باالي سطح در آن وضعیت و بوده دارمعنا 01/0
فناوري اطالعات و  سواد داد نشان نتایج. است متوسط

 6 منطقه دبیران شناختی روان توانمندي ارتباطات و
 داريمعنا سطح و 580/0 همبستگی ضریب با تهران،

قدري  .دارند معناداري و مثبت رابطه یکدیگر با 01/0
 رابطه بررسی هدف با) پژوهشی را 1393(

 دوره دبیران سازمانی تعهد و اي حرفه هاي صالحیت
 پژوهش روش. انجام داد چابهار شهرستان متوسطه
 ها داده گردآوري شیوه ازنظر و کاربردي هدف ازنظر

 آماري جامعه. بوده است همبستگی نوع از توصیفی
) دخترانه و پسرانه( متوسطه دوره دبیران کلیه شامل

 است 1393 - 94 تحصیلی سال در ابهارچ شهرستان
 از استفاده با که است نفر 180 با برابر آنها تعداد که

 انتخاب نمونه عنوان به نفر 122 تعداد کوکران فرمول
 تصادفی گیري نمونه روش از پژوهش، این در. شد

 از ها داده گردآوري جهت. است شده  استفاده ساده
کریمی  اي رفهح هاي صالحیت شده تعدیل نامه پرسش

یر  می و آلن سازمانی تعهد نامه پرسش و) 1388(
 با نامه پرسش پایایی. است شده  استفاده) 1990(

 هاي صالحیت(کرونباخ  آلفاي ضریب از استفاده
 ارزیابی») 765/0« سازمانی تعهد و» 984/0« اي حرفه
 اي حرفه هاي صالحیت وضعیت: داد نشان ها یافته. شد

 حد از باالتر چابهار شهرستان طهمتوس دوره دبیران
 تعهد وضعیت. دارد قرار فرضی میانگین و متوسط
 باالتر چابهار شهرستان متوسطه دوره دبیران سازمانی

 بین. دارد قرار فرضی میانگین و متوسط حد از
 سازمانی تعهد و اي حرفه هاي صالحیت کلی شاخص
 و مثبت رابطه چابهار شهرستان متوسطه دوره دبیران

  .)=r/450(دارد  وجود عناداريم
)، ناهماهنگی بین 2008( 1هونگ و همکاران

تربیت معلم پیش از خدمت و  هاي صالحیت
خدمت  نیاز تدریس معلمان ضمن مورد  هاي صالحیت

را بررسی کردند. با استفاده از تحلیل عاملی، 
معلمان در شش دسته اصلی توانایی  هاي صالحیت

فردي، توانایی  بین هاي تمهار، ها ارزشفکري، سیستم 
شخصیتی  هاي ویژگیو  اي حرفه هاي تواناییمدیریت، 

 اي مالحظه قابلشد. نتایج پژوهش تفاوت  بندي دسته

                                                             
1. Hong & et al  
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پیش از  هاي صالحیتبین نظر معلمان در مورد 
شغلی معلمان در حال  هاي نیازمنديخدمت معلمان و 

در پژوهش ). 31: 1388خدمت نشان نداد (کریمی، 
)، گزارش شده است که بین 2009( 1همکارانبارکر و 

معلم و مدیریت کالس درس به عنوان  خودکارآمدي
ي وجود دارد. به معناداراي معلم رابطه  عملکرد حرفه

باالیی دارند،  خودکارآمديطوري که معلمانی که 
داراي این باور هستند که گستره مدیریت رفتار با 

ها را  رابر چالشآموزان و در نتیجه ایستادگی در ب دانش
هاي دیگر این تحقیق این بود  دارند. همچنین از یافته

معلمان با افزایش سن شغلی رو به  خودکارآمديکه 
دهد که هیچ تفاوت  رود. نتایج نشان می کاستی می

توجه جنسیتی با متغیرهاي خود رضایتی،  قابل
و باورهاي کنترل براي یادگیري وجود  خودکارآمدي
)، آمده است که 2010( 2ي ژانگها هیافتندارد. در 
بینی شده، قدرت رهبري، اثر مثبتی   که پیش همان طور

این دو متغیر که  دارد شناختی روانبر توانمندسازي 
ي پژوهش ها یافتهدارند.  مثبتی بر خالقیت تأثیر

)، نشان داد که رابطۀ مثبت 2013فالحی و همکاران (
 شناختی نرواو معناداري بین آموزش و توانمندي 

و  این تحقیق نشان داد که ارتباط مثبتوجود دارد. 
، استقالل، شایستگی چهار بعد آموزش و بین معنادار
ي ها یافته بر اساس .و اعتماد وجود دارد بودن معنادار
 بر رابطه بین هیچ تأثیري سن تحصیالت و، پژوهش

 اماندارند  کارکنان شناختی روانتوانمندي  آموزش و
   است. تأثیرگذارین رابطه ا دریت جنس

)، در پژوهشی به 2013( 3حمید و همکاران
بر تعهد سازمانی  شناختی روانتوانمندي  تأثیربررسی 

 کهي این تحقیق نشان داد ها یافتهمعلمان پرداختند و 
معلمان در حد باالیی  شناختی روانوضعیت توانمندي 

است و رابطۀ مثبت و معناداري بین توانمندي 
و تعهد سازمانی معلمان وجود دارد.  اختیشن روان

                                                             
1. Barker & et al 
2. Zhang 
3. Hamid & et al 

)، در پژوهشی به بررسی 2014( 4جوس و مامپیلی
و تعهد کارکنان  شناختی روانرابطه بین توانمندي 

پرداختند، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 
و  شناختی روانبین توانمندي  داريمعناارتباط مثبت و 

لیل بیشتر نشان تعهد کارکنان وجود دارد. تجزیه و تح
، به غیر از شناختی روانداد که تمام ابعاد توانمندي 

کننده تعهد کارکنان است. سنگر  بینی خودمختاري پیش
را با هدف بررسی  پژوهشی)، 2014( 5و رنگنیکر

