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مقدمه

نیروی انسانی کارآمد ،شاخص عمده برتری یک س اس هب تبسن نامزا زززز زززززمانها ای دیگ تسا ر   

(اسماعیلی .) 1384 ،به طوری که وجود نیروهای انسانی توانمند و متعهد به س مزاس ره رد نامزا ان    
ضمن کاهش غیبت ،تاخیر و جابجایی ،باعث اف رکلمع ریگمشچ شیاز د حور طاشن ،نامزاس  ی      

کارکنان ،تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان و نیز دس ش دهاوخ یدرف فادها هب یبایت دد د ددد ددددددد (ابیل و ی

ناستی زایی .) 1388 ،با توجه به شرط الزم براي تحقق اهداف نظام آموزشي وج يناسنا يورين دو    
متعهد و توانا به ويژه كاركناني است كه عالوه بر داشتن تواناييها و مهارتها اي خ صا

هب تبسن    

شغل خود احساس وفاداري داشته باشند .ی یک از عوام رد راذگ ریثات یلو ،ناهنپ ل       رفت یلغش را   
کارکنان ،میزان تعهد آنها به سازمان و شغل شان است .توجه به تعهد نیروی انس شخب رد هچ ینا   
 عبانم ا افرص یناسن

     

دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زی و تخانش .دراد یدا

زا یرادهگن

یمانند ولی عامل ماندن آنها اجب و تسا را
سازمان است .چه بسا افرادی که سالها در سازمان م 

رد   

نگهداشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقاب ببل ف و در
این صورت نه تنها باری از دوش سازمان بر نمیدارند بلکه اگر فرصت پ نک ادی ن رب ینیگنس راب د

یگذارند .پس برای افزایش تعهد کارکنان الزم است به برط اس فر خخ خخختن نیازه یا
دوش سازمان م 

   

آنان در محیط کار توجه کنیم (دلگشایی و همکاران ، 1387 ،به نق مسا و یرماع دیس زا ل ا ،یلیع     
.) 1390

تعهد سازماني عبارت است از نگرشهاي مثبت يا منفي افراد نسبت به كل سازمان ،نه ش هك يلغ   

در آن مشغول به كارند .در تعهد سازماني شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از

طريق آن سازمان خود را مورد شناسايي قرار مي دهد ..از نظ و نلآ ر

یام ررر رررر )1 99 1( 1تعه تلاح د   

رواني است كه نوعي تمايل ،نياز و الزام جهت اشتغال در س  مهارف نامزا م بقا( دروآ ي ا یضاق یل      

جهانی .) 1388 ,مديران بايد تعهد و پايبندي كاركنان را به سازمان حفظ كنن  د ووو ب ديابرما نيا يار    
بتوانند با استفاده از مشاركت كاركنان در تصميم گيري و فراهم كردن سطح قابل قب تينما زا يلو   

شغلي براي آنان ،تعهد و پايبندي را بيشتر كنند .مديران مي توانند ابزارهاي انگيزشي بي ش زا يرام
قبيل مشوقهاي غني س  تشادهگن رد يتكراشم تيريدم ات يلغش يزا وووووو ووووووو ت بسانم يراك مواد    

1- Allen & meyer
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كاركنان به كار گيرند .اما چرا مديران در سبك تعهد كاركنانشان با دردسر مواجه م  ؟دنوش ي در   
پاسخ به اين پرسش ،بايد به دنبال عوامل موثر در افزايش تعهد كاركنان رف نارظن بحاص هك ت     
مديريت و روان شناسان سازماني ،براي مواجه شدن با اين چالش و نگرانيه ها رفت يزاسدنمناوت را   

كاركنان در كنار ويژگيهاي عمده سازمانها چون تمركز به كار گروهی در س امزا نننها اي ،رفت را

خود كنترل تابعيت سازمان را تشويق مي كنند .ركوردهاي قابل توجه عملكردي و حف هب لغش ظ    

مدت طوالني تري نسبت به كاركنان كم تعهد و ب  مك يدنمناوت ا ه لابقا( دنتس ييييي يييييي قاض ،يناهج ي   
 .) 1388توانمندسازي مفهومي چند بعدي است كه به اسحا ،تالاح  سا  رواب ،ت افر و لغش هب دا

    

سازمان مربوط مي شود و به عنوان فرايند انگيزش دروني شغل تعريف مي شود كه ابعاد آن ش لما

شايستگي ،خود مختاري ،موثر بودن ،معني دار ب ريترپسا( دشاب يم دامتعا و ندو ز زززز زززززز.) 40 : 19 95 ،1

توانمندسازی حرکت از نظام تصمیم گیری سلسله مراتبی توس ک ماظن هب ناریدم ط ا هلسلس شه       
مراتب کنترل و تصمیم گیری توسط ردههای پایین است (سیدعامری و اسماعیلی.) 1390 ،

