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 چکيده 

  بررسی تاثیر آموزش آنالین بر ابعاد توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمانهدف از پژوهش حاضر،  

بنیادی و به لحاظ    هدف، لحاظ از پژوهش، . اینمطالعه موردی: مدارس متوسطه اول شهر قیدار( بود)

جامعه آماری    بود. پس آزمون یا گروه کنترل  –با طرح پیش آزمون    نیمه تجربیروش جز تحقیقات  

که حجم  نفر  (200)بود.    1401-1400تحصیلی  سال  در  دانش آموزان ابتدایی شهر قیدارشامل تمامی  

باتوجه به مالحظات  جامعه   این نفر در نظر گرفته شد از   127نمونه با استفاده از جدول مورگان  

به   و در دسترس انتخاب نمونه گیری شیوه نفر به   30و مالک ورود،    بودن تحقیقنظری وآزمایشی 

استاندارد   پرسشنامه شد. ابزار گردآوری اطالعات  گمارش گواه و آزمایش گروه دو در تصادفی شكل

وسعه حرفه ای حسینیان، نیلی  و پرسشنامه ت  (1995)توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا  

های مستقل و تحلیل   برای گروه t آزمونروش آماری تحلیل داده ها،    ( بود.1399و شریفیان )

با کنترل  نتایج پژوهش نشان داد که    .به کار گرفته شد spss   واریانس چندمتغیری به کمک نرم افزار

داری وجود  تفاوت معنی آزمون توانمندسازی  پس  از لحاظ  آزمایش و گروه گواه  آزمون بین گروهپیش 

گروه  توانمندسازی در    با توجه به میانگینآموزش ضمن خدمت  به عبارت دیگر،  .  (p<002/0)  دارد

گروه آزمایش شده  افزایش توانمندسازی معلمان در    ، موجبگواه آزمایش نسبت به میانگین گروه  

آزمون توسعه حرفه ای و  پس   از لحاظ  گواهآزمایش و گروه    آزمون بین گروهبا کنترل پیش   است.

با توجه  آموزش ضمن خدمت  به عبارت دیگر،    .(p<01/0)  داری وجود داردتفاوت معنی   های آنمؤلفه 

بهبود توسعه حرفه    ، موجبگواهگروه آزمایش نسبت به میانگین گروه  توسعه حرفه ای در    به میانگین

 گروه آزمایش شده است.ای معلمان در  

 . معلمان  ،، ابعاد توانمندسازی، توسعه حرفه ایآموزش آنالین  :واژگان کليدي
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 2ليال خدابخشی،  1نورالدین ميرزایی

 .ایران ،زنجان حد زنجان، وا ، روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی استادیار،  1
 .ایران ،زنجان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، مدیریت آموزشی،  دانشجوی کارشناسی ارشد، 2
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 نورالدین ميرزایی 
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   معلمان يو توسعه حرفه ا

 ( داريشهر ق متوسطه اول : مدارسيمطالعه مورد)
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 مقدمه 
انگیزی همراه است و ثابت شده است که پیشرفت و موفقیت    ی کنونی، حیات بشری با تغییرات و تحوالت شگفت  در دوره

برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا  های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در گرو    یک کشور در زمینه

تواند با تحوالت و پیشرفتهای اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان    است و تنها با داشتن چنین نظامی، می

باید از نیروی  اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند  .  از جایگاه مناسبی برخوردار شود

باشد باال برخوردار  انگیزه  با  و  را تشكیل می .انسانی متخصص، خالق  اساس یک سازمان  انسانی  به عبارت دیگر    منابع  دهد و 

راهبرد توسعه و شكوفایی سازمانی است انسانی یک  تاثیر   .توانمندسازی منابع  فناوری در همه سازمانها  تغییرات سریع علم و 

کارآمد که از آن به عنوان توسعه    ای و  شود. پرورش انسانهای حرفه  از آن باعث افول سریع سازمان می بسزایی دارد و غفلت  

و تحول امروزی به آن سرمایه انسانی یاد میشود امری ضروری است که سازمانها برای ادامه حیات و پیشرفت در جهان پر از تغییر  

های آموزشی نمیتواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف    احتیاج دارند. این نكته قابل تامل است که صرفاً آموزش و اجرای دوره

ی بدست آمده نیازهای موجود را   خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه

)نظام آباد  شود.    ی سازمانی نیز می   فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه  د، در غیر اینصورت آموزشها بی برطرف ساز

سازی و توانمندسازی کارکنان سازمان تأکیدمورد    مروزه آموزش نیروی انسانی به عنوان گامی مؤثر در جهت بها  (.2010،  نیو باست

منجر    ویاست و با تأمین دانش و مهارت مورد نیاز برای انجام وظایف به صورت کارا و مؤثرها به خصوص سازمانهای یادگیرنده و پ 

به ایجاد حس اعتماد به نفس و خودارزشی و در نتیجه احساس رضایت شغلی در کارکنان می گردد، که نتیجه آن بهره وری باالتر 

که هر های اجتماعی در جامعه می گردد، چرا    ایجاد سرمایهزی کارکنان منجر به  ساباشد از طرفی آموزش آنالین با توانمند  می  

    ، 1375پورآمن،  )   وب می شودهای اجتماعی محس  صورت توانمندسازی، جزئی از سرمایه  باشد که در  کارمندی فردی از جامعه می 

