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ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to investigate the indicators of teacher 

empowerment in West Azerbaijan based on the document of fundamental 

transformation of education. 

Materials and Methods: In terms of developmental purpose and data type, 

the research method was part of a series of consecutive exploratory 

research, which was both qualitative and quantitative, which was done by 

the foundation data method, and in terms of method, it was a survey 

description. The statistical population in the qualitative part includes a 

number of experts and in the quantitative part includes all male and female 

teachers of schools in West Azerbaijan province who were employed in the 

academic year 2020, their number was 37,000. 380 people were selected 

according to Krejcie and Morgan table by cluster and random sampling 

method. The research tool was a researcher-made questionnaire. The 

apparent validity of the questionnaires was verified by experts and the 

content validity was verified using CVR forms. The validity of the 

structure in the form of convergent validity was the values of all factor 

loads above 0.50 and the reliability was confirmed by a coefficient of 

0.868. 

Findings: The results showed; From the teachers' point of view, the factors 

of teacher empowerment based on the document of fundamental change 

are: change seeking, including: knowledge of the environment, 

organizational health, responsibility; Improvements include: skills 

development, development of participatory management, monitoring and 

evaluation; Providing a learning environment including: spreading the 

culture of learning, providing educational equipment, providing financial 

facilities; Individual organizational factors including: personality, 

organizational, motivational; Transcendence includes: strengthening the 

sovereignty of the educational system, development of organizational 

communication, belief training, emphasis on scientific orientation; 

Empowerment includes: semantics, effectiveness, self-efficacy, sense of 

competence. 

Conclusion: Also, all components except responsibility (4.892), 

motivational factors (4.886), emphasis on scientific orientation (4.961) are 

in good condition. In addition, motivational factors with a coefficient 

(4.886) are in the weakest position and monitoring and evaluation with a 

coefficient (6.981) are in the most favorable position. 
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                  و همکاران ی صمد رضایعل 224

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

معلمان  یتوانمندساز یشاخص ها تیوضع یبررس

 نیادیسند تحول بن یبر مبنا یغرب جانیاستان آذربا

 آموزش و پرورش
 1یصمد رضایعل

واحد رودهن، دانشگاه  ،یآموزش تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو
 .رانیتهران ، ا ،یآزاد اسالم

 
 *2یدیرش ذوالفقار

واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
   .مسئول( سندهی)نو رانیتهران. ا ،یاسالم

 
 3پور یشهرک حسن
واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش
 رانیتهران. ا ،یاسالم

 
 چکیده

معلمان  یتوانمندساز یشاخصها ی: مقاله حاضر با هدف بررسهدف
 آموزش و پرورش انجام نیادیسند تحول بن یبر مبنا یغرب جانیآذربا
 .شد

و از نظرنوع  یبه لحاظ هدف توسعه ا قی: روش تحقو روش ها مواد
و  یفیبود که هم ک  یمتوال یاکتشاف ختهیآم قاتیداده ها جزء تحق

روش،  ثیانجام شد و از ح ادیبود که به روش داده بن یهم کم
ل شام یفیدر بخش ک یبود. جامعه آمار یشیمایاز نوع پ یفیتوص
شامل کلیه معلمان زن و مرد  یماز خبرگان و در بخش ک یتعداد

مشغول به 1399که در سال تحصیلی یغرب جانیمدارس استان آذربا
نفر  12 یفینفربود.در بخش ک 37000خدمت بودند، که تعداد آنها
نفر طبق  380تعداد  یو در بخش کم یبه روش هدفمند گلوله برف

انتخاب  یو تصادف یو مورگان به روش خوشه ا یجدول کرجس
 یظاهر ییپرسشنامه محقق ساخته بود. روا قیتحق بزارشدند. ا
 رمبا کمک ف ییمحتوا ییو روا دتأیی خبرگان توسط ها هپرسشنام

 ییدر قالب روا ز،یسازه ن ییشد. روا دییو تأ یمورد بررس CVR های
با  زین ییایبود و پا 50/0 یباال یعامل یتمام بارها ریهمگرا مقاد

 .شد دییتا 868/0 بیضر
 یمعلمان عوامل توانمندساز دگاهینشان داد؛ از د جی: نتاها افتهی

امل: ش یعبارتند از : تحول خواه نیادیسند تحول بن یمعلمان بر مبنا
شامل:  یبهساز ؛یریپذ تیمسئول ،یسالمت سازمان ط،یشناخت مح
م فراه ؛یابیو ارز ،نظارتیمشارکت تیریتوسعه مد ،ییمهارت افزا
 نیتأم ،یریادگیشامل: اشاعه فرهنگ  یریادگی نهیآوردن زم

 یسازمان یعوامل فرد ؛یامکانات مال نیتأم ،یآموزش زاتیتجه
شان  تیشامل: تقو یساز یمتعال ؛یزشیانگ ،یسازمان ،یتیشامل: شخص

 ،یقاداعت تیترب ،یتوسعه ارتباطات سازمان ،ینظام آموزش یتیحاکم
ودن، ب ،موثرییشامل: معناگرا یتوانمندساز ؛ییگرا یبر علم دیتأک

 است. یستگیشا ،احساسیخودکارآمد
_________________________________ 

1 . Power supply 

2 . Corporate Responsibility 

3 . Efficieny 

 یریپذ تیهمه مولفه ها به جز مسئولهمچنین  :یریگ جهینت
( 961/4) ییگرا یبر علم دی(، تاک886/4) یزشی(، عوامل انگ892/4)

 بیربا ض یزشیبرند. بعالوه عوامل انگ یبسر م یمطلوب تیدر وضع
 ) بیبا ضر یابیو ارز ظارتو  ن تیوضع نیتر فی( در ضع886/4)

 .قرار دارد تیوضع نی( در مطلوبتر981/6
 
معلمان، سند تحول  ،یشاخص توانمندساز ت،یوضع واژه ها: دیکل
 یریادگیاشاعه فرهنگ  ،ییآموزش و پرورش، مهارت افزا نیادیبن
 
 15/03/1399: افتیدر خیتار
 11/06/1399:  رشیپذ خیتار
 z.rashidi76@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 است. ینامه دکتر انیمقاله حاضر برگرفته از پا* 
 

 مقدمه
ها و در محیطی که تغییرات پیاپی وضعیت رقابتی موجود سازماندر 

ترین ویژگی آن است، تنها های مستمر اصلیو ضرورت نوآوری
سازمان هایی موفق به کسب سرآمدی خواهند شد، که نقش 
راهبردی منابع انسانی خود را درک کرده و افرادی توانمند، ماهر و 

ه همین دلیل، لزوم حرفه ای دانش محور در اختیار داشته باشند، ب
بودن نظام مدیریت سازمانها مورد توجه قرار گرفته است. این 

های الزم در آنها یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت 1اعتبار، توان افزایی
برای قادر کردن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش 

 (. 1توأم با کارایی و اثربخشی است ) 2و مسئولیت سازمانی
های موفق در دنیا گزارش داده اند که از طریق کاربرد برنامه سازمان

خود را ارتقا دهند؛ زیرا  3های توانمندسازی، توانسته اند بهره وری
توانمندسازی یعنی تقسیم قدرت مدیریت با کارکنان که سبب اصالح 

شود. وری میعملکرد کارکنان و سازمان و در نتیجه ارتقای بهره
ترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، معتقد است مهم کالینر

همین دلیل هستند. به 5، با انگیزه و وظیفه شناس4کارکنان متعهد
 ها توانمندسازیها، بهترین راهبرد حل این چالشبرای بیشتر سازمان
 (. 2کارکنان است )

در نظام تعلیم و تربیت کشورهاى مختلف، معلم پیشگام امروزه 
طور دائم با  و به رودمی های جدید آموزشى به شمارنامهاجراى بر

آموزان در ارتباط است و رفتارهاى او نقشى شگرف در دانش
 و پرواضح است که آموزش  .آموزان داردانشد عواطف پدیدآورى

هر نوع توسعه انسانی، رشد اقتصادی،  پرورش ابزار کلیدی
است و  قوق بشرسازی، دموکراسی، تمرین حق شهروندی و حتجاری

اید ب ،وپرورش بتواند این نقش مهم را ایفا کند برای اینکه آموزش
اینکه بخشی از پروژه سطح ملی باشد؛ . چند شرط را داشته باشد

این  هواژ گیران و سیاستگذاران باشد و تحول کلیداولویت تصمیم
وسیله خود معلمان  از آن این تحول به پرورش و مهمتر و آموزش
توانند در  نتیجه معلمان در دو سطح اصلی می در(.3) شودحمایت 

های یمشخط فرایند تحوالت آموزشی یکی به خاطر تأثیرگذاری بر

4 . Committed 

5 . Motivated & Conscientious 
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های معلمان و دیگری به خاطر فعالیتهای آموزشی از طریق اتحادیه
 در این. آفرین باشند نقش درس شان در کالسهایروزانه مؤثر کاری

پرورش با این مضمون که چرا  و زشآمو به تحوالت1کراتزر راستا
 ،است کرده این؟ چرا حاال؟ به نقش معلمان در تحول آموزشی اشاره

تواند در سطح جزء و فرد اتفاق بیفتد بلکه تحول در  که تحول نمی
ری معلمان بزرگترین و قدرتمندترین تیم کا قالب تیمی اتفاق میافتد و

 (.4)پرورش هستند و آموزش
پیروزی انقالب اسالمی، مطالبه تحول در بنیاد نظام در این زمینه 

آموزشی ایران را مطرح کرد. اول پس از پیروزی انقالب از سوی 
کارشناسان برای رفع اشـکاالت نظـام آموزشـی ارائـه شـد و رهبر 
انقالب اسالمی نیز بر تحول آن تاکید نمودند. در عرصه عمل نیز 

رنامه ها و شرایط نظام انجام کوشش بسیاری برای اصالح و بهبود ب
اما همچنان دغدغه اسالمی کردن نظام آموزشی و اصالح  ،شده است

زیرسـاختی آن مـورد تقاضـای رهبـر و نهادهای تصمیم گیرنده نظام 
جمهوری اسالمی است و تالشی هشـت سـاله بـرای تهیـه سـند 
 تحـول بنیـادین آموزش و پرورش و تصویب آن شاهد این مدعاست

(5.) 
 فعالیت های علت به مدارس در این راستا با توجه به اینکه معلمان

دانش آموزان، والدین و  با مدرسه در که مشکالتی و شدید
 در که فراوانی زحمتهای خاطر به نیز و کنندمی پیدا همکاران

-صرف می دانش آموزان کنترل رفتارهای نابهنجار برای مدرسه

 عوامل که این برندمی سرتنش به  و اضطراب در دائما   کنند،

 ورتفاوت کند. از اینبه شغلشان دلسرد و بی نسبت را تواند آنهامی
-افزایش توانمندی و چنین معضالتی رفع برای شناسایی راهکارهایی

