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change are an effective cover for the realization of psychological 

empowerment of teachers and the model of psychological 

empowerment of teachers based on the document of fundamental 

change includes 10 themes and 66 basic codes. 
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themes and opened new windows of the concept of psychological 

empowerment in the field of education. Intrinsic ability, religious 

insight and value, individual ability and maturity, ability and 

excellence of both the individual and society, competencies and 

competencies, central teacher, educational interaction, educational 

arrangements, scientific co-creation, responsible co-creation and 

support are the new achievements in the field of empowerment. 

Teachers brought. 

 
Authors 

Siavash Salami 1 

Hassan Shahrakipour 2* 

Zolfaghar Rashidi 3 

 

How to cite this article 
Siavash Salami, Hassan Shahrakipour, 

Zolfaghar Rashidi, Teachers' Psychological 

Empowerment Model Arising from the 

Document of Fundamental Change, Journal 

of Islamic Life Style Centeredon Health, 

2020:4(2): 281-292. 

1. PhD Student, Department of 

Educational Management, Roodehen 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 

2. Associate Professor, Department of 

Educational Management, Roodehen 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran (Corresponding Author) 

3. Assistant Professor, Department of 

Educational Management, Roodehen 

Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran. 

 

 

* Correspondence:  

Address:  
Phone:  

Email: hshahrakipour44@gmail.com 

Keywords: Teachers' Psychological Empowerment, Fundamental 

Transformation Document, Empowerment Themes. 

 
 Article History 

Received: 2020/06/25 

Accepted: 2020/09/15 

Published: 2020/09/21 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 12

https://islamiclifej.com/article-1-1016-fa.html


                  و همکاران یسالم اوشیس 282

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

معلمان برخاسته از  یروانشناخت یمدل توانمندساز

 نیادیسند تحول بن
 
 1یسالم اوشیس

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

 
 *2ی پورشهرک حسن
واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یدانش
 مسئول( سندهی)نو رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 3یدیرش ذوالفقار

واحد رودهن، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریگروه مد ار،یاستاد
 .رانیتهران، ا ،یاسالم

 
 چکیده

 یو برازش مدل توانمندساز یپژوهش با هدف طراح نی: افهد
 .اجرا شده است نیادیسند تحول بن یمعلمان بر مبنا یروانشناخت

و بر حسب  یپژوهش کاربرد یاصل یرگیجهتو روش ها:  مواد
از نوع  یاسیق کردیبا رو یو روش پژوهش کم   یفیتوص تیماه
صورت است که به یبر معادالت ساختار یمبتن یهمبستگ یفیتوص

پژوهش  یشده است. جامعه آمار توسط پژوهشگر انجام یشیمایپ
-1400در سال  یغرب جانیمعلمان آموزش و پرورش استان آذربا

یم هیو دو ناح یمنطقه آموزش 22نفر در  37000به تعداد  1399
 یتوانمندساز هایهمایدرون ستیچک ل یرگیابزار اندازه باشد،

 از یحاک یبیترک ییایهمگرا و پا ییاست که روا یروانشناخت
 .سازه است ییایپا یو دارا یدرون یسازگار

د بهبود کارکر یرا برا دیجد یپوشش یالگو کیمطالعه  نیا :هاافتهی
برازش مطلوب است،  هایکرده است. شاخص شنهادیمعلمان پ

شان داد ن جیاست. نتا یبه کل جامعه آمار میقابل تعم جینتا نیبنابرا
 یپوشش دهنده مؤثر نیادیبرخاسته از سند تحول بن هایهیدرون ما

 یمعلمان است و الگو یروانشناخت یتحقق توانمندساز یبرا
شامل  نیادیسند تحول بن یمعلمان بر مبنا یروانشناخت یتوانمندساز

  .است هیکد اول 66 ه،یدرون ما 10
 یقبل هایمدل دییپژوهش ضمن تأ هایافتهی :یرگیجهینت

 دیجد هایهیرا به همراه درون ما ایخاستنگاه تازه یتوانمندساز
در  یروانشناخت یاز مفهوم توانمندساز ایتازه هایچهیارائه داد و در

 یاصل همایدرون نیعرصه آموزش و پرورش گشود بنابرا
نپژوهش با درو نیبار در ا نینخست یبرا یروانشناخت یتوانمندساز

و  یتوانمند ،ینید ییو ارزش گرا نشیب ،یتوانش ذات ؛یفرع هایهمای
 هاتیتوأمان فرد و جامعه، صالح یو تعال یندتوانم ،یفرد یبالندگ
 ت،یربو ت میتعل باتیترت ،یتیتعامل ترب ،یمعلم محور ها،یستگیو شا
را  ایتازه آورددست یتیمسئوالنه و حما ینآفریهم ،یعلم ینآفریهم

  .معلمان به ارمغان آورد یدر عرصه توانمندساز
 

معلمان، سند تحول  یروانشناخت یتوانمندساز :یدیکل گانواژ
 .یتوانمندساز هایهمایدرون ن،یادیبن

 05/04/1399: افتیدر خیتار
 25/06/1399:  رشیپذ خیتار
 hshahrakipour44@gmail.comنویسنده مسئول: * 

 
 مقدمه

های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه های مهم بنگاهاز دغدغه
ایجاد تحول در انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به 

ند، باشند. یک سازمان موفق هست سازمانی که به آن متعلق
فرهنگ سازمانی، اندیشه  هایی باای است مرکب از انسانمجموعه

پذیر سازمان، و اهداف مشترك که با کار گروهی در نظام انعطاف
تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در 

دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان قرار میاختیار مدیریت خود 
-دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. همانای که انجام میو وظیفه

خیزند و های سازمانی بر میها به مقابله با چالشگونه که سازمان
اند، نیاز بیشتری به حمایت و بهبود مستمر را در اولویت قرار داده

شود. ا در کار احساس میکردن آنه تعهد کارکنان و درگیر
وری ثر در جهت ارتقای بهرهؤتوانمندسازی تکنیکی نوین و م

 گیری از توان کارکنان است. این تکنیک سازمان به وسیله بهره
برداری از سرچشمه توانایی انسانی ای که برای بهرههای بالقوهظرفیت

گذارد و در یک شود، در اختیار میکه از آن استفاده کامل نمی
محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از 

کند. سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد می
بع انسانی، به عنوان یک رویکرد نوین شناختی مناتوانمندسازی روان

انگیزش درونی شغل، به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان 
ها برای شکوفایی و فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت

امروزه  های افراد است.ها و شایستگیاستعدادها، توانایی
 زایششناختی کارکنان به عنوان استراتژی افتوانمندسازی روان

ان له سازمأترین مسمین بقای سازمان باید به عنوان مهمأعملکرد و ت
حل را ها، راهشود. در این شرایط بسیاری از سازمانگرفته  در نظر

اند با های توانمندسازی تشخیص داده و کوشش کردهاجرای برنامه
ها بر احساس کارکنان با استفاده از بکارگیری این گونه برنامه

سازی افراد، بر موانع درونی و بیرونی چیره شوند و زمینه توانمند
منابع  .(1) مساعد را برای پرورش کارکنان توانمند فراهم سازند.