 (.  1387پاک طینت و فتحی زاده،  به نقل از

دسازی کارکنان در سازمانها است. امروزه اهمیت نقش آموزش در در این راستا، آموزش یكی از ابزارهای مناسب برای توانمن

درواقع،  (.1393نادی و همكاران، ) توانمندسازی کارکنان به حدی است که هیچ سازمان تحولگرا خود را بینیاز از آموزش نمیبیند

ای خود را تقویت کنند و آموزش کارکنان یک فرایند نظاممند است که هدف آن کمک به کارکنان میباشد تا دانش و مهارته

  ی یادگیری توسعه دهند که انتظار میرود با این کار، عملكرد کارکنان نیز افزایش یابد   رفتارهای مثبت خود را از طریق تجربه

موزش انواع مختلفی دارد که در این میان، آموزش آنالین یكی از مناسبترین و در دسترسترین روشها آ  (. 2014،  1)بكلی و کاپل 

)آسیمه، سلسله گر و    هبود نیروی انسانی است که اجازه میدهد کارکنان دانش و مهارتهای موردنیاز خود را توسعه دهند برای ب

 (.  1398شریف زاده، 

 

 آموزش آنالین 
باشد. همگام با رشد تكنولوژی و تبلور آن در  های پیشرفت تكنولوژی در تعلیم و تربیت مییكی از شكوفایی  آنالینآموزش  

های یادگیری  حوزه یادگیری، متخصصان این حیطه را به این فكر واداشت که به نیاز آموزشی فراگیران از طریق راه اندازی دوره

باشند.   گو  پاسخ  آنالینالكترونیكی  آرمانبسیا  آموزش  از  یادگیری  ری  زمان،  هر  و  مكان  هر  در  یادگیری  مانند:  آموزشی  های 

 .(1391زاده،)رستگارپور و گرجی مشارکتی، خودارزیابی و خود راهبری را تحقق بخشیده است

به  این یادگیری، رویكردی تازه در ارائه محیط یادگیری مجهز، تعاملی و یادگیرنده محور است که در هر زمان و مكانی با  

های آموزشی برای ایجاد نظامی  های دیگر محیطهای مختلف دیجیتالی و همسو با شكلهای فناوریکارگیری منابع و مشخصه

به    آموزش آنالین های اخیر  (. در سال1391شود)کرمی، آهنچیان، ابراهیمی،آزاد، منعطف و توزیع شده در آموزش استفاده می

ای را در این راستا  های گستردههای جدید اطالعات و ارتباطات در جهان مطرح و فعالیتآوری عنوان یكی از کاربردهای مهم فن

 .آغاز گردیده است

 
1 Buckley& caple 
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های مجازی به منظور ارایه خدمات  گیری است، اجرای نظامبا توجه به تغییرات سریعی که در محیط پیرامون در حال شكل

)فتحی و اجارگاه، پرداختچی،   رت یک نیاز اساسی مطرح شده استی تدریس و یادگیری به صوهای جدید در زمینهآوریو فن

های مختلف مثل یادگیری رایانه محور، آوری اطالعات است که در قالب نظامترین کاربرد فنمهم  آموزش آنالین(.  1390ربیعی،

 .(2011)الدوسر و هام ، شوده ارائه مییادگیری برخط، یادگیری شبكه محور و آموزش تحت شبك 

: پشتیبانی سازمانی، تدوین محتوا، کند که در موفقیت آن تأثیر داردبه هفت عامل اشاره می  آموزش آنالیننداسمی در  گاوی

 .تدریس و یادگیری، ساختار درسی، پشتیبانی از دانشجویان، پشتیبانی از اعضای هیات علمی و ارزشیابی

ر مكان و زمان یا هر دو از یكدیگر جدا هستند و معلم محتوای بر آموزشی داللت دارد که شاگرد و معلم از نظ آموزش آنالین

کند. فراگیران محتوا  درس را با کمک نرم افزار مدیریت دروس، منابع چند رسانه ای، اینترنت، ویدیو کنفرانس و مانند آن ارائه می

 .(1396،عطارانشوند) کنند و به کمک این فناوریها به معلم متصل میرا از این طریق دریافت می

 

 آموزش آنالین در ایران 

آموزش از راه دور در کشورمان به جز تجربه کوتاه دانشگاه آزاد قبل از انقالب و دانشگاه پیام نور مبتنی بر استفاده از شیوه 

دانشگاه تهران قرار در دستور کار   نرم افزار آموزش مجازی  70ارتباط از راه دور، دارای سابقه طوالنی ای نیست. در پایان دهه  

درس برای دانشجویان   9سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران با ارائه    1380گرفت و پروژه های تحت این عنوان آغاز شد. در سال  

روزانه دانشگاه راه اندازی شد و از نیم سال اول تحصیلی همان سال، آن بهره برداری شد. در همان سال وزارت علوم، تحقیقات و  

ز تأسیس دانشگاه اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت، ولی به صورت مؤسسه غیر انتفاعی نوع اول در سراسر کشور  فناوری ا

 .خدمات آموزشی ارائه خواهد داد

را جزو برنامه های خود قرار داده اند و در   آموزش الكترونیكی به دنبال آن تعدادی از دانشگاه ها اعالم کردند که راه اندازی

حاضر تعدادی از آنها دروسی را به صورت تک درس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کرده اند. اندکی بعد از اقدام دانشگاه    حال

پرورش که بزرگترین بخش آموزشی کشور است، فعالیت هایی را در این    نرم افزار آموزش الكترونیكی، آموزش و ها در استفاده از

 )زندی و همكاران، .عدادی مؤسسه خصوصی نیز از روش آموزش الكترونیكی بهره مند هستندزمینه شروع کرد و در حال حاضر ت

1394.)  

