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 خالصه 

ز اش یكي توانمندسازی منابع انساني در در ساختار تربیت بدني وزارت آموزش و پرور: مقدمه

 ن مدلموضوعات مهم در ارتباط با دبیران مي باشد. هدف: هدف این تحقیق شناسایي و تبیی

 .دوری اسالمي ایران بوتوانمندسازی نیروی تربیت بدني در وزارت آموزش و پرورش جمه

یلي تحل – تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع اکتشافي روش کار:

رت دني وزابیت ببوده و به شكل میداني انجام شده است. جامعه آماری کلیه دبیران و آموزگاران تر

ین شد. ابزار نفر تعی 600ی اای مرحلهآموزش و پرورش ایران بودند. نمونه آماری به روش خوشه

یایي ( و پا20/67ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایي سازه از طریق تحلیل عاملي )آوری دادهجمع

کتشافي، اها با استفاده از تحلیل عاملي ( محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده955/0از طریق آلفا کرونباخ )

 .(= 05/0αانجام شد ) ساختاریتحلیل عاملي تأییدی، تحلیل مسیر و معادالت 

-گيبه طور کلي شش شاخص شناسایي شده )ساختارسازماني، شخصیتي، انگیزش، فرهن نتایج:

آموزش  تي( در تبیین توانمندسازی نیروی انساني در تربیت بدنيتخصص، تجهیزا-اجتماعي، آموزش

 یروین یندسازتوانم راتییدرصد از تغ 95شخصیتي شاخص ها، و پرورش بود که از بین این شاخص

ات توانمندسازی درصد از تغییر 25و در اولویت اول قرار گرفت و شاخص تجهیزاتي  نییرا تب يانسان

 .نیروی انساني را تبیین و در اولویت ششم قرار گرفت

ندازه، بین ابعاد )رسمیت، تمرکز و پیچیدگي( و )ا رسد تعادل در به نظر مينتیجه گیری: 

ني از در وزارت آموزش و پرورش و آموزش مستمر منابع انساو محیط(  تكنولوژی، استراتژی

 های مهم مي باشد.اولویت

 توانمندسازی، نیروی تربیت بدني، آموزش و پرورش، مدل سازی کلمات کلیدی:
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 مقدمه 
  نشد يجهان یبرا یو نوظهور ندهیفزا یيرویحاضر، ن طیدر شرا

باشند ا محیط اطرراف در تعامل ميب ها به عنوان یک سیستم بازسازمان

(. 1انساني توانمند استت ) کند، منابعو آنچه بقای سازمان را تضمین مي

فكتار،  اها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده ختود نیازمنتد،   سازمان

اننتد  ای نو، بتوهها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاهاندیشه

اهنتد  د؛ وگرنه به زوال و نابودی محكوم خوین کننمپویایي خود را تض

را در  (. از سوی دیگر، توانمندسازی نیروی انساني زمان بیشتری2) شد

های دراز مدت تر و هدفهای وسیعگذارد تا برنامهاختیار مدیریت مي

انستتاني (. در واقتتع نیتتروی4و  3ستتازمان را متتورد بررستتي قتترار دهتتد ) 

های دیگتر  زمان نسبت به سازمانکارامد، شاخص عمده برتری یک سا

 است. 

ثر برای افزایش ؤهای میكي از تكنیک انسانينیروی 1توانمندسازی

های فردی و وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایيبهره

گروهي آنها در راستای اهداف سازماني است. توانمندسازی فرایندی 

ها ذ و قابلیت افراد و تیماست که در آن از طریق توسعه و گسترش نفو

شود. به عبارت دیگر به بهبود و بهسازی مستمر عملكرد کمک مي

محققان  .توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شكوفایي سازماني است

 2بازخورد )هانگ، ارائه در مهمي نقش توانمندسازی معتقدند که

 نوآورانه رفتار (،2010 3بارتول، و )زانگ خالق (، مشارکت2012

 فعاالنه رفتارهای ارتقای طورکلي به و (2010 4،همكاران و )پیترز

و  اقدامات معنای به توانمندسازی، 1990 دهه از قبل تا (.5دارد )

 گیریتصمیم قدرت و تفویض اختیار مانند مانند مدیریتي راهبردهای

اطالعات،  در کارکنان شدن سهیم و سازمان ترپایین یهارده به

بعد، نظریه به 1990 دهه از اما شد،مي تلقي قدرت و دانش، پاداش

مورد  کارکنان احساسات و منظر باورها از را توانمندسازی پردازان

 خالل در توانمندسازی اصطالح کارگیری به قراردادند. اوج توجه

 و کانگر چون پردازانينظریه توسط بود و 1980 و 1970 یهادهه

 8،بالنچارد کنت 7و ولتهوس، ماس، تو1995 6، اسپریتزر1985 5کاننگو

(. 9-6) یافت گسترش 2000 10راندلف الن و 9کارلوس پي جان

                                                           
1 . Empowerment 
2 . Huang 
3 . Zhang & Bartol 
4 . Pieterse, van Knippenberg, Schippers, & Stam 
5 . Conger & Konungo 
6 . Sprieitzer 
7 . Thomas & Veelthous 
8 . Kent Blanchard 
9 . Jhon P. Carlos 
1 0 . Alan Randolph 

( بُعد روانشناختي را به 1990)11همچنین توماس و ولتهوس

های ای از حوزهتوانمندسازی افزوده و آن را به عنوان مجموعه

کنند که عالوه بر خودکارآمدی، سه انگیزشي تعریف مي -شناختي

یگر شناختي)خودمختاری یا حق انتخاب، معناداری و مؤثر ی دحوزه

شود. مطابق این دیدگاه، هر وظیفه باید دارای بودن( را شامل مي

)داشتن آزادی عمل  12هایي نظیر خودمختاری یا حق انتخابویژگي

)با ارزش  13های الزم برای انجام وظیفه(، معناداریدر تعیین فعالیت

 14منابع انساني سازمان( و مؤثر بودن تلقي شدن وظیفه محوله توسط

)یعني وظیفه در جهت تحقق اهداف تعیین شده گام بردارد( باشد. به 

های طور خالصه، رویكردهای اساسي توانمندسازی کارکنان و مؤلفه

 ( مشاهده نمود:1توان در شكل )ها را ميآن

 

 

 
 (9رویكردهای اساسي توانمندسازی ). 1شکل 

ها درباره نقش و اهمیت نیروی انساني، بر تایج بسیاری از پژوهشن

مگر آنكته   ،ای توسعه نیافته نیستکید دارند که هیچ جامعهأاین نكته ت

 15منتتون قتتاتیتحق (.10د )بتته توستتعه منتتابع انستتاني ختتود پرداختتته باشتت 

کتار،   تیت کار و اهم تیاز نظر هو یدار بودن توانمندسازيمعن( 2013)

(. جنتا و  11دهتد ) را نشتان متي   کتار استت   منابعاز  مهم شاخصدو که 

، دنت دههای مدیریت نشان متي مطالعات مهارت( نیز در 2017) 16پرادهان

تجربیات تشكیل گروه در سازمان داللت بر ایتن دارد کته راهبردهتای    

 (.12د )توانمندسازی کارکنان نقش مهمي در ایجتاد و بقتاگ گتروه دار   

(، در تحقیقتتي متتروری بتتا بررستتي  2017) 17وهمچنتتین کاستتیو و بودریتت 

المللتي و  انستاني بتین  مطالعات صورت گرفته در متورد متدیریت منتابع   

دهند که مدیریت صتحی  منتابع و کارکنتان    مدیریت استعداد نشان مي

                                                           
1 1 . Thomas & Velthouse 
1 2 . Self Determination 
1 3 . Meaning 
1 4 . Impact 
1 5 . Menon 
1 6 .Jena & Pradhan 
1 7 . Cascio and Boudreau 