توانمندسازي ،سالم ترين روش سهيم نمودن ديگر كاركنان در قدرت است .با اين روش حس

اعتماد ،انرژي مضاعف ،غرور ،تعهد و خ  دارفا رد يياكتا دو ا جي ا تكراشم سح و دوش يم د
ج ازفا ينامزاس روما رد ييو ي تشاد دهاوخ لابند هب ار دركلمع دوبهب تياهن رد هتفاي ش

       

       

       
      

(جهانگيري .) 1386 ،توانمندسازي احساس تملك كارمند را نسبت به كارش افزايش م هب دهد ي    
نحوي كه او نسبت به كارش احساس غرور مي كند و انجام وظايف را با ميل و رغبت به عهده مي
گيرد .كاركناني كه توانمندتر هستند ،تعه دنراد يرتمك يلغش ياهراشف و رتشيب تياضر و د و      

احتماال مشاركت بيشتري دارند(اقبالی قاضی جهانی .) 1388 ،به عقيده هنري ،2ويژگي سازمانها اي

امروزي پويايي و پيچيدگي ،ابهام وسنت گريزي است آنها دائمًاًا تحت ت دوخ فارطا طيحم ريثا     

هستند و تغيير را به عنوان ضرورتي اجتناب ناپذير پذيرفته اند و بسياري از مديران قب هك دنراد لو    

توانمندسازي براي سازمان ايجاد مزيت رقابتي م ،جارعم( دنك ي

 .) 1389ب و يملع يزاسون يار

بهسازي كاركنان سيستم آموزشي بايد در امر توانمند سازي معلمان يساسا و يداينب لوحت كي     

ايجاد شود اگر بخواهيم در نظام آموزشي كشورمان كاركنان به هتشاد دهعت و يگتسباو نامزاس       
1- Spreitzer
2- Henry
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باشند بايد زنجيره ي فرماندهي سنتي بين كارمند و مدير را تغيير دهيم و اين ممكن نيس اب رگم ت    

توانمند سازي كاركنان (جدي.) 1388 ،
تعهد سازماني كي

نگرش درباره وفاداري كاركنان به سازمان و ك تسا رمتسم دنيارف كي ه

بواسطه مشاركت افراد در تصميمات سازماني ،توجه افراد به س و تيقفوم و نامزا

ر نامزاس هافر ا

   

مي رساند (مقيمي .) 1386 ،پژوهشها نشان داده اند که مزاس دهعت  ا نکراک درکلمع ین ا نورب ،ن      

  

دادههای سازمانی از قبیل ترک خدمت ،فروش و سود آوری موسسه و نیز غیبت کارکنان را تحت
یدهد و بدین ترتیب وجود تعهد سازمانی باع رهب شیازفا ث ه شیازفا و دوبهب ،یرو       
تاثیر قرار م 

یشود (پازارگادی و جه ،ریگنا  .) 385 1آل  ریام و ن (( ((( ) 199 1خ دعب هس دو    
کیفیت ارائه خدمات م 

اصلی برای تعهد نام بردند شامل؛
الف) تعهد عاطفی
ب) تعهد عقالیی

)ج تعهد هنجاری.

مطابق نظریه نور و نور ( )6002کارکنانی با تعهد عاطفی قوی دوس  دنراد ت د مزاس ر ا دننامب ن     

یدهند و آنها موافق اهداف سازمانند و میل به
یخواهند .آنها به کار در سازمان ادامه م 
زیرا آن را م 

ماندن در آن را دارند .وقتی عالقه ع دنام هب یفطا ن یگرد و  ر د ی ر دوجو نامزاس 

ب هتشادن اش ،د       

کارکنان دوست دارند سازمان را ترک کنند .وست گست ) 2011 ( 1معتقد است که تعه یفطاع د   

کارکنان به سازمان ،احراز هویت خود با سازمان و مشغولیت در آن و درباره میل کارکنان به بودن

یکند .تعهد سازمانی ،ذاتا ،چند بعدی م یییباش .د
به عنوان عضوی از سازمان و ماندن در آن اشاره م 

کارکنانی که به سازمانشان متعهدند ،نظر خوبی درباره مان س زا یوضع ناونع هب نآ رد ند از نام      

یخواهند که به نمایندگی از سوی سازمان ،در شغلشان ،تالش کنند .ع رب هوال   
خاصی دارند آنها م 
آن ،آنها ،ارزشها و اهداف باالی مورد قبولی در سازمان دارند (اون چونگ ،ائون وونگ و یاچ

لو .) 2011 ،2طبق نظراریلی و چتمن 3تعهد سازماني مفهومي براي تعيين سطح ادغام كي

شخص با

يباشد و شامل سه بعد پذيرش ،تعيين هويت و دروني لکوک ،زاملی( تسا ندرك وک و    
سازمان م 