 (.6) نمایدهای آنان ضروری می
های برنامه مجریان و انسانی نیروی عنوان به از طرفی دیگر معلمان

 تحت آنان عملکرد و شمار رفته اساسی به پرورش، رکن و آموزش

عملکرد شغلی  بحث رابطه دارد. در این قرار آنان موفقیت تأثیر
است.  اهمیت حائز پرورشی و آموزشی معلمان جهت انجام وظایف

بررسی توانمند سازی آنان مطرح گردد، اهمیت  که زمانی به ویژه
به دلیل ارتباط با شود. چرا که معلمان موضوع دو چندان می

راحتی و نمایند. بهآموزان شرایط کاری خاصی را تجربه میدانش
 معلمان با ضعیف رابطه توان مسائل و مشکالتی از قبیلوضوح می

 شغلی، ارتقاء عدم امکان با دانش آموزان، و همکاران دیگر و

 و اجتماعی و اقتصادی نامطلوب وضعیت کار، شرایط نامطلوب
 مسائلی چنین مشاهده نمود، که مدارس معلمان در را تعارض نقش

به دلیل   معلمان را 2شغلی اشتیاق و انگیزه می تواند راحتی به
اهمیت نقش و تأثیر معلمان، توانمندسازی آنان در اولویت برنامه 

 (.7آموزش و پرورش قرار دارد ) سازمان
مستندات باال و همچنین بر اساس گزارشات  بنابراین، با توجه به

هزار بیسواد در  195اخیر استان آذربایجان غربی با وجود بیش از 
رتبه ضعیف کشوری از نظر آموزشی قرار دارد و استان با ضعف 
جدی در این حوزه قرار دارد. به ویژه در دوران محدودیت، استان 

_________________________________ 
1 .Kreutzer 

2 . Caeer 

فت و معلمانش در پایین ترین شاخص های سرانه آموزشی قرار گر
ذا ل با مشکل نبود اینترنت در مناطق محروم این استان مواجه شدند.

 برای باال بردن اثربخشی و کارآیی و موفقیت و دستاوردهای مثبت
، طراحی الگویی جامع و در این استان در راستای توانمندی معلمان

بنایی که بتواند م مبتنی بر سندتحول بنیادین آموزش و پروش کامل
 باشد ضروری به نظر میرسد توانمندسازی معلمانت فعالیتهای جه

لذا پژوهش حاضر درصدد است تا به سواالت زیر به شیوه علمی 
 پاسخ دهد؟

عوامل  و مولفه های توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول  -1
 بنیادین آموزش و پرورش چیست؟

بنای سند وضعیت عوامل و مولفه های توانمندسازی معلمان بر م-2
 تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونه است؟

 

 مبانی نظری 
 نظریه های توانمندسازی

؛ انددو تئوری اصلی در زمینه توانمندسازی منابع انسانی ارائه شده
(. کانتر، تئوری 9( و دیگری توسط اسپریتزر )8یکی توسط کانتر)

توانمندسازی کند؛ او در تئوری توانمندسازی ساختاری را مطرح می
خود سه متغیر را شناسایی نموده است: ساختار فرصت، ساختار 

کند، . او اظهار می3قدرت و توزیع متناسب افراد طبقات مختلف
ها و رفتارهای کارکنان را تحت تأثیر قرار محیط سازمانی، نگرش

ها ، موجب توانمند سازی می دهد و معتقد است قدرت و فرصت
-ه باعث افزایش رضایت شغلی و تعهد آنها میافراد شده و در نتیج

توانایی به انجام رساندن کار است « قدرت»کند گردد. کانتر بیان می
و در یک سازمان، قدرت از شرایط ساختاری ناشی می شود نه از 

های فردی یا تأثیرات اجتماعی. ساختارهای سازمانی متناسب ویژگی
به اطالعات و منابع، با توانمندسازی کارکنان، ایجاد دسترسی 

حمایت و داشتن فرصت یادگیری و رشد را شامل می شود. دستیابی 
به چنین ساختاری، منجر به سطوح باالیی از احساس استقالل و اثر 

وه شود. به عالبخشی فردی، افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی می
ی لاو خاطرنشان می کند که اثر چنین ساختاری بر رفتار کارکنان خی

 (. 10بیشتر از اثر ویژگی های شخصیتی خود کارکنان است )
اسپریتزر تئوری توانمندسازی روانشناختی را مطرح و آن را به عنوان 
مجموعه ای از حالت های روان شناختی تعریف می کند که کارکنان 
را نسبت به موفقیت دلگرم و مشتاق می سازد و بر ادراک کارکنان 

رباره کارشان فکر و آن را تجربه می کنند و درباره اینکه چگونه د
ند کچگونه درباره نقش و نفوذشان در سازمان باور دارند تمرکز می

شناختی، پیامد منطقی تالش های (. بنابراین توانمندسازی روان9)
مدیریتی برای ایجاد توانمند سازی ساختاری کانتر است. تحقیقاتی 

سازی ساختاری کارکنان بر نیز انجام شده که اثر مثبت توانمند 
توانمندسازی روانشناختی آنها را نشان داده اند. اسپریتزر چهار مؤلفه 
توانمند سازی روان شناختی را معناداری شغل؛ صالحیت برای انجام 
کار ؛ خودرایی و ادراک افراد از پیامد یا نتیجه کارشان شرح می 

3 . The structure of opportunity, the structure of 

power, and the proportional 
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                  و همکاران ی صمد رضایعل 226

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ل و اعتقادات، به همخوانی بین نیازمندی های شغ« معناداری»دهد. 
ه به اطمینان فرد ب« شایستگی»گردد، ها و رفتارهای فرد بر میارزش

شود مربوط می« خودرأیی»توانایی هایش در انجام کار اشاره دارد؛ 
به ادراکی که افراد از کنترل بر کارشان دارند، زمانی که آنها حس 

ون گهای گوناگیری درباره کارشان در موقعیتکنند برای تصمیممی
های خودش آزادی دارند و تأثیر به عنوان احساس فرد از قابلیت

 (.10شود )برای تأثیرگذاری بر نتایج سازمانی تعریف می
 نقش و جایگاه معلم در سند تحول بنیادین 

جهت کارگزار و عامل اصلى تعلیم و تربیت به شمار  آن معلم از
نهایت  ى، درکه اهداف اجرایى و نیز متعالى نظام آموزش آیدمی

میرسد. در نتیجه، معلم  شود و به منصه ظهور توسط وى محقق می
نقش برترى که دارد، باید به بازنماى تمام و کمال  یواسطه به

 (.11)کیفیتهای مطلوب هر نظام آموزشى تبدیل شود خصوصیات و
این  تربیت اصل و شناسی و تعلیمطبق نظر اکثر صاحبنظران جامعه

که او را در رسیدن به اهدافش  نسبت به مسائلیاست که انسان 
نگرش موافق پیدا کند و نسبت به موانع و مشکالتی  ،کند یاری می

 .شوند نگرش منفی در او پدید آید بین او و هدفهایش حائل می که
ها و حرفه خود آموزان، برنامهنیز نگرش معلمان به دانش 1ارنست
داند که برای  شهایی میمهمی در پیشبرد و موفقیت تال را عامل

نادیده  2جانیاک . به اعتقاد(12)گیرد اصالحات آموزشی صورت می
معلمان باعث شده است که بسیاری از اصالحات و  گرفتن نگرش
 پرورش با شکست رو و و حیاتی در حیطه آموزش  تغییرات الزم

به معلم  پرورش و . سند ملی تحول بنیادین آموزش(13) رو شود به
اصلی هر نظام تربیتی است توجه ویژه و اساسی کرده که رکن 

 .(14)است

اى در در خصوص جایگاه معلم از بعد هویت حرفه 3انانی سراب
اشاره داشته که معلم در نظام تعلیم و تربیت کشور  سند تحول بنیادین

الگوسازى دارد  عنوان مؤثرترین عنصر که نقش هدایتگرى و به
در بررسی نقش و  4و عباسی احمدی معرفى شده است.همچنین

معلم در سند تحول بنیادین از دیدگاه مقام معظم رهبرى  جایگاه
 مو سازنده در نظام تعلی دریافتند که معلم جایگاه رفیع و نقش اصلى

تربیت دارد. همچنین در سند تحول، معلم نه یک کارمند بلکه یک 
 شگرو استاد است که نقش معلم در مقام استاد و پژوه پژوهشگر

 (.15باشد)میو غیرقابل جایگزین  بدیلبی
 

 پیشینه های داخلی 
علی محمدی و همکاران در پژوهشی با عنوان توانمندسازی حرفه 

 (. بر16ای معلمان در چشم انداز آینده و ارائه مدل  انجام دادند)

 6 و مؤلفه 19 شاخص، 63 استخراجی مدل حاصله، نتایج اساس
دارد.  آینده اندازچشم در معلمان ایحرفه برای توانمندسازی بعد
 سواد مؤلفه(، آموزشی )چهار و درسی برنامة محتوای شامل ابعاد

 بهسازی مؤلفه(، )سه دینی بصیرت و اخالق مؤلفه(، )سه دیجیتالی

 مهارتهای و مؤلفه( )چهار سازمانی ساختار مؤلفه(، کارورزی )دو

_________________________________ 
1 . Ernest 

2 . Janiak 

 شدند. شناسایی فرهنگیاندانشگاه  در مؤلفه(، )سه معلم ایحرفه

ای حرفه توانمندسازی مدل از حاصل هایشاخص و هامؤلفه ابعاد،
 آیندة اندازچشم در معلمان کیفی ارتقای ساززمینه تواندمی

 باشد. فرهنگیان دانشگاه
هدف طراحی الگوی و همکاران پژوهشی را با  تیمورلوشاهزاده 

سندچشم انداز  توانمندسازی معلمان تربیت بدنی با رویکرد
. نتایج نشان داد، (17انجام داده اند )جمهوری اسالمی ایران 1404

ای )فناوری و عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل ابعاد: زمینه
ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی(، سازمانی )اهداف و 

ای همولفه راهبرد، منابع و تجهیزات و نظارت و ارزیابی( و فردی با
های بعد )روانشناختی، حرفه ای و اعتقادی اخالقی( هستند. از مولفه

های بعد سازمانی، منابع و ای، فناوری و ارتباطات از مولفهزمینه
ای بیشترین تأثیر را بر تجهیزات و از بعد فردی، مولفه حرفه

توانمندسازی معلمان تربیت بدنی داشتند.شفاف نمودن انتظارات از 
ان،اطمینان از تناسب شخصیت و شغل آنان، ایجاد زمینه استفاده معلم

 .از فناوری های نوین از پیشنهادات پژوهش می باشد

شناسایی عوامل موثر بر  "محمدی و همکاران پژوهشی با هدف
حول ت میزان آگاهی و نگرش معلمان استان کردستان نسبت به سند