 
 انو  همكار علیرضا زربخش                                                          در شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی-734 

 

ها کمک کرده و ایتن امتر از طریتق متدیریت     تواند به توانمندی آنمي

( نیتتز در نتتتایج  2019) 1یاللتانتتدن کتتزار (. 13استتتعداد میس تتر استتت ) 

 حت  ، کارکنتان  انیت در متوانمنتدی   شیافتزا دهتد  مطالعاتش نشان مي

 و يدرک بهتتر بتودن ختود از نظتر شخصت      یرا برا یشتریب یکنجكاو

 (. 14کند )ی در نیروی انساني ایجاد مياحرفه یهانهیزم

، «جتتذب و استتتخدام»فرآینتتد متتدیریت منتتابع انستتاني بتتر چهتتار پایتته   

استتوار  « نگهداشتت »و « آمتوزش و بهستازی  »، «نتصتاب بكارگیری و ا»

انستت  است. بنابراین توجه و تمرکز مطلوب به منابع انستاني خواهتد تو  

و  چرخه حیات سازمان را سالیان سال با کیفیت و مطلوبیت در گتردش 

های دهتد در بستیاری از کشتور   . مطالعات نشتان متي  (15) بقا نگاه دارد

گرایي، بته  ای معلمان و تخصصفههای حرجهان، ارتقای سط  مهارت

یكي از  گیری منجر شده است.تر آنان در فرایند تصمیممشارکت بیش

های دیگر این استت  های آموزشي با سازمانهای نظامبارزترین تفاوت

هتا را  که برونداد نظام آموزشي، درون داد نیتروی انستاني ستایر بختش    

 (.12-15) دهدتشكیل مي

اعضتای   3کتردن پتذیری یتا اجتمتاعي   جامعته  جریتان  2آموزش و پرورش

پتذیری، مجموعته اعتقتادات، رستوم و     جدید جامعه است. طتي جامعته  

ها و فنتون جامعته   ها، مهارتها، رفتارها، دانشاخالق، هنجارها، ارزش

از  یكي ورشپرو  زشموآ(. 16)شتود  هتای جدیتد منتقتل متي    به نستل 

از  که دشومي بمحسو ما رکشودر  یکلیدو  رگبز هتتتتتتتتایانمزسا

 یجامعهپذیر همچنینو  فرهنگو  هتتتتتتاارزش لنتقای اظیفهو یکسو

ی شایستهو  ماهر نسانياوینیر تربیتی ظیفهو یگرد یسوو از  ادفرا

 ظایفو چنین منجادارد. ا هعهد بررا  مختلف یبخشهادر  جامعه

 متعهد که ستا یمدرآکاو  شایسته نکنارکا مندزنیا سنگینيو  خطیر

 هیندآ ایبر گيدماآو  یپذیرفنعطاا ی،مدرآکا ،مستمر دبهبو به

 چنین حیاتي دکررکا، نسانيامنابع توانمندستتتتتتتتتتتازی ینابنابر .هستند

 سپ و  هبالقو یهاادستعدا تشخیص ظیفهو که ميباشد هایينمازسا

آمتتتوزش و پتتترورش از   دارد. هعهد بررا  نناآ بالندگيو  شدر تسهیل

سنگیني بر عهتده دارد، امتا    هایي که در این راستا رسالتجمله سازمان

در حال حاضر این ستازمان فاقتد یتک چتارچوب مناستا و راهنمتای       

عمل، برای توانمندسازی منابع انساني خویش، به ویژه معلمان متدارس  

 .(16-17) است

 ورزشتي؛ شتامل متدیران و    هتای ستازمان  در خصوص به توانمندسازی

 ایتن  در کته  طتوری  بته  کنتد، متي  ایفا مهمي را نقش بدنيتربیت مربیان

                                                           
1 . Lalatendu Kesari 
2 . Education 
3 . Socialization 

 هتای زمینته  و هتا حیطته  درعلمتي  توانتایي  افزایش شاهد توانمي راستا،

 و بتود  جامعه پیشرفت و علوم توسعه در نتیجه، و آموزاندانش مختلف

 اثربخشتتي چتتون دیگتتری اثتترات کارکنتتان توانمندستتازی نتیجتته، در

 . (18داشت ) خواهد پي در را آن و کارآمدی ورزشي هایآموزش

 و یعستتر روزافتزون،  تغییترات  بتتا ستازگاری  بترای  بتتدنيتربیتت  دبیتران 

 یهتا آمتوزش  اثربخشتي  افتزایش  نتیجته  در و ورزش در عرصه پیچیده

اما در  .نیاز دارند توانمندسازی به پرورش و آموزش اداره در شده ارائه

جته  متعتددی موا  هتای بتا چتالش  اغلا مواقع  دبیران و مربیاناین زمینه 

 متان معل و مربیتان ها بحث توانمندستازی  چالشاین  ر مقابلباشند. دمي

 متوزش آ ادارهدو فایده مهم بترای   هاآنتوانمندسازی . گرددمطرح مي

و  بوده هدترمندتر و متعکارکنتان توانمنتد، انگیتزهاوالً : دارد پرورش و

ز ا ؛دومتاً  ،گیرنتد بته کتار متي    هتا حداکثر توان خود را برای رفع چالش

ایتتن زیترا بستیاری از    .نماینتد هتا پیشتتگیری متي  شبتروز بعضتي از چتال   

  (.16-17) دارد معلمین و مربیانریشه در ناتوانایي  هاچالش

ریتزی کننتدگان   بتدني پتي  بیتت تر بدني به ویژه دبیراننیروی تربیت     

 وای فعال، پویا و پرتحرک هستند، ایتن افتراد کشتف کننتدگان     جامعه

باتوجته بته   د. کشور هستتن ک یپرورش دهندگان استعدادهای ورزشي 

انستاني در توستعه وزارت آمتوزش و پترورش،     نقش و جایگتاه نیتروی  

بدني بته  انساني به ویژه نیروی تربیتتوجه به مقوله توانمندسازی نیروی

ناپتذیر تلقتي   های آنهتا یتک ضترورت اجتنتاب    منظور ایفای مؤثر نقش

شتتود. در وزارت آمتتوزش و پتترورش جمهتتوری استتالمي ایتتران    متتي

ت توانمندسازی نیروی تربیت بدني، به لحاظ نقش مهمي که در ستالم 

 تری برخوردار است.  جامعه در ابعاد متعدد دارند، از اهمیت بیش

توانمندستازی نیتروی    تحقیق حاضر بتا هتدف شناستایي و تبیتین متدل     

کشتور  وزارت آمتوزش و پترورش   )دبیتران و مربیتان( در   تربیت بدني 

ت حاکي از آن است کته تتاکنون مطالعتا    هابررسيطراحي شده است. 

