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بهره وری  توانمندسازی روانشناختی و بررسی تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر

 مقطع متوسطه اول شهرستان بویراحمدزبان انگلیسی ان دبیر

 
 فریده السادات جهان بین

 دبیر زبان انگلیسی اداره آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد

 

 چکیده

زش ضمن خدمت بر توانمندسازی روانشناختی و بهره وری دبیران هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوره های آمو

دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه ی اول  جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه انگلیسی مقطع متوسطه ی اول بوده است. 

در این تحقیق، علی نفر انتخاب شدند. روش مورد استفاده  08شهرستان بویر احمد بودند که بااستفاده از شیوه ی سرشماری 

مقایسه ای بود. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، وجمع آوری اطالعات از سه پرسشنامه بهره وری اچیو ،توانمندسازی 

استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها  CIPPروانشناختی اسپریتزرو اثربخشی دوره های کوتاه مدت براساس الگوی 

اطی استفاده شد. نتایج حاصل ازتجزیه وتحقیق فرضیه اصلی نشان می دهد که بین دوره های آموزش ازآمار توصیفی و استنب

ضمن خدمت وتوانمندسازی روانشناختی و بهره وری دبیران زبان انگلیسی رابطه معناداری وجود دارد.تجزیه وتحلیل فرضیه 

سازی روانشناختی ) به جز بعدخود اثربخشی(  فرعی اول نشان می دهد که بین دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمند

دبیران زبان انگلیسی  مقطع متوسطه ی اول  شهرستان بویر احمد رابطه معناداری وجود دارد.و تجزیه وتحلیل فرضیه فرعی 

 دوم نشان می دهد بین دوره های آموزش ضمن خدمت بر بهره وری )به جز ابعاد توان و آمادگی کاری،وضوح یا ادارک نقش(

 دبیران زبان انگلیسی  مقطع متوسطه ی اول  شهرستان بویر احمد رابطه معناداری وجود دارد.

 

مقطع  دبیران زبان انگلیسی آموزش ضمن خدمت،توانمندسازی روانشناختی ،بهره وری، های كلیدی:واژه

 متوسطه ی اول 
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 مقدمه-7

از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر  وری کـه یین بودن سـطح بهـرهوری آنان است. پا بی گمان رشد جوامع در گرو رشد بهره

وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنتـرل ایـن جوامـع  توسعه یافته است، ناشی از عوامل مختلف تاثیرگذار بـربهره

 ن پیشـرفت هـایی در زمینـهآورد دسـتبه هستند. از اینرو امروزه بیشتر کشورهای جهان در پـی  ای قابـل کنتـرل و پـاره

ترین راههای دستیابی به تولید  از اساسی وری یکـی (. ازآنجا که افزایش و رشد بهره1394،وهمکاران وری هستند)الماسی بهره

وری از  بیشتر و به دنبـال آن تـامین رفـاه و بهزیسـتی افـراد درجوامع اسـت، شـناخت عوامـل مـوثر بـر افـزایش بهـره

مدیران  (0938و همکاران،  هـای اصـلی محققـان وپژوهشــگران در ایــن زمینــه بــوده و هســت)مهرابیــان آرمـان

ای دارند بسیاری  هـای تولیـد وخدمات توجه ویژه وری و عوامـل مـوثر بـر آن، در بخـش ها بـه مقولـه بهـره سازمان

به فن اوری و سایر عوامل بستگی داشته باشد به منابع انسانی و  وری در بخش خدمات بـیش از آنکـه معتقدند معیار بهره

تغییر شرایط سازمانها منجر به تغییر در نگرش آنها بـه  (.2005، 0ین و بهرنزت)آل گذارند، بستگی دارد عواملی که برآن تاثیر می

ـازمان بـه گرداننـدگان اصـلی جریـان های س شرایط کارکنان سازمان، به عنوان سرمایه منـابع انسـانی شـده اسـت. در ایـن

داشتن مهارتهای رهبری برای مدیران کافی نیست و کارکنان نیز به روشهای  سازمان تبدیل شدهاند. بنابراین کـار وشرکای

بتی این ویژگیها سازمان باید مهمترین منبع و عامل رقا (. بـرای دسـتیابی بـه2006،  2خودراهبردی نیازمندند)چووآ و لینگـر

 افراد حاالت و احساسات به روانشناختی توانمندسازی مفهوم .(2007 ،9)ارگنلی، خـود، یعنـی منـابع انسـانی را توانمنـدکند

 .(0337 ،4اسپریتزر)است  سازمان در فعـال کارکنان نقـش کننـدة  منعکس و شود می مربوط سازمان و شغل نسـبت به

 دهند،تصمیمات انطباق تغییرات با را خود متغیر های محیط در باشند قادر که توانمندند کارکنانی امروزه نیازمند سازمان های

 عمل آن وبه بیابند سریعا را ازمشکالت رفت برون راهکار چابکی و عمل ابتکار با و باشند کنند،پاسخگو اتخاذ معقول

 فردی وبالندگی توسعه جدید مسئولیت و الترس یک عنوان رابه انسانی نیروی توانمندسازی بحث کارکنانی چنین پرورش.کنند

 در کارکنان تواتایی و ظرفیت تمامی از بهینه واستفاده وری بهره ارتقای موجبات تا است گذاشته مدیران روی پیش سازمانی و

یاد و از طرف دیگر آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت ز.آورند فراهم را سازمانی های رسالت و اهداف راستای

چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد وآموزش های تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش 

(.  آموزش همواره به عنوان وسیله ای 0939کارکنان به تدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد )فتحی واجارگاه،

ظر قرار می گیرد وفقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی وحاد هر سازمان را درجهت کیفیت عملکرد وحل مشکالت مدیریت مد ن

تشکیل می دهد. بدین جهت به منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان وبهسازی و بهره گیری هر چه موثرتر از این نیرو، بی شک 

رود. آموزش یک وظیفه ی اساسی در  آموزش یکی از مهم ترین وموثرترین تدابیر وعوامل برای بهبود امور سازمان به شمار می

(. مقوله ی آموزش ضمن 1383سازمان ها ویک فرایند مداوم وهمیشگی است وموقت وتمام شدنی نمی باشد )شریعتمداری،

خدمت کارکنان در ایران اگرچه قدمتی قریب به یک قرن دارد، عمال از انسجام وپویایی الزم برخوردار نبوده وفقط در چند دهه 

ورد توجه قرار گرفته است.با این همه امید می رود با توسعه ی بینش الزم در خصوص اهمیت وضرورت آموزش ی اخیر م

کارکنان ورفع موانع دیدگاهی وساختاری موجود،شاهد تحوالت بنیادی در این حوزه از معرفت بشری باشیم )فتحی 

دی کارکنان را به عنوان یک راهبرد اثرگذار بر عملکرد اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان، توانمن (.0939واجارگاه،

به همین دلیل نیاز است که به آموزش نیروها (.0904 ،یاند )نوروزنیروی انسانی و در نتیجه بر عملکرد سازمانی معرفی کرده

مند سازی وبهره توجه کافی صورت گیرد که یکی ازاین آموزشها آموزش ضمن خدمت می باشد.لذا باتوجه به  نقش بارز توان

 یکیآموزش ضمن خدمت، به عنوان  ریتاث یچگونگوری دبیران زبان انگلیسی  بر شکل گیری شخصیت دانش آموزان، بررسی 

                                                           
1-Althin &  Behrenz 

2-Chua & Lyngr 

3 - Ergenli & Partners 

4- Spreitzer   
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و بهره وری و ابعاد آن ضروری به نظر آن  یو مولفه ها یآموزش در آموزش و پرورش، بر توانمندساز یها وهیش نیاز متداول تر

 می رسد.

 روش تحقیق:

حقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری اطالعات علی مقایسه ای بوده است. جامعه ی آماری روش ت

بوده است. حجم  37-39در این تحقیق تمامی دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول شهرستان بویر احمد در سال تحصیلی 

بدین ترتیب که ابتدا لیستی ازدبیران زبان انگلیسی  مقطع متوسطه ی  نفر بود که به روش سرشماری انتخاب شدند. 08نمونه 

 به عنوان نمونه انتخاب نفر 08اول  شهرستان از طریق اداره آموزش وپرورش تهیه شد و سپس با استفاده از قرعه کشی تعداد 

بخشی آموزش ضمن خدمت براساس پرسشنامه ؛ پرسشنامه ی اثر 9و در بین آن ها پرسشنامه ها اجرا شد. در این تحقیق  از 

 ، پرسشنامه ی توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر و  پرسشنامه ی بهره وری اچیو استفاده شده است.CIPPالگوی 

 CIPPپرسشنامه ی اثربخشی آموزش ضمن خدمت براساس الگوی 

پنج گزینه ای درقالب  سوال همراه باپاسخ های 93که شامل  CIPPپرسشنامه اثربخشی ضمن خدمت براساس الگوی 

( به 25درجه ای است.)سواالت منفی ) 7پرسشنامه نظرسنجی ازمدیران وکارکنان است. مقیاس بکاررفته مطابق طیف لیکرت 

 طور معکوس نمره گذاری می شود.(.متغیرهای این پرسشنامه عبارتند از:

 گویه ها ابعاد

 02-00-08-3-0-5-9-7-4-2-2-0 محتواو زمینه

 28-03-00-05-09-07-04-09 درون داد

 20-25-29-27-24-2-22-20 فرایند

 98-23 برون داد

    -9 9ارزشیابی درون داد    -72ارزشیابی زمینه     -0مستلزم انجام چهار نوع ارزشیابی است:  الگوی سیپ خودهمچنین 

 یی( روایی محتوا0350و همکــاران )  3وبیمنامه که توسط استاف در این پژوهش0ارزشیابی برون داد     -4 5ارزشیابی فرایند 

 کردهاستفاده دانشگاهی به ویژه استاد راهنما دست آوردن روایی محتوا، از نظرات اساتید ه منظور ب که محقق به مدنظر بوده

 برای دستیابی به پایایی از روش( نیز پایایی آن گرفته شد0903وهمکاران )محمدی  علی که توسطدر این پژوهش  است.

 استفاده گردید و از آنجایی که ضریب آلفای بدست آمده در تمام مؤلفه ها باالی SPSSبرآورد آلفای کرونباخ توسط نرم افزار 

می باشد، می توان نتیجه گرفت که به احتمال قوی پرسشنامه حاضر از پایایی  %5محاسبه گردید و بدلیل اینکه بیش از  % 03

 الزم برخوردار می باشد. 

 مه ی توانمند سازی روانشناختی اسپریتزرپرسشنا

 08 (PEQ)پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر  هاسبرپایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت 0337اسپریتزر در سال 

 نسخه مورد استفاده در این تحقیق نسخههای بسیاری از این پرسشنامه وجود دارد که را طراحی کرد. هم اکنون نسخه

خود اثربخشی زیر مقیاس است که عبارتند از:  پنج ای و گزینه 7دارای نمره گذاری لیکرت  ت که ی این پرسشنامه اسسوال28

 .، تاثیرگذاری و اعتماد معناداری،  خودسامانی، 

 گویه ها ابعاد

  05-02-5-2  خود اثربخشی

                                                           
 1-Context evaluation 

2-Input evaluation 

3-Process evaluation 

4-Product evaluation 

5-Stufflebeam 

6-Psychological Empowerment  Questionnaire 
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  00-09-0-9 خودسامانی

  09-00-7-0 معناداری

  03-04-3-9 تاثیرگذاری 

  28-07-08-4 اعتماد

 باشد،  میزان توانمندسازی در این جامعه ضعیف می باشد. 90تا  03در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد، میزان توانمندسازی در سطح متوسطی می باشد. 75تا  90در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد. باشد، میزان توانمندسازی بسیار خوب می 75در صورتی که نمرات باالی -

از  آنجا که ابزار مورد استفاده، ابزار ی استاندارد می باشد بنابراین روایی این ابزار قبال توسط صاحبنظران مور تایید قرار گرفتـه 

 است. روایی این ابزار مورد تایید برخی از صاحب نظران داخلی نیز قرار گرفت.

بدست آمده است    spssفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  باالی با آزمون آل  (0904عبدالهی )پایایی این پرسشنامه  توسط 

 که به ترتیب زیر می باشد.

 میزان آلفای کرونباخ نام متغیر

 30/8 توانمند سازی

 ویاچ یپرسشنامه بهره ور

 مشکالت وجود علت نییدر تع رانیبه منظور کمک به مد تیو بالنچارد وگلداسم ی( توسط هرسوی)مدل اچیبهره ورپرسشنامه 

عملکرد  لیتحل یمدل برا نیتدو در (.0908 ،ی)مشبک دیگرد یزیطرح ر رییتغ یها یبه وجودآوردن استراتژ عملکرد و

کارکنان  فرد توانندبرعملکرد فرد یکه م یدیعوامل کل نییرا در نظر داشتند : تع یدو هدف اصل تیوگلداسم ی،هرسیانسان

که شامل  بازخوردرا و،عاملیشاغل بتوانند آن را به کاربرند.مدل اچ رانیاست که مد یه گونه اعوامل ب نیبگذارند و ارائه ا ریتاث

 تیریمربوط به مد ریهفت متغ تیو گلداسم یهرس داند. یمهم م اریدر عملکرد افراد است بس یرسم یابیآموزش هرروزه و ارز

را جهت به   00یهفت حرف عملکرد،واژه یرهایاز متغ کیهر حروف اول بیاند و با ترک دهیبرگز هیبق انیعملکرد اثربخش را از م

اعتبار و   ،یابی، ارز زهی، وضوح ، کمک،  انگ ییعبارتند از :توانا ویمدل اچ رندهیهفت واژه دربرگ.خاطرسپردن مطرح نمودند

)خیلی کم، تکریل فیسوال است که سواالت پرسشنامه براساس ط 92شامل  یبهره ور یمربوط به شاخص ها اطالعات.طیمح

باشد کارمند از بهره  098تا  020 نیمحاسبه شده ب ازی( اگرامتالف. است دهیگرد یازبندیامت کم، تاحدی،زیاد و خیلی زیاد(

( ج .برخوردار است ییباال یباشد کارمند از بهره ور025تا  39 نیمحاسبه شده ب ازی( اگر امتب .باال برخوردار است یلیخ یور

تا   9 2نیمحاسبه شده ب ازی( اگر امتد .برخوردار است یمعمول یباشد کارمند از بهره ور37تا   94 نیده بمحاسبه ش ازیاگر امت

ابزار در  نیا ییایپا.خواهد بود 92و حداقل آن 098ممکن   ازیامت حداکثر  .برخوردار است ینییپا یباشد کارمند از بهره ور99

توسط  0904گزارش شده است و در سال   ٪09آزمون  نیکرونباخ ا یو آلفا دیگرد دهیسنج یتوسط جواد مشبک 0908سال

در سال  انیپرسشنامه توسط گالب نیا یمالک ییاست. روا دهگزارش گردی ٪03کرونباخ آن  یجو آلفا قتیزهرا حق

ون توسط آزم ییروا 0904آمد.در سال  بدست ٪50 نزیراب یبهره ور اسیاز مق فادهآزمون با است ییو روا دیگرد دهیسنج0908

در این پژوهش برای تجزیه و  (.0904، جو قتیحقت )گزارش شده اس 7/209 رسونیکارل پ یجو با آزمون کا قتیزهرا حق

استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی شامل جدول میانگین و  SPSS تحلیل داده ها از نرم افزار آماری

  اطی شامل ضریب همبستگی و تحلیل عاملی بود.انحراف استاندارد نمرات و آمار استنب

 یافته ها:

 یافته های توصیفی:

                                                           
11 ACHIEVE 
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شاخص های توانمند سازی روانشناختی و بهره وری و ابعادشان در دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن  2و  0در جداول 

 خدمت دیده و ندیده ارائه شده است.

 

در دبیران زبان ( خود اثربخشین )بجز و ابعاد آ یروانشناخت یتوانمند سازمشاهده می شود متوسط  0همانطور که در جدول 

دیده بطور مشهودی از  دبیران زبان انگلیسی  آموزش ندیده بیشتر  و میانگین خوداثربخشی  انگلیسی  آموزش ضمن خدمت 

است.شاید دلیل آن این  ترکم دهیدندبیران زبان انگلیسی  آموزش  بطور مشهودی از  دبیران زبان انگلیسی  آموزش دیده

باشدکه دبیران زبان انگلیسی اکثراوقات انتظار دارند آموزش وپرورش باید برای آنها مسیر رشد وتعالی را مشخص وآنها راتوسعه 

دارند که آموزش و پرورش برای آنها تمامی کالس های مورد وتوانمند سازند.لذا خودرااز تالش انفرادی بی نیاز دانسته و اعتقاد 

 نیاز را برگزار کند.

آموزش ضمن مقطع متوسطه اول  ان زبان انگلیسیدبیرتوانمند سازی روانشناختی و ابعاد آن در   های آماریشاخص -0جدول 

 خدمت دیده و ندیده

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیرها

 13/98 76/41 98 آموزش ندیده توانمند سازی روانشناختی

 16/44 81/05 78 آموزش دیده 

 2/95 16/90 98 آموزش ندیده خود اثربخشی

 3/64 16/77 78 آموزش دیده 

 4/11 14/36 98 آموزش ندیده خودسامانی

 3/59 16/23 78 آموزش دیده 

 2/93 16/11 98 آموزش ندیده معناداری

 3/45 16/53 78 آموزش دیده 

 2/81 15/40 98 آموزش ندیده تاثیرگذاری

 3/47 15/97 78 آموزش دیده 

 3/67 13/64 98 آموزش ندیده اعتماد

 3/67 15/55 78 دهیآموزش د 

 بهره وری و ابعاد آن در دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول  آموزش ضمن خدمت دیده و ندیدههای آماری شاخص 2جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد گروه متغیرها

 13/42 102/32 98 آموزش ندیده بهره وری

 13/56 114/84 78 آموزش دیده 

 1/85 12/40 98 آموزش ندیده توان وآمادگی کاری

 1/94 12/87 78 آموزش دیده 

 1/61 11/75 98 آموزش ندیده وضوح یاادراک نقش

 2/10 12/29 78 آموزش دیده 
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و ابعاد آن در دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت  یبهره ور یآمار مشاهده می شود متوسط 2همانطور که در جدول 

 است .  بیشتر دهیدندبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت  بطور شهودی از  دهید

 ی استنباطی:هایافته

ت برتوانمند سازی روانشناختی و بهره وری دبیران زبان انگلیسی  آیا دوره های آموزش ضمن خدم -سوال  اصلی 

 مقطع متوسطه ی اول  تاثیر معنادار دارد؟
 قابل مشاهده است. 9بدست آمده در جدول  جیمانوا  استفاده شد. نتا لیاز تحل سوال نیا بررسی یبرا

 

که در حاکی از این است  [  WILK’S Lambda = 0/821  , F= 16/060  , p=0/000]نتایج حاصل از این آزمون

( P<0/01) دهیو ند دهیدر دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د یو بهره ور یروانشناخت یتوانمند ساز نیمجموع ب

دبیران  در بهره وریتفاوت تنها   نیآن است که  ا انگریب 9در جدول  رهیمتغ کی لیتحل جیوجود دارد. نتا یداریتفاوت معن

 یدرصد م 00بنا به ستون مجذور اتا برابر   تتفاو نیا نزایوجود دارد و م دهیو ند دهیزبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د

از   معنی داریبطور  دهیدبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د یگرفت که بهره ور جهیتوان نت یم نیباشد. همچن

 است   شتریب دهیدبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت ند

 3/70 25/62 98 آموزش ندیده حمایت سازمانی

 4/61 28/58 78 آموزش دیده 

 3/60 18/85 98 آموزش ندیده انگیزشتمایل یا 

 3/38 21/65 78 آموزش دیده 

 3/45 18/18 98 آموزش ندیده ارزیابی یا بازخورد

 2/78 19/19 78 آموزش دیده 

 3/28 10/60 98 آموزش ندیده اعتبار

 3/61 13/57 78 آموزش دیده 

 2/23 4/92 98 آموزش ندیده محیط یا سازگاری محیطی

 2/07 6/69 78 آموزش دیده 

دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول آموزش ضمن خدمت  توانمند سازی روانشناختی و بهره وری درمقایسه  تحلیل مانوا   -9جدول 

 دیده و ندیده

مجذور 

 اتا
p میانگین مربعات آماره آزمون 

درجه 

 آزادی
 منبع پراکندگی متغیر مجموع مربعات

 گروه بهره وری 5882/49 1 5882/49 32/3 0/000 0/179

  توانمند سازی  807/13 1 807/13 3/452 0/065 0/023

 خطا بهره وری 26953/88 79 182/12   

  توانمند سازی  34607/46 79 233/83   

 شده حیکل تصح بهره وری 32836/37 79    

  توانمند سازی  35414/59 79    



 اجتماعی علوم مطالعات فصلنامه

 71-71، صفحات 7931  تابستان، 2، شماره 4دوره 

99 

 

آیا دوره های آموزش ضمن خدمت بر ابعاد توانمند سازی دبیران زبان انگلیسی  مقطع متوسطه  -سوال فرعی یک 
 ی اول  تاثیر معنادار دارد؟

 قابل مشاهده است. 4بدست آمده در جدول  جیمانوا  استفاده شد. نتا لیاز تحل سوال نیا بررسی یبرا

 

که در مجموع حاکی از این است  [  WILK’S Lambda =0/862, F=4/630, p=0/001]نتایج حاصل از این آزمون

وجود دارد.  یداری( تفاوت معنp<0/01) دهیو ند دهیدر دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د یابعاد توانمند ساز نیب

ی  دبیران زبان انگلیس و اعتمادخودسامانی ابعاد تفاوت تنها در  نیآن است که ا انگریب4در جدول  رهیمتغ کی لیتحل جینتا

و اعتماد به خودسامانی برای ابعاد بنا به ستون مجذور اتا  فاوتت نیا زانیوجود دارد و م دهیو ند دهیآموزش ضمن خدمت د

و اعتماد دبیران زبان انگلیسی  آموزش  یگرفت که خودسامان جهیتوان نت یم نیباشد. همچن یدرصد م 9و 9برابر ترتیب  

 است .  شتریب دهییران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت نداز  دب یدار یبطور معن دهیضمن خدمت د

آیا دوره های آموزش ضمن خدمت بر ابعاد بهره وری دبیران زبان انگلیسی  مقطع متوسطه ی  -سوال فرعی دو 
 اول  تاثیر معنادار دارد؟

 هده است.قابل مشا 7بدست آمده در جدول  جیمانوا  استفاده شد. نتا لیاز تحل سوال نیا بررسی یبرا
 

ختی در دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول آموزش ضمن خدمت دیده و ابعاد توانمند سازی روانشنا  مقایسهتحلیل مانوا -4جدول 

 ندیده

مجذور 

 اتا

p  آماره

 آزمون

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 منبع پراکندگی متغیر مجموع مربعات

 گروه خود اثربخشی 0/712 1 0/712 0/065 0/8 0/000

  خودسامانی 132/108 1 132/108 8/893 0/003 0/057

  معناداری 6/701 1 6/701 0/65 0/421 0/004

  تاثیرگذاری 12/466 1 12/466 1/244 0/267 0/008

  اعتماد 135/509 1 135/509 10/079 0/002 0/064

 خطا خود اثربخشی 1632/121 79 11/028   

  خودسامانی 2198/532 79 14/855   

  معناداری 1526/292 79 10/313   

  تاثیرگذاری 1483/428 79 10/023   

  اعتماد 1989/831 79 13/445   

 شده حیکل تصح خود اثربخشی 1632/833 79    

  خودسامانی 2330/64 79    

  معناداری 1532/993 79    

  تاثیرگذاری 1495/893 79    

  اعتماد 2125/34 79    

 ابعاد  بهره وری در دبیران زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول آموزش ضمن خدمت دیده و ندیده  مقایسهتحلیل مانوا -7جدول 

مجذور 

 اتا

p  آماره

 آزمون

میانگین 

 مربعات

درجه 

 آزادی

 منبع پراکندگی متغیر مجموع مربعات
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 نیکه در مجموع بحاکی از این است  [WILK’S Lambda =0/744, F=6/981, p=0/000]نتایج حاصل از این آزمون

 جیوجود دارد. نتا یداریت معن( تفاوp<0/01) دهیو ند دهیدر دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د یور بهره ابعاد

ارزیابی یا  زش،یانگ ای لی،تمایسازمان تیتفاوت تنها در ابعاد حما نیآن است که ا انگریب 7در جدول  رهیمتغ کی لیتحل

 نیا زانیوجود دارد و مو ندیده  دهیآموزش ضمن خدمت د  دبیران زبان انگلیسی  یطیمح یسازگار ای طیاعتبار و مح ،بازخورد

 یسازگار ای طیاعتبار و مح،ارزیابی یا بازخورد  زش،یانگ ای لی،تمایسازمان تیابعاد حما یبنا به ستون مجذور اتا برا وتتفا

 ای لی،تمایسازمان تیگرفت که حما جهیتوان نت یم نیباشد. همچن یدرصد م 07و 09، 9،  00،04برابر   بیبه ترت یطیمح

 یبطور معن دهیدبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت د یطیمح یسازگار ای طیاعتبار و مح ،ارزیابی یا بازخورد زش،یانگ

 است.  شتریب دهیاز  دبیران زبان انگلیسی  آموزش ضمن خدمت ند یدار

بین دوره های آموزش ضمن خدمت و توانمند سازی روانشناختی و بهره پژوهش : اصلی فرضیه -الف بحث ونتیجه گیری:

ی  مقطع متوسطه ی اول  شهرستان بویر احمد  رابطه ی  معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از جدول وری دبیران زبان انگلیس

بین دوره های آموزش ضمن خدمت وتوانمندسازی روانشناختی و بهره وری دبیران زبان انگلیسی  رابطه که نشان می دهد  9

ی و بهره وری دبیران زبان انگلیسی  نیاز به آموزش ضمن مثبت ومعناداری وجود داردو این بدان معناست که برای توانمندساز

جوکار ( و 0939) الهام  (،0939)فرخی  (،0934) عباسی بهرام، حسن زاده خدمت می باشد.نتایج این پژوهش با پژوهش های

این فرضیه باید گفت باتوجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل ( همسو و هم خوانی دارد. درتبیین 0939) جهان آباد

موفقیت هر سازمان است و بقاوموفقیت سازمان در گرو بهره وری و توانمندی کارکنان است بنابراین سازمانها باید بابرگزاری 

 را فراهم کنند. دوره های مناسب ضمن خدمت شرایط هرچه بیشتر بهره وری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان

 روهگ توان وآمادگی کاری 8/379 1 8/379 2/339 0/128 0/016

  وضوح یاادراک نقش 10/617 1 10/617 3/014 0/085 0/02

  حمایت سازمانی 330/098 1 330/098 18/776 0/000 0/113

  تمایل یا انگیزش 293/798 1 293/798 24/172 0/000 0/14

  ارزیابی یا بازخورد 38/737 1 38/737 3/974 0/048 0/026

  اعتبار 330/257 1 330/257 27/672 0/000 0/158

  محیط یا سازگاری محیطی 117/467 1 117/467 25/416 0/000 0/147

 خطا توان وآمادگی کاری 530/181 79 3/582   

  وضوح یاادراک نقش 521/276 79 3/522   

  حمایت سازمانی 2601/962 79 17/581   

  تمایل یا انگیزش 1798/875 79 12/155   

  بی یا بازخوردارزیا 1442/763 79 9/748   

  اعتبار 1766/337 79 11/935   

  محیط یا سازگاری محیطی 684/026 79 4/622   

 شده حیکل تصح توان وآمادگی کاری 538/56 79    

  وضوح یاادراک نقش 531/893 79    

  حمایت سازمانی 2932/06 79    

  تمایل یا انگیزش 2092/673 79    

  ی یا بازخوردارزیاب 1481/5 79    

  اعتبار 2096/593 79    

  محیط یا سازگاری محیطی 801/493 79    

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81&queryWr=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/620496
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/620496
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بین دوره های آموزش ضمن خدمت و ابعاد توانمند سازی روانشناختی دبیران زبان  پژوهش: فرعی اولین فرضیه -ب

 انگلیسی  مقطع متوسطه ی اول  شهرستان بویر احمد رابطه ی  معناداری وجود دارد.

ابعاد توانمند سازی روانشناختی)به جز خود دوره های آموزش ضمن خدمت و نشان می دهد که بین  4نتایج حاصل از جدول 

نتایج پژوهش های خراسانی، جوان بخت و چاوشی  نتایج این پژوهش با.اثربخشی(رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد

( همسو و 0903) جلیلوند( و 0934( و دهقانی، دقیقی اصل و پور ولی)0934(، شاهکرمی پور و تیرگر )0932(، محلی)0934)

تغییر جزء جداناشدنی سازمانهای امروزی است،  باید قدرت هم خوانی دارد.درتبیین این فرضیه می توان گفت از آنجایی که 

غلبه بر اوضاع نامطمئن،  های مختلف اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد. به منظور سازگاری و انطباق با تحوالت اخیر در عرصه

پیچیده و پویا یکی از راه های پیشرو، توانمندسازی کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی است که بسرعت کهنه و منسوخ  

های حیاتی سازمان به شمار می آید، منافع  میشود؛ لذا داشتن نیروی انسانی توانمند و کارامد، که بنیاد ثروت ملی و دارایی

لذا باتوجه به این امر ازجمله وظایف اصلی دی برای سازمانها، شرکتها و بنگاه های اقتصادی به دنبال خواهد داشت. بسیار زیا

  سازمان ها افزایش توانمندسازی روانشناختی  کارکنان از طریق دوره های آموزش ضمن خدمت است.

بهره وری دبیران زبان انگلیسی مقطع  بین دوره های آموزش ضمن خدمت و ابعاد  فرعی پژوهش: فرضیه دومین -ج

 متوسطه اول شهرستان بویر احمد رابطه مستقیم و معنادار ی وجود دارد.

نشان می دهد که بین دوره های آموزش ضمن خدمت و ابعاد بهره وری دبیران زبان انگلیسی  )به جز   7نتایج حاصل از جدول

ه ی مثبت و معناداری وجود دارد.و این بدان معناست که افزایش بهره رابط ابعاد توان وآمادگی کاری،وضوح یا ادراک نقش(

این پژوهش با نتایج پژوهش رئوفی،  نتایج وری دبیران زبان انگلیسی  نیازمند دوره های آموزش ضمن خدمت  می باشد.

و تات حصاری  (0932(، فالحی نیا و عباسی کسانی)0934(، شهبازی لیرمنجانی )0909تاریخی قوچانی و دروس امیر )

( همسوئی و هم خوانی دارد.در تبیین این فرضیه می توان گفت 0904)میر رضائی ،نکوئی مقدم ( و0939(، نیری )0932)

نیروی انسانی مهمترین عامل موفقیت و دوام سازمانی می باشد و بقا وموفقیت سازمان نیز در گرو بهره وری کارکنان آن 

ی از عوامل تاثیر گذار در بهره وری کارکنان دوره آموزشی ضمن خدمت می باشد.لذا است..طبق یافته های این تحقیق یک

  باتوجه به این امر ازجمله وظایف اصلی سازمان ها افزایش بهره وری کارکنان از طریق دوره های آموزش ضمن خدمت است.

وانشناختی پیشنهاد می گرددآموزش و باتوجه به نتایج فرضیه اصلی دال بر تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی ر-0

 پرورش بایک نیازسنجی دقیق وقوی دبیران ،نیازهای ضروری آنها را جمع آوری نماید.

باتوجه به نتایج و فرضیه اصلی دال بر تاثیر آموزش ضمن خدمت بر بهره وری پیشنهاد می گردد که آموزش وپرورش با -2

ت صاحب نظران وکارشناسان مدیریت تالش نمایند راههای بهره وری را در تشکیل کمیته های فنی وتخصصی و استفاده نظرا

 برنامه های ضمن خدمت بگنجانند.

باتوجه به نتایج وفرضیه اصلی دال بر تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی روانشناختی پیشنهاد می گردد آموزش و  -9

ای مختلف ضرورت واهمیت تشکیل شرکت در کالسهای ضمن پرورش تالش نماید ازطریق برگزاری همایش ها و کنفرانس ه

 خدمت را برای همکاران تبیین نماید.

آموزش و پرورش ازطریق کتب، بروشور، سی دی های آموزشی، ژورنال های علمی، فصل نامه ها و...و دعوت از متخصصان -4

 مزایای تقویت و توانمندسازی شغلی را برای همکاران تبیین نمایند.

 منابع:

 وری بهره بر موثر عوامل رابطه بر مصرف صحیح الگوی گری میانجی اثر. 0934. فتاحی ش رستمی الف، الماسی م، -

 0-29 ،0شماره ،7سال انسانی، منابع مدیریت هایپژوهش کرمانشاه، شهر دولتی سازمانهای کارکنان میان در انسانی منابع

 شرکت کارشناسان موردی مطالعه) کارکنان وری بهره با خدمت ضمن آموزش تاثیر ، بررسی0932تات حصاری م. -

 علوم دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه - دولتی غیر.  نامه، پایان(توانیر تخصصی مادر

 ارشد کارشناسی.  0932.  روانشناسی و تربیتی

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/376379
http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/376379
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 پزشکی علوم هایدانشگاه کارکنان وریبهره و زمانیسا سالمت مدیران، ،خالقیت0905. ناظم ف و جو زحقیقت -

 049-070 ،0شماره ،4دوره سالمت، اطالعات مدیریت کشور،

 توانمندسازی ابعاد بر خدمت ضمن های آموزش تأثیر ،بررسی0934 . س ش چاوشی ، ع بخت جوان ، الف خراسانی -

   0937، 28-0تابستان ،3 ارهشم سوم، سال انسانی، منابع توسعه و آموزش فصلنامه انسانی، منابع

 شغلی عملکرد و توانمندی بر ضمن خدمت های آموزش تأثیر ، بررسی0934اصلی ع ر،پورولی ف.  دهقانی ع، دقیقی -

  تا 97 صفحات/ 000 مسلسل شماره/ 0934 تابستان/ 2 شمارة/  ام سی سال/ بیمه پژوهشنامۀ  ، بیمه شرکت یک در کارکنان

98. 

 و مدیران وری بهره و کارایی میزان بر خدمت ضمن آموزش ،تاثیر0909 الف. ،دروس ت قوچانی,   رئوفی م ح -

 .53 صفحه تا 95 صفحه از ; 0  شماره,  7  دوره,  0909:    شناسی روان و تربیتی مدارس، مطالعات کارکنان

راهبردهای  ،رابطه دوره های  آموزش ضمن خدمت وتوانمنسازی کارکنان،فصل نامه0930شاهکرمی ز،تیرگر ه. -

 .4،شماره 7آموزش،دوره 

 ،پایان نفتی هایفرآورده پخش ملی شرکت در سازمانی یادگیری و کارکنان توانمندسازی رابطه ،0907. شفی الف -

 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه

 پرورش و آموزش کل اداره کارکنان وری بهره و خالقیت بر خدمت ضمن آموزش ،تاثیر0934خ. لیرمنجانی شهبازی -

 مرودشت واحد روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده.فارس استان

 . یکان انتشارات: تهران(.دوم چاپ)سازمان، در انسانی منابع بازآموزی الگوهای هاو نظریه ،0909شریعتمداری م. -

 دانشگاه موردی مطالعه دانشگاه، علمی هیات اعضای توانمندسازی با مرتبط عوامل. 0900. س حیدری ب ، عبدالهی -

 دوم،شماره سال ایران، عالی آموزش انجمن فصلنامه تهران، دبیر تربیت

 تهران ، انسانی منابع مدیریت ، کلیدطالیی ، کارکنان توانمندسازی ، 0907ن الف. عبدالرحیم عبداللهی ب، -

 09 ویرایش،ص

 و تحقیقات علوم وزارت ستادی  حوزه و کارکنان شناختی روان توانمندسازی الگوی طراحی ،0909عبدالهی ب. -

 تهران دبیر تربیت آموزشـی،دانشگاه مـدیریت فناوری،دکتـری

 مهندسی ،مجله انسانی منابع توسعه و سازی توانمند در خدمت ضمن آموزشهای نقش ،0932ع. محلی فرهادی -

 . 32 زمستان/  اول شماره/  اول دوره/  فرآیندها

 سمت نشر تهران، هشتم، چاپ. کارکنان خدمت نضم آموزش ریزیبرنامه ،0939واجارگاه ک. فتحی -

 سمت. تهران،سازمان کارکنان، خدمت ضمن آموزش ،برنامه ریزی0909واجارگاه ک. فتحی -

 شغلی رضایت میزان و وری بهره بر خدمت ضمن آموزش دورههای تأثیر ،0932ح. کسانی نیا ح، عباسی فالحی -

 0932.  راهکارها و چالشها مدیریت، المللی بین کنفرانس.  ایران هایهمایش هایمقاله بهشتی، دانشگاهشهید کارکنان

 دیدگاه از انسانی نیروی وریبهره ارتقای عوامل تعیین ،0938کشاورز س. فرمانبر ر، نصیری پور الف، مهرابیان ف، -

 70-99 ،2مارهش ،9سال پزشکی، علوم آموزش در پژوهش گیالن، پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات غیر و علمی هیات اعضای

 ،00 و 08شماره ،4سال.مدیریت فصـل نامه عصر. انسـانی نیـروی توانمندسازی ،0900مالیی فرد ع. نکویی مقدم م، -

05-04 

 بانک شعب در سازمانی عملکرد با کارکنان توانمندسازی شناختیروان عوامل میان ارتباط بررسی ،0907نوروزی م. -

 .تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. تهران شهر ملت

 . 03 شماره کنترل، پژوهشی آموزشی فصلنامه کارکنان، ،توانمندسازی 0904نوروزی م. -
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 صدا سازمان وری بهره بر آن تاثیر و مجازی شیوه به خدمت ضمن آموزش از رضایت میزان بررسی ،0939نیری الف.  -

 و تربیتی علوم دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد اهدانشگ - اسالمی آزاد دانشگاه - دولتی غیر.  نامهسیما،پایان و

 ارشد. کارشناسی.  0939.  روانشناسی
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