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Abstract 
Porpose: The Aim of this study was to provide a model for improving the professional 

competence of teachers based on psychological empowerment, metacognitive beliefs 

mediated by self-efficacy, in a combined method. 

Method: In this study, a researcher-made questionnaire was used to assess the variable of 

teachers' professional competence. Thus, 35 items were designed by conducting a 

qualitative study by document review method and by studying valid scientific documents 

and sources related to the subject. Which measures professional knowledge, professional 

skills, professional abilities and professional attitude in a five-point and four-component 

spectrum. How to fit the four-component structure of the Teacher Professional Competence 

Questionnaire was investigated and maximum likelihood estimation (ML). 

Findings: Findings show that all components of psychological empowerment and self-

efficacy are positively and at a significant level of 0.01 correlated with the components of 

professional competence of teachers. With the exception of the correlation coefficient 

between the components of cognitive self-awareness and professional attitude, two 

variables of metacognitive beliefs and professional competence, which were negative and 

significant at the level of 0.05, the other components of the two variables were negative and 

at a significance level of 0.01 with each other. They were correlated. 

Conclusion: The results showed that self-efficacy mediates the relationship between 

metacognitive beliefs and teachers 'professional competence in a negative way and the 

relationship between psychological empowerment and teachers' professional competence in 

a positive and significant way. 
 

Keywords: model presentation, metacognitive beliefs, psychological empowerment, self-

efficacy, professional competence 
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Present a Model for Improving the Professional Competence of Teachers based on 

Psychological Empowerment and Metacognitive Beliefs Mediated by Self-Efficacy 

 

Introduction: In a knowledge-oriented society, the main and fundamental pillar of development is the 

educated and wise human force, at the head of which is the teacher; A teacher who has the necessary 

skills and suitable for the teaching profession (Ali-Mohammadi et al. 2018). The teacher's competence 

is the ability of the teacher to meet the needs and demands of the teaching profession to a sufficient 

extent and by using a collection of knowledge, skill and attitude. So that this collection is manifested in 

the performance and reflection of the teacher (Nikanami and Karimi 2009). Teachers' professional 

qualifications are a system of knowledge, skill, ability and motivational desire that provides the 

effective realization of professional education activities (Bekich and others 2010). Despite the positive 

consequences of paying attention to the professional qualifications of teachers, this issue has received 

less attention in the country's education and has mostly been devoted to the discussion of in-service 

education. In fact, the promotion of professional competence is a continuum that starts before the service 

and continues with the training, supervision and support of the officials during the service. This is 

despite the fact that in the country, the focus of attention of the planners and those involved in education 

is more focused on pre-service teacher training, and the issue of improving professional competence 

during service has received less attention, because The approach of professional training of teachers in 

the country is a traditional centralized approach and is responsible for all professional training programs, 

education and training. According to the mentioned materials, the present research aims to provide 

guidelines and solutions to solve the shortcomings and inadequacies of the Iranian education system in 

the field of paying attention to teachers, especially in the fields of professional qualification. 

Psychological empowerment, improvement of attitude and metacognitive skills and self-efficacy beliefs 

and cognitive intelligence needed by teachers have been discussed. Therefore, according to the research 

gaps in relation to a model to improve the professional competence of teachers and also according to 

the presented materials, the importance and necessity of research in relation to a model to improve the 

professional competence of teachers based on psychological empowerment and metacognitive beliefs 

with the mediation of self-efficacy is evident. Is. Therefore, the aim of the current research was to 

provide a model to improve the professional competence of teachers based on psychological 

empowerment and metacognitive beliefs with the mediation of self-efficacy. 

Materials and methods: This research was done in a mixed method. In this research, a researcher-

made questionnaire was used to measure the variable of teachers' professional competence. In this way, 

35 items were designed by first conducting a qualitative study using the document review method and 

by studying valid scientific documents and sources related to the topic. which measures professional 

knowledge, professional skills, professional abilities and professional attitude in a five-level spectrum 

and four components. How to fit the four-component structure of teachers' professional qualification 

questionnaire was investigated using confirmatory factor analysis and maximum likelihood (ML) 

estimation. 

Findings and discussion: The research findings show that all the components of psychological 

empowerment and self-efficacy are positively correlated with the components of teachers' professional 

competence at a significance level of 0.01. With the exception of the correlation coefficient between 

the components of cognitive self-awareness and professional attitude, two variables of metacognitive 

beliefs and professional competence, which was negative and significant at the 0.05 level, the other 

components of those two variables were negative and at a significance level of 0.01 with each other. 

were related Also, the results showed that self-efficacy mediates the relationship between metacognitive 
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beliefs and teachers' professional competence in a negative way and the relationship between 

psychological empowerment and teachers' professional competence in a positive and meaningful way. 

Conclusion: In response to the main question of the research, it was concluded that the structural model 

of the research fits the collected data. The results of answering this question with the results of Safari 

research (2017); Makundi and Iftikhar Saadi (2015), Dehghani et al. (2014); Akbari (1390); Mie and 

Mie (2010) was similar. In explaining the current findings, it can be said that the professional 

competence of a person is a summary of the required performance (work done) and capacity and 

potential (individual talents) (Blascoa et al., 2015). Groban (2003) defines competence as the ability to 

use knowledge and other capabilities required for the successful and efficient performance of a specific 

task, goal realization, or performance of a specific role in the business process. These capabilities 

include knowledge, expertise, skills, personal and behavioral characteristics, beliefs, motivations, 

values, etc. (Abdolahi et al., 2013). According to Rokens and Croswick (2016), teachers' professional 

qualifications are a system of knowledge, skill, ability and motivational desire that provides the 

effective realization of professional education activities (Rokens and Croswick, 2016). In line with these 

findings, Ahmadi (2019) in his "Review of Teacher Professional Qualifications" showed that teachers 

who have higher professional qualifications find their job attractive and try harder to succeed in their 

job. have their own; And they use appropriate management methods for their classroom environment, 

and on the contrary, teachers with low professional qualifications show little motivation and effort in 

their jobs due to lack of interest in their jobs. Based on the findings of the present research, it is 

suggested that the authorities organize in-service courses with the content of teaching metacognitive 

beliefs, empowerment and self-efficacy for teachers to increase their professional competence. Among 

the weak points of the research, we can point out that the statistical population is limited to teachers and 

also related to the selection of teachers by geographical location. Considering the research gaps related 

to the subject as well as the comprehensiveness and applicability of the subject, it can be considered 

among the strengths of the current research for the subject of the research, i.e. providing a model to 

promote the professional intimacy of teachers, psychological empowerment and metacognitive beliefs 

with the mediation of self-efficacy. 

Keywords: model presentation, metacognitive beliefs, psychological empowerment, self-efficacy, 

professional competence. 
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 چکیده

 یمعلمان براسللات توانمندسللاز ای حرفه تیحجهت ارتقاء صللال یپژوهش با هدف ارائه مدل نیا هدف:

 انجام گرفت. یخودکارآمد یگریانجیبا م یفراشناخت یباورها ،یروان شناخت

ص روش کار: ضر تو ست و  به روش ترک یفیپژوهش حا سنجش  یپژوهش برا نیانجام گرفت. در ا یبیا

به  یفیبا انجام مطالعه ک معلمان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ابتدا یحرفه ا تیصالح ریمتغ

سناد یروش بررس سناد و منابع علم یا  هشد. ک یطراح هیگو 35معتبر مرتبط با موضوع،  یو با مطالعه ا

 یحرفه ا یها یی، توانا یحرفه ا یمهارت ها ،یو چهار مولفه دانش حرفه ا یپنج درجه ا فیط کیدر 

ساختار چها ی. چگونگدیسنج یرا م یو نگرش حرفه ا صالح یر مؤلفه ابرازش  شنامه  س  یحرفه ا تیپر

قرار  یررسللمورد ب (ML) معلمان، با اسللتفاده از روش تحلیع عاملی تاییدی و براورد بیشللینه احتمال

 گرفت.

 یو خودکارآمد یروان شناخت یتوانمندساز یدهد که همه مؤلفه ها یپژوهش نشان م یها افتهی نتایج:

معلمان همبسللته اند. به  یحرفه ا تیصللالح یا مؤلفه هاب 01/0 یبه صللورت متبت و در سللطن معنادار

 یباورها ریدو متغ یو نگرش حرفه ا یشللناخت یخودآگاه یمؤلفه ها نیب یهمبسللتگ بیضللر یاسللتتنا

به  ریآن دو متغ یمؤلفه ها گریمعنادار بود، د 05/0و در سطن  یکه منف یحرفه ا تیو صالح یاختفراشن

 همبسته بودند. گریکدیبا  01/0 یو در سطن معنادار یصورت منف

 یحرفه ا تیو صللالح یفراشللناخت یباورها نیرابطه ب ینشللان داد که خودکارآمد جینتا نتیجه گیری:

صورت منف ساز نیو رابطه ب یمعلمان را به  شناخت یتوانمند صالح یروان  معلمان را به  یحرفه ا تیو 

 کند.  یم یگریانجیصورت متبت و معنادار م

 تیصالح ،یخودکارآمد ،یروان شناخت یتوانمندساز ،یفراشناخت یئه مدل، باورهاارا کلیدی: واژگان

 .یحرفه ا
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 مقدمه

سادر جامعة دانایی صلی و ا سعه، محور، رکن ا سی تو

ست که در رأت آن سانی فرهیخته و خردمند ا ها نیروی ان

معلم  (.1398محمللدی و دیگران . )علیمعلم قرار دارد

درسللی قلمداد  ترین شللخد در فرایند اجرای برنامهمهم

(. تغییرات عمیق در سللاختار 2016 شللود )آلوسللیوبایمی

یت دانش مه درسلللی و جمع نا فهبر یت حر ای آموزی، هو

های را دچار بحران نموده اسللت. فقدان صللالحیت معلمان

مرتبط برای برخورد با این موقعیت، باعث شلللده اسلللت، 

ای خود را در تنگنا ببینند بسللیاری از معلمان هویت حرفه

یت معلالصللل (.1397)صلللفری  در  مایی معلنبه توا مح

ی و فی کانازه تدریس به میفحر تیازها و مطالبانبرآوردن 

و  تمهار شنای یک پارچه از داموعهجم سلللتفاده ازا با

موعه در عملکرد جطوری که این مبه شود.گرش گفته مین

 (. 2009 )نیکنامی و کریمی لی یابدجت مو بازتاب معل

 مهارت ،شنظامی از دان ،ای معلمانهفهای حرحیتالص

که تحقق مؤ ر زگینایی و خواسلللت انوات شلللی اسلللت 

یتف ندیم مراهفای را هفهای آموزش حرعال و  چیبکئ) ک

مان(. 2010 دیگران کارایی معل عدم  که  یموفق نبودن و 

های نظام استخدامی، رغم تمامی کاستیپس از استخدام به

نه کالت درت شلللده ند و روا به آموزش و کمتر ا توجهی 

 هاآنموجب خستگی  ،های آنان شده استارتقاء صالحیت

ی معلم در کالت، بروز مشکالت بعدی و در نهایت نارضایت

های شود. این امر ناشی از عواملی است که به صالحیتمی

های اولیه و کمبود شود. نداشتن صالحیتمعلم مربوط می

 های الزم موجب بروز و کاهش اعتمادها و مهارتصالحیت

نفس، کمی انرژی و عالقه، ضللعف حافظه و سللایر عوامع به

شی از آن صبر و بردباری، ظرا ،نا فت همگی موجب کاهش 

)فرزانه و  گردددر کار، کمی تسلللط بر کار و افت بازده می

شللک همسللازی و سللازگاری مطلوب با (. بی1394دیگران 

تغییرات درجامعه، از عهده تعلیم وتربیت صللحین و مترقی 

مدی برمی ید )اح مان از 1399آ که معل به این  با توجه   .)

سعه کیفی تعلیم  شد و تو جمله مهمترین عوامع مؤ ر در ر

آیند و نقطه آغاز هر تحول آموزشللی تربیت به شللمار می و

ها از اهمیت ای آنهای حرفههسللتند، سللنجش صللالحیت

(. نقش 1396باالیی برخوردار اسلللت )اسلللدیان و دیگران 

های تحصلللیلی به حدی اسلللت که معلمان در همه دوره

نظران بدون وجود معلمان شللایسللته، بازسللازی و صللاحب

دانند رش را موفقیت آمیز نمیاصلللالظ نظام آموزش و پرو

 (.1393)جلیلی و نیک فرجام 

( معتقدند که داشتن صالحیت 2016)  دلوب و دیگران

فه عهای میحر جام جب افزایش میزان  ند مو پذیری توا

مان مدارت گردد. همچنین هوروویتز (، عنوان 2018) معل

ای کند که ارتقای صللالحیت معلمان و صللالحیت حرفهمی

رتقای مشلللارکت پذیری و تعامع بیشلللتر با آنان، موجب ا

گردد. از طرف دیگر برخی پژوهشلللگران آموزان میدانش

یت حرفه که بهبود صلللالح قدند  مان، معت ای در بین معل

موجب توسلللعه فرهنگی درسلللازمان آموزشلللی مربوطه 

(. کایزر و 2020گردد)کارتینی، کریسلللتیاوان و فیتریامی

آموزش و اخالقی ( معتقدند که صللالحیت 2017)  دیگران

موجب ایجاد فرهنگی شلللایسلللته در سلللازمان آموزشلللی 

(، بهبود 2018)  شلللود. بلله اعتقللاد کیمر و دیگرانمی

ای معلمان نه تنها باعث انگیزش بیشلللتر صلللالحیت حرفه

شلللودل بلکه موجب عملکرد بهتر آنان نسلللبت به کار می

 گردد. آموزان نیز میدانش

لی که باعث ایجاد از طرف دیگر یکی از مهمترین عوام

احسللات شللایسللتگی و خودمختاری و اعتماد به نفس و 

فه یت حر مان میصلللالح گردد، برخورداری از ای در معل

های روانشلناختی الزم برای صلالحیت، مهارت و توانمندی

سندهیا تدریس بهتر و بهبود یادگیری دانش ست) آموزان ا

ی ها(. وقتی معلمان با اطالعات و مهارت2019و سلللولفی 

ها احسلللات توانمندی خواهند بیشلللتر تجهیز شلللوند، آن

نا و دیگران هارت در عملکرد 2019  داشلللت)ج (ل زیرا م

شغلی میموجب موفقیت های روزمره، شود و موفقیتهای 

دهللد، همللان طور کلله ادراک توانمنللدی را افزایش می

ست های متوالی موجب عدم اعتماد به نفس گردیده و شک

دهللد )کریللدلی و اهش میاحسللللات توانمنللدی را کلل

یک  پاتر یان دیگر میزان برخورداری از 2018فیتز به ب  .)
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فه یت حر با احسللللات صلللالح باط مسلللتقیمی  ای ارت

مدی و انگیزش  کارآ ناختی، خود ندسلللازی روانشللل توانم

های (. مهارت2020پیشرفت معلمان دارد )مالیک و دیگران

مع مؤ ر له عوا ر ب فنی، توان ذهنی، دانش و انگیزه از جم

 (.2017 توانمندسازی روانی هستند )پراندهان و دیگران

توانمندسازی روانشناختی مفهومی است که هم اکنون 

شمندان مدیریت و برنامه سیاری از اندی سی نظر ب ریزی در

شناختی به  سازی روان ست. توانمند را به خود جلب کرده ا

معنای قدرت بخشللیدن اسللت و این یعنی به افراد کمک 

س شند، بر کنیم تا اح ات اعتماد به نفس خود را بهبود بخ

ناتوانی یا درماندگی خود چیره شلللوند و در افراد شلللور و 

ها را برای های درونی آناشلللتیاع فعالیت و ایجاد و انگیزه

(. 2019انجللام دادن وظیفلله بسلللیج کنیم )تللاپسللللال 

توانمندسللازی روانشللناختی یکی از راهکارهای مهم برای 

نطباع با تغییرات خارجی اسللت. ها و اگسللترش سللازمان

محیط کار امروز به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصللمیم 

حع ارائه دهند، خالقیت داشلللته باشلللند و در بگیرند، راه

(. 2018  و دیگران مقابع کار خود پاسخگو باشند)یورولماز

شی 1393در همین رابطه جلیلی و نیک فرجام ) ( در پژوه

های ها و صلللالحیتتوانایی که با هدف تعیین وضلللعیت

ای با میزان توانمندسلللازی روانشلللناختی در معلمان حرفه

انجام دادند، به این نتیجه رسلللیدند که بین صلللالحیت 

ای در معلمان با توانمندسازی روانشناختی آنان رابطه حرفه

 معناداری وجود دارد. 

همچنین معلمللان نقش مهمی در شلللکللع دادن و 

ب و رسوم و باالتر از همه، شخصیت مدلسازی به عادات، آدا

های سلللالم و آموزان برای تبدیع شلللدن به انسلللاندانش

کنند. تقویت و توجه به ویژگی باورهای شللایسللته ایفا می

سایی عوامع  شنا ستلزم  خودکارآمدی درعملکرد معلمان، م

(. 1397باشللد)صللفری پیشللایندی یا تعیین کننده آن می

های خود رد تواناییخودکارآمدی، به قضلللاوت فرد در مو

آمیز یللک تکلیف یللا کللارگفتلله برای انجللام موفقیللت

(. تئوری خودکارآمدی بندورا، به 1397شلللود)سلللیف می

به  بت  نان و عزت نفس فرد نسللل ماد و اطمی نقش اعت

هایش در انجام رفتار خواسلللته شلللده از وی ت کید توانایی

(. باورهای خودکارآمدی تعیین 2018  و دیگران دارد )لی

های خود انرژی کند که افراد تا چه اندازه برای فعالیتمی

مت صلللرف می قاو چه میزان دربرابر موانع م تا  ند و  کن

فرد بسللللیللار می فتللار بر ر خودکللارآمللدی  ینللد.  نمللا

ندتو نک و دیب چا گذاراسلللت)اسللل مان 2016 ت  یر (. معل

ها  کار جام  باال، در ان مدی سلللطن  کارآ برخوردار از خود

. بدین ترتیب، یادگیری افراد به تر هستندامیدوارتر و موفق

شللود و به وسللیله خودکارآمدی سللطن پایین محدود می

سطن باال افزایش می سیله خودکارآمدی  شمند و یابد)اندی

1397 .) 

طور کلی هنگامی که افراد بر این باور باشلللند که به

ناییقابلیت های الزم برای انجام کار یا فعالیتی را ها و توا

صرف میدارند، برای انجا شتری  کنند م آن تکلیف وقت بی

و  و در نهایت به نتایج بهتری دسللت پیدا خواهند کرد)شللا

( خودکارآمدی را 2015(. فلدمن و کوبوتا )2016 دیگران

های ای در حوزهبینی صللالحیت حرفهعاملی مهم در پیش

 اند. خاص قلمداد کرده

های علیرغم پیامدهای متبتی که توجه به صلللالحیت

ی معلمان به دنبال دارد، این مسللل له در آموزش و احرفه

صرفاً  شتر  شور کمتر مورد توجه قرار گرفته و بی پرورش ک

به بحث آموزش ضللمن خدمت پرداخته شللده اسللت. در 

صالحیت حرفه ستاری حقیقت ارتقای  ای به منزله یک پیو

اسلللت که پیش از خدمت شلللروع و با آموزش، نظارت و 

یابد. این در تداوم می حمایت مسلللئولین در حین خدمت

شور، کانون توجه برنامه ست که در ک ست حالی ا ریزان و د

ندرکاران تعلیم و تربیت بیشلللتر به آموزش های پیش از ا

خدمت معلم، معطوف اسللت و موضللوع ارتقای صللالحیت 

فه جه واقع شلللده حر مت، کمتر مورد تو خد ای در حین 

ر یک ای معلمان در کشللواسللت، زیرا رویکرد تربیت حرفه

های رویکرد متمرکز سللنتی اسللت و مسللئول تمام برنامه

 ای، آموزش و پرورش است. تربیت حرفه

ضر به منظور  شده، پژوهش حا با توجه به مطالب ذکر 

ها و راه ئه رهنمود کاسلللتیحعارا ها و هایی برای رفع 
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های نظام آموزش و پرورش ایران در زمینه توجه نارسللایی

به مان  نهویژه در زمبه معل فهی یت حر ای، های صلللالح

هارت  ناختی، بهبود نگرش و م ندسللللازی روانشللل توانم

فراشناختی و باورهای خودکارآمدی و هوش شناختی مورد 

ته اسلللت.  مان پرداخ یاز معل نابران ها نیب جه خأل  یبا تو

 یحرفه ا تیجهت ارتقاء صالح یدر رابطه با مدل یپژوهش

شد نیمعلمان و همچن و  تیه، اهمبا توجه به مطالب ارائه 

ش صالح یدر رابطه با مدل یضرورت پژوه  تیجهت ارتقاء 

ساز یحرفه ا سات توانمند شناخت یمعلمان برا و  یروان 

مشللهود ی خودکارآمد یگریانجیبا م یفراشللناخت یباورها

جهت ارتقاء  یاسللت. لذا هدف از پژوهش حاضللر، ارائه مدل

روان  یمعلمان براسللات توانمندسللاز یحرفه ا تیصللالح

 یخودکارآمد یگریانجیبا م یفراشناخت یو باورها یشناخت

  .بود

 

 مواد و روش ها

صالحیت حرفه ای معلمان:  در این پژوهش برای  ابزار 

شنامه  س صالحیت حرفه ای معلمان از پر سنجش متغیر 

صورت که ابتدا با انجام  شد. بدین  ستفاده  ساخته ا محقق 

ناد معتبر ع نابع و اسللل عه م طال با م عه کیفی و  طال لمی م

شاخد شناسایی، و بر همین اسات   40مرتبط با موضوع 

گویه انتخاب و طراحی پرسللش نامه انجام شللد که در  35

(، متوسللط 2(، کم )1یک طیف پنج درجه ای بسللیار کم )

( چهار مؤلفه دانش حرفه ای 5( و بسیار زیاد )4(، زیاد )3)

تا  9(، مهارت های حرفه ای )گویه های 8تا  1)گویه های 

( و نگرش 27تا  21(، توانایی های حرفه ای )گویه های 20

( را می سلللنجید. چگونگی 35تا  28حرفه ای )گویه های 

صالحیت حرفه  شنامه  س ساختار چهار مؤلفه ای پر برازش 

ای معلمان، با اسللتفاده از روش تحلیع عاملی تاییدی و به 

نه  AMOS 24.0کارگیری نرم افزار  و براورد بیشلللی

سی قرار گرفت. تحلیع تمام گویه ( مMLاحتمال ) ورد برر

ها را در بر گرفت و هر گویه تنها به عامع مکنون مورد نظر 

شد عامع های مکنون با یکدیگر  شد و اجازه داده  محدود 

همبسللته باشللند. تحلیع انجام شللد و نتایج نشللان داد به 

دیگر  AGFIو  GFIاسلللتتنای دو شلللاخد برازندگی 

زش قابع قبول مدل اندازه شلللاخد های برازندگی از برا

شده حمایت می  شنامه با داده های گردآوری  س گیری پر

،  df/2 ،902/0 =CFI  ،885/0 =GFI=48/2کننللد )

843/0 =AGFI  060/0و =RMSEA  با توجه به عدم .)

از برازش  AGFIو  GFIحمایت دو شلللاخد برازندگی 

شاخد های  شنامه با داده ها،  س مدل چهار مؤلفه های پر

ظ ارزیابی و مالحظه شلللد با ایجاد کوواریانس بین اصلللال

سو و  5و  4خطاهای گویه های  سوی  20و  12از یک  از 

دیگر شاخد های برازندگی بهبود خواهد یافت. بنابراین با 

شان  شد که ن صع  شاخد های برازندگی حا صالظ مدل  ا

داد مدل چهار مؤلفه ای پرسللشللنامه صللالحیت حرفه ای 

رآوری شلللده برازش قابع قبول دارد معلمان با داده های گ

(13/2=df/2 ،927/0 =CFI  ،903/0 =GFI  ،856/0 =

AGFI  052/0و =RMSEA  بزرگترین بللارعللاملی .)

یه  به گو عاملی β=825/0) 17متعلق  بار ( و کوچکترین 

یه  به گو های β=620/0)29متعلق  بار ( بود. در مجموع 

د که نشان بو 32/0عاملی استاندارد همه گویه ها بزرگتر از 

می داد هر یک از گویه ها از توان قابع قبول برای سنجش 

فه های پرسلللشلللنامه صلللالحیت حرفه ای معلمان  مؤل

 برخوردارند. 

ضلللرایب همبسلللتگی بین مؤلفه های خودکارآمدی و 

فه های چهارگانه  توانمندسلللازی روان شلللناختی با مؤل

( 1پرسللشللنامه صللالحیت حرفه ای معلمان )رک جدول 

ضرایب آلفای کرونباخ بیانگر روا شنامه و  س یی همزمان پر

( بیانگر همسانی 1به دست آمده برای مؤلفه ها)رک جدول 

های  فه  یک از مؤل های هر  یه  بع قبول گو قا درونی 

سی پایایی  ست که به منظور برر شنامه بود. گفتنی ا س پر

ابزار، پرسشنامه صالحیت حرفه ای معلمان در دو مرحله با 

معلم اجرا شد. ضرایب   54ه بر روی فاصله زمانی سه هفت

همبستگی بین  دو مرحله اجرا برای مؤلفه دانش حرفه ای 

با  با 62/0برابر  فه مهارت های حرفه ای برابر  ، 51/0، مؤل

نایی های حرفه ای برابر با  فه توا فه نگرش  73/0مؤل و مؤل

به دسلللت آمد که نشلللان می دهد  69/0حرفه ای برابر با 
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صالحیت حرفه ای معلمان نمرات مؤلفه های پ شنامه  س ر

در در یک بازه زمانی سللله هفته ای از  بات قابع قبولی 

 برخوردار است. 

در این پژوهش موازین اخالقی شلللامع اخذ رضلللایت 

آگاهانه، تضللمین حریم خصللوصللی و رازداری رعایت شللد. 

همچنین زمان تکمیع پرسلللشلللنامه ها ضلللمن ت کید به 

گان در مورد خروج از تکمیع تمامی سؤال ها، شرکت کنند

 وپژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند 

 وبه آنها اطمینان داده شلللد که اطالعات محرمانه میماند 

 این امر نیز کامالً رعایت شد.

 یافته ها

نفر  66معلم زن حضور داشتند که  414در پژوهش حاضر 

 1/40نفر ) 166سللال،  40درصللد( از آنان کمتر از  9/15)

صد(  صد(  6/33نفر ) 139سال،  45تا  41در  50تا  46در

صد( باالتر از  4/10نفر ) 43سال و  شتند.  50در سال دا

صیالت  شرکت کنندگان  5/6نفر ) 27میزان تح صد( از  در

نفر  161درصلللد( لیسلللانس،  7/50نفر ) 210فوع دیپلم، 

درصد( دکتری  9/3نفر ) 16درصد( فوع لیسانس و  9/38)

درصللد( از شللرکت کنندگان  8/12نفر ) 53ین بود. همچن

درصلللد( متاهع بودند. در نهایت  2/87نفر ) 361مجرد و 

سال،  10درصد( از شرکت کنندگان کمتر از  9/3نفر ) 16

 6/19نفر ) 81سللال،  15تا  11درصللد(  3/42نفر ) 175

درصد( بیشتر از  3/34نفر ) 142سال و  20تا  16درصد( 

 د. سال سابقه کار داشتن 20

 یفیتوص یها افتهی. مربوط به 1جدول 

Table 1. Related to descriptive findings 

 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرهای تحقیق

 -.توانمندسازی1

 شایستگی

-             

 -.توانمندسازی2

 خودمختاری

**54/0 -            

 -.توانمندسازی3

 تاثیرگذاری

**56/0 **49/0 -           

 -.توانمندسازی4

 معنادار بودن

**27/0 **36/0 **40/0 -          

 -.توانمندسازی5

 اعتماد

**48/0 **51/0 **54/0 **34/0 -         

 -.فراشناخت6

باورهای مثبت به 

 نگرانی

**17/0- **22/0- **25/0- **14/0- **31/0- -        

 -.فراشناخت7

باورهای منفی 

 درباره ... 

*11/0- **21/0- **22/0- **15/0- **18/0- **30/0 -       

عدم  -.فراشناخت8

 اطمینان شناختی 

**14/0- **22/0- **29/0- **21/0- **22/0- **56/0 **42/0 -      

نیاز  -.فراشناخت9

 به کنترل افکار 

**13/0- **15/0- **26/0- **13/0- **21/0- **46/0 **55/0 **52/0 -     

 -ت.فراشناخ10

 خودآگاهی شناختی

*11/0- *10/0- **18/0- **13/0- **18/0- **29/0 **33/0 **37/0 **49/0 -    

 -.خودکارآمدی11

 امور تحصیلی

**21/0 **27/0 **25/0 **31/0 **29/0 **31/0- **16/0- **19/0- **14/0- **13/0- -   

 -.خودکارآمدی12

 روش های تدریس

**20/0 **24/0 **26/0 **27/0 **23/0 **38/0- **21/0- **25/0- **22/0- **19/0- **58/0 -  

 -.خودکارآمدی13

 مدیریت کالس

**17/0 **15/0 **23/0 **28/0 **29/0 **36/0- **19/0- **23/0- **23/0- **19/0- **43/0 **56/0 - 

.صالحیت حرفه 14

های دانش -ای

 ایحرفه

**22/0 **23/0 **26/0 **19/0 **33/0 **44/0- **25/0- **30/0- **28/0- **23/0- **26/0 **29/0 **31/0 
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.صالحیت حرفه 15

های مهارت -ای

 ایحرفه

**26/0 **33/0 **30/0 **22/0 **28/0 **38/0- **29/0- **35/0- **29/0- **21/0- **23/0 **26/0 **29/0 

.صالحیت حرفه 16

 هایتوانایی -ای

 ایهفحر

**22/0 **26/0 **28/0 **26/0 **29/0 **25/0- **24/0- **27/0- **20/0- **14/0- **16/0 **22/0 **20/0 

.صالحیت حرفه 17

-فهگرش حرن -ای

 یا

**20/0 **29/0 **25/0 **21/0 **32/0 **29/0- **22/0- **24/0- **17/0- *10/0- **24/0 **27/0 **25/0 

 61/29 88/33 24/26 44/16 30/14 47/12 42/15 60/12 81/9 83/9 98/9 61/9 28/9 میانگین

 29/6 30/7 65/5 61/3 68/3 05/4 68/3 15/4 27/3 10/3 19/3 24/3 00/3 انحراف استاندارد

P** < 01/0  وP*< 05/ 
 

نشلللان می دهد که همه مؤلفه  1همانگونه که جدول 

های توانمندسازی روان شناختی و خودکارآمدی به صورت 

سطن معناداری  صالحیت با مؤلفه  01/0متبت و در  های 

حرفه ای معلمان همبسللته هسللتند. به اسللتتنای ضللریب 

همبسللتگی بین مؤلفه های خودآگاهی شللناختی و نگرش 

صالحیت حرفه  شناختی و  حرفه ای دو متغیر باورهای فرا

فه  05/0ای که منفی و در سلللطن  معنادار بود، دیگر مؤل

های آن دو متغیر به صللورت منفی و در سللطن معناداری 

 دیگر همبسته بودند.با یک 01/0

مفروضللله نرمال بودن توزیع داده های تک متغیری با 

اسللتفاده از ارزیابی مقادیر کشللیدگی و چولگی متغیرها و 

یانس  مع تورم وار عا مک  به ک مفروضللله همخطی بودن 

(VIF سی قرار گرفت که نتایج ضریب تحمع مورد برر ( و 

 قابع مالحظه است. 2آن در جدول 

 

 بودن ینرمال بودن و همخط یروضه هامف یبررس. 2جدول 

Table 2. Examining the assumptions of normality and alignment  

 متغیر
 مفروضه همخطی بودن مفروضه نرمال بودن

 تورم واریانس ضریب تحمل کشیدگی چولگی

 72/1 58/0 -68/0 -08/0 شایستگی -توانمندسازی

 03/2 49/0 -88/0 -26/0 خودمختاری -توانمندسازی

 01/2 50/0 -65/0 -47/0 تاثیرگذاری -توانمندسازی

 29/1 77/0 -76/0 -31/0 معنادار بودن -توانمندسازی

 74/1 57/0 -60/0 -33/0 اعتماد -توانمندسازی

 73/1 58/0 -22/0 69/0 باورهای مثبت به نگرانی -فراشناخت

 56/1 64/0 -44/0 -09/0 باورهای منفی درباره .... -فراشناخت

 82/1 55/0 -28/0 73/0 عدم اطمینان شناختی -فراشناخت

 09/2 48/0 -10/0 25/0 نیاز به کنترل افکار -فراشناخت

 40/1 72/0 -43/0 -10/0 خودآگاهی شناختی -فراشناخت

 64/1 61/0 17/0 -00/1 امور تحصیلی -خودکارآمدی

 01/2 50/0 33/0 -05/1 روش های تدریس -خودکارآمدی

 74/1 58/0 -36/0 -74/0 مدیریت کالس -کارآمدیخود

 - - -51/0 -55/0 ایهای حرفهدانش -صالحیت حرفه ای

 - - -58/0 -46/0 ایهای حرفهمهارت -صالحیت حرفه ای

 - - -55/0 29/0 ایهفحر هایتوانایی -صالحیت حرفه ای

 - - -11/0 -34/0 یافهگرش حرن -صالحیت حرفه ای
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کشیدگی و  مقادیر 2 جدولمنطبق بر یافته های 

این یافته قراردارد.  ±2در محدوده  ها چولگی همه مؤلفه

تک توزیع داده های  بیانگر آن است که مفروضه نرمال بودن

 جدولهمچنین (. 2016)رک کالین، برقرار استمتغیری 

بودن در بین داده نشان می دهد که مفروضه همخطی  2

های پژوهش حاضر برقرار است. زیرا که مقادیر ضریب 

و مقادیر عامع  1/0تحمع متغیرهای پیش بین بزرگتر از 

است. منطبق  10تورم واریانس هر یک از آنها کوچکتر از 

( ضریب تحمع کمتر از 2006) بر دیدگاه میرز و همکاران

نشان دهنده  10و ارزش عامع تورم واریانس باالتر از  1/0

در این تحقیق عدم برقراری مفروضه همخطی بودن است. 

به منظور ازریابی برقراری یا عدم برقراری مفروضه نرمال 

» بودن توزیع چند متغیری، از تحلیع اطالعات مربوط به 

استفاده شد. مقادیر چولگی و کشیدگی « فاصله مهلنوبایس

 77/0برابر با  اطالعات مربوط به فاصله مهلنوبایس به ترتیب

که نشان می دهد توزیع داده های  به دست آمد 43/0و 

چند متغیری نرمال است. عالوه بر شواهد مربوط به مقادیر 

مربوط به نمرات  چولگی و کشیدگی، نمودار هیستوگرام

فاصله مهلنوبایس نیز از برقراری مفروضه نرمال بودن توزیع 

به گفتنی است که . نمودداده های چند متغیری حمایت 

نمودار  ،همگنی واریانس هامفروضه منظور ارزیابی 

مورد بررسی  پراکندگی واریانس های استاندارد شده خطاها

شکع توزیع واریانس های استاندارد شده خطاها قرار گرفت. 

 .مزبور در بین داده ها بودمفروضه بیانگر برقراری 

 مکنونگیری پژوهش شامع متغیرهای مدل اندازه

خودکارآمدی، صالحیت حرفه ای معلمان، باورهای 

فراشناختی و توانمندسازی روان شناختی و نشانگرهای آنها 

ع یتحلچگونگی برازش مدل اندازه گیری با استفاده از  .بود

ورد بیشینه آو بر AMOS 24.0نرم افزار ، یدییتا یعامل

شاخد های  2 جدول. ارزیابی شد( MLاحتمال )

 دازه گیری را نشان می دهد.برازندگی مدل ان

شاخد های برازندگی حاصع از تحلیع عاملی تاییدی 

از برازش قابع قبول مدل اندازه گیری با داده های گرآوری 

،  df/2 ،924/0 =CFI=50/2) شده حمایت می کنند

926/0 =GFI  ،899/0 =AGFI  060/0و =RMSEA .)

ه نشانگر بزرگترین بار عاملی متعلق بدر مدل اندازه گیری 

و کوچکترین  خودکارآمدی( β=853/0) روش های تدریس

 (β=483/0) معنادار بودنبار عاملی متعلق به نشانگر 

. بدین ترتیب با توجه به این بود توانمندسازی روان شناختی

بود، می توان  32/0که بارهای عاملی همه نشانگرها باالتر از 

ری متغیرهای گفت همه آنها از توان الزم برای اندازه گی

 . بودند مکنون پژوهش حاضر برخوردار

 در، به دنبال ارزیابی چگونگی برازش مدل اندازه گیری

برآورد و  یساختار مدل یبرازندگ یمرحله دوم شاخد ها

چنین فرض  پژوهش حاضر در مدل ساختاریشد.  یابیارز

باورهای  و توانمندسازی روان شناختیکه  بودشده 

صالحیت حرفه ای معلمان را  ،مدیخودکارآفراشناختی و 

 با توجه به برابری تعداد نشانگرها،. پیش بینی می کند

متغیرهای مکنون و مسیرها در مدل اندازه گیری و مدل 

. شاخد های برازندگی مشابهی به دست آمد ،ساختاری

بدین ترتیب چنین نتیجه گیری شد که مدل ساختاری با 

 3جدول قبول دارد. داده های گردآوری شده برازش قابع 

 ضرایب مسیر در مدل ساختاری را نشان می دهد. 
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 یپژوهش در مدل ساختار یرهایمتغ نیکل و مستقیم ب ریضرایب مس .3جدول

Table 3. total and direct path coefficients between research variables in the structural model  

 b S.E β p مسیر اثر

 مستقیم

راشناختیباورهای ف  474/0 خودکارآمدی-  108/0  312/0-  001/0  

توانمندسازی خودکارآمدی   531/0  178/0  275/0  001/0  

 خودکارآمدی صالحیت حرفه ای   463/0  110/0  347/0  001/0  

 باورهای فراشناختی صالحیت حرفه ای   651/0-  156/0  321/0-  001/0  

توانمندسازی صالحیت حرفه ای   953/0  183/0  370/0  001/0  

 غیر مستقیم
 باورهای فراشناختی صالحیت حرفه ای   219/0-  072/0  108/0-  001/0  

توانمندسازی صالحیت حرفه ای   246/0  084/0  096/0  300/0  

 کل
 باورهای فراشناختی صالحیت حرفه ای   871/0-  152/0  429/0-  001/0  

توانمندسازی صالحیت حرفه ای   199/1  208/0  466/0  001/0  

 

 

نشللان می دهد که ضللریب مسللیر کع بین  4 جدول

شناختی  سازی روان  صالحیت حرفه ای معلمان توانمند و 

بت و در سلللطن  نادار اسللللت 01/0مت   P <01/0) مع

،466/0=β .) ضلللریب مسلللیر کع بین باورهای همچنین

فراشناختی و صالحیت حرفه ای معلمان منفی و در سطن 

 3جلدول (. P  ،429/0-=β <01/0) بودمعنلادار  01/0

ضلللریب مسلللیر بین خودکارامدی و نشلللان می دهد که 

معنادار  01/0صالحیت حرفه ای معلمان متبت و در سطن 

نشللان  4 جدولهمچنین (. P  ،347/0=β <01/0) اسللت

ستقیم بین  سیر غیرم ضریب م سازی می دهد که  توانمند

 <01/0و صالحیت حرفه ای معلمان متبت )روان شناختی 

P  ،096/0=β)  ستقیم بین باورهای و سیرغیر م ضریب م

  P <01/0فراشناختی و صالحیت حرفه ای معلمان منفی )

،108/0-=β)  سطن ست 01/0و در  سات معنادار ا . براین ا

که  جه گیری شلللد  مدیچنین نتی کارآ طه بین  خود راب

به باورهای فراشلللناختی و صلللالحیت حرفه ای معلمان را 

سازت ر شناختی و صورت منفی و رابطه بین توانمند وان 

صللالحیت حرفه ای معلمان را به صللورت متبت و معنادار 

مدل سللاختاری پژوهش در  1شللکع میانجیگری می کند. 

توانمندسللازی روان شللناختی، باورهای تبیین روابط بین 

شناختی،  صالحیت حرفه ای معلمان را خودکارآمدی فرا و 

 نشان می دهد.

 

 
 شختاری پژوهمدل ساپارامترهای استاندارد در  .1 شکل

Figure 1. Standard parameters in the structural model of research 
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نشللان می دهد که مجموع  1شللکع داده های مندرج در 

نه ) گا ند های چ جذور همبسلللتگی  ( برای متغیر 2Rم

به بدسلللت آمد، این  57/0برابر با  صلللالحیت حرفه ای

ست که  ضوع بیانگر آن ا شناختمو سازی روان  ی، توانمند

شناختی و  صد  57در مجموع خودکارآمدی باورهای فرا در

 را تبیین می کند.صالحیت حرفه ای معلمان از واریانس 

 

 و نتیجه گیری بحث

گیری چنین نتیجه اصلی پژوهشدر پاسخ به پرسش 

های گردآوری شده شد که مدل ساختاری پژوهش با داده

نتایج نتایج حاصع از پاسخ به این پرسش با برازش دارد. 

(ل مکوندی و افتخار 1397های صفری )حاصع از پژوهش

اکبری (ل 1393(، دهقانی و همکاران )1395) یصعاد

 ( همسو بود.2010میه و میه )(ل 1390)

صالحیت  توان گفتهای حاضر میدر تبیین یافته

 انجام )کار نیاز ای از عملکرد موردخالصه ،ای فردحرفه

 عدادهای فردی( است)است پتانسیع ظرفیت و شده( و

را  صالحیت (2003)گروبان (. 2015 آ و همکاران،بالسکو)

های مورد به عنوان توانایی استفاده از دانش و دیگر قابلیت

وظیفه مشخد، تحقق هدف  یموفق و کارای منیاز برای انجا

کار تعریف  د کسب وینو یا عملکرد نقش خاصی در فرآ

تخصد، مهارت،  ها شامع دانش،قابلیتکند. این می

ها و ها، ارزشانگیزه ،های شخصی و رفتاری، باورهاویژگی

روکنس (. از نظر 1393و همکاران،  عبدالهی) غیره هستند

ای معلمان، های حرفه( صالحیت2016و کروسویک )

نظامی از دانش، مهارت، توانایی و خواست انگیزشی است 

کند راهم میای را فهای آموزش حرفهفعالیت که تحقق مؤ ر

ها، (. همسو با این یافته2016)روکنس و کروسویک، 

ی های حرفهحیتالبررسی ص»در ( 1399احمدی )

ای حیت حرفهالکه معلمانی که دارای ص دادهنشان  «معلمی

ش الدانند و تشغع خود را جذاب می ،تری هستنداالب

های و شیوه لبیشتری برای موفق شدن در شغع خود دارند

بردند و ت خود به کار میالمناسب با محیط ک مدیریتی

ای پایین به دلیع حرفه حیتالبرعکس معلمان دارای ص

ش کمی در شغع خود الانگیزه و ت ،قگی به شغع خودالعبی

 .دهندنشان می

ای، متعهد شدن انرژی روانی و جسمانی دانش حرفه

فرد یا گروه در جهت اخذ قوا و استعداد درونی افراد و فرد 

رای توسعه به هر نحو است)مجلع چوبقلو و همکاران، ب

. شودگر میصورت کارآیی و ا ربخشی جلوه به ( که1399

کارآیی عبارت است از شاخصی که نحوه انجام کار با بهترین 

تعبیری  کند و بهمقایسه می (استاندارد)روش انجام آن کار 

 اهدگیاز د. کار و صحین است به معنای انجام درست کارایی

انجام کار  در ییو توانا ییکارآ زانیاحسات فرد از م ،یروان

مورد،  نیا . درآورد، موفقیت شغلی را به بار میمحوله

 تیواقع شدن معادل با موفق دیو مف یداحسات توانمن

را همان  احسات کارآییبنابراین این دیدگاه است.  یشغل

ها و کسب تخصد در شغع مهارت یشو افزا یشغل یشرفتپ

از تمام  ندشود که فرد بتواحاصع می یزمانو  داندیم

 یشغل یهادفهو امکانات خود دررسیدن به  هاییتوانا

-معلمان موفق هم .(1398)شفیع آبادی،  برداری کندبهره

ای برخوردارند، قادر خواهند بود که از دانش حرفهچنان

های مختلف به کار دانش و اطالعات خود را در زمینه

های خود کوشا باشند و در ، در توسعه توانمندیبگیرند

تر از بقیه عمع کنند )نوری و های خود موفقفعالیت

شوند، احسات (. وقتی افراد توانمند می1395همکاران، 

کنندل که قابلیت و تبحر الزم برای انجام خود ا ربخشی می

تنها احسات آمیز کاری را دارند. معلمان توانمند نهموفقیت

توانند کار کنند که میتگی، بلکه احسات اطمینان میشایس

را با کفایت انجام دهند. آنان احسات برتری شخصی کرده 

های تازه توانند برای رویارویی با چالشو معتقدند می

بیاموزند و رشد یابند. بعضی از نویسندگان براین باورند که 

 شناختی است،ترین عنصر توانمندی رواناین ویژگی مهم

زیرا داشتن احسات خود ا ربخشی است که منجر به 

پشتکار و تالش افراد برای انجام دادن کارهای دشوار 

(. چنین معلمانی، در فعالیت کاری 2014شود)لی و نی، می

کنند و گذاری میخویش، از نیروی روحی یا روانی سرمایه
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از درگیری و اشتغال خویش نوعی احسات اهمیت شخصی 

گیری نگرشی (ل که این موجب شکع2017جو، دارند )جو و 

 شود.شان میمتبت نسبت به شغع

شود احسات انرژی توانمندسازی معلمان موجب می

کنند. در این حس قدرت زیاد و کنترل بر کارشان را پیدا می

خودتعیینی، خودارزشی و اعتقاد به خودکارآمدی تقویت 

( 1998گو )(. به باور کانگر و کانان1398شود )عبدی، می

شناختی ریشه در نیازهای انگیزشی افراد توانمندسازی روان

دارد. هر راهبرد یا عملی که بتوانند نیاز به خودکارآمدی را 

در کارکنان تقویت کند، توانمندسازی را درپی خواهد داشت 

( اعتقاد دارد که 2017تومات ) (.1396)امیری و همکاران، 

یداد و پیامدهای مهم برای توانمندسازی فرایند نفوذ بر رو

فرد یا گروه است. بنابراین توانمندسازی اساساً یک فرایند 

انگیزشی است که فرد در طی آن یک حس توانمندی را 

دهد، بهتر کند. وقتی فرد این کار را انجام میتجربه می

پذیرتر شود و به فردی مسئولیت تواند تصمیم بگیرد ومی

د مشارکت نماید. هر راهبردی توانتبدیع شود که بهتر می

خود تصمیم) یکارهای که به افزایش حق تعیین فعالیت

ها گیری( و خودکارآمدی کارکنان منجر شود، توانمندی آن

را درپی خواهد داشت و برعکس، هر راهبردی که منجر به 

انجامد، باعث تقویت احسات تضعیف در انگیزه قدرت می

وانمندی را درپی خواهد ها شده و عدم تقدرتی در آنبی

داشت. کانگو و کانانگو، معتقد هستند که توانمندسازی 

عبارت است از فرایند افزایش احسات خودکارآمدی در 

معلمان، از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب 

(. 1393ناتوانی آنان شده است )رستگار و دهقانی سلطانی، 

های ارتخودکارآمدی توانایی است که در آن خرده مه

دهی شده رفتاری، عاطفی، اجتماعی و شناختی باید سازمان

طور مؤ ر هماهنگ شوند. بین شمار بهو برای اهداف بی

ها برای انجام عملی ها و توانایی ترکیب آنداشتن زیر مهارت

در شرایط دشوار تفاوت آشکاری وجود دارد. مردم حتی با 

های الزم و مهارت دانند چه کار کنندوجود اینکه کامالً می

برای انجام کار را دارند، به نحو احسن در انجام کارها موفق 

های عاطفی، هیجانی و شوند. خودکارآمدی، جریاننمی

ها، به عمع ماهرانه را شناختی که انتقال دانش و توانایی

 با افراد (.1997سازد )بندورا، تحت نفوذ دارند، فعال می

 گذشته در حع مشکالت واناییت دلیع به باال خودکارآمدی

موفق که از هوش شناختی آنها حاصع  تجارب داشتن و

 موضوع این باور با مشکالت با شدن رو روبه هنگام شود،می

پردازند می مسئله حع به آیند، فایق آن بر توانندکه می

افراد خودکارآمد برای تفکر و  .(1395)میرزایی و همکاران، 

مناسب دارند و در شرایط الزم از  اندیشیدن نقشه و راهکار

ها راهبردهای مناسب تفکر برای تحلیع مسائع و حع آن

ها به دلیع دارا بودن قدرت کنند. آناستفاده می

یعنی شناخت در مورد چگونگی شناخت پیدا  -فراشناخت

بر فرایندهای شناختی خود تمرکز و تسلط الزم را  -کردن

شود به اطالعاتی گفته میدارند. به عبارت دیگر، فراشناخت 

 (.2013کرا و همکاران، که فرد از نظام شناختی خود دارد )

خودنظارتی و به واسطه هوش راهبردهای فراشناختی باعث 

 افرادله در ئافزایش درک مطلب و حع مسشناختی موجب 

ویژه افرادی که در شناسان شناختیل بهشود. روانمی

نند عقیده دارند، کچهارچوب پردازش اطالعات کار می

فرایندهای فراشناختی بر عملیات اجرایی، طراحی عملکرد، 

له ت  یرگذار ئبازبینی، وارسی و تنظیم رفتارها جهت حع مس

دهی رابطه داردل زیرا دانش بنابراین، فراشناخت با نظم است.

و آگاهی نسبت به فرایندهای شناختی باید موجب استفاده 

ردد و این امر از طریق راهبرد له گئاز آن به هنگام حع مس

شخد دارای سطوظ . گیردصورت می دهیخود ل نظم

فراشناختی باال به علت آگاهی فراشناختی، از تجارب خود 

کند و دارای باالترین استعداد به روشی مناسب استفاده می

بیق و سازگاری خود با شرایط و امکانات موجود و یا در تط

( و 1394)رعیتی و همکاران،  هاستانواع مختلف انتخاب

تر از دیگران ای بهتر و سریعبدین ترتیب به صالحیت حرفه

های پژوهش حاضر پیشنهاد براسات یافته یابد.دست می

های ضمن خدمتی را با محتوای شود مسئولین دورهمی

ورهای فراشناختی، توانمندسازی و خودکارآمدی آموزش با

ای آنها ترتیب برای معلمان جهت افزایش صالحیت حرفه

 دهند. 
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توان به محدود بودن  یاز جمله نقاط ضعف پژوهش م

در انتخاب  تیمحدود نیبه معلمان و هچن یجامعه آمار

اشاره کرد. با توجه به  ییایجغراف طیمعلمان به واسطه شرا

جامع و  نیدر رابطه با موضوع و همچن یهشپژو یخأل ها

 سبتوان انتخاب منا یبودن موضوع پژوهش م یکاربرد

 تیجهت ارتقاء صالح یارائه مدل یعنیموضوع پژوهش 

و  یروان شناخت یمعلمان براسات توانمندساز یحرفه ا

را از جمله  یخودکارآمد یگریانجیبا م یفراشناخت یباورها

 .نقاط قوت پژوهش حاضر دانست
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