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 رويكردهاي نوين آموزشي

 دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
 ۱۳۸۹ ، پائيز و زمستان ۱۲ سال پنجم، شمارة دو، شمارة پياپي

 ۲۳ - ۴۰ ص

 بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه آن با بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه آن با
 هاي فرهنگ سازماني مدرسه هاي فرهنگ سازماني مدرسه لفه لفه مؤ مؤ

 ∗ دانشگاه فردوسي مشهد شد مديريت آموزشي عفت توانايي شاهرودي، كارشناس ار

 بهروز مهرام، دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد
bmahram@um.ac.ir 

 چكيده

 هـاي آن در اين مطالعه كه با هدف بررسي توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطـة آن بـا فرهنـگ سـازماني و مؤلفـه
 شـده هاي سازماني در جهت افزايش توانمندي كاركنان ارائـه سازي هرچه بيشتر مؤلفه راهكارهايي براي بهينه انجام شده،

 زماني قلمرو . است انجام شده همبستگي روش پيمايشي و دو تلفيقي از روش توصيفي و استفاده از با ، پژوهش اين . است
 جامعـه آمـاري ، مشـهد پرورش آموزش و ۴ ناحيه بتدايي مقطع ا ليه معلمان ك . بوده است ۱۳۸۶ - ۸۷ پژوهش سال تحصيلي

 دو نيـاز از طريـق هـاي مـورد داده . اسـت بـوده نفـر ۱۴۴ حجم نمونه اين پژوهش برا بـر بـا . اند اين پژوهش را تشكيل داده
 ي آمـار هـاي ازطريـق آزمـون آوري شـده و جمـع ۰ / ۸۹ و فرهنگ سازماني با پايايي ۰ / ۹۰ توانمندسازي با پايايي پرسشنامه
 مون مقايسه دو ميانگين مستقل تحليل شده و آز با يك ارزش ثابت گانه، همبستگي پيرسون، مقايسه ميانگين چند رگرسيون

 و تفاوت معناداري ميان متوسط بيشتراست پژوهش، از مدارس مورد وضعيت توانمندي معلمان در ها، براساس يافته . است
 اي رابطـه داراي هاي فرهنـگ سـازماني، مؤلفه همة درحالي كه . ندارد توانمندي معلمان بر اساس جنسيت وجود هاي نمره

 توانمندي معلمان تنها از طريق ه كه نمر نشان داد ، نتايج ه است بود پژوهش نمره توانمندي معلمان مورد دار با معني مستقيم و
 . اطمينان قابل پيش بيني است ۰ / ۹۵ مؤلفة خطرپذيري و با

 ان معلم ، مقطع ابتدايي ني، توانمندسازي، فرهنگ سازما : هاي كليدي واژه

نويسنده مسئول ∗
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٢٤

 دمه مق
 ناچارنـد كـه ، هـاي احتمـالي فرصت از استفاده محيطي و ها براي مقابله با تهديدهاي سازمان

 نقـاط قـوت خـود را نقاط ضـعف را تـرميم و هاي دروني خود را شناخته، انمندي ها و تو ظرفيت
 يعنـي ؛ ويژگـي فرهنگـي مهـم چهـار . ) ۲۰۰۸ ، ۲ به نقل از،يلماز و ارگـون ( ۱ دنيسون . تقويت كنند

 كـه دانسـته اسـت ي ي تنـاقض هـا بـه عنـوان را رسـالت درگيري، همـاهنگي، انطبـاق پـذيري و
 سازي سوي ديگر، توانمند از . تحت تأثير قرار مي دهند هاي مدرن را براي عملكرد مؤثر سازمان

 ه نظـام كـاهش سلسـله مراتبـي ب ، مديران گيري سلسله مراتبي از سوي به حركت از نظام تصميم
 بـه نقـل از ( ۳ وگيلبـر اسـبورن هاي پايين اشـاره دارد؛ چنانكـه گيري از سوي رده تصميم كنترل و

 بـه جـاي ، تقاضـاي مشـتري ر تأكيـد بـ را ساالري بهترين راه براي كاهش ديوان ) ۲۰۰۲ ، ۴ شلتون
 . مي دانند سازي كاركنان تقاضاي مديريت و از طريق توانمند

 ) ۱۳۸۷ ، مهرام، سـعيدي رضـواني و آقامحمـديان، به نقل از مقيمي ( ري قوشجي جعف به زعم
 در جهت بهبـودي بوده، سازمان ها نبايد در انتظار موج باشند، بلكه بايد خود منبع موج و تحول

 هاي آشكار و پنهـان در هاي تكنولوژيك و رقابت وجود تغييرات سريع ، پيشرفت . خود بكوشند
 يـك ، تـوان افزايـي . سازي را بـيش از پـيش آشـكار سـاخته اسـت توانا دنيا، اهميت و ضرورت

 مزيـت راهبـردي و هـم بـراي كاركنـان ، هـا سازمان ثر و پيشگام است كه هم براي ؤ تكنولوژي م
 . سـت ها سـازمان ها در كاميـابي و ناكـامي مشاركت اعضاي گروه ابزار نمايد و مي فرصت ايجاد

 شكل گيري مديريت مشاركتي در سازمان هـاي دولتـي مصوبه معتقد است كه ) ۱۳۷۸ ( رهنورد
 اين مصوبه بر توجه به نقـش مشـاركت كاركنـان . ) ۸۲ ص ( ۵ گردد باز مي ۱۳۷۷ ايران، به شهريور

 كـاري كاركنـان افزايش رضـايت و تـوان در باال بردن كارايي و اثربخشي دستگاه هاي دولتي و
 . تأكيد دارد

1 Denison 
2Yilmaz & Ergun 
3 sborne & Gaebler 
4Shellton 

شوراي عالي اداري ۱۳۷۷ / ۶ / ۷ مورخ ۱ / ۱۲ / ۸۷۸۴ مصوبه شماره - ۵
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 ۲۵ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 تعريف متخصصان سـازمان و مـديريت ) ۲۰۰۱ ( ۱ ، كارلوس و راندولف بالنچارد در حالي كه
 گيري بـه مبتني بر تفويض اختيار و قدرت تصميم ۱۹۹۰ از توانمند سازي نيروي انساني را تا دهه

 اند، تر سازمان و سهيم كردن آنان در اطالعات و دسترسي در منابع سازماني دانسته هاي پايين رده
 عنوان استفاده هر فرد از سـليقه و قضـاوت خـويش توانمندسازي را به ) ۲۰۰۶ ( ۳ و سوچو ۲ ها ايرنه

 ابعـاد توانمندسـازي را شـامل ) ۲۰۱۰ ( تـن و كمـرون و . اند در انجام كارها و وظايف معني نموده
 ، ۴ ا بانـدور ( باور شخص از انجام موفقيت آميز امور محولـه ): خودكارآمدي ( پنج مؤلفه شايستگي

 و كـن ۵ ولتهـوس ( شـغلي مهـم و بـا ارزش احساس فرد از تعقيـب اهـداف : ؛ معنادار بودن ) ۱۹۹۷
 وتـن و ( استقالل در انجام و تنظـيم فعاليـت هـا و داشتن آزادي عمل : ؛ خودمختاري ) ۱۹۹۰ ، ۶ نت

 نتـايج راهبـردي، اداري و احساسـي از فـرد كـه بـر اثرگـذاري بـر : ؛ اثرگـذاري ) ۲۰۱۰ كمـرون،
 اطمينان از رفتار منصـفانه كه به : ؛ و اعتماد ) ۱۹۹۰ ، و كن نت ولتهوس ( عملياتي شغل داللت دارد

 وتــن و كمــرون؛ بــه نقــل از ( و صــادقانه كاركنــان و احســاس امنيــت شخصــي آنهــا اشــاره دارد
 . اند ، معرفي نموده ) ۱۳۸۴ : عبدالهي

 به ارائـه شـواهدي مبنـي بـر توانمنـدي و اثربخشـي مسـتقل ) ۲۰۰۸ ( ۷ ، هاگس، و نرمان وي آ
 بـه زعـم . نـد اسپريتزر و ميشرا اشاره نمـوده ا و سپس به ادعاي وسط درايو و همكاران مبادرت ت

 سو، و خشم و نااميدي آنان، توانمندي با اثربخشي، رضايت شغلي و تعلق سازماني بيشتر از يك
 گريسلي، به نقل از برايمن، ( ۸ كيچام وترسيت . و فشار شغلي كمتر از سوي ديگر درارتباط است

 ها خواستار ارتقاي عملكـرد سازمان اگر گويند كه مي ) ۲۰۰۸ ، ۹ گريسلي، نايسميت، و سونتانتو
 . در اختيار داشته باشند شده اي را خود هستند، بايد گروه هاي توانمند

1 Blanchard, Carlos & Randolph 
2 Irnehau 
3 Siuchow 
4 Bandura 
5 Velthouse 
6 Kenneth 
7 Avey, Hughes, & Norman 
8 Kicham & Tersitt 
9 Bryman, Greasley, Naismith, & Soentanto
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٢٦

 : ها مي توان به موارد زير اشـاره نمـود عوامل توانمند سازي در سازمان از جمله موانع اجراي
 يكـديگر، حاكم بودن ساختار رسمي و سلسله مراتبي، پـايين بـودن اعتمـاد اعضـاي سـازمان بـه

ــان و ســبك ــه كاركن ــديران ب ــري نامناســب، فقــدان نگــرش نامناســب م ــديريت و رهب  هــاي م
ــارت ــود مه ــازمان، وج ــراد در س ــين اف ــاد ب ــاوت زي ــان، تف ــاي الزم در كاركن ــام ه ــنلي نظ  پرس

 مـرور تحقيقـات انجـام شـده نشـان ، همچنـين . غيرهماهنگ، و تشنج و استرس در محيط كاري
 ايـن اثرگذار است كه از جمله آنها مـي تـوان بـه بر توانمندي معلمان عوامل بسياري كه دهد مي

 : موارد اشاره نمود
 ه وجـود وجود يـا امكـان بـ ) ۱۹۸۵ و شاين، ۲۰۰۸ ، يلمازوارگون ( شناخت فرهنگ درسازمان

 ؛ شـيخ ۱۳۷۶ ؛فـيض، ۱۳۸۷ مقيمـي و ديگـران ، ( بـه ايجـاد بهبـود مسـتمر معلمان آمدن انگيزه در
ــت زواره، ــدي وتولي ــي ۱۳۸۴ محم ــد ۱۹۸۹ ، ۱ ؛ اوريل ــك كلن ــك آدام و م ــگ ) ۲۰۰۲ ، ۲ ؛م  فرهن

 ، ۳ ؛ چـتمن وكـالول ۱۹۸۵ شـاين ( سازماني به عنـوان الگـويي از انديشـه هـا وباورهـاي مشـترك
 ديگــران، آوي و ( و برنامــه فكــر ،  فرهنــگ ســازماني بــه عنــوان الگــوي عمــومي رفتــار ) ۱۹۹۱
 د بـه منظـور ، تأثير فرهنگ قوي بر افرا ) ؛ ۱۹۸۳ ،۶ ؛ ليندا اسميريج ۱۹۹۵ ، ۵ و ويچريچ ۴ ؛كونتز ۲۰۰۸

 ، رابطـه  افـزايش سـطح توانمنـدي و ) ۱۹۸۳ ، ۷ هرسـي وبالنچـارد ( منظور افزايش تعهد در معلمان
 ، شـناخت و ) ۱۹۸۵ شـاين، ( ، باورهـاي نهفتـه افـراد ) ۱۹۹۶ ، ۸ اسـپريتزر ( استحكام فرهنـگ سـازمان

 ،  وجـود اهـداف ) ۱۹۹۸ ؛ رابينـز، ۱۹۸۴ ؛شاين ، ۲۰۰۸ ، ۹ تورمينا ( هاي فرهنگ سازمان مطالعه مؤلفه
 ط انساني مناسب بين معلمان ، رواب ) ۱۳۸۴ شيخ محمدي وتوليت زواره، ( سازماني شفاف وروشن

ــيض ــه دور از تبعـ ــي بـ ــي، ( و محيطـ ــران، ۱۳۷۸ كريمـ ــي و ديگـ  ، شايســـتگي ) ۱۳۸۷ ؛ مقيمـ
 ، داشتن احساس حق انتخـاب ) ۱۹۹۷ ؛ باندورا، ۱۹۹۰ توماس و ولتهوس، ( ان وخودكارآمدي معلم

1 Oreilly 
2 Mcadam, & Eklund 
3 Chatman & Caldwell 
4 Koontz 
5 Weihrich 
6 Smirlcich – Linda 
7 Hersey &Blanchard 
8 Spreitzer 
9Taormina
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 ۲۷ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 تومـاس و ( مل و استقالل در تعيـين فعاليتهـاي الزم بـراي انجـام دادن وظـايف شـغلي وآزادي ع
 ، پـذيرش ) ۱۳۸۴ عبـداللهي ، ( شـتن ، اعتماد كردن و احساس امنيـت شخصـي دا ) ۱۹۹۰ ولتهوس،

 ۲ راپـاپورت ؛ ۲۰۰۴ ، ۱ ، آدامـز، بيكـل، آوسـلندر، و گـاتيرز چاديها ( ها اجراي فعاليت ليت و و ؤ مس

 هــا، روابــط ســازماني، ؛ نگــرش ) ۱۹۹۶ اســپريتزر، ( روهــي و ســازماني ، عوامـل فــردي، گ ) ۱۹۹۵ ،
 كارلوس و راندولف وبالنچارد، ۲۰۰۸ ، ۳ ، آرمنكيس، شوك، و گريگو هاريس ( ساختار سازماني

 ). ۱۳۷۸ راندولف
 هـا را تضـمين مـي كنـد، فرهنـگ سـازمان يكي از عوامل مهمي كه موفقيـت بر اين اساس،

 . نظران وانديشمندان قـرار گرفتـه اسـت ه صاحب هاي اخير مورد توج سال سازماني است كه در
 مشترك هنجارهاي و ه ها ها، باورها، اعتقادات، فرضي اي از ارزش فرهنگ سازماني به مجموعه

 ويلسـون . سازمان دارنـد مشترك است كه اعضا نسبت به يك ي از استنباط نظامي و نموده اشاره
 انتقـال ارزش هـاي فرهنگـي در را اعي تاكتيـك هـاي اجتمـ ، ) ۲۰۰۸ ، ۴ به نقـل ازتورمينـا ( والمان

 تغييـر ي از ل مقدار قابل توجه مسوو را تاكتيك اين ، ) همان ( وكابل وپارسون نسته دا مهم سازمان
 گيـري فرهنـگ شـكل در خصـوص ) ۱۹۹۸ ( ۵ رابينـز . داننـد در تطبيق كارمنـدان بـا سـازمان مـي

 ة چيــزي جــز فلســف توانــد ســازمان نمــي فرهنــگ منشــأ " : دارد آن  بيــان مــي چرخــة ســازماني و
 خدام گذارد كه در فرايند است هايي اثر مي خود بر شاخص اين فلسفه به نوبة . بنيانگذاران آن باشد

 . ) ۳۵۷ ص ( " گيرند مورد استفاده قرار مي
 صـورت ه توانـد بـ مـي بر اسـاس آنهـا هايي است كه سازمان همانند انسان داراي ويژگي هر

 ها توان نگرش مي ، ها براساس همين ويژگي . لوه نمايد ج يا محافظه كار و صميمي، خالق، نوآور
 افراد براي معرفـي سـازمان . بيني نمود ها هستند، پيش و رفتارهاي كساني را كه درون اين سازمان

 فرهنگ سازماني كه اين مجموعه، كنند استفاده مي هي هاي مشاب از اصطالحات، عبارات و كلمه

1 Chadiha, Adams, Bieqel, Auslander, & Gutierrez 
2 Rappaport 
3 Harris, Armenakis, Shook, & Gregor 
4 Tormina 
5 Robbinz
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٢٨

 بـه نوبـه خـود نيـز ايـن نگـرش و گذارد مي نان تأثير نگرش كارك فرهنگ بر اين . ناميده مي شود
 ). ۲۰۰۸ ديگران، هاريس و ( برسودمندي سازمان اثر دارد

 بـا يـك محـيط كـار توانمنـد ، اسـاس جمـع بنـدي از مطالعـات پيشـينه بـر و به طور خالصه
 بـا هـم كـار هـا از انسـان هـايي ، محيطي اسـت كـه در آن گـروه تاثيرپذيري از فرهنگ سازماني

 يعنـي جـايي ؛ اين روش با سازمان رقـابتي . ارند و در انجام كارها با يكديگر مشاركت د كنند مي
 در . تفـاوت دارد كه هر كارمند در انجام دادن كارها با ديگـران بـه رقابـت مـي پـردازد، كـامال

 ات و افكار خوب را بهترين ابداع ، سازمان توانمند، كاركنان با احساس هيجان، مالكيت و افتخار
 كننـد و منـافع سـازمان را بـر منـافع خـود تـرجيح مـي ليت كـار وو با احسـاس مسـ كنند، ي پياده م

 قالـب در هاي محيطـي تمامي مؤلفه گيرد تا اين اساس است كه اين انتظار شكل مي بر . دهند مي
 . فرهنگ سازماني بتوانند توانمندي كاركنان و منـابع انسـاني يـك سـازمان را بـه ارمغـان آورنـد

 . رتباط  را به عنوان مدل نظري اين مطالعه نمايان مي سازد اين ا ) ۱ ( شكل

 الگوي ارتباطات - ۵

 تحمل تعارض - ۶

 كنترل - ۷
 روابط و حمايت - ۸

 وخالقيت نوآوري - ۱
 جهت دهي و هدايت - ۲

 سيستم پاداش - ۳
 يكپارچگي و وحدت - ۴

 هويت - ۹
 مسؤوليت - ۱۰

 سازماني فرهنگ

 خود كارآمدي
 خودمختاري

 معناداري
 اثر گذاري

 اعتماد و اطمينان

 توانمندساز

ارچوب نظري پژوهش چ : ۱ شكل
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 ۲۹ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 : عبارتند از در مقاله مورد بررسي ايت به آنچه كه گذشت، سؤالهاي با عن
 ـ   وضعيت توانمندي معلمان در مدارس ابتدايي چگونه است؟ ۱
 فاوت معناداري وجود دارد؟ حاصل از توانمندي معلمان بر حسب جنسيت ت ـ آيا بين نمرة ۲
 اي هـاي فرهنـگ سـازماني رابطـه يـك از مؤلفـه هـر توانمندي معلمان و نمرة ة آيا بين نمر - ۳

 دار وجود دارد؟ معني
 بينـي هـاي فرهنـگ سـازماني قابـل پـيش مؤلفـه ة توانمندي معلمان از طريـق نمـرة نمر آيا - ۴

 ؟ است

 روش پژوهش
 ه آماري اين جامع . ز دو روش پيمايشي و همبستگي است شيوه تحقيق توصيفي و تلفيقي ا

 آموزش وپرورش مشهد درسال تحصيلي ۴ ناحيه مقطع ابتدايي پژوهش را كليه معلمان
 مذكور، از فرمول حجم براي انتخاب نمونه از ميان معلمان . اند تشكيل داده ۱۳۸۶ - ۱۳۸۷

 . استفاده شد ) ۱۳۷۸ حجازي، سرمد، بازرگان و ( ۱ نمونه براي مطالعات همبستگي و پيمايشي
 در قالب مطالعه مقدماتي، و شدند ابتدا سي نفر از معلمان به طور تصادفي انتخاب ، بنابراين

 و مشاهده ارزش واريانس ۰ / ۰۵ با انتخاب ارزش آلفا برابر با . ارزش واريانس محاسبه گرديد
 . نفر تعيين شد ۱۲۳ با ر راب ، حجم نمونه ب ۱ / ۲ برابر با ) d ( و تعيين ارزش تفاوت ۴۵ / ۸۴ برابر با
 بر اين اساس، . اي و در دسترس انجام شد گيري از طريق تلفيقي از دو روش طبقه نمونه

 با توجه به متغيرهاي را مدرسه ۲۹ دارس جامعه مورد بررسي، م ة پژوهشگران ابتدا از ميان هم
 در هر و اجتماعي منطقه انتخاب و سپس نوع مدرسه از حيث جنسيت و سطح اقتصادي

 به خاطر احتمال . پنج نفر از معلمان حاضر را به صورت در دسترس مطالعه نمودند مدرسه،
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٣٠

 نفر انجام شد كه در نهايت ۱۴۴ بر روي اجراي پرسشنامه ها، نامه خ س ا مخدوش بودن برخي پ
 . ها را تكميل نمودند معلم به طور كامل پرسشنامه ۱۳۳

 بر اساس اي كه از طريق پرسشنامه ، ندي معلمان فرهنگ سازماني و توانم داده هاي مربوط به
 هاي فرهنگ سازماني از براي مطالعه مؤلفه . شد آوري جمع تدوين شده بود، طيف ليكرت

 ، شده بود ارشد تهيه در قالب پايان نامه كارشناسي ) ۱۳۷۷ ( توسط عباسي اي كه پرسشنامه
 كامال درست است، ( است اي گزينه پنج عبارت ۴۵ اين پرسشنامه داراي . گرديد استفاده

 براي مطالعه ، همچنين ). نادرست است وكامال نادرست است درست است، مطمئن نيستم،
 سپس و ۱ ر ز اسپريت توانمندسازي كاركنان كه از سوي از پرسشنامه معلمان ميزان توانمندي

 اين پرسشنامه داراي . است استفاده شده شده، دركشور اجرا ) ۱۳۸۶ ( توسط غياثي ندوشن
 هاي مربوط به ادراك توانمندي شامل خود مؤلفه اي است كه سؤال چهارگزينه بيست

 ، اعتماد و اطمينان ) ال ؤ س ۴ با ( ، معناداري ) ال ؤ س ۴ با ( ، خود مختاري ) ال ؤ س ۴ با ( كارآمدي
 روايي كه ذكر است شايان . دهد را مورد سنجش قرار مي ) سؤال ۴ با ( اثرگذاري و ) ال ؤ س ۴ با (

 پرسشنامه فرهنگ سازماني توسط و ) ۱۳۸۴ ( قبال توسط باقرزاده ، توانمندسازي پرسشنامه
 قرار مورد تأكيد صاحبنظران از طريق قضاوت به شيوه داوري تخصصي و ) ۱۳۷۷ ( عباسي

 طريق همساني دروني و به شيوة آلفاي از نيز توانمندسازي پايايي پرسشنامه . گرفته است
 با استفاده از همين روش حاضر نيز العه در مط . است گزارش شده ۰ / ۸۴ با برابر كرونباخ

 نظر به عدم ايفاي نقش . است شاهده شده م ۰ / ۹۰ برابر با ارزش پايايي ، ) همساني دروني (
 با توجه به عدم و مناسب سه عبارت از مجموع بيست عبارت پرسشنامه توانمندي كاركنان

 سشنامه حذف شده جموعه عبارات پر م از اين سه عبارت لطمه به پايايي و روايي آزمون،
 . است

 ـــ و بــه روش  آزمــون ) ۱۳۸۴ ( رســتميان از ســوي نيــز پايــايي پرسشــنامه فرهنــگ ســازماني
 نفـري، اجـرا و همبسـتگي بـين دو اجـرا ۲۰ هفته بر روي يك گـروه ۲ آزمون مجدد و با فاصله

 ضـريب پايـايي پرسشـنامه فرهنـگ ) ۱۳۷۷ ( همچنـين  عباسـي . گزارش شـده اسـت ۰ / ۸۳ برا بر

1 Speritzer
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 ۳۱ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 گـزارش ۰ / ۷۸ بـا بـرا بـر ، روش آلفـاي كرونبـاخ همساني دروني و از طريق ني را براساس سازما
 مطالعـه نيـز ارزش پايـايي بـه شـيوه همسـاني درونـي آلفـاي كرونبـاخ برابـر اين در . است كرده

 هـاي آمـاري مقايسـه از آزمـون پـژوهش، هاي دهي به  سؤال براي پاسخ . مشاهده گرديد ۰ / ۸۹ با
 رگرسـيون چندگانـه اسـتفاده و ، همبسـتگي پيرسـون دو ميانگين مسـتقل بت، ميانگين با ارزش ثا

 . شده است

 هاي پژوهش يافته
 مدارس ابتدايي چگونه است؟ وضعيت توانمندي معلمان در : سوال اول

 و تعـداد گزينـه هـاي آن، ) هفـده عبـارت ( با عنايت بـه تعـداد عبـارات پرسشـنامه توانمنـدي
 هـا در ارزش وسـط گزينـه ) ۱۷ ( ضرب تعداد عبارت طريق حاصل ارزش متوسط براي توانمندي از

 معلمـان در هـاي نمـايش توصـيفي نمـره ) ۱ ( جـدول شـماره . به دسـت آمـد ) ۴۲ / ۵ ( با ، برابر ) ۲ / ۵ (
 افـراد مـورد پـژوهش بـا ارزش متوسـط را هـاي ه ر توانمندي و مقايسه ميـانگين نمـ مقياس سنجش
 . نشان مي دهد

 با ارزش متوسط ان توانمندي معلم نمايش مقايسه ميانگين : ۱ جدول

 ۴۲ / ۵ = ارزش متوسط

 مقايسه ميانگين
 توانمندي معلمان  با

 ارزش متوسط

t اختالف معني داري درجه آزادي 
 ميانگين

۶۲ / ۲۵ ۱۳۲ ۰۰۰ / ۰ ۰۴ / ۱۵ 

 توانمنـدي معلمـان مـورد پـژوهش برابـر بـا شـود، ارزش ميـانگين نمـرة اهده مـي مشـ چنانكه
 ايـن تفـاوت بـا ارزش متوسـط ۰ / ۰۰۱ دست آمده است كه با احتمال خطاي كمتـر از ه ب ۵۷ / ۵۴

 شاخصه

 مؤلفه
 انحراف ميانگين تعداد

 خطاي استاندارد ميانگين استاندارد

۰ / ۵۹ ۶ / ۷۷ ۵۷ / ۵۴ ۱۳۳ توانمندي
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٣٢

 توانمنـدي معلمـان مـورد بررسـي از ، نتيجـه گرفتـه مـي شـود كـه نمـرة بنـابراين . دار است معني
 . بيشتر است متوسط
 حاصل از توانمندي معلمان برحسب جنسيت تفاوت آيا بين نمرة : ال دوم سؤ
 داري وجود دارد؟ معني

 جدول . دهي به اين سؤال، از آزمون مقايسه دو ميانگين مستقل استفاده شده است براي پاسخ
 قايسه م ، ) ۳ ( نمايش توصيفي ميانگين نمره توانمندي معلمان برحسب جنسيت و جدول ) ۲ ( شماره

 را بر حسب جنسيت و به كمك آزمون آماري مقايسه دو ميانگين مستقل  نشان آنان توانمندي نمره
 . مي دهد

 برحسب جنسيت معلمان هاي ميانگين نمره توصيف : ۲ جدول
 جن
 خطاي ميانگين انحراف استاندارد ميانگين تعداد سيت

 استاندارد
 مر

 ۱ / ۰۴ ۷ / ۱ ۵۷ / ۵۶ ۵۰ د

 ۰ / ۷۳ ۶ / ۶۱ ۵۷ / ۵۳ ۸۳ زن

 ان بر حسب جنسيت توانمندي معلم براي نمره تفاوت دو ميانگين مقايسه : ۳ جدول شماره

 داري تفاوت معني f ارزش
 تفاوت ميانگين t df sig ها واريانس

۰۷۴ / ۰ ۷۸۶ / ۰ ۰۲۵ / ۰ ۱۳۱ ۹۸ / ۰ ۰۳ / ۰ 

 ۰ / ۰۲۵ بـراي تفـاوت دو ميـانگين برابـر بـا t شـود، ارزش مشاهده مـي ) ۳ ( جدول در چنانكه
 حيـث آمـاري ايـن تفـاوت از ) <P ۰ / ۰۵ ( كه با توجه به ارزش معني داري خطـا ، هده شده مشا

. شود دار تلقي نمي معني
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 ۳۳ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 هـاي فرهنـگ هريـك از مؤلفـه نمرة و معلمان توانمندي آيا بين نمرة : ال سوم سؤ
 دار وجود دارد؟ اي معني سازماني رابطه

 هــاي فرهنــگ ؤلفــه مــامي م مشــاهده مــي شــود، ارزش همبســتگي ت ) ۴ ( در جــدول چنانچــه
 دامنـه ). >p ۰ / ۰۰۱ ( معنـادار هسـتند تمـامي آنهـا مثبت بـوده، معلمان توانمندي سازماني با نمرة

 كـه كمتـرين ميـزان ، متغيـر  بـوده ۰ / ۶۴۸ تـا ۰ / ۳۷۷ همبستگي مشاهده شده ميان اين نه مؤلفـه از
 و بيشـترين آن ) ۰ / ۳۷۷ ( همبستگي مشاهده شده مربوط به رابطه نمره مؤلفه رهبري بـا توانمنـدي

 اسـتنتاج ، بـراين اسـاس . بوده است ) ۰ / ۶۴۸ ( مربوط به رابطه نمره مؤلفه خطرپذيري با  توانمندي
 خطرپذيري، خالقيت فردي، سيستم پاداش، سـازش بـا پديـده هاي شود كه هرچه نمره مؤلفه مي

 ره توانمنـدي تعارض، يكپارچگي، حمايت مديريت، الگوهاي ارتباطي، و هويت باالتر رود، نمـ
 . يابد كاركنان نيز افزايش مي

 گانه فرهنگ سازماني نمايش رابطه همبستگي نمره توانمندي با مؤلفه هاي نه : ۴ جدول

 مؤلفه هاي
 فرهنگ
ري سازماني

پذي
طر 

 خ

دي
ت فر

القي
 خ

ش
پادا

تم 
سيس

 

يده
 پد

ش با
ساز

 
ض

عار
 ت

ري
رهب

 

گي
رچ

كپا
 ي

ت
ديري

ت م
ماي

 ح

طي
رتبا

ي ا
وها

الگ
 

يت
 هو

 نمره توانمندي
 ارزش (

 ) همبستگي
۶۵ / ۰ ۶۱ / ۰ ۴۵ / ۰ ۵۶ / ۰ ۳۸ / ۰ ۵ / ۰ ۵۹ / ۰ ۶۱ / ۰ ۴۱ / ۰ 

 ۱۲۹ ۱۲۹ ۱۲۷ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۲۹ ۱۳۲ ۱۲۸ ۱۳۱ تعداد

 معني
 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ) دوسويه ( داري

 ۰ / ۰۰۱ معناداري در سطح ***

 هـاي فرهنـگ طريـق نمـرة مؤلفـه آيا نمـرة توانمنـدي معلمـان از : سؤال چهارم
 بيني است؟ ساطماني قابل پيش

 نتيجـه . گيـري شـد چندگانـه بهـر رگرسـيون براي پاسخ دهي به اين سؤال از آزمون تحليـل
. ارائه شده است ۵ تحليل براي بررسي اين سؤال در جدول
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٣٤

 پيش بيني نمرة توانمندي از طريق مؤلفه هاي فرهنگ سازماني : ۵ جدول

 ارزش

ذور
مج

وع 
جم

 م

زاد
ه آ

رج
 د

ذور ي
مج

ين 
انگ

 مي

F Sig 

 ۰ / ۰۰۰ ۱۳ / ۶ ۳۱۸ ۹ ۲۸۶۹ رگرسيون
 ۲۳ / ۴ ۹۸ ۲۲۹۳ باقيمانده
 ۱۰۷ ۵۱۶۳ مجموع
 ۵۶ / ۰ (R) ضريب تعيين

 ۰ / ۷۵ ضريب چندگانه

 داري خطـا و احتمـال معنـي ۱۳ / ۶۵ برابـر بـا F مشاهده مي شود و با عنايت به ارزش كه چنان
) ۰۰۱ / ۰ p< ( هـاي فرهنـگ از طريـق مؤلفـه معلمان نمره توانمندي راي نس ب واريا ۰ / ۵۶ مشاهده و 

 وط بـه توانمنـدي را پـيش سازماني، تنها ضريب تأثير مؤلفه خطرپذيري مـي توانـد تغييـرات مربـ
 . است شده داري مشاهده ن هاي فرهنگ سازماني ضريب تأثير معني و در ديگر مؤلفه بيني كند

 گيري نتيجه بحث و
 ، ميانگين نمرة توانمندي  معلمـان در مقيـاس سوال اول مشاهده شد دهي به پاسخ در چنانكه

 طبـق تحقيقـات . بـه طـور معنـي داري بيشـتر اسـت ) ۴۲ / ۵ ( سنجش توانمنـدي از ارزش متوسـط
 ، و همچنـين نظريـاتي از )] ۱۳۸۵ ( ، و منوريـان و نيـازي ) ۱۳۸۱ ( مثال رحيمي و سرمدي [ انجام شده

 و باشـد تر بيـان شـده ان براي كاركنان بهتر و واضح سازم قبيل   سايمون و دراكر، هرچه اهداف
 تــري داشـته باشــند، عملكـرد بهتــري هـا مشــاركت بيشـتر و پررنـگ گيــري كاركنـان در تصـميم

 ركنـان در كا ظريـه مـديريت بـر مبنـاي هـدف، چنانكـه بر اساس ن ، همچنين . مشاهده خواهد شد
 يت بيشــتري كــار را دنبــال ليت بيشــتري را تقبــل نماينــد، بــا رضــا تعيــين هــدف مشــاركت و مســ

 هـاي بـراي گـرفتن نقـش ، معلمـان ) ۱۹۹۸ ( كـر و لـودمن براساس يافتـه هـاي كل ه چنانك ؛ كنند مي
و مشـاركت بايـد جـديت ة مديران بـراي مهيـا نمـودن زمينـ و ) مشاركت درتصميم سازي ( جديد

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

Archive of SIDArc
hive

 of
 S

ID

 ۳۵ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 دهـي بـه اسـخ هـاي مـرتبط بـا پ يافته . توانمندي فراهم گردد تالش بيشتري را تقبل نمايند تا زمينه
 ) ۲۰۰۴ ( پژوهش بـوگلر و سـوميچ : از قبيل ، هاي انجام شده ال دوم، همسوي با برخي پژوهش ؤ س
 اي آنهـا را  بـه دور از عوامـل و رشـد حرفـه ميـزان توانمنـدي معلمـان است كه ) ۱۹۹۹ ( استپ و

 . گزارش نموده اند مديريتي كه تغييرات را درك نموده است، جنسيت و تحت تأثير رهبري و
 هـاي  فرهنـگ هاي حاصـل از تجزيـه و تحليـل داده هـاي مربـوط بـه رابطـه مؤلفـه ته ياف

 مشـاهده شـده ، مؤيد اين ادعاست كـه كمتـرين ميـزان همبسـتگي معلمان سازماني با توانمندي
 . اسـت شـده مشـاهده ) ۰ / ۳۷۷ ( رهبري با توانمندي بوده كه بـه ميـزان مؤلفه مربوط به رابطة نمرة

 توانمنـدي كاركنـان مثبـت ؤلفه هاي فرهنگ سازماني با نمرة تمامي م همچنين ارزش همبستگي
 ۰ / ۳۷۷ دامنه همبستگي مشاهده شـده ميـان ايـن نـه مؤلفـه از ). >P ۰ / ۰۰۱ ( است بوده دار و معني

 متغير  بوده كه كمترين ميـزان همبسـتگي مشـاهده شـده مربـوط بـه رابطـه نمـره مؤلفـه ۰ / ۶۴۸ تا
 يشترين آن مربوط بـه رابطـه نمـره مؤلفـه خطـر پـذيري بـا نمـره و ب ) ۰ / ۳۷۷ ( رهبري با توانمندي

 هــاي بــراين اســاس اســتنتاج مــي شــود كــه هرچــه نمــره مؤلفــه . بــوده اســت ) ۰ / ۶۴۸ ( توانمنــدي
 خطرپذيري، خالقيت فردي، سيستم پـاداش، سـازش بـا پديـده تعـارض، يكپـارچگي، حمايـت

 بـا . يابـد نيز افـزايش مـي معلمان مندي مديريت، الگوهاي ارتباطي، و هويت باالتر رود، نمره توان
 با تغييـرات روز افـزون و در ابعـاد ها و ثبات آنان در مواجهه به اينكه امروزه حفظ سازمان توجه

 ، از قبيـل شـود، رويكردهـاي نـوين مـديريتي بسيار مهم تلقي مـي مختلف درون و برون سازماني
 ا ايــن بـراي توانــايي چـالش بـ مـديريت كيفيـت جــامع، سـازمان يادگيرنـده و مــديريت دانـش، :

 در ايـن راستاسـت كـه بـا عنايـت بـه رابطـه معنـادار . ورزنـد كيد مـي شرايط بر توانمندي افراد تأ
 مـي تـوان ايـن انتظـار را داشـت كـه ، يكايك مؤلفه هاي فرهنگ سازماني با توانمندي كاركنان

 . غان آورد بهبود شرايط فرهنگ درون سازماني، افزايش توانمندي كاركنان را به ارم
ــر اســاس پاســخ ، همچنــين ــه ســؤ ب ــأثير مؤلفــه ال چهــارم پــژوهش دهــي ب  ، تنهــا ضــريب ت

 و در ديگـر مؤلفـه هـاي وط بـه توانمنـدي را پـيش بينـي كنـد خطرپذيري مي تواند تغييرات مرب
 منـدي بـروز توان از آن جـايي كـه . است نشده داري مشاهده فرهنگ سازماني ضريب تأثير معني

 در هـر يـك از مـدارس، بـوده، هـا در سـازمان م وجود فرهنگي قوي و فراگير مستلز ، در معلمان
 مشـاهده آن بـر مطلـوب فرهنگ و فرهنگ سازماني حاكم ضعيت موجود عميقي ميان و شكاف

 ايـن ادعـا . دانسـت توان اين تفاوت را باعث روند نزولي در شكوفايي توانايي افراد ، مي شود مي
اسـت ) ۲۰۰۱ ( و جانسـون ) ۱۹۹۸ ( ولـودمن ر كـ ي از قبيـل كل تحقيقات پژوهشـگران نتايج با سو هم
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٣٦

 رضـايت شـغلي ، فتـه بـروز ابتكـارات گسـترش يا بايـد مـدارس، اصـالح دهد بـراي نشان مي كه
 معلمـان ي توانمنـد براي افـزايش ، تغييرات الزم شده تا از اين طريق حاصل بيشتري براي معلمان

 قـدرداني از تـالش و وليت بـه معلمـان ؤ مس شامل واگذاري تواند مي كه اين تغييرات . فراهم آيد
 را بـه ارمغـان ، همـاهنگي و يكپـارچگي و انسـجام الزم باشـد مند آنان براساس معيارهاي ضابطه

 را بـه دنبـال خواهـد پذيري آنان ليت و انسجام است كه هويت مشترك و مسؤ اين . خواهد آورد
 مـديران در سـبك رهبـري ) ۱۳۸۲ ( اشاره به پـژوهش دهقـان و يارمحمـديان با ، چنين هم . داشت

 ها استفاده و با توجه به اهميـت مـديريت اقتضـايي، شـيوه و خود در مدارس، بايد از تنوع سبك
 حـال آن نـد؛ سبك مديريت هر سازمان را بر مبناي درجه بلوغ سـازماني كاركنـان انتخـاب نماي

 معلمـان  توجـه هـاي فـردي ان كمتر به تفاوت ، مدير پژوهش حاضر بنا به اظهارات معلمان كه در
 ، هــاي معلمــان عداد، عالقــه و توانــايي ي واحــد و بــدون توجــه بــه اســت ا شــيوه بــا اتخــاذ نمــوده،

 نهادهاي زيـر را بـه تـوان پيشـ مـي ، ها بر اساس اين يافته . كنند ريزي و مديريت را اعمال مي برنامه
 : نظام آموزشي ارائه نمود متوليان

 هي بـه سـؤال سـوم ايـن مطالعـه و نظـر بـه رابطـة با توجه به يافته هاي حاصـل از پاسـخد ـ ۱
 و شـود تـا در گـزينش معلمان، پيشنهاد مي توانمندي فه هاي فرهنگ سازماني با ل معنادار ميان مؤ

 و ه خصوصــيات شخصــيتي افــراد معطــوف شــود توجــه بيشــتري بــ مــديران آموزشــي، انتصــاب
 طــر پـذيري و الگوهــاي خالقيـت فـردي، خ : هماننــد ، هـايي تواننـد مؤلفــه هـايي كــه مـي ويژگـي

 هـاي كننـده مـديران عـالي و انتخـاب مـد نظـر ارتباطي را در افراد سـازمان توسـعه دهنـد، بيشـتر
 . مديران آموزشي در مدارس قرار گيرند

 نند ضمن خدمت مي توانـد سـبب شـود هاي آموزشي و دوره هايي هما برگزاري كارگاه ـ ۲
 سازماني در مـدارس بيشـتر آشـنا فه هاي فرهنگ مديران آموزشي با شيوه هاي توسعه دهندة مؤل

 ، هويت بخشي بـه كاركنـان استفاده مناسب از نظام پاداش دهي و با انجام اقداماتي همانند شده،
 . زمينة بروز توانمندي را در معلمان فراهم آورند

 علـم مـديريت، متغيرهـاي تحصـيالت، سـابقه كـار، جنسـيت، صـاحبنظران در حالي كه - ۳
 ون كنترل و عزت نفس را به عنوان مهمترين عوامل فـردي اثرگـذار بـر توانمنـد سـازي نژاد، كان

 بـر . اسـت اين مطالعه تنهـا متغيـر جنسـيت  مطالعـه و مقايسـه شـده اند، در كاركنان معرفي نموده
 پژوهش هـايي در خصـوص مقايسـه و يـا كنتـرل ديگـر متغيرهـاي ، پيشنهاد مي شود اين اساس

. فردي نيز انجام شود
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 ۳۷ / ... بررسي ميزان توانمندي معلمان مقطع ابتدايي و رابطه

 منابع
 . مـديريت تواناسـازي كاركنـان ). ۱۳۷۸ ( . ، آلـن رانـدولف ، جـان؛ بالنچارد، كـن؛ كـارلوس

 . مديران : نژاد، تهران ترجمه مهدي ايران
ــان ــدي ؛ آزاده ، دهق ــين ان، يارمحم ــد حس ــگ ). ۱۳۸۲ ( . محم ــاي فرهن ــي ه ــين ويژگ ــه ب  رابط

 ن هــاي دانشــگاه علــوم پزشــكي اصـــفها ســازماني و ســبك رهبــري مــديران دانشــكده
 . ۳۶ - ۴۱ ، ) ۲ ( ۱ ، مديريت اطالعات سالمت . ۱۳۸۲ درسال

 بررســي رابطــه بــين فرهنــگ ســازماني مــدارس و ). ۱۳۸۱ ( . رحيمــي، قاســم؛ ســرمدي، زهــرا
 شناسـي دانش و پـژوهش در روان . انگيزش به كار از ديدگاه معلمان ورزش زن شهر شيراز

 . ۸۷ - ۹۹ ، ) ۱۲ و ۱۱ پياپي ( ، ۴ ، كاربردي
 هاي فرهنگ سازماني در معاونتهـاي آموزشـي سـازمان بررسي مؤلفه ). ۱۳۸۴ ( . رستميان، طيبه

 پايـان نامـه كارشناسـي . آموزش و پرورش و مقايسة آن بـا نـرم موجـود فرهنـگ سـازماني
 . ، مشهد دانشگاه فردوسي مشهد ، ارشد

 بسته آموزشـي ويـژه اعضـاي . ) ۳ ( عمل مديريت مشاركتي تئوري و ). ۱۳۷۸ ( . رهنورد، فرج اله
 . مركز آموزش مديريت دولتي : تهران . شوراي پذيرش وبررسي پيشنهادها

 . هاي تحقيـق در علـوم رفتـاري روش ). ۱۳۸۷ ( . سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهـه
 . آگاه : تهران

 مديريت مشـاركت پـذير بـر اسـاس ). ۱۳۸۴ ( . شيخ محمدي، مجيد؛ توليت زواره، محمدرضا
 . انستيتو ايز ايران : تهران . م پيشنهادها نظا

 هاي با سـاختار مكـانيكي مطالعه و مقايسه فرهنگ سازماني در سازمان ). ۱۳۷۷ ( . عباسي، خسرو
 . ، تهران دانشگاه شهيد بهشتي ، پايان نامه كارشناسي ارشد . و ارگانيكي

 بـر اسـاس ي ار سـنج ابعاد و اعتبـ : كاركنان ي روانشناخت ي توانمند ساز . ) ۱۳۸۴ ( . ژن ي ب ، ي عبدالله
 ، ) ۳۶ و ۳۵ پيـاپي ( ، ۱۱ ، ي در آمـوزش عـال ي ز يـ ر پژوهش و برنامـه . ي مدل معادالت ساختار

۶۴ - ۳۷ .
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 ١٣٨٩ ، پائيز و زمستان ١٢ ، پياپی ٢ مجله رويکردهاي نوين آموزشي، سال پنجم، ش / ٣٨

 ي و ادراك توانمنـد ي فرهنـگ سـازمان ن ي رابطـه بـ ي بررسـ . ) ۱۳۸۶ ( . د ي سـع ندوشـن، ي اث ي غ
 عالمــه دانشــگاه ، ارشـد ي نامـه كارشناســ ان يــ پا . زد يـ ي كاركنـان ســازمان جهــاد كشــاورز

 . ، تهران يي طباطبا
 بررسي ارتبـاط بـين موفقيـت نظـام پيشـنهادات وعوامـل زمينـه سـاز ). ۱۳۷۶ ( . فيض، داوود

 دانشـگاه ، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد . اجراي آن در سازمان هاي موفـق مجـري طـرح
. ، تهران تهران

 بررسي تأثير اجراي نظام مـديريت مشـاركتي از طريـق سيسـتم ). ۱۳۷۸ ( . كريمي، حميدرضا
 پايـان نامـه . ي كاركنان بر افزايش بهره وري درشـركت بـرق منطقـه اي فـارس پيشنهادها

 . ، شيراز دانشگاه شيراز ، كارشناسي ارشد
 ). ۱۳۸۷ ( . مقيمي، مريم؛ مهرام، بهروز؛ سـعيدي رضـواني، محمـود؛ آقامحمـديان، حميـد رضـا

 اي كاركنـان ســازمان آمـوزش وپــرورش هــاي شخصـيتي و خصيصــه بررسـي تــأثير ويژگـي
 . شناسـي مطالعات تربيتـي و روان . رضوي بر ميزان مشاركت آنها در نظام پيشنهادها خراسان

۹ ) ۱ ( ، ۵۶ - ۳۹ . 
 عوامـل مـؤثر بـر توانمندسـازي كاركنـان سـازمان ). ۱۳۸۵ ( . نوريان، عباس؛  نيـازي، حميدرضـا م

 . ۱۳۹۰ مـرداد، ۲۲ بازيـابي چكيـده . سومين كنفرانس توسعه منابع انساني . يزي ر برنامه مديريت و
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