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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بییی برنامییهریی ی مسیییر شی لی و ابعییاد صیییحی هییای حرفییهای (آموزشییی و
پژوهشی) در میان معلمان اصفهان انجام شده اس  .روش پژوهش ،توصیفی – پیمایشی بوده ،جامعۀ آمییاری ،شییام
 1969نفر از معلمان ناحیههای  3 ،1و  4اصفهان بود که تعداد  170نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول
حجم نمونه کرجسی و مورگان و به صورت نمونهگیری متناسب با حجم انتخاب شییدهاند .بییرای گییردآوری دادههییای
پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد برنامهری ی مسیر ش لی بر پایه مدل شای و پرسشنامه صیحی های حرفهای بییر
پایه دیدگاه بویر و همکاران ( )1994استفاده شد .برای سنجش می ان پایایی از ضریب آلفا کرونباخ در یییم مطالعییه
مقدماتی روی یم نمونه  40نفییری ،پرسشیینامه برنامییهریی ی مسیییر شی لی  α=%881و پرسشیینامه ابعییاد شیینا تی
توانمندسازی  α=%862بهدس آمد .دادههای تحقیق پس از جمع آوری بر اساس فرضیههای پژوهش و با اسییتفاده از
تحلی مانوا و تحلی رگرسیون چندگانه تحلی شدند .نتایج بهدس آمده نشان داد کییه -1:بییی تمییام مولفییه هییای
برنامه ری ی مسیر ش لی و ک ابعاد صیحیتهای حرفه ای رابطه مثب و معنی دار وجود دارد -2 .مولفییههییایهییای
شایستگی فنی – کارکردی ،ودمختاری ،امنی و ثبییات ،یتیی و کییارآفرینی ،ییدم و از ودگ شییتگی ایثییار،
چالش محض و سبم زندگی میتوانند به طور مثب و معنی دار ابعاد صیحی های حرفهای پژوهش ،انتشییار دانییش
تدریس ،تلفیق دانش و کاربرد دانش را پیش بینی کنند.
کلیدواژهها :برنامهری ی مسیر ش لی ،صیحی های حرفهای ،معلمان ،تدریس ،پژوهش.
 -1تاریخ وصول1400/01/31 :

تأیید نهایی1400/04/23 :