1- Westgeest
2- Onn Choong, Luen Wong & Chai Lau
3- Oreilly & Chatman
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بوکگلو ،8002 ،1به نقل از رهنماي رودپشتی و محمودزاده .) 1387 ،بكر و بلينگس 2چهار د هاگدي

متمايز را مطرح كردند .افرادي كه تعهد كمي هم به گروههاي كاري و سرپرستان و هم به مديريت
ارشد و سازمان دارند ،كه به آنها عنوان بي تعهد دادند .برعكس افرادي كه به ه وناك ود ر ن هعت  ددد دددد
بااليي را نشان دادند متعهد ناميده شدند .در بين اين گروه افرادي هستند كه به و تسرپرس 

ورگ ه    

كاريشان كامال متعهد اما به مديريت عالي و سازمان متعهد نيستند كه به عنوان اف يئزج دهعتم دار    

(محلي) در نظر گرفته مي شوند و كساني كه به م و دشرا تيريد

مزاس ا ،دهعتم الماك ن       ول هب ي   

سرپرست و گروه كاريشان متعهد نيستند كه به آنها افراد متعهد كلي (جهاني) م يياهنآ .دنيوگ ي    

كه به طور كلي (جهاني) و به طور جزئي (محلي) متعهد بودند ،بين اين دو گروه نهايي قرار گرفتند

در نتيجه اگر چه اين روش متمايز ب وناك ني نننننها اي مختل تسا ديدج زونه دهعت ف و للللل ل لللللللي ج يا

اميدواري است كه بتوان از آن به عنوان ابزاري براي درك كليه ابعاد تعهد س درك هدافتسا ينامزا    
(به نقل از رهنماي رودپشتی و محمودزاده.) 1387 ،

روات (  ) 2011توانمندسازی را اعطای قدرت و توانمند ساختن م ب راکب یارب مدر ر ق ند در تتتتت تتتتت
ت

یداند که در چه را
یداند .او توانمند سازی روانشناختی را به عنوان انگیزش کاری افزایش یافته م 
م 

یکنند :معنی ،صالحیت ،خود ارزیابی و تاثیر .این چهار مفهوم ب بیکرت ،مه ا    
نوع ادراک بروز م 

یشوند تا ساختاری از توانمندسازی روانشناختی را ارائه دهند .کارکنان توانمند ،انگ یراک شزی   
م 

ذاتی افزایش یافته و جهت گیری پیش فعاالنه به سوی نقشهای کاری شان دارند نه جه یریگ ت   

منفعل .در تحقیق درباره پرستاران ستادی ،توانمند سازی ،سطوح ب یالا ی رد هک ار دامتعا زا  عقاو     

تاثیر مثبتی بر تعهد عاطفی داشت را نشان داد (وست گست .) 2011 ،توماس و ولته وا سسس،) 1990 ( 3

در تحقیقي ،چه ت هبنج را ااا ااااثیر ،شایس و ،یراد ینعم ،یگت نیزگ باختنا ههه ههههههها ا را به سا ناونع  اس    

توانمندسازی معرفی کردند .اسپرتیرز ( ) 995 1در مدل ساختار توانمندسازی روانشناختی با توسعه و
عملیاتی کردن مدل چهار جزئی توانمندسازی قبال توسعه یافته و ساموت 

و تاحالصا سواهتل ییییییییی را

فراهم کرد .وی بعد معنی داری را معنی و بعد انتخاب را اعتماد نامید .وی توانمندسازی را بازت یبا

از ادراک کنترل فرد در محل کار معرفی کرد که در چهار باور درباره رابطه محیط ک  درف یرا در   
1- Yilmaz, Cokluk & Bokeoglu
2- Becker & Billings
3- Thomas & Velthouse
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چهار جنبه به نام معنی ،شایستگی ،اعتماد ،و تاثیر ،نمایان شد .این چهار بعد به هم مربوط بوده و در

ارتباط با هم ،ساختارهای توانمندسازی روانشناختی را اندازه گ یری

م یییکنن کی یتقو .د ی زا  ا نی     

یشود (اون چون راکمه و گ ا ،ن     .) 2011اس  زریترپ ( (،)7002
ابعاد ،گم شود ،توانمندسازی ناقص م 
توانمندسازی روانشناختی را به عن لاح زا یهورگ ناو تتت تتتتها ای روان هب صخش کی رد ی
احساس کنترل فردی اش بر روابط ک فیصوت ،دوخ یرا    

روظنم      

م یییکن تایلمع رب دیکات یاج هب .د       

یکند ،نقطه برتری روانش رب یتخان   
مدیریتی که قدرت را بین کارکنان در سطوح مختلف تسهیم م 

تجربه کار ی کارکنان و ذات تجربه منحصر به فرد آنه دیکات ،ا    م یییکن رب زکرمت اب زریترپسا .د    