و رضایت از نقش و  شناختی روانرابطه بین توانمندي 
ي این تحقیق حاکی از آن ها یافتهخالقیت انجام دادند، 

به  تأثیر، خودمختاري و داريمعنات که ابعاد اس
کننده خالقیت در  بینی پیش توجهی قابلصورت 

سازمان هستند. همچنین، موفقیت، نفوذ و گسترش به 
 ؛خالقیت مشاهده شدند کننده تعیینعنوان عوامل 

بنابراین، خالقیت در سازمان نیاز به نیروي کاري دارد 
یت نقش باالیی و رضا شناختی روانکه از توانمندي 

نبرخوردار باشند.  )، در 2014( 6ویال و همکارا
و  اي حرفه هاي صالحیتپژوهشی به بررسی اهمیت 

نقش آن در نوآوري و خالقیت پرداختند. نتایج حاصل 
از این پژوهش حاکی از این بود که برخورداري از 

در نوآوري  توجهی قابلنقش  اي حرفه هاي صالحیت
 هوشیاري مانند ها قابلیت رسد میبه نظر . کند میایفا 

 محصوالت، توانایی ارائه، جدید هاي فرصتبه نسبت 
، توانایی دیگر منابع بسیج توانایی ها، گزارش ها یا ایده

 توانایی استفاده از و ي جدیدها حل راهو  ها ایدهارائه 
 احتمال در تري قوي اثرات تر و اینترنت کامپیو

هاي  شایستگی نوانبه ع در نتیجه، نوآوري دارد و
 براي تبدیل شدن به افراد گرایش در توضیح کلیدي
  .آیند کار خود به شمار می در محیط نوآوران
  شناسی پژوهش  روش

شیوه این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت 
همبستگی است.  - موضوع، کاربردي و از نوع توصیفی

                                                             
4. Jose & Mampilly  
5. Sangar & Rangnekar 
6. Vila & et al 
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جامعۀ آماري این پژوهش شامل کلیه دبیران مقطع 
سرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال متوسطۀ (پ
بر اساس آخرین آمار و . است 1393 -  94تحصیلی 
آمده از سوي آموزش و پرورش  دست بهاطالعات 

شهرستان شیروان، تعداد کل دبیران مدارس متوسطۀ 
معلم هستند که از بین آنان  329شهرستان شیروان، 

یین براي تع باشند. نفر مرد می 154نفر زن و  175
 برحجم نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد، 

درصد،  اي پنجفرمول کوکران با سطح خط اساس
نفر محاسبه شد که از این  177نمونۀ این پژوهش 

% مرد هستند. به این ترتیب نمونۀ 47% زن و 53تعداد 
نفر مرد خواهند بود. از  84نفر مرد و  93این پژوهش 

 نامه پرسش 170ه تعداد توزیع شد هاي نامه پرسشبین 
در این گویان تکمیل و بازگردانده شد.  توسط پاسخ
 هاي صالحیتشده   تعدیل هاي نامه پرسشپژوهش از 

 شناختی روان) و توانمندي 1388کریمی ( اي حرفه
که در  شده است ) استفاده1997اسپریتزر و میشرا (

  گیرد. مورد بررسی قرار می آنهاهاي  ادامه ویژگی
 نامه پرسشاي: این  هاي حرفه امۀ صالحیتن پرسش

مؤلفه بوده است که در  9گویه و  90در ابتدا داراي 
 را نامه پرسش محتوایی روایی) 1388پژوهش کریمی (

 اجراي از پس آن و پایایی کردند تأیید نظران صاحب
 96/0 نباخوکر آلفاي ضریب محاسبۀ طریق از مقدماتی
اي استفاده در این بر نامه پرسشاین  گردید. محاسبه

پژوهش با نظر استاد راهنما مورد تعدیل قرار گرفته و 
  . مؤلفه کاهش یافته است ویه و هفتگ 55به 

 نامه پرسشاین : شناختی رواننامۀ توانمندي  پرسش
با وجود اینکه  .باشد گویه می 15مؤلفه و  پنجداراي 

استاندارد و میزان  هاي نامه پرسشجزو  نامه پرسشاین 
است، ولی براي استفاده در این پژوهش نیز  شده

  روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت.
در این پژوهش براي سنجش روایی از روش 
روایی محتوایی بهره گرفته شد و به این منظور از 

 روایی نظرات اساتید راهنما و مشاور استفاده گردید و
. کردند تأیید نظران صاحب را نامه پرسش محتوایی

از روش ضریب آلفاي  نامه پرسشبراي تعیین پایایی 
بنابراین، پس از  ؛نباخ استفاده شده استکرو
 15( نفر 30ها از نمونۀ اولیه، شامل  آوري داده جمع

 SPSSافزار  ها وارد نرم معلم مرد)، داده 15معلم زن و 
نامۀ  نباخ پرسشگردید و ضریب آلفاي کرو

و براي  928/0اي به مقدار  ههاي حرف صالحیت
محاسبه  838/0 شناختی رواننامۀ توانمندي  پرسش

ها در دو سطح آمار  گردید. تجزیه و تحلیل داده
 افزار نرمتوصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از 

SSPS  انجام شده است. در بخش آمار توصیفی از
 آماري نظیر فراوانی، میانگین، انحراف هاي مشخصه

بخش استنباطی، از آزمون  درمعیار و واریانس و  
اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون،  - کولموگروف 

  الگوي مفهومی پژوهش. 1 شکل
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اي و تحلیل رگرسیون گام به گام  نمونه تک tتست 
  استفاده شده است.
، در پژوهش حاضر از طریق 1 مطابق جدول

نرمال بودن  اسمیرنف، – کولموگروف اجراي آزمون
توان از  ها مورد تائید قرار گرفت، بنابراین می داده

ه نمود. به این ترتیب در هاي پارامتریک استفاد آزمون
این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و 

اي و تحلیل رگرسیون گام به گام  نمونه تک tتست 
  استفاده شده است.

  ها یافته
از بین  کهدهد  هاي توصیفی پژوهش نشان می یافته

تکمیل  نامه پرسش 170نامۀ پخش شده،  پرسش 177
درصد مرد  48درصد زن و  52که از بین آنان،  گردید
درصد داراي ردة سنی  9/25سن،  متغیراز نظر  بودند.
درصد داراي ردة سنی بین  2/25سال،  45تا  41بین 
تا  46درصد داراي ردة سنی بین  2/18سال،  40تا  36

سال،  35تا  31درصد در ردة سنی بین  5/13سال،  50
 9/2سال،  30تا  25داراي ردة سنی بین  درصد 9/12

 اسمیرنف براي متغیرهاي پژوهش -نتایج آزمون کولموگروف .1 جدول
  ها شاخص                 متغیر

  ها مولفه
Kolmogorov- 
Smirnov Z 

Sig نتیجه آزمون  ي)معنادار (سطح  

یت
الح

ص
 

رفه
ي ح

ها
  اي 

  متغیر نرمال است  750/0  677/0  رفتاري  صالحیت
  متغیر نرمال است  073/0  288/1  آموزشی  صالحیت
  متغیر نرمال است  468/0  848/0  اي توسعه حرفه  صالحیت
  متغیر نرمال است  367/0  919/0  اي اخالق حرفه  صالحیت
  متغیر نرمال است  329/0  948/0  فناوري  صالحیت
  متغیر نرمال است  217/0  054/1  تدریس  صالحیت
  متغیر نرمال است  081/0  266/1  فکري  صالحیت

وان
ي ر

مند
توان

 
تی

ناخ
ش

  

  متغیر نرمال است  077/0  277/1  يمعناداراحساس 
  متغیر نرمال است  063/0  314/1  احساس شایستگی

  نرمال استمتغیر   100/0  223/1  احساس خودمختاري
  متغیر نرمال است  085/0  256/1  احساس مؤثر بودن

  متغیر نرمال است  060/0  324/1  احساس اعتماد

  *)3(میانگین فرضی = اي نمونه تک tهاي آن بر حسب آزمون  اي دبیران و مؤلفه هاي حرفه تعیین وضعیت صالحیت .2جدول 
  ها شاخص         

  رمتغی
انحراف   میانگین  فراوانی

  استاندارد
خطاي 

  استاندارد
درجه   tمقدار 

  آزادي
سطح 
  يمعنادار

  000/0  169  75/7  049/0  644/0  38/3  170  صالحیت رفتاري
  000/0  169  07/5  050/0  656/0  25/3  170  صالحیت آموزشی
  557/0  169  58/0  060/0  782/0  03/3  170  اي حرفه صالحیت توسعۀ

  000/0  169  54/7  060/0  784/0  45/3  170  اي حرفه اخالق صالحیت 
  000/0  169  -75/3  070/0  923/0  73/2  170  صالحیت فناوري
  000/0  169  07/5  059/0  777/0  30/3  170  صالحیت تدریس
  000/0  169  11/6  059/0  777/0  36/3  170  صالحیت فکري

  000/0  169  66/4  048/0  634/0  22/3  170  اي هاي حرفه صالحیت
) و محاسبۀ نمرة کلی این بعد 5تا  1گذاري سؤاالت ( وضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنۀ نمره* ت

 در نظر گرفته شده است. 3بر حسب این دامنه، میانگین فرضی جامعه 
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  درصد  2/1سال،  25درصد داراي ردة سنی کمتر از 
از نظر  .اند بودهباالتر   سال و 51داراي ردة سنی 

 1/37درصد لیسانس،  2/61مدرك تحصیلی نیز، 
درصد  6/0درصد دکتري،  2/1لیسانس،  درصد فوق

 دهندگان پاسخاز  یک هیچاند و همچنین  دیپلم بوده فوق
اند. از نظر  نبوده داراي مدرك دیپلم ها نامه پرسشبه 

 8/1درصد استخدام رسمی،  5/96خدام، نوع است

هم استخدام پیمانی آموزش و  8/1درصد قراردادي و 
  اند. ش بودهرپرو

 اي حرفه هاي صالحیتوضعیت پرسش اول: 
  دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان، چگونه است؟

ی شناخت وضعیت توانمندي روانپرسش دوم: 
  دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان، چگونه است؟

  اي نمونه تک tهاي آن بر حسب آزمون  شناختی دبیران و مؤلفه تعیین وضعیت توانمندي روان .3جدول 
  *)3(میانگین فرضی =

  ها شاخص        
  متغیر

انحراف   میانگین  فراوانی
  استاندارد

خطاي 
  ندارداستا

درجه   tمقدار 
  آزادي

سطح 
  يمعنادار

  000/0  169  88/4  054/0  711/0  26/3  170  يمعناداراحساس 
  000/0  169  47/6  054/0  710/0  35/3  170  احساس شایستگی

  000/0  169  33/5  064/0  844/0  34/3  170  احساس خودمختاري
  000/0  169  57/4  059/0  770/0  27/3  170  احساس مؤثر بودن

  312/0  169  01/1  059/0  781/0  06/3  170  تماداحساس اع
  000/0  169  49/5  047/0  614/0  25/3  170  شناختی توانمندي روان

) و محاسبۀ نمرة کلی این بعد بر 5تا  1گذاري سؤاالت ( * توضیح: الزم به ذکر است که در این بررسی با توجه به دامنۀ نمره
 گرفته شده است. در نظر 3حسب این دامنه، میانگین نظري جامعه 

  یشناخت اي و توانمندي روان هاي حرفه هاي صالحیت ماتریس همبستگی رابطه مؤلفه .4جدول 
  شناختی توانمندي روان        

  اي هاي حرفه صالحیت
احساس 
  يمعنادار

احساس 
  شایستگی

حساس ا
  يخودمختار

احساس 
  مؤثر بودن

احساس 
  اعتماد

توانمندي 
  شناختی روان

  753/0**  631/0**  584/0**  655/0**  537/0**  614/0**  همبستگی  رفتاري
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  716/0**  573/0**  568/0**  641/0**  503/0**  587/0**  همبستگی  آموزشی
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  736/0**  603/0**  602/0**  692/0**  416/0**  630/0**  همبستگی  اي توسعۀ حرفه
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  747/0**  584/0**  587/0**  618/0**  588/0**  628/0**  همبستگی  اي اخالق حرفه
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  558/0**  503/0**  455/0**  474/0**  334/0**  471/0**  همبستگی  فناوري
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  705/0**  516/0**  528/0**  728/0**  409/0**  633/0**  همبستگی  تدریس
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

  829/0**  582/0**  663/0**  908/0**  435/0**  711/0**  همبستگی  فکري
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

هاي  تصالحی
  اي حرفه

  833/0**  671/0**  659/0**  762/0**  543/0**  700/0**  همبستگی
  170  170  170  170  170  170  فراوانی

(دو دامنه) 01/0 در سطح يمعنادار**  
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، وضعیت صالحیت 2با توجه به جدول شماره 
تر از میانگین و وضعیت  فناوري دبیران در حد پایین

اي آنان در حد میانگین فرضی  صالحیت توسعه حرفه
اي در  هاي حرفه قرار دارد و سایر ابعاد صالحیت
  د.سطح باالي میانگین فرضی قرار دارن

به طور کلی وضعیت دبیران از نظر برخورداري از 
اي، تفاوت معناداري با میانگین  هاي حرفه صالحیت

نظري دارد و لذا در حد باالتر از متوسط تلقی 
  شود. می

، وضعیت دبیران در 3با توجه به جدول شماره 
ي، احساس شایستگی، معناداراحساس  هاي مؤلفه

ودن در حد احساس خودمختاري و احساس مؤثر ب
باالي میانگین فرضی قرار دارد ولی وضعیت آنان در 
بعد احساس اعتماد در حد متوسط قرار دارد. به طور 

 شناختی روانکلی وضعیت دبیران از نظر توانمندي 
تفاوت معناداري با میانگین نظري دارد، بنابراین، 

دبیران در حد باالتر  شناختی روانوضعیت توانمندي 
  دارد. از متوسط قرار

 هاي مؤلفهبین  اي رابطهچه پرسش سوم: 
 شناختی روانو توانمندي  اي حرفه هاي صالحیت

  متوسطه شهرستان شیروان وجود دارد؟ دبیران مقطع

، نشان داده شده 4که در جدول شماره  همان طور
است، همبستگی مثبت و باالیی بین دو متغیر 

 شناختی رواناي و توانمندي  هاي حرفه صالحیت
)، به طوري ≥01/0Pو  =833/0r= ،170nجود دارد (و

اي، توانمندي  هاي حرفه که با افزایش صالحیت
همچنین،  .یابد میدبیران نیز افزایش  شناختی روان

هاي  صالحیت هاي مؤلفهبررسی نتایج رابطه بین 
گویاي رابطه مثبت  شناختی رواناي و توانمندي  حرفه

هاي  ؤلفه. از بین ماست آنهاو معنادار بین 
اي، مؤلفۀ صالحیت فکري  هاي حرفه صالحیت

دارد  شناختی روانباالترین رابطه را با توانمندي 
)829/0r=،  170n=  01/0وP≤.(  مؤلفۀ صالحیت

هاي  همبستگی را بین مؤلفه ترین پایینفناوري 
دارا  شناختی رواناي با توانمندي  هاي حرفه صالحیت

همچنین،  .)≥01/0Pو  =558/0r=، 170n( است
بررسی نتایج رابطۀ بین مؤلفۀ صالحیت فکري و مؤلفه 

 هاي مؤلفهاحساس خود مختاري باالترین رابطه را بین 
توانمندي  هاي مؤلفهاي با  هاي حرفه صالحیت

و  =908/0r= ،170 n( دهد مینشان  شناختی روان
01/0P≤ .(هاي مؤلفهرابطه بین  ترین ضعیف 

 شناختی رواندي اي و توانمن هاي حرفه صالحیت
مربوط به رابطه بین مؤلفه فناوري با احساس 

  ). ≥01/0Pو  =334/0r= ،170 nاست ( شایستگی

 خالصه مدل .5جدول 

منبع   بین یشپمتغیرهاي   گام
  تغییرات

مجموع 
  مجذورات

درجه 
  آزادي

میانگین 
 Fآماره   مجذورات

  صالحیت فکري  اول
  869/43  1  869/43  رگرسیون

  119/0  168  975/19  مانده باقی  *950/368
    169  844/63  مجموع

  صالحیت فکري و رفتاري  دوم
  796/23  2  591/47  رگرسیون

  097/0  167  253/16  مانده باقی  *503/244
    169  844/63  مجموع

  اي صالحیت فکري، رفتاري و اخالق حرفه  سوم
  286/16  3  859/48  رگرسیون

  090/0  166  985/14  مانده باقی  *413/180
    169  844/63  مجموع

  بین. یشپاي به عنوان متغیر  هاي حرفه ي صالحیتها مؤلفهشناختی به عنوان متغیر مالك و  * متغیر توانمندي روان
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 يها مؤلفهیک از  کدامپرسش چهارم: 
بینی توانمندي  اي در پیش هاي حرفه صالحیت

 شهرستان شیرواندبیران مقطع متوسطۀ  شناختی روان
  ؟نقش دارند

شود  مشاهده می 5که در جدول  همان طور
بین در سه مرحله وارد معادله  متغیرهاي پیش
، 82/0اند. ضرایب همبستگی به ترتیب  رگرسیونی شده

 68/0به دست آمده است. در گام اول  87/0و  86/0
صالحیت فکري  مؤلفه به وسیلۀواریانس توانمندي  از

 مؤلفها اضافه شدن گردد و در گام دوم ب تبیین می
ارتقاء  74/0صالحیت رفتاري معناداري این میزان به 

یافت و در گام سوم نیز با اضافه شدن صالحیت 
اي به صالحیت فکري و رفتاري این  اخالق حرفه

  افزایش یافت. 76/0معناداري به میزان 
مشاهده  6که در جدول شماره  همان طور

به  Fآماره  شود، در هر سه مرحله یا گام مقدار می
)، >05/0p(950/368دست آمده به ترتیب 

503/244)05/0p< 05/0(413/180) وp<باشند  ) می
  که حاکی از معناداري آماري هر مرحله است. 

شود که  مشخص می 7با توجه به جدول شماره 
  يها مؤلفه با افزایش یک انحراف استاندارد در

ي ، میزان توانمندصالحیت رفتاري و صالحیت فکري
 22/0و  51/0دبیران به ترتیب به مقدار  شناختی روان

کند و همچنین با  انحراف استاندارد افزایش پیدا می
صالحیت   مؤلفهافزایش یک انحراف استاندارد در 

دبیران  شناختی رواناي، میزان توانمندي  اخالق حرفه
؛ کند انحراف استاندارد افزایش پیدا می 22/0به مقدار 
 شناختی روانمتغیر با متغیر توانمندي  ههر سبنابراین 

ها به دلیل  سایر صالحیترابطه مثبت (مستقیم) دارند. 
توانمندي  بینی یشپنداشتن سهم معناداري در 

  از معادله خارج شدند. شناختی روان
  و بحث گیري نتیجه

شناخت رابطۀ هدف اصلی این پژوهش، 
 شناختی رواناي و توانمندي  حرفه هاي صالحیت

بود. نتایج  ران مقطع متوسطۀ شهرستان شیرواندبی
ها، حاکی از آن است  حاصل از تجزیه و تحلیل داده

با   اي  هاي حرفه که بین شاخص کلی صالحیت
متوسطه شهرستان  دبیران مقطع شناختی روانتوانمندي 

  ).833/0( همبستگی باالیی وجود دارد شیروان
ول هاي مربوط به سؤال ا تجزیه و تحلیل یافته

وضعیت دبیران مقطع متوسطۀ  پژوهش، نشان داد که
  هاي صالحیت رفتاري،  شهرستان شیروان از نظر مؤلفه

اي،  صالحیت اخالق حرفه صالحیت آموزشی،
صالحیت تدریس و صالحیت فکري باالتر از حد 

از نظر مؤلفۀ  آنهامتوسط است و همچنین وضعیت 
و از نظر  اي در حد متوسط صالحیت توسعۀ حرفه

از حد متوسط و میانگین  تر پایینالحیت فناوري ص
نظري است. به طور کلی، دبیران مورد مطالعه از نظر 

                                                             
1. ANOVA 

 شناختی بین بر توانمندي روان یشپمتغیرهاي  1تحلیل واریانس .6جدول 

  متغیرهاي وارد شده به مدل  گام
ضرایب رگرسیون   ضرایب رگرسیون استاندارد نشده

 Tآزمون تی   استاندارد شده
سطح 
  يمعنادار

B انحراف معیار  β      
  000/0  208/19  829/0  034/0  655/0  صالحیت فکري  اول

  000/0  818/10  592/0  043/0  468/0  صالحیت فکري  دوم
  000/0  185/6  338/0  052/0  323/0  صالحیت رفتاري

  سوم
  000/0  094/9  515/0  045/0  407/0  صالحیت فکري
  000/0  794/3  229/0  058/0  218/0  صالحیت رفتاري

  000/0  747/3  223/0  047/0  175/0  اي صالحیت اخالق حرفه
 >p 05/0سطح معناداري  *
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اي وضعیت مناسبی داشته و باالتر  هاي حرفه صالحیت
  از حد متوسط و میانگین نظري قرار دارند. این یافته

) همخوانی 1391زاده ( هاي پژوهش ساالري با یافته
به این نتیجه رسیده است  دارد. وي در پژوهش خود

 هاي صالحیت شناختی، هاي لفه صالحیتؤکه سه م
دار نامع آماري نظر از عملی هاي صالحیت و عاطفی

بوده، بدین معنی که کجی و گرایش افراد به سمت 
. همچنین استدامنه مطلوب واقعی بوده و معنادار 

هاي پژوهش  هاي پژوهش حاضر با یافته برخی از یافته
) 1391( پردنجانی ) و پژوهش رحیمی1393قدري (

اي و  هاي فناوري و توسعۀ حرفه مؤلفهدر رابطه با  
ها،  و در مورد سایر مؤلفه همسو استاي  اخالق حرفه

هاي پژوهش مذکور نشان  ها تطابق ندارند. یافته یافته
نامناسب،  دبیران فناوري صالحیتداد که 

 تی،اي، مدیری حرفه ي توسعه فکري، هاي صالحیت
 در شخصیتی و آموزشی شناختی،   -  رفتاري تدریس،

باالتر از  اي حرفه اخالق صالحیت و متوسط حد
هاي مؤلفۀ فناوري و اخالق  است. یافته متوسط
هاي پژوهش نیکنامی و کریمی  اي با یافته حرفه

هاي  هاي مؤلفه ) همسو است و یافته1388(
اي،  هاي رفتاري، آموزشی، توسعۀ حرفه صالحیت

  فکري و تدریس با پژوهش مذکور تطابق ندارند.
هاي مربوط به سؤال دوم پژوهش گویاي آن  یافته
وضعیت دبیران مقطع متوسطۀ شهرستان  کهاست 

ي، احساس معنادارهاي احساس  شیروان از نظر مؤلفه
تاري و احساس مؤثر بودن شایستگی، احساس خودمخ

از  آنهاباالتر از حد متوسط است و همچنین وضعیت 
نظر مؤلفۀ احساس اعتماد در حد متوسط است. به 

طور کلی، دبیران مورد مطالعه از نظر توانمندي 
باالتر از حد متوسط و میانگین نظري  شناختی روان

ها (مطلوب بودن وضعیت  قرار دارند. این یافته
هاي پژوهش  دبیران) با یافته شناختی انروتوانمندي 
)، ایزدي 1392)، کمالیان و همکاران (1393سالمیان (

نسب و  )، حسینی1389ور ( آبادي و نوشه یزدان 
)، همسو 2013) و حمید و همکاران (1389همکاران (

هاي مذکور، وضعیت توانمندي  است. پژوهش
سط دبیران را مطلوب و باالتر از حد متو شناختی روان

هاي  بودند. در تفسیر و توضیح یافته  ارزیابی کرده
با توجه به پائین  کهتوان گفت  پژوهش حاضر می

بودن میانگین نمرات به دست آمده براي مؤلفۀ 
هاي توانمندي  احساس اعتماد در مقایسه با سایر مؤلفه

اي  ، جا دارد که به این مقوله توجه ویژهشناختی روان
در محیط کاري مورد بررسی گردد و احساس اعتماد 

  شناسی قرار گیرد. و آسیب
ي مربوط به سؤال سوم پژوهش ها یافتههمچنین 

هاي  که بین شاخص کلی صالحیت گویاي آن است
 دبیران مقطع شناختی روانبا توانمندي   اي  حرفه

همبستگی باالیی وجود  متوسطه شهرستان شیروان
اي ه هاي صالحیت از بین مؤلفه). 833/0( دارد
اي، مؤلفۀ صالحیت فکري باالترین رابطه را با  حرفه

مؤلفۀ صالحیت  ).829/0دارد ( شناختی روانتوانمندي 
هاي  همبستگی را بین مؤلفه ترین پایینفناوري 
دارا  شناختی رواناي با توانمندي  هاي حرفه صالحیت

هاي  رابطۀ مثبت بین مؤلفه ).558/0(باشد  می
در  شناختی رواننمندي اي و توا هاي حرفه صالحیت

)، 1393هاي پژوهش سالمیان ( این پژوهش با یافته

 *ضرایب رگرسیونی متغیرهاي وارد شده به مدل رگرسیونی .7جدول 

همبستگی   بین یشپمتغیر   ها گام
 Rچندگانه 

ضریب تعیین 
  R2 چندگانه

ضریب تعیین 
  تعدیل شده

  685/0  687/0  82/0  صالحیت فکري  اول
  742/0  745/0  86/0  صالحیت فکري و رفتاري  دوم
  761/0  765/0  87/0  اي صالحیت فکري، رفتاري و اخالق حرفه  سوم

 >p 05/0شناختی  * متغیر مالك: توانمندي روان
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)، 1392)، کمالیان و همکاران (1392فر ( رحمانی
)، بارکر و همکاران 1389)، الهیاري (1390اکبري (

) هماهنگ و 2013) و فالحی و همکاران (2009(
 نیز پژوهش این يها یافته بنابراین، ؛همسو است

 داخلی و خارجی، يها پژوهشي ها یافته با همگام
اي  هاي حرفه صالحیت بین تنگاتنگ رابطۀ از حکایت

 به که در ادامه دارد دبیران شناختی روانو توانمندي 
   پرداخته خواهد شد. آن دالیل از برخی

هاي مربوط به سؤال چهارم پژوهش گویاي  یافته
سه مؤلفه صالحیت فکري، صالحیت  آن است که

سهم معناداري در اي  ت اخالق حرفهرفتاري و صالحی
 دبیران دارند. شناختی روانبینی توانمندي  پیش

بین در سه مرحله وارد معادله  متغیرهاي پیش
، 82/0اند. ضرایب همبستگی به ترتیب  رگرسیونی شده

 68به دست آمده است. در گام اول  87/0و  86/0
مؤلفه  به وسیلۀدرصد از واریانس توانمندسازي 

گردد و در گام دوم با اضافه  فکري تبیین می صالحیت
شدن مؤلفه صالحیت رفتاري معناداري این میزان به 

ارتقاء یافت و در گام سوم نیز با اضافه شدن  74/0
اي به صالحیت فکري و  صالحیت اخالق حرفه

افزایش یافت؛ به  76/0رفتاري این معناداري به میزان 
حیت فکري، عبارت دیگر، با وارد شدن مؤلفه صال

 به طوراي  صالحیت رفتاري و صالحیت اخالق حرفه
 شناختی رواناز واریانس توانمندي  76/0 زمان هم

گردد. همچنین آزمون تحلیل واریانس  دبیران تبیین می
بین بر  براي تعیین معناداري رگرسیون متغیرهاي پیش

متغیر مالك مشخص شده است. در هر سه مرحله یا 
به دست آمده به ترتیب  Fگام مقدار آماره 

950/368)05/0p< ،(503/244)05/0p<(  و
413/180)05/0p<( باشند که حاکی از معناداري  می

  آماري هر مرحله است.
توان گفت که سه  هاي پژوهش می با توجه به یافته

بعد صالحیت فکري، صالحیت رفتاري و صالحیت 
همبستگی  شناختی رواناي با توانمندي  اخالق حرفه

البته ترتیب اهمیت این سه بعد گانه معنادار دارند. چند

صالحیت فکري، صالحیت رفتاري و متفاوت است و 
به ترتیب از بیشترین تا  اي صالحیت اخالق حرفه

کمترین اهمیت، در تبیین واریانس توانمندي 
توان گفت که  برخوردارند. از این رو، می شناختی روان

اي در  حرفههاي  برخورداري دبیران از صالحیت
هاي  است. یافته مؤثر آنها شناختی روانتوانمندي 

پژوهش، حاکی از این است که صالحیت فکري 
اي مؤثر بر توانمندي  هاي حرفه بعد صالحیت نیتر مهم
که در مدارسی  معنا نیبددبیران است.  شناختی روان

تفکر تحلیلی،  هاي مهارتنظر داشتن  که معلمان از
و تفکر انتقادي در سطح  قتفکر منطقی، تفکر خال

ها را در  باالیی قرار دارند و به خوبی این مهارت
دهند بیشتر  محیط کار خود مورد استفاده قرار می

کنند. صالحیت رفتاري در  احساس توانمندي می
بنابراین برخورداري از  ؛اولویت دوم قرار دارد

همدلی و درك احساس دیگران، هاي همانند  صالحیت
ري، برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با پذی انعطاف
آموزان، والدین و همکاران، توانایی مشاوره و  دانش

ي به فراگیران، رفتار مند عالقهآموزان،  هدایت دانش
صدر و بردباري،   توأم با احترام و ادب با دیگران، سعه

توانایی انجام کار  پذیري و ، مسئولیتپاسخگو بودن
حساس توانمندي درونی گیري ا و... در شکل گروهی

اي به  . در نهایت صالحیت اخالق حرفههستندمؤثر 
گیري توانمندي  عنوان سومین عامل مؤثر در شکل

صداقت و  است. به بیان دیگر، شناختی روان
هاي محرمانه حرفه، پایبندي  کاري، رعایت جنبه درست

ها و اخالقیات، منصف بودن و برقراري  به ارزش
 و خود اي حرفههاي   مسئولیت عدالت اجتماعی، درك

مؤثر  شناختی روانگیري توانمندي  در شکل ارزیابی 
گانه  بنابراین تکیه و تمرکز بر ابعاد سه ؛باشند می

اي و تالش  صالحیت فکري، رفتاري و اخالق حرفه
در بسط و  تنها نهدر مدارس،  آنهادر جهت ارتقاي 
اي دبیران، بلکه در  هاي حرفه گسترش صالحیت

ویژه  به طورنیز  آنها شناختی روانتقاي توانمندي ار
با توجه به نتایج به دست آمده از  اهمیت بسزایی دارد.

که به نوعی بیانگر همبستگی مثبت و  این پژوهش
اي معلمان و توانمندي  هاي حرفه معنادار بین صالحیت
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توان با پرورش و  معلمان است، می شناختی روان
مختلف در دبیران که  ايه مهارتارتقاي صالحیت و 

 توسعه و شکوفایی ،تغییر دارطالیه نوعی به دخو
 یشافزا موجب ،میباشند ريکشو هر در ارپاید
د. این مهم مقدور یدگر نناآ شناختیروان ينمنداتو

نخواهد بود، مگر اینکه تغییرات اساسی در اندیشه و 
هاي نظام  ها و برنامه نگرش مدیران و به نوعی سیاست

پرورش صورت بگیرد. به بیان دیگر، آموزش و 
ارتقاي  کهمدیران باید این نکته را مد نظر داشته باشند 

تواند موجب توانمندي  هاي دبیران می صالحیت
آنان گردد و تحقق این مهم نیازمند  شناختی روان

بسترسازي مناسب، تغییر پارادایم فکري مدیران 
ن هاي کال ها و طرح سطوح باالیی و اجراي سیاست

 کننده تسهیلآموزشی است که به نوعی زمینۀ مساعد و 
اي دبیران و  هاي حرفه را براي ارتقاي صالحیت

 مجموع فراهم کنند. در آنها شناختی روانتوانمندي 
 در که دبیران شناختی روان توانمندي که گفت توان می

 شایستگی، بودن، معنادار احساس گانه پنج ادراکات
 مستلزم یابد؛ می نمود عتمادا و تأثیر تعیینی، خود

 ها صالحیت و ها مهارت از اي مجموعه از برخورداري
 و اطالعات فناوري آموزشی، رفتاري، صالحیت شامل

 فکري صالحیت و تدریس اي، حرفه توسعه ارتباطات،
 سه بین این از پژوهش این نتایج اساس بر که باشد می
 اي حرفه اخالق و رفتاري فکري، صالحیت بعد
 پژوهش این هاي یافته اساس بر. دارند بیشتري یتاهم
 براي مطالعه مورد جامعه در که گرفت نتیجه توان می

 بر تأکید دبیران، شناختی روان توانمندي به یابی دست
 در. دارد سزایی به اهمیت اي حرفه هاي صالحیت

 توانمندي و اي حرفه هاي صالحیت بین ارتباط تبیین
 دبیران برخورداري گفت وانت می دبیران شناختی روان

 بستر اي حرفه هاي صالحیت و شایستگی مهارت، از
 به را توانمندسازي هاي برنامه موفقیت براي الزم

 و دانش از برخورداري واقع در ،آورد می وجود
 و کارا صورت به وظایف انجام براي نیاز مورد مهارت
 ارزشی خود و نفس اعتمادبه حس ایجاد به منجر مؤثر،

 احساس نتیجه در و دبیران در شایستگی حساسا و
   .گردد می آنها در شناختی روان توانمندي

 شغل، زمینه در مهارت و دانش بر عالوه همچنین
 ضمن آموزش هاي برنامه در شرکت همچون عواملی
 آموزشی، و تخصصی هاي گروه در مشارکت خدمت،

 پذیري، مسئولیت گفتار، و رفتار در صداقت تیمی، کار
 با مناسب ارتباط برقراري دیگران، با همدلی و كدر

 در بازخورد دریافت و ارائه آموزان، دانش و همکاران
 و اعتماد احساس تقویت به منجر نیز کارشان زمینه

 توانمندي نتیجه در و شغل يمعنادار و شایستگی
 نقش به توجه با لذا. گردد می دبیران شناختی روان

 بینی پیش در يا حرفه هاي صالحیت که مؤثري
 راهبردهاي تعیین دارد، دبیران شناختی روان توانمندي

 بازآموزي و تربیت زمینۀ در مدت بلند و مدت کوتاه
 و ها نیازسنجی دقیق، مطالعات اساس بر دبیران،
 ها صالحیت دانش، ارتقاي منظور به علمی ریزي برنامه

 و اساسی مسائل از آنان اي حرفه هاي مهارت و
 دبیران شناختی روان توانمندي منظور به ذیرناپ اجتناب

 پرورش و آموزش نظام ساختن کارآمد نتیجه در و
در ادامه به چند مورد از این راهکارهاي  .است

  گردد. پیشنهادي اشاره می
بندي  هاي دبیران و رتبه سنجش میزان صالحیت - 

  ها آنان بر اساس میزان صالحیت
هاي  هاي آموزش صالحیت برگزاري کارگاه - 
اي به صورت ساالنه و با نظارت آموزش و  حرفه

  پرورش
با توجه به پایین بودن میزان صالحیت فناوري  - 

شود در نیازسنجی  اي، پیشنهاد می و توسعۀ حرفه
هاي آموزش ضمن خدمت به این موارد توجه  برنامه

  بیشتري شود.
آزمون جامع سنجش صالحیت و برگزاري  - 

ن دانشگاه فرهنگیان براي هاي دانشجو معلما شایستگی
  ورود به خدمت در آموزش و پرورش.

مدیران مدارس از نظام مدیریت مشارکتی بهره  - 
اي به وجود  ببرند، در مدرسه محیط سالم و دوستانه

آورند تا دبیران در آن احساس امنیت و آزادي کنند و 
هاي آموزشی  ها و فعالیت گیري صمیمانه در تصمیم

  شرکت جویند.
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  عمناب
). 1386( عابسی، سعید. ؛ابطحی، سیدحسین

توانمندسازي کارکنان. تهران: مؤسسه تحقیقات و 
  آموزش مدیریت.

 یه.سمنعمتی،  ؛کهري، محمد صفري ؛احمدي، پرویز
). مدیریت توانمندسازي کارکنان. تهران: دفتر 1389(

  هاي فرهنگی. پژوهش
ارتباط بین میزان برخورداري "). 1390اکبري، علی. (
 خودکارامدي و انگیزش اي با  هاي حرفه  از صالحیت

 نامه پایان. "پیشرفت معلمان شهرستان بوانات
-روانزشی، دانشکده ارشد مدیریت آمو  کارشناسی

  چاپ نشده.و علوم تربیتی، دانشگاه تهران،  شناسی 
 يتوانمندساز"). 1387امیرخانی، امیرحسین. (

پیک . "و ابعاد ها دگاهیدمنابع انسانی:  یشناخت روان
  .41- 50، سال ششم، شماره اول، صصنور

) 1389ور، حدیث. ( آبادي، احمد؛ نوشه یزدان ایزدي 
یران و رابطۀ آن با هاي شغلی دب ویژگی"

هاي مدیریت منابع  پژوهش  فصلنامه. "توانمندسازي
. سال دوم، انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

  .167-187. صص 4و 3  شماره
 شناختی روانتوانمندسازي "). 1393براتی، علیرضا. (

معلمان پایه اول ابتدایی منطقه صیدون با کوچینگ 
 نامه یانپا. "لیآموزشی و اثر آن بر عملکرد شغ

، ساالن بزرگکارشناسی ارشد رشته آموزش 
تربیتی، دانشگاه تهران،  شناسی و علوم دانشکده روان

  چاپ نشده.
 روانی بهزیستی رابطه بررسی"). 1393(ناهید.  پاکروان،

 منطقه متوسطه دوره دبیران اي حرفه هاي صالحیت با
 آموزش رشته ارشد کارشناسی نامه پایان. "تهران 15

 تربیتی، علوم و شناسی روان دانشکده ،ساالن بزرگ
  .تهران دانشگاه

بررسی "). 1393فرجام، حسین. ( نیک ؛جلیلی، مهسا
معلمان از  هاي صالحیتوضع موجود توانایی و 

و مقایسه با وضع مطلوب از  آموزان دانشدیدگاه 
در درس فیزیک سال چهارم  نظران صاحبدیدگاه 
فصلنامه پژوهش در ، "شهر قدس هاي دبیرستان

، صص 40، سال یازدهم، شماره درسی ریزي برنامه
138 -129. 
اقبالی،  ؛منیع، فرزانه یلییکایم ؛نسب، داوود حسینی

بررسی رابطه توانمندي "). 1389نسرین. (
 در مدارس آنهاشناختی دبیران با تعهد سازمانی  ن روا

علوم  "،89- 88 تحصیلی سال در میهارو شهر متوسطه
  .27- 49، صص 9، سال سوم، شماره تربیتی

نقش "). 1393بهرامی، مریم. ( ؛سادات خشوعی، مهدیه
بر  یو تعهد سازمان شناختی روان يتوانمندساز

، مدرسه شناسی روانمجله . "دبیران یشغل یفرسودگ
  .37-54، صص 1، شماره 3دوره 
 هاي مهارتارزشیابی "). 1382( پژوه، زهرا. دانش

راهنمایی و  و ریاضی در دورةمعلمان علوم  اي حرفه
. تهران: "ارتقاي کیفی آن يها روشارائه مقدمه 

 هاي ينوآوردرسی و  یزير برنامهمؤسسه پژوهش و 
  آموزشی.

). مبانی نظري و عملی پژوهش در 1383دالور، علی. (
علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، تهران: 

  انتشارات رشد.
ابطه بررسی ر"). 1392فر، رحمت. ( رحمانی

اي دبیران زبان انگلیسی با  هاي حرفه صالحیت
نامه  . پایان"و خالقیت خودکارآمدياحساس 

، دانشکده ساالنبزرگکارشناسی ارشد رشته آموزش 
  نشده. چاپ تهران، دانشگاه تربیتی، علوم و شناسی روان
 ارتباط بررسی" .)1391( پردنجانی، قاسم. رحیمی

 معلمان شغلی رضایت و اي حرفه هاي صالحیت
نامۀ کارشناسی ارشد  . پایان"کوهرنگ شهرستان

و  شناسی روان. دانشکدة ساالن بزرگرشتۀ آموزش 
  علوم تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشده.

بررسی تأثیر آموزش "). 1391زاده، بهناز. ( ساالري
 اي حرفه هاي خدمت بر ارتقاء صالحیت ضمن

- 90شهر رودبار در سال تحصیلی  متوسطه معلمان
نامه کارشناسی ارشد رشتۀ آموزش  . پایان"91

و علوم تربیتی،  شناسی روان. دانشکدة ساالن بزرگ
  دانشگاه تهران، چاپ نشده.

بررسی رابطه سواد "). 1393سالمیان، مرتضی. (
با توانمندي  (ICT) فناوري اطالعات و ارتباطات
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