 

 اهميت و ضرورت 
توجه به کارکنان به عنوان بزرگترین و مهمترین سرمایه و دارایی سازمان پدیدهای است که در دو دهه اخیر رشد فراوان 

تر شدن مشاغل بر اهمیت آموزش کارکنان نیز افزوده شده است. آموزش،    پیچیدهداشته است. امروزه با رشد روزافزون اطالعات و 

آموزد. همه جا برای آموختن مناسب    ی زندگی و زندگی نیازمند آموزش است. این مهم نیست که انسان چگونه و کجا می  جوهره

امروزه پیشرفت و توسعه سازمان   (.2010،  2ن)نظام آباد و باستی  ای نباید از آموختن غفلت ورزید  است و هیچگاه دیر نیست و لحظه

ها و مؤسسات در گرو ارتقاء سطح دانش، مهارت، رفتار، بینش و منش منابع انسانی است بر همین اساس شاهد هستیم که  ها و  

یگاه  اغلب مؤسسات و سازمانهای پیشرو بیش از پیش توجه خود را به آموزش و بهسازی منابع انسانی معطوف داشته و تبیین جا

ریزی آموزش   های مهم فرایند برنامه  واقعی آموزش در مسیر توسعه سازمانها رسالتی بزرگ بر دوش آنها نهاده است. از مؤلفه

آنالین کارکنان، ارزشیابی میزان تحقق اهداف یا تعیین آثار آموزش است. از طریق ارزشیابی میتوان صحت عملیات و میزان حصول 

های آموزشی، ارزشیابی پس از اجرای برنامه و در محیط واقعی کار، کاملترین    ان انواع ارزشیابی دورهنتایج را مشخص کرد. از می

گیری    در این نوع ارزشیابی، تأثیر آموزش بر نحوه انجام وظایف مشخص میشود. سنجش و اندازه .و معتبرترین نوع ارزشیابی است

و بحث مشكل  ظاهراً  برای سازمانها  آموزشی  اغلب ان  اثربخشی  در  است.  برخوردار  از یک ضرورت جدی  اما  میرسد  نظر  به  گیز 

ما زمانی میتوانیم به  بنابراین    .سازمانهای امروزی ضرورت جدیدی برای ارزیابی توانایی و قابلیتهای آموزشی کارکنان وجود دارد

ی واقعی سازمان باشد و لذا برای اثر بخش بودن دورههای آموزشی خود مطمئن باشیم که این نیازها در راستای تحقق نیازها
 

2 Nezamabadi, M., Bastin, 
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شود.    جهتدار نمودن آموزش، تعیین میزان اثربخشی و تاثیر دورههای آموزشی بر توانمندسازی کارکنان یک ضرورت محسوب می

وری بهتر است. بنابراین بررسی و آگاهی    نهایی آموزش کارکنان در هر سازمانی، کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت بهره  هدف 

های آموزشی ضمن خدمت در عمل، الزمه فرایند آموزش   های ارائه شده به کارکنان در قالب دوره  ز نتایج و بازده عملی آموزشا

های    های آموزشی از یک سو، آیین  شود. درحقیقت ارزیابی اثربخشی دوره  است و با این کار است که حلقه آموزشی تكمیل می 

های آموزشی به دست آورند و از سوی دیگر،    وکیف فعالیت  تر از چگونگی کم   یری روشنفراهم میآورد تا مدیران و کارکنان تصو

ها آگاهی پیدا کنند و از این راه به    های قوت و ضعف برنامه  سازد تا نسبت به جنبه  ریزان و کادر آموزشی را مجهز می  برنامه

 . برسانندهای آموزشی نیروی انسانی یاری    ها و فعالیت اثربخش کردن برنامه

 

 پژوهش هاي داخلی و خارجی
نشان    بررسی رابطه توسعه حرفه ای معلمان با استفاده از سبک های مدیریت کالس ( در مطالعه با  عنوان  1399)  عبداللهی

 .که بین توسعه حرفه ای معلمان با سبک های مدیریت کالس رابطه معنادار و همبستگی مثبتی وجود داردداد 

بررسی رابطه آموزش های آنالین الكترونیكی با توسعه ( در مقاله ای با عنوان  1399)  عالیی، عصمتی نیا و کریمی ؛مصطفایی

نتایج همبستگی بین آموزش آنالین الكترونیكی بر توسعه حرفه ای معلمان گویای رابطه مثبت و  نشان دادند     حرفه ای معلمان

 . یش آموزش آنالین الكترونیكی، توسعه حرفه ای معلمان نیز افزایش خواهد یافتمعنادار بین آنان میباشد. در واقع، با افزا

ضمن خدمت در توانمندسازی   آموزش آنالینهای    نقش دوره( در مقاله ای با عنوان  1398آسیمه، سلسله گر و شریف زاده)

باشد. نتایج    آموزشها ازنظر کارکنان در مطلوبی می که کیفیت این  نشان دادند    شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

ی میانگین زوجی ابعاد توانمندسازی شغلی قبل و بعد از شرکت در این دورهها نشان حد نسبتا داد که احساس شایستگی،   مقایسه