رویکرد روان شناختی به دنبال توسعه یک شبکه قانونمند توانمند سازی در محیط کار بود م وا لد
از چهار جزء تش یک ل شده است که ادراک کارکنان را در مود معن و ریثات ،یگتسیاش ،ندوب راد ا   
خود تع یی ن م یییس ار ندوب راد انعم وا .دجن

تشم م و راک نیب طابترا رب ینبم درف ساسحا رب ل     

یکند این احساس زمانی به وج دو
استانداردهای شخصی تعریف م 

م یییآی اب لغش فیاظو هک د

    

   

ارزشها ،اعتقادات و رفتارهای فرد تطابق داش اسحا .دشاب هت س قتعا ،یگتسیاش  ا روم رد درف د د      
توانایی اش برای انجام دادن فعالیتها ضروری است .خود تع یی نی ،ادراک فرد در قبال حق انت شباخ

در مورد کاری است که باید انجام دهد و تاثیر ،احساس فرد در مورد م یاهدمایپ رب شذوفن نازی     

یک کار معین است (ابطحی و عابسی .) 1386 ،جها ا ) 2011 ( 1دریافت ، ،رابطه دانعم  ا نیب تبثم ر     

توانمندسازی روانی و تعهد سازمانی وجود دارد .لی ،فلوس و یچ و ،)6002( 2پی بردند که اف شیاز
درک توانمندسازی کاری ،منجر به اف مزاس دهعت شیاز ا اگدننک قیقحت ین ن د اهچ ر ر تکرش

     

ساختمان در هنگ کنگ شد .باتن گا ررر )5002( 3دریافت ، ،توانمندس و تبثم طابترا نانکراک یزا   

معناداری با تعهد سازمانی دارد .ب موس و رلگو چچ چچچ )4002( 4دریافتن ؛د س ،ناملعم یزاسدنمناوت حط    

رابطه معناداری با احساس تعهد کارکنان به سازمان و حرفه شان دارد و رابطه معناداری بین توانمند
سازی روانشناختی و تعهد سازمانی یافتند .همچنین حس ق یلابقا و عینم یلیئاکیم ،بسن ینی ا یض

     

جهانی(  ) 1389دریافتند؛ بین توانمندسازی روان شناختی و مولفههای آن (شایس ،ندوب رثوم ،یگت    

معنی داری بودن و اعتماد) با تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد .هدف این تحقیق بررسی
1- Jha
2- Lui, Fellows, & Chui
3- Bhatnagar
4- Bogler & Somech

رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی /...مل یک آوارسین و همکاران

731

رابطه بین توانمدسازی روانشناختی دبیران با تعهد سازمانی آنان درمدارس متوسطه شهرستان مراغههه

است.

فرضیههای پژوهش

 -1بين احساس شايستگي دبيران و تعهد سازماني آنها رابطه وجود دارد.

 -2بين احساس موثر بودن دبيران با تعهد سازماني آنها رابطه وجود دارد.

 -3بين احساس معني دار بودن دبيران با تعهد سازماني آنها رابطه وجود دارد.
 -4بين احساس اعتماد دبيران با تعهد سازماني آنها رابطه وجود دارد.

-5بین احساس توانمندسازی دبیران با تعهدسازمانی آنها رابطه وجود دارد.
روش

تحقیق حاضر ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی ازنوع همبستگی است .جامعه آماري

یباشد ،که
پژوهش ،شامل كليه دبیران مدارس متوسطه شهر مراغه در سال تحصیلی  1390 - 91م 

برابربا  916نفر بوده که دادههاي الزم از  732نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای نسبتی بدست
آمد .در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است :الف :پرسشنامه استاندارد شده
توانمندسازی روان شناختی :1این پرسشنامه را اسپرتیرز در سال  995 1تحت عنوان اختصاری

 PEQساخت و از روش تحلیل عاملی ،روایی آن را بدست آورد .در ایران عبدالهی در سال 1383

برای اولین بار آن را بکار برد(عبدالهی و نوه ابراهیم .) 1386 ،ب :پرسشنامهاستاندارد شده
تعهد سازمانی (:2)OCQاین پرسشنامه توسط مودی ،استیرز و پورتر ) 1979 ( 3ساخته شده است

که به پرسشنامه تعهد سازمانی مودی معروف است این پرسشنامه تعهد سازمانی دبیران را

یکند .در بررسي پايايي پرسشنامهها ،آلفاي كرونباخ به ترتیب برای توانمندسازی
اندازهگیری م 

روانشناختی  0/88و برای تعهد سازمانی  0/ 71بدست آمد .شیوه تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار

 spssو با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و چندگانه انجام شده
است.