 - 2مدرس مدعو گروه روانشناسی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان ،ایرانEmail:setarehmousavi@gmail.com.
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 .1مقدمه
مدیری منابع انسانی شام مجموعهای از سیاس ها و اتداماتی اس که به منظور تسهی ج ب ،توسعه و نگهداشی
افراد انجام میشود و به عنوان یم راهبرد کارکردی که عملکرد سازمانهای مختلف را تح تییأثیر تییرار داده و عامی
موفقی عملکرد حرفهای سازمانها اس  ،شنا ته میشود (برند ،کرون و لِندرز.)784 :2017 ، 1
موفقی سازمانها وابسته به چگونگی تخصیص و بهکارگیری منابع به صوص منابع انسانی بوده و کسب موفقیی
را در گرو آن اس که سازمان بتواند مهارتها ،تواناییها و صوصیات فییردی و جمعییی کارکنییان ییود را در راسییتای
اهداف سازمان به کارگیرد (سیدجوادی  )23: 1396 ،و از سییویی در عصییر حاضییر بهییرهبییردن از مهییارتهییای ویییژه و
صیحی های حرفهای افراد میتواند به یکپارچگی مهارتهای تولیدی و فناوری منجر شود (باکسال.)23 :2018 ،2
ویژگی سازمانهای امروزی پویایی ،پیچیدگی ،ابهام و سن گری ی اس و دائما از محیط اطراف ییود تییاثیر مییی-
پ یرند و ت ییر را به عنوان ضرورتی اجتنابناپ یر پ یرفتهاند .پیشبینی ت ییرات با وت نسبتا معقول با اشکال مواجییه
واهدبود .با درک ای مهم که ت ییر ج ء الینفم و ذات دانشگاههای ه ارة سوم شده اس  ،تدرت سازگاری و انطبییا
با تحوالت ا یر در عرصه مختلف اتتصادی ،اجتماعی و آموزشی اف ایش مییابد .به منظور غلبه بییر شییرایط نییامطم ،
پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران ترار دارد ،توانمندسازی 1کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که به
سرع کهنه و منسوخ میشود اس  .از ای روی ،داشت نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و دارائیهای
حیاتی سازمان به حساب میآیند ،منافع بسیار زیادی برای دانشگاهها به دنبال واهد داش در واتع مطالعات رهبییری
و مدیری اظهار مینماید که پردا ت به توانمندسازی کارکنان ج ء اصییلی اثربخشییی مییدیری اسی (شییریف زاده و
یراندیش1388،؛ اعرابی و فیاضی1387،؛ موغلی و همکاران .)1388 ،توانمندسازی نیییروی انسییانی در سییازمانهییای
آموزشی ،به لحاظ نقش مهمی که در توسعه و پیشرف جامعه در ابعاد متعدد دارد ،از اهمی بیشتری بر ییودار اسی
(عبدالهی و حیدری .)1388،بنابرای الزم اس که دانشگاهها با توجییه بییه شییرایط و مقتضیییات ییود ،سییاز وکارهییای
مناسب را جه توانمندسازی کارکنان شناسایی و کلیه امکانات ود را برای آن آماده نمایند.
به اعتقاد محققان ،کارکنان باید تضمی کنند که برای سازمان ود یادگیرندگانی تاب و سییازش پی یری هسییتند
(کوک و برک .)52 :2008 ،3برنامه ری ی مسیر ش لی  2یکی از ابعاد کلیدی و مهم در حوزه توانمنیید سییازی سییرمایه
انسانی اس ؛ چون با انسانها سروکار دارد و ای انسان اس که میتواند عام نوآوری و تحییول باشیید و بییه ت ییییرات
محیطی پاسخ دهد تا از ای طریق بتوان سازمان را موفق و پیشرو نمود .بنابرای زمانیکییه در یییم سییازمان از توسییعه
منابع انسانی صحب میشود ،توجه به برنامهری ی مسیر ش لی بهع نوان یم رک مهم تلقی میگردد ،زیییرا توسییط آن
حمای های ضروری از کارکنان و مشاغ آنها به عم آمده و در زمان مناسب با گماردن افییراد مناسییب ،بییه کییارایی و
اثربخشی سازمان کمم مینماید (پردال .)1395 ،
باتوجه به آنچه بیان شد ،چنی به نظر می آید که در مسیر ش لی یا کارراهه فعلی سازمان ها ،چندان به مییدیری
برنامه ری ی (بعد فردی) مسیر ش لی توجه نشده و آن بخش نی که مدنظر ترار گرفته بیشتر جنبه سازمانی (مدیری
مسیر ش لی) دارد .درحالیکه به اعتقاد صاحبنظران سازمان ،اجرا و عملیاتی نمودن هییر دو جنبییه آن میتوانیید در سییه
سطح (سازمان ،مدیری  ،کارکنان) محاسنی به همراه داشته باشد (هال و هیرز .)2013 ،4ای م ایا میتواند به اف ایش
1 -Brand, M. J., Croonen, E. P., & Leenders
2 -Boxall
3 - Kock, R., and Burke, M
4 -Hall, D.T and Heras.M. I
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تحرک و کارایی ،بهبود دمات رسانی به جامعه ،تأمی امنی کارکنان ،امنی ش لی ،اجییرای مناسییب و کامی نظییام
شایستگی در به حفظ و ج ب کارکنان ،ح ف دورههای ناکارآمد و غیر اثربخش ،ایجاد فرصی مناسییب و برابییر بییرای
ارتقای آحاد کارکنان ،کمم به روش سییازی صیییحی محییوری و ،شییک دادن انگیی ه شی لی و کمییم بییه تحقییق
راهبردهای منابع انسانی شود (سولیوان.)246 :2016 ،1
توسعه ش لی را میتوان فرآیند توسعه و برانگیخت صیحی هییای انسییانی از طریییق توسییعه سییازمانی و آمییوزش
کارکنان و توسعه به منظور عملکرد تعریف کرد .همچنی توسعه ش لی را می توان فرآیند یا فعییالیتی کوتییاه مییدت یییا
بلند مدت به منظور بسط دانش ،تخصص ،بهره وری و رضای ش لی در سطوح مختلف فییردی ،گروهییی ،سییازمانی یییا
ملی نامید (ونگ و مم الروی.)257 :2012 ،2
در ای راستا ،برنامهری ی مسیر ش لی ،گامی بسیار حیاتی در تعیی میی ان کیفیی صیییحی هییای کارکنییان در
سازمان تلقی میشود ،برنامهری ی مسیر ش لی ،مشتم بر ارزیابی صیحی ها و نگییرش کارکنییان و همیاهنگی آن بییا
وظایف و جایگاههای سازمانی اس  ،ای روند به طور ودکار موجب میگردد افراد در موتعی های مناسب ترار گیرنیید
(دریانتو.)76 :2015 ،3
برنامهری ی ش لی فقط برنامه ریخت برای بهدس آوردن ش مورد عیته نیس  ،ای فعالی به افراد در سازمان
کمم میکند در طول مسیر ش لی و حرفهای ،ت ییییر و تعییدی های الزم در صیییحی هایشییان ایجییاد نماینیید .وتتییی
کارکنان یم برنامۀ جامع در مورد حرفه دلخواهشان داشته باشند بستر توسعه فردی و حرفییه ای را فییراهم نمییودهانیید
(دریانتو.)2015 ،
برنامهری ی ش لی از ای جه مهم اس که همۀ ما انسانها همیشه به دنبال بهتری هییا هسییتیم .دوسی داریییم
پیشرف کنیم و شرایط زندگی ود را بهبود بخشیم و به موفقی هییای بی رت دسی یییابیم .بییا داشییت یییم برنامیۀ
مشخص ما هر روز به دنبال پیشرف و ارتقا واهیم بود و ای پیشرف تمام جوانییب زنییدگی مییا را تحی تییأثیر تییرار
واهد داد و شرایط زندگی ما را بهتر واهد کرد و در نهای رضای از زندگی کسب واهد شیید (نوری انییا و سیییتی و
روحیدا.)275 :2015 ،4
برنامهری ی مسیر ش لی را تیشی مدبّرانه از طریق تدوی اهدافی شفاف و راهبردهای طراحی شده برای دسییتیابی
به ای اهداف ،به منظور ایجاد طرح کلی توسعه مسیر ش لی در آینده توصیف میکند که تعیی اهداف مسیر شی لی و
راهکارهای ویژه رسیدن به آنها دو ج ء از سه عنصر ودمدیریتی در برنامهری ی مسیییر شی لی محسییوب میییشییوند و
سومی عنصر شناسایی و کشف فرص های مسیر ش لی اس (آنتونیو.)14 :2010 ،
برنامهری ی مسیر ش لی ،به عنوان حلقۀ پیوند میان سازمانها و افرادی که برای آنها کار میکننیید شیینا ته شییده
اس  .زمانی که ای حلقه پیوند بر اساس زندگی حرفهای فرد شک گرف  ،بهعنوان یم نیییروی تثبیی کننییده عمی
نموده و فرد را در یم مسیر حرفهای در انتخابهای ش لی ،تصمیم به ت ییر سازمان یا مح کار و نظر فییرد راجییع بییه