هایی است که هر سازمان در ترین داراییترین و با ارزشانسانی مهم
ثرترین راه به دست آوردن مزیت رقابتی در شرایط ؤاختیار دارد. م

توان اذعان نمود ها است. میکارکنان سازمانفعلی، کارآمدترکردن 
-یابی به اهداف سازمانی غیرممکن میکه بدون افراد کارامد دست

باشد. منابع انسانی نقش اساسی در رشد، پویایی، بالندگی یا شکست 
ها دارد. اطالع مدیران منابع انسانی از توانمندسازی نابودی سازمان و

مندی کارکنان، اهمیت حیاتی ضایتبه عنوان ابزاری برای افزایش ر
خالف بیشتر  بر .(2شود)اثربخشی بیشتری را سبب می داشته و

اند خصوصی را مورد مطالعه قرار داده هایپژوهشگران که سازمان
-کید کردهأو در توانمندسازی کارکنان بر انگیزش فردی ت

پژوهشگران در بخش دولتی بر  شناختی(اند)توانمندسازی روان
اند و نقش مهم رها و اقدامات بوروکراسی تمرکز داشتهساختا

ند. اشناختی( توانمندسازی را نادیده گرفته)روان رویکرد انگیزشی
شناختی در عد انگیزشی و روانکه ممکن است این عدم توجه به بُ
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ند س بخش دولتی توانایی ما را برای توسعه توانمندسازی محدود کند.
نه یک شعار، بلکه نقشه راه برای  تحول بنیادین آموزش و پرورش

آموزش و پرورش است و مسیر حرکت جمهوری اسالمی را برای 
رسیدن به ترازی که شایسته نظام مقدس است، ترسیم کرده است و 
برای رسیدن به آنچه که مقام معظم رهبری در آستانه چهلمین 

بخشی سالگرد پیروزی انقالب به عنوان گام دوم مطرح کردند، شتاب
که در  یاهر برنامه .از مسیر سند تحول بنیادین استها آنه تحقق ب

رنظامیهماهنگ با ز دیاست با نیحال تدو آموزش و پرورش در
-برنامه یسند باشد و استقرار آن منوط به اجرا نیمختلف در ا یها

ها و برای کمک به سازمان. ها استرنظامیز نیهر کدام از ا یها
متر ها کاین مفروضه استوار است که سازمان کارکنان این مطالعه بر

 دهند و بیشتربه رفاه انسان و فرآیندهای روانی کارکنان اهمیت می
برداری از کارکنان دارند. با توجه به اهمیت نگاه ابزاری به بهره

ی شناختباالی مسائلی که مطرح شد، تالش برای توانمندسازی روان
-مانهای حیاتی سازانسانی از برنامهاستفاده بهینه از منابع  کارکنان،

 و یمندسعادت یما برا یگردند. همه تالش و زندگها محسوب می
 تیربو ت میهدف تعل نیباالتر نیاست و ا ندهینسل آ یریعاقبت به خ

تواند یاست و آموزش و پرورش فقط م یاسالم یدر نظام جمهور
الن امروز را که بزرگسا یهابچه یبرا یو تعال نیتکو ریس نیبستر ا

که در سند تحول به عنوان  یعامل نیهمترم فردا هستند، فراهم کند.
و معلم است و بدون وجود  یانسان یرویعامل تحقق ساز مطرح شده ن

 یتحقق اهداف سند تحول ط ریمس زهیو با انگ ستهیمعلم شا کی
یم یانسان یروین یستگیر سند تحول صحبت از شاد نخواهد شد.

کند که  جادیا تواندیآموزان را مدانش یرشد و تعال ریکه مس شود
مورد  یهاییطرف، دانش و مهارت و توانا کیها از یستگیشا نیا
ه کار ب یبرا یزشیعوامل انگ گرید یاست و از سو یانسان یروین ازین

 است. تیمورأو انجام م ملو دانش در مرحله ع ییگرفتن توانا
ها از انجام فرآیند که سازمانها نشانگر آن است پژوهش

کنند. افزایش رضایت شغلی اعضا، توانمندسازی منافعی کسب می
بهبود کیفیت زندگی کاری، بهبود کیفیت کاال و خدمات، افزایش 

وری سازمانی، افزایش خالقیت، آمادگی رقابت و جلب اعتماد بهره
اهیم در استفاده از این مف اعضای سازمان از جمله این منافع هستند.

ها به حوزه کاربردی با توجه به نیاز کشور به طور عام و سازمان
ی ییدأتواند تانسانی؛ می وری عواملطور خاص به ارتقای سطح بهره
 فایده دو انسانی منابع توانمندسازی .(3بر ضرورت این موضوع باشد)

 و مندترانگیزه توانمند، دارد: اوالً کارکنان سازمان برای مهم
-می کار به هاچالش رفع برای را خود توان حداکثر و متعهدترند

 زیرا نمایندمی پیشگیری هاچالش از بعضی بروز از دوماً  گیرند؛

 ناتوانایی در ریشه انسانی منابع مدیریت هایچالش از بسیاری

 گیریجهت به مجبور را هاسازمان سو، دیگر دارند. از کارکنان
این پژوهش به دنبال  .(5کند)می  کارکنان توانمندسازی راهبردی

برخاسته از سند تحول  هایمایه. درونمدلی بود که مشخص کند
ا ر های توانمندسازی روانشناختی معلمانتوانند مفروضهبنیادین می
 تأیید کنند.

