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 Purpose: This article aims to investigate the structural equation model 

of cultural and psychological empowerment of first grade secondary 
school teachers in Tehran: antecedents, consequences. 

Materials and methods: the research method is practical in terms of the 

purpose and in terms of the method of collecting information, it is part 
of mixed research (quantitative and qualitative), the statistical population 

in the qualitative part is university experts, including managers and 

senior experts in education, and in the quantitative part, all first-year 

teachers. It was Tehran secondary school (academic year 0202 - 0212 ). 
The sample size in the qualitative section was estimated with theoretical 

saturation (10 people) and in the quantitative section, 300 people were 

estimated based on Morgan's table. To select the sample in the qualitative 
part, purposive sampling was used and in the quantitative part, stratified 

random sampling was used. The tools of data collection, in the 

qualitative part, interview and in the quantitative part, a researcher-made 
questionnaire based on a 5-option scale, the validity of the questionnaire 

in terms of form and content through several experts, convergent validity 

through the calculation of the average variance extracted, and divergent 

validity through AVE root calculation was confirmed. The reliability of 
the questionnaire through Cronbach's alpha for the whole questionnaire 

was 0.86 and for data analysis, Cronbach's alpha, average variance 

extracted (AVE), AVE root matrix, Kolmogorov-Smirnov and 
confirmatory factor analysis were used using smartpls3 software. 

Findings: The results obtained: 5 antecedents including organizational 

culture, organizational structure, organizational monitoring system, 

organizational reward system, organizational management systems and 
3 consequences of improving interpersonal ability, management and 

leadership ability, and event creation ability. 

Conclusion: Therefore, one of the most important factors underlying the 

development of any country is the cultivation and use of talented, 

interested, creative, motivated, brave, etc. teachers. Empowering 

creative, competent and efficient teachers and managers and paying 

attention to the updating of individual, managerial and organizational 

knowledge and skills leads to the realization of goals and strategies and 

achieving the vision of education. 
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  و همکاران                ی بابای شکراله الهه  384

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 فرهنگی توانمندسازی ساختاری معادالت مدل

: تهران شهر متوسطه اول دروه دبیران روانشناختی

  پیامدها پیشایندها،

 1بابایی شکراله الهه
 و اداقتص دانشكده فرهنگی ریزی برنامه مدیریت دکتری دانشجوی
 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه  تحقيقات، علوم واحد مدیریت،

 
 *2ابطحی عطاءاله
 تصاداق دانشكده فرهنگی، مدیریت گروه علمی هيات عضو و استادیار

 تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه  تحقيقات، علوم واحد مدیریت، و
 (مسئول نویسنده) ایران

 
 3احقر قدسی
 پژوهشگاه آموزشی، ریزی برنامه و پژوهش سازمان تمام استاد

 .ایران تهران، پرورش، و آموزش مطالعات
 

 4قیومی عباسعلی
 فرهنگی، ریزی برنامه مدیریت گروه علمی هيات وعضو دانشيار

 .ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه شمال، تهران واحد
 

 5رضایی اکبر علی
 تصاداق دانشكده فرهنگی، مدیریت گروه علمی هيات عضو و استادیار

 تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه  تحقيقات، علوم واحد مدیریت، و
 ایران

 
  دهیچک

 ساختاری معادالت مدل بررسی هدف با مقاله این: هدف
 رشه متوسطه اول دروه دبيران روانشناختی فرهنگی توانمندسازی

 .است شده انجام پيامدها پيشایندها،: تهران
 لحاظ از و کاربردی هدف، نظر از تحقيق روش: ها روش و مواد
 کيفی و کمی) آميخته هایپژوهش جزء اطالعات گردآوری نحوه

 و مدیران شامل دانشگاهی خبرگان کيفی بخش در آماری جامعه ،(
 دبيران کليه کمّی بخش در و پرورش و آموزش ارشد کارشناسان

. بود( 1400-1401 تحصيلی سال) تهران شهر متوسطه اول دوره
 کمّی بخش در و( نفر 10) نظری اشباع با کيفی بخش در نمونه حجم

 نمونه انتخاب برای. شد برآورد نفر 300 مورگان جدول اساس بر
 يریگنمونه از کمّی بخش در و هدفمند گيرینمونه از کيفی بخش در

 کيفی، بخش در ها،داده گردآوری ابزار. شد استفاده ایطبقه تصادفی
 مقياس مبنای بر ساختهمحقق پرسشنامه کمّی، بخش در و مصاحبه

 طریق از محتوایی و صوری نظر از پرسشنامه روایی ، ایگزینه 5
 ميانگين محاسبه طریق از اهمگر روایی خبرگان، از نفر چند
 جذر محاسبه طریق از اگروا روایی و هشد اجستخرا یانسوار

AVE باخکرون آلفای طریق از پرسشنامه پایایی. رسيد تایيد به 
 از هاداده تحليل و تجزیه برای و 86/0 پرسشنامه کل برای

 هشد اجستخرا یانسوار ميانگين کرونباخ، آلفای هایآزمون
(AVE)، جذر ماتریس AVE، تحليل و اسميرنفکولموگروف 

 .شد استفاده smartpls3 افزار نرم از استفاده با تایيدی عاملی
 سازمانی، فرهنگ شامل پيشایند 5:  آمده بدست نتایج: ها یافته

 نظام سازمانی، پاداش نظام سازمانی، پایش نظام سازمانی، ساختار

 دیتوانمن فردی، بين توانمندی ارتقای پيامد 3 و سازمان مدیریتی های
 .شد منجر رویداد خلق توانایی و رهبری و مدیریت

  سعهتو زیربنایی عوامل  ترین مهم از یكی بنابراین: گیری نتیجه
 مند، عالقه مستعد، دبيران وجود از استفاده و پرورش هرکشوری

 مدیران و دبيران توانمندسازی. است...  و شجاع انگيزه، با خالق،
 های مهارت و دانش روزآمدی به توجه و کارآمد و شایسته خالق،
 و راهبردها و اهداف  تحقق به منجر سازمانی و مدیریتی فردی،
 شودمی پرورش و آموزش انداز چشم به یابیدست

 
 .دبيران روانشناختی، فرهنگی، توانمندسازی،: کلیدی واژگان

 
 20/08/1400: افتیدر خیتار
 02/12/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولaoa.sepehr4@gmail.com 

 
  مقدمه

که همراه با تحوالت  کامالً رقابتیی سازمانها امروزه درمحيط
در چنين شرایطی مدیران فرصت . شگفت انگيز است باید اداره شوند

چندانی برای کنترل کارکنان دراختيار ندارند و باید بيشترین وقت 
و نيروی خود را صرف شناسائی محيط خارجی و داخلی سازمان 
کنند و سایر وظایف روزمره را بر عهده کارکنان بگذارند. کارکنان 

از عهده وظایف محوله برآیند که  اززمانی می توانند به خوبی 
مهارت ، دانش و توانائی الزم برخوردار بوده و اهداف سازمان را 

 مدیران را کمکابزاری که می تواند در این زمينه  بشناسندبخوبی 
 .(1) فرایند توانمند سازی استکند، 

توانمند سازی ضمن تغيير در نحوه نگرش افراد و قضاوت آنها در 
بوجودآمدن این باور رابطه با مسائل مختلف فردی و سازمانی باعث 

توانا شدن است از  دوبال برایه آزادی و اختيار کدر آنها می شود
این رو وقتی گروهی از افراد در سازمانها توانمند می شوند روابط 
آنها با صاحبان قدرت تغيير می کند و در اهداف مشترکشان سهيم 

 انخواهند شد .افراد توانمند شده در ارتباطات خود با دیگر همكار
در  ایجاد خواهند کرد. و صاحبان ، مدیریت و فرایند کاری تغيير

شده اند  سازمانکارکنان، شرکای سازمانها بخشی از  ،عصر جدید
اداره سازمان ها نياز به مدیران با خصوصيات رهبری و بنابراین 

سازمانهای امروز تحت تأثير کارکنانی که خود راهبرند دارد، 
های ناگهانی،  های جهانی، دگرگونی رقابت افزایش :عواملی از قبيل

وجود منابع محدود  باکيفيت و خدمات پس از فروش افزایش 
ر اگ تجربه ثابت کرده است کهو....زیر فشارهای زیادی قرار دارند 

سازمانی بخواهد در عرصه رقابت پيش تاز باشد باید از نيروی انسانی 
 منابع انسانی زیرا متخصص، خالق وبا انگيزه باال برخوردار باشد

 (. 2هستند ) سازمان ثروت واقعی یک
این امكان را به سازمان می دهد که گارکنان های توانا سازی برنامه

به شيوه ای خالق و نوآوری عمل کرده و برنامه های کسب و کارش 
را به گونه ای عرضه کند که موقعيت خود را همواره در بهترین 

 این برنامه ها تفاهم و تعهد،مزیت حالت حفظ کند. برجسته ترین 
توانمند سازی کارکنان می شود.هر چه بيشتر کارکنان و سازمان 

یكی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده 
بهينه از ظرفيت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای 
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 385... فرهنگی توانمندسازی ساختاری معادالت مدل 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 زمان متبوع خوداهداف سازمانی است .مدیریت برای اینكه بتواند سا
ند تا ک را بهبود بخشد بایستی با دیدکيفی به سازمان بنگرد و تالش

آنجا که ممكن است با ارائه راهبردهای اجرائی، کيفيت 
 زیرا عملكردکاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند.

 (.3) رگرددبرنامه مبتنی برتوانمندسازی می تواند به بهره وری منج

دهه های گذشته برای توسعه سازمانی و کسب  به رغم اینكه در
 در خال حاضرراهبرد  بود، اما   نمزیت رقابتی تأکيد بر روی تدوی

رویكرد تغيير یافته و توسعه سازمانی بيشتر بر توانمندسازی   نای
کارکنان به خصوص مدیران بنا شده است. دیدگاه اندیشمندانی نظير 

یكی از عوامل بسيار مهم در  دهدکه نشان می  2و هال (4) 1تربالنچ
خالق و و کارکنان توسعه سازمان ها پرورش و انتصاب مدیران 

 نتوانمند است.دانشمندان وصاحب نظران علم مدیریت نيز بر ای
موفقيت های  مباورندکه تغييروتحول در نيروی انسانی ریشه تما

ه در مدیریت منابع انسانی تغيير حاصل ک یسازمانی است وتا زمان
چندانی نخواهد داشت. امروزه تغييرات   قود، سازمان توفينش

مجبور کرده که به منظور بقای  موجود در محيط کار، سازمانها را
 ماز رقبا در دنيای متالطم، در نظا  نرفتگ پيشی  نخود، هم چني

 (.5خود بازنگری کنند )ی دیریتم
 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

عامل انگيزش درونی می داند که  کتوانمندسازی را ی ،3امباد
های راهبرد نکننده نقش فعال کارکنان درسازمان است و بيس منعك

مدیریت و عوامل سازمانی وادراکات کارکنان درمورد توانمندی 
شده و با تأکيد برچند وجهی بودن توانمندسازی، ابعاد  تفاوت قائل

 .آن را  مورد بررسی قرار می دهند
داند که به هایی میمجموعه تدابير و روش توانمندسازی را، 4لی
سازد آن، رفتار کارکنان را دچارتغييرکرده وآنها را قادر می  ککم

را اتخاذ و با ارائه  هاتصميم نتا با توجه به شرایط سازمان، بهتری
های گروهی، سازمان را در جهت بهره خالقيت در قالب فعاليت

 . کندوری هدایت می

 سيستمی و فرایند  کتوانمندسازی یکند که ن مینيز عنوا ، 5وهلئ
و  تجزیه مورد متفاوت و در سطوح پویا در محيط که است دائمی
است که با وجود اهميت  نمسئله مهم ای .گيردمی قرار تحليل

 آموزش وروزافزون توانمندسازی کارکنان و نقش پيش برنده آن در
پرداخته شده است. شرایط سازمانی  عموضو نکمتر به ایپرورش 

مشكالت  توجه به حل مای است که لزوبه گونهآموزش و پرورش 
شود وآنچه که و تنگناها در حال و آینده به خوبی احساس می

بيش از پيش احساس می نهاد ندرشرایط کنونی و محيط پيچيده ای
 الگوی مناسب تدوینبه مقوله توانمندسازی ون پرداخت مشود، لزو

 ثاست؛ فرایند توانمندسازی عالوه بر بحآموزش و پرورش آن در
برای  مناسبیهای کارکنان زمينه سازشایستگی آموزش و توسعه

  باشد.های آنان میبروز شایستگی
دهد میپژوهشگران معتقدند توانمندسازی عملكرد شغلی را افزایش 

به  ار دبيرانتواند  که می و یک گزینة مدیریت استراتژیک است
_________________________________ 

1 Terbalanch 

2 Hall 

3 Ambad 

 آنها را برای وتوانایی کند کاروفعاليت فراترازحد معمول تشویق
وانمندسازی تافزایش دهد. دانش آموزان هایپاسخ سریع به خواسته

  )( تواند وابستگی کارکنان را به مشاغل خود افزایش دهدمی
ای متفاوت از توانمندســازی سایر  توانمندســازی معلمان، دامنه

ه خارج از بخش ک محيط آموزشی یا کارکنانیکنندگان  مشارکت
کنند، دارد و با توجه به ميزان توانایی آنان می آموزش فعاليت
دریس وت یادگيری گيری مربوط به تصميم فرایندهای درمشارکت در

 (.7) شودمی مدرسه تعریف فراگير
بر عوامل و عناصر تأثيرگذار  وسيعیطور به شــده، مطالعات  انجام

 حرفه هایدســازی در ابعاد فناوری اطالعات، صالحيتبر توانمن
های خدمت محوردر راستای توانمندسازی  ای و شایســتگی
های  در نظام مویك های موردنياز قرن  بيستکارکنان و مهارت

ی توانمندساز اند و کمتر به شناسایی ابعاد آموزشی متمرکز  بوده
یژه و د باالدستی،  بهمتناسب با اسنا فرهنگی و روانشناختی دبيران

پيرامون توانمندسازی ... و ، سند تحول بنيادین1404 انداز سندچشم
 شده است. انداز آینده پرداخته درچشم فرهنگی و روانشناختی آنان

ضرورت مطالعه و چالش ذهنی این پژوهش از این واقعيت آغاز  می
، وتربيت تعليم شــود که دســتيابی به آیندهای مطلوب در نظام

ا ، متناسب بفرهنگی و روانشناختی دبيرانمستلزم توانمندسازی 
فرهنگی لزوم توجه به برنامة . آموزان آینده، اســت نيازهای دانش

منظور تقویت دانش،  ، بهدبيراندر توانمندســازی و روانشناختی 
 (.8)مهارت و نگرش، از اهميت باالیی برخوردار است 

برسه مؤلفه اساسی  2دانشگاه بيرمنگامشده توسط  ارائهدرالگوی 
آینده مدارس دبيران مدیران و نياز دانش، مهارت و نگرش مورد

 تأکيد شده است. دانش شامل: دانش درک فرآیند یاددهی و یادگيری،
دانش درک اساسی رهبری مدرسه، دانش درک انواع مختلف 

عيين تای در مدرسه، مهارت شامل: مهارت  های مشاورهپتانسيل
 انداز، مهارتهای ارتباطی سطح باال، اهداف، مأموریت و چشم

تمایل به خود  شامل: مهارت درارائه انواع بازخورد مناسب و نگرش
 یادگيری، تمایل به ترویج ابتكار، اعتقاد به مالحظات اخالقی هست

(9). 

، در یک کار پژوهشی درآفریقای جنوبی 6اسميت و گيریلين 
ای، منزلت و  تصميم سازی، رشد حرفه های مؤلفهمؤیدآن است که 

های عنوان مؤلفه دانش و مهارت، استقالل را به موقعيت،
 باشند.میتوانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه 

 برایفرهنگی  برخی محققان براین باورندکه خأل الگوی مناسب
وپرورش موجب بروزآشــفتگی و سردرگمی  آموزشدبيران  تربيت

ربيت شده وت ربيت و تأمين منابع انسانی در دستگاه  تعليمدر شيوة ت
اســت که کاهش چشمگير کارامدی و اثربخشی آنان از عواقب 

 (.10) ناگوار آن است

4 Lie 

5 lue 

6 Smit&Girlin 
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( معتقد است که در نظام های آموزشی که توانایی 2018) ،1آلوارز
مدیران و کارکنان آن در سطح پایين قرار دارد منجر به افت تحصيلی 

کمبود های فرهنگی و روانشناختی می شود. ارتوکاهش مه
 باعث کاهشمعلمان  نبودنروزبه های الزم و  ها ومهارت شایستگی

 ،کارایی و اثرافت بازده درنتيجهو وعالقه انگيزهنفس،  به اعتماد
 (.11شود )بخشی درنظام آموزشی می

 مفهوم توانمندسازی فرهنگی و پرکاربرد ترین و معاصرترین

 را آن وی که می گيرد نشأت ،2مطالعات اسپریتزر از روانشناختی
 معناداری، چهاربعد از متشكل انگيزشی مفهومی عنوان به

 تعریف می کند. بودن مؤثر و انتخاب حق شایستگی،
 درونی عالقه و شغلی اهداف بودن ارزش با یعنی داری معنی-

 شغل؛ به شخص،
 با را شغلی وظایف تواند می فرد یک که ای درجه به شایستگی-

 دارد؛ اشاره دهد، انجام مهارت
 فعاليتهای تعيين در فرد استقالل و عمل آزادی به انتخاب حق-

 دارد؛ اشاره شغلی وظایف انجام برای الزم
پيامدهای  و برنتایج تواند می فرد که است ای درجه بودن مؤثر-

 بگذارد . اثر شغل عملياتی و اداری راهبردی،

توانمندسازی روان شناختی باالیی دارند درنتيجه کارشان دبيرانی که 
 وظایف، انجام به تعهد هدفمند است، تحمل سختيهای محيط کاری،

وری باالتر، احساس شایستگی، بهره و عملكرد نيز و بيشتر انگيزش
شناختی دبيران به عنوان یک مؤثر بودن دارند، توانمندسازی روان

 باشد. شرایط مناسب کار تأثير مستقيم بررویكرد نوین فرانقشی می 
افزایش کارایی واثربخشی دارد. سالمت روان در محيط شغلی 

های سازگاری شغلی، انگيزش شغلی، موفقيت مستلزم باال بردن مؤلفه
های استرس شغلی، فرسودگی شغلی مؤلفه شغلی، تعهد شغلی وکاهش

تاثير  تحت هبلك نيست، مقوله ای واحد و مستقل و... است. و نيز
 (.12دارد ) قرار متغيرهای روانشناختی و محيطی زیادی

با توجه به چالشهایی که دبيران امروزه در مدارس دارند، شاید 
صحبت از توانمندسازی فرهنگی و رواننشاختی ایشان، امری حاشيه 
ای به نظر برسد. اما واقعيت این است که برای داشتن نسلی پویا ، 

های ی پویا و توانمند داشت. از اینرو، برنامهابردا باید دبيران
توانمندسازی دبيران مورد توجه قرار می گيرد. این توانمندسازی به 
نحوی است که دبير را از جنبه علمی و دانشی قوی می کند و هيچ 

های روانشناختی و فرهنگی در بين دبيران و پرورش کاری به جنبه
است که تقریبا بيشتر دبيران در  ها ندارد. به همين منظوراین جنبه

متوسطه اول را افرادی افسرده تلقی ميكنيم. مشكالت زندگی و 
درآمد کم بخشی از دالیل این مهم می باشد،اما نپرداختن به ارتقای 
قابليت روانشناختی و فرهنگی دبيران بسيار بسيار مهم است. به 

ی وانشناختر -توانمندسازی فرهنگیهمين منظور، در این پژوهش به 
پرداخته شده است تا شاید به برنامه ریزی  دبيران دوره اول متوسطه

روانشناختی دبيران کمک شود و -در جهت توانمندسازی فرهنگی
به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه الگوی برای توانمندسازی 

 روانشناختی دبيران دوره اول متوسطه می توان ارائه داد؟ -فرهنگی

_________________________________ 
1 Alvaz 

به دليل وسعت، پيچيدگی،  آموزشی و فرهنگیزمان های اداره سا
نگرش ها روز به روز  ط، تغييراتيرقابت سخت، دگرگونی مح

کارکنان شایسته و ن روند ضرورت داشت نسخت تر می شود. ای
ت ، پيش بينی شده اس نپرتوان را اجتناب ناپذیرمی کند. عالوه بر ای

  نریمهم ت .افزایش یابد ز يکه ميزان تقاضا برای کارکنان حرفه ای ن
آن سازمان است.  و حياتی تری  دارایی هر سازمان، نيروی انسانی

عامل بقاء و حيات  نکيفيت و توانمندی نيروی انسانی، مهم تری
سازمان است. نيروی انسانی توانمند سازمان توانمند را به وجود می 

کنان آورد، از نظر دراکر، رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کار
جهت نيز اهميت دارد که  ن. توانمندسازی از ای(13) فرهيخته است

 دبيراندر خوداتكایی و حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور،تعهد
 راآموزشی و فرهنگی مشارکت جویی درامور ایجاد کرده وحس

تحقيقات نشان می دهد نقش سرمایه های نامشهود  .می دهد افزایش
در دهه های اخير چشمگير بوده  در حفظ بقاء و رشد سازمان ها

است.گرچه امروزه از تمامی کارکنان به عنوان سرمایه های 
می شود، ولی کامالً مشخص است مدیران به دليل نقش  سازمانی یاد 

نند از جایگاه  ویژه ای کهای متفاوتی که در سازمان ایفاء می 
م مه راندبيران و مدیبرخوردار می باشند. سازمان ها دریافته اند که 

ی رشد و توسعه سازمانی هستند چرا که آن امنبع راهبردی بر نتری
ها می توانند با استفاده مناسب از ابزار مدیریتی در اختيار، 
سایرکارکنان را همراه کرده و راهبردهها، اهداف  و شاخص های 

خط  نب  و تعيياا  انتخبکنند و  نکليدی موفقيت سازمان  را تعيي
که می تواند منجر به حفظ و بهسازی سرمایه های مشی های اساسی 

با  مانسانی و مشارکت دادن آن ها در اداره امور سازمان همگا
فناوری های جدید باشد، دست یابی به چشم انداز سازمانی را 

، ندیگر عوامل اقتصادی مثل زمي 2ميسرکنند. به قول پيتر دراکر
معه ای نسبت به سایر سرمایه و... عامل متمایزکننده هرسازمان و جا

سازمان ها و جوامع نيست، بلكه مدیریت عنصر منحصر به فرد و 
متمایزکننده هرسازمان و جامعه ای نسبت به سایر سازما نها و 

 .جوامع است
(، در تحقيقی تحت عنوان کاوش سطوح، 14سامی و همكاران )

کننده توانمندسازی معلمان مبتنی بر درس پيامدها و عوامل تسهيل
کننده. به بررسی موضوع پژوهی و آزمون نقش ميانجی عوامل تسهيل

پرداختند. پژوهش از نوع آميخته بود و نتایج  نشان دادند که  
کننده توانمندسازی معلمان مبتنی بر درس پيامدها و عوامل تسهيل

پژوهی شامل، ارتقای سطح یادگيری، یادگيری مستمر، یادگيری آسان 
است. همچنين، صالحيت حرفه ای معلمان،  و تدریس بر حسب نياز

 باشند.  گرمی مدیران توانمند و زیرساخت الزم، جزء عوامل تسهيل

رابطه  یبررس(، در تحقيقی، تحت عنوان 15محمدی و رشيدی)
 ینیلردگان بر کارآفر ییمعلمان مدارس ابتدا یآموزش توانمند ساز

ضوع پرداخته ، به بررسی موآنان یسازمان یریو جامعه پذ یآموزش
همبستگی نشان دادند که آموزش توانمند  _و به روش توصيفی 

سازی معلمان مدارس ابتدایی لردگان بر کارافرینی آموزشی و جامعه 
 پذیری سازمانی آنان اثرگذار است. 

2 Sperizer 
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 387... فرهنگی توانمندسازی ساختاری معادالت مدل 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یزتوانمندسا ريتأث یرا تحت عنوان بررس یقيتحق (16مصباحی قمی)
مرد  انريدب یسازمان یرفتار شهروند و یشغل تیرضا بر یشناختروان

انجام  منانو زن مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان س
 یشناختروان یتوانمندساز ینشان داد مولفه ها قيتحق نیا جیداد.نتا

ار و رفت یشغل تیبر رضا تاثير مثبت و معنی داری بر کارکنان
مرد و زن مقطع متوسطه آموزش و  رانيدب یسازمان یشهروند

 یتوانمندسازدارند. همچنين مشخص شد  پرورش شهرستان سمنان
 تیضاری کارکنان پيش بينی کننده خوبی برای توسعه شناختروان
مرد و زن مقطع متوسطه  رانيدب یسازمان یو رفتار شهروند یشغل

 می باشد.  آموزش و پرورش شهرستان سمنان

 یازتوانمندس نيرابطه ب یرا تحت عنوان بررس یقيتحق (17) پور یعال
تبط با مر یفتگيش یانجيبا نقش م یسازمان لتيو فض یروان شناخت

 نیا جیانجام داد.نتا کاشان یکار در کارکنان دانشگاه علوم پزشك
مثبت و  ريتأث یشناختروان ینشان داد که توانمندساز قيتحق

  ني. همچندارد یسازمان لتيمرتبط با کار و فض یفتگيبر ش یمعنادار
 یسازمان لتيضبر ف یمثبت و معنادار ريتأث زيمرتبط با کار ن یفتگيش

  ريفقط تأث شناختیروان یکه توانمندساز دیو مشخص گرد. دارد
که   همچنين مشخص شد.رددا یسازمان لتيبر فض ميمستق

 ینبي شيمرتبط با کار عوامل پ یفتگيو ش شناختیروان یتوانمندساز
 یهستند، توانمندساز یسازمان لتيفض یبرا یکننده مناسب

راد در که اف ی شوندمرتبط با کار باعث م یفتگيو ش شناختیروان
باشند و تعامالت مثبت خود در جهت  رترپذی تيسازمان مسئول

 نهيزم دیدهند، لذا سازمان  با شیفزارا  ا یسازمان لتيفض یارتقا
 فراهم آورد. رهايمتغ نیا تیآموزش و تقو یالزم را برا
، تحقيقی تحت عنوان بررسی رابطه بين رهبری 1همكارانژانگ و 

متعهد و رفتار معلمان با نقش ميانجی توانمندسازی روانشناختی 
ایشان انجام دادند. نتایج این تحقيق نشان داد که رهبری متعهد تاثير 
معناداری بر توانمندسازی روانشناختی معلمان دارد. همچنين نتایج 

زی روانشناختی، رفتار سازمانی معلمان به نشان دادند که توانمندسا
سوی انعطاف پذیری، نگرش مثبت، دانش مداری و اخالق گرایی 

 پيش می رود. 
 یتوانمندساز نيرابطه ب یرا تحت عنوان بررس یقيتحق (18)2رویز
نان کارک نيدر ب یسازمان یبا رفتار شهروند یشادکام ،یشناختروان

 دادنشان  قيتحق نیا جیداد.نتاانجام خودرو سازی سوئد  هایشرکت
 یازمانس یبا رفتار شهروند یشادکام ،یشناختروان یتوانمندساز نيب

وجود  یدارسوئد رابطه معنی یخودرو ساز یهاکارکنان شرکت
 ،یشناختروان یتوانمندساز نيانگيم همچنين مشخص شددارد.

خودرو  یهاکارکنان شرکت یسازمان یو رفتار شهروند یشادکام
  است. ییسوئد در حد باال یساز

همكاران پژوهشی را تحت عنوان)رهبری مدرسه ،  و 3کویک
توانمندسازی روانشناختی معلم و نتایج مربوط به کار( انجام دادند . 
این مطالعه نشان داد که توانمندسازی روانشناختی )معنی و تأثير 

 دراکها( واسطه رابطه بين رفتار توانمندسازی رهبری اخرده مقياس

_________________________________ 
1 Zhang, et al  

2 - Ruiz 

شده و نتایج مربوط به کار معلمان است. همچنين، توانمندسازی 
روانشناختی )معنی و تأثير( واسطه رابطه بين سبک رهبری درک 
شده و نتایج مربوط به کار معلمان است. اعتماد به مدیر اصلی تأثير 
مستقيم و غيرمستقيم )از طریق توانمندسازی روانشناختی( بر رضایت 

رسد تنها تأثير غيرمستقيم بر حالی که به نظر میشغلی دارد، در 
پيوستن به محل کار از طریق مولفه توانمندسازی روانشناختی وجود 
دارد. نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی پيام مهمی را برای 

به منظور توانمندسازی کارکنان،  -گيرد مدیران مدارس در بر می
ی گيری کافی نيست. براصميمتنها تفویض اختيار رسمی و حقوق ت

تسهيل توسعه توانمندسازی روانشناختی، مهم است که فرصتی برای 
کارمندان فراهم شود تا تجربه نمایندگی داشته باشند، تجربه کنند 
که صدا و نظرات آنها در نظر گرفته می شود )تأثير درک شده( و 

شود. توانمندسازی اهداف کل سازمان با کارکنان بحث می
انشناختی به عنوان یک متغير واسطه ای، خصوصاً در محيط رو

های مهمی را مدرسه، تحقيق گسترده ای نشده است. نتایج سيگنال
توان کند، اینكه کجا و چگونه میبرای مدیران مدارس فراهم می

 نيروهایی برای بهبود رضایت شغلی و عملكرد معلمان کار پيدا کرد.

 
 مواد و روش ها

بررسی مدل معادالت ساختاری با توجه به اینكه تحقيق حاضر به 
توانمندسازی فرهنگی روانشناختی دبيران دروه اول متوسطه شهر 

پردازد، روش پژوهش بر حسب هدف، پيامدها می تهران: پيشایندها،
کمی(؛ برحسب روش _کاربردی؛ بر حسب نوع داده، آميخته )کيفی

همبستگی -روش پژوهش، توصيفی ها و یا ماهيت وگرداوری داده
بود.جامعه آماری در بخش کيفی شامل خبرگان دانشگاهی شامل 

و در بخش کمّی شامل مدیران و کارشنایان ارشد آموزش و پرورش 
-1401کليه دبيران دوره اول متوسطه شهر تهران در سال تحصيلی 

نفر(  10می باشد. حجم نمونه در بخش کيفی با اشباع نظری ) 1400
نفر برآورد شد. برای  300در بخش کمّی بر اساس جدول مورگان و 

گيری هدفمند و در بخش کمّی انتخاب نمونه در بخش کيفی از نمونه
ها، ای استفاده شد. ابزار گردآوری دادهگيری تصادفی طبقهاز نمونه

ه ساختدر بخش کيفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق
ای بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و هگزین 5بر مبنای مقياس 

ا از طریق همگرمحتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی 
ا از طریق گره و روایی واشداج ستخرایانس وارميانگين محاسبه 

به تایيد رسيد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای  AVEمحاسبه جذر 
ای تجزیه و به دست آمد. بر 968/0کرونباخ برای کل پرسشنامه 

یانس وارميانگين های آلفای کرونباخ، ها از آزمونتحليل داده
، AVE(، ماتریس جذر AVEه )شداج ستخرا

افزار اسميرنف و تحليل عاملی تایيدی با استفاده از نرمکولموگروف
lisrel  .استفاده شد 

پایایی ابعاد مورد تائيد است زیرا های بدست آمده بر اساس داده
چنين است و هم 0.7نباخ و ضریب پایایی ترکيبی باالی آلفای کرو

3. Kovik &etl  
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AVE>0.5  است. روایی همگرا مورد تائيد است، زیرا
CR>0.7 ؛CR>AVE  ؛AVE>0.5 طور روایی و همين

 2ASVو  1MSV < AVEواگرا نيز مورد تائيد است زیرا

< AVE . 
 

 هایافته
شناختی در این بخش و در جدول زیر به توصيف اطالعات جمعيت 

های گرایش طور توصيف متغيرهای پژوهش از منظر شاخصو همين

های شكل توزیع پرداخته های پراکندگی و شاخصبه مرکز، شاخص
 شود.می

درصد از افراد مورد سنجش زن  60طبق یافته های توصيفی پژوهش، 
درصد از افراد  44درصد مرد بودند. همچنين، بيشترین سن  40و 

درصد تحصيالت  62سال سن داشتند.  44 تا 35مورد سنجش 
سال  10تا  6درصد از افراد مورد سنجش بين  36کارشناسی ارشد، 

 سابقه کار داشتند. 

 
 

 : اطالعات جمعيت شناختی نمونه و توصيف متغيرها1جدول 
 k-sآزمون  کشيدگی چولگی انحراف معيار ميانگين متغير

 0.296 -0.305 0.602 0.691 3.22 یفرهنگ سازمان
 0.123 -0.246 0.632 0.767 3.39 یساختار سازمان

 0.098 -0.133 0.256 0.900 3.26 یسازمان شیپانظام 
 0.132 -0.526 0.211 0.982 3.16 ینظام پاداش سازمان

 0.132 -0.363 0.420 0.680 3.63 سازمان یتیریمد ینظام ها
 0.124 -0.596 0.365 0.676 3.54 یفرد نيب یتوانمند یارتقا

 0.126 -0.131 0.567 0.806 3.18 یو رهبر تیریمد یتوانمند
 0.187 -0.560 0.300 0.854 2.99 دادیخلق رو ییتوانا

-ها آورده شد؛ همچنين یافتهميانگين و انحراف استاندارد همه مولفه

-های حاصل از جدول قبل نشان داد، آماره کشيدگی در تمامی مولفه

این جنبه نرمال بوده و ها از باشد؛ یعنی توزیع دادهمی -5،  5ها بين 
طور آماره چولگی باشد؛ همينشكل توزیع خيلی تخت یا بلند نمی

قرار دارد، یعنی  -2،  2و حتی بين  -3،  3ها بين در تمامی مولفه
توان گفت شكل توزیع ها از این جنبه نرمال بوده و میتوزیع داده

، به باالدارای چولگی مثبت یا منفی نيست. همچنين مطابق با جدول 
توان در سطح اطمينان ، می0.05دليل بيشتر شدن سطح معناداری از 

 شود.ها پذیرفته میبيان داشت که فرض مبنی بر نرمال بودن داده 95%
نتایج نشان داد که پس از تحليل محتوا و مصاحبه با خبرگان: مؤلفه

روانشناختی دربين دبيران -های اثرگذار بر توانمندسازی فرهنگی
های فرهنگ سازمانی، ه اول متوسطه شهر تهران شامل، مولفهدور

ساختار سازمانی، نظام پایش سازمانی، نظام پاداش سازمانی، نظام 
 های مدیریتی سازمان مورد شناسایی قرار گرفت. 

-های تاثير پذیر از توانمندسازی فرهنگیدر شناسایی مولفه
خبره  10تهران، با روانشناختی دربين دبيران دوره اول متوسطه شهر 

، که MAXQDAافزار مصاحبه انجام شد و با استفاده از نرم

های گردآوری شده و تحليل دادهای برای تجزیه افزاری حرفهنرم
های کيفی و ترکيبی است، مصاحبه ها مورد تحليل قرار توسط روش

گرفت. و پس از کدگذاریهای باز، انتخابی و محوری، مولفه ها تعيين 
دهد که از ميان نتایج حاصل از تحليل عاملی نشان می شدند.

مؤلفه اصلی قابل شناسایی است. بر  3های )گویه( موجود، شاخص
-های تاثير پذیر از توانمندسازی فرهنگیاین اساس، مؤلفه

روانشناختی دربين دبيران دوره اول متوسطه شهر تهران شامل، 
ت و رهبری و توانایی ارتقای توانمندی بين فردی، توانمندی مدیری

 خلق رویداد بودند.

 
 پيشایندها

شود. ابتدا، آزمون گيری میگویه اندازه 32مدل پيشایندها توسط 
تحليل عاملی بر روی عوامل اثرگذار انجام شد.  برآوردهای پارامتر 

ها از لحاظ دهد که همه شاخصاستاندارد شده در شكل زیر نشان می
بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار آماری معناداری هستند و 
های برازش حاکی از برازش مناسب مدل دارند. بررسی نتایج شاخص

 باشد.می
 

 های تایيد شده پيشایندها: گویه2جدول 
 وضعيت گویه tمقدار  بار عاملی برچسب گویه گویه برچسب مولفه

 Farhang فرهنگ
 تایيد شد Q1 0.675 9.590 1سوال 

 تایيد شد Q2 0.718 4.136 2سوال 

 تایيد شد Q3 0.643 15.747 3سوال 

_________________________________ 
1 - Maximum Shared Squared Variance (MSV) 2 - Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 تایيد شد Q4 0.613 10.202 4سوال 

  

 تایيد شد Q5 0.643 7.398 5سوال 

 تایيد شد Q6 0.735 8.674 6سوال 

 تایيد شد Q7 0.590 18.061 7سوال 

 تایيد شد Q8 0.660 9.308 8سوال

  

 تایيد شد Q9 0.787 8.186 9سوال 

 تایيد شد Q10 0.634 25.858 10سوال 

 تایيد شد Q11 0.665 14.575 11سوال 

 تایيد شد Q12 0.628 10.045 12سوال 

 تایيد شد Q13 0.575 10.698 13سوال 

 تایيد شد Q14 0.650 10.023 14سوال 

 تایيد شد Q15 0.515 8.963 15سوال 

 تایيد شد Q16 0.718 10.500 16سوال   

 Sakhtar ساختار

 تایيد شد Q17 0.630 9.032 17سوال 

 تایيد شد Q18 0.859 24.307 18سوال 

 تایيد شد Q19 0.850 24.154 19سوال 

 تایيد شد Q20 0.765 13.469 20سوال 

 تایيد شد Q21 0.813 18.762 21سوال  Payesh پایش

  
 تایيد شد Q22 0.851 23.494 22سوال 
 تایيد شد Q23 0.875 33.751 23سوال 
 تایيد شد Q24 0.836 19.255 24سوال 

 Padash پاداش

 تایيد شد Q25 0.882 19.666 25سوال 
 تایيد شد Q26 0.882 39.706 26سوال 
 تایيد شد Q27 0.922 53.885 27سوال 
 تایيد شد Q28 0.914 46.176 28سوال 

 تایيد شد Q29 0.823 27.782 29سوال   

 Modiriati مدیریتی
 تایيد شد Q30 0.742 12.600 30سوال 
 تایيد شد Q31 0.782 15.388 31سوال 
 تایيد شد Q32 0.793 18.811 32سوال 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 استاندارد: مدل پيپيشایندها در حالت ضرایب 1شكل 

 

 
 : مدل پيشایندها در حالت ضرایب استاندارد2شكل 

 پيامدها 
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 391... فرهنگی توانمندسازی ساختاری معادالت مدل 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

شود. ابتدا، آزمون گيری میگویه اندازه 31مدل پيامدها توسط 
تحليل عاملی بر روی عوامل اثرپذیر انجام شد.  برآوردهای پارامتر 

ها از لحاظ ه همه شاخصدهد کاستاندارد شده در شكل زیر نشان می
آماری معناداری هستند و بارهای عاملی آن در سطح باالیی قرار 

های برازش حاکی از برازش مناسب مدل دارند. بررسی نتایج شاخص
 باشد.می
 

 
 های تایيد شده پيامدها: گویه4جدول 

 وضعيت گویه tمقدار  بار عاملی برچسب گویه گویه برچسب مولفه

 Beyn.fardi بين فردی

 تایيد شد Q72 0.709 12.613 1سوال 

 تایيد شد Q73 0.705 10.076 2سوال 

 تایيد شد Q74 0.669 11.026 3سوال 

 تایيد شد Q75 0.871 8.883 4سوال 

 تایيد شد Q76 0.836 13.570 5سوال 

 تایيد شد Q77 0.742 16.326 6سوال 

 تایيد شد Q78 0.781 10.633 7سوال 

 تایيد شد Q79 0.718 20.339 8سوال 

 تایيد شد Q80 0.797 14.933 9سوال 

 تایيد شد Q81 0.788 13.372 10سوال 
 تایيد شد Q82 0.743 16.776 11سوال 

 تایيد شد Q83 0.816 21.241 12سوال  Modiriati مدیریتی

  

 تایيد شد Q84 0.820 39.372 13سوال 

 تایيد شد Q85 0.887 22.644 14سوال 

 تایيد شد Q86 0.871 29.822 15سوال 

 تایيد شد Q87 0.866 1.614 16سوال 

 تایيد شد Q88 0.787 9.061 17سوال 

 تایيد شد Q89 0.661 7.140 18سوال 

 تایيد شد Q90 0.546 13.303 19سوال 

 تایيد شد Q91 0.661 15.380 20سوال 

 تایيد شد Q92 0.546 9.553 21سوال 

 تایيد شد Q93 0.744 3.641 22سوال 

 تایيد شد Q94 0.763 9.233 23سوال 

 تایيد شد Q95 0.701 10.769 24سوال 

 Khalgh.r خلق رویداد

 تایيد شد Q96 0.742 21.641 25سوال 
 تایيد شد Q97 0.640 10.769 26سوال 
 تایيد شد Q98 0.689 9.511 27سوال 
 تایيد شد Q99 0.788 17.251 28سوال 
 تایيد شد Q100 0.771 10.655 29سوال 
 تایيد شد Q101 0.807 21.811 30سوال 
 تایيد شد Q102 0.650 10.769 31سوال 
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 استاندارد: مدل پيامدها در حالت ضرایب 3شكل 

 

 
 : مدل پيامدها در حالت ضرایب استاندارد4شكل 

 گیری نتیجه
در پژوهش حاضر به این مساله پرداخته شد که چه عواملی بر 
توانمندسازی فرهنگی روانشناختی دبيران دروه اول متوسطه شهر 

، تأثير دارد و پيامدهای آن چيست. بر این اساس و با توجه به تهران
ی توانمندسازمرور مبانی نظری و مصاحبه با خبرگان ابعاد مختلف 

شناسایی شده و مولفه های اثرگذار بر فرهنگی روانشناختی دبيران 
توانمندسازی معلمان یكی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. 

ط مستقيم و تنگاتنگی با یادگيری است که ارتبا موارد مهمی
های آموزشی در کشورهای مختلف با فراگيران دارد و امروزه نظام

ی خود توانمندتر آن مواجه اند. مسلماً هر اندازه معلمان در حرفه
تر بوده و موجبات یادگيری باشند در آموزش و تدریس خود موفق

معلمان عبارت ای کنند. بهسازی حرفهبيشتر فراگيران را مهيا می

منظور افزایش  ریزی شده بههای طرحفرایندها و فعاليت"است از 
ای معلمان تا این که بتوانند های حرفهها و نگرشدانش، مهارت

موفقيت . به عبارت بهتر، آموزان شوندموجب بهبود یادگيری دانش
معلم  توانمندیای به دانش و کننده هر نظام آموزشی در حد تعيين

ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی در نظر ژاپنی. دارد بستگی
ترین عضو نظام توان گفت معلم، مهممعلمان آن است، از این رو، می

 آموزشی نظام اصلی معمار یادگيری، –آموزشی در فرآیند یاددهی
 .تاس

ترین عامل توليد و مهمترین سرمایه ارزش از آنجا که منابع انسانی با
های اساسی هر اصلی مزیت رقابتی و ایجادکننده قابليتو منبع 

های دستيابی به مزیت آید، یكی از مؤثرترین راهسازمانی به شمار می
 سازمانها است. افراد دررقابتی در شرایط فعلی، کارآمد تر کردن 
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 393... فرهنگی توانمندسازی ساختاری معادالت مدل 

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آنچه که در راستای توسعه منابع انسانی اهميت دارد این است که 
های فنی و تخصصی حاصل نمی با آموزش بهبود منابع انسانی تنها

پرداخت  افرادهای گوناگون به توسعه آموزش شود، بلكه باید از راه
های راهبردی در قلمرو مدیریت منابع و این مهم، جز با اعمال برنامه

پذیر نخواهد بود. توانمندسازی، محوری ترین تالش انسانی، امكان
ف دیوان ساالری در سازمانها مدیران در نوآفرینی، تمرکززدایی و حذ

باشد. توانمند کردن افراد موجب می شود تا مدیران و سازمان می
در مورد سریع تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند. 

و شغل را  مدرسه، ایشانتوانمندسازی موجب می شود که معلمان، 
ون از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بد

نمی توانند  سازمان آموزش و پرورش و نه معلمانتوانمندسازی، نه 
مبحث توانمندسازی  . در عصر حاضر،مدت کامياب باشند در دراز

روانشناختی  چنان محبوبيت یافته که مورد استفاده گروه های فعال 
اجتماعی و سياسی و اقتصادی قرار گرفته است و فراگيری استفاده از 

سازی روانشناختی  دو پيامد مهم داشته است: اول اصطالح توانمند
مبهم ماندن تعریف و چارچوب این سازه ؛ دوم، مورد انتقاد واقع 

کنند مبنی بر اینكه شدن سازمان هایی که روی این مقوله کار می
ای اند اعضهيچ معياری وجود ندارد که اثبات کند آنها واقعا توانسته

ن توامبانی نظری در این پژوهش می. بر اساس خود را توانمند کنند
ی هاروانشناختی معلمان، مولفه -گفت که توانمندسازی فرهنگی

 و دیعقا تیتقو، دانش و مهارت شیافزافرهنگ سازمانی که شامل 
-، رعایت قوانين و مقررات مدرسه میدر سازمان عدالت، اخالق

 باشد، ساختار سازمانی که در برگيرنده، ميزان تمرکز، رسميت،
ی است و نظام پاداش که شامل کار یو روش ها ندهایفرا یساز نهيبه

ی و و قدردان پاداش، حقوق و دستمزد زانيمی، رفاه التيتسه
 است را در بر می گيرد. و احترام تیرضا

نتایج این پژوهش با برخی از پژوهش ها همسو بود: شریعتی و 
سازمان پی بردند که فرهنگ سازمانی حاکم بر  (19همكاران )

که شامل: فضای مناسب آموزش کارکنان،  ناجا یاسيو س یدتيعق
عدالت در سازمان و امنيت شغلی می شود به طور مستقيم بيشترین 
نقش را در شكل گيری ویژگی های کارکنان توانمند به عنوان مقوله 

 ( پی بردند که مولفه20محوری ایفا می کند. حنيفی و کرمعلی)
شترین تاثير و مولفه ساختار سازمانی کمترین های مدیریت بيمهارت

 تاثير را در توانمندسازی مدیران دارد.
عوامل زیربنایی توسعه  هرکشوری   نیكی از مهم تریبنابراین 

با  مستعد، عالقه مند، خالق، دبيرانرورش و استفاده از وجود پ
مدیران خالق،  دبيران وو ... است. توانمندسازی  عانگيزه، شجا

فردی،  یاه و کارآمد و توجه به روزآمدی دانش و مهارت هشایست
یابی اهداف و راهبردها و دست  قمدیریتی و سازمانی منجر به تحق

می  دبيرانتوانمندسازی  شود.می آموزش و پرورشبه چشم انداز 
تواند بر مبنای نگرش راهبردی سازمان یا ابعاد ساختاری و عملياتی 

قشراز کارکنان جزء سرمایه  نباشد؛ ولی آنچه مهم است چون ای
آینده ملت ها به ه وتمرکز بر نگرش راهبردی بودوهای نامشهود 

توانایی نظام آموزشی و توانمندسازی مدیران و معلمان در تربيت 
تگی دارد. لذا اولویت اول برای افزایش بهرهفرزندان آن کشور بس

توجه همه جانبه به توانمندسازی مدیران ومعلمان  ،وری در مدرسه
تقویت مهارت حرفه  با هدف ایجاد تغيير در بينش، نگرش ورفتار،

. در جدول زیر شاخص های می باشدآنان ای وافزایش اعتماد به نفس 
 مربوط به هر مؤلفه آورده شده است:

 
 . پيشایند ها5جدول 

 شاخص مولفه سازه

عوامل موثر بر توانمندسازی
 

فرهنگی
- 

روانشناختی
 

معلمان
 

فرهنگ 
 یسازمان

 دانش و مهارت شیافزا
 و اخالق دیعقا تیتقو

 عدالت در سازمان
 یشغل تيامن
 یسازمان تیهو

 شفاف سازی فرهنگی
 تقویت روحيه

 اعتماد سازی
 احساس حق انتخاب تقویت

 احساس مفيد بودن
 احساس معناداری

 برند سازی فرهنگی
 ایجاد بصيرت مشترک

 توجه تفاوتهای فرهنگی
 توجه به استقالل افراد

 توجه به خرده فرهنگها) بر اساس قوميت، نزاد و ...(
 یکار یو روش ها ندهایفرا یساز نهيبه یساختار سازمان
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 فینقش ها و وظا
 و راهبردها ندهایفرا
 یریپذ سکیر

 شینظام پا
 یسازمان

 و مقررات نيقوان
 نظارت و کنترل

 و روابط متقابل یارتباط یمهارت ها
 ینیخلق ارزش و ثروت آفر

نظام پاداش 
 یسازمان

 یرفاه التيتسه
 حقوق و دستمزد زانيم

 یپاداش و قدردان
 و احترام تیرضا

 خاطر شیآرامش و آسا

 ینظام ها
 سازمان یتیریمد

 یمشارکت تیریمد
 تياعطاء مسئول

 ارياخت ضیتفو
 

 . پيامدها6جدول 

 شاخص مولفه سازه

پيامدهای توانمندسازی فرهنگی
-

روانشناختی دبيران
 

ارتقای توانمندی 
 بين فردی

 ارتقای روحيه عدالت و برابری
 نشان دادن صداقت در اظهارات

 پرهيز از رفتارهای زننده و دوگانه با همكاران
 تشكيل گروه های خودگردان و خود راهبر توسط دبيران

 های مربوط به مدارس متوسطهتوسعه مشارکت دبيران در تصميم گيری
 شناخت شخصيت دیگران و احترام به آن

 برقراری ارتباط غيرکالمی با معلمان و همكاران
 اخالق حرفه ای

 تشریک مساعی، حمایت، احترام به مواضع اعضاء و تشویق آنها به همكاری
 تقویت اعتماد به نفس و خودباوری در تيم

 فضيلت سازمانی

توانمندی 
مدیریت و 

 رهبری

 تقویت توان نفوذ در همكاران و دانش آموزان
 ایجاد جو سازمانی نوآورانه

 استفاده از گروه های غيررسمی برای نفوذ در همكاران
 داشتن قدرت اقناعی

 شناسایی و حفظ منابع اقتدار
 اطمينان نسبت به توانایی ها و نقاط مثبت خود

 داشتن آزادی عمل در بيان ایده ها و نظرات
 نظر دیگرانانتقادپذیری و نترسيدن از اظهار 

 استقالل در عمل و رفتار
 واکنش سریع نسبت به اختالفات

 خودکنترلی در شرایط دشوار
 انعطاف پذیری و پذیرش تغييرات

 رفتار شهروند حرفه ای
 داشتن روح قدرشناسی از ایده ها و افكار جدید و توان تحمل آنها
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 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

توانایی خلق 
 رویداد

 منعطف برای رسيدن به راه های متنوع انجام کارداشتن فكر باز و 
 رضایت شغلی

 داشتن روحيه انتقادی به روشها و سبكها معمول انجام کار
 توانایی گرفتن نتایج جدید از ربط ایده ها و تجربيات مختلف

 داشتن قدرت ترکيب و توليد ترکيب های نو
 آینده)جامعيت فكری(ارتباط دادن مسائل روز به اهداف بزرگ 

داشتن حساسيت نسبت به امور و مورد سوال قرار دادن آنچه بدیهی و مسلم فرض شده است)تعمق در 
 تفكر(

 پيشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج به دست آمده پيشنهاداتی ارائه می شود که عبارتند 

 از:
 و امور در معلمان تجربيات و نظرات از استقبال و گيری بهره با 

 افزایش را معلمان آمدی خودکار و نفس به اعتماد مسائل مختلف،

 چند )هر معلمان های شغلیموفقيت از تجليل و تقدیر با دهند،

 کنند تقویت را آنان اميدواری احساس کوچک(

ریزی فرایند در برنامهحضور و مشارکت مدیران و معاونين 
 دبيران پررنگتر گردد. توانمندسازی

 استقبال و مختلف کاری هایروش استفاده از به معلمان تشویق با

 معلمان را پذیریانعطاف زمينه، این در همكاران دیگر نظرات از

 هایجنبه شدن یادآور و بهتر ایآینده ترسيم با و دهند افزایش

 کنند و تقویت را معلمان بينیخوش احساس معلمی شغل مثبت

زمينه  در اقدامات این انگيزشگفت نتایج گرنظاره آن از بعد
 باشند. معلمان روانشناختی توانمندسازی

شود: متغيرهایی نظير اموزش منابع به پژوهشگران آتی پيشنهاد می
عنوان متغيرهای کنترل یا تعدیل انسانی و نظام اقتصادی و مالی به

مشابه در سایر  کننده مورد مطالعه قرار گيرند. همچنين، پژوهشی
های کشور انجام شود و نتایج حاضر مقایسه دبيران در سایر استان

 شود. 
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