ت ارتقای این نگرش بنیادین آموزش و پرورش و ارائه مدل بومی جه
طورکلی، مهمترین  به انجام داد. یافته ها نشان داد که  "و آگاهی

شرایط علی ازجمله سیاستهای مدیریت منابع انسانی، سیاستهای مالی، 
اجتماعی، سیاستهای پرورشی و سیاستهای آموزشی، شرایط  سیاستهای
عه سیاستهای توس گر شامل خصوصیات شخصیتی فرهنگیان ومداخله

ای شامل وضعیت معیشتی فرهنگیان،  حرفهای و شرایط زمینه
های ضمن ادامه تحصیل و دوره جایگاه اجتماعی فرهنگیان،شرایط

خدمت فرهنگیان بودند. پیامدهای الگو هم شامل تحول پویای 
جانبه  شخصیت حرفهای معلمان و تعالی همه محیط مدرسه، ارتقای

ازجمله ویژگیهای این  آموزان در نیل به حیات طیبه است. دانش
میتوان به بومی بودن، توجه به ویژگیهای مخاطبان، علمی بودن،  الگو

 (.18) نگری اشاره کرداختصاصی بودن، بدیع بودن و واقع
 معیار الگوی» عنوان با در پژوهشی  متین عسکری و کیانی

 با که « ایران اسالمی جمهوری در تراز معلمی ایحرفه صالحیت

 ساخت، 7 است، گرفته انجام باالدستی اسناد کیفی تحلیل روش

 است. برشمرده را شایستگی شاخص 158 و محوری حوزة 33

 برای آماده سازی و ریزیاز: برنامه عبارتند هفتگانه ساختهای

 و پیرامون یادگیری؛ مدیریت برای طراحی و ریزیآموزش؛ برنامه
 توسعة و سازمانی مسئولیت اثربخش، یادگیری؛آموزش محیط

 و اخالق فرهنگی؛ معنویت، فعالیت و اجتماعی ای؛ سرمایةحرفه
 (.19خداباوری )

ها شناسایی شاخص»مسکین نواز و همکاران پژوهشی تحت عنوان 
وش های فرهای تأثیرگذار بر توانمندسازی مدیران نمایندگیو مؤلفه

مطالعة (. نتایج 20انجام دادند )« بیمه و تبیین این عوامل در قالب الگو
 حاضر نشان داد که الگوی نهایی توانمندسازی مدیران نمایندگیهای

3 . Annani Sarab 

4 . Ahmadi and Abbassi 
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اند از: که عبارت است شده تشکیل مؤلفه پنج از بیمه فروش
 و خوداثربخشی، شایستگی، نفس، به اعتماد مؤثربودن، احساس

معناداربودن. معادالت ساختاری مبین این مهم بود که در سطح 
 نفس به اعتماد و مؤثربودن احساس درصد، دو مؤلفة 95اطمینان 

دارند.  بیمه صنعت در بیشترین ارتباط را با مقولة توانمندسازی
ایجاد احساس مؤثر  طریق از توانندبیمه می نمایندگیهای بنابراین

 در معناداربودن و خوداثربخشی، شایستگی، نفس، به بودن، اعتماد

کنند.  حرکتتوانمندسازی  سمت مستمر به تغییرات با رویارویی
 توانمندیهای حفظ و ایجاد برای نمایندگیها این در باید همچنین

 شود. مبادرت مؤثر بودن احساس مدیران، به ترویج
تدوین مدل »کالته سفیری و همکاران پژوهشی تحت عنوان 

تأثیرتوانمندی های آینده پژوهی در رابطه مهارت های فردی 
در سازمان در اصحاب مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوری 

(. نتایج تحقیق نشان 21انجام دادند )« رسانه شبکه رادیو ورزش ایران
تواند برای مدیران و کارکنان های آینده پژوهی میداد که توانمندی

شبکه رادیو ورزش جهت انجام برنامه ریزی های بهتر به منظور 
ری های فردی مدیریت زمان و ایجاد خالقیت و نوآوبهبود مهارت

در سازمان و یافتن فرصت های مناسب رسانه ای برای کارکنان 
 شبکه رادیو ورزش تأثیرگذار باشد.

 بر مؤثر عوامل شناسایی» عنوان با محمدی در پژوهشی

 عامل پنج « تهران شهر وپرورش کارکنان آموزش توانمندسازی

 به ترتیب که است برشمرده را توانمندسازی بر تأثیرگذار اصلی

 گروه انگیزه(، و تشویق عملکرد، ارزیابی پویا، )ساختار مسو گروه

 گروه پاداش(، و اطالعات سیستم تغییر، بازخورد، )پذیرش چهارم

 )تمایل گروه دوم رأی(، استقالل و حمایت انتقادی، )تفکر پنجم

 اول گروه و آموزش( ارتباطات، پذیری، انعطاف توسعه، به

 فرهنگ مشترک، دورنمای هماهنگی، اعتماد، اعتماد، )متغیرهای

توانمندسازی  متغیر بر را اثر بیشترین اختیارات( سطوح و مشارکتی
 (.18دارند ) کارکنان

مدل »صمدی میارکالئی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان 
معادالت ساختاری ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی 

میان ساختار به این نتیجه رسیدند که « روانشناختی کارکنان
سازمانی و توانمندسازی رابطه منفی وجود دارد.همچنین بین مولفه 
های ساختار سازمانی و توانمندسازی رابطه منفی و معنی دار وجود 

 (.22دارد )
طراحی و تدوین  پژوهشی را با عنوان و عارف نژاد عارف نژاد

اده دالگویی برای توانمندسازی معلمان استان اذربایجان شرقی انجام 
 . نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل اول ارزش ویژه برابر بااند
 درصد واریانس مشاهده شده را تبیین می کند 7/52دارد و  51/6
 59/17دارد و  92/1. دومین عامل ارزش ویژه برابر با (23)

درصدواریانس مشاهده شده را تبیین می کند . الگوی مناسب توانمند 
 ساس بار عاملی هر یک از مؤلفه ها در عامل اولسازی معلمان بر ا

؛ ( 724/0؛ انتخاب )(742/0شامل مؤلفه های : خود اثربخشی )
و در عامل (612/0؛ هدف گذاری )(628/0شایستگی )

 .می باشد(821/0و تأثیر )( 832/0دوم:معناداربودن )

رابطه »( پژوهشی تحت عنوان 1393طباطبایی و یزدچی ) پور نیلی-
مدیران  شناختی و قابلیت فن آوری اطالعاتانمندسازی روانعلّی تو

گری  میانجی با اصفهان شهر متوسطه اطالعات مدارس
با روش پژوهش همبستگی انجام شد. نتایج « عمومی خودکارآمدی

ی آورنشان داد که بین توانمندسازی روان شناختی با قابلیت فن
. هم چنین، بین اطالعات مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد

اطالعات رابطه مثبت  آوریخودکارآمدی مدیران با قابلیت فن
شناختی معنادار وجود دارد. بعد معنادار بودن توانمندسازی روان

آوری اطالعات مدیران بود. نتایج  بینی کننده قابلیت فنبهترین پیش
حاصل از معادالت ساختاری نشان داد توانمندسازی روان شناختی 

خودکارآمدی عمومی بر قابلیت های فن آوری مدیران  طریق از
 .تأثیرگذار است

یادین را با عنوان تحلیل سند تحول بن یپیروانی نیا و پیروانی نیا تحقیق
آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی با روش 
تحلیل محتوا تحلیل کمی و کیفی سند تحول بنیادین آموزش و 

اندوزی، اساس پنج مؤلفه یادگیری سازمانی )تجربهپرورش بر 
ری گیریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفت وگو و تصمیم

مشارکتی( مطابق با مقیاس چیوا انجام داده اند با توجه به نتایج 
های ترین توجه به مؤلفهتوان نتیجه گرفت که بیشدست آمده میبه

بیرونی شده است و به  گیری مشارکتی و تعامل با محیطتصمیم
اندوزی و ریسک پذیری به ترتیب کم تجربه ،های گفت و گومؤلفه

رسد برای دستیابی به اهداف سند نظر میبه که ترین توجه شده است
های یادگیری سازمانی تحول بنیادین، الزم است تا در همه زمینه
های اجرایی آموزش و فرهنگیان تجدید نظری کلی در سیاست

 .(24) انجام شود پرورش
 توانمندسازی راهبردهای بین ارتباط کاملی و جعفری خیرخواه به

 جرایم گسترش و های تهران بزرگرؤسای کالنتری مدیریتی

 کنترلی و وظیفة ارتباطی مهارت گیری، تصمیم پرداختند. مهارت

 قابل طور به توانمند، مدیران مبین عنوان شاخص های به نظارتی و

 (. 25شوند )می جرایم بروز از پیشگیریسبب  توجهی
رابطه ساختار سازمانی »احمدی و برزگر در پژوهشی تحت عنوان 

با اثربخشی سازمانی و توانمندسازی بین کارکنان آموزش و پرورش 
به این نتیجه رسیدند که بین ساختار سازمانی « نواحی شهرستان شیراز

ه معنی داری وجود دارد و ابعاد آن با توانمند سازی و اثربخشی رابط
(26.) 

 ردة میانی فرماندهان و مدیران ناجا»بختیاری در تحقیقی با عنوان 

شده در  به مطالعه پرداخت. مدل ارائه «توانمندسازی نظر از را
عامل بود که در قالب سه بعد و هشت گروه پیشنهاد  27بردارندة 

ای(، حرفهشد: بعد فردی )عوامل روانشناختی، اسالمی، انقالبی و 
 و ماهیت سازمانی(، و بعد سازمانی)راهبردهای مدیریتی، ساختاری

فرهنگی و سیاسی، اجتماعی(. در  محیطی )محیط حقوقی، اقتصادی،
داری بیشترین سهم و این میان، سه عامل ایمان، ظلم ستیزی و مردم

سیاسی و سبک رهبری کمترین  –سه عامل ساختار، محیط اجتماعی 
  (. 27داد )اختصاص می سهم را به خود
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 پیشینه های خارجی
 در توانمندسازی»در پژوهشی تحت عنوان 1هازل و همکاران

مختلط، مطالعه در کشور  های روش: کشاورزی ارزش هایزنجیره
به این نتیجه رسیدند که بزرگترین موانع عدم قدرت و « فیلیپین

رویارویی با توانمندسازی در زنان و مردان عدم توانایی برای 
تغییرات، کلیشه های جنسیتی، عدم مشارکت، عدم استقالل در 
درآمد است و فاکتورهای احترام در خانواده و استقالل و آموزش از 

 (.28منابع قدرت آنها محسوب می شود )
 هستم اصلی کلید من»در پژوهشی تحت عنوان  2کلیا و همکاران

 برای مفهومی وبچارچ کاربرد و شود:ارائه می قفل و باز که
به این نتیجه رسیدند که ارتباط غیر « دختران و زنان توانمندسازی

کالمی، مشارکت، خودکارآمدی، تصمیم گیری و توانایی در مذاکره 
 از فاکتورهای مهم توانمندسازی زنان و دختران می باشد.

در پژوهشی تحت عنوان  3فیلیپ هامبیک و همکاران
 به این "کیمکان یدر مهندس پژوهی ندهیآتوانمندسازی از طریق "

در  یادیز ریتأث یساز ینوسانات و شخص شیافزانتیجه رسیدند که 
 هیتجز .شود یم دهیچیپ یشرکت طیدر  مح کارکنان توانمندی جادیا

 لیتبد درعامل مهم  کیبه  ندهیآ یتحوالت احتمال لیو تحل
مطالعه با استفاده از روش  نیشود. هدف ا یم توانمندی کارکنان

 نهیدر زمتوان  جادیا یبرا ندهیآ یوهایسنار استخراج. است ویسنار
 مشارکت قی، از طر ینوآور یبا تمرکز بر رهبر کیمکان یمهندس

 نهیگز و  هماهنگی بین استراتژیهای پیش بینی شده . سپس می شودها 
 (.29) دیآ یبدست م کیمکان یمهندس توانمندی ی، احتمال یها

 نظامهای موردنیاز مهارتهای "در پژوهشی تحت عنوان4راتنولو

 ریزیاست: برنامه کرده عنوان چنین  "در اندونزی21 قرن آموزشی

خودمدیریتی،  و عمل ابتکار سازگاری؛ و پذیریانعطاف زندگی،
 پاسخگویی؛ و وریبهره فرهنگی؛ و اجتماعی تعامل کارآفرینی؛

 کار و همکاری مسئله؛ ارتباط؛ حل انتقادی، تفکر رهبری؛

 دیجیتالی. سواد العمر؛مادام یادگیری گروهی؛

معلمان  یتوانمندساز "پژوهشی را با عنوان 5جنیفر، میشل و استیفن
ر دانجام داده اند. "یتوسعه حرفه ا داریپا یمشارکتها: الگو قیاز طر

وزارت آموزش و پرورش  نیب یمشارکت در سطح دولتپژوهش  نیا
و رهبران معلمان در پنج مدرسه  یسیبرنامه نو یمل تیسا کی، 

رهبران  یتوانمندساز یهمکار نیداده شده است. هدف ا حیتوض
 یدر مدارس انفراد یحرفه ا یریادگیپروژه  کییاجرا یمعلمان برا

امر در درجه  نیدارد ، اما ا یمعلمان ابعاد مختلف یآنها بودتوانمندساز
ند شو یرفتار م یمانند افراد حرفه ا"مان افتد که معل یاول اتفاق م
 تیموفق یبرا یهستند و ابزار یکنند مانند حرفه ا ی، احساس م

[ ی]حرفه ا یاحساس کنترل زندگ"که معلمان  یو هنگام "دارند
 به عبارت "کنند. یم تیبه موفق بیترغ را گرانیخود را دارند و د

 (.30) کنند یرا اعمال م یرسم ریغ ی، ]آنها[ رهبر گرید

_________________________________ 
1 . Hazel & all 

2 . Celia & all 

3 . Philipp,Humbick & all 

4 Wrahatnolo & Munoto 

5.Jennifer, Michelle &Stephanie  

رابطه شرایط "در پژوهشی تحت عنوان  6روان خواه و موسوی 
سازمانی و  شرایط بین داد نشان "سازمانی و توانمندسازی

 بین اما دارد، وجود معنادار رابطه مثبت و آن ابعاد و توانمندسازی

 ابعاد و و توانمندسازی بوروکراتیک سازمانی ساختار

تأثیرگذاری رابطه ضعیف منفی و و منزلت و  مقام خودکارآمدی
ابعاد  با بوروکراتیک سازمانی ساختار ولی دارد معنادار وجود

 رشد حرفه ای رابطه معناداری و استقالل مشارکتی، گیری تصمیم

وجود  و منابع به سازمانی دسترسی شرایط متغیرهای بین از ندارد
 مدیران توانمندسازی از بهتری کننده های بینی پیش روشن اهداف

 (.31هستند )
 نشان "مهارتهای حرفه ای معلمان"در پژوهشی با عنوان 7 بالکار

 آموزشی و فناوریهای حوزة در بیشتر آموزش به معلمان داد،

 همچنین، دارند. نیاز کالس مدیریت و راهنمایی مواد، توسعة

 ارتباطی مهارتهای مدیریت استرس، و کنترل» مانند شخصی توسعة

 به نیاز معلمان که هستند مواردی از « مسئله حل روشهای و

 (.32دارند ) آموزش آنها
 مهمترین "مهارتهای حرفه ای معلمان"در پژوهشی با عنوان  8بیتس

یادگیری  )توانایی ارتباطی مهارتهای را معلمان ایحرفه مهارتهای
 حل انتقادی، )تفکر تفکر مهارتهای مسئولیت(، و اخالق مستقل،

 برشمرده دانش مدیریت و مهارتهای دیجیتالی خالقیت(، و مسئله

 (.33است )
رابطه آموزش "درپژوهشی با عنوان  9یانگ، هسه، لین و همکاران
 ریاضی معلم آموزش دادندکه شان "معلم بر یادگیری کودکان

 .باشد اثربخش کودکان تواند بریادگیری می پژوهشگرچگونه

 -متقابل بین یادگیرندهآنچه دراین پژوهش اهمیت داشت،ارتباط 

محققان ازاین ارتباط متقابل به  .معلم وتحلیل این ارتباط متقابل بود
عنوان پلی برای تحقیق مشترک وعملی بین معلم ودانش آموز 

درمرحله اجرا،معلمان بازخوردهای الزم رابرای بهبود  .یادکرده اند
پدیدار  روند اجرای طراحی واجرا پیشنهاد دادند و محققان بامطالعه

شناختی دریافتندکه معلمان تجربه های جالبی ازاین برنامه عنوان 
تحقق بخشیدن به رابطه ریاضی بااحساسات  : نظیر .کرده اند

شخصی، فرصت هایی برای کشف مسائل جدید،توجه وتأمل به 
بازخوردهای دریافتی،ایجادفرصتهای واقعی درزندگی برای فهم 

ه برقراری رابطه عمیق تر با ریاضی،احساس خودکارآمدی نسبت ب
دانش آموزان وتوجه به ایده های متناقض ودرگیری های دانش 

 .(34آموزان ومعلمان دراین تناقض ها )
 بررسی» عنوان با در پژوهشی 10لین چان و لین هورنگ، هونگ

 و خدمت از پیش تربیت معلم هایبین صالحیت ناهماهنگی
داد  نشان « خدمت ضمن تدریس موردنیاز هایصالحیت
 سیستم فکری، توانایی» اصلی دستة شش در معلمان هایصالحیت

6. Mousavi & Ravankhah 

7 .Balkar 

8 . Bates 

9.Yang, Hsu, Lin and et al. 

10 Hong, Horng, Lin& ChanLin 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 16

http://islamiclifej.com/article-1-865-fa.html


 229 ... معلمان یتوانمندساز یشاخص ها تیوضع یبررس  

 

Journal of Islamic Life Style Centeredon Health Volume 4, Issue 2, Summer 2020 

 ایحرفه هایتوانایی مدیریت، بین فردی، توانایی مهارتهای شها، ارز

 شد. بندیدسته « شخصیتی هایویژگی
اثر بسترسازی فردی و سازمانی »در تحقیقی با عنوان  1وو و همکاران

قرار دادند. آنها به این نتیجه بررسی  مورد «توانمندسازی در را
 آورند وجود به افراد برای آرام محیطی هاسازمان اگر که رسیدند

های تصمیم گیری را فراهم کنند، آنگاه در همین راستا فرصت و
تقویت شده و در نهایت رشد  افراد در استقالل و بلوغ احساس

 ای در سایة توانمندسازی فردی و سازمانی قابلشخصی و حرفه
 (. 35دستیابی خواهد شد )

 
 مواد و روش ها

روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظرنوع داده ها جزء 
تحقیقات آمیخته اکتشافی متوالی بودکه هم کیفی و هم کمی است 
که به روش داده بنیاد انجام شد و از حیث روش، توصیفی از نوع 

 تعدادی از خبرگانپیمایشی بود. ا جامعه آماری در بخش کیفی شامل 
و در بخش کمی شامل کلیه معلمان زن و مرد مدارس استان 

مشغول به خدمت بودند، 1399آذربایجان غربی که در سال تحصیلی
نفر به روش هدفمند  12نفربود. در بخش کیفی  37000که تعداد آنها

نفر طبق جدول کرجسی و  380گلوله برفی و در بخش کمی تعداد 
ه ای و تصادفی انتخاب شدند.. ابزار پژوهش مورگان به روش خوش

شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که  در بخش کیفی پس از مطالعه 
عمیق مبانی نظری و پیشینه های تحقیق ابتدا سواالت مصاحبه تدوین 

شونده های الزم در محل کار مصاحبهو  پژوهشگر پس از هماهنگی
کسب اجازه از  صوت و باحضور یافته و با استفاده از ضبط

شونده مکالمات مصاحبه را ضبط کرد تا کدها را استخراج مصاحبه

 گرفت . در بخش مصاحبه صورتکند و البته این عمل بعد از هر بار 
ها به وسیله کدگذاری)کدگذاری باز،انتخابی کمی نیز نتایج مصاحبه

و محوری متون مصاحبه( و نیز تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی طبقه 
دی شد. در نهایت پرسشنامه از دو بخش اطالعات جمعیت شناختی بن

گویه با طیف  107و پرسشنامه محقق ساخته تشکیل شد که شامل 
ای بود. روایی پرسشنامه در بعد کمی از روایی ظاهری، گزینه 10

محتوایی و سازه استفاده شد و در بعد سازه از همگرا و واگرا به 
ه و مورد تأیید قرار گرفت و در بحث کمک نرم افزار لیزرل استفاد

کیفی از نظرسنجی از افراد خبره استفاده و مورد تأیید قرار گرفت 
تایید شد.  868/0و در بحث پایایی،  آلفای کرونباخ آن با ضریب 

سپس داده ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل 
 قرار گرفتند.

 

 تجزیه و تحلیل داده ها
های توانمندسازی معلمان بر مبنای سند اول : عوامل و مولفه  سؤال

تحول بنیادین آموزش و پرورش چه می باشد؟ با استفاده از روش 
داده بنیاد و تحلیل سواالت مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، 

های ، یافتهMAXQDAافزار محوری و انتخابی با استفاده از نرم
محور هدف اصلی قرار گرفت و با  وتحلیل، حولحاصل از تجزیه

پیوند دادن کدها )کدگذاری باز(، مفاهیم )کدگذاری محوری( 
مشخص شد.نتایج حاصل از تحلیل سواالت مصاحبه نشان می دهد 

مولفه  20عامل اصلی و  6شاخص )گویه( موجود،  107که از میان 
 فرعی قابل شناسایی است، که در اینجا به آنها اشاره می شود؛

 

 

 های شناسایی شده توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. خالصه ای از عوامل و مولفه1جدول 
 تعداد گویه متغیر/ مؤلفه تعداد گویه عامل سازه

ش
ش و پرور

توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموز
 

 14 تحول خواهی
 6 شناخت محیط
 4 سالمت سازمانی
 4 مسئولیت پذیری

 22 بهسازی
 9 مهارت افزایی

 6 توسعه مدیریت مشارکتی
 7 نظارت و ارزیابی

فراهم آوردن زمینه 
 11 یادگیری

 4 اشاعه فرهنگ یادگیری
 4 تامین تجهیزات آموزشی
 3 تامین امکانات مالی

 –عوامل فردی 
 22 سازمانی

 5 شخصیتی
 9 سازمانی
 8 انگیزشی

 13 متعالی سازی
 3 تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی

 3 توسعه ارتباطات سازمانی
 3 تربیت اعتقادی

_________________________________ 
1 Wu 
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 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 4 تاکید بر علمی گرایی

 25 توانمندسازی

 4 معناداری
 4 موثر بودن

 8 خودکارآمدی
 9 احساس شایستگی

سوال دوم: وضعیت مولفه های توانمندسازی معلمان بر مبنای سند 
برای این منظور ابتدا  تحول بنیادین آموزش و پرورش چگونه است؟

شده است. نتایج ( استفاده K-Sاسمیرنوف ) -از آزمون کولموگروف
 اجرای این آزمون به شرح جدول زیر است؛

 

 نتایج آزمون نرمال بودن داده ها. 2جدول

 متعالی سازی توانمندسازی
عوامل فردی 

 سازمانی –
فراهم آوردن 

 بهسازی زمینه
تحول 
 خواهی

 
 

 تعداد 380 380 380 380 380 380

259/6 978/5 774/5 423/5 625/4 447/5 
میانگین                                     

 پارامترها

 انحراف معیار 182/2 367/2 369/2 139/2 145/2 183/2

060/0 062/0 058/0 082/0 079/0 091/0 
کامل                         بیشترین میزان 

 کران باال

060/0 
042/0- 

062/0 
054/0- 

056/0 
058/0- 

058/0 
082/0- 

057/0 
079/0- 

057/0 
091/0- 

مثبت                                         
 تفاوت ها
 منفی

 اسمیرنوف–کولموگروف  zمقدار  476/1 281/1 332/1 937/0 001/1 968/0

 سطح معناداری 026/0 075/0 057/0 344/0 270/0 306/0

مشاهده می شود که سطح معناداری  2با توجه به داده های جدول 
(Sigآزمون نرمال بودن )  و با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها

تک نمونه ای استفاده شد.  tو مقیاس فاصله ای متغیرها از آزمون 

ای در  عوامل در جدول زیر به تفکیک نتیجه آزمون تی تک نمونه
 آورده شده است.

 
 

 تک نمونه ای در عوامل  موثر بر توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش t. آزمون  3جدول 

 

 

T 
 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت 
میانگین 

 ها

 فاصله اطمینان
 میانگین

 حد باال حد پائین

 145/6 936/0 311/0 624/0 /000 379 895/3 شناخت محیط
 015/6 866/0 266/0 566/0 /000 379 619/3 سالمت سازمانی
 892/4 -256/0 -845/0 -550/0 000/0 379 -549/3 مسئولیت پذیری
 139/6 686/0 121/0 403/0 000/0 379 796/3 مهارت افزایی

 215/6 442/0 028/1 735/0 000/0 379 896/3 توسعه مدیریت مشارکتی
 981/6 557/0 129/1 843/0 000/0 379 907/3 نظارت و ارزیابی

 727/5 558/0 037/0 298/0 000/0 379 254/3 اشاعه فرهنگ یادگیری
 749/5 642/0 075/0 358/0 000/0 379 494/3 تأمین تجهیزات آموزشی
 065/6 736/0 160/0 448/0 000/0 379 071/4 تأمین امکانات مالی

 376/6 073/1 549/0 811/0 000/0 379 219/6 شخصیتی
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 085/6 099/1 546/0 823/0 000/0 379 916/5 سازمانی
 886/4 -315/0 -874/0 -594/0 000/0 379 -189/4 انگیزشی

 057/6 770/0 232/0 501/0 000/0 379 672/4 تقویت شان حاکمیتی نظام آموزشی
 198/6 860/0 311/0 585/0 000/0 379 779/4 توسعه ارتباطات سازمانی

 999/5 852/0 232/0 492/0 000/0 379 993/3 تربیت اعتقادی
 961/4 -271/0 -804/0 -538/0 000/0 379 -975/3 تاکید بر علمی گرایی

 096/6 972/0 416/0 694/0 000/0 379 885/4 معناداری
 371/6 120/1 566/0 843/0 000/0 379 962/5 موثر بودن

 279/6 961/0 571/0 849/0 000/0 379 776/5 خودکارآمدی
 359/6 930/0 569/0 837/0 000/0 379 941/5 احساس شایستگی

در راستای عامل تحول خواهی، مولفه   3با توجه به داده های جدول 
(  از نظر معلمان این مولفه در حاضر در 892/4مسئولیت پذیری )

مطلوبی بسر نمی برد.از طرفی مولفه شناخت محیط ) وضعیت 
(  از نظر معلمان این مولفه ها 015/6( و سالمت سازمانی ) 145/6

در حاضر در وضعیت مطلوب بسر می برند .بعالوه در راستای عامل 
(  ، توسعه 139/6بهسازی آموزشی مولفه های مهارت افزایی ) 

(  از نظر 981/6ابی ) ( و نظارت و ارزی215/6مدیریت مشارکتی )
معلمان این مولفه ها در حاضر در وضعیت مطلوب بسر می برند. در 
راستای عامل فراهم آوردن زمینه یادگیری ، مولفه اشاعه فرهنگ 

( و تأمین 749/5( ، تأمین تجهیزات آموزشی ) 727/5یادگیری ) 
(  از نظر معلمان این مولفه ها در حاضر در 065/6امکانات مالی )

 -ضعیت مطلوب بسر می برند.در راستای عامل عوامل فردی و
( از 886/4سازمانی مولفه عوامل انگیزشی موثر بر توانمندسازی )

نظر معلمان این مولفه در حاضر در وضعیت مطلوبی بسر نمی برد.از 
( 085/6( و عوامل سازمانی ) 376/6طرفی مولفه عوامل شخصیتی ) 
ر حاضر در وضعیت مطلوب بسر می از نظر معلمان این مولفه ها د

برند.در راستای عامل متعالی سازی مولفه تاکید بر علمی گرایی 
( از نظر معلمان این مولفه در وضعیت مطلوبی بسر نمی 961/4)

( ، 057/6برد.از طرفی مولفه تقویت شأن حاکمیتی نظام آموزشی ) 
(، از 999/5( و تربیت اعتقادی )198/6توسعه ارتباطات سازمانی ) 

نظر معلمان مولفه های یاد شده در حال حاضر در وضعیت مطلوب 
بسر می برند. در راستای عامل توانمندسازی  مولفه معناداری 

( و احساس 279/6( ، خودکارآمدی )371/6( ، موثر بودن )096/6)
( از نظر معلمان مولفه های یاد شده در حال حاضر 359/6شایستگی )

 برند. در وضعیت مطلوب بسر می
 

 نتیجه گیری
در پاسخ به سؤال اول با استفاده از روش داده بنیاد و تحلیل سواالت 
مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از 

وتحلیل، حول های حاصل از تجزیه، یافتهMAXQDAافزار نرم
، (محور هدف اصلی قرار گرفت و با پیوند دادن کدها )کدگذاری باز

مفاهیم )کدگذاری محوری( مشخص شد. نتایج حاصل از تحلیل 
شاخص )گویه(  107سواالت مصاحبه نشان می دهد که از میان 

مولفه فرعی شامل تحول خواهی شامل:  20عامل اصلی و  6موجود، 

)شناخت محیط، سالمت سازمانی، مسئولیت پذیری(بهسازی شامل: 
نظارت و ارزیابی(فراهم )مهارت افزایی، توسعه مدیریت مشارکتی،

آوردن زمینه یادگیری شامل: )اشاعه فرهنگ یادگیری، تأمین 
تجهیزات آموزشی، تأمین امکانات مالی(عوامل فردی سازمانی شامل: 
)شخصیتی، سازمانی، انگیزشی(متعالی سازی شامل: )تقویت شان 
حاکمیتی نظام آموزشی، توسعه ارتباطات سازمانی، تربیت اعتقادی، 

بر علمی گرایی( توانمندسازی شامل: )معناگرایی،موثر بودن،  تأکید
خودکارآمدی،احساس شایستگی( شناسایی شد. در راستای عامل 

( همسو 18تحول خواهی، با یافته پژوهش  محمدی و همکاران)
است. در راستای مولفه، شناخت محیط، با یافته پژوهش بختیاری 

ازمانی، یافته ای در ( همسو است.در راستای مولفه سالمت س27)
خصوص رد، یا تأیید این یافته، یافت نشد. در راستای مولفه مسئولیت 

( 19 ) متین عسکری و پذیری، این یافته، با یافته پژوهش های کیانی
همسو است. در راستای مولفه بهسازی، با یافته  ( 33 ) و  بیتس

( هماهنگ است. در زمینه 16پژوهش علی محمدی و همکاران )
مولفه مهارت افزایی، این یافته، با یافته پژوهش های کالته سفیری 

( همسو است. در 25(، کاملی و جعفری خیرخواه )21و همکاران)
زمینه مولفه توسعه مدیریت مشارکتی، این یافته، با یافته پژوهش 

 و موسوی ،(24پیروانی نیا و پیروانی نیا ) ( و18 ) های محمدی
است.در راستای مولفه نظارت و ارزیابی،  ( هماهنگ31روان خواه )

( و کاملی و 17و همکاران ) تیمورلوبا یافته پژوهش های شاهزاده 
(  هماهنگ است.در راستای عامل فراهم 25جعفری خیرخواه )

،  آوردن زمینه یادگیری،این یافته، با یافته پژوهش های راتنولو
ین و همکاران (، یانگ، هسه، ل 33 ) (، بیتس30جنیفر و همکاران)

( هماهنگ است. در راستای مولفه اشاعه فرهنگ یادگیری، این 34)
(، 30، جنیفر و همکاران) یافته، با یافته پژوهش های های راتنولو

( هماهنگ است.در 34(، یانگ، هسه، لین و همکاران ) 33 ) بیتس
راستای مولفه تأمین تجهیزات آموزشی، این یافته، با یافته پژوهش 

در  ( هماهنگ است.1398و همکاران ) تیمورلوهزاده های شا
راستای مولفه تأمین امکانات مالی این یافته، با یافته پژوهش محمدی 

( همراستا است.در زمینه عوامل فردی سازمانی این 18و همکاران)
(، 17و همکاران ) تیمورلویافته، با یافته پژوهش های شاهزاده 

(، بختیاری 26احمدی و برزگر)(، 22صمدی میارکالئی و همکاران)
( همراستا 35( و  وو و همکاران )31روان خواه ) و (، موسوی27)
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                  و همکاران ی صمد رضایعل 232

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

است.در راستای  مولفه عوامل شخصیتی، این یافته، با یافته پژوهش 
لین، هماهنگ است.در راستای عوامل  چان و لین هورنگ، هونگ

 و تیمورلوسازمانی، این یافته، با یافته پژوهش های شاهزاده 
(، احمدی و 22(، صمدی میارکالئی و همکاران)17همکاران )

( و  وو و 31روان خواه ) و (، موسوی27(، بختیاری )26برزگر)
( همراستا است.در راستای عوامل انگیزشی، این یافته، 35همکاران )

(، محمدی و 16با یافته پژوهش های علی محمدی و همکاران )
تعالی سازی،یافته ای در ( هماهنگ است.در زمینه م18همکاران)

خصوص رد، یا تأیید این یافته، یافت نشد. در تبیین و تفسیر این یافته 
می توان گفت که معلمان در راستای ارتقاء شایستگی و توانمندی 
شان می بایست خود را از هر بعد مجهز نمایند. زیرا معلمان توانمند، 

موفق تری نیز در زمینه مدیریت کالس موفق ترند و دانش آموزان 
پرورش می دهند. در راستای مولفه تقویت شان حاکمیتی نظام 
آموزشی، یافته ای در خصوص رد، یا تأیید این یافته، یافت نشد.در 
راستای مولفه توسعه ارتباطات سازمانی، این یافته، با یافته پژوهش 

(، کلیا و 25(، کاملی و جعفری خیرخواه ) 18 ) های محمدی
( همسو است. در راستای مولفه 32بالکار)  ، راتنولو،(36همکاران )

و  تیمورلوتربیت اعتقادی، این یافته، با یافته پژوهش شاهزاده 
( همراستا است.در زمینه مولفه تأکید بر علمی گرایی، 17همکاران )

( همراستا است.در 18این یافته، با یافته پژوهش محمدی و همکاران)
یافته، با یافته پژوهش های، مسکین نواز  زمینه مولفه معناگرایی، این

( هماهنگ 23)و عارف نژاد عارف نژاد(، 20و همکاران)
است.درراستای مولفه موثر بودن، این یافته، با یافته پژوهش های، 

( 23)عارف نژادو عارف نژاد(، 20مسکین نواز و همکاران)
 ههماهنگ است.در راستای مولفه خودکارآمدی، این یافته، با یافت

(، کلیا و همکاران 37طباطبایی و یزدچی ) پور پژوهش های، نیلی
( و یانگ، هسه، لین و همکاران  31روان خواه ) و موسوی (،36)

هماهنگ است.در راستای احساس شایستگی، این یافته، با یافته 
عارف نژادو عارف ( و 20پژوهش های، مسکین نواز و همکاران)

به سوال دوم ابتدا پس از مشخص ( هماهنگ است. در پاسخ 23)نژاد
تک نمونه ای استفاده  tشدن نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون 

می توان چنین استدالل کرد که  شد.با توجه به داده های بدست آمده
پاسخدهی معلمان نسبت به وضعیت تحول خواهی در راستای  مولفه 

در وضعیت ( این مولفه در حاضر 892/4مسئولیت پذیری با ضریب )
مطلوبی بسر نمی برد.از طرفی مولفه های شناخت محیط با ضریب 

( این مولفه ها در 015/6( و سالمت سازمانی با ضریب ) 145/6) 
حاضر در وضعیت مطلوب بسر می برند. در راستای مولفه مسئولیت 

( 19 ) متین عسکری و پذیری، این یافته با یافته پژوهش های کیانی
هماهنگ نمی باشد. در تبیین این یافته می توان گفت (  33 ) و  بیتس

که  مسئولیت پذیری اساسی ترین شیوه جهت دهی به فعالیت معلم 
در مدرسه است؛ چرا که از درون فرد سرچشمه می گیرد و یک 
تعهد درونی برای انجام کارها به نحو مطلوب و با حداکثر توانایی 

یافته، با یافته پژوهش است. در راستای مولفه شناخت محیط، این 
( هماهنگ است. در پژوهش حاضر از نظر معلمان، 27بختیاری )

شناخت کافی از محیط نسبت به مولفه های دیگر بسیار 
تأثیرگذارتر است. بنابراین چنین استدالل می شود که معلمان با 

دریافت اطالعات کامل از وضعیت دانش آموزان، وضعیت معلمان 
وجود توانسته اند در جهت اهداف آموزشی و همچنین امکانات م

گام بردارند.در راستای مولفه سالمت سازمانی، یافته ای در خصوص 
رد، یا تأیید این یافته، یافت نشد. در تبیین این یافته می توان چنین 
استدالل کرد که مایلز معتقد است سالمت سازمانی به دوام و بقاء 

ن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان در محیط خود و سازگاری با آ
خود برای سازش بیشتر با آن بستگی دارد. در این زمینه معلمان به 
عنوان رهبر رسمی آموزشی باید بکوشند تا بینش دانش آموزان را 
نسبت به روشهای مختلفی که از طریق افکار و اندیشه های گروهی 

ود حاصل می شود، افزایش دهد و در جریان به وجود آوردن بهب
دائمی کیفیت آموزشی، بکوشند.در راستای بعد وضعیت بهسازی، 

(  ، توسعه مدیریت 139/6مولفه های مهارت افزایی با ضریب ) 
(  981/6( و نظارت و ارزیابی با ضریب ) 215/6مشارکتی با ضریب )

می توان نتیجه گرفت که از نظر معلمان این مولفه ها در حاضر در 
د.در زمینه مهارت افزایی، این یافته، با وضعیت مطلوب بسر می برن

( و کاملی و جعفری 21یافته پژوهش های کالته سفیری و همکاران)
( همسو است. در تبیین این یافته می توان چنین استدالل 25خیرخواه )

ش ده افزایای کرد که در این راستا می توان چنین استدالل کرد که 
ض استوار است که افزایش بر پایه این فر مهارتهای شغلی معلمان

موجب یکنواختی،  امر آموزشتخصصی و ساده سازی کارها در 
خستگی، بیحالی و نارضایی عمومی شده و رفتارهای کاری نامطلوب 
از قبیل غیبت، کم کاری و جابه جایی شغلی را در پی داشت غنی 
سازی شغل با توسعه و گردش شغلی تالش می کنند تا روند تخصصی 

ز طریق واگذاری وظایف مختلف بیش تری که کارکنان سازی را ا
مدعی آن هستند و منجر به اثر بخشی شان خواهد شد، دگرگون 

در زمینه توسعه مدیریت مشارکتی، این یافته، با یافته پژوهش سازند.
روان  و موسوی ،(24پیروانی نیا و پیروانی نیا ) (،18 ) های محمدی

ه ب( هماهنگ است.در تبیین این یافته می توان گفت که 31خواه )
مدیریت مشارکتی دارای ویژگی های خاصی است که  ،اعتقاد رابینز

در اجرای آن افراد در تصمیم گیری مشارکت می کنند. یعنی 
زیردستان در تصمیم گیری سهم به سزایی دارند و در این زمینه با 

 . بنابراین چنین استداللت شریک هستندرئیس مستقیم خود در قدر
می شود که معلمان مدارس می توانند با ترویج روحیه تیمی و 
همکاری در مدارس، بهروه ری و کیفیت را در ابعاد مختلف باال 
ببرند. بنابراین می توان گفت که کاربست مدیریت مشارکتی، در 

ر لمان دپژوهش حاضر در رتبه دوم تأثیرگذاری بر توانمندسازی مع
راستای سند تحول بنیادین سهم دارد. در راستای مولفه نظارت و 

اران و همک تیمورلوارزیابی، این یافته، با یافته پژوهش های شاهزاده 
( هماهنگ است. در تبیین 25( و کاملی و جعفری خیرخواه )17)

این یافته، می توان گفت که از نظر معلمان این مولفه، سومین اولویت 
توانمندسازی آنها دارا می باشد. لذا در این راستا می توان گفت را در 

که مهارت بازخورد گرفتن و نظارت و ارزیابی یکی از مهارتهای 
کلیدی معلمان  است. در بحث توانمندسازی، یکی از پایه های اصلی 
تقویت توانمندسازی، تقویت مهارت نظارت و ارزیابی  است. معلمان 

و بکارگیری مهارتهای نظارت، سطح انگیزه دانش می توانند با تمرین 
آاموزان را باال ببرند و عملکرد آنها را بدون هیچ هزینه ای به 
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باالترین سطح خود برسانند.در راستای بعد توجه بر فراهم آوردن 
( ، 727/5زمینه یادگیری، مولفه های اشاعه فرهنگ یادگیری ) 

( 065/6امکانات مالی )( و تأمین 749/5تأمین تجهیزات آموزشی ) 
از نظر معلمان این مولفه ها در حال حاضر در وضعیت مطلوب بسر 
می برند.در راستای مولفه اشاعه فرهنگ یادگیری، این یافته، با یافته 

(، استالک و 30پژوهش های راتنولو، جنیفر و همکاران)
( 34(، یانگ، هسه، لین و همکاران ) 33 ) (، بیتس38همکاران)
ت. در تبیین این یافته می توان گفت که معلم توانمند، هنر همسو اس

یادگیری را بین دانش آموزان می پروراند و سعی می کند با تدریس 
مناسب و فعال، دانش آموزان را به فعالیت وادار نماید، طوری که 
دانش آموزان به صورت خودکار دنبال یادگیری باشند و حتی برای 

از کتاب مورد نظر باشند. بدین ترتیب  یادگیری دنبال منابع بیش
معلمان می توانند انگیزه یادگیری را بین دانش آموزان تقویت نمایند. 
در زمینه مولفه تأمین تجهیزات آموزشی، این یافته، با یافته پژوهش 

( همسو  است. در تبیین این یافته 17و همکاران ) تیمورلوشاهزاده 
پرورش در تخصیص بودجه می توان گفت که مدیران  آموزش و 

باید دقت الزم را داشته باشند و سعی کنند، بودجه ای که در اختیار 
دارند، به طور مناسب و با توجه به شرایط و نیازهای دانش آموزان 
استفاده کنند. زیرا استفاده از تجهیزات آموزشی پیشرفته می تواند 

برد. مطالب باال ب توان علمی و اعتماد بنفس معلمان را نیز برای انتقال
در راستای مولفه تأمین امکانات مالی، این یافته، با یافته پژوهش 

(، همراستا است. در تبیین این یافته می توان 18محمدی و همکاران)
گفت که تدریس بدون امکانات و تجهیزات به تنهایی کامل نیست. 
این بودجه خصوصا در مناطق محروم تر آذرباجان غربی که اکثرا 

ر دوران محدودیت از امکانات و مشکالت اقتصادی، برای مثال از  د
از شبکه اینترنت نیز محرومند، پیشنهاد می شود که در راستای 
توسعه عدالت آموزشی گامهای موثری برداشته شود. در راستای بعد 

سازمانی مولفه عوامل انگیزشی موثر بر توانمندسازی  -عوامل فردی 
ن این مولفه در حال حاضر در وضعیت ( از نظر معلما886/4)

مطلوبی بسر نمی برد.از طرفی با توجه به بزرگتر بودن میزان 
( و عوامل سازمانی ) 376/6میانگین مولفه عوامل شخصیتی ) 

(  در حال حاضر در وضعیت مطلوب بسر می برند. در راستای 085/6
سو است. ( هم 18 ) مولفه عوامل انگیزشی، این یافته با یافته محمدی

در تبیین این یافته می توان چنین استدالل کرد که از نظر معلمان ، 
در بین مولفه های موثر بر توانمندسازی عوامل انگیزشی در وضعیت 
ضعیفی قرار دارد. لذا توجه مدیران به نیروی انسانی مدرسه از جمله 
معلمان، یکی از ضروریات عصر حاضر است.زیرا معلمان مسئولیت 

و پرورش دانش آموزان و وظیفه خطیر انسان سازی را بر تربیت 
عهده دارند. از این رو توجه به انگیزش باال در معلمان، برای بازدهی 
کار آنها ضروری است.زیرا هر کوشش برای ارتقاء کیفیت در 
مدارس و بهتر اداره کردن آن، مستلزم توجه آنها به نیازهای اساسی 

تا بتوانند به بهبود تعلیم و تربیت و درک انگیزه های آنها است 
دانش آموزان کمک کنند. در زمینه مولفه عوامل شخصیتی، این یافته 

( هماهنگ 2008لین ) چان و لین هورنگ، با یافته پژوهش هونگ
است. در تبیین این یافته می توان گفت که در راستای عوامل موثر 

. یار مهم استبر توانمندسازی معلمان، ویژگیهای شخصیتی آنها بس

معلمان باید از بین کسانی گزینش شوند که دارای تعادل روحی، 
عاطفی و هیجانی باشند. یعنی به موقع بتوانند خشم خود را کنترل 
کرده و صبور باشند. زیرا با دانش آموزانی سر و کار دارند که هر 
کدام دارای شرایط متفاوتی می باشند. بنابراین معلمی توانمند است 

بتواند بر رفتار و گفتار خود مدیریت داشته باشد.در زمینه مولفه که 
و  تیمورلوعوامل سازمانی، این یافته با یافته پژوهش های شاهزاده 

(، احمدی و 22(، صمدی میارکالئی و همکاران)17همکاران )
(، وو و 31روان خواه ) و (، موسوی27(، بختیاری )26برزگر)

تبیین این یافته می توان گفت که  ( هماهنگ است. در35همکاران )
از نظر معلمان این مولفه در رتبه دوم تأثیرگذاری بر توانمندسازی 
آنها را دارد. بنابراین می توان چنین استدالل کرد که با توجه به 
اینکه امروزه معلمان مدارس در محیط پرابهام، پویا و متحول کار 

که با آنها روبرو می می کنند و  در این زمینه تغییرات سازمانی 
شوند، از چنان فشار و نیرویی برخوردار است، که برای آنها چاره 
ای جز انطباق با این تغییرات باقی نمی گذارد.بنابراین شرط موفقیت 
معلمان در عرصه تعلیم و تربیت، اتخاذ یک استراتژی با سبک 
مناسب می باشد. از سوی دیگر، درست است که شرایط برای معلمان 
مدارس همیشه در حال تغییر است و اگر چه تغییر و تحول، ذاتا 
سازنده و خالق است و معموال موجب رشد و تکامل و پیشرفت می 
شود، ولی در مواقعی که تغییر آگاهانه و از روی قصد، در زمینه ای 
خاص به وجود می آید، اغلب به علت اثر مستقیم آن در محیط 

ن از هدف ها و اثرات آن، در مقابل آموزشی و یا عدم آگاهی معلما
تغییر مقاومت نشان می دهند که این مقاومت ها در مجموع از 
سرعت تغییر می کاهد. در غیر این صورت اگر تغییر و تحوالت، را 
مفید و الزمه وجود و حیات بدانند، باید با اتخاذ تدابیر خاص، 

ده موثرند، هماهنگی مطلوب را بین نیروها و عواملی که در این پدی
به وجود آورند. در راستای بعد توجه بر متعالی سازی نظام آموزش 

(  این مولفه در 961/4و پرورش، مولفه تاکید بر علمی گرایی )
وضعیت مطلوبی بسر نمی برد.از طرفی مولفه های تقویت شان 

( ، توسعه ارتباطات سازمانی ) 057/6حاکمیتی نظام آموزشی ) 
(  از نظر معلمان در وضعیت 999/5ادی )( و تربیت اعتق198/6

مطلوب بسر می برند. در راستای مولفه علمی گرایی، این یافته با 
(  هماهنگ نمی باشد. در تبیین 1398پژوهش محمدی و همکاران)

 به متعلق مولفه علمی گرایی، چنین استدالل می شود که آینده

 به بیشتر دارند. دانش اختیار در بیشتری که دانش است معلمانی

 موفقیت و است بیشتر و توانمندی بیشتر احتمال موفقیت معنای

برای  بنابراین رقبا؛ از گرفتن پیشی و رقابت پیروزی در یعنی بیشتر
 به چیدمان اقدام باید معلمان پایدار، رقابتی مزیت حفظ

موقعیت  با مواجهه در تا خود کنند دانش مدیریت راهبردهای
باشند. در راستای مولفه  داشته بیشتری عطافان آینده از برآمده های

حاکمیت نظام آموزشی، یافته ای در خصوص رد، یا تأیید این یافته، 
یافت نشد. در تبیین این یافته می توان گفت که توجه به 
توانمندسازی معلمان می تواند یکی از شاخصهای مهم نظام آموزشی  
 ،باشد.برای دستیابی دانش آموزان به اهداف دانشی، نگرشی و مهارتی
معلمان باید زمینه کار عملی را برای دانش آموزان فراهم 
کنند.مهارت های کشف و طراحی را، که در هدفهای آموزشی به 
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                  و همکاران ی صمد رضایعل 234

 1399تابستان ، 2، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آن تأکید شده است، آموزش دهند تا دانش آموزان بتوانند، به کمک 
اند، کار کردن با مواد واقعی را مهارتها و نگرشهایی که کسب کرده

س فعال دانش آموزان فرصت می یابند، یاد بگیرند.در روشهای تدری
درباره آنچه یاد گرفته اند، بحث کنند، بنویسند و نوشته های خود 
را با تجارب گذشته خویش ارتباط دهند، دانش نو خلق کنند و آن 
را در زندگی واقعی بکار گیرند.در این رویکرد معلم توانمند، نقش 

 ر راستای مولفه توسعهتسهیل کننده و هدایت کننده بر عهده دارند..د
(،  18 ) ارتباطات سازمانی، این یافته ، با یافته پژوهش های محمدی

(، راتنولو، 36(، کلیا و همکاران )25کاملی و جعفری خیرخواه )
( همسو است. در تبیین این یافته می توان گفت که همان 32بالکار)

ست و طور که می دانیم یکی از ابزار بسیار مهم معلم در بیان در
صحیح محتوای آموزشی، قدرت و فن بیان آنها می باشد.معلمی که 
بتواند به درستی با دانش آموزان و کل سازمان مدرسه و عناصر 
آموزشی ارتباط موثر برقرار نماید و منظور خود را به راحتی و شیوا 
و در غالب کلمات و جمله های رسا بیان کند، می تواند دانش آموزان 

کالس نماید و همچنین با مهارتهای غیر کالمی نظیر  را بیشتر جذب
ارتباط چشمی و عاطفی با دانش آموزان می توانند توجه دانش 
آموزان را نسبت به مطالب درسی بیشتر جلب نمایند. تحقیق حاضر 
نشان داد که معلمان  از مهارت توسعه ارتباطات سازمانی 

 ین یافته با یافتهبرخوردارند.در راستای مولفه تربیت اعتقادی، ا
( هماهنگ است.در 17پژوهش شاهزاده تیمورلو و همکاران)

های  مانها وآرراستای تبیین این یافته می توان گفت که تحقق ارزش
جانبه در تمام ابعاد انقالب اسالمی مستلزم تالش همه متعالی

فرهنگی، علمی، اجتماعی و اقتصادی است. احراز عرصه تعلیم و 
ر جانبه کشوهای تعالی پیشرفت همهترین زیرساختتربیت از مهم

و ابزار جدی برای ارتقاء سرمایه انسانی و مادی شایسته کشور در 
های متعالی های مختلف است. به این ترتیب تحقق آرمانعرصه

انقالب اسالمی ایران مانند احیای تمدن عظیم اسالمی، حضور 
آمادگی برای  ها و کسبسازنده، فعال و پیشرو در میان ملت

عالم متقی و معلمان برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو 
در راستای بعد توانمند شدن نظام آموزش و  آزاده و اخالقی است.

( ، 371/6( ، موثر بودن )096/6پرورش، مولفه های معناداری )
( می توان نتیجه 359/6( و احساس شایستگی )279/6خودکارآمدی )

معلمان در وضعیت مطلوب بسر می برند. این یافته  گرفت که از نظر
در راستای مولفه معناگرایی، با یافته پژوهش های، مسکین نواز و 

(هماهنگ است. در 23)و عارف نژاد عارف نژاد( و 20همکاران)
راستای مولفه موثر بودن، با یافته پژوهش های، مسکین نواز و 

هماهنگ است. در  (12)و عارف نژاد عارف نژاد( و 20همکاران)
طباطبایی  پور زمینه مولفه خودکارآمدی، با یافته پژوهش های، نیلی

( 31روان خواه ) و موسوی (،36(، کلیا و همکاران )37و یزدچی )
( هماهنگ است. در راستای 34و یانگ، هسه، لین و همکاران )

مولفه احساس شایستگی، با یافته پژوهش های، مسکین نواز و 
( همراستا است.در تبیین 23)عارف نژادو عارف نژادو ( 20همکاران)

 شناختى روان توانمندسازى کهاین یافته می توان چنین استدالل کرد 
 و کفایت با کار محیط در را خود چگونه افراد که امر این با

 احساس که معلمانی و بوده مرتبط ،کنندمى تلقى باصالحیت

 آمیزموفقیت انجام در هایشانتوانایى مورد در بیشترى شایستگى

 موثر طوربه داشته، رضایت خود کار از بیشتر دارند، کارشان

 آنها کار ترک قصد هستند، متعهد سیستم آموزشی به نسبت بیشتر

معلمانی  سایر به نسبت بیشتر مثبت شغلى عملکرد نیز و بوده کمتر
 .داشت خواهند دارند، کمترى شناختى روان توانمندسازى که

 محدودیتهای پژوهش
تحقیق حاضر از دیدگاه معلمان مدارس آذربایجان غربی انجام -1

شده و باید به نظر معلمان در دوره های دیگر و یا در شهرها و 
 استانهای دیگر با احتیاط تعمیم داد.

می باشد و نتایج آن را  1399این تحقیق محدود به حیطه زمانی  -2
 یگر تعمیم داد.با احتیاط می توان به سالهای د

پراکندگی جامعه آماری و دسترسی محدود به پاسخ دهندگان -3 
در خصوص توزیع و جمع آوری پرسشنامه به ویژه در دوران کرونا 

 و قرنطینه که دسترسی به نمونه آماری را دشوار ساخت.
ابزار اطالعات در پژوهش حاضر، به پرسشنامه محدود شد که -4

بزارهایی مثل مشاهده، نتایج دیگری بدست ممکن بود با استفاده از ا
 می آمد.

از مهم ترین محدودیت های این پژوهش این بود که در حوزه -5
توانمندسازی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین، به عوامل و مولفه 
های ذکر شده محدود شد و ممکن است از دیدگاه صاحبنظران دیگر 

 برسند. در آینده به عوامل و مولفه های دیگری

 
 پیشنهادات کاربردی

مولفه چون در این بررسی مشخص شد که از نظر معلمان -1
( در حاضر در وضعیت مطلوبی 4/ 892مسئولیت پذیری با ضریب )

بسر نمی برد, لذا به معلمان پیشنهاد می شود که در راستای ایفای 
نقش خطیر خود در امر تعلیم و تربیت، حس مسئولیت پذیری خود 

یش دهند. در این زمینه پیشنهاد می شود که آنها ابتدا با اهداف را افزا
آموزش و پرورش و وظایف خود آشنا شوند و سپس آنها را اولویت 

در مسیر اجرای وظایف نظم، تعهد و واقع بندی و مدیریت نمایند. 
 بینی را در نظر داشته باشد. 

های مولفه چون در این بررسی مشخص شد که از نظر معلمان -2
 معلمانتوانمندسازی  شناخت محیط و سالمت سازمانی بر

شخیص قوه ت تأثیرگذار است، لذا به معلمان پیشنهاد می شود که ابتدا
مرحله بعد به تشخیص و سنجش و درک کافی داشته باشد، در 

در مرحله سوم به . مسائل و چالشهای محیط آموزشی بپردازند
م در مرجله چهار. بپردازند تدوین استراتژی برای غلبه بر مشکالت

به راهها و شیوه های بکارگیری راه حلها بپردازند و در مرحله آخر 
به نظارت و ارزشیابی نتایج اقدام نمایند. در راستای سالمت سازمانی 
نیز پیشنهاد می شود که معلمان بکوشند با افزایش روحیه، تعهد 

خود توجه داشته شغلی خود را ارتقاء دهند. به اهمیت جایگاه شغلی 
باشند و همچنین اعتماد و اطمینان نسبت به عناصر آموزشی را 
افزایش و با شرکت در تصمیم گیری های امور مربوط به مدرسه، 

 حس یکپارچگی را در مدرسه گسترش دهند.

در راستای مولفه مهارت افزایی به معلمان پیشنهاد می شود که  -3
ی در راستای ارتقاء توانایی با شرکت در همایش های داخلی و خارج
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های حرفه ای خود مبادرت ورزند. همچنین به مدیران آموزش و 
با طراحی و اجرای دوره ها و  پرورش نیز پیشنهاد می شود که

برای معلمان کارگاه های آموزشی مدیریت کیفیت و توانمندسازی 
اقدامات الزم صورت گیرد، تا توان علمی آنها از طریق آموزش های 

تمر و ضمن خدمت ارتقاء یابد. در راستای کاربست مدیریت مس
با جلب توجه دانش  مشارکتی نیز به معلمان پیشنهاد می شود که

آموزان و سایر عناصر آموزشی، با توسعه سیستم های اطالعاتی و 
شیوه های مشارکتی، روحیه کار گروهی را در کالس ها آشنایی با 

ستای نظارت و ارزیابی به مدیران و محیط آموزشی باال ببرند. در را
آموزش و پرورش و همچنین مدیران مدارس پیشنهاد می گردد؛ که 
نتایج ارزیابی مستمر عملکرد بدست آمده از پرسنل مدرسه به ویژه 
معلمان را به عنوان یکی از مستندات برنامه ریزی آموزشی خود مد 

 نظر قرار دهند. 

به معلمان پیشنهاد می شود در راستای اشاعه فرهنگ یادگیری  -4
که با اجرای عدالت آموزشی در کالس و احترام به حقوق همه 
جانبه دانش آموزان و همچنین با استفاده از تکنولوژی آموزشی 

فه راستای مول.پیشرفته انگیزه به یادگیری را در آنها افزایش دهند
 ،تأمین تجهیزات مالی به مسئوالن آموزش و پرورش پیشنهاد می شود
که به افزایش بودجه آموزشی، بودجه فعالیتهای فوق برنامه و سرانه 
رفاهی دانش آموزان و معلمان، افزایش بودجه اختصاص یافته به 
کتابخانه،تخصیص اعتبارات و بودجه مشخص به منظور تهیه 
امکانات آموزشی و کمک آموزشی متناسب با نیازها، توجه الزم 

قدامات عملی انجام شود. در راستای داشته باشند و در این راستا ا
تأمین امکانات آموزشی به مدیران و مسئوالن در این راستا پیشنهاد 
می شود که، افزایش فضای کتابخانه ها با توجه به استانداردهای 
موجود، توسعه و تجهیز)به روز کردن( فضاهای آموزشی، توجه به 

فزاری متناسب امکانات و تجهیزات مورد نظر سخت افزاری و نرم ا
با نیازهای دانش آموزان و توجه به شرایط فیزیکی کالس از نظر 

آنها را مد نظر قرار دهند و در این زمینه  نور، رنگ، تناسب فضا و ...
 اقدامات الزم صورت گیرد.

چون در این بررسی مشخص شد که از نظر معلمان عوامل  -5
از در حاضر در  (4/ 886انگیزشی موثر بر توانمندسازی با ضریب )

لذا در این زمینه به معلمان پیشنهاد وضعیت مطلوبی بسر نمی برد. 
می شود که با  استفاده از روشهای تدریس فعال و مشارکتی و همچنین 
با اخالق و روحیه خود، انگیزه به یادگیری را در دانش آموزان 

همچنین به مسئوالن آموزش و پرورش نیز پیشنهاد می .افزایش دهند
ود که با در نظر گرفتن حقوق و مزایای کافی، از فشار ناشی از ش

مشکالت مادی معلمان جلوگیری و انگیزه آنها را برای توجه و 
 دقت در امر آموزش و پرورش دانش آموزان باال ببرند.

در راستای عوامل شخصیتی به مسئوالن آموزش و پرورش و -6
معلمان به صالحیت مدیران مدارس پیشنهاد می شود که در انتخاب 

های حرفه ای)از قبیل میزان تحصیالت، هماهنگی رشته تحصیلی با 
زمینه تدریس، میزان تجربه، شرایط سنی، اخالقی و غیره( آنها توجه 
ویژه گردد و معلمانی را انتخاب نمایند که از هر جهت دارای 
 شایستگی باشند. در راستای مولفه سازمانی نیز به مدیران پیشنهاد می
شود که با کاهش تمرکز در تصمیم گیری های مربوط به مدرسه، 

از مشارکت معلمان استفاده نمایند و حق اظهار نظر به آنها در 
چگونگی انجام امور مدرسه داده شود و نسبت به استقرار نظام 

 .پیشنهادها در مدارس اقدام نمایند

 یدچون در این بررسی مشخص شد که از نظر معلمان مولفه تاک-7
حاضر در وضعیت مطلوبی ( در 4/ 961بر علمی گرایی با ضریب )

بسر نمی برد. ؛ لذا به مدیران آموزش و پرورش پیشنهاد می شود، 
که به تشکیل همایش های داخلی و خارجی در راستای ارتقاء توانایی 
های حرفه ای معلمان مبادرت ورزند. همچنین به طراحی و اجرای 

آموزشی مدیریت کیفیت و توانمندسازی دوره ها و کارگاه های 
برای معلمان به منظور ارتقاء کیفیت آموزشی اقدامات الزم صورت 

در راستای مولفه تقویت شأن حاکمیتی نظام آموزشی به معلمان .گیرد
پیشنهاد می شود که با آگاهی دقیق از اهداف آموزشی هر دوره و 

ی زشهای فرهنگهمچنین توجه بر تقویت زبان فارسی و پاسداشت ار
 و اسالمی توانمندی خود را در ارتقاء اهداف آموزشی باال ببرند.

در راستای مولفه معناداری، به معلمان پیشنهاد می شود که در -8
رابطه با اهداف و اصول آموزش و پرورش مقطعی که تدریس می 
کنند، آگاهی پیدا کنند و سپس به همخوانی بین نیازمندی ها، 

رهای خود  اقدام کنند و سعی کنند، از قبل در رابطه ها و رفتاارزش
با تعهدات شغلی خود فکر کرده و تمهیدات الزم برای عمل به 

 وظایف خود پیش بینی کنند. 

در راستای مولفه شایستگی پیشنهاد می شود که مدیران که در -9
انتخاب معلمان به صالحیت های حرفه ای)از قبیل میزان تحصیالت، 

ته تحصیلی با زمینه تدریس، میزان تجربه، شرایط سنی، هماهنگی رش
اخالقی، میزان صبر و حوصله، نحوه تعامل و مهارتهای ارتباطی و 
شخصیتی و غیره( آنها توجه ویژه گردد و معلمانی را انتخاب نمایند 

 که از هر جهت دارای شایستگی باشند. 

شود، که  در راستای مولفه موثر بودن به معلمان پیشنهاد می -10
توانایی و مهارت خود در مدیریت کالسداری، استفاده از شیوه های 
تدریس فعال و مشارکتی متناسب با محتوای دروس و همگام با 
تکنولوژی به روز و ایجاد خالقیت و نوآوری در امر انتقال دانش 

 علمی و عملی دانش آموزان را مورد توجه قرار دهند. 

به معلمان پیشنهاد می شود، بر پرورش نیز  در راستای خودکارآمدی
استعدادهای دانش آموزان و تقویت اراده و تواناییهای ذاتی آنها گام 
بردارند و در مسیر رسیدن به اهداف آموزشی در این مسیر اعتماد 

 به خود داشته باشد.
 پیشنهاد به سایر پژوهشگران

 ارسانجام پژوهش حاضر با همین عنوان از دیدگاه مدیران مد -1
 های آینده پژوهیانجام پژوهش حاضر بر مبنای مولفه -2
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