 خردمایه نظری پژوهش
های شناختی یک ایدئولوژی است که در نظریهنتوانمندسازی روا

شناختی ن(. توانمندسازی روا5اقتصادی و روانی ریشه دارد)اجتماعی، 
مبتنی بر نظریه شناختی اجتماعی بندورا است. بر مبنای این نظریه 

های افراد در مورد سازمان بر پایه تفسیرشان از محیط آن قضاوت
گیرد و برای آن که افراد احساس توانمندی کنند، باید شکل می

د که شرایط برای توانمندسازی آنان خودشان به این ادراك برسن
شناختی برای اولین بار توسط ن(. توانمندسازی روا5فراهم است)

توماس و ولتهاوس وارد متون نظری مدیریت شد. آنان توانمندسازی 
شناختی را به عنوان فرایند انگیزش درونی و مشتمل بر چهار نروا

بودن و حق  حوزه شناختی شامل شایستگی، مؤثر بودن، معنادار
ها، (. ترکیب اثرات این باورها و شناخت7انتخاب تعریف کردند)

دهد. به این معنا که آگاهی شناختی را شکل مینتوانمندسازی روا
داری و کارکنان از مفید و ارزشمند بودن کارشان، حس عمیق معنی

آورد در نتیجه این احساس، خود تأثیر در کار را به وجود می
آوری و انعطاف فرد را برای غلبه بر موانع تحریک آغازگر، تاب

ا شود فرد کار رگری و شایستگی باعث میکند. حس خود تعیینمی
با عالقه و شدت بیشتری انجام دهد و در نهایت احساس قدرتمندی 

-دهد که تالشکه افراد از شایستگی دارند به آنها این اطمینان را می

-ن(. توانمندسازی از منظر روا8د)شوهای آنان به موفقیت منجر می
شناختی ایجاد یک حس درونی در افراد است که بتوانند به طور 

 گیری کنند در این دیدگاه نگرشمستقل در فرایند کاری خود تصمیم
و طرز تلقی افراد از وظایف کاری  نقش آنها در سازمان مدنظر 

ای برای ارتق شناختی یعنی ایجاد شرایط الزمناست. توانمندسازی روا
انگیزه افراد در انجام وظایف، از طریق پرورش احساس شایستگی یا 

(. به عقیده اسپریتزر، توانمندسازی 9کاهش احساس ناتوانی در آنان)
شناختی دربرگیرنده حاالت مهم روانی فرد نسبت به محیط نروا

دار بودن، شایستگی، تأثیر کاری او است که در پنج احساس؛ معنی
(. توانمندسازی 10شوند)یینی و احساس اعتماد خالصه میخودتع
شناختی بیانگر گرایش فرد به سوی وظایف شغلی است که در نروا

ند تواآن افراد توانمند، وضعیت کاری خود را به عنوان موردی که می
د تواننگرند که این امر میاز طریق اقدامات آنها شکل بگیرند، می

(. اسپریتزر به دو دیدگاه 11آنان برانگیزاند) رفتارهای خالقانه را در
مکمل در مورد توانمندسازی اشاره کرده است: رویکرد ساختاری 

ای توانمندسازی مانند تفویض که بر روی شرایط محتوایی یا زمینه
ای هگیری مشارکتی، جریان باز اطالعات و ساختاریاختیار، تصمیم

شناختی که به تجربیات نتحت سازمانی تمرکز دارد و رویکرد روا
(. 12شناختی در محیط کار توجه دارد)نتوانمندسازی از لحاظ روا

شناختی حالتی شناختی است که شاخصه اصلی آن نتوانمندسازی روا
(. اسپریتزر 13حس مهارگری، شایستگی و هدفمندی درونی است)

ه دای انگیزشی مطرح کرشناختی را به عنوان سازهنتوانمندسازی روا
است که شامل چهار بُعد معناداری، شایستگی، خودمختاری و 

شناختی بیانگر انتظارات یا ناثرگذاری است توانمندسازی روا
ای است که بین کارکنان و سازمان استخدام کننده تعهدات نانوشته

شناختی مفهومی است ن(. توانمندسازی روا14آنها وجود دارد)
ی ادراك کارکنان نسبت به محیط کارانگیزشی و شناختی مبتنی بر 
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شان که بر مشارکت و تسهیم قدرت در میان و وظایف محوله
شناختی ن(. توانمندسازی روا5کارکنان در محل کار داللت دارد)

عبارت از داشتن توانایی، اعتماد به نفس، تعهد، اختیار در بهبود 
اثربخش فرایندهای سازمانی به منظور پاسخگویی و ارائه خدمات 

های یابی به اهداف و ارزشها در جهت دستبه ارباب رجوع
شناختی را یه عنوان یک گروه ن(. توانمندسازی روا5سازمان است)

ا شود که فرد بتواند باند که باعث میاز شرایط روحی توصیف کرده
-ن(. توانمندسازی روا15کار و مقتضیات آن رابطه برقرار نماید)

های آنها در رابطه با کاری کارکنان و ویژگیشناختی بر تجارب 
شناختی دربرگیرنده ن(. توانمندسازی روا15کار متمرکز است)

حالت مهم روانی فرد نسبت به محیط کاری است که در پنج احساس 
شود: احساس معنادار بودن، احساس شایستگی، احساس خالصه می

شناختی نزی روا(. توانمندسا16تأثیر، احساس خودتعیینی و اعتماد)
ر شود نه یک متغیبه عنوان یک متغیر پیوسته در نظر گرفته می

هایی چون افزایش (. توانمندی روانی شامل معرف7متضاد و دوگانه)
عزت نفس، استقالل فکری، احساس قدرت و افزایش خود اثربخشی 

شناختی فرایندی است که موجب ن(. توانمندسازی روا17هستند )
های مناسبی حلن شده و کارکنان توانمند قادرند راهرشد کارکنا

برای حل مشکالت پیدا کنند کارکنان توانمند همیشه قدرت 
گیری و عمل در فرایند کاری خود بیشتری برای استقالل، تصمیم

رو، زمان و انرژی بیشتر برای یادگیری، به چالش دارند. از این
خود با دیگر  گذاری دانشکشیدن موارد جدید و به اشتراك