قابتل تتتوجهي در ایتتن ارتبتتاط در آمتوزش و پتترورش کشتتور صتتورت   

وهشتي  نگرفته است. بنابراین؛ این مهم ضرورت توجه به انجام چنین پژ

سازد. بینشي که این متدل بته   و اهمیت آن را بیش از هرچیز آشكار مي

ارائتته  وزارت آمتتوزش و پتترورش جمهتتوری استتالمي ایتتران متتدیران 

توانتد بته آنهتا در زمینته استتفاده کارامتد و اثتربخش در        کنتد؛ متي  مي

انساني کمک کنتد و  های مدیریت منابعها و استراتژیبكارگیری شیوه

ها و ایجتاد فضتای بهتتری بترای     وری، کاهش هزینهسبا افزایش بهره

مندستازی،  توانمتدل  ز طریق چنین امشارکت افراد در سازمان شود. هم

ا رهای انجام این تحقیتق  ضرورتهای کاری با تفویض اختیار، ظرفیت

 توان خالصه نمود: در موارد زیر مي
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   هتای مربتوط بته منتابع انستاني در      تعدد و تنوع مشتكالت و چتالش

 ساختار تربیت بدني وزارت آموزش و پرورش؛ 

  ا هت جایگاه رفیع و رسالت خطیر آموزش و پرورش در انتقال آمتوزه

ده تربیت نیروی انساني سالم و اثتربخش بترای آینت   و اهمیت آن در 

 کشور؛ 

       عدم انجام مطالعتات مشتابه در وزارت آمتوزش و پترورش و بدنته

 ورزش این سازمان در گذشته؛

 روش کار
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به اهداف و ماهیت آن 

 ابتدا توصیفي از نوع اکتشافي و عمدتاً کاربردی است. بدین منظور،

 انهشگروپژ توسط که زینمندسااتو به طمربوهای و مدل ثمباح

ر د هشد منجاا تتحقیقا و نیز د،بو هشد ئهارا مختلف یهارکشودر

رار مورد بررسي قند دبو توصیفيو  تبییني عنواز  غلاا که انیرا

 هب طمربو هشد نبیا هایلمد جملگي آنكه به توجه باگرفتند. 

 ما رکشودر  دموجو یطاشر باو  دهبو آمریكایيو  پایيارو یهارکشو

وزارت در  هامدلآن  مختلف دبعاا سيربر به تند،شاند نياخوهم

 مصاحبهآموزش و پرورش ایران پرداخته شد. بدین صورت که با 

 رتصو به لبتها که شدار انمدیرو دبیران از  ادیتعد با مقدماتي

و فته قرار گر سيربر ردمو مختلف  دبعاا ،نددبو هشد بنتخاا فيدتصا

یران ا رکشو هشد بومي که مدلي انعنو به نهاآ کمشتر فصل نهایتدر 

 سواالت اصلي تحقیق به شرح زیر است: است، ارائه شده است.

در  يانستان  یرویت ن یازتوانمندست های شناسایي شتده بتر   . آیا شاخص1

 تأثیرگذارند؟  آموزش و پرورش يبدن تیترببخش 

 ي شده چگونه است؟ های شناسای. میزان اثرگذاری شاخص2

برگرفتتته از  یتوانمندستتاز یهتتاشتتاخص نیمهمتتتر ابتدا ؛تحقیق یندر ا

 يحبنظرانصتا  یهتا دگاهیت و د باون و الولر و تتابز و متوس   یهادگاهید

شده و ستپ    يتوماس و ولتهووس، آلفرد باندورا بررس تزر،یاسپر رینظ

خبرگان  دگاهیکارکنان با استفاده از د یتوانمندساز یينها یهاشاخص

 شدند. نشیگز

هتا و متغیرهتا استتفاده    بدین منظتور از رابطته همبستتگي میتان شتاخص     

دل و با توجه به هدف و روش تحقیق که شناستایي مت   مهدر اداگردید. 

 ردموو  سنجش ل،مد توسط هشد تعدیل یهامناستتتا بتتتود، شتتتاخص

 .ستا هیددگر تبیینآن  اتثیرأت و گرفتهارقر یابيارز

دني عه آماری تحقیق، شامل کلیه دبیران تربیت بکنندگان: جام شرکت

مشتغول   96-97وزارت آموزش و پرورش ایران )که در سال تحصیلي 

ین پژوهش در دو بخش کیفي و انظر به آنكه باشد. اند( ميبه کار بوده

 انجام شده است، مراحل انتخاب حجم نمونه به شرح ذیل است:کمي 

رحله از روش هدفمند . بخش کیفي، که برای انجام این م1

های )نظری( استفاده شده است. این بخش به شناسایي معیارهای

 جمهوری پرورش و آموزش وزارت بدني تربیت نیروی توانمندسازی

نفر از  30ایران اختصاص دارد. در این بخش، با مشارکت اسالمي 

های مختلف، محقق به دبیران و مدیران باسابقه و باتجربه در استان

ع نظری از لحاظ شناسایي معیارها رسید. در مجموع با این روش اشبا

های باز برای دبیران شاخص شناسایي شد و با ارسال پرسشنامه 44

های تكراری مشخص شد. الزم به ذکر است که در این بخش شاخص

نامه باز بر مبنای پیشینه پژوهش طراحي شد. منابع مورد سؤاالت پرسش

 ارایه شده است. 1مورد ارزیابي در جدول  هایاستفاده برای شاخص

 

 بع: نگارنده براساس مباني نظری(های ارزیابي )منانساني جهت استخراج شاخصنیروی توانمندسازی مطالعات پیشینه -1جدول 

 صاحا نظران و پژوهشگران عوامل

 ؛2004 1الیدن، ؛1394همكاران،  و بیات غني سازی شغل

 ؛1997 2اسپریتزو، ؛1380طوسي،  ؛2007یوچ،  ؛1394، همكاران و بیات تیم سازی

 ؛2004الیدن،  ؛2008  3الوسون، و کارن ؛1394همكاران،  و بیات مشارکت

  ؛1994 5،همكاران و دافي ؛1991 4فراگوسو، مسئولیت پذیری

 ؛2009 6کارکوک، ؛1381یزداني،  و اورعي ؛1388نژاد، حاتمي و کفاشي ؛1392همكاران،  و اصفهانينصر تسهیم قدرت

                                                           
1 . Liden  
2 . Spritzo 

3 . Karen & Lawson 
4 . Fragoso 
5 . Duffy, Barragan & Riley 
6 . Karakok 



 
 انو  همكار علیرضا زربخش                                                          در شناسایی و تبیین مدل توانمندسازی منابع انسانی-736 

 

 سبک رهبری
؛ الیدن، 2005 1کانوني، ؛1389همكاران،  و معمارزاده ؛1995کارول،  ؛2012همكاران،  و سان ؛1392همكاران،  و اصفهانينصر

  ؛1997 2نل، و الگان مک ؛2004

 ؛1997اسپریتزو،  ؛1991فراگوسو،  ؛2009کارکوک،  ؛1392همكاران،  و بهارشعباني چشم انداز

 ازخوردب
 ؛1995کارول،  ؛1374فرهنگي،  ؛1991فراگوسو،  ؛2009کارکوک،  ؛1388نژاد، حاتمي و کفاشي ؛1392همكاران،  و بهارشعباني

 ؛1997نل،  ؛و الگان مک

 آموزش کارکنان
الوسون، ، و کارن ؛2009کارکوک،  ؛1995کارول،  ؛1991فراگوسو،  ؛1388نژاد، حاتمي و ؛ کفاشي2016 3همكاران، و ساندرا

 ؛1383کینال،  ؛2008

 ؛1385مكاران، ه و بالنچارد ؛1991فراگوسو،  ؛2009کارکوک،  ؛1388نژاد، حاتمي و کفاشي ؛2012هستي،  و چیانگ تسهیم اطالعات

 ؛2010 4حسن، و تاریزماني ؛2009کارکوک،  ؛1379امیني،  اعتماد

 ؛1997ل، ون الگان مک ؛2005کانوني،  ؛1993ولتهاس،  و توماس مهارت

 ؛2010حسن،  و تاریزماني ؛2002الور،  ادوارد ؛1993ولتهاس،  و توماس دانش

 ؛1997ونل،  الگان مک ؛1383کینال،  ؛2009کارکوک،  ؛2005کانوني،  ساختار سازماني

 ؛1997و نل،  الگان مک ؛1997ارستاد،  مارکارت نظام پرداخت

 ؛1997ونل،  الگان مک ؛2010حسن،  و تاریزماني ؛1994همكاران،  و دافي ؛2013فیالمون،  ؛2009کارکوک،  ارتباطات