1 -Sullivan
2 - Weng, Q. and McElroy, J.C.
3 - Daryanto
4 - Norizan, B.R., & Siti-Rohaida M.Z
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آینده ش لی ود ،پیش میبرد .بر همی مبنا میتوان گف که زندگی حرفه ای فرد مبتنی بر ای برنامییهریی ی اسی
که فرد در مورد حرفه ود با آن روبرو اس (چیو و همکاران25 :2007 ،1؛ دان یگر ،مور و واالنسی.)8 :2008،2
ارتقاء و ترتی در مسیر ش لی نیازمند اطیعات اساسی و تیشهای فراوان اس  ،که موفقی آن را تضمی میکند
(هونلی و وانگ.)528 :2004 ،3
با توجه به موارد فو مدیری برنامهری ی مسیر ش لی فرایند پیش بینی انتخاب ش و رشد ش لی به نحوی که
بی عیتهها ،تواناییهای فرد ،شرایط روانی ،باورها و ارزشهای متعارف سنی با ش و نیازهای سازمان تناسب برتییرار
کند (رجب زاده و شعبان.)55 :1387 ،
شای ( ،)81 :1996پس از مطالعۀ طولی بر روی گروهی از مدیران و دانشییجویان بنیییاد فی آوری ماساچوسی و
ایجاد مفهوم برنامهری ی مسیر ش لی ،آن را به هش نوع تقسیم کرده اس :
شایستگی فنی -کارکردی :4افرادی که شایستگی فنی -کارکردی توی دارند ،احتماالً انتخاب مسیییر ترتییی شی لی
آنها بر اساس محتوای فنی -کارکردی کار میباشد .اینگونه افییراد معمییوالً از تصییمیمات و مسیییرهای کییه بییه مشییاغ
مدیریتی منجر میشود ،دوری میجویند و کوشش میکنند در زمینههای فنی که مورد عیته شان اس باتی بمانند.
شایستگی مدیری عمومی :5افراد دیگری هستند که انگی ه و عیتییه زیییادی بییرای مییدیر شییدن دارنیید و تجییارب
کاریشان ای باور را در آنها ایجاد کرده اس که استعداد و توانایی الزم را برای رسیدن به پس های مییدیریتی دارنیید.
کسب مقام مدیری با مسؤولی زیاد ،هدف نهایی ای افراد اس .
ودمختاری -استقیل :6اصوالً شخص جویای موتعی کاری اس که بر وردار از حییداکثر آزادی از لحییاظ تییید و
بندهای سازمانی باشد و از ای طریق برانگیخته میشود؛ دوس دارد ودش را در برنامۀ زمانی تراردهیید؛ متمایی بییه
مشاغلی اس که از آزادی عم باالیی بر وردارند.
امنی  -ثبات :7بعضی از افراد به ثبات و امنی ش لی در بلند مدت ،اهمی بیشتری میدهند .آنها هر کاری را که
ییود
الزم باشد برای به دس آوردن امنی ش لی ،یعنی کسب درآمد کافی و آیندهای با ثبات ،انجام میدهند؛ شی
را در شک یم برنامۀ بازنشستگی و رفاهی مناسب دنبال میکنند .آنها بیشتر تمایی دارنیید کییه عضییوی ییود را در
سازمان حفظ کنند.
یتی کار آفرینی :8افراد دارای ای بعد ،ممک اس به ایجاد ش یا گسترش یم فرآورده احساس نیاز کننیید.
ای افراد زمانی برانگیخته میشوند که به می ود چی ی را پدید آورنیید؛ پییس از شییروع یییم کییار جدییید بازرگییانی،
کارکردن در آزمایشگاه پژوهشی ،ایفای نقش مهم در گروههای پروژهای و فعالی هییای مشییابه بییرای ارزش نهییادن بییه
ود ،برای ای افراد ،میتواند انگی شی مهم باشد.
دم و از ود گ شتگی و ایثار :9افراد دارای ای بعد ،کار را به اطر هدفی ب رتتر (و نه صرفاً اتتصادی) انجام
میدهند و آرزوی آنها ای اس که جهان را به جایی بهتر برای کار و زندگی تبدی کنند.
1 - Chiu, C.; Hsin Ginn, H; Chung, L. and Siao, S
2 - Danziger, N.; Moore, D. and Valancy, R
3 - Hoon Lee, S. and Wong, P
4- technical/ functional competence
5- general managerial competence
6- autonomy / independence
7- security/ stability
8- entrepreneurial creativity
9- service and dedication
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چالش محض :1افراد دارای ای بعد ،نیاز دارند تا بر موانع ح نشدنی چیییره شییوند و در موتعی هییای مشییک بییه
موفقی برسند .تویتری گرایش ای افراد ،چیرگی بر موانع ،شکس دادن دیگران ،ح مشییکیت و مسییائ  ،رتابی و
ودآزمایی پیدرپی و ثاب اس .
سبم زندگی :2افراد دارای ای بعد ،به ایجاد تعادل میان مسیر ش لی و انوادة فردی ود گرایش دارند.
برنامه ری ی مسیر ش لی بر ای منطق استوارند که تناسب بی گرایشهییای شی لی اشییخاص و محیییط کییاری ،باعی
اف ایش عملکرد ،رضای ش لی ،تعهد ،و توانمندسازی شده ،در حالی که نامتناسب بودن آن ،باعی نارضییایتی و ت ییییر
ش میشود (ایتوما و سیمپسون979 :2007 ،3؛سوتاری و تاکا.)902 :2007 ،4
توانمندسازی :تواناسازی نیروی انسانی؛ یعنی ایجاد توانمندیهای الزم برای تییادر سییا ت کارکنییان بییه ایجییاد ارزش
اف وده در سازمان ،اف ایش کارایی ،اثربخشی و ایفای نقش در مس ولیتی که در سازمان بهعهده دارند .مهمتری مفهییوم
تواناسازی ،واگ اری مس ولی به پایی سطوح سازمان و هدف از آن ،ارائۀ بهتری منابع فکری در هر زمینه از عملکییرد
اس  .بنابرای  ،هدف ای اس که باصیحی تری کارکنییان ،بیشتییری نفییوذ را در سییازمان داشییته باشییند .کارکنییان
توانمند به سازمان و ودشان نفع میرسانند .آنها مشاغ یا زنییدگی ییود را بیشتییر دارای هییدف حییس میکننیید و
درگیری آنها مستقیماً به بهسازی مستمر در سیستمها و فرایندهای مح کار تبدی میشود.
توانمندسازی به کارکنان کمم میکنیید کییه ا تیییار و مسی ولی را تبییول کننیید و پیییشتییدم باشییند .همچنییی
توانمندسازی در زبان مدیری به یم استراتژی برای ت ییر اطی میگردد که با هدف بهبود توانایی فردی و سییازمانی
اجرا میشود (فوک و همکاران)36 :2010 ،5
بنابرای در برنامهری ی مسیر ش لی کارکنان سعی و تیییش بیشییتری نمییوده همییی امییر باعی میشییود از تمییام
فرص های حرفه ای ود بیشتری بهره را ببرید و مهارتها و صیحی هایشان را توسعه دهنیید .دنبییال کییردن هییدف
شما را رشد میدهد و وتتی هدفتان را تعریف میکنید ،دیگر آن هدف اس که شما را تعریف میکنیید و ایی موضییوع
در سازمان آموزش و پرورش بیش از پیش حائ اهمی اس .
در ادامه به پیشینههای مرتبط اشاره می شود:
بی  )2014( 6اظهار میدارد رشد حرفه ای یم رویکرد جامع یا کلی برای مهارت آموزی یم فرد اس ( .)92باکسیچر7
( )53 :2010معتقد اس رشد حرفهای و رشد کارکنان به جلسات آموزشی اطی میشود که باع ارتقاء دانش افییراد
در محیط کار میشود .بویر 8و همکاران ( ،1994به نق از آرناتو و پانم ،)387 :2015 ،9با مطالعییه وظییایف و تکییالیف
اعضای هیأت علمی و معلمان در چهارده کشور مختلف دنیا ،چهار نوع فعالی علمییی را کییه معلمییان و اسییاتید بییه آن
مش ول هستند را شناسایی کردهاند .ای فعالی ها شام پژوهش ،انتشار دانش ،تلفیق دانش و کاربرد دانش میباشد.