ای هتواند طرحکنند که این امر به نوبه خود میکارکنان صرف می
شناختی، ن(. در توانمندسازی روا18خالقانه بیشتری ایجاد کند)

آگاهی از عالئق شخصی، احساس خودکارآمدی و مسئولیت شخصی 
برای تغییر در روابط اجتماعی و به تبع آن بهبود شرایط اجتماعی و 

(. از طرفی 19باشد)روانی و اجتماعی مطرح می رشد عالئق
های اجتماعی همپوشی تواند با مهارتشناختی، مینتوانمندسازی روا

ی شناختنداشته باشد به طوری که افراد برخوردار از توانمندی روا
(. هدف 19باشند)های اجتماعی باالتری برخوردار میاز مهارت

، بهبود مستمر در عملکرد کل شناختینبلندمدت توانمندسازی روا
های موجود در مدت آن به کارگیری تواناییسازمان و هدف کوتاه
شناختی به سبب تأثیری ن(. توانمندسازی روا20اعضای سازمان است)

حل جدیدی برای مواجهه با که بر افراد و عملکرد سازمان دارد، راه
-یاد می شرایط کنونی دانسته شده و از آن به عنوان امر مقدس

شناختی یکی از راهکارهای مهم برای ن(. توانمندسازی روا21شود)
ها و انطباق با تغییرات خاص است. محیط کار گسترش سازمان

امروز به افرادی نیاز دارد که بتوانند تصمیمات جدیدی بگیرند و 
ای رفتار کنند که اهداف سازمان حل ارائه نمایند و به گونهراه

این امر از طریق توانمندسازی نیروی انسانی محقق  برآورده شود که
گیری از آن، نه تنها تعهد و وفاداری شود و در صورت بهرهمی

کارکنان نسبت به سازمان بلکه احساس اعتماد و اهمیت نیز بیشتر 
(. 22گردد )شود و در نتیجه یک محیط کاری مطلوب ایجاد میمی

یرش شخصی نتایج، احساس مدل کاوه و همکاران دارای شش بُعد؛ پذ
ارزشمند بودن، اعتماد به دیگران، پاسخگویی تیمی، آزادی عمل،  و 

(. به نظر راپیلی 23باشد)انگیزه درونی و اشتیاق شغلی می

توانمندسازی یک مفهوم، یک مجموعه از رفتارها و یک برنامه 
سازمانی است. به عنوان یک مفهوم عبارت است از اعطای اختیار 

یری به مرئوسان، به عنوان یک مجموعه از رفتارها، به گتصمیم
گردان و افراد در تعیین سرنوشت های خودمعنی سهیم کردن گروه

ای خود و به عنوان یک برنامه سازمانی، به کل نیروی کار حرفه
و  ها، دانشفرصت بیشتری برای آزادی، بهبود و بکارگیری مهارت

شان اعطا ح خود و سازمانتوان بالقوه آنان در جهت خیر و صال
های توانمندسازی موجب افزایش احساس تعلق (. برنامه24کند)می

و انگیزش درونی کارکنان جهت بروز رفتارهای مثبت و استقالل 
-شود که این عوامل میهای شغلی میدهی و تنظیم فعالیتدر شکل

 یتوانند منجر به موفقیت سازمان گردند.  از سوی دیگر توانمندساز
(. 25تواند زمینه پذیرش تغییر از سوی کارکنان را فراهم سازد)می

توانمند کردن زیردستان بدان معنی است که آنها تسلط بیشتری بر 
منابع سازمان خواهند داشت. همچنین این فرایند موجب افزایش 

 تواند برگیری در زیردستان خواهد شد که این امر میقدرت تصمیم
ذیرش تغییرات اثرگذار باشد. همچنین آمادگی آنان برای پ

د بر توانکند که میتوانمندسازی به عنوان ابزاری انگیزشی عمل می
رفتارهای کارکنان اثری مثبت داشته باشد. توانمندسازی موجب 

شود که در این شرایط، ایجاد شرایط روانی مثبت در سازمان می
و  ل دارندکنند که بر شرایط کاری خود کنترکارکنان احساس می

های خود را نشان دهند شکل ها و توانمندیتوانند قابلیتبهتر می
شود که کارکنان به گرفتن چنین جو روانی در سازمان موجب می

یابی به بهترین وضعیت ترغیب تغییر شرایط کاری خود و دست
گردند. کارکنان توانمند شده که اکنون دارای شایستگی، قدرت 

هستند و شغل خود را بیش از گذشته بامعنی  اثرگذاری، خودمختاری
ر اندیشند و اگبینند به ماهیت تغییرات و اثرات آن به خوبی میمی

تصور کنند که تغییرات پیامدهای مثبتی برای آنها و سازمان به 
همراه دارد. به آسانی آن را خواهند پذیرفت و حتی سایر افراد را 

د توانمود که این امر مینیز به پذیرش تغییرات ترغیب خواهند ن
موجب کاهش مقاومت سازمانی در قبال تغییر و افزایش اثربخشی 

شناختی در جهت توانا ن(. توجه به توانمندسازی روا26آن گردد)
 ها، تأثیر در یادگیریگیریشدن معلمان به منظور شرکت در تصمیم

ایی ه سزآموزان، توانایی برقرار ارتباط مؤثر و اعتماد، اهمیت بدانش
(. معلم به عنوان هدایت کننده فرایند تعلیم و تربیت، 27دارد)

های نظام تعلیم و مؤثرترین عنصر در تحقق بخشیدن به مأموریت
تربیت است و سازمان آموزش و پرورش برای بقای خود یه 

های مناسب آموزشی توانمندسازی معلمان خود با به کارگیری روش
االدستی، همچون سند تحول بنیادین بر (. در اسناد ب27نیاز دارد)

توانمندسازی معلمان تأکید شده است. سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش، بیان کننده فلسفه تعلیم و تربیت و نقشه راه آموزش و 
پرورش ایران است. این سند با توجه به اسناد باالدستی کشور، الهام 

داف نظام آموزشی انداز نظام جمهوری اسالمی ایران و اهاز چشم
(. در همین راستا، بر اساس سند 28تبیین شده است) 1404در افق 

داز انتحول بنیادین ، سند راهبردی دانشگاه فرهنگیان در افق چشم
و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، اهداف و راهبردهای مبتنی بر  1404

های آموزشی ای، محوریت برنامهتوانمندسازی و بالندگی حرفه
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 285 ... معلمان برخاسته از یروانشناخت یمدل توانمندساز  

 

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

دانشجو معلمان بر حرفه معلمی متمرکز شده است. از آن جمله 
های پنجم )اهداف کالن( و توان بر این موارد اشاره کرد: فصلمی

مبتنی بر اهداف  3ششم سند تحول با عنوان راهبردهای کالن؛ بند 
ابتنای فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد « 6، 5، 4، 3، 2، 1»کالن 

مبتنی بر  6ل برنامه درسی، تربیت معلم، بند ها شامتحولی نظام
های نوین، مندی هوشمندانه از فناوریبهره« 8، 4، 2، 1» اهداف کالن

ارتقای معرفت و بصیرت « 5، 4، 2»مبنی بر اهداف کالن  11بند 
دینی. همچنین ذیل اهداف و راهبردهای کالن دانشگاه فرهنگیان 

ی معلمان و ضرورت استفاده کانون توجه این تأکیدها بر توانمندساز
ها و امکانات برای تربیت معلم آینده، به منظور از تمام توانایی

رو تصور (. از این29کیفیت بخشی در نظام آموزشی عنوان شده است)
ی شناختشود سند تحول بنیادین نقش مهمی در توانمندسازی روانمی

-انندسازی رومعلمان داشته باشد. برای نیل به هدف تعیین مدل توانم

ح به شر های پژوهشسؤال ،خاسته از سند تحول بنیادینبرشناختی 
شناختی معلمان . مدل مناسب توانمندسازی روان1 زیر مطرح شدند.

. برازش مدل توانمندسازی 2بر مبنای سند تحول بنیادین چیست؟ 
ر ب شناختی معلمان بر مبنای سند تحول بنیادین چگونه است؟روان

شناختی توانمندسازی روانهای پژوهش، الگوی مفهومی مبنای سؤال
 نشان داده شده است. 1در شکل

 

 
 پژوهشمدل مفهومی . 1شکل

 
 ها مواد و روش

گیری اصلی پژوهش کاربردی و بر حسب ماهیت توصیفی و جهت
تنی توصیفی همبستگی مبروش پژوهش کم ی با رویکرد قیاسی از نوع 

 گرپژوهشتوسط  پیمایشیصورت که به است بر معادالت ساختاری
آموزش و پرورش جامعه آماری پژوهش معلمان  ت.شده اس انجام

نفر  37000به تعداد  1399-1400در سال  یغرب جانیاستان آذربا
چک گیری اندازه ابزارباشد، منطقه آموزشی و دو ناحیه می 22در 

روایی های توانمندسازی روانشناختی است که مایهدرون لیست
پایایی ترکیبی حاکی از سازگاری درونی و دارای پایایی سازه و  همگرا

نفر براورد  380عداد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به ت است.
ای توانمندسازی مایهدرون 66 چک لیستگیری ابزار اندازه گردید.

 درون مایه اصلی 10پور و همکاران، شامل روانشناختی شهرکی
کد اولیه(،  8کد اولیه(، بینش و ارزش گرایی دینی) 4وانش ذاتی )

کد اولیه(، توانمندی و تعالی توأمان فرد  8و بالندگی فردی) توانمندی
کد اولیه(، معلم  7ها)ها و شایستگیکد اولیه( صالحیت 8و جامعه،)
کد اولیه(، ترتیبات تعلیم و  5کد اولیه(، تعامل تربیتی) 4محوری)
آفرینی کد اولیه(، هم 7آفرینی علمی)کد اولیه(، هم 6تربیت)

با  پرسشنامه روایی محتوایی بود. کد اولیه( 9مسئوالنه و حمایتی)

 توانمندسازی روانشناختی

 توانش ذاتی

توأمان  و تعالی توانمندی

 فرد و جامعه

فردی بالندگی و توانمندی آفرینی علمیهم   

ترتیبات تعلیم و 

 تربیت

 تعامل تربیتی

 آفرینی مسئوالنههم

حمایتی و  

ها و صالحیت معلم محوری

هاشایستگی  

 گرایی ارزشبینش و 

 دینی
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و ارزیابی  نمونه آماریشده در  محاسبه میانگین واریانس استخراج
ها لیل دادهبرای تح .تعیین شده به پایایی ترکیبی جتو بیرونی مدل با

سازی معادالت ساختاری و به منظور تأیید و برازش مدل از از مدل
و  Spss18 افزارنرمریق روش تحلیل عاملی تأییدی از ط

Lisrel8.5  شد.استفاده 
 

 هایافته
معادالت سازی برای بررسی الگوی مفهومی پژوهش، از مدل

-است. مدلاستفاده شده  Lisrel8.5افزار به کمک نرم ساختاری

گیری تحلیل و تفسیر به صورت مدل اندازه معادالت ساختاریسازی 
ها و بارهای نشان دهنده وزنگیری شده است. بررسی مدل اندازه

 باشد. عاملی متغیرهای مکنون توانمندسازی روانشناختی می
شود که آیا مفاهیم نظری گیری تعیین میدر مرحله تحلیل مدل اندازه

 گیریبه درستی توسط متغیرهای مشاهده شده )چک لیست( اندازه
ردد. گمی اند یا خیر. برای این منظور روایی و پایایی آنها بررسیشده

 ها( و سازگاریهای متغیر مکنون)سازهبرای تعیین پایایی از شاخص
درونی )پایایی سازه( و برای روایی از روایی همگرا استفاده شده است. 

با   SEMهای متغیر مکنون، در مدلپایایی هر یک از شاخص
شود. ارزش هر یک از میزان بارهای عاملی هر شاخص مشخص می

ر تبایست بزرگهای متغیر مکنون مربوطه میاخصبارهای عاملی ش
ها مشخص گردید همه باشد. با بررسی شاخص 5/0یا مساوی
گیری باشند. برای اندازهمی 5/0ها دارای بار عاملی بیش از شاخص

پایایی سازه، از دو شاخص پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ 
باشد.  7/0تر یا مساوی ها باید بزرگاستفاده شد. مقدار این شاخص

 1مقدار پایایی سازه برای هر یک از متغیرهای مکنون در جدول 
 نشان داده شده است.

ر تهای استخراجی برای تمامی متغیرها بزرگمقادیر میانگین واریانس
گیری از روایی همگرای مناسب باشد. بنابراین مدل اندازهمی 5/0از 

متغیرهای مکنون از  AVEبرخوردار است. از طرف دیگر مقدار 
ها هتوان بیان کرد که سازرو، میمقدار همبستگی آنها بیشتر است. از این

های دیگر دارند های خود نسبت به سازهدر مدل، تعامل بیشتری با سازه
 و روایی واگرای مدل در حد مناسبی است.

 
 

 
 های توانمندسازی روانشناختیسنجی چک لیست درون مایهاعتبار و اطمینان. 1جدول

 تعداد کدهای اولیه درون مایه
روایی 
AVE 

 آلفای کرونباخ CR پایایی ترکیبی

 80/0 54/0 50/0 4 توانش ذاتی

 76/0 50/0 50/0 8 بینش و ارزش گرایی دینی

 85/0 70/0 53/0 8 و بالندگی فردی توانمندی

 81/0 50/0 51/0 8 فرد و جامعه توانمندی و تعالی توأمان

 83/0 50/0 51/0 7 هاها و شایستگیصالحیت

 88/0 50/0 50/0 4 معلم محوری
 86/0 50/0 52/0 5 تعامل تربیتی

 84/0 51/0 53/0 6 طرح کلی تعلیم و تربیت
 85/0 56/0 50/0 7 آفرینی علمیهم

 79/0 54/0 51/0 9 آفرینی مسئوالنه و حمایتیهم

برای آزمون الگوی مفهومی پژوهش، الزم است از صحت الگوهای 
های توانمندسازی روانشناختی اطمینان حاصل مایهگیری دروناندازه

های پژوهش با رویکرد تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول با شود. یافته
الگوهای های برازش نشان داد شاخص Lisrel8.5افزار نرم

های توانمندسازی روانشناختی از صح ت مایهگیری دروناندازه
گیری مناسب و های اندازهاطمینان الزم برخوردار هستند و الگو

دهد نشان می 3کلیه اعداد و پارامترهای الگو معنادار است. جدول
شاخص کای دو بهنجار یا نسبی که از تقسیم ساده مقدار کای دو بر 

های عمومی در شود و یکی از شاخصحاسبه میدرجه آزادی م
قرار  3های برازش است، در بازه مطلوب کمتر از محاسبه شاخص
نیز کمتر از  ریشه میانگین مجذور باقیمانده RMRدارد. مقدار 

است. مقدار  08/0نیز کمتر از  RMSEAاست. مقدار  05/0
 های برازندگی نیز به ترتیب بیشترشاخص AGFIو  GFIبرازش 

 هایدرصد است که مقادیر مطلوبی هستند. بنابراین شاخص 90از 
 نیکویی برازش مطلوب و حاکی از تأیید مدل پژوهش است.
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 توانمندسازی روانشناختیگیری اندازهمدل گیری اندازهمدل : ضرایب معناداری 2نگاره

 

 
 توانمندسازی روانشناختیگیری اندازه مدل  t- valu: ارزیابی برازش مسیر بر اساس آماره3نگاره

گرایی بینش و ارزش :2TSE ،توانش ذاتی: 1TSE: 3و2در نگاره 
توانمندی و   :4TSEو بالندگی فردی، توانمندی: 3TSEدینی، 

ها، ها و شایستگیصالحیت :5TSE ،تعالی توأمان فرد و جامعه
6TSE : ،7معلم محوریTSE : ،8تعامل تربیتیTSE : ترتیبات

آفرینی هم: 10TSEآفرینی علمی، هم: 9TSEتعلیم و تربیت، 
 مسئوالنه و حمایتی است.

 

دهد. مدل اصلی پژوهش را نشان می ،گیریبنابراین این مدل اندازه
ای از های نمونهحمایت دادهاین مدل تحلیل عاملی تأییدی است که 

سازد. پس از های پژوهش هموار میآن، راه را برای آزمون مفروضه
 ،توانمندسازی روانشناختیهای مایهاطمینان از قابل قبول بودن درون

های پژوهش از طریق مدل معادالت ساختاری به کمک مفروضه
 افزار لیزرل آزمون شد.نرم
 

 گیری )تحلیل عاملی مرتبه اول(اندازه های برازش مدل: شاخص2جدول
نسبت مجذور خی دو  هاشاخص

 به درجه آزادی
(/df2X) 

ریشه دوم میانگین 
خطای  برآورد 

(RMSEA) 

شاخص 
نیکویی 
برازش 

(GFI) 

شاخص نیکویی 
برازش تعدیل 

 (AGFIشده )

ریشه میانگین 
مجذور 
باقیمانده 

(RMR) 
 05/0 85/0 91/0 07/0 53/1 توانمندسازی روانشناختی

ها نتایج نشان داد توانمندسازی روانشناختی از ده با آزمون مفروضه
و  ؛ توانش ذاتی، بینش و ارزش گرایی دینی، توانمندیمایهدرون

ا هبالندگی فردی، توانمندی و تعالی توأمان فرد و جامعه، صالحیت

ها، معلم محوری، تعامل تربیتی، ترتیبات تعلیم و تربیت، و شایستگی
شاخص تشکیل  66آفرینی مسئوالنه و حمایتی و آفرینی علمی، همهم

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

 ون مدل پژوهشآزمنتایج حاصل از : 4جدول 
 تأیید یا رد مفروضه T ضریب مسیر متغیرها

 تأیید 51/6 61/0 توانمندسازی روانشناختی ← توانش ذاتی
 تأیید 70/6 62/0 توانمندسازی روانشناختی ← بینش و ارزش گرایی دینی

 تأیید 82/7 70/0 توانمندسازی روانشناختی ← و بالندگی فردی توانمندی
 تأیید 20/7 66/0 توانمندسازی روانشناختی ← توأمان فرد و جامعهتوانمندی و تعالی 
 تأیید 48/7 68/0 توانمندسازی روانشناختی ← هاها و شایستگیصالحیت

 تأیید 28/7 67/0 توانمندسازی روانشناختی ← معلم محوری
 تأیید 90/5 56/0 توانمندسازی روانشناختی ← تعامل تربیتی

 تأیید 44/8 74/0 توانمندسازی روانشناختی ← طرح کلی تعلیم و تربیت
 تأیید 42/6 60/0 توانمندسازی روانشناختی ← آفرینی علمیهم

 تأیید 63/7 69/0 توانمندسازی روانشناختی ← آفرینی مسئوالنه و حمایتیهم

 گیرینتیجه
با توجه به اهمیت توانمندسازی و نقش مهم روانشناختی در آن، 

توانمندسازی  هدف پژوهش سعی در بررسی جامع مفهوم
جا که از آنبود.  سند تحول بنیادیناز زوایه دید روانشناختی 

ای در مورد توانمندسازی روانشناختی در حوزه مطالعات گسترده
ژوهش در ارائه مدل انجام نشده است. در این پ آموزش و پرورش

توانمندسازی روانشناختی با استفاده از الگوها و چارچوب نظری و 
های پیشین، با آزمون و اعتباریابی، مدل ابعاد متنوع و متمایز از مدل

جدید توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر سند تحول بنیادین آشکار 
های مشابه در پژوهشکه  کنداستدالل می هاین مطالعشد. 

توانمندسازی روانشناختی از منظر سند تحول بنیادین بررسی نشده و 
های تازه توانمندسازی روانشناختی یافت نشد. در این پژوهش روزنه

 پوشش دهنده مؤثری بنیادین های برخاسته از سند تحولدرون مایه
 الگویاست و یک توانمندسازی روانشناختی معلمان برای تحقق 

 پیشنهاد کرده است. معلمان کارکردهبود جدید را برای ب پوششی
ی را اخاستنگاه تازه توانمندسازی های قبلیها ضمن تأیید مدلیافته

ای از های تازهدریچه وجدید ارائه داد  هایدرون مایهبه همراه 
در عرصه آموزش و پرورش گشود توانمندسازی روانشناختی مفهوم 
ر انشناختی برای نخستین بامایه اصلی توانمندسازی رودرونبنابراین 

-های فرعی؛ توانش ذاتی، بینش و ارزشمایهدر این پژوهش با درون

و بالندگی فردی، توانمندی و تعالی توأمان فرد  گرایی دینی، توانمندی
ها، معلم محوری، تعامل تربیتی، ها و شایستگیو جامعه، صالحیت

 آفرینی مسئوالنه وآفرینی علمی، همترتیبات تعلیم و تربیت، هم
ای را در عرصه توانمندسازی افراد )معلمان( آورد تازهحمایتی دست

 به ارمغان آورد. 
مبانی نظری و ادبیات پژوهش تبیین کننده این است که توانمندسازی 

های شایستگی، مؤثر بودن از دیباچه نظری روانشناختی صرفاً مؤلفه
های دولتی ماد را در سازمانیا اثربخشی، خودمختاری، معناداری و اعت

اند. های اجرایی شناسایی و مشخص کردهو غیر دولتی و دستگاه
های پیشین در رابطه با توانمندسازی متغیرهای محدودی در پژوهش

ا هتوان به تواناییخورد که از جمله آنها میروانشناختی به چشم می
 پذیری،تها، ادراکات، انگیزشی، استعدادها، مسئولیو شایستگی

اشاره کرد. واضح  شخصیت نیروی انسانی، رضایت شغلی و مهارت
ها و ها و پارادایمها در پرتو رهیافتاست که به کارگیری شاخص

های نوین کاربردی برخاسته از اسناد از جمله سند تحول بنیادین مدل
 مؤثر و کارآمد خواهند بود.

مان از منظر سند های توانمندسازی روانشناختی معلنتایج مفروضه
 تحول بنیادین، ده درون مایه آن را تأیید کرد.

درون مایه توانش ذاتی پوشش دهنده مؤثری بر توانمندسازی 
ش و شود بینروانشناختی معلمان است. در تبیین این یافته بیان می

گرایش درونی، نیروی عقل و اختیار و اراده خویش، شکوفایی فطرت 
پرورش و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت  و استعدادهای طبیعی خود،

 توانند تعیینهای تازه حاصل از یافته پژوهش میبه عنوان درون مایه
 کننده توانش ذاتی معلمان باشند.

گرایی دینی پوشش دهنده مؤثری بر درون مایه بینش و ارزش
ای هتوانمندسازی روانشناختی معلمان است. بنابراین تبیین یافته

این است که پیروی آگاهانه و اختیاری از نظام معیار  حاصل بیانگر
-ای امین و بصیرت دینی، کیفیت فرصتدینی، ارتقاء معرفت و اسوه

های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسالمی، آراستگی به فضائل 
های اخالقی اسالمی، تعمیق تربیت و آداب اسالمی، باور به ارزش

اخالقی، تقویت اعتقاد و التزام به  -انقالبی و سیاسی و تعالی عبادی
های انقالب اسالمی، رشد و تعالی معنوی و اخالقی و انسجام ارزش

-های تازه حاصل از یافته پژوهش میاجتماعی به عنوان درون مایه

 توانند تعیین کننده بینش و ارزش گرایی دینی معلمان باشند.
ثری بر و بالندگی فردی پوشش دهنده مؤ درون مایه توانمندی

توانمندسازی روانشناختی معلمان است. تبیین این یافته بیانگر درون 
ای و های جدید؛ پتانسیل علمی و آموزشی و پرورشی و حرفهمایه

های تربیتی، اعتقادی، تخصصی فردی، به روزرسانی توانمندی
توانمندی الزم در خلق آثار فرهنگی و هنری، تالش و توفیق و بهبود 

خود، خودارزیابی، مسئول و پاسخگو نسبت به  مستمر موقعیت
های نظارت و ارزیابی بیرونی، مواجهه فعال و آگاهانه با چالش

رو در چارچوب نظام معیار اسالمی، کسب تجربیات واقعی از پیش
ای است حرفه –های آموزشی، بالندگی شغلیکالس درس و محیط
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توانند در و بالندگی فردی هستند و می که مُعر ف توانمندی
 توانمندسازی روانشناختی مؤثر و مفید و سازنده باشند.

درون مایه توانمندی و تعالی توأمان فرد پوشش دهنده مؤثری بر 
توانمندسازی روانشناختی معلمان است. به منظور تبیین این یافته، بر 

های نوین احصاء شده؛ برخورداری از روحیه تعلیم جمعی درون مایه
و بالندگی معنوی و اخالقی، برخورداری از مهارت و تربیت جامع 

مورد نیاز جامعه، ارتقاء شأن و منزلت و جایگاه فرهنگی و 
ای، توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی اجتماعی و حرفه

، تصمیم معطوف به عمل صالح، رعایت حیا، عفاف و پوشش مناسب، 
ای جمعی های حرفهیتوسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمند

های میان معلمان، ارتباط مهرورزانه با جامعه معطوف به ارزش
سازی و تبادل انسانی و اخالقی، محبت و اطاعت از خدا، بومی

آوردها در سطح محلی و ملی گویای توانمندی و تجارب و دست
 گردد.تعالی توأمان فرد و جامعه تأکید می

ها پوشش دهنده مؤثری بر ها و شایستگیدرون مایه صالحیت
توانمندسازی روانشناختی معلمان است. برای تبیین این یافته درون 

ای در رویارویی ای و عام حرفههای پایههای بدیع؛ شایستگیمایه
مسئوالنه و خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی، توسعه مستمر 

ی و انقالب -اعتقادی، عمومی -اخالقی، دینی -های شخصیتیشایستگی
تخصصی ، شایستگی حفظ و ارتقای سالمت فردی و  -ای حرفه

بهداشت محیطی، جذب و تربیت معلمان مستعد، آگاه و متعهد و 
کارآمد، گزینش مدیران بر اساس شایسته ساالری و پیشگامی آنان 

ای معلمان های حرفههای الهی و انسانی، انطباق شایستگیدر ارزش
های جذب های مناسب ارتقاء شیوهسیاستدر سطح ملی و جهانی، 

توانند توانمندسازی روانشناختی را و تربیت و نگهداشت معلمان می
 های معلمان تحقق بخشند.ها و شایستگیبا درون مایه صالحیت

درون مایه معلم محوری پوشش دهنده مؤثری بر توانمندسازی 
 روانشناختی معلمان است. با تبیین واضح این یافته، 

گذار و های حضور فعال و مؤثر در نهادهای سیاستمایهدرون
ی و های تربیتساز فرادستی، مشارکت فعال و مؤثر در برنامهتصمیم
ریزی درسی های پرورشی مدارس، مشارکت مؤثر در برنامهفعالیت

در سطح مدرسه، کارآموزی و کارورزی دانشجو معلمان در کنار 
 الزم تشخیص داده شد.تربیت معلم، برای معلم محوری 

درون مایه تعامل تربیتی پوشش دهنده مؤثری بر توانمندسازی 
-روانشناختی معلمان است. در تبیین این یافته واضح است درون مایه

ها، اردوهای آموزشی و های آمادگی معلمان با برگزاری دوره
توجیهی در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی جامعه، ارتقای نظام 

ای با تأکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو معلمان با حرفه تربیت
مدارس و نهادهای علمی و پژوهشی، تالش در ثبات مدیریت در 

 هایمجموعه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، مشارکت دانشگاه
های علمیه با دانشگاه فرهنگیان در تربیت تخصصی و برتر و حوزه

ای اجتماعی برای اعتالی های و دینی، امکانات و فرصتحرفه
توانند نشان دهنده تعامل فرهنگ عمومی در تکریم مقام معلم می

 تربیتی معلمان باشند.
درون مایه طرح کلی تعلیم و تربیت پوشش دهنده مؤثری بر 
توانمندسازی روانشناختی معلمان است. این یافته را می توان این گونه 

بندی علمی و تربیتی معلمان، های نظام رتبهتبیین کرد درون مایه
 سازیاستفاده از نظام دوری در سازماندهی معلمان، تعیین و متناسب

ساعات و روزهای آموزشی در طول هفته، ساماندهی ساعات کار 
مربیان برای حضور تمام وقت در مدارس، ساماندهی تقویم سال 

سازی تعطیالت، ساماندهی مناسب تحصیلی با تأکید بر بهینه
ت و امکانات رفاهی و رفع مشکالت مادی و معیشتی معلمان خدما

 سازند.طرح کلی تعلیم و تربیت را آشکار می
آفرینی علمی پوشش دهنده مؤثری بر توانمندسازی درون مایه هم

-شود درون مایهروانشناختی معلمان است. این یافته این طور بیان می

-حیات طیبه، فرصتیابی به آموزی در دستهای ارتقاء جایگاه علم

های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری 
های الگوی تدریس برتر، روحیه علمی خال ق و نوآوری و جشنواره

ای تربیت محور، انگیزه ارتقای کارآفرینی، آموزش تخصصی و حرفه
ی اشغلی بر اساس نظام معیار اسالمی، تقویت انگیزه و مهارت حرفه

های معنوی و مادی و هویت ادگیری مداوم، تقویت انگیزهبرای ی
 آفرینی علمی هستند.گر همای روشنحرفه

آفرینی مسئوالنه و حمایتی پوشش دهنده مؤثری بر درون مایه هم
توانمندسازی روانشناختی معلمان است. تبیین این یافته حاکی از آن 

ری حقوق و های حمایت معنوی و مادی و برقرااست که درون مایه
دستمزد در دوران تحصیل، جبران خدمات و تأمین رفاه نیروی 
انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن 
آنان، شناسایی استعدادهای برتر و هدایت آنها به ادامه تحصیل، 

ها و بر اساس های مبتنی بر شایستگیسازی نظام پرداختبهینه
یت از پژوهشگران فعال و مجر ب و تسهیل در رویکرد رقابتی، حما

-بندی معلمان، توجه متوازن به ساحتادامه تحصیل با توجه به رتبه

های تعلیم و تربیت، اصالح قوانین و مقررات موجود استخدامی، 
ای ههای تخصصی با مشارکت دستگاهمالی و اداری متناسب با حرفه

های پژوهشی معلمان، ذیربط، اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت
فرینی آارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذیربط بیان کننده هم

 مسئوالنه و حمایتی هستند.
 

 تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از رساله دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد رودهن است.
 محل تأمین بودجه؛ منابع مالی وجود نداشت.

 
 تضاد منافع

 نویسندگان هیچ گونه تعارض منافع ندارند.
سهم نویسنده در نگارش مقاله؛ نویسندگان به طور مساوی در 

سازی برای چاپ مشارکت مطالعه، تحلیل و تدوین و اصالح و آماده
 داشتند.
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