 ؛2013فیالمون،  ؛2008الوسون،  و کارن ؛1997اسپریتزو،  ؛2009کارکوک،  حمایت مدیران

  ؛2012 5اسوین، ؛1991فراگوسو،  ؛2009کارکوک،  استقالل

 ؛1994همكاران،  و دافي ؛2013فیالمون،  تعهد

 ؛1991فراگوسو،  ؛1994همكاران،  و دافي پذیرش تغییر

  ؛2008 6ییم، ؛1988کاننگو،  و کانگر ؛1992الولر،  و بادن ؛2010حسن،  و تاریزماني ؛2002الور،  ادوارد ؛2009کارکوک،  پاداش

                                                           
1 . Kanooni 
2 . Mc Lagan & Nel 
3 . Sandra & et al 
4 . Thamizhmanii & Hasan 
5 . Swain 
6 . Yim 
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 نیروی . بخش کمي، این بخش مربوط به برازش مدل توانمندسازی2

دل ایایي مو محاسبه روایي و پ پرورش و آموزش وزارت بدني تربیت

است  که به روش معادالت ساختاری انجام شده است. برای این 

شود، جامعه هدف این پژوهش منظور ابتدا جامعه هدف معرفي مي

 دبیران تربیت بدني سراسر کشور است. 

یابي معادالت ساختاری، تا حدود زیادی شناسي مدلجا که روشاز آن

توان از شباهت دارد، مي های رگرسیون چند متغیریبا برخي از جنبه

اصول تعیین حجم نمونه در تحلیل رگرسیون چند متغیری برای تعیین 

یابي معادالت ساختاری استفاده نمود. از دیدگاه حجم نمونه در مدل

بین مشاهده به ازای هر متغیر پیش 15در نظر گرفتن  1جیمز استیون 

ذورات در تحلیل رگرسیون چندگانه با روش معمولي کمترین مج

یابي شناسي مدل. به طور کلي در روششوداستفاده مياستاندارد، 

مشاهده به  15تا  5تواند بین معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه مي

 گیری شده تعیین شود: ازای هر متغیر اندازه
5Q < n < 15Q 

 االت(ؤها )ستعداد متغیرهای مشاهده شده یا تعداد گویه Q که در آن

سایي (. در نتیجه با احتساب شنا19)حجم نمونه است  n و نامهپرسش

به محاس 660تا  220توان بین اعداد شاخص، حجم نمونه را مي 44

گرفته  در نظر 600نمود که در این پژوهش حجم نمونه انتخابي، تعداد

خطای  )طبق فرمول کوکران با باشدشد که در بازه مورد نظر مي

گیری ونهکل کشور بر اساس نمدر ادامه، (. 05/0انتخاب برآورد نمونه 

تان تقسیم اس 8منطقه تقسیم شد و هر منطقه به  4ای به ای مرحلهخوشه

جم براساس حاستان تقسیم شد( و  7گردید )به جز یک منطقه که به 

ند، نفر هست 33201کل جامعه مدیران و دبیران آموزش و پرورش که 

تخاب و تخصیص یافت. به تناسا درصد هر استان، حجم نمونه ان

ها به صورت تصادفي و با توجه به درصد جامعه دبیران هر نامهپرسش

 بندی انجام شده است. استان با طبقه

گیتری  روش اندازه ها و تجزیه و تحلیل:روش گردآوری داده

نفر از کارشناسان و دبیران خبره آموزش  30ساختاریافته بامصاحبه نیمه

ختش تحلیتل اکتشتافي و تاییتدی استتفاده از      و پرورش و همچنین در ب

هتتای پرسشتنامه بستتته طیتف لیكتترت پتتنج مقیاستي بتتر استاس شتتاخص    

شناسایي شده بود. برای تهیه پرسشنامه محقق ساخته ابتدا بتا استتفاده از   

نفر از متخصصین و کارشناسان خبره در  30پرسشنامه باز و با مراجعه به

یرگتذار بتر توانمندستازی    های مهتم و عوامتل تأث  این موضوع، شاخص

شناسایي شده و پ  از ویرایش تبدیل به پرسشنامه بسته گردیده است، 

                                                           
1 . Jams stiwens 

هتتای بستتته بتتین افتتراد مجتترب و بتتا ستتپ  بتتا توزیتتع مجتتدد پرسشتتنامه

هتا، از طریتق   آوری ایتن پرسشتنامه  تحصیالت باالی دانشگاهي و جمع

تحلیل عاملي روایتي پرسشتنامه بدستت آمتد. در گتام نخستت تحلیتل        

هتای برجستته موجتود    ملي با استفاده از نمودار سنگریزه، تعداد عاملعا

 (.2نامه توانمندسازی شناسایي شدند )شكل در ساختار عاملي پرسش

 . 2شکل 

ه شم بششود، شیا نمودار از عامل همانطور که در نمودار مشاهده مي

فرض شود. پ  تحلیل عاملي براساس شش عامل پیشبعد تخت مي

های اصلي و چرخش و بر اساس تحلیل مؤلفهصورت گرفت 

یج ماتری  ها شناسایي شد که نتاهای آنواریماک  عوامل و ماده

ز اآمده است. سپ  به منظور اطمینان  2چرخش یافته آن در جدول 

ها برای آزمون تحلیل انسجام دروني متغیرها و کفایت تعداد آن

ن ت. نتایج نشاو بارتلت استفاده شده اس  KMOعاملي، از آزمون

و آماره بارتلت  بوده KMO ،839/0دهد که مقدار آماره مي

، بنابرین متغیرها برای تحلیل 001/0داری با سط  معني 615/7992

جود های مختلفي وعاملي مناسا هستند. برای انجام تحلیل عاملي مدل

، دارد، که با توجه به این که در این تحقیق هدف تحلیل عاملي

 یرها و دستیابي به تعداد محدودی عامل برای اهدافتلخیص متغ

های اصلي برای استخراج باشد، از روش تحلیل مؤلفهبیني ميپیش

، چهار شود. براساس نتایج حاصل از تحلیل عامليها استفاده ميعامل

د، عامل که قابلیت تبیین بخشي از واریان  کل متغیرها را دارن

 های استخراج شده به شیوهملي عاملاستخراج شد و پ  از چرخش عا

درصد  20/67وریماک ، مشخص شد که این شش عامل در مجموع 

سپ   ند.کاز تغییرات متغیر شناسایي عوامل توانمندسازی را تبیین مي

تر یرپذیری مربوط به هر عامل و نیز به منظور تفسبرای شناسایي متغیرها

شده  از ماتری  مربوط به بار عاملي متغیرها استفادهها، نمودن عامل

ک است. در ماتری  به دست آمده هر متغیری که بار بیشتری بر ی

ر ي بیشتگیرد و متغیرهایي که بار عاملعامل داشته باشد به آن تعلق مي

ربوطه داری بسیار قابل قبولي با عامل ماند، سط  معنيداشته 5/0از 

 دارند.