1- pure challenges
2- lifestyle
3 - Ituma, A. and Simpson, R
4 - Suutari, V. and Taka, M
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نیفر ،ابراهیمی و غیمی( )1400نشان دادند فیت ش لی سا تاری و محتوایی تأثیر منفی روی انگی ش شی لی
معلمان دارند .ای نتایج نشان میدهد که هییر چییه فیتزدگییی شی لی بیشییتر باشیید انگیی ش شی لی معلمییان کمتییر
میباشد()1
زارع صف  ،دهقانی ،حکیم زاده ،کرمی و صالحی ( )1397نشان میدهد ابعاد توسعه حرفهای اعضای هیأت علمی
شام سه حیطه حمایتی ،برنامههای فردی شام شنا تی (دانشی ،مهارتی و عاطفی) و فراشنا (ابعاد سطوح عالی
ود) ،انسانی (تعامیتی و مهارتهای بی فردی) ا ی حرفهای و حوزه تخصصی رشته و برنامههییای
تفکر و مدیری
اداری – اجرایی شام ش لی ،مدیریتی ،سازمانی ،محیطی ،مشاورهای ،پژوهشی و آموزشی اس .
پژوهش سنگری و آ ش ( )1396نشان داد ،کشورهای مورد نظر در ای مقاله در بعد پ یرش و ج ب در مییواردی
مثیً تمام تحصییت متوسطه و دارا بودن دیپلم ،موفقی در آزمون ورودی به هم شباه دارند ولی کشورهای ایران و
ژاپ نسب به ش معلمی و انجام مصاحبههای مختلف در مقایسه با کشور استرالیا در مورد جی ب حسییاستر عمی
میکنند ،بهطوری که صیحی های ا یتی ،اجتماعی ،جسمانی ،نداشت سوء پیشینه ،انگی ش و تواناییهای عمییومی
را بهدت میسنجند .همچنی در نظام ج ب کشور ایران به مواردی همچون س  ،معدل و تعهد گییرفت از متقاضیییان
در ابتدای دوره نی اهمی داده میشود.
پژوهش گندمی حسنارودی ،سید مهدی سجادی ( )1395حکای از آن دارد که شرک در اجتماعییات یییادگیری
پیامدهای ارزنده ای را برای معلمان به همراه داشته اس .
پژوهش زی  )2017(1مدلی را برای شناسایی نیازهای رشد حرفهای و توانمندیهای مییرتبط بییرای معلمییان زبییان
انگلیسی در مقطع ابتدایی ارائه میدهد و جنبههای مختلف (زبان ،تخصص و آمییوزش و برنامییهریی ی درسییی) آنهییا را
روش میکند .نهایتاً ای پژوهش بر ای نکته تاکید دارد که سیاس گ ران آموزشی و اساتید دانشییجومعلم چییارچوبی
معتبر را برای طراحی برنامههای دانش اف ایی معلمان طراحی میکنند که نیازهای و توانمنییدیهییای آنهییا را بییه طییور
جدی مورد توجه ترار میدهد نتایج تحقیق نیازهای رشد حرفییهای معلمییان را در سییه محییور عمییده زبییان انگلیسییی،
آموزش ،دانش تقسیم بندی کرد .یافتههای کلی تحقیق نشان داد که مس ولی دورههای مهارت آموزی و دانش اف ایی
باید تفاوتهای تخصصی و فردی معلمان و عوام زمینهای و محیطی موثر بر نیازهای حرفهای معلمان را مییدنظر تییرار
دهند و برنامه های آموزشی را بومی سازند.
پژوهش زی  )2015(2نشان داد که نیازها برای برنامههای رشد حرفهای استادان دانشجو معلم وجود دارد عیوه بییر
ای سیاس و سبم تصمیمگیری ضعیف و بدون انعطاف مدیران آموزشی بر طرح و مدیری برنامههای آموزش ضم
دم و رشد حرفهای معلم تاثیر میگ ارد و منجر به مدیری ضعیف برنامههییای رشیید حرفییهای معلمییان و گی ینش
مبهم و غیر صریح فراگیران میشود ای مطالعه نیاز برای بهسازی و دانش اف ایی استاد دانشییجومعلمان را بییه منظییور
تسهی نقششان در زمینه تحول و بهسازی کیفی آموزش ضم دم و در نهایی کیفیی عملکییرد معلمییان مییورد
ارزیابی ترار میدهد.

1 - Zein
2 - Zein
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پژوهش پیکوال )2015( 1نشان داد که برنامههای آموزش ضم دم و رشد حرفهای مستل م بازبینی اسی بییه
گونه ای که فرص هایی برای فراگیران به منظور یادگیری محتوا از مربی با تجربه ،مسلط و آمییاده در زمینییه نییوآوری-
های آموزشی فراهم نماید تا در ای صورت محتوا را در موتعی های آموزشی کیس درس بهکار گیرند به گونه ای کییه
فراگیران ( معلمان آینده) مواد آموزشی با رویکردی عم محور درک کنند و عیوه بر ای معلمان بییه مثابییه فراگیییران
دورههای آموزشی نیازمند فرص هایی برای تأم و مباحثه جمعی تجاربشان با همکاران ،دوستان ،ناظران آموزشی و
مشاوران آموزشی بیفاصله بعد از تحقق تجاربشان میباشند.
والسکوا و همکاران )2014( 2با ارائه یم مدل به بررسی تابلی های اعضای هیأت علمی دانشگاه پردا تییه اسی .
آنها تابلی های اعضای هیأت علمی را در پنج مقوله تابلی های حرفهای ،آموزشییی ،انگی شییی ،ارتبییاطی ،پییژوهش و
انتشار آثار علمی تقسیم بندی کردهاند.
در پژوهشی تح عنوان تاثیر برنامهریی ی مسیییر شی لی بییر رضییای شی لی بیا ادراک ا یتییی در مییورد حرفییه
حسابداری در دا موسسه مدیری حسابداران ،نشان داد که برنامهری ی مسیر ش لی تاثیر مثبتی بر رضییای شی لی
دارند ،همچنی بعد سبم زندگی در درجه اول اهمی ترار دارد(ارل .)36 :2005 ،3مییارنتینو 4و همکییاران ( )2005در
پژوهش گ ارش کردند که برنامه ری ی مسیر ش لی بر مسیر و موفقی ش لی تییاثیر مثبی و معنییی دار دارد .مطالعییه
رازدی )2009( 5نشان داد که اوالً اکثر پاسخگویان به ابعاد شایستگی مییدیریتی ،امنیی شی لی و درک از ییدم بییه
عنوان ابعاد مهمی از برنامه ری ی مسیر ش لی تمای دارند .ثانیاً با وجود اینکه برنامهری ی مسیر ش لی آنان به جنبییه-
های عینی از موفقی ش لی نظیر درآمد و ترفیعات ش لی کمتر ارتباط دارد؛ اما موفقی ش لی آنییان بیشییتر بییا ابعییاد
شایستگی مدیریتی ،جنبههای چالش انگی  ،درک از دم و یتی کارآفرینانه همبسییتگی مثبی دارد .همچنییی
نتایج مطالعه پیترسون و راجر )2009( 6حاکی از آن اس ابعاد مدیریتی ،تنوع و چییالش انگیی ی برنامییهریی ی مسیییر
ش لی با س  ،جنسی  ،سابقه کار و تحصییت از همبستگی معنی داری بر وردارند .تحقیق بییم )2004( 7نشییان داد
در حالی که برنامهری ی مسیر ش لی افراد با س آنان رابطه دارد .کیوسیینبری )2007( 8نشییان داد کییه رابطییه مثبی
معنی داری بی برنامهری ی مسیر ش لی و رضای ش لی افراد وجود دارد .بستر و مییوت  )2006( 9گی ارش کییرد بییی
برنامهری ی مسیر ش لی با عملکرد و رضای ش لی افراد رابطه مثب و معنی دار جود دارد.
وطنی ( )1389گ ارش کرد که عوام مهارت ،شخصی و نگرش تاثیر مثبتی بر توانمندسازی کارشناسییان دارنیید.
پیرزاده ( )1385به ای نتیجه رسید که انگی ش کارکنان ،فعالی های گروهی و مشارک کارکنان درتصمیم گیری بر
توانمندسازی آنان موثرمی باشد()3جواهری کام ( )1388نشان داد که ادراک کارکنان از عدال بییه طییور مثبتییی بییا
اعتماد به سرپرس و توانمندسازی روانشنا تی رابطه دارد .پژوهش انعلیزاده و همکاران ( )1389حاکی از رابطه
1 - Pikula
2 - Velasco, p. J., Learreta, B., Kober,C. and Tan, I.
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کییوبرت1

معنیدار میان یادگیری سازمانی بر توانمندسازی و تأثیر بسیار توی یادگیری سازمانی بر توانمندسازی اس .
و همکاران ( )1999نشان دادند که افراد ،گروهها و صوصیات سییازمانی بییر توانمندسییازی تییأثیر میییگی ارد .گییروه و
مت یرهای سازمانی واریانس بیشتری در توانمندسازی نسب به مت یرهای فردی دارند .چانگ )2010( 2نشان داد که
بی سه مؤلفه توانمندسازی (تأثیرگ اری ،استقیل و ودکارآمدی) و رضای ش لی معلمان رابطۀ معنادار وجود دارد.
از بررسی پژوهشها اینگونه استناج میشود که اکثری پژوهشها به بررسی مولفههای توسییعه سییازمانی و مسیییر
ش لی را میسنجد و کمتر پژوهشی به صوص در پژوهشهای دا لی ارتباط برنامهری ی مسیر شی لی بییا صیییحی -
های حرفهای را بررسی نموده اس بنابرای انجام پژوهش در راستای ارتباط برنامهری ی مسیر ش لی با صیحی هییای
حرفهای معلمان بیش از پیش ضروری اس .
 .1-1روش پژوهش
روش تحقیق در ای مطالعه ،توصیفی از نوع پیمایشی اس  .پژوهش حاضر توصیییفی اسی  ،زیییرا هییدف آن توصیییف
عینی ،واتعی و منظم صوصیات یم موتعی یا یم موضوع اس و از نییوع پیمایشییی اسی  ،زیییرا نگییرش معلمییان را
بررسی میکند .جامعه آماری ،شام  1969نفر از معلمان ناحیههای  3 ،1و  4اصفهان بود که تعییداد  170بییه عنییوان
نمونه مورد مطالعه از طریق جدول حجم نمونه مورگان و به صورت نمونهگیری متناسب با حجم انتخاب شدهاند.
الف .پرسشنامه برنامهری ی مسیر ش لی :پرسشنامه م کور که بر پایه مدل شای ( )1996اس  .با کمی ت ییرات بییرای
معلمان آموزش و پرورش اصفهان توسط پژوهشگران بازنویسی شده اس  .ای پرسشنامه به گونه تفکیکی و با استفاده
از مقیاس پنج درجه ای لیکرت برنامهری ی مسیر ش لی را مورد سنجش ترار میدهد که شام موارد شایستگی فنییی-
کارکردی (سوالهای  1تا  ،)5شایستگی مدیری عمومی (سوالهای  6تا  ،)10ود مختییاری -اسییتقیل (سییوالهییای
11تا  ،)15امنی  -ثبات (سوالهای  ،)20-16یتی کار آفرینی (سوالهای  21تا  ،)25دم و از ود گ شییتگی
(سوالهای 26تا ،)30چالش محض (سوالهای  31تا  )35و سبم زندگی (سوالهییای  36تییا  )40اسی  .پایییایی ایی
پرسشنامه  α =0/881بهدس آمد .نتایج تحلی عاملی پرسشنامه برنامهری ی مسیر ش لی ،هشی مولفییه مییورد نظییر
(شایستگی فنی-کارکردی ،شایستگی مدیری عمومی ،ود مختاری -استقیل ،امنی  -ثبات ،یتیی کییار آفرینییی،
دم و از ود گ شتگی و ایثار ،چالش محض و کسییب زنییدگی) را بیهدسی آورد کییه در آن  %66درصیید واریییانس
سوالها استخراج شده بود .آزمون  KMO=%913و بارتل ( )P<0/0001نشان داد که حجم نمونه کافی اس و ایی
عوام در جامعه آماری وجود دارد .نتایج بارهای عاملی باالتر از  %3چر ش متعامد ،هش مولفه مورد نظر را بهدسی
آورد.
ب .پرسشنامه محقق سا ته توسعه حرفه ای :ای پرسشنامه که بر اساس مولفییههییای بییویر و همکییاران ()1994
سا ته شده اس  ،با کمی ت ییرات برای معلمان توسط پژوهشگران بازنویسی شییده اسی  .ایی پرسشیینامه بییه گونییه
تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت ابعاد توسعه حرفه ای را مورد سنجش ترار میییدهیید .کییه شییام
موارد صیحی پژوهش (سوالهای  1تا  ،)4انتشار دانش (سوالهای  5تا  ،) 8تلفیق دانییش (سییوالهییای  9تییا  )12و
کاربرد دانش (سوالهای  13تا  ) 16اس  .پایییایی ایی پرسشیینامه  α =0/862بیهدسی آمیید .نتییایج تحلیی عییاملی
پرسشنامه صیحی های حرفهای چهار بعد مورد نظییر را بیهدسی آورد کییه در آن  %66درصیید واریییانس سییوالهییای
استخراج شده بود .آزمون  KMO 0/923و بارتل ( ) P= 0/0001نشان داد که حجم نمونییه کییافی اسی و عوامی
1 - koberg
2 - Chang
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مورد نظر در جامعه وجود دارد .نتایج بارهای عاملی باالتر از  %3با چر ش متعامد ،چهار بعیید مییورد نظییر را بیهدسی
آورد.
 .2یافته های پژوهش
جدول :1آزمون نرمال بودن شا ص های مربوط به برنامهری ی مسیر ش لی با ابعاد صیحی های حرفهای
Z

P-value

شایستگی فنی -کارکردی

1/09

.0/184

شایستگی مدیری عمومی

0/8

0/53

1/19

0/11

1/01

0/256

یتی کار آفرینی

1/02

0/246

دم و از ودگ شتگی و ایثار

1/20

0/12

چالش محض

0/9

0/64

سبم زندگی

1/01

0/257

صیحیتهای حرفه ای

0/9

0/38

صیحی پژوهشی

1/12

0/162

صیحی انتشار دانش(تدریس)

0/7

0/49

صیحی تلفیق دانش

1/2

0/178

صیحی کاربرد دانش

1/11

0/15

ودمختاری -استقیل
امنی  -ثبات

جدول 1نشان دهنده آزمون نرمالبودن دادهها در مت یرهای پژوهش و رده مقیاس های آنها میباشد .آزمییون در
هیچ کدام از مت یرها و رده مقیاس های مرتبط با آنها در سطح ( )P <0/05معنی دار نیس  .بییه عبییارتی مت یرهییا و
رده مقیاسهای آنها در تمامی موارد از توزیع نرمال پیروی مینمایند و ای موضوع بیانگر ای مطلب اس کییه مییی-
توان از آزمونهای پارامتریم به منظور آزمون فرضیات پژوهش استفاده نمود.
 .1بی برنامه ری ی مسیر ش لی و ک ابعاد شنا تی توسعه حرفه ای رابطه وجود دارد.
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جدول  – 2نتایج تحلی مانوای رابطه بی هر یم از برنامهری ی مسیر شی لی بییا کی ابعییاد صیییحی هییای
حرفهای
المبدای
ویلک

ضیییریب
F

درجییه
آزادی

سییییییطح
معنییییییی
داری

مییییی ان
اشتراک

تییییوان
آماری

برنامهری ی مسیر ش لی

شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیری عمومی

0/72
0/80

17/61
11/23

4
4

0/001
0/001

0/27
0/19

0/99
0/99

ودمختاری -استقیل
امنی  -ثبات
یتی کار آفرینی
و از ودگ شییتگی و
ایثار
چالش محض
سبم زندگی

0/79
0/61
0/45
0/66

12/39
30/04
56/43
23/47

4
4
4
4

0/000
0/001
0/001
0/001

0/20
0/39
0/54
0/33

0/98
0/97
0/96
0/98

0/76
0/76

14/82
14/77

4
4

0/001
0/001

0/24
0/23

0/99
0/96

دم

در جدول  -2ضرایب  Fنشان داد که رابطه مثب و معنی داری بی شایستگی فنی -کارکردی ( )P=0/001با میی ان
اشتراک %27؛ شایستگی مدیری عمومی ( )P=0/001با می ان اشتراک %19؛ ودمختاری -استقیل ( )P=0/000بییا
می ان اشتراک  %20؛ امنی  -ثبات ( )P=0/001با می ان اشتراک %39؛ یتیی کییارآفرینی ( )P=0/001بییا میی ان
اشتراک  %54؛ دم و از ود گ شتگی و ایثار ( )P=0/001با می ان اشتراک  %33؛ چییالش محییض ( )P=0/001بییا
می ان اشتراک %24و سبم زندگی ( )P=0/001با می ان اشتراک  %23با ک ابعاد صیحی های حرفه ای وجود دارد.
ل ا فرضیه در هش مورد تایید میشود .و توان آماری آنها نی باالی  ./8میباشد که بیانگر کفای حجییم نمونییه بییرای
آزمایش ای فرضیه اس .
 .2بی برنامهری ی مسیر ش لی و صیحی پژوهشی معلمان رابطه وجود دارد.
جدول  -3نتایج تحلی رگرسیون چندگانه رابطییه بییی هییر یییم از برنامییهریی ی مسیییر شی لی و صیییحی
پژوهشی
مت یرهای پیش بی
شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیری عمومی
ود مختاری -استقیل
امنی  -ثبات
یتی کار آفرینی
دم و از ود گ شییتگی و

مت یییییر
میک

صیحی
پژوهشی

F

13/79

P

0/001

'R

0/66

R2

/37
0

β

t

Ρ

0/12
0/02
0/22
0/39

-1/61
0/33
-3/58
5/66
5/97
1/82

0/11
0/73
0/001
0/001
0/001
0/07
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0/44
0/12
0/38
0/16

ایثار
چالش محض
سبم زندگی

-4/78
2/46

0/000
0/01

بر اساس نتایج جدول  :3مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بی هر یم از برنامه ری ی مسیییر شی لی و صیییحی -
های پژوهشی برابر با  13/79که در سطح ( )P=0/001معنی دار اس  .مقدار  R2نشان میدهد کییه  0/37از واریییانس
صیحی پژوهشی بهوسیله برنامهری ی مسیر ش لی تبیی میشود .همچنی نگاهی به ضییرایب رگرسیییون بیییانگر آن
اس امنی و ثبات ( ،)β=0/39یتی و کارآفرینی ()β=0/44و سبم زندگی ( )β=0/16میتوانند به طییور مثبی و
معنیدار صیحی پژوهشی را پیش بینی کنند.
 .1بی برنامهری ی مسیر ش لی و انتشار دانش (تدریس)رابطه وجود دارد.
جدول  -4نتایج تحلی رگرسیون چندگانه رابطه بی هر یم از برنامهری ی مسیر ش لی و صیییحی انتشییار
دانش (تدریس)
مت یرهای پیش بی
شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیری عمومی
ود مختاری -استقیل
امنی  -ثبات
یتی کار آفرینی
دم و از ود گ شییتگی و
ایثار
چالش محض
سبم زندگی

مت یییییییر
میک

انتشییییییار
دانش

F

56/86

P

0/001

'R

0/83

R2

/69
0

β

t

Ρ

0/13
0/02
0/01
0/17
0/05
0/87
0/10
0/08
-

-2/55
-0/53
0/35
-3/52
-1/17
19/21
-1/87
-1/87

0/01
0/59
0/72
0/001
0/24
0/000
0/06
0/06

بر اساس نتایج جدول  :4مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بی هر یم از برنامییهریی ی مسیییر شی لی و صییحی
تدریس (انتشار دانش) برابر با  56/86که در سطح ( )P=0/001معنیدار اس  .مقدار  R2نشان میییدهیید کییه  0/69از
واریانس صیحی تدریس (انتشار دانش) بهوسیله برنامهری ی مسیر ش لی تبیی میشود .همچنی نگاهی به ضییرایب
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دم و از ودگ شتگی ایثار ( )β=0/87میییتوانید بییه طییور مثبی و معنیییدار صیییحی

 .1بی برنامهی ی مسیر ش لی و تلفیق دانش (تدریس) رابطه وجود دارد.
جدول  -5نتایج تحلی رگرسیون چندگانه رابطه بی هر یم از برنامهری ی ش لی و صیحی تلفیق دانش
مت یرهای پیش بی
شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیری عمومی
ود مختاری -استقیل
امنی  -ثبات
یتی کار آفرینی
دم و از ود گ شییتگی
و ایثار
چالش محض
سبم زندگی

مت ییییییر
میک

تلفیییییق
دانش

F

P

/38
4

'R

0/39

/001
0

R2

0/15

β

t

Ρ

0/23
-0/04
0/24
0/01
-0/12
-0/16
0/23
-0/12

-2/46
-0/51
3/37
0/20
-1/42
-2/14
2/59
-1/67

/001
0
0/60
/001
0
0/83
0/15
0/03
0/01
0/09

بر اساس نتایج جدول  :5مقدار آماره آزمون برای بررسی رابطه بی هر یم از برنامییهریی ی مسیییر شی لی و صیییحی
تلفیق دانش برابر با  4/38که در سطح ( )P=0/001معنیدار اس  .مقییدار  R2نشییان میییدهیید کییه  0/15از واریییانس
صیحی تلفیق دانش بوسیله برنامهری ی مسیر ش لی تبیی میشود .همچنی نگاهی به ضرایب رگرسیون بیییانگر آن
اس شایستگی فنی -کاکردی ( ،)β=0/23ودمختاری – استقیل ( )β=0/24و چالش محض ( )β=0/23میتوانند بییه
طور مثب و معنی دار صیحی تلفیق دانش را پیش بینی کنند.
 .2بی برنامهری ی مسیر ش لی و کاربرد دانش رابطه وجود دارد.
جدول  -6نتایج تحلی رگرسیون چندگانه رابطه بی هر یم از برنامهری ی ش لی و صیحی کاربرد دانش
مت یرهای پیش بی
شایستگی فنی -کارکردی
شایستگی مدیری عمومی
ود مختاری -استقیل
امنی  -ثبات
یتی کار آفرینی
دم و از ود گ شتگی و

مت ییییییر
میک

کیییییاربرد
دانش

F

/23
46

P

/002
0

'R

0/81

R2

/65
0

β

t

Ρ

0/34
0/11
0/21
-

-5/99
-2/25
-4/68
-9/83
/92
14

0/001
0/02
0/002
0/001
0/003
0/001
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ایثار
چالش محض
سبم زندگی

0/50
0/80
0/16
0/04
0/01

3/31
0/72
0/31

0/47
0/75

بر اساس نتایج جدول  :6مقدار آمار آزمون برای بررسی رابطه بی هر یییم از برنامییهریی ی مسیییر شی لی و صیییحی
کاربرد دانش برابر با  46/23که در سطح ( )P=0/002معنیدار اس  .مقدار  R2نشان میییدهیید کییه  0/65از واریییانس
صیحی کاربرد دانش بهوسیله برنامه ری ی مسیر ش لی تبیی میشود .همچنی نگاهی به ضرایب رگرسیییون بیییانگر
آن اس یتی و کارآفرینی ( )β=0/80و دم و از ود گ شتگی و ایثار ( )β=0/16میتواننیید بییه طییور مثبی و
معنی دار صیحی کاربرد دانش را پیش بینی کنند.
 .3بحث و نتیجه گیری
مدیران برای طرح ری ی مسیر پیشرف ش لی باید به انواع تصمیم ها و مسییائلی کییه افییراد در طییول مسیییر پیشییرف
ش لی ود با آن مواجه میشوند توجه داشته باشند .داشت کارکنان پرانرژی ،ی  ،توانمند و با سرمایههییای انسییانی
متعهدانه به عنوان مهمتری منابع سازمانی و سرمایههای بی بدی جه پیشرف  ،بهبودی و تحول سازمانها در نظییر
گرفته میشوند ،در واتع سرمایه انسانی با صیحی ود پیامدهای مثب رفتاری ،سازمانی ،فردی و اجتماعی داشته و
ای شرایط در پرتو برنامهری ی مسیر ش لی محقق میشود (لیو و همکاران .)81 :2015 ،1تج یه و تحلی فرضیییه اول
تحقیق نشان میدهد که بی تمام مولفههای برنامهری ی مسیر ش لی با ابعاد صیحی هییای حرفییهای رابطییه مثبی و
معنیدار وجود دارد .برنامهری ی مسیر ش لی برنامه جامعی اس که تواماً توسعه فردی و سازمانی را محقق میییسییازد.
ای الگو به شناسایی ،طبقهبندی و اولوی بندی برنامهری ی ش لی و برنامییههییای توسییعهای در جهی رشیید و ارتقییای
معلمان ،اف ایش رضای ش لی و کاهش ری ش نیروهای دانش محور در سازمان میپردازد و با شک دهی به آنچییه کییه
فرد در زندگی به دنبال آن اس  ،بر انتخاب های ش لی فرد و واکنشهای معلمان به تجارب ش لی شان اثر میییگی ارد
و در تصمیم ت ییر از یم ش به ش د ال میکند .بنابرای وجود برنامهری ی مسیر ش لی در سازمان میتوانیید در
کارکنان صیحی های حرفهای را اف ایش دهد.
چنانچیه؛ راهبردهیای برنامهری ی ش لی به شیوهای درس شناسایی ،برنامهری ی ،توسعه و اجرا گردند میتواننیید
نوآوری و عملکرد سازمانی را بهبود و می ان ری ش کارکنان را کیییاهش دهییید ،و از سیییوی دیگییر موجبییات سییازگاری
سازمانی و بهینه سازی را فراهم آورده و تعهد و وفاداری کارکنیان را ارتقاء دهد (دهناد و همکاران..)419 :1398 ،
اگر سازمان بتواند دو یا سه ترجیح ش لی را در برنامهری ی مسیر ش لی فرد برآورده سازد ،احتمال ماندگاری فییرد
در سازمان و در نتیجه کیفی عملکرد وی باالتر واهد بود (هرس .)420 :2012،2

1 - Liu, J. Yang, J. Liu, Y. Yang, Y. and Zhang, H.
2 - Hursen
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جه گیری برنامهری ی مسیر ش لی در سازمان موجب حفظ کارکنان توانمند و با مهارت میگردد(رادول:2010،
 .)22افرادی که دارای شایستگی فنی – کارکردی هستند به دنبال شنا تهشدن از طرف افرادی هسییتند کییه توانییایی
تخصصی و مهارت آنها را به وبی ارج مینهند در واتع تنها کار تخصصی و تکنیکی میتواند عام انگی شی برای ایی
افراد باشد .افرادی که دارای شایستگی مدیری عمومی هستند ود را در روابط گروهی و فردی در سییازمان شایسییته
و توانمند میبینند و از توه تج یه و تحلی و پایداری در روابط بر ودار هستند همچنییی ایی افییراد تابلیی پی یرش
مس ولی های سنگی بدون ستگی را دارا میباشند .افرادی که دارای بعد ودمختاری و استقیل هستند به شییدت
عیته به کار فردی دارند و توانایی تحم استانداردها و هنجارهای گروه و کییاری سییازمان را ندارنیید .افییراد دارای بعیید
امنی و ثبات ود را به یم سازمان اص محدود کرده .ای افراد ود را به راحتی با شرایط سازمانی تطبیییق داده و
نیازها و ارزش ها و باورهای ود را با سازمان همسو میکنند عیته به شک ظاهری و ثبات کاری از ویژگی های بییارز
ای افراد اس  .افرادی که دارای بعد یتی و کارآفرینی ود محور میباشند و از اعتماد به نفس باال و توانایی نفییوذ
بر دیگران بر ودار هستند .افراد دارای بعد دم و از ودگ شتگی ایثار هستند ،برنامهری ی مسیر ش لی ییود را در
چند ارزش پایه ای تعریف میکنند و در صورتی در سازمان باتی میمانند که به آنها اجازه داده شود که ارزش پایییهای
ود را حفظ کرده و در جه آن حرک کنند .افرادی که دارای بعد چالش محض هستند به محیطی عیته دارند کییه
پر از موانع سخ برای غلبهکردن باشد .غلبه بر موانع مبنای موفقی ای افراد میباشد .افراد دارای بعد سبم زنییدگی
توجه و تمرک ود را هم به سازمان و زندگی معطوف میکنند و در تیش هستند کییه نیازهییای سییازمانی و نیازهییای
شخصی ود را در یم راستا ترار دهند .نتایج فرضیه اول پژوهش به طور غیر مسییتیقم بییا پییژوهشهییای (ارل2005،؛
راسدی2009،؛مارتینو و همکاران2005 ،؛ پیترسون و راجر2008،؛کوئسنبری2006،؛ بستر و موتون2006،؛ پاتریم و
کومر2011 ،1؛ پاشا و عابدی )2020 ،اس .
تج یه و تحلی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که مولفههای امنی و ثبات ،یتی و کارآفرینی و سییبم زنییدگی
میتوانند به طور مثب و معنی دار بعد صیحی پژوهشی را پیش بینییی کننیید .صیییحی پژوهشییی در در کارکنییان
باع می شود که در مورد توانایی های و تابلی های ود در انجام دادن کارها مطم باشند و بییر مهییارتهییایی کییه
برای انجام دادن کارها مورد نیاز اس تسلط پیدا کنند .نتیجه فرضیه حاضر به صورت غیر مستقیم با نتییایج پییژوهش-
های (ارل2005،؛ راسدی2009،؛ مارتینو و همکاران 2005 ،سجادی واه و سیجقه .)1395 ،همسو مییی باشیید زیییرا
آنها نی در پژوهش ود به نتایج مشابهی رسیدند تج یه و تحلی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که مولفههای دم
و از ودگ شتگی ایثار میتواند به طور مثب و معنی دار بعد انتشار دانش را پیشبینی کنند .انتشار دانش در معلمان
باع میشود که برای تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام دادن کار ،آزادی عم زیادی داشییته و بتواننیید در مییورد
چگونگی انجامدادن کار تصمیمگیری کنند و در انجام دادن فعالی ها ابتکار شخصی داشتهباشند .نتیجۀ فرضیه حاضییر
با نتایج پژوهش های پیرزاده ( ،)1385کوبرت و همکاران ( )1999و ماری ( ،)2003سجادی واه و سیییجقه1395 ،؛
پاشا و عابدی )2020 ،هم سو میباشد .زیرا آنها نی در پژوهش ود به نتایج مشابهی رسیدند .تج یه و تحلی فرضیییه
چهارم پژوهش نشان داد که ابعاد شایستگی فنی -کاکردی ،ودمختاری – استقیل و چالش محض میتوانند به طور
مثب و معنی دار بعد تلفیق دانش را پیش بینی کنند .تلفیق دانش توسط معلمان باعی میییشییود کییه در واحییدهای
کاری تاثیر چشمگیر و بر آنچه در واحد کاری اتفا میافتد کنترل زیادی داشته باشند و نظر آنهییا در تصییمیمگیییری
1 - Patrick H, Kumar A
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های واحد کاری مورد توجه ترار گیرد .نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهش مار ( )2003هم سو میباشد .زیرا آنهییا نیی
در پژوهش ود به نتایج مشابهی رسیدند .تج یییه و تحلیی فرضیییه پیینجم پییژوهش نشییان داد کییه ابعییاد یتیی و
کارآفرینی و دم و از ودگ شتگی و ایثار میتوانند به طور مثب و معنیدار بعد کاربرد دانش را پیشبینییی کننیید.
کاربرد دانش توسط معلمان باع میشود که انجامدادن کار برای آنها بسیار مهم بوده و فعالی های کییاری بییرای آنهییا
معنیدار شود همچنی دت و تمرک در فعالی ها آنها اف ایش یابد .نتایج فرضیه حاضر با نتایج پییژوهش هییای ایییرل
( )2005و رزادی ( ،)2009رادثول و همکاران )2015(1هم سو میباشد .زیرا آنها نی در پژوهش ود به نتایج مشابهی
رسیدند .با جمع بندی نتایج فو می توان به سازمانها از جمله آموزش و پرورش پیشنهاد نمود :فراهم نمودن زمینه-
ای که معلمان بتوانند آزادانه بدون هیچ گونه ترس و واهمهای نظرات ود را در رابطه با امورات مربوط بییه آمییوزش و
پرورش ارائه نمایند تا بدی صورت آموزش و پرورش بتوانیید از صیییحی هییای حرفییهای معلمییان در ارائییه راهکارهییای
مناسب جه بر ورد و ح مشکیت استفاده نماید .فراهم نمودن زمینهای که معلمان در کار ود احساس اسییتقیل
و عدم وابستگی نمایند و از هر گونه کاری که احساس استقیل و عدم وابستگی معلمان را محدود میسازد ،باید دوری
جس  .مس والن آموزش و پرورش امکان دسترسی به اطیعات ،زمینه طراحی و برنامهری ی و ا تیار تصییمیمگیییری از
حوزه عملیاتی مربوط را معلمان فراهم سازند تا آنها بتوانند تابلی های ود را توسعه دهند .برگ اری مستمر دورههای
دانش اف ایی.
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