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چکیده

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطة صالحیتهای حرفه ای با دلبستگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان

شیروان مى باشد .این تحقیق يك مطالعه توصیفی از نوع همبستگی مىباشد .نمونه متشكل از  771نفر از معلمان
مقطع متوسطه مدارس شهرستان شیروان در سال تحصیلی  94 31- 93 31بود ،كه به روش تصادفي ساده انتخاب شده

و به پرسش نامههاي صالحیتهای حرفه ای معلمان (کریمی ) 388 1و دلبستگی شغلی الدهل و کنجر پاسخ دادند.

ضرایب پایایی پرسشنامهها به ترتیب  0/69و  0/ 32 8محاسبه گردید .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی و
نیز آمار استنباطی شامل رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج به دست آمده گویای آن است که  )1بین

صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد )2 .بین مؤلفههای صالحیتهای حرفه ای

تهای حرفه ای قابلیت پیش بینی
و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد )3 .متغیر پیش بین صالحی 
دلبستگی شغلی معلمان را دارا میباشد.

تهای حرفه ای ،شغل ،دلبستگی شغلی ،معلمان مقطع متوسطه
کلید واژهها :صالحیت ،صالحی 
پذیرش مقاله93 31/4/ 29 :

دریافت مقاله92 31/ 11 /52 :

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران( .نویسنده مسئول) fmohamad37@yahoo.com
 -2استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،دانشگاه

تهران.

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران.
 -4کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی
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مقدمه

از جمله عواملی که در بقای سازمانهای خدماتی بسیار مؤثر است ،نیروی انسانی متخصص و

متعهد است که در فرایند تحول و تبدیل جامعه ی سنتی به جوامع صنعتی و اطالعاتی تأثیر انکار

ناپذیری داشته است ،به نحوی که نیروی انسانی را مهم ترین و اصلی ترین عامل توسعه ی جوامع

اطالعاتی و صنعتی و سازمانهای خدماتی محسوب میکنند (مهرابی زاده و طالب زاده1380 ،

 .) 47 :ﺭﺩ

ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﻱﺎﻫ

ﻱﺯﻭﺮﻣﺍ  ،ﺯﺍ

ﻡﺰﻠﻣ ﻪﺑ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻭﻇ ﻥﺎﺸﻔﻳﺎ

دارند ،که ﻳﺍﺮﺷ ﻂ ﻱﺭﺎﻛ

ﻥﺎﻨﻛﺭﺎﻛ ﺘﻧﺍ ﻈ ﺭﺎ ﻲﻣ

ﺩﻭﺭ ﺎﺗ ﻩﻭﻼﻋ ﺮﺑ ﺭﺎﻜﺘﺑﺍ و نوآوری ،ﺪﻨﻣﻪﻗﻼﻋ ﻭ

ﺭﺩ ﻴﺤﻣ ﻂ ﺎﻫ ﻯ ﺭﺎﻛ ﻯ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻭ ﺭﺩ ﻞﺑﺎﻘﻣ  ،کارکنان نیز از ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ ﺎﻫ انتظار
ﺐﺳﺎﻨﻣ

ﺎﻫ ﻯ ﻡﺯﻻ

ﻭ ﺖﻳﺎﻤﺣ

ﺍﺭ ﻱﺍﺮﺑ آنها ﻢﻫﺍﺮﻓ ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ (کارت رایت و

هولمز .)6002 ،1سازمانها برای اینکه بتوانند در عرصة رقابت با سایر سازمانها موفق شوند ،باید

شرایط الزم را برای کاهش بیتفاوتی کارکنان نسبت به شغل و سازمان را فراهم کنند .از جمله

یتوانند با توسل به آن زمینة کاهش نگرش منفی کارکنان نسبت به
ابزارهایی که سازمانها م 
شغلشان را فراهم آورند ،استفاده از رویکرد دلبستگی شغلی است .ﻲﮕﺘﺴﺒﻟﺩ

ﻣﺜ ﺖﺒ

ﻭ ﺒﺗﺮﻣ ﻂ ﺎﺑ ﻞﻐﺷ ﺖﺳﺍ

ﻰﮕﺘﺴﺒﻟﺩ

ﺩﺎﻳﺯ ﻯ ﻪﺑ

ﻥﺎﺸﻠﻐﺷ

ﻪﻛ ﺎﺑ ﺮﻧﺍ ژﻯ ،ﺭﺎﻛﺍﺪﻓ ﻯ ﻭ ﻴﺑﺍﺬﺟ ّﺖ ﻰﻠﻐﺷ

ﻳﺮﻌﺗ ﻒ ﻰﻣ

ﻲﻠﻐﺷ

2

ﺩﻮﺷ  .ﻰﻧﺎﻨﻛﺭﺎﻛ

ﺪﻧﺭﺍﺩ  ،ﺮﻧﺍ ژﻯ ﺭﺎﻴﺴﺑ ﺩﺎﻳﺯ ﻯ ﻪﺘﺷﺍﺩ ﻭ ﺍﺮﺑ ﻯ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻭﻇ ﻳﺎ ﻒ ﻰﻠﻐﺷ
3

ﺖﻟﺎﺣ

ﺫ ﻰﻨﻫ

ﺩﻮﺧ  ،ﺭﻮﺷ

ﻪﻛ

و اشتیاق کافی دارند (شافلی و همکاران  .)2002 ،دلبستگی کارکنان به کار و سازمان ،گمشدۀ
همیشگی مدیران و از جمله مهمترین آرزوها و اهداف همة آنهاست .این دلبستگی یک حالت

نسبتًاًا ثابت روانی است ،که طی آن کارکنان احساس عمیق مثبتی نسبت به سرنوشت و منافع

یدهند و همزمان از اراده و تمایلی قوی برخوردارند ،که فراتر از وظایف و
سازمان از خود نشان م 

مسئولیتهای مقرر و مصوب کار کنند .دلبستگی کارکنان به کار و سازمان آثار و نشانههای
یکنند،
مشهودی دارد .کارکنانی که به سازمانشان دلبستگی و تعلق خاطر دارند ،کمتر غیبت م 

یکنند ،از کیفیت بهتری در انجام کارها برخوردارند و عالوه بر آن
سازمانشان را کمتر ترک م 

برای موفقیت سازمان تالش مشهود بیشتری دارند و سازمانشان را مورد انتقادهای سازنده و

یدهند ( ابوالعالئی .) 91 31 ،دلبستگی شغلی رابطه مثبتی با انگیزش
خیرخواهانه بیشتری قرار م 

1. Cartwright & Holmes
2.Job Involvement
3. Schaufeli et al
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درونی(رینی ،)3002،1انگیزش خدمت عمومی (مونی هان و پاندی )7002 ،2بهره وری سازمانی

(سلونیمی و همکاران ،)4002 ،3رضایت شغلی ،تعهد سازمانی (پاالین و لمبیرت ،) 2012 ،4رضایت

از کار ،کاهش غیبت ،افزایش رفتارهای سازمانی (چن و چیو ،)9002 ،5افزایش حرمت خود (چن

و همکاران ،)4002 ،6خودکارآمدی شغلی (یانگ و همکاران )6002 ،7دارد .مطالعات مختلف

نشان داده است ،که عوامل متعددی از جمله توسعه حرفهای (وازیرانی ،)7002 ،8ویژگیهای

شخصیتی (جايگاه مهار دروني ،عزت نفس ،نياز به پيشرفت) ،عوامل اجتماعی و عوامل موقعیتی،

طراحی شغل ،احساس موفقیت و پیشرفت در شغل (براون ،)7002 ،9ویژگیهای شغلی  ،نیازهای

رشد ،برانگيختگي ،اختيار (مهداد ،) 92 ،منجر به دلبستگی شغلی کارکنان میشوند .بنا براین
دلبستگی شغلی تحت تاثیر توسعه حرفهای کارمندان و حفظ با استعدادترین کارکنان و فراهم
آوردن فرصت برای توسعه فردی آنها قرار دارد (وازیرانی .)7002 ،حال مسئله ای که در این

پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد ،این است که مدارس ،به عنوان یکی از مهمترین سازمانهای

یتوانند زمینۀ افزایش دلبستگی شغلی معلمان را فراهم کنند؟
خدماتی جامعه ،چگونه م 

تهای حرفه ای معلمان آن نظام
موفقیت هر نظام آموزشی  ،بیش از هر عاملی ،به دانش و مهار 

بستگی دارد .از دیدگاه ژاپنیها شایستگی هر نظام آموزشی به میزان شایستگی معلمان آن بستگی

یتوان گفت ،معلم مهم ترین عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهی  -یادگیری و
دارد ،از این رو م 

معمار اصلی نظام آموزشی است .از آنجایی که جهان به سرعت در حال دگرگون شدن است در
نتیجه معلمان نیز باید مانند سایر گروههای حرفه ای با این واقعیت رو به رو شوند که آموزشهای

اولیه آنان در جهان امروز چندان مفید نخواهد بود و آنان باید در تمام عمر خود دانش خود را روز

آمد کنند( .دانش پژوه .) 38 1 : 1382 ،نداشتن صالحیتهای اولیه و کمبود صالحیتها و مهارتهای

الزم و به روز موجب کاهش اعتماد به نفس ،کمی انرژی و عالقه ،ضعف حافظه و سایر عوامل

1. Rainey
2. Moynihan and Pandey
3. Saloniemi et al
4. Paoline and Lambert
5. Chen and Chiu,
6. Chen et al.
7. Yang et al
8. Vazirani
9. Brown

811

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره دوم /تابستان 93 31

ناشی از آن (افسردگی و فشار روانی ،خشم ،پرخاشگری ،بیزاری از کار و )...همگی موجب

کاهش صبر و بردباری ،ظرافت در کار ،کمی تسلط بر کار و افت بازده میگردد ،که طبعا

یآورد و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد بر مسئولیت
نارضایتی شغلی را به وجود م 
یکند (شعبانی.) 125 : 383 1 ،
شغلی خطیر وی به عنوان معلم و انسان ساز خلل وارد م 

سازمانهای آموزشی به ویژه مدارس نیازمند داشتن کارکنان و معلمانی هستند که با شور و

اشتیاق کافی وظایف شغلی خود را انجام دهند ،بنابراین مدارس باید زمینه افزایش دلبستگی شغلی

معلمان را فراهم آورند .مدارس برای اینکه بتوانند شرایط الزم را برای افزایش دلبستگی معلمان
نسبت به شغل و سازمان را فراهم کنند ،نیازمند توجه ویژه به صالحیتهای حرفه ای معلمان به

عنوان یکی از مهمترین رویکردهای توسعه سرمایه انسانی هستند.

تهای حرفه ای معلمان :ازمهم ترین عواملی که در کیفیت آموزش وپرورش
صالحی 

موثر است بدون شک معلم و درجه صالحیت شغلی و شخصیت اوست ،معلم همیشه واسطه میان
یباشد(قرائی
گذشته وآینده است به عبارت دیگر ،رابط میان جامعه بزرگساالن وکودکان م 

شهای متفاوت معلم وشاگرد
مقدم .) 131 : 373 1،تعلیم وتربیت به عنوان یک جریان پویا با نق 
یگیرد ،در این فرآیند ،معلمان مبتنی بر صالحیت حرفه ای ،شامل علمی ،اخالقی وعاطفی
شکل م 

به اثرگذاری برروی شاگردان میپردازند(تلخابی .) 384 1 ،صالحيت در لغت به عنوان مناسب براي

مقصود ،درخور و سزاوار ،كفايت كننده ،و يا به معناي درست كيفيت يافته ،قابل پذيرش و يا به

معناي «توانا» و در حالتي نيز به آمادگي كافي براي وارد شدن به حرفهاي خاص بر ميگردد و

ارتباط مستقيمي با داشتن گواهي يا تا يي ديه خاص در آن حرفه دارد (ملكي .) 12 : 384 1 ،فرهنگ

آکسفورد ،1صالحیت را به عنوان قدرت ،توانایی و ظرفیت انجام دادن وظیفه تعریف میکند.

کیو ،2صالحیت را نتیجه بکار بردن دانش و مهارت به طور مناسب (صالحیت = مهارت  +دانش)

یداند( .کرمی .) 1389 ،صافي صالحيت حرفه معلمي را شامل آن دسته از دانشها ،نگرشها،
م 

تها و رفتارها يي ميدانند كه معلم با كسب آنها ميتواند در فرايند تعليم و تربيت ،رشد
مهار 

جسمي ،عقلي ،عاطفي و اجتماعي فراگيران را تسهيل كند او صالحيت را واجد ويژگيها يي ذكر

كرده ازجمله اينكه :به يك توانمندي منتهي ميگردد ،كاربردي باشد ،قابل اندازهگيري و سنجش
1. oxford dictionary
2. Que
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باشد ،در فرايند ياددهي و يادگيري و پاسخ گوي نيازهاي خاص هر موقعيت باشد ( صافي: 1376 ،
 .) 55نيج ولدت )5002 (1صالحيت حرفهاي را توانا يي معلم در برآوردن نيازها و مطالبات حرفهي

تدريس به ميزان كافي و با استفاده از مجموعهاي يكپارچه از دانش ،مهارت و نگرش گفته است
به طوري كه اين مجموعه در عملكرد و بازتاب معلم تجلي يابد (نيج ولدت و همکاران5002 ،

 .) 70 :موسسه ملی پارک سرویس امپلویز ،2صالحیت را مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی در

یداند که به شخص اجازه میدهد تا به موفقیت در انجام وظایف دست یابد .این
شغلی خاص م 
تعریف ،مؤلفه توانایی را نیز به مؤلفههای شایستگی افزوده است( .بیهام .)2002 ،3صالحيت

تها يي است كه معلم با كسب آنها میتواند در
شها و مهار 
تها ،گراي 
معلمي ،مجموعه شناخ 

جريان تعليم و تربيت به پرورش جسمي ،عقلي ،عاطفي ،اجتماعي و معنوي ،فراگيران كمك

یتوان در سه حيطه صالحي 
تهاي معلمي را م 
كند .صالحي 
تهاي شناختی ،4صالحيتهاي

تهاي مهارتي 6طبقه بندي نمود(.ملکی .)41- 10 : 384 1 ،هانتلي.)8002( 7
عاطفي ،5صالحي 

قابليتهاي معلمان را در سه زمينه دانش حرفه اي ،عمل حرفه اي و تعهد حرفه اي دسته بندي

كرده است .دانش حرفه اي شامل دانش محتوا ،شناخت دانش آموز وآگاهي از تدريس و

يادگيري است عمل حرفه اي از طراحي يادگيري ،ايجاد مح طي يادگيري و سنجش و ارزشيابي
شها،
يادگيري تشكيل شده است و تعهد حرفه اي ،يادگيري حرفه اي ،مشاركت ،رهبري ،ارز 

یشود .کاستر و همکارانش ) 20 05 ( 8صالحيتهاي معلمان را به
ارتباطات و اخالقيات را شامل م 

یكنند كه عبارتند از  -1دانش تخصصي -2
پنج دسته اصلي و زير مجموعههاي آنها تقسيم م 
ارتباطات  -3سازماندهي  -4پداگوژي  -5صالحيت رفتاري اما کریمی ( ) 388 1با جمعبندی
یکند:
صالحیتهای حرفهای ،آنها را در نه مؤلفه چنین بیان م 

1. Nijveldt
2. National Park Employees
3. Byhamm
4. Cognitive Competencies
5. Affective Competencies
6. Skill Competencies
7. Huntly
8. Koster et al.
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 .1صالحیتهای رفتاری -شناختی شامل :استفاده مناسب از تشویق و تنبیه ،همدلی،

شگذاری و عالقمندی به
فپذیری ،برقراری ارتباط مؤثر با والدین ،همکاران و ....ارز 
انعطا 

فراگیران ،رفتاری توأم با احترام و ادب با دیگران ،هم یار یادگیرنده بودن ،توانایی ایجاد انگیزه در
افراد ،پاسخگویی به افراد ،داشتن خلقوخوی خوش ،ثبات عاطفی و توانایی کنترل هیجانات.

یهای نظام
 .2صالحیتهای آموزشی شامل :پرسش و پاسخ ،اطالع از ساختار اهداف و ویژگ 

آموزشی ،مهارت ارائه و قابلفهم نمودن محتوا ،داشتن دانش پایه و درک موضوع مورد نظر،

استفاده از گزارش دهی ،پیوند زدن درس بازندگی ،مهارت تعیین تکلیف ،مهیا نمودن محیط

جذاب آموزشی ،در نظر گرفتن تفاوتهای فردی

 .3صالحیتهای توسعه حرفهای شامل :هدایت فراگیران در انتخاب و استفاده از منابع مختلف،

یادگیری مستمر و مادامالعمر ،مشارکت در توسعه حرفهای و فردی و گروهی ، ،بهروز بودن دانش.

 .4صالحیتهای اخالق حرفهای شامل :صداقت و درستی ،رعایت جنبههای محرمانه حرفه،

شها و اخالقیات ،داشتن تعهد حرفهای ،منصف بودن و برقراری عدالت اجتماعی،
پایبندی به ارز 

خود ارزیابی.

 .5صالحیتیهای مدیریتی شامل :خود راهبر نمودن فراگیران ،مشارکت دادن افراد در جریان

آموزش ،خود کنترلی ،توجه به نقش والدین ،فراهم نمودن زمینه کار گروهی ،برنامهریزی.

 .6صالحیتهای فناوری شامل :استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در اجتماعات دانش

حرفهای ،مهارتهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ،کمک به فراگیران در
استفاده از آن ،داشتن سواد فناوری.

یدار نمودن
شهای مختلف تدریس ،معن 
 .7صالحیتهای تدریس شامل :آشنایی با رو 

آموزش ،بهکارگیری مؤثر مهارتهای تدریس ،تحلیل محتوای برنامه درسی.

 .8صالحیتهای شخصیتی :جسارت در بیان مفید و اثربخش نظرات ،استقالل ،اعتمادبهنفس.
 .9صالحیتهای فکری شامل :مهارت تفکر تحلیلی ،مهارت تفکر مفهومی.

دلبستگی شغلی :بیشتر پژوهشهایی که اخیرًاًا در حیطۀ رفتار به عمل آمده است ،ناظر بر

نگرشهای شغلی افراد در سازمانهای کاری مربوط به خودشان است .در میان این نگرشها ،واژۀ

دلبستگی شغلی مدت زمان زیادی نیست که وارد رفتار سازمانی شده است و تعریفی که میتوان از
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آن ارائه داد این است ،که دلبستگی شغلی (شغل را معرف خود دانستن) به درجه یا میزانی اطالق

میشود ،که شخص شغلش را معرف خود و کار یا عملکردش را موجب سربلندی و کسب حیثیت

و اعتبارش میداند (رابینز )7 37 1 ،1و شغلش را برحسب اجزایی چون تعلق خاطر ،همنوایی و
وفاداری و پذیرش اهداف و تمایل به اعمال تالش مضاعف جهت تحقق آنها به انجام میرساند.
به عبارت دیگر ،دلبستگی شغلی به این معنی است ،که فرد تا چه اندازه دل به کار میبندد و در

واقع وقت خود را با شغلش سپری میکند (عباسی .)7 37 1 ،دلبستگیشغلی به عنوان " نگرش فرد

نسبت به شغل و اینکه چقدر آن شغل میتواند نیازهای فرد را برآورده سازد" تعریف شده است و
همچنین ،آن را به عنوان " برداشت روانشناختی یک کارمند از نقشی که او در محل کارش ایفا

میکند" تعریف کردهاند (خان و نعمتی .) 2011 ،2رابرت و داونپورت 3دلبستگی شغلی را به عنوان

یکنند .افرادی که در کار خود بسیار درگیر
مشارکت و درگیری فرد در کار خود تعریف م 

یشوند.آنها تمایل دارند سخت تر و سودبخش تر از
هستند ،با کار خود شناخته و برانگیخته م 

دیگران کار کنند و احتمال دستیابی آنها به نتایجی که مشتریان و سازمانها خواهان آن هستند،
بیشتر است .وجود کارکنانی که دلبستگی شغلی دارند ،به این معنی است که آنها در شغلشان از

یهای خود به خوبی استفاده میکنند ،مشاغل آنها چالشی است و دستاورد
تها و توانای 
مهار 
یآید(روکس.) 2010 ،4
شخصی برای شاغلین به حساب م 

دلبستگیشغلی را به دو رویکرد مجزا تقسیم کردهاند .در رویکرد اول ،به عنوان یک متغیر

تفاوت فردی مورد مطالعه قرار گرفته است و اعتقاد بر این است که نیازها و ارزشها شخصی و یا

ویژگیهای فردی میزان دلبستگی افراد به شغلشان را تعیین میکند .در رویکرد دوم ،دلبستگی-

شغلی به عنوان یک پاسخ به وضعیت خاص کار ،مورد نظر قرار گرفته است .به عبارت دیگر،

انواع مشاغل و یا ویژگیهای شرایط کار میزان دلبستگی شغلی افراد را تحت تاثیر قرار میدهد

(چانگتای .)8002 ،5دلبستگی کارکنان وقتی اتفاق میافتد ،که کارکنان از کارشان لذت ببرند ،به

آنچه انجام میدهند و به رسالت و مأموریت سازمان باور و ایمان داشته باشند و در قبال تالش و
1. Robbins
2.Khan & Nemati
3. Robert & Davenport
4. Roux
5. Chungtai
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کارشان مورد قدردانی و قدرشناسی قرار بگیرند .دلبستگیکارکنان به معنی تالش فوقالعاده است.

این دلبستگی زمانی مهم است ،که وقتی کارکنان مجبور نیستند و انتخابهای دیگری هم دارند،
باز هم همه تالش و توان خود را معطوف به تحقق اهداف و تأمین منافع و مصالح سازمان کنند.

یکی از بهترین راههای داشتن کارکنانی مشتاق ،پرانرژی و عاشق کار و سازمان آن است که

کارکنانی را استخدام کنیم ،که از آمادگی بیشتری برای دل سپردن به کار و سازمان برخوردارند.
اگر بتوانیم در فرایند استخدام روی شاخصهای رفتاری و ویژگیهای شخصیتی مثل ثبات عاطفی،
وجدانی بودن و مسئولیت پذیری و سازگاری تأکید کنیم و یا بتوانیم افرادی را استخدام کنیم که

به دلیل تناسب با کار و وظیفه مورد نظر از انگیزههای درونی برای کار کردن برخوردار هستند،
بیش از نیمی از راه موفقیت در مسیر در اختیار داشتن کارکنانی پر انرژی و عاشق کار و سازمان را

پیمودهایم (ابوالعالئی .)71 : 91 31 ،دلبستگیشغلی به چهار دستۀ مختلف گروهبندی میشوند .این

دسته بندیها عبارتند از:

 )1کار به عنوان یک عالقه مندی مهم درزندگی؛
 )2مشارکت فعال در کار؛

 )3عملکرد به عنوان مرکزی برای اعتماد به نفس و

1

 )4عملکرد سازگار با مفهوم خود (یویگر و کیلیک .)9002 ،

تهای حرفه ای معلمان و دلبستگی شغلی در داخل
شهای مختلفی در حوزههای صالحی 
پژوه 

و خارج کشور انجام شده است ،با این حال پژوهشی که به صورت مستقل به بررسی رابطه بین این

شهای صورت گرفته در این حوزهها
دو متغییر بپردازد یافت نشده است،در ذیل به مهمترین پژوه 
یشود:
اشاره م 

رحیمی پردنجانی ( ،) 91 31در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که صالحيت فنآوري

معلمان نامناسب ،صالحيتهاي فكري ،توسعهي حرفهاي ،مديريتي ،تدريس ،رفتاري -شناختي،

آموزشي و شخصيتي در حد متوسط و صالحيت اخالق حرفهاي بيشترين ميانگين را داراست،

همچنين متغيرهاي مقطع تدريس ،سطح تحصيالت و سابقه خدمت بر ميزان اين صالحيتها موثر

نبوده اما سطح صالحيت حرفهاي زنان بيشتر ميباشد .عالوهبر اين معلمان از عوامل پرداختي ،ارتقا
1. Uygur & Kilic
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و سرپرست ناراضي و از ماهيت كار و همكار رضايتي نسبتا مطلوب دارند و متغيرهاي جنسيت،

مقطع تدريس ،سطح تحصيالت ،سابقه خدمت و محل سكونت بر رضايت شغلي آنان تاثيرگذار

نبودهاست ،همچنین صالحیت حرفه ای با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری دارد.

تهای حرفهای با
اکبری در تحقیق خود( ) 90 31با عنوان"ارتباط بین میزان برخورداری از صالحی 

خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت معلمان شهرستان بوانات"دریافت که بین میزان برخورداری از

صالحیت حرفهای و خودکارآمدی معلمان ارتباط معنیداری وجود دارد .ولی این ارتباط با

یدار نبود .همچنین ارتباط بین دو متغیر دیگر یعنی خودکارآمدی و
انگیزش پیشرفت آنان معن 

یدار بود .نتایج همچنین نشان داد که صالحیت حرفهای مردان و زنان باهم
انگیزش پیشرفت نیز معن 
ِت زنان باالتر از مردان است .یافتهها
ِی مردان باالتر از زنان و انگیزش پیشرف ِت
برابر اما خودکارآمد ِی

همچنین نشان داد که خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت معلما ِنِن کم سابقه ،بیش از سایرین است.

مزاده و
ولی درمورد صالحیت حرفهای و سابقه تدریس رابطهای مشاهده نشد .كري 
همكاران( )7 38 1بيان ميكنند ،معلمانی که احساس کارآمدی قوی (صالحيت خودكارآمدي)1

شآموزانشان هستند و
دارند ،بیشتر پذیـــرای ایدهها و روشهای جدید برای برآوردن نیازهای دان 

اشتیاق و تعهد بیشتری نسبت به امر تدریس داشته و به احتمال باالتری در شغل معلمی باقی

یهای شخصیتی با عوامل
یمانند .کوشکی و همکاران ( ،) 388 1پژوهشی با عنوان رابطه ی ویژگ 
م 
رضایت شغلی دبیران انجام دادند که یافتهها حاکی از آن است که بین عامل چهارم (توجه به

خواستههای انسانی و منافع گروهی  ،دلبستگی و احساس مسئولیت روسا ) وعامل هشتم رضایت

شغلی (تسهیل کار ارباب رجوع ) با صفات برون گرایی و مسئولیت پذیری رابطه معنا دار وجود

دارد .همچنین  ،بین عامل پنجم رضایت شغلی (تجربه کاری  ،صالحیت اخالقی و علمی مافوق ،

چگونگی هدایت و رهبری سازمان ) و صفات برون گرایی  ،سازگاری ،مسئولیت پذیری رابطه

تهای حرفهای دبيران
معنا دار وجود دارد .رحمانی فر ( ) 92 31در پژوهشی به بررسی رابطه صالحي 
زبان انگليسی با احساس خودکارآمدی و خالقیت پرداخت و نتایج این پژوهش نشان داد که

تهای حرفه ای و خالقیت و همچنین
صالحیتهای حرفه ای و خودکارآمدی ،همچنین صالحی 

خودکارآمدی و خالقیت دو به دو با یکدیگر رابطه معنادار مثبت داشته اند .اما ارتباط معناداری
1. Self-efficacy
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تهای حرفه ای ،خودکارآمدی و خالقیت مشاهده نشده است.
بین زن و مرد (جنسیت) با صالحی 
همچنین ارتباط معناداری بین سابقه تدریس با سه متغیر فوق یافت نشده است .ویال و

تهای حرفه ای و نقش آن در نوآوری و
همکاران ) 2014 (1در پژوهشی به بررسی اهمیت صالحی 

تهای
خالقیت پرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این بود که برخورداری از صالحی 

یرسد قابلیتها مانند هوشیاری نسبت
یکند .به نظر م 
حرفه ای نقش قابل توجهی در نوآوری ایفا م 

به فرصتهای جدید ،توانایی ارائه محصوالت ،ایدهها یا گزارشها ،توانایی بسیج منابع دیگر،

لهای جدید ،و توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت اثرات قوی تری
توانایی ارائه ایدهها و راه ح 

در احتمال نوآوری دارد و در نتیجه ،به عنوان شایستگیهای کلیدی در توضیح گرایش افراد برای
نوآوری در محیط کار خود به شمار میآیند.

یها و صالحیتهای
جلیلی و نیک فرجام ( ) ۱۳۹ 3در تحقیقی که با هدف تعیین وضعیت توانای 

حرفه ای معلمان دبیرستانهای شهرستان قدس انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند ،که وضعیت

موجود معلمان در سه بعد شناختی ،مهارتی و نگرشی در حد مطلوب نیست .در پژوهش معمار (

 ) 374 1تحت عنوان بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات جمیت شناسی دبیران با

رضایت شغلی آنان مشخص شد موضع کنترل با رضایت شغلی رابطه منفی دارد  ،همچنین ،بین
موضع کنترل باسطح تحصیالت رابطه منفی به دست آمد  ،به این معنا که با افزایش سطح

تحصیالت دبیران گرایش آنها به سمت موضع کنترل درونی بوده است  ،اما رابطه معنا داری بین

بقیه موارد دید نشد.یافتههای پژوهش سلیمانی و حقیری( ) 91 31نشان داد که میزان پایبندی مدیران

به هر چهار بعد رفتار اخالقی باالتر از حد متوسط قرار دارد و میان هر یک از ابعاد اخالقی مدیران
(فردی ،سازمانی ،اجتماعی و قانونی) با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی کارکنان رابطه مثبت

معنادار وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که از میان ابعاد چهارگانه رفتار اخالقی

مدیران تنها بعد اخالق اجتماعی پیش بینی کننده معناداری هم برای تعهد سازمانی و هم برای

دلبستگی شغلی است.

2

شهای عطاریان (  ،) 1386هربانچ و میگ نوناک ( ،)7002لوزادا و کارمن
یافتههای پژوه 

1

یتواند دلبستگی شغلی را
( )7002و اکپارا و وینن )8002( 2نیز تأکید دارند که جو سازمانی سالم م 
1. vila et al
2. Herrbach & Mignonac
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افزایش دهد ،دلبستگی شعلی کارکنان با نیازهای معنوی آنان ارتباط مستقیم بسیار زیاد دارد.

یگذارد .در تب يي ن اين يافتهها
ارزشهاي اخالقي در كليه پيامدهاي سازماني اثر مثبت و معنادار م 

یتوان گفت كه اخالق گرا يي مديران موجب ايجاد جهت گيري مشترك در كار كنان
م 

یشود .چنانچه اين امر اتفاق بيفتد نگرشهاي كاركنان به شغل وحرفه در قالب
تحت االمر م 

یكند .النس بری و همکاران) 3002 ( 3
تعهد سازماني ،رضايت و دلبستگي شغلي بهبود پيدا م 

در پژوهشی که در زمینه ارتباط ویژگیهای شخصیتی و رضایت شغلی انجام دادند  ،مشخص

کردند سه ویژگی شخصیت  ،انعطاف پذیری هیجانی ، 4خوش بینی 5وسائق( 6اشتیاق کاری )
همواره با رضایت در حرفه ارتباط داشته و  %71از واریانس رضایت را توجیه میکند .همچنین،

صفات برون گرایی و دلپذیر بودن  ،اعتماد به نفس و آشنایی با خدمات مشتری و آشنایی با

مدیریت روابط انسانی با رضایت حرفه رابطه داشت.کریمی و نیکنامی ( ) 388 1پژوهشی با عنوان "
بررسی صالحیتهای حرفه ای معلمان دوره آموزش عمومی به منظور ارائه چارچوب ادراکی

تهای معلمان ،در
مناسب" انجام داده و بیان میدارد که بین وضعیت موجود و مطلوب صالحی 

تهای معلمان نشان
کلیه مؤلفههای اصلی تفاوت معناداری وجود دارد ،وضع موجود صالحی 

یدهد که در بعد شخصیتی و اخالقی در وضعیت باالتر از متوسط ،در بعد آموزشی ،رفتاری-
م 
شناختی و مدیریتی در سطح متوسط و در مؤلفههای فناوری ،توسعه حرفه ای ،فکری تدریس از
وضعیت ضعیفی برخوردارند.

بهشتی فر و ضیاالدینی (  ،) 2012در تحقیقی با عنوان" ارتقای دلبستگی شغلی از طریق مدیریت

استعداد" به این نتیجه رسیدند ،که مدیریت استعداد نتایج مثبتی دارد ،یکی از آنها ارتقای

دلبستگیشغلی در میان کارکنان است .این مطالعه به مدیران توصیه میکند ،مدیریت استعداد در

شهای مختلفی برای ارتقای دلبستگی شغلی بهبود دهند؛ زیرا این ماموریت
سرمایهانسانی را به رو 
به منظور کمک به دستیابی به اهداف سازمانی است .سازمانهایی که از طریق ارزیابی از منابع

موجود ،آموزش و توسعه افراد مستعد و جذب افراد با استعداد ،بر مدیریت استعدادها تمرکز می-
1. Lozanda &Carmen
2. Okpara & Wynn
3. Lounsbury et al
4. optimism
5. drive
6. Career
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کنند ،میتوانند دلبستگیشغلی را در همة کارکنان خود ارتقاء دهند .تحقیق ژانگ )8002( 1نیز بین
یادگیری کارکنان هدفگرا با انگیزش درونی و دلبستگیشغلی ارتباط مثبت نشان داد .همچنین
ونکیسا ،)8002( 2ﺪﻴﻛﺎﺗ دارد ،ﻦﻴﺑ

ﻮﻋ ا ﻞﻣ

ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ

و د ﻲﮕﺘﺴﺒﻟ

ﻲﻠﻐﺷ

ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ

ﻲﻨﻌﻣ دار وجود

دارد .کشتکاران و همکاران ( ،) 91 31در پژوهشی تحت عنوان " دلبستگيشغلي و عوامل مؤثر بر

آن در پرستاران بيمارستانهاي آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشكي شيراز " به این نتیجه

رسیدند ،که ارتباط آماري مثبت و معني دار بين دلبستگي شغلی پرستاران با رفتار شهروندي

سازماني ،رضايت شغلي ،تمايل به ترك سازمان ،تعهد سازماني ،شناخت و پاداش ،عدالت

سازمانی ،حمایت سازمان و ویژگیهای شغلی وجود دارد و قويترين ارتباط بين دلبستگيشغلی با
تعهدسازمانی و رضایتشغلی بوده است .امامی و طالب پور ( ،) 92 31در پژوهش خود با عنوان

بررسی میزان دلبستگی شغلی مدیران ،کارکنان و اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با جو سازمانی

در دانشکدههای تربیت بدنی و علوم ورزشی سراسر کشور ،با استفاده از روش توصیفی-
همبستگی و به شکل میدانی ،به این نتیجه رسیدند ،که وضعیت دلبستگی شغلی در بین هر سه گروه
(مدیران ،کارکنان و اعضای هیئت علمی) در حد مطلوب است .پژوهش ظریفی و همکاران

( ،) 90 31نشان داد که بین عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

پژو ﺶﻫ

ﺷﺎﻫﺮﻴﻣ می ( ،)7 38 1ﺎﺸﻧ ن داد ﻪﻛ در ادراك د ﻲﮕﺘﺴﺒﻟ

ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ( ﺖﻴﺴﻨﺟ  ،ﻮﻄﺳ ح ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ  ،ﺔﻘﺑﺎﺳ

دارد .ا ﺎﻣ در ادراك د ﻲﮕﺘﺴﺒﻟ

ﻲﻠﻐﺷ

ﺖﻣﺪﺧ

و و ﺖﻴﻌﺿ

ﻲﻠﻐﺷ ﺎﺑ ﻲﺧﺮﺑ از ﺎﻫﺮﻴﻐﺘﻣ ي ﺖﻴﻌﻤﺟ

ا ﺪﺨﺘﺳ ا ﻲﻣ ) ﺎﻔﺗ وت ﺎﻨﻌﻣ داري و ﻮﺟ د

با ﻦﺳ  ،ﺎﻔﺗ وت ﺎﻨﻌﻣ داري و ﻮﺟ د ﺪﻧ ا ﺖﺷ  .تحقیق حسینی

(  ،) 1385نیز بین کیفیت زندگیکاری و دلبستگیشغلی رابطۀ مثبت و معناداری نشان داد.

سواالت تحقیق

تهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد؟
 .1آیا بین صالحی 

 .2آیا بین مؤلفههای صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود
دارد؟

تهای حرفه ای قابلیت پیش بینی دلبستگی شغلی معلمان را دارا
 .3آیا متغیر پیش بین صالحی 
یباشد؟
م 

1.Zhang
2.Wenxia
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شکل  :1چارچوب مفهومی تحقیق

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

است .جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطۀ(پسرانه ودخترانه) شهرستان

یباشد .بر اساس آخرین آمار و اطالعات بدست آمده از
شیروان در سال تحصیلی  93 31 - 92م 

سوی آموزش و پرورش شهرستان شیروان ،تعداد کل معلمان مدارس متوسطۀ شهرستان شیروان،

یباشند ..برای تعیین حجم نمونه از
 29 3معلم هستند که از بین آنان  175نفر زن و  54 1نفر مرد م 
روش تصادفی ساده استفاده شد ،براساس فرمول کوکران با سطح خطای  5درصد ،نمونۀ این

پژوهش  771نفر محاسبه شد که از این تعداد  % 53زن و  % 47مرد هستند .به این ترتیب نمونۀ این
پژوهش  39نفر مرد و  84نفر مرد خواهند بود .از بین پرسش نامههای توزیع شده تعداد 165

پرسشنامه توسط پاسخگویان تکمیل و بازگردانده شد .ابزار گردآوری دادهها ،شامل دو پرسش
تهای حرفه ای معلمان کریمی ( ) 388 1و پرسشنامه دلبستگیشغلی الدهل و کنجر؛
نامه صالحی 

(برگرفته از پایان نامه خانم شکیبایی ) 1386 ،بود .پرسشنامه صالحیتهای حرفه ای معلمان کریمی

( ،) 388 1دارای  90گویه و  9مؤلفه است که در پژوهش کریمی ( ) 388 1روا يي

محتوا يي

پرسشنامه را صاحبنظران تأ يي د كردند و پايا يي آن پس از اجرای مقدماتي از طريق محاسبۀ

ضريب آلفاي كرانباخ  0/69محاسبه گرديد .و همچنین پایایی آن در پژوهش قاسم رحيمي

پردنجاني( ) 91 31ضريب آلفاي كرونباخ 0/ 98بدست آمده است و روایی آن نیز مورد تأیید قرار
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گرفته است .روایی محتوایی پرسش نامه دلبستگیشغلی در پژوهش خانم شکیبایی ( ) 388 1مورد
تایید صاحب نظران قرار گرفته و و پايا يي آن پس از اجرای مقدماتي از طريق محاسبۀ ضريب

آلفاي كرانباخ  0/ 32 8محاسبه گردیده است .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و

آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار  SPSS 21انجام شده است .در سطح آمار توصیفی از

مشخصههای آماری نظیر فراوانی ،میانگین ،انحرافمعیار و واریانس و در سطح آمار استنباطی از
آزمونهای رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافتهها

پرسش اول :آیا بین صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری وجود

دارد؟

تهای حرفه ای و دلبستگی شغلی
جدول .1همبستگی بین صالحی 
متغییرها

همبستگی

صالحیت حرفه ای
دلبستگی شغلی

ارزش p
0/001

0/ 58

یتوان گفت که متغیر
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،با توجه به جدول همبستگی م 

صالحیتهای حرفه ای همبستگی مثبت و معناداری با دلبستگی شغلی دارد .همبستگی بین این دو

یباشد.
متغیر در سطح معناداری  0/001برابر با  0/58م 

پرسش دوم :آیا بین مؤلفههای صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان رابطه معناداری
وجود دارد؟

جدول  .2رابطه بین ابعاد صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی
تهای حرفه ای
ابعاد صالحی 

دلبستگی شغلی

p

رفتاری-شناختی

0/82

0/001

آموزشی

0/ 21

0/001

توسعه حرفه ای

0/71

0/001

اخالق حرفه ای

0/ 30

0/001

مدیریتی

0/20

0/001

فناوری

0/81

0/001

تدریس

0/ 26

0/0 01

شخصیتی

0/93

0/001

فکری

0/82

0/001
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تهای حرفه ای و ابعاد آن با دلبستگی
یشود بین صالحی 
همانطور که جدول باال نشان داده م 

یتوان نتیجه گرفت که بین
شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد(  .)p< 0/ 05با توجه به جدول باال م 

هریک از ابعاد صالحیتهای حرفه ای با دلبستگی شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری در سطح

 0/100وجود دارد .رابطه بین ابعاد رفتاری-شناختی ،آموزشی ،توسعه حرفه ای ،اخالق حرفه ای،

مدیریتی ،فناوری ،تدریس ،شخصیتی و فکری با دلبستگی شغلی به ترتیب برابر با ،0/ 21 ،0/82

 0/82 ، 0/93 ،0/ 26 ،0/81 ، 0/20 ،0/ 30 ،0/71درصد بود.

تهای حرفه ای قابلیت پیش بینی دلبستگی شغلی معلمان
پرسش سوم :آیا متغیر پیش بین صالحی 

یباشد؟
را دارا م 

تهای حرفه ای با دلبستگی شغلی
جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون صالحی 

نام متغیر

دلبستگی شغلی

R
0/ 58

R2
0/ 33

B
0/ 19

Beta
0/ 58

T
12 / 09

F
146 / 29

P
0/001

یدهد متغیر
با توجه به جدول باال مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با  0/ 33است که نشان م 

مستقل صالحیتهای حرفه ای توانسته است  33درصد از تغیرات متغیر وابسته دلبستگی شغلی را

تبیین کند .بنابراین مابقی این تغییرات (  )0/ 67که به مجذور کمیت خطا معروف است ،تحت تأثیر

یباشد .براساس نتایج جدول باال ،مقدار به دست آمده  ) 146 / 29 ( fکه
متغیرهای خارج از مدل م 

یدهد متغیرهای مستقل از قدرت تبیین
کتر از  0/ 05معنی دار است ،نشان م 
در سطح خطای کوچ 

باالی برخوردار بوده و قادر است به خوبی میزان تغییرات و واریانس متغیر وابسته را توضیح دهند.
به عبارتی ،مدل رگرسیون تحقیق مدل خوبی بوده و به کمک آن قادریم تغییرات متغیر وابسته

یبینیم ،ضریب رگرسیونی استاندارد
دلبستگی شغلی را تبیین کنیم .همانطور که در جدول باال م 
یباشد.
کتر از  0/01معنی دار م 
شده برای متغیر صالحیتهای حرفه ای  0/ 58در سطح خطای کوچ 
یباشد یعنی با افزایش یک
بنابراین متغیر صالحیتهای حرفه ای بر دلبستگی شغلی معلمان موثر م 
انحراف استاندارد در متغیر صالحیتهای حرفه ای ،میزان دلبستگی شغلی معلمان به مقدار 0/ 58

یکند.
انحراف استاندارد افزایش پیدا م 
بحث و نتیجه گیری

امروزه بر همگان آشکار شده است که توسعه یافتگی ،معلول نیروی انسانی کارآمد است و

نیروی انسانی کارآمد ،نیرویی است که عالوه بر داشتن مجموعه ای از صالحیتهای موردنیاز
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برای انجام شغل ،زمینه ای از عالیق و پیوندهای روحی را نیز با شغل و سازمان خود داشته باشد.

یتوانند عالیق و
یهای الزم م 
تنیدگیهای شغلی و همچنین عدم برخورداری از مهارت و شایستگ 

پیوندهای روحی کارکنان را به شغل و سازمان خود کاهش دهند لذا باید در پی راهی برای کاهش
این فشارها و افزایش پیوند روحی کارکنان با شغل خود بود .و از آنجا که مدارس یکی از مهم

ترین سازمانهای جامعه هستند که وظیفه خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه را بر عهده

دارند ،ارئه راهکارهای برای افزایش پیوند و عالقه معلمان نسبت به شغل خود از اهمیت ویژه ای

برخوردار است .به همین دلیل پژوهش حاضر ،به بررسی رابطۀ صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی

شغلی معلمان میپردازد.

نتایج این پژوهش نشان داد که بین صالحیتهای حرفه ای و دلبستگی شغلی معلمان مقطع

متوسطه شهرستان شیروان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته با برخی از یافتههای

مزاده و همكاران( )7 38 1همسوئی دارد .یافتههای این
پژوهش رحیمی پردنجانی ( ) 91 31و كري 

تحقیقات حاکی از این بود که معلمانی که احساس کارآمدی قوی (صالحيت خودكارآمدي)

شآموزانشان هستند و
دارند ،بیشتر پذیـــرای ایدهها و روشهای جدید برای برآوردن نیازهای دان 
اشتیاق و تعهد بیشتری نسبت به امر تدریس داشته و به احتمال باالتری در شغل معلمی باقی میمانند

و همچنین صالحیت حرفه ای با رضایت شغلی معلمان همبستگی مثبت و معناداری دارد.

تهای حرفه ای معلمان با
در رابطه با سؤال دوم این پژوهش نتایج نشان داد که بین ابعاد صالحی 

دلبستگی شغلی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .با توجه به یافتههای پژوهش

صالحیتهای شخصیتی با  0/93و اخالق حرفه ای با  0/ 30دارای باالترین همبستگی و
صالحیتهای توسعه حرفه ای با  0/71کمترین همبستگی را با متغییر دلبستگی شغلی دارا میباشند.

شهای معمار (  ) 374 1و النس بری و همکاران (  ) 3002همسوئی دارد.
این یافته با یافتههای پژوه 

این تحقیقات مشخص کردند که ،موضع کنترل با رضایت شغلی رابطه منفی دارد و همچنین سه
ویژگی شخصیت  ،انعطاف پذیری هیجانی  ،خوش بینی وسائق (اشتیاق کاری ) همواره با رضایت

یکند .همچنین ،صفات برون گرایی
در حرفه ارتباط داشته و  % 71از واریانس رضایت را توجیه م 
و دلپذیر بودن  ،اعتماد به نفس و آشنایی با خدمات مشتری و آشنایی با مدیریت روابط انسانی با

رضایت حرفه رابطه داشت .همچنین پژوهش سلیمانی و حقیری( ) 90 31نشان داد که میان ابعاد
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چهارگانه رفتار اخالقی مدیران با دلبستگی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .و
شهای عطاریان (  ،) 1386هربانچ و میگ نوناک ( ،)7002لوزادا و کارمن
همچنین یافتههای پژوه 

یتواند دلبستگی شغلی را
( )7002و اکپارا و وینن ( )8002نیز تأکید دارند که جو سازمانی سالم م 
افزایش دهد ،دلبستگی شعلی کارکنان با نیازهای معنوی آنان ارتباط مستقیم بسیار زیاد دارد.

یگذارد .در تب يي ن اين يافتهها
ارزشهاي اخالقي در كليه پيامدهاي سازماني اثر مثبت و معنادار م 

یتوان گفت كه اخالق گرا يي مديران موجب ايجاد جهت گيري مشترك در كار كنان
م 

یشود .چنانچه اين امر اتفاق بيفتد نگرشهاي كاركنان به شغل وحرفه در قالب
تحت االمر م 

تعهد سازماني ،رضايت و دلبستگي شغلي بهبود پيدا میكند .در رابطه با سوال سوم پژوهش

نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر صالحیتهای حرفه ای قابلیت تبیین دلبستگی شغلی معلمان را

یتوان انتظار داشت میزان
دارا میباشد ،به طوری که با افزایش صالحیتهای حرفه ای معلمان م 

شهای بهشتی فر و ضیاالدینی (  ) 2012و
دلبستگی شغلی آنان نیز افزایش یابد .این نتایج با پژوه 

گای و دیگران ( )9002همخوانی دارد .یافتههای پژوهشهای مذکور بیانگر این بودند که مدیریت
استعداد رابطه معناداری با دلبستگیشغلی سرمایههای انسانی سازمان دارد و آموزش و توسعه افراد

مستعد و جذب افراد با استعداد ،بر مدیریت استعدادها تمرکز میکنند ،میتوانند دلبستگیشغلی را
در همة کارکنان خود ارتقاء دهند.

به طور کلی یافتههای این پژوهش نشان داد که صالحیتهای حرفه ای رابطه مثبت و معناداری

با دلبستگی شغلی معلمان دارد .و مشخص شد که صالحیتهای شخصیتی  ،اخالق حرفه ای ،

فکری و صالحیتهای رفتاری – شناختی به ترتیب بیشترین همبستگی را با دلبستگی شغلی دارند.
این یافتههای بیانگر این است که ،معلمانی که دارای ویژگیهای شخصیتی چون استقالل و اعتماد

شها و داشتن تعهد حرفه
به نفس و یا صالحیتهای چون صداقت  ،درستکاری  ،پایبندی به ارز 

تهای نظیر انعطاف پذیری  ،ارزشگذاری به فراگیران  ،ثبات عاطفی هستند
ای و همچنین صالحی 
یکنند و این موجب
به احتمال زیاد رضایت و اشتیاق بیشتری را نسبت به شغل خود احساس م 

یشود .در مقابل مؤلفههای صالحیت توسعه حرفه ای ،تدریس و
دلبستگی بیشتر آنها به شغلشان م 
صالحیتهای مدیریتی همبستگی کمتری را با دلبستگی شغلی دارند .یکی از شاخصهای محیط

کاری مناسب در هر سازمان و از جمله مدارس ،فراهم کردن شرایطی است که کارکنان سازمان
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یدهند احساس رضایت کنند ،همچنین معلمان باید شایستگی و
نسبت به کاری که انجام م 

تهای الزم را برای انجام وظایف شغلی خود داشته باشند .با توجه به این موارد ،پژوهشگران
مهار 
تهای حرفه ای معلمان مدارس توجه بیشتری
یکنند که مسئوالن امر به مؤلفههای صالحی 
پیشنهاد م 

داشته باشند تا معلمان به شغلشان دلبستگی بیشتری نشان دهند.

در این راستا پیشنهاد میشود مسئوالن شرایطی را فراهم آورند که معلمان همواره احساس

استقالل و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند و با طراحی برنامههای آموزش ضمن خدمت فرصت

رشد و پیشرفت در زمینه تخصصی شغلشان در اختیار آنها قرار گیرد .و با توجه به رابطه ای که

شهای اخالقی و در محیط کاری
اخالق حرفه ای با دلبستگی شغلی دارد پیشنهاد میشود که ارز 

ارج نهاده شود و اخالق مداری همواره در اولویت تصمیمات و رفتارهای مدیران و مسئوالن

یهای
آموزش و پرورش قرار گیرد .فراهم آوردن شرایطی برای افزایش استفاده معلمان از فناور 

یتواند موجب افزایش رضایت از کار و دلبستگی شغلی
آموزشی و توسعه سواد فناوری آنان نیز م 
آنان شود .به طور خالصه ،دلبستگیشغلی کارکنان یکی از عوامل موثر در ارتقاء عملکرد یک
تهای حرفه ای معلمان دارد .همانطوری که
یباشد و ارتباط مثبتی با ارتقای صالحی 
نظامآموزشی م 

در مقدمه کذ ر شد ،مّهّهم این است که مدیران منابع انسانی و به ویژه مسئوالن آموزشی در پی
پاسخگویی به این سوال باشند ،که چگونه میتوانند دلبستگی شغلی معلمان خود را حفظ و ارتقاء

دهند .در این راستا پیشنهاد میشود ،پژوهشی فراتحلیلی از تحقیقات مربوط به دلبستگی شغلی

صورت پذیرد تا مولفههای معتبر و متناسب با زمینههای مختلف تهیه و تدوین شود .و همچنین الزم

تهای حرفه ای معلمان و ارتباط
است تحقیقات بیشتری با جامعه ای گسترده تر در مورد صالحی 

آن با دلبستگی شغلی آنان انجام شود.
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