 املتحلیل عاملي نشان داد که مقیاس توانمندسازی متشكل از شش ع

 درصد از واریان  کل مقیاس را تبیین 20/67است که در مجموع 

 (.2کنند )جدول مي
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 و عوامل استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریان  .2جدول 

 درصد واریان  تجمعي

 هاعامل ردیف
تعداد 

 سؤاالت

مقدار 

 ویژه

درصد 

 واریان 

درصد 

 تجمعي

1 
ساختار 

 سازماني
11 07/8 83/15 83/15 

 62/28 79/12 52/6 10 شخصي 2

 68/39 06/11 64/5 9 انگیزشي 3

4 
 -فرهنگي

 اجتماعي
4 98/4 77/9 45/45 

 68/58 22/9 70/4 6 تخصصي 5

 20/67 52/8 34/4 4 تجهیزاتي 6

 

نباخ نامه از روش آلفای کروایي پرسشدر تحقیق حاضر برای تعیین پای

نفر از  30نها بیاستفاده شده است. به این ترتیا که با توزیع پرسشنامه

ناسان بدني به عنوان خبرگان و کارشاساتید و دبیران با تجربه تربیت

 .(3به دست آمد )جدول  955/0نامه توانمندسازی برابر برای پرسش

 
 هنام. ضرایب پایایی پرسش3جدول 

 شاخص آماری        

 مقیاس

 ضرایا پایایي

 تنصیف آلفای کرونباخ

 920/0 955/0 نامهکل پرسش

 890/0 882/0 ساختارسازماني

 751/0 859/0 شخصي

 641/0 864/0 انگیزشي

 860/0 831/0 جتماعيا -فرهنگي

 619/0 647/0 خصصيت -آموزشي 

 807/0 824/0 تجهیزاتي

  

رسشنامه را بین جامعه آماری توزیع کرده و پ 600در نهایت تعداد 

ها کرده و ها شروع به استخراج اطالعات از دادهآوری آنپ  از جمع

های اصلي را پیدا نمتوده و نیتز   از طریق تحلیل عاملي اکتشافي شاخص

هتا  از طریق تحلیل عاملي تأییتدی و تحلیتل مستیر از درستت بتودن آن     

باشتد.  دارای دو بخش سؤال متي  اطمینان حاصل گردید. این پرسشنامه

شامل اطالعات فردی و ستابقه داشتتن کتارت مربیگتری، و      بخش اول

سوال بوده و هدف آن ستنجش توانمندستازی    31بخش دوم که حاوی

نیروی انساني )دبیران تربیت بتدني( وزارت آمتوزش و پترورش ایتران     

های آن شامل چهار شاخص )ستازماني، تخصصتي،   باشد و شاخصمي

اتي و انگیزشي( است. طیف پاسخگویي آن از نوع لیكرت بتوده  تجهیز

( تتا کتامال متوافقم    1که امتیاز مربوط به هر گزینه از کتامال مختالفم )   

 ( متغیر بوده است. 5) 

های مورد نیاز جهتت پاستخگویي   برای گردآوری اطالعات و داده     

نتتتي و ای و جستتجوی اینتر بته ستؤاالت تحقیتق، از ابزارهتتای کتابخانته    

های میداني )مشاهدات مستتقیم، بررستي مستتندات، پرسشتنامه و     روش

 های آزاد( استفاده گردیده است. پایایي و روایي پرسشتنامه بته  مصاحبه

یا ترتیا توسط آلفای کرونباخ و اعتبار محتوا صورت گرفت. از ترک

هتتای استتتاندارد تأییتتد شتتده و نیتتز تحلیتتل مستتیر، معتتادالت  پرسشتتنامه

های آماری در این تحقیق استفاده شد. در مدل تحلیل داده ساختاری و

افتزار  هتای آمتاری و نترم   بترای تحلیتل داده   SPSSافتزار  بومي، از نرم

Amos  کته  »برای تحلیل مسیر و تعیین روابتط بتین متغییرهتا     22نسخه

ها ي آنها با مقیاس لیكرت و تعیین روایي و پایایقبالً با توزیع پرسشنامه

هتا  بندی شتاخص استفاده شده است. همچنین؛ به منظور رتبه «تهیه شده

 از آزمون فریدمن استفاده گردید. 

 ارایه شده است.  3فرآیند کلي تحقیق در شكل 

 

 نمودار مراحل اجرایي پژوهش به صورت مجزا. 3شکل 

 
 

 نتایج

 گردد. نتایج تحقیق، در چند بخش جداگانه ارایه مي
 هاها و زیرشاخصبندی نهایی شاخصه ضریب توافقی و جمعمحاسب

نامه رسشبا استفاده از امتیازات داده شده توسط کارشناسان به پ

مقیاسي لیكرت، ضریا همبستگي کندال محاسبه  5طیف 

شود که این همبستگي، میزان همگرایي کارشناسان در مي

 (. 4دهد )جدول ها را نشان ميگویي به گویهپاسخ
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 آزمون همبستگي کندال، ضریا توافق روش دلفي -4دول ج

N 30 

Kendall's Wa 612/0 

Chi-Square 101/411 

DF 43 

Asymp. Sig. 001/0 

a. Kendall's Coefficient of Concordance 

 

 30دهنده تعداد کارشناسان است که عدد نشان Nحرف

داد ز تعدرجه آزادی ازمون کندال است که ا DFباشد و مي

است و مقدار توافق، همان  43شود و عدد ها یكي کم ميگویه

 61. است. یعني تقریبا612ًعدد آماره آزمون کندال است که 

ها گویي به گویهدرصد بین نظرات کارشناسان در پاسخ

 وکه صفر است  SIGهمگرایي وجود دارد و با توجه به مقدار 

دار است؛ عني. کمتر است پ  این ضریا م05از سط  بحراني 

ا ر کارشناسانپاسخ  يدرون يهمبستگدر نتیجه ضریا توافقي، 

هایي که بر اساس توان گویهو در این مرحله ميدهد نشان مي

مقیاسي لیكرت که عدد سه  است و کمتر  5متوسط طیف 

ن باشند بر اساس این توافق و همگرایي در نظرات کارشناسامي

، االمحاسبه شده در جدول ب حذف کرد. اما با توجه به مقادیر

باشند؛ در نتیجه مي 3ها باالتر از حد متوسط نظری گویه تمامي

شود و در بخش تحلیل عاملي ها حذف نميهیچكدام از گویه

ت اکتشافي و تأییدی که بر مبنای روش معادالت ساختاری اس

 استفاده شوند. 
 

 های شناسایي شده ها و گویهشاخص -5جدول 

 تعداد گویه شاخصشاخص/زیر 

 11 ساختار سازماني 1

 10 شخصي 2

 9 انگیزه 3

 4 فرهنگي و اجتماعي 4

 6 آموزشي و تخصصي 5

 4 تجهیزاتي 6

 44 جمع

 
 

 هابررسی نرمال بودن داده

نامه مورد بررسي قرار های پرسشدر این بخش نرمال بودن داده

 ( که شكل این آزمون صورت زیر است:6گیرد )جدول مي

H0 :ها نرمال است.توزیع داده 

H1 :ها نرمال نیست.  توزیع داده 
 

خروجي نرم –نتایج آزمون کولموگرف اسمیرنوف  -6جدول 

 SPSSافزار
آماره  هاشاخص

 آزمون

SIG  تعداد

 سؤاالت

 11 051/1 35/1 ساختارسازماني

 10 057/0 54/1 شخصي

 9 056/0 37/1 انگیزه

 4 103/0 21/1 فرهنگي و اجتماعي

 6 076/0 28/1 آموزشي و تخصصي

 4 053/0 49/1 تجهیزاتي

باتوجه به اینكه مقادیر آماره آزمون از مقدار بحراني 

ر . بیشت05نیز از سط  بحراني  SIGکمتراست و مقادیر 96/1

د ها تأکید داراست در نتیجه فرض صفر که بر نرمال بودن داده

های آماری با توجه وندر انتخاب آزم شود؛ در نتیجهپذیرفته مي

توان از مجموعه های اصلي ميهای شاخصبه نرمال بودن داده

های پارامتری مانند آزمون تي در بررسي اثرگذاری آزمون

 های اصلي استفاده کرد.  شاخص
 

 

