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چکیده
سازمانها برای حفظ بقای خود نیازمند منابع انسانی دانا و توانمند هستند .یادگیری سازمانی مفهومی
همبسته با توانمندسازی است و آن فرایندی پویاست که سازمان را توانمند میسازد تا به سرعت با تغییر
سازگاری یابد .از این رو ،پژوهشگر بر آن شد تا ارتباط بین توانمند سازی روان شناختی و یادگیری
سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل را بررسی کند .جامعه آماری این پژوهش همه دبیران
تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه دولتی استان اردبیل هستند .بر اساس اهداف پژوهش و جامعه آماری
پژوهش ،از روش نمونهگیری غیر تصادفی هدفمند و به شکل کل شمار استفاده شد .به منظور جمعآوری
اطالعات از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپیریتزر ( )1995با ثبات درونی α = 0/78

و پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه ( )1995ثبات درونی  α = 0/95استفاده شد .از آزمونهای کلموگروف
اسمیرنف برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،آزمون  tتک نمونهای ،آزمون دو جملهای ،آزمون پیرسون
و آزمون رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20استفاده شد .نتایج نشان دادند
که بین احساس معناداری ،احساس شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر بودن و احساس اعتماد با
یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری ( )r=0/618،p>0/01وجود دارد.
واژههای کلیدی :یادگیری سازمانی ،توانمندسازی روان شناختی ،معلمان زن

 - 1استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 -2کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحدمرند
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مقدمه
منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین سرمایه سازمانی ،امروزه توجه مدیران و برنامه
ریزان را به خود جلب کرده است .در دنیای پیشرفته امروزی که همه چیز با سرعت رو
به تغییر است ،سازمانها برای حفظ و بقای خود نیازمند منابع انسانی دانا و توانمند
هستند؛ به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوریهای جدید ،منابع مالی
و مادی بیشتر است .مفهوم توانمند سازی نخستین بار در دهه  1980مطرح شد .تا
دهه  1990توانمند سازی نیروی انسانی را به معنی اقدامات و راهبردهای مدیریتی
مانند تفویض اختیار و قدرت تصمیمگیری به ردههای پایین تر سازمان میدانستند.
یادگیری سازمانی مفهومی همبسته با توانمندسازی است و آن فرایند پویایی است که
سازمان را توانمند میسازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرایند شامل؛ تولید
دانش جدید ،مهارتها و رفتارهاست .یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کاردانشی و
بهبود کارایی سازمان است .پس یک سازمان باید در یادگیری پویا باشد( .)12از آﻧﺠﺎیی
ﻛﻪ ﻧﻘﺶ سازمانهای آموزشی در ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻛﻨﻨـﺪه هستند و سازمانهای آموزشی و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ را تربیت میکنند ،ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،زﻳﺮﺑﻨﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫـﺎ
به شمار میآید .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن،معلمان و استادان از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ
ﻛﺸﻮر ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ روﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻣﻮز شی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
(قارون .)1373 ,توانمندسازی مفهومی روان شناختی است که به حالت ها ،احساسات
و اعتقاد افراد نسبت به شغل و سازمان مربوط میشود و به عنوان فرایند افزایش
انگیزش درونی تعریف شده است که دارای پنج بعد احساس شایستگی (خودکارآمدی)،
احساس خودمختاری (داشتن حق انتخاب) ،احساس مؤثربودن (اثرگذاری) ،احساس
معنی داربودن (ارزشمندی) و احساس اعتماد (اطمینان) است .گسترش پنج بعد
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مطرح شده ،نتایج و منافع بسیاری برای سازمانها به همراه دارد .توانمند سازی نیروی
انسانی ظرفیتهای الزم را در کارکنان به وجود میآورد و آنها را برای ایجاد ارزش
افزوده در سازمان ،کارایی ،اثربخشی و ایفای نقش و مسئولیت خود آماده میکند(.)2
پژوهشها نشان میدهند که اگر افراد احساس توانمندی کنند ،حاصل آن مزایای
شخصی و همجنین منافع سازمانی خواهد بود( .)3بیل المپرز )2004( 1در مطالعات
خود استراتژیهای توانمندسازی در سازمانهای آموزشی(مدارس) را مشارکت دادن
معلمان در اطالعات ،مشارکت در تصمیمگیری ،تمرین تصمیمگیری جمعی ،ایجاد
بصیرت مشترک ،ایجاد اعتقادهای مشترک ،فراهم کردن رشد حرفهای معلمان و درک
صحیح نیازهای دانش اموزان میداند .یکی از راهکارهای چندگانه توانمندسازی کارکنان،
یادگیری سازمانی است؛ بنابراین باید کارکنانی پرورش یابند که در پی یادگیری باشند
تا در نتیجه تالش آنها ،سازمان به اهداف عالی خود برسند؛ لذا سازمانها باید دانش و
مهارتها و راهکارهایی را که برای پیروزی آنها در زمان حال و آینده اهمیت دارد را،
از تجربههای داخلی و بیرونی سازمان در حوزههای مختلف فرا گیرند و در عمل مورد
استفاده قرار دهند( .)5آموزش و پرورش نهادی فراگیر ،پویا و تاثیر گذار بر رفتارها
و هنجارهای آشکار و نهان همه جانبه اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی ،دینی ،حقوقی،
اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه است .ماهیت فعالیتها و اهداف آن ،ارتقای روحیه
خالقیت ،شکوفایی و بروز استعداد ها ،باالبردن سطح آگاهیهای عمومی ،تخصصی و
تعیین راهبرد در دستیابی به تعالی ،توسعه ،سعادت و رشد است؛ اما مطالعات صورت
گرفته در کشور نشان میدهد که در حال حاضر نظام مدیریت منابع انسانی وزارت
آموزش و پرورش چارچوب مناسبی برای توانمندسازی کارکنان و معلمان خویش
ندارد( .)1اورتنر 2و همکاران ( )2006بر اهمیت فرایندیادگیری-سازمانی درمدارس
1 - Bill Lampers
2 - Orthner
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تاکید کردند .الگر و چیوا )2008( 1یادگیری سازمانی را به عنوان فرایندی تعریف
میکنند که سازمان از طریق آن یاد میگیرد و این یادگیری به معنی هرگونه تفسیر
در الگوهای سازمانی است که منجر به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان میشود .همان
طور که میدانیم آموزش ،وظیفه اصلی آموزش و پرورش است .پس یادگیری سازمانی
میتواند باعث بهبود آموزش شود .نتایج پژوهش هیگینز 2و همکاران ( )2013نشان
داد که یادگیری سازمانی از شروط زیربنایی تقویت کننده یادگیری است .هدف اصلی
پژوهش حاضر ،تعیین ارتباط بین توانمند سازی روان شناختی و یادگیری سازمانی در
معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل بود.
روش شناسی پژوهش
هدف از انجام دادن پژوهش حاضر بررسی تعیین ارتباط بین توانمند سازی روان
شناختی و یادگیری سازمانی در معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل است .پژوهش
از نوع کاربردی است و همچنین پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری دادهها از
پژوهشهای توصیفی -همبستگی به شمار میآید .جامعه آماری این پژوهش همه
دبیران تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه دولتی استان اردبیل هستند .بر اساس
اهداف پژوهش و جامعه آماری پژوهش از روش نمونه-گیری غیر تصادفی هدفمند و به
شکل کل شمار استفاده شد .بر این اساس و به منظور اطمینان 100 ،پرسشنامه بین
دبیران زن تربیت بدنی استان اردبیل در مقطع دبیرستان توزیع شد که پس از حذف
موارد ناقص و نیمه تمام ،سرانجام  76پرسشنامه از نمونههای فوق را دریافت کردند.
به منظور تحلیل کمی اطالعات و همچنین دستیابی به اطالعات در مورد چارچوب
موضوع مورد بررسی و همچنین برای جمعآوری اطالعات مربوط به ابعاد توانمندسازی
1 - Alger & Chiva
2 - Higgins
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به دبیران از پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپیریتزر ()1995
استفاده شد .این پرسشنامه دارای  18پرسش و  5بعد به شرح ذیل است :احساس
شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر بودن ،احساس معنا داربودن ،احساس
اعتماد .در این ابزار از طیف  5ارزشی لیکرت به منظور پاسخگویی استفاده شده است.
در پژوهش مذکور جهت ارزیابی یادگیری سازمانی از پرسشنامه یادگیری سازمانی
نیفه ( )1995مورداستفاده قرار گرفت .این پرسشنامه نیز دارای  31پرسش و  7بعد
بدین شرح است :چشم انداز مشترک ،فرهنگ سازمانی ،اشتراک دانش ،کار و یادگیری
تیمی ،تفکر سیستمی ،رهبری مشارکتی ،توسعه شایستگیهای کارکنان .در این ابزار
از طیف  7ارزشی لیکرت به منظور پاسخگویی استفاده شده است .برای اندازه گیری
قابلیت پایایی ،روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  spssمورد استفاده قرار گرفته
است .بدین منظور بخش کوچکی از جامعه آماری( 30نفر) انتخاب و پرسشنامهها به
شکل مطالعه مقدماتی 1در جامعه توزیع شد؛ این مقدار بر اساس دادههای حاصل از
پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی  α = 0/78و پرسشنامه یادگیری سازمانی 0/95
=  αاست که نشان میدهد پرسشنامه مورد استفاده ،قابلیت پایایی الزم را دارد .برای
تجزیه و تحلیل آماری یافتههای پژوهش آمار توصیفی و استنباطی مورداستفاده قرار
گرفت .در بخش نخست تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهها از میانگین ،انحراف استاندارد،
جداول توزیع فراوانی و نمودارها استفاده و ارائه شده است .در بخش آماراستنباطی،
آزمونهای کلموگروف اسمیرنف به منظور تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،آزمون
 tتک نمونهای ،آزمون دو جملهای ،آزمون پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره با
استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  20مورداستفاده قرار گرفت.

1 - Pilot Study
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یافتههای پژوهش:
براساس یافتههای پژوهش مشخص شد که از مجموع  76فرد پاسخ دهنده 49 ،نفر
معادل  % 64/5دوره ضمن خدمت را گذرانده و  27نفر معادل  % 35/5دوره ضمن
خدمت را نگذرانده بودند .همچنین نتایج نشاندهنده توزیع درصد فراوانی تحصیالت
نمونههای پزوهش است .بدین ترتیب  % 5/10از افراد تحت بررسی دارای مدرک
کاردانی % 82/9 ،از افراد دارای مدرک کارشناسی و  % 6/6از افراد دارای مدرک
کارشناسی ارشد هستند؛ در مورد سابقه کاری نتایج نشاندهنده توزیع درصد فراوانی
سابقه افراد تحت بررسی است و مشخص میکند که  % 40/8دارای سابقه  1-7سال،
 % 35/5دارای سابقه  8-15سال % 19/7 ،دارای سابقه  16-23سال و  % 3/9دارای
سابقه  24-30سال هستند .محل خدمتی افراد شرکت کننده در این پژوهش بدین
شرح است % 23/7 :در ناحیه  % 18/4 ،1در ناحیه  % 6/6 ،2در خلخال % 2/6 ،در
گرمی % 2/6 ،در اصالندوز % 15/8 ،در مشکین شهر % 9/2 ،در پارس آباد2/6 ،

%

در الهرود % 1/3 ،در سرعین % 1/3 ،در جعفر آباد % 1/3 ،در حورش رستم3/9 ،
 %در نمین % 2/6 ،در ارشق % 1/3 ،در انگوت % 1/3 ،در بیلهسوار % 1/3 ،در
شاهرود % 2/6 ،در کوثر و  % 1/3در نیر .همچنین میزان سن نمونه آماري بدین
قرار است 5/52 :درصد بین  20تا  30سال 36/8 ،درصد  31تا  40سال و  5/10درصد
 41تا  50سال.
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نمودار .1توزیع درصد فراوانی سابقه افراد پاسخ دهنده

به منظور پاسخگویی به فرضیه اصلی پژوهش از تحلیل رگرسیون؛ بین احساس
معناداری ،احساس شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر بودن و احساس اعتماد
به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین) و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر وابسته
(مالک) ،با روش همزمان استفاده شد .نتایج ضریب همبستگی چند گانه(جدول
 )1نشان میدهد که بین احساس معناداری ،احساس شایستگی ،احساس استقالل،
احساس موثر بودن و احساس اعتماد با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری
( )r=0/618،p<0.01وجود دارد .همچنین ضریب تعیین  R2بیانگر درصد تغییرات
تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته (مالک) به کمک متغیرهای مستقل (پیش بین)
است و نشان میدهد که  38/2درصد واریانس یادگیری سازمانی دبیران تربیت بدنی
زن مربوط به احساس معناداری ،احساس شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر
بودن و احساساعتماد است و  41/8درصد بهعواملی ،خارج از مدل مذکور مربوط
میشود .همچنیندرادامه آمارههای مرتبط با میزان خطای استاندارد برآورد ارائه شده
است .بر این مبنا ،میانگین خطای استاندارد برآورد در معادله رگرسیون به میزان
 0/692بوده که در معادله رگرسیون اضافه میشود.
جدول  .1نتایج همبستگی چندگانه بین مولفههای توانمندسازی روان شناختی و یادگیری سازمانی
معلمان زن تربیت بدنی استان اردبیل

ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن

N

R

R2

F

p

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻦ

ﻫﻤﺰﻣﺎن

76

0/618

0/382

8/664

0/001

0/692

نتایج رگرسیون چندگانه (جدول  )3نشان میدهد که عوامل احساس استقالل
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( )r=2/74،p<0.01و احساس موثر بودن ( )r=2/517،p<0.01واجد شرایط پیشبینی
یادگیری سازمانی دبیران زن تربیت بدنی هستند .همچنین نتایج مربوط به شیب
خط رگرسیون ( )Bدر مورد متغیرهای پیشبین نشان میدهد که بین احساس استقالل
( )B = 0/307و احساس موثر بودن ( )B =0/316رابطه مستقیمی وجود دارد .ضریب
معیاری بتا ( )βنیز به عنوان مقیاسی از اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد .از این رو از
مقایسه احساس استقالل ( )0/293و احساس موثر بودن ( ،)0/273میتوان به اهمیت
بیشتر متغیر احساس استقالل در پیش بینی تغییرات یادگیری سازمانی دبیران زن
تربیت بدنی نسبت به متغیر دیگر پی برد.

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻫﻤﺰﻣﺎن

ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺿﺮاﯾﺐ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد

B

Sd.Er

Beta

ﻣﻘﺪارT

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا

0/493

0/751

-

1/256

0/213

اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻨﺎداري

0/256

0/154

0/183

1/66

0/101

اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ -0/164

0/151

-0/117

-1/09

0/28

اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل

0/307

0/112

0/293

2/74

0/008

اﺣﺴﺎس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن

0/316

0/125

0/273

2/51

0/014

اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد

0/203

0/122

0/168

1/66

0/1

جدول .2نتایج تحلیلرگرسیون بین مولفههای توانمندسازی روان شناختی و یادگیری سازمانی معلمان
زن تربیت بدنی استان اردبیل

بنابراین معادله رگرسیون یادگیری سازمانی دبیران زن تربیت بدنی با توجه به
متغیرهای پیشبین(احساس استقالل و احساس موثر بودن) براساس دادههای جدول
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 2به شرح صفحه روبهرو است.

Y = a ₊ b1x1 ₊ b2x2₊ Ƹ
Y =0/493 + 0/307)x1( + 0/316 )x2( +0/692
اﺣﺴﺎس ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن= ، X 2اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل=X1

براساس رابطه فوق مقدار یادگیری سازمانی دبیران زن تربیتبدنی ( )Yبه ازای
تغییرات احساس استقالل ( )x1و احساس موثر بودن ( )x2تغییر خواهدکرد؛ به بیان
بهتر ،بخشی از میزان یادگیری سازمانی دبیران زن تربیتبدنی را احساساستقالل و
احساس موثر بودن به شکل مستقیم با میزان خطای  0/692تعیینمیکنند.
بحث و نتیجه گیری
نتایج ضریب همبستگی چند گانه نشان داد که بین احساس معناداری ،احساس
شایستگی ،احساس استقالل ،احساس موثر بودن و احساس اعتماد ،با یادگیری سازمانی
رابطه مثبت و معناداری ( )r=0/618،p<0.01وجود دارد .همچنین ضریب تعیین

R2

که بیانگر درصد تغییرات تعیین شده از تغییرات متغیر وابسته(مالک) با استفاده از
متغیرهای مستقل (پیش بین) است ،نشان میدهد که  38/2درصد واریانس یادگیری
سازمانی دبیران تربیت بدنی زن مربوط به احساس معناداری ،احساس شایستگی،
احساس استقالل ،احساس موثر بودن و احساساعتماد است و  41/8درصد بهعواملی،
خارج از مدل مذکور مربوط میشود .همچنین در ادامه آمارههای مرتبط با میزان
خطای استاندارد برآورد ارائه شده است .بر این مبنا ،میانگین خطای استاندارد برآورد
در معادله رگرسیون به میزان  0/692است که در معادله رگرسیون اضافه میشود.
این نتایج با نتایج خان علیزاده و همکاران( ،)1389دستگردی و همکاران (،)1389
تیمورنژاد و اسفنانی ( )1389سلیمانی و همکاران ( ،)1390مارکس و لوییس (،)1999
کراس ( )2003و مصطفی پور و گالبی ( )2012همخوان است .لذا میتوان گفت که
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وظیفه رهبران سازمان ،فراهم ساختن تسهیالتی جهت پیاده سازی استراتژی و راهکار
توانمند سازی است .این استراتژیها به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب تغییر
نگرش و رفتار کارکنان میشوند و زمینه را برای تـربیت نیروی متخصص و توانمند
مهیا میسازند .در این حالت كاركنان احساس ميكنند نه فقط در مورد انجام دادن
كار و وظايف خود ،بلكه نسبت به كل سازمان نيز مسئوليت دارند .كارمند امروزي
فردي است كه به طور فعال در پي حل مشكالت باشد و براي شیوه انجام دادن امور،
طرح ريزي و سپس آنها را به مرحله اجرا درآورد .اين همان نگرشي است كه يك
كارمند بايد نسبت به سازمان خود داشته باشد .بی شک توانمندسازي بدون هيچ گونه
هزينهاي نيست .يكي از پيامدهاي آن اين است كه حوزههاي شغلهاي كارمندان را
افزايش ميدهد .اين امر مستلزم اين است كه كارمندان به صورت شايسته آموزش
ببينند تا بتوانند از عهده دامنه گسترده تري از وظايف خود برآيند .همچنين برروي
كارمنديابي به عنوان ابزاري براي اطمينان از اينكه كاركنان استخدام شده ويژگيها و
مهارتهاي مورد نياز را داشته باشند ،تأثيرگذار است و از سویی ،با اجرای فرایندهای
توانمندسازی ،سازمان میتواند از کارمندان توانمند استفادههای فراوان ببرد تا موجب
تعالی خود شود .چنانچه کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات
پاسخهای سریع و به موقع میدهند و پاسخ افراد توانا به مشتریان ناراضی نیز در حین
عودت خدمات سریع و به موقع است .کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود
و شغل شان دارند و این موجب رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان میشود .کارکنان
توانا با مشتریان به گرمی و باآغوش باز ارتباط برقرار میکنند و موارد بسیاری که اثرات
مطلوب توانمند سازی کارکنان است .ازسویی با توانمند سازی کارکنان شاهد تاثیر در
یادگیری سازمانی افراد خواهیم بود و این یادگیری سازمانی موجب تبدیلشدن سازمان
به یک سازمان یادگیرنده میشود .سازمانهای یادگیرنده ،سازمانهایی هستند که در
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آن افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون میکنند تا به نتایج مدنظرخویش،
دست یابند؛ جایی که الگوهای تفکر جدید رشد مییابند ،اندیشههای جمعی و گروهی
ترویج میشوند و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم میآموزند .سازمان یادگیرنده
را به تعبیری دیگر ميتوانیم سازمانهای دانش آفرین بنامیم ،سازمانهایی که در آنها
خلق دانش و آگاهیهای جدید ،ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی
نیست؛ بلکه نوعی رفتار همگانی است ،روشی که همة اعضای سازمان بدان عمل
میکنند .به عبارت دیگر ،سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فرد در آن انسانی
خالق و دانشآفرین است .در این سازمان تفکر ،بحثهای جمعی و کشف آرا و افکار نو
تشویق میشوند و نوآوران پرورش مییابند.
در پایان با توجه به نتایج پژوهش مشخص میشود که مدیران و برنامه ریزان باید
با تقویت عوامل توانمندسازی روان شناختی موجب هر چه بیشتر شدن یادگیری
سازمانی در میان معلمان و بویژه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل شوند .همچنین با
برنامه ریزی و برگزاری دورهها و کالسهای آموزشی پویا و منطبق با تواناییهای روز
برای معلمان ،تواناییها و یادگیری در بین آنها افزایش یابد .و با توجه به نتایج پژوهش
پیشنهاد میشود که مدیران و دست اندرکاران امر با ایجاد شرایط و فضایی مناسب
برای ایجاد حس معناداری ،حس شایستگی ،حس استقالل ،حس موثر بودن و حس
اعتماد در میان معلمان موجبات یادگیری بهتر در بین معلمان را فراهم سازند تا آثار
مطلوب این یادگیری موجب تعالی سازمان شود.
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