1- Psychological Empowerment Questionnaire
2- Organizational Commitment Questionnaire
3- Moody, Stiers & Poorter
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یافتهها

به منظور انتخاب آزمون آماري مناسب از آزمون اسميرنف كولموگروف استفاده شد و سطح

يداري آزمون فوق در مورد متغیر تعهد سازمانی مدارس ،از  0/ 05بزرگتر است .بنابراين توزيع
مع ن 

يباشد .آزمون فرضیهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در جدول()1
پراكندگی آن نرمال م 
آمده است.

جدول  .1ضریب همبستگی توانمندسازی روانشناختی و مولفههای آن با تعهد سازمانی دبیران
فرضیهها

همبستگیr

معناداری

ضریب تعیینR2

نتیجه

بین احساس شایستگی دبیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

0/ 32

0/000

 10درصد

تایید

بین احساس مؤثر دبیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

0/ 37

0/000

 14درصد

تایید

بین احساس معنی دار دبیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

0/ 34

0/000

 12درصد

تایید

بین احساس اعتماد دبیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

0/2

0/100

4درصد

تایید

بین احساس توانمندسازی و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود دارد.

0/ 46

0/000

 18درصد

تایید

بر اساس اطالعات جدول ( )1مالحظه م یییگ در د نعم حطس  ،یییییییداری آزم امت دروم رد نو می    

یباشد بنابراین فرضیهها همگی تایید شدند و در مجموع احساس توانمندسازی
فرضیهها زیر  0/ 05م 
یکند.
دبیران به میزان  18درصد تعهد سازمانی آنها را پیش بینی م 

به منظور تبيين میزان تعهد سازمانی در مدارس م فلؤم یور زا هعلاطم درو هه هههههها ای توانمندس یزا

روان شناختی دبیران ،از رگرسيون چندگانه به روش گام به گام 1استفاده ش قبط تياهن رد هك د     
اطالعات جدول ( )2مالحظه ميشود كه به ترتیب مؤلفه احساس مؤثر ب ندو

دب و لوا ماگ رد ناری

احساس اعتماد دبیران در گام دوم در شكل رگرسيوني باقي مانده كه ضريب همبس هناگدنچ يگت   
آنها با تعهد سازمانی مدارس م ربارب هعلاطم درو    

2
 R = 0/ 40و ض يعت بير ي بارب ن ررر رررر  R = 0/ 16و

2

ضريب تعيين خالص برابر  R = 0/51بدست آمده است ،یعنی در مجموع احس و ندوب رثؤم سا
احساس اعتماد دبیران ،به میزان  51درصد تعهد سازمانی مدارس را تب یی ن ميييکنن و د

 85درص زا د

يباشد.
واريانس تعهد سازمانی مدارس توسط متغيرهايي خارج از موضوع اين پژوهش قابل تبيين م 

1- Step Wise
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جدول  .2ضريب همبستگي چندگانه براي پیش بینی تعهد سازمانی مدارس

شكل

ضريب همبستگي

ضريب تب يي ن

ضريب تب يي ن خالص

خطا معيار برآورد

1

0/4

0/ 16

0/51

5/ 84

طبق اطالعات جدول ( )3و با توجه به ضرايب بتاي استاندارد نشده مالحظه ميش رادقم هك دو    

ثابت (  ) αبرابر  ، 24 / 16احساس مؤثر بودن دبیران با بتای  β = 0/ 65و احس  دامتعا سا د اب ناریب    

بتای  β = 0/ 21ميباشند که در تبيين تعهد سازمانی مدارس سهم معنيييداري دارن اب تياهن رد .د    
حذف مقدار ثابت آلفا (  ) αاز طريق استاندارد كردن مقادير متغير تب یی ن کننده ،مالحظه م  يي يييش دو
كه احساس مؤثر بودن دبیران با بت یا

 β = 0/ 355و احس  دامتعا سا د اب ناریب بتای      

نقش مهمی را در پيشبيني تعهد سازمانی مدارس دارند.

β = 0/ 156

جدول  .3ضرايب متغيرهاي باقيمانده در شكل رگرسيوني به روش گام به گام
ترتيب ورود متغيرهاي
مستقل در شكل

ضرايب استانداردشده

ضرايب خام
B

خطا معيار برآورد

مقدار ثابت

24 / 16

3/500

t

Sig

Beta
8/ 04

0/000

احساس مؤثر بودن دبیران

0/ 65

0/11

0/ 355

5/88

0/000

احساس اعتماد دبیران

0/ 21

0/ 08

0/ 156

2/ 58

0/ 01

(احساس اعتماد دبیران)  (+ 0/651احساس مؤثر بودن دبیران)  = 0/553تعهد سازمانی مدارس  :معادله خط

بحث و نتیجهگیری

در تحقیق حاضر به بررسي بین توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی دبيران و رابطه آنها

در مدارس متوسطه شهر مراغه پرداخته شد .نتیجه تحقیق بیانگر وجود رابطه مستقیم و ض نیب فیع   