های توانمندسازی ی شاخصبندی طراحی و ارائه الگواولویت

 انورش ایربدنی آموزش و پرنیروی انسانی در تربیت

ی دسازهای توانمنهای شاخصبه منظور مقایسه بین میانگین رتبه

اه بدني آموزش و پرورش ایران از دیدگنیروی انساني در تربیت

مدرسین از آزمون فریدمن استفاده شده است. باتوجه به 

اطالعات حاصل از جدول فوق و با تأکید بر
2  بدست آمده که

 (.8و  7باشد )جدول نادار ميمع 05/0در سط  

انمندسازی های توبندی شاخصآزمون فریدمن برای اولویت -7جدول 

 بدني آموزش و پرورش ایران از دیدگاه دبیراننیروی انساني در تربیت

 مقدار ضریا ) خي دو (
درجه 

 آزادی

سط  

 معناداری
 سط  خطا

نتیجه 

 آزمون

رد  05/0 001/0 5 85/589**
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بندی آزمون شود، طبق رتبهمشاهده مي 8همانطور که در جدول 

بدني آمتوزش و پترورش ایتران،    فریدمن از دیدگاه دبیران تربیت

( بتتاالترین و شتتاخص 39/4شتتاخص شخصتتي بتتا میتتانگین رتبتته )

ترین تأثیر را در طراحي و ( پایین17/2تجهیزاتي با میانگین رتبه )

بتدني  تتوانمندسازی نیتروی انستاني در تربیت   های ارائه الگوی شاخص

 آموزش و پرورش ایران داشته است.

های توانمندسازی نیروی انساني بندی فریدمن برای شاخصرتبه. 8جدول 

بدني آموزش و پرورش ایران از دیدگاه دبیراندر تربیت  

 بندیاولویت میانگین رتبه 

 4 19/3 شاخص سازماني سازماني

 1 39/4 شاخص شخصي

 2 99/3 شاخص انگیزشي

 5 05/3 اجتماعي –شاخص فرهنگي 

 3 60/3 شاخص آموزشي و تخصصي

 6 17/2 شاخص تجهیزاتي

 همبستگی میان متغیرها

 جیقرار گرفت کته نتتا   یآمار لیو تحل يمورد بررس سؤاالت در ادامه،

. قبل از انجام مرحله تحلیل عاملي مرتبه گردديارائه م لیآن به شرح ذ

نیاز این موضوع  وجود همبستگي بین متغیرهتا استت بررستي    پیشاول 

شد. به منظور بررسي متغیرهتای پنهتان متدل توانمندستازی کته شتامل       

متغیتتر درونتتي توانمندستتازی و متغیرهتتای بیرونتتي ساختارستتازماني،     

اجتماعي، تجهیزاتتي  -تخصص، فرهنگي-انگیزش، شخصیتي، آموزش

وضتتعیت تأهتتل، ستتط   شتتناختي )ستتن، جتتن ،و متغیرهتتای جمعیتتت

باشتد، بتا   کتاری( متي  کار و تجربهگری و سابقهتحصیالت،کارت مربي

مسیر استفاده شتد. همتانطور   افزار آموس از روش تحلیل استفاده از نرم

( 1( و مدل تحلیل مسیر شتماره ) 9که در مقادیر استاندارد شده جدول )

ستازی ابتتدا   شود به منظور بررسي عوامل مترتبط بتا توانمند  مالحظه مي

متغیرهای بیروني به صورت مستقیم مورد بررستي  وجود همبستگي بین 

قتترار گرفتتت تتتا در مرحلتته اول متغیرهتتایي کتته بصتتورت مستتتقیم بتتا    

 8توانمندسازی رابطه دارند مشخص شوند. همچنتین در شتكل شتماره    

 های اصلي پژوهش ارایه شده است. همبستگي بین شاخص

 

 متغیرها رابطه همبستگي بین-9جدول 

 آماره آزمون Pمقدار شدت همبستگي روابط همبستگي ردیف

001/0 93/0 ساختارسازماني با شخصیتي 1  197/3  

001/0 90/0 ساختارسازماني با انگیزش 2  314/4  

001/0 79/0 ساختارسازماني با فرهنگي و اجتماعي 3  231/4  

001/0 89/0 خصصت -ساختارسازماني با آموزش  4  071/4  

001/0 38/0 ختارسازماني با تجهیزاتيسا 5  540/3  

001/0 94/0 شخصیتي  با  انگیزش 6  880/3  

001/0 84/0 جتماعيا -شخصیتي با فرهنگي  7  842/3  

001/0 93/0 تخصص-شخصیتي با آموزش 8  704/3  

001/0 48/0 شخصیتي با تجهیزاتي 9  554/3  

001/0 89/0 جتماعيا -انگیزش با فرهنگي 10  729/6  

11 001/0 89/0 تخصص -انگیزش با آموزش    869/5  

001/0 53/0 انگیزش با تجهیزاتي 12  774/5  

001/0 91/0 جتماعي با آموزش و تخصصا-فرهنگي 13  950/5  

001/0 89/0 جتماعي با  تجهیزاتيا-فرهنگي 14  884/4  

001/0 53/0 جهیزاتيتتخصص با -آموزش 15  162/5  

  

 

 

های به این نتیجه رسید که بین میانگین رتبه %95مینان توان با اطمي

بدني آموزش و های توانمندسازی نیروی انساني در تربیتشاخص

پرورش ایران از دیدگاه مدرسین تفاوت معناداری وجود دارد که 
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بندی فریدمن جهت بررسي بیشتر و اولویت این عوامل به جدول رتبه

شدت همبستگي به غیر از رابطه با توجه به آنكه شود. مراجعه مي

همبستگي بین انگیزش با تجهیزاتي و بین شاخص شخصیتي با 

تجهیزاتي و بین ساختارسازماني با تجهیزاتي که دارای همبستگي 

درصد به باال هستند و عالمت این  70باشند، سایر متغیرها از ضعیف مي

بین  باشد که حاکي از شدت همبستگي مناساهمبستگي نیز مثبت مي

باشد و همچنین جهت تغییرات با توجه به عالمت مثبت متغیرها مي

باشد؛ یعني با افزایش یک متغیر شاهد افزایش در متغیر دیگر همسو مي

هستیم و با کاهش یک متغیر شاهد کاهش در متغیر دیگر هستیم. اما 

 Pدار هستند؟ در پاسخ به این سؤال، مقدار ها معنيآیا این همبستگي

مشخص شود. همانطور که در جداول مشخص شده است، همگي  باید

باشند بیشتر مي 1.65های آزمون نیز از باشند و آمارهمي 0.05کمتر از 

-باشند که این معنيداری این روابط همبستگي ميدهنده معنيکه نشان

 شود. های ضعیف مشاهده ميداری نیز در همبستگي

 

 

 

 

 

 همبستگیهای نیکویی برازش مدل شاخص

دهد و های اصلي پژوهش را نشان ميهمبستگي میان شاخص 4شكل 

 های نیكویي برازش مدل آورده شده است. شاخص 10در جدول 

 

 
 های اصلي پژوهشهمبستگي بین شاخص. 4شکل                     

 های نیكویي برازش مدلشاخص -10جدول 

Cmin/df GFI IFI RMSE -- 

 حد استاندار 08/0کمتر از 9/0بیشتر از  9/0از  بیشتر  5 کمتر از

011/2  12/1  911/0  074/0  مقادیر مدل 

 . باباشندهای برازش مدل نشانگر نیكویي )حد استاندارد( ميشاخص

 سیرتوجه به اجرای مدل تحلیل عاملي رتبه دوم و محاسبه ضرایا م

مجموعه  توان نتیجه گرفت کهباشند که ميدار ميکلیه مسیرها معني

بدني آموزش و پرورش توانمندسازی نیروی انساني در تربیت»سازه 

 از روایي الزم برخوردار است.«  ایران

      مدل تحلیل عاملی تاییدی
اند. اول، روایي و های اصلي از چند جنبه بررسي شدهدر ادامه شاخص

آیا "پایایي سازه مدل مورد بررسي قرار گرفته است و دوم، به پرسش 

 "انساني تأثیرگذارند؟های اصلي بر توانمندسازی نیرویاین شاخص

دهندگي این عوامل چقدر پاسخ داده شده است و سوم، میزان توضی 

با مدل تحلیل عاملي تأییدی مشخص شده است. همچنین به منظور 

ها مورد بررسي قرار گرفت. تحلیل نهایي روایي و پایایي ترکیبي سازه

 11و جزییات در جدول شماره  5نیز در شكل نیكویي برازش مدل 

 ارایه شده است. 

. 
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 AMOSمدل تحلیل عاملي تأییدی، خروجي نرم افزار . 5شکل  

 

 های نیكویي برازش مدل همبستگيشاخص -11جدول 

Cmin/df GFI IFI RMSE -- 

 5کمتر از
بیشتر 

 9/0از 

بیشتر از 

9/0 
 حداستاندار 08/0کمتراز

23/4 92/0 93/0 07/0 
مقادیر 

 برآوردشده

 هاروایی و پایایی ترکیبی سازه

سیر ا مبا توجه به اجرای مدل تحلیل عاملي رتبه دوم و محاسبه ضرای

ی توانمندسازی نیرو»توان این نتیجه را گرفت که مجموعه سازه مي

از روایي الزم «  بدني آموزش و پرورش ایرانانساني در تربیت

 برخوردار است. 

 یز مقادیر ضرایا مسیر را برای شش شاخص اصلي نشانن 12جدول 

ساختار سازماني، شخصیتي،  ها عبارتند از:دهد. این شاخصمي

 تخصصي و تجهیزاتي.   –اجتماعي، آموزشي  –انگیزش، فرهنگي 

هتتای شناستتایي شتتده بتتر  در پاستتخ بتته پرستتش اول کتته آیتتا شتتاخص  

 پتترورش آمتتوزش و يبتتدن تیتتدر ترب يانستتان یرویتتن یتوانمندستتاز

 تاثیرگذارند؟ پاسخ در جدول زیر مي باشد.
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 مقادیر ضرایا مسیر -12جدول 

 هاشاخص
 ضریا مسیر

(β) 
 Pمقدار

C. R  
 )آماره آزمون(

مجذور همبستگي چندگانه 

 (R)مجذور
 واریان  خطاها

 0.121 0.85 186/5 000 0.92 عامل ساختارسازماني

 0.118 0.95 480/4 000 0.98 شخصیتي عامل

 0.103 0.94 43/10 000 0.97 عامل  انگیزش

 0.05 0.8 40/10 000 0.90 جتماعيا -فرهنگي عامل

 0.02 0.91 151/8 000 0.95 خصصيت -عامل آموزشي 

 0.05 0.25 91/7 000 0.50 عامل تجهیزاتي

ه به کبي پایایي ترکیبي مدل )سازه( پیشنهادی از معادله پایایي ترکی

 شود:به ميصورت زیر است محاس

 
( θها و تتا )( عبارتند از بارهای عاملي مربوط به به شاخصαکه آلفا)

باشد و نتیجه پایایي ترکیبي مي  PCها و واریان  خطاهای شاخص

 است: گذاری اعداد به صورت زیرجای

 
ر داست  60/0. است که این عدد بیشتر از 97که حاصل آن عدد 

 های خطا در)مقادیر واریان  باشدنتیجه مدل )سازه( پایا مي

 جدول فوق آمده است(. 

 0.07 کلیته ضترایا مستیر از مقتدار     12با توجه به جدول           

د و که همگي صفر هستن Pبیشتر است. همچنین با توجه به مقدار 

( از C.Rکمتتتر استتت و مقتتادیر آمتتاره آزمتتون )  0.05از ستتط  

دار يیته مستیرها معنت   بیشتر است، در نتیجه کل 1.96مقدار بحراني 

باشتتند. در نتیجتته روایتتي کتتل ستتازه متتورد تأییتتد استتت و     متتي

های شناسایي شده به خوبي متغیتر توانمندستازی نیتروی    شاخص

 کنند. بدني را تبیین ميتربیت

هتای شناستایي شتده    آیا شاخص"در پاسخ به این پرسش که      

ه آنكته  بتا توجته بت    "مؤثر هستند؟ انساني نیروی در توانمندسازی

 05/0برای کلیه مقادیر صتفر استت و از ستط  بحرانتي      Pمقدار 

نیتز   1.96هتای آزمتون نیتز از مقتدار بحرانتي      کمتر است و آماره

دهنده تأیید اثرگذاری شش متغیتر شناستایي   بیشتر است که نشان

بتدني آمتوزش و   شده بر توانمندسازی نیتروی انستاني در تربیتت   

ایتن متغیرهتا بته شترح ذیتل      پرورش است. که میزان اثرگتذاری  

 باشد: مي

* میتتزان تتتأثیرات شتتاخص شخصتتیتي بتتر توانمندستتازی نیتتروی  

استت، یعنتي شتاخص     95/0به میزان  Rانساني، براساس مجذور 

 درصد از تغییرات توانمندستازی نیتروی انستاني را    95شخصیتي 

 کند. تبیین مي

ني، * میزان تأثیرات شاخص انگیزش بر توانمندسازی نیروی انسا

 94است، یعني شاخص انگیزه  94/0به میزان  Rبراساس مجذور 

 ند. کدرصد از تغییرات توانمندسازی نیروی انساني را تبیین مي

* میزان تأثیرات شاخص آمتوزش و تخصتص بتر توانمندستازی     

استت، یعنتي    91/0بته میتزان    Rنیروی انساني، براساس مجتذور  

ستازی نیتروی   درصتد از تغییترات توانمند   91شاخص تخصصتي  

 کند. انساني را تبیین مي

وی * میزان تأثیرات شاخص ساحتارسازماني بر توانمندسازی نیتر 

استت، یعنتي شتاخص     85/0به میزان  Rانساني، براساس مجذور 

درصتتد از تغییتترات توانمندستتازی نیتتروی   85ستتاختار ستتازماني 

 کند. انساني را تبیین مي

عي بتر توانمندستازی   * میزان تأثیرات شاخص فرهنگتي و اجتمتا  

استت، یعنتي    80/0بته میتزان    Rنیروی انساني، براساس مجتذور  

درصتتد از تغییتترات توانمندستتازی نیتتروی  80شتتاخص ستتازماني 

 کند. انساني را تبیین مي

* میتتزان تتتأثیرات شتتاخص تجهیزاتتتي بتتر توانمندستتازی نیتتروی  

استت، یعنتي شتاخص     25/0به میزان  Rانساني، براساس مجذور 

ا ردرصد از تغییرات توانمندستازی نیتروی انستاني     25ي تجهیزات

 کند. تبیین مي
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های طبق نتایج مقادیر ضرایا مسیر مشخص شد که شاخص

ا ربدني شناسایي شده به خوبي متغیر توانمندسازی نیروی تربیت

 د و برشکنند. لذا این مدل به عنوان مدل نهایي پذیرفته تبیین مي

یافته تعدیل Rجذور دمن و مقدار مبندی آزمون فریاساس رتبه

 طراحي شد.
 