ل همبستگی بین خودمختاری و تأثیرگذاری بعد از شرکت در دورهها بهطور معناداری افزایش یافته است. نتایج حاصل از تحلی

ی مثبت و    متغیرها حاکی از آن بود که بین متغیر کیفیت آموزشهای مجازی ضمن خدمت و توانمندسازی شغلی کارکنان رابطه

معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مدل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیر کیفیت آموزشهای مجازی ضمن  

 . باشد ی توانمندسازی شغلی کارکنان می پیشبینی کننده عنوان مهمترین متغیر خدمت به

ژانگ و  توسعه حرفه  ( 2016)  3استیل  اهمیت  بررسی  و دوره  به  معلمان  توسعه حرفه  ای  در  های  کشورهای مختلف    ای 

 .کند  ازپیش روشن می ای را بیش  اهمیت توجه به توسعه حرفهمورد بررسی موارد  پرداختند که همه

ب(  2016)4لیپین  با هدف  ای  آنالینررسی  مطالعه  کتابخانه  آموزش  کتابداران  از دیدگاه  علوم    ضمن خدمت  دانشگاه  های 

نتایج مطالعه نشان داد که با توجه به نگرش کارکنان نسبت به شرکت در دوره ضمن   آموزش آنالین های    پزشكی تهران بود. 

ها، از دیدگاه کتابداران اثربخشی و کیفیت    وردبحث در این دوره خدمت، میزان رضایت آنها از طول دوره و بهرهوری از موضوعات م

 باشد.   ضمن خدمت در سطح مطلوب می آموزش آنالینهای  دوره

در رابطه با مقایسه کارکنانی که از ارتقا شغلی و پاداش در شغل خود بهره مند    (4120)  5وینگ  تحقیقات  از  حاصل  نتایج

  بهره  خود  شغل  در   پاداش  و   شغلی   ارتقاء   از  که  کارکنانی   است  آن  از  حاکی   ،رخوردار نیستندهستند و کارکنانی که از این مزایا ب

  برای   بیشتری  انگیزه  دارای  اند   نشده  مند  بهره  پاداش  و   شغلی  ارتقاء  هیچگونه  از  سال  چندین  که  کارکنانی   نسبت  به  اند شده  مند

 هستند. ایحرفه توسعه های برنامه در شرکت

 

 گيري و حجم نمونهآماري، روش نمونهجامعه 
صورت گرفته   1400-1401شهر قیدار می باشد که در سال    نفر از معلمان مدارس متوسطه اول  200جامعه آماری شامل  

نفر در نظر گرفته شد   127نه با استفاده از جدول مورگان  حجم نمو  است که به صورت تصادفی مورد آزمایش قرار گرفته اند. که

 
3 Steele, D., & Zhang, R. 
4 Lippin 
5. Wing 
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نمونه  شیوه  نفر به  30 براساس در نظر گرفتن مالک های ورود ،بودن تحقیق باتوجه به مالحظات نظری وآزمایشیجامعه  این از

بدین صورت که از بین معلمانی که آموزش شد.   گمارش گواه و  آزمایش گروه دو در تصادفی به شكل و انتخاب  تصادفی ساده  گیری

نفر که در پرسشنامه ابعاد توانمندی و توسعه حرفه ای پایینی  30نفر براساس مالک های ورود انتخاب و    30را گذرانده اند    آنالین

نفر دیگر در گروه کنترل قرار گرفتند. پس از گردآوری دادها برای تجزیه و تحلیل    15نفر در گروه آزمایش  و    15کردند    کسب

  استفاده گردید.   spss23نرم افزار

پس آزمون یا گروه   –حاضر از لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ روش جز تحقیقات شبه ازمایشی با طرح پیش آزمون  پژوهش

)پیش    1T)گروه گواه(،    2RG)گروه آزمایشی(،    1RG( طرح مورد بحث نشان داده شده است که  1در جدول )کنترل است .

و متغیر   آنالینآموزش های در این تحقیق متغیر مستقل عبارت است از  باشد. )پس آزمون( می  2T)متغیر مستقل( و  Xتست(، 

  آنالین آموزش های  توانمندی و توسعه حرفه ای معلمان می باشد. در این طرح گروه آزمایش در معرض  وابسته عبارت است از ابعاد  

 پس ودومین اندازه گیری با یک آزمون قرار گرفت و دو بار مورد اندازه گیری قرار گرفت. اولین اندازه گیری با اجرای یک پیش 

 آزمون انجام گرفت.  
 

 پژوهش  روش اجراي 
برای اجرای پژوهش پس از مراجعه به اداره آموزش و پرورش جهت دریافت مجوز الزم نسبت به نحوه برگزاری آموزشهای 

، برای افراد در خصوص اهداف پژوهش توضیحاتی  آنالیناطالع پیدا نمودم و پس از جمع آوری نمونه و برگزاری جلسات    آنالین

نفر انتخاب    30در این جلسات را داشتند، براساس در نظر گرفتن مالک های ورود  داده شد و از بین افرادی که تمایل به شرکت  

نمره پایین تری نسبت به بقیه   و پیش آزمون از آنها گرفته شد. سپس معلمانی که به پرسشنامه ابعاد توانمندی و توسعه حرفه ای

افراد گروه آزمایش  شد.    ار داده اعضای شرکت کننده کسب نمودند، در گروه آزمایش و بقیه در گروه کنترل قر سپس بر روی 

سال  )جلسات به صورت گروهی هفته ای دوبار در سه ماهه اول    دقیقه ای اجرا گردید  90جلسه    8در طی  آنالین  جلسات آموزشی  

اتمام جلسات  برگزار شد(، در حالی که در این مدت افراد گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نكردند. در نهایت بعد از    1401

 از افراد هر دو گروه دوباره پرسشنامه های مذکور به عنوان پس آزمون گرفته شد.  

جلسه   8  یدر ط  (باز آموزی  -3دانش افزایی    -2کارآموزی  -1با هدف  )آنالینبراساس آموزش های    آنالین  یجلسات آموزش

 .  دیاجرا گرد یا قهیدق 90

 

 ابزار پژوهش 

 پرسشنامه توسعه حرفه اي 

(  1384( توسط پورصادق و علی میرزایی )2008های نوا )توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی، براساس دیدگاه   پرسشنامه

مؤلفه موارد آموزش، کار تیمی، مهارت سازمانی، توسعه مسیر شغلی، توسعه   6و  سوال    30تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای  

مانند )نیازهای آموزشی اعضای هیأت  سواالتی    ساس طیف پنح گزینه ای لیكرت با ا  روابط بین فردی و ارتباطات می باشد و بر

اعتبار یا روایی با این مسئله سر  .علمی به طور مداوم بررسی می شود.( به سنجش توسعه حرفه ای اعضای هیأت علمی می پردازد

(. روایی  1390سرمد و همكاران،)  فكر می کنیم  و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما 

پرسشنامه توسعه حرفه ای توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از  

ه اندازه نتایج یكسانی  درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینكه ابزار اندازه گیری در شرایط یكسان تا چ

صدم به دست    70(. پایایی پرسشنامه توسعه حرفه ای از روش آلفای کرونباخ باالی  1390سرمد و همكاران،)  به دست می دهد

 . آمده است
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 ابعاد توانمندسازيپرسشنامه 

درجه چند  مقیاس  از  استفاده  با  را  کارکنان  توانمندسازی  ابعاد  لیكرت)ای    وضعیت  نمود.    (طیف  سنجش سنجش  برای 

از پرسشنامه ابعاد احساس معنی   گویه15  ی استاندارد  توانمندی  داری، احساس   ای توانمندسازی اسپریتزر و میشرا که شامل 

بود استفاده شد.    (خودمختاری)شایستگی یا خود کارآمدی، احساس مؤثر بودن، احساس اعتماد و احساس داشتن حق انتخاب  

ی توانمندسازی روانشناختی   دار بودن از پرسشنامه  تگی، خودمختاری، مؤثر بودن و معنی های مربوط به چهار بعد شایس  گویه

از پرسشنامه  و گویه  (1995)اسپریتز   در پژوهش تیمورنژاد و   .اقتباس گردید  (1994)ی اعتماد میشرا    های مربوط به اعتماد 

شفاهی اساتید متخصص این رشته و کارشناسان وزارت ( جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات کتبی و  1389همكاران )

استفاده گردیده است. بر سازمان  توجه به شرایط و ضوابط حاکم  با  اقتصادی و دارایی    پایایی   تعیین  منظور  به  همچنین   امور 

فای کرونباخ جهت  نفر از جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت و سپس از روش آل  30دا  ابت  پرسشنامهها،

به دست آمد که میتوان گفت پرسشنامه از ثبات و پایایی    0.95تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید که مقدار آلفا آن برابر  

 .قابل قبولی برخوردار است

 

 اي پژوهش یافته ه

 توصيفی   آمارهاي  تحليل

اصلی فرضیه به توصیف وضعیت متغیرهای  این بخش  به تفكیک  در  پژوهش  آزمایش و گواه در دو مرحلة گروههای  های 

تفكیک توانمندسازی و توسعه حرفه ای به های  نمره  (انحراف معیارو    میانگینآمار توصیفی )  4-1در جدول    پردازیم.گیری میاندازه

 نشان داده شده است.آزمون مون و پسآزدر مرحله پیش گروه آزمایش و گواهدو 

 گيري دو مرحله اندازه در  و گواه هاي آزمایشگروههاي  توانمندسازي و توسعه حرفه اي  نمره  آمار توصيفی:  1-1جدول 

 متغير 
 مرحله

 گيري اندازه

 شاخص آماري 
 ميانگين 

انحراف 

 گروه معيار 

 توانمندسازي 

 آزمون پیش
 19/0 24/25 آزمایش 

 24/0 34/25 گواه

 آزمون پس
 34/0 52/25 آزمایش 

 26/0 28/25 گواه

 توسعه حرفه اي 

 آزمون پیش
 32/8 11/4 آزمایش 

 77/9 02/4 گواه

 آزمون پس
 21/7 51/4 آزمایش 

 64/8 00/4 گواه

 

  آزمایش در گروه    توانمندسازی    آزمون میانگین و انحراف معیار  در مرحله پیش  شودمالحظه می  1-1در جدول    که  طورهمان

در گروه   توانمندسازی    آزمون میانگین و انحراف معیار  باشد ولی در مرحله پسمی  24/0±34/25و در گروه گواه    24/25±19/0

 در گروه آزمون  آزمون به پسمرحلة پیشن از  به دست آمد. این افزایش میانگی  0/ 25±28/2و در گروه گواه    34/0±52/25  آزمایش

 شود.این در حالی است که این تغییرات در گروه گواه دیده نمیکند. صدق می آزمایش در مورد  توانمندسازی 

و در گروه گواه   11/4±32/8  آزمایشآزمون در گروه  در مرحله پیشتوسعه حرفه ای   میانگین و انحراف معیار  همچنین،  

و در گروه   51/4±21/7  آزمایشدر گروه  توسعه حرفه ای   آزمون میانگین و انحراف معیار  باشد ولی در مرحله پسمی  4/ 77/9±02

توسعه های  آزمایش در مورد مؤلفه  در گروه آزمون  آزمون به پسمرحلة پیشبه دست آمد. این افزایش میانگین از    00/4±64/8گواه  

 شود این در حالی است که این تغییرات در گروه گواه دیده نمیکند. حرفه ای نیز صدق می
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بعد از اعمال مداخالت    دهد که با تمهیدات به عمل آمدهنشان می   1-1به دست آمده از جدول  اطالعات  این  نگاهی گذرا به  

به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است. این  ه ای گروه نمونه آزمایش میانگین ابعاد توانمندسازی و توسعه حرف آموزشی در گروه

گیری، استنباط بدون آزمون آماری است؛ اما در  هر چند این نتیجهشود.  در حالی است که این تغییرات در گروه گواه دیده نمی

 و گواه مشخص خواهد شد. های آزمایش آزمون گروهآزمون و پسپیش  دار دروجود تفاوت معنی تر بعدی،های دقیقبررسی

 نمرات  اسميرنف در مورد پيش فرض نرمال بودن توزیع  -: نتایج آزمون کلموگروف 1-2جدول 

 متغير 
 مرحله

 گيري اندازه

شاخص  

 آماري 
-K  آماره

S 
P گيري نتيجه 

 گروه 

 نمره کل توانمندسازي 

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 15/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c177/0 18/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 12/0 گواه

 شایستگی

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 11/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 10/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c.d200/0 10/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 14/0 گواه

 خودمختاري

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 13/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 10/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c.d200/0 11/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 موثر بودن

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 12/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 14/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c.d200/0 10/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 10/0 گواه

 اعتماد 

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 11/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 11/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c.d200/0 10/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 11/0 گواه

 معنی دار بودن 

 آزمون پیش
 نرمال c.d200/0 15/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 10/0 گواه

 آزمون پس
 نرمال c.d200/0 10/0 آزمایش 

 نرمال c177/0 16/0 گواه

 نمره کل توسعه حرفه اي 

 پیش آزمون
 نرمال c.d200/0 15/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 پس آزمون
 نرمال c177/0 18/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 12/0 گواه

 نرمال c.d200/0 14/0 آزمایش  پیش آزمون
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 مهارتهاي برنامه ریزي 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 پس آزمون
 نرمال c.d200/0 18/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 12/0 گواه

 ارزیابی معلمان 

 پیش آزمون
 نرمال c.d200/0 15/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 پس آزمون
 نرمال c.d200/0 11/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 11/0 گواه

 مدیریت کالس 

 پیش آزمون
 نرمال c.d200/0 11/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 15/0 گواه

 پس آزمون
 نرمال c.d200/0 10/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 13/0 گواه

 روش تدریس

 پیش آزمون
 نرمال c177/0 17/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 12/0 گواه

 پس آزمون
 نرمال c.d200/0 13/0 آزمایش 

 نرمال c.d200/0 12/0 گواه

 

توانمندسازی  ها در متغیرهایگردد، فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات گروهمشاهده می 1-2همانگونه که در جدول 

آزمون در  آزمون و پسگردد. یعنی پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در پیشتأیید می و توسعه حرفه ای و زیر مولفه های آنها

ایش و گواه تأیید گردید. همچنین برای استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری شرط نرمال بودن چندمتغیری نیز  های آزمگروه

شود که اگر توزیع  فاقد آزمونی برای تعیین نرمال بودن چندمتغیری است، فرض می SPSSافزار باید برقرار باشد و از آنجا که نرم

ط نرمال بودن چندمتغیری نیز برقراراست. از آنجا که توزیع نمرات متغیرهای پژوهش  نمرات تک تک متغیرها نرمال باشد پس شر

فرض نرمال بودن گرفت که پیش  توان نتیجههای آزمایش و گواه نرمال است، پس میآزمون در گروهآزمون و پسدر مرحلة پیش

 چندمتغیری رعایت شده است.  

 در جامعه ها گروه  پژوهش هاي رگرسيون متغيرهاي نتایج آزمون بررسی پيش فرض همگنی شيب   1-3جدول

 F P متغير 

 512/0 09/1 توانمندسازي 

 191/0 79/1 توسعه حرفه اي 

 

ابعاد توانمندسازی و توسعه حرفه ای  تعامل برای کلیه متغیرهای    Fشود، مقدار  مشاهده می  1-3گونه که در جدول  همان

  ر یزی  هامفروضهاز  فرض ششم  اساس پیششود. براینهای رگرسیون تایید میباشد. بنابراین، مفروضه همگنی شیبمعنادار نمی

ا(  هآزموننتایج تحلیل کواریانس یک راهه روی متغیرهای وابسته )پس  1-4. جدول رعایت شده است نیز  انسیکووار لیتحلیی  بنا

خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و  فرض  ها( مربوط به هر یک از آنها جهت آزمون پیش آزمونهای همپراش )پیشبا متغیر

 دهد. نشان میرا وابسته 

 وابسته خطی بودن همبستگی متغير همپراش و نتایج تحليل واریانس روي متغيرهاي وابسته جهت آزمون  1-4جدول 

 F p ميانگين مجذورات Df مجموع مجذورات  متغير 

 001/0 45/69 62/147 1 62/147 توانمندسازي 
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 001/0 12/86 60/204 1 60/204 توسعه حرفه اي 

 

است    دارامعنابعاد توانمندسازی و توسعه حرفه ای    ریمتغمورد    در  Fشود، مقدار  می  مشاهده1-4جدول  همانگونه که در  

(01/0>p).    پیشمتغیر همبستگی  بنابراین( همپراش  )پسآزمون های  وابستة  متغیرهای  با  از  آزمونها(  یک  هر  به  مربوط  ها( 

 . است برقرار نیز انس یوار لیتحلیی  بنا ریزی ها مفروضهاز فرض هفتم اساس پیشها خطی است. براینهمپراش 

و این نتایج    کنندی م  برآورد   را  انس یوار  لیتحلیی  بنا  ریزی  هاهای این پژوهش مفروضهدادهتوان بیان داشت که  بنابراین می

 داند. انجام آزمون پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیری را مجاز می

 ها گروه  مولفه هاي توانمندسازي   آزمونچندمتغيري روي ميانگين پستحليل واریانس  هايآزمون  1-5جدول 

 آزمون با کنترل پيش 

 توان آماری  اندازه اثر F p خطا  df رضیهف   df مقدار آزمون نام

 1 84/0 001/0 10/28 21 4 84/0 آزمون اثر پیالیی

 1 84/0 001/0 10/28 21 4 16/0 آزمون المبدای ویلكز

 1 84/0 001/0 10/28 21 4 35/5 آزمون اثر هتلینگ 

 1 84/0 001/0 10/28 21 4 35/5 آزمون بزرگترین ریشه روی 

 

 آن هستند که بین   ها، بیانگرداری همه آزمونسطوح معنیآزمون  با کنترل پیش  مشخص است،  1-5همانطوری که در جدول  

 .(p<001/0)  وجود داردداری  یمعن( تفاوت  توانمندسازی)  از متغیرهای وابسته  یلحاظ یك  و گروه گواه حداقل ازآزمایش    گروه

حداقل در یكی از    ها تفاوت وجود دارد که نشان از اثربخشی مداخله آزمون گروهآزمون، بین پسبدین معنی که با کنترل پیش

  های فردی در نمرات پس آزمونتفاوت  %84باشد. به عبارت دیگر،  می  84/0میزان تأثیر یا تفاوت برابر با  متغیرهای وابسته دارد.  

است، بنابراین امكان خطای نوع دوم وجود    1توان آماری برابر با    باشد.میآموزش ضمن خدمت  ثیر  مربوط به تاتوانمندسازی   

بردن به این نكته که از لحاظ کدام متغیر یا متغیرها بین دو گروه تفاوت وجود دارد، تحلیل کواریانس در  برای پینداشته است.  

صورت جداگانه انجام گرفت که نتایج حاصل در جدول زیر ارائه شده به   های آنمتن مانكوا برای توانمندسازی و هر یک از مؤلفه 

 .است

 

 نتيجه گيري
داری وجود تفاوت معنیآزمون توانمندسازی  پس  از لحاظ  آزمایش و گروه گواه  آزمون بین گروه با کنترل پیش  نتایج نشان داد،

گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه  توانمندسازی در    میانگینبا توجه به  آموزش ضمن خدمت  به عبارت دیگر،  .  (p<002/0)  دارد

  . باشدمی 94/0  با   برابربرای کل توانمندسازی  میزان تأثیر یا تفاوت    گروه آزمایش شده است. افزایش توانمندسازی در    ، موجبگواه

بر این    باشد.میزش ضمن خدمت  آموربوط به تاثیر  توانمندسازی م  آزمونهای فردی در نمرات پستفاوت  %94به عبارت دیگر،  

تأثیر دارد،    قیداراساس، فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینكه آموزش ضمن خدمت بر  توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی شهر  

می داد،   شود.تأیید  نشان  پیش  نتایج  کنترل  گروهبا  بین  گواه  آزمون  گروه  و  لحاظ  آزمایش  توانمندسازی  پس  از  تفاوت آزمون 

آزمایش و گروه    آزمون بین گروه با کنترل پیش  . همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد،(p<002/0)  داری وجود داردمعنی

 .(p<01/0) داری وجود داردتفاوت معنی های آنآزمون توسعه حرفه ای و مؤلفهپس از لحاظ گواه

، برای 53/0برای شایستگی برابر با  میزان تأثیر یا تفاوت  در پاسخ به فرضیه های ویژه پژوهش براساس جدول نتایج نشان داد  

.  باشدمی  38/0و برای معنی دار بودن برابر با  43/0و برای اعتماد برابر با    42/0و برای موثر بودن برابر با    32/0خودمختاری برابر با  

خودمختاری آزمون  های فردی در نمرات پستفاوت  %32شایستگی،  آزمون  های فردی در نمرات پستفاوت  %53به عبارت دیگر،  

های  تفاوت  %38تفاوت های فردی در نمرات پس آزمون اعتماد،    43/0موثربودن،آزمون  های فردی در نمرات پستفاوت  %42و  
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بر این اساس، فرضیه اول پژوهش مبنی  باشد. میضمن خدمت    آموزشمربوط به تاثیر  معنی دار بودن    آزمونفردی در نمرات پس

شود. بر این اساس، فرضیه تأثیر دارد، تأیید می قیداربر اینكه آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی معلمان مدارس ابتدایی شهر  

شایستگی، احساس    های ویژه پژوهش مبنی بر اینكه آموزش ضمن خدمت بر احساس خودمختاری، احساس معنادار بودن، احساس

این مسئله   بییندر ت  شود.تأثیر دارد، تأیید می  قیدارموثر بودن، احساس اعتماد و معنی دار بودن معلمان مدارس ابتدایی شهر  

سازمان ها در حال حاضر بر توانمند سازی کارکنان متمرکز شده اند. محققان همواره به مطالعه و بررسی اعمال  توان گفت که می

توانمند سازی کارکنان در بخش های خصوصی و دولتی پرداختند . در سالهای اخیر توانمندی به عنوان یک استراتژی منابع انسانی  

برای ایجاد بهره وری و رضایت از محیط کارشناخته شده است . در دهه گذشته بسیاری از سازمانها رویكردهای مدیریتی براساس  

توان چنین   ه طور کلی از این تحقیق می ردند که باعث افزایش بهره وری و نوآوری می شود . بتوانمند سازی را پیاده سازی ک

نتیجه گرفت که توانمندیهای شغلی کارکنان از طریق آموزشهای ضمن خدمت نسبتاً تقویت شده است و آموزشهای ضمن خدمت  

نمندسازی فقط دادن قدرت به کارکنان نیست بلكه در افزایش توانمندیهای کارکنان تاثیر مثبت و مستقیمی گذاشته است. توا

شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملكردشان را بهبود بخشند. در واقع توانمندسازی شرایطی را  موجب می

ی بیشتر در آینده هاکافی برای پذیرش مسئولیت    رشد  آورد تا در لوای آن، زندگی کاری خود را کنترل و  برای کارکنان فراهم می

احساس شایستگی، ،  احساس معنادار بودنی،  خودمختار. آموزش ضمن خدمت موجب بهبود  و به عبارتی بهبود مستمر دست یابند

و بالطبع تحقق    ندسازیاز عمده عوامل مؤثر بر افزایش توانممی گردد لذا یكی    احساس موثر بودن، احساس اعتماد در معلمان

آموزش نیروی انسانی است . رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و   اهداف بهره سازمانی،

شود تا افراد بتوانند متناسب با    انطباق با محیط در حال تغییر دارد . در این بین اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می 

. لذا براساس آنچه بیان شد هایشان را ادامه داده و کارایی خود را افزایش دهند  طور مؤثر فعالیت  هتغییرات سازمانی و محیطی ب

 نتایج این مطالعه مورد تایید می باشد. 

 

 پيشنهادهاي پژوهش 

 پيشنهادهاي کاربردي 

سازی  ازآنجاکه غنیفرضیه اول و زیر مولفه های آن آموزش ضمن خدمت بر ابعاد توانمند سازی تاثیری دارد و با توجه به  •

تبع آن استقبال هدفمندتر کارکنان از این   های آموزشی ضمن خدمت نقش مؤثری بهبودبخشی به سطح کیفی و به  دوره

شود نیازسنجی آموزشی صورت گیرد و مطالب    ه میمنظور بهبود کیفیت این آموزشها توصی   آموزشها خواهد داشت، به

ی   ی مطالبی درزمینه  آموزشی متناسب با وظایف و در جهت اهداف سازمان تهیه و تنظیم گردد؛ که در این راستا ارائه

قیت، مهارتهای  الافزایش مهارت کارکنان، حس همكاری گروهی، تقویت نگرش نسبت به شغل، افزایش آگاهی، افزایش خ

 . تواند مؤثر باشد  با ارباب رجوع و غیره نیز می ارتباطی

معلمان  بر توانمندسازی    شایستگیهای آموزشی در سطح    ، اجرای دورهفرضیه دوم و زیر مولفه های آنا توجه به نتایج  ب •

 خود، بر بهبود اجرای دورهمعلمان  گردد، به منظور بهبود توانمندی    ؛ بنابراین به مدیران سازمان پیشنهاد می موثر است

های آموزشی در سطوح یادگیری و رفتار متمرکز شوند. به عبارت دیگر بر فراهم آوردن دانش شغلی و مهارت تخصصی  

شی زمانی بر توانمندی  های آموز به بیان دیگر، اجرای دوره .و تغییر در نگرش و رفتار آنان تمرکز نمایند معلمانمورد نیاز 

 کارکنان تأثیرگذار خواهد بود که منجر به تغییر رفتار آنان شود، نه اینكه تنها رضایتمندی آنان از شرایط برگزاری دوره 

   .های آموزشی را کسب نماید و جهت تحقق بخشیدن توجه به پیشنهادات و نیاز های واقعی کارکنان پیشنهاد می گردد

اندیشی گروهی تدوین شود و    ها با هم  ای بهتر است ابعاد این دوره  های رشد حرفه  ابعاد برنامه  در راستای بهبود وضعیت •

توان  روزرسانی شود. از جمله پیشنهادهای کاربردی می  ت بهالوطور مستمر بر اساس آخرین تح  این ابعاد نیازمند است به

اندازی مراکز مشاوره آموزشی؛ توجه به نشانگرهای    غیراقتصادی؛ راههای مادی و    به این موارد اشاره کرد: توجه به انگیزه

 محور های پژوهش  ای؛ اجرای دوره های توسعه حرفه کیفیت برنامه
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