احساس شایستگی دبیران با تعهد سازمانی آنها است .روات و پورتر معتقدند اگر احساس شایستگی
در کارکنان وجود داشته باشد ،تعهد س زفا زین اهنآ ینامزا ا شی     

م ییییاب  تاور نینچمه .د (( ((( ) 2011

معتقد است اگر احساس شایستگی در کارکنان باال باشد ،انگیزه بیشتری ب مزاس رد تمدخ یار ان    

دارند و در واقع احساس توانمندسازی روانشناختی باالی آنها منجر به تعهد باالی سازمانی در آنها

خواهد شد .توماس و ولتهاوس (  ) 1990توانمندسازی روانشناختی را به  یاوتحم ناونع  ا یشزیگن     

تعهد معرفی کردند و معتقدند که اگر کارکن نا دارای انگ رد و دنشاب یلغش شزی ساسحا دوخ      

40 1

لنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هفتم  /شماره دوم /تابستان 1392
فص 

شایستگی نمایند ،شاهد تعهد سازمانی باالیی در آنها خواهیم ب یدج .دو (( (((  ،) 1388حس و بسن ینی
همکاران (  ،) 1389پارک( ،)3002اونگ چونگ و هم  ناراک ((  ) 2011و س و یرماع دی

یلیعامسا    

(  ) 1390نیز دریافتند که رابطه معنادار مثبتی بین احساس شایستگی با تعهد سازمانی در بین کارکنان

وجود دارد .در نتیجه اگر دبیران در محیط کالس و در امر تدریس با اعتماد به نفس باالی خود در
موقعیت شغلی خویش احساس شایستگی داشته باشند و ب هب یرتشیب هقالع ا لوحم هفیظو ماجنا ه       

ییابد .نتیجه دیگر این تحق اد ناشن قی د و میقتسم هطبار    
بپردازند؛ تعهد سازمانی آنها نیز افزایش م 

ضعیف بین احساس موثر بودن دبیران با تعهد سازمانی آنها وجود دارد .پورتر تعهد را بر پایه تع نیی
مشارکت یک فرد در سازمان در نظر گرفته است .در واقع اگر دب سحا هسردم طیحم رد ناری اس     

موثر بودن داشته باشند؛ با مشارکت همه جانبه با مسئولین مدرسه ،دان و نازومآ ش

ب اهنآ ءایلوا ه    

انجام آموزش و پرورش دانش آموزان خواهند پرداخت و در نتیجه این امر منجر به اف دهعت شیاز   

    

یگردد .اسپرتیرز ( ) 995 1نیز معتقد است که م یا هجرد ندوب رثو ا ک تس ه درف 
سازمانی آنها م 

یتواند بر نتایج و پیامدهای راهبردی،اداری و عملیاتی ش دج شهوژپ جیاتن .دراذگب رثا لغ یییییی ییییییی
م 

(  ،) 1388حسینی نسب و همکاران(  ،) 1389پ کرا (( ،)3002اون و گنوچ گ

 ناراکمه ((( ((((  ) 2011و

سید عامری و اسمعیلی (  ) 1390نشان داد که رابطه معنادار مثبتی بین احس اب ندوب رثوم سا دهعت      
سازمانی وجود دارد .بنابراین ،اگر دبیران در محیط مدرسه ناوتب  ن  د د جو ر و رثوم ساسحا دوخ د
بودن داشته باشند و با مشارکت با مسئولین مدرسه و م راک نارید ا ار شیوخ یی

زفا ا رد دنهد شی   

     

  

یده هطبار هک د    
نتیجه تعهد سازمانی آنها نیز افزایش خواهد یافت .نتیجه دیگر پژوهش نیز نشان م 
مستقیم و ضعیف بین احساس معنی داری بودن دب آ ینامزاس دهعت اب ناری ن دوجو اه .دراد تاور

    

(  ) 2011معتقد است توانمندسازی روانشناختی در کارکنان به عنوان انگیزش ک هتفای شیازفا یرا    

است که احساس معنی دار بودن کارکنان نیز ی یک از مولفههای آن م یییباش و ساموت .د

و سواهتل    

(  ) 1990معتقد است با معنی دار بودن به منزله با ارزش بودن اهداف شغلی و عالقه درون صخش ی

یباشد .در همین زمینه؛ اون چونگ و همکاران ( ) 2011
به شغل و در نتیجه افزایش تعهد سازمانی م 

معتقدند بعد معنی ،حسی از هدف یا ارتباط شخصی به هدف کاری و شغلی اس یدج .ت (( ((( ،) 1388

حسینی نسب و همکاران(  ،) 1389پارک( ،)3002اونگ چونگ و همکاران (  ) 2011و سید ع یرما

و اسمعیلی (  ) 1390دریافتند؛ رابطه معنادار مثبتی بین بعد معنی دار بودن کارکنان با تعه ینامزاس د   
آنها وجود دارد .با توجه به وجود رابطه مستقیم بین احساس معنی دار بودن دبیران مورد مطالعه رد 
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یآید که اگر دبیران و کارکنان بتوانند در حیطه
این پژوهش با میران تعهد سازمانی آنها چنین بر م 
شغلی خویش احساس معنی داری داش تکراشم هب یرتالاب یلغش هیحور اب ؛دنشاب هت ریاس اب
مسئولین مدرسه پرداخته و همچنین در کالس درس به دانش آم ب هب زین نازو ه هجو نیرت

         

رما هب        

تدریس پرداخته و در نتیجه تعهد سازمانی اشان افزایش خواهد یافت .نتیجه دیگ رضاح شهوژپ ر    

نشان دهنده وجود رابطه مستقیم و ضعیف بین احساس اعتماد و تعهد سازمانی دب  دوجو ناری د .درا   
     

بالنچارد،کارلوس و راندولف(3002؛ ترجمه يانعم هب يزاسدنمناوت ؛دنا دقتعم )نیما  :تردق   

بخشيدن است و اين يعني به افراد كمك كنيم تا احساس اعتماد به نقس خود را بهب رب ،دنشخب دو    
ناتواني يا درماندگي خود چيره شوند ،و در افراد شور و شوق فعاليت ايج زيگنا و دا هههههه ينورد يا   
آنان را براي انجام دادن وظيفه بسيج كنيم .مولینز(  ) 1999معتقد است اعتماد و پشتگرمی به یانعم    

یباشد .میشرا و اسپرتیرز معتقدند که دامتعا    
داشتن اطمینان از نتایج کارهایشان و حمایت از آنها م 

یباشد .عبدالهی (  ) 1383نیز معتقد است اعتماد به معنی
به روابط بین فرادستان و زیر دستان مرتبط م 
یباش یدج نینچمه .د ((( ((((  ،) 1388حس و بسن ینی
داشتن احساس امنیت شخصی در محیط شغلی م 
همکاران(  ،) 1389پارک( ،)3002اون وچ گ نن نننگ و هم  ناراک ((  ) 2011و س و یرماع دی

یلیعمسا    

(  ) 1390دریافتند که رابطه معنی داری بین احساس اعتماد و تعه انکراک ینامزاس د ن .دراد دوجو      
بنابراین اگر در محیط شغلی بین کارکنان و مدیر شان اعتماد وجود داشته باشد ،دبیران ب ساسحا ا   

یپردازند .در واقع وجود احساس اعتماد در بین دبیران به ناونع    
امنیت در مدرسه به امر آموزش م 
یتواند در افزایش تعهد سازمانی آنها نقش
ی یک از مولفههای احساس توانمند سازی روانشناختی م 
موثری داشته باشد.در نتیجه مدیران باید با همکاری دبیران به ارمه ملاس یوج داجیا  ه دوجو اب 

     

اعتماد بین همه کارکنان به جهت باال بردن به راک و یرو هر ا ا هسردم یی ه تیاهن رد.دنزرو مامت       

نتیجه فرضیه اصلی نشان داد که بین توانمندسازی روانشناختی دبیران و تعه ر اهنآ ینامزاس د ا هطب     
مستقیم و متوسط وجود دارد .روات (  ،) 2011جه  ا ((  ،) 2011اون و گنوچ گ

 ناراکمه ((( (((( ،) 2011

چن و چن ( ،)8002آنیتا و همکارانش ( ،)7002لی ،فلوس و یچ و ( ،)6002باتناگر ( ،)5002ب رلگو
و س  چمو (( ( ،)4002جانس ن (( ( ،)4002پ  کرا

(( ( )3002و س  یلیعامسا و یرماع دی (((((( (  ،) 1390ابیل و ی

نانستی زایی(  ،) 1388حسینی نسب و همکاران(  ) 1389و جدی(  ) 1388همگ هطبار هک دنتفایرد ی     
معنادار مثبت بین توانمندسازی روان س دهعت و ی ااا اااازمانی وج هجیتن رد .دراد دو    م یییت  اب ناو ا داجی    
محیطی امن از نظر شغلی نظیر ایج اد اب نینچمه و هسردم نالوئسم و ناریبد نیب دامتعا دا نش          
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آموزان ،دادن حق تصمیم گیری به دبیران در حیطه شغلی خویش برای اعتماد به و سفن 

اسحا س    

شایستگی در خود ،احساس معنی دار بودن و احساس موثر بودن و در مجم سحا ندرب الاب عو اس     

یتوان شاهد موفقیتتتها ای ش رد و سرد سالک رد اهنآ یلغ هجیتن     
توانمند سازی در بین دبیران م 
شاهد افزایش تعهد سازمانی در مدرسه از سوی انها خواهیم بود؛ بنابراین ب تسا هسردم ناریدم ر     

که با ایجاد چنین جوی در مدرسه به افزایش تعهد سازمانی مدرسه اشان اهتمام ورزند .ب هب هجوت ا    

اینکه نتایج این تحقیق در بین دبیران مقطع متوسطه شهر مراغه انجام شده است؛ بای نآ میمعت رد د   
به سایر مقاطع تحصیلی احتیاط نمود.

بر اساس نتایج این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و مولفههای آن با

یشود سازمان آموزش و پرورش تقویت این مولفهها را در اولویت
تعهد سازمانی دبیران ،پیشنهاد م 
یتوان با فراهم آوردن زمینههای الزم برای توانمندسازی ،نت مزاس دهعت جیا ا ار ین
قرار دهند .لذا م 

یشود.
به طور همزمان افزایش داده که در نهایت موجب افزایش اثربخشی م 

منابع

ابطحی ،سید حس  .دیعس ،یسباع و نی ((( ((((  .) 1386توانمندسا نانکراک یز    ( پاچ
تحقیقات و آموزش مدیریت.

:جرک ).لوا

هسسوم    

ابیلی ،خدایار و ناستی زایی ،ناصر .) 1388 ( .بررسی رابطه توانمندسا نش ناور یز ا دهعت اب یتخ     

سازمانی در پرسنل پرستاری بیمارستانهای شهر زاهدان .پايان نامه کارشناس  ی اارش هورگ .د   
علوم تربیتی ،دانشكده علوم انساني دانشگاه سیستان و بلوچستان.

اسماعيلي،ع .) 1384 ( .توسعه نيروي انساني .تهران :انتشارات ويرايش.

اقبالي قاضي جهاني ،نس  .نير ( (  ,) 1388بررسي توانمندسازي روانشناختي دبيران با تعهد سا ينامز

آنها در مدارس متوسطه شهر اروميه .پايان نامه كارشناس ورگ .دشرا ي ه يبرت مولع  ت كشناد ،ي ده       
علوم انساني دانشكاه تبریز.

بالنچارد ،ک ،.كارلوس،ج .و و ،راندولف .)1 38 1( .سه كليد ت زفا ناو ايي يييي  .ترجمه  هللا لضف  :ا ،نيم    
تهران :انتشارات تهران فرا.

پازارگادی ،مهرنوش و جهانگیر ،فریدون .) 385 1( .تعهد سازمانی پرستاران و عوام .نآ اب طبترم ل     نش هیر
دانشکده پرستاری و مامایی ،دوره  ، 16شماره . 54
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ج  .ا ،يد ( (  .) 1388بررسي رابطه توانمند سازي دبيران با تعهد سازماني ،تعهد حرفه اي و رفتار
تابعبت سازماني دبيران در مدارس ناحيه يك تبريز .پايان نامه مولع هورگ دشرا يسانشراك       
تربيتي ،دانشكده علوم انساني دانشگاه اروميه.

جهانگیری ،ع .) 1386 ( .رمز توانمندسازی( www.creativity.ir ،مراجعه به سایت.)88/1/8 :

حسینی نسب ،داوود ،.م کی ائیلی منیع ،فرزانه و نسرین ،اقبال قاضی جهانی .) 1389 ( .بررسی رابطه یدنمناوت    

روان شناختی دبیران با تعهد سازمانی آنه ش هطسوتم سرادم رد ا ه یصحتلاس رد هیمورا ر ل ییییییییییییی . 1388 - 89
فصلنامه علوم تربیتی ,سال سوم ،شماره  ،9صص.72- 49 :

رهنماي رود پشتي ،ف و ن ،محمودزاده .) 1387 ( .توسعه منابع انساني .تهران :سازمان مديريت صنعتي.

ی،تعهد سا و ینامز
سید عامری ،میرحسن و محمدرضا ،اسماعیلی .) 1390 ( .رابطه ب زاسدنمناوت نی یی یی

تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران :پایان نامه کارشناسی ارشد ,دانشگاه

تهران.

عبداللهي ،بیژن .)8313( .طراحي الگ ش ناور يزاس دنمناوت يو ن نشراك يتخا ا اس ن هزوح 

     

ستادي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،پايان نامه دوره دكتري دانشكده روان شناس مولع و ي   
تربيتي ،دانشگاه تربيت معلم تهران.

عبداللهي ،بیژن و عبدالرحیم ،نوه اب  .ميهار ((  .) 1386توانمند سازي كاركنان كليد طالي ريدم ي يت   
منابع انساني ،تهران :نشر ويرايش.

معراج ،امان الهي .) 1389 ( .بررسي عوامل موثر ب ت ر وووانمن انكراك يزاس د ن  كرمگ  است نا      
آذربايجان غربي ،پايان نامه کارشناسی ارشد.
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