 

 
شده( توانمندسازی وزارت آموزش و پرورش مدل نهایي )بومي. 6شکل 

 جمهوری اسالمي ایران

 

 بحث ونتیجه گیری

 ارتباط بین رهبری معنوی و ح  خپژوهش حاضر 

حوزه مدیریت دولتتي و   صاحبنظران یهادگاهیدگیری از با بهره

بتدني  نیز نظرات اساتید و کارشناسان خبره تربیتت منابع انساني و 

 -شتتش بُعتتد )ساختارستتازماني، شخصتتیتي، انگیتتزش، فرهنگتتي  

زیرشاخص که  44تخصصي، تجهیزاتي( و  -اجتماعي، آموزشي

در تبیین و طراحي مدل توانمندسازی نیتروی انستاني در تربیتت    

باشتند، شناستایي شتده استت.     بدني آموزش و پرورش مؤثر متي 

دهنده تأیید اثرگذاری شش متغیتر شناستایي   نتایج نشانهمچنین 

بتدني آمتوزش و   شده بر توانمندسازی نیروی انستاني در تربیتت  

بنتدی آزمتون فریتدمن از    پرورش است. از سوی دیگر طبق رتبه

بدني آموزش و پرورش ایران، از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت

انگین رتبته  شناسایي شده شاخص شخصتیتي بتا میت    بین شش بُعد

( 17/2( باالترین و شتاخص تجهیزاتتي بتا میتانگین رتبته )     39/4)

هتتای تتترین تتتأثیر را در طراحتتي و ارائتته الگتتوی شتتاخص پتتایین

بتدني آمتوزش و پترورش    توانمندسازی نیروی انساني در تربیت

 ایران داشته است. 

سازی مدل توانمندسازی دهد، پیادهها نشان ميهمانطور که یافته

بدني آمتوزش و پترورش ایتران مستتلزم     نساني در تربیتنیروی ا

 باشد:توجه به شش بُعد یا عامل ذیل مي

بدني آموزش و پرورش عامل اول در توانمندسازی دبیران تربیت 

 راتییتتاز تغ %95ایتتران، شتتاخص شخصتتیتي استتت. ایتتن عامتتل   

ه بتار  متغیرهتایي کت   کند.يم  نییرا تب يانسان یروین یتوانمندساز

، تعهد اخالقتي، ارتقتا و رشتد معنتوی    ل گردیدند شامل: این عام

آوری، کتارایي و عملكترد   رفتار مناسا، روحیات، خالقیت و نو

باشند. این امر مبین ایتن  مي پذیر بودنباال، ح  افتخار و ریسک

 نكته است که همبستگي معقتولي بتین ایتن متغیرهتا وجتود دارد.     

توسعه سازماني  ودی تر به رشد فروجه اشتراک این متغیرها بیش

سازی شغل را در پاستخ  توجه دارد، هر چه مدیریت سازمان غني

به ارضای نیازهتای ستط  بتاالی کارکنتان بته کتار ببترد، باعتث         

منتدی در کتار،   خواهتد شتد کارکنتان بته نتوعي احستاس ارزش      

ارتقتا   هدفمندی و به عبارتي معنادار بودن شغل را تجربه نماینتد. 

عامل در جهت باال بردن ستط    نیه او توجه ب شخصیتيشاخص 

عامتل   نیت استت و ا  یالزم و ضرور یکارکنان امر یتوانمندساز

آمتوزش متداوم کارکنتان قابتل حصتول استت.        قیتنها از طر زین

بشناستد،   را يآموزشت  طیبتواند مح نكهیا یبرا بدنيدبیران تربیت

 یهتا تیت د، اولونت عوامل مختلف را درک کن انیروابط متقابل م

د و بتا  نت کن ذمتؤثر اتختا   ماتید، تصتم نت ده صیرا تشتخ  يآموزش

 از دیت د، بانساز ينظام آموزش دیرا عا جینتا نیاقدامات خود بهتر

بتا   باشتند. ایتن یافتته    برختوردار  یاقابل مالحظه یفرد یتوانمند

( در حتوزه کتارایي و عملكترد    2009نتایج مطالعات کارکوک )

 يتاریزمان (؛2013(؛ فیالمون )2009کارکوک )باال و تحقیقات 

رفتتار  ( در حوزه 1997ونل ) الگان مک (؛20( )2010حسن ) و

 در حتتوزه (2013فیالمتتون )هتتای مناستتا و ارتباطتتات، پتتژوهش

( 2005هتای کتانوني )  پذیری، و پژوهشتعهداخالقي و مسئولیت

کتته همگتتي در حتتوزه  آوریدر حتتوزه مهتتارت، خالقیتتت و نتتو

 باشد.اند همسو ميانجام شده انسانينیروی توانمندسازی
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نگیزش بدني، توجه به اعامل دوم در توانمندسازی دبیران تربیت 

 راتییت از تغدرصتد   94انستاني استت. ایتن عامتل بتیش از      نیروی

ه بتار  متغیرهتایي کت   کنتد. يم نییرا تب يانسان یروین یتوانمندساز

تشتویق و قتدرداني، توجته بته فتترد،      عامتل دوم گردیدنتد شتامل   

رتي هرچه قدر به عباباشند. آزادی بیان و عمل ميحقوق و مزایا، 

گیتری،  مدیریت سازمان به مشتارکت دادن کارکنتان در تصتمیم   

گیتری از  ها، بهرهمحرم دانستن کارکنان در ارایه اطالعات به آن

های الزم و قدرداني از عملكرد خوب کار تیمي با انجام حمایت

انساني در زی نیرویباور و اعتقاد داشته باشد، وضعیت توانمندسا

افتراد در  تتری برختوردار خواهتد بتود.     سازمان از سط  مطلتوب 

رزش، زیترا متردم از ا   ،بسیاری از موارد با یكدیگر تفاوت دارنتد 

هتای مختلفتي برخوردارنتد. ایتن     ها نیازهتا و توانمنتدی  شخصیت

تفاوتهای فردی بته طترق مختلتف انگیتزش را تحتت تتأثیر قترار        

ت شناخت هرچه بهتر ایتن تفاوتهتا مطالعتا   دهند. اگرچه برای مي

 شماری انجام شده است. بي

ر دبسیاری بر این باورند که نیازهتای فتردی زیتر بنتای اختتالف      

د هاست. تشویش خاطر و اضطرابي که به ختاطر نیتاز ایجتا   انگیزه

گتردد و فترد بترای کتاهش     شود تبدیل به نیتروی انگیتزه متي   مي

کنتد و بنتابراین   شده اقدام مي تشویش و اضطراب به رفع نیاز یاد

 در نهایت اینكته عوامتل   .(21) کاهداز شدت نیروی انگیزش مي

  .ان بستگي داردآنهای خاص انگیزش افراد به فرهنگ و موقعیت

 -بدني، توجه به آموزشعامل سوم در توانمدسازی دبیران تربیت

از درصتد   91انستاني استت. ایتن عامتل بتیش از      نیتروی  تخصص

متغیرهتایي   کنتد. يم نییرا تب يانسان یروین یتوانمندساز راتییتغ

دانش و مهارت، نوع و ارتبتاط   که بار عامل سوم گردیدند شامل

های های ارتباطي، دورهمدرک با شغل، یادگیری مستمر، مهارت

. این یافته از تحقیق با نتایج تحقیتق  باشندگری ميداوری و مربي

 ( همخواني دارد. 2010)1چوی

بتتدني، توجتته بتته چهتتارم در توانمندستتازی دبیتتران تربیتتتعامتتل 

 راتییت از تغدرصتد   85ي است. این عامتل بتیش از   سازمانساختار

متغیرهتایي کته بتار     کنتد. يم نییرا تب يانسان یروین یتوانمندساز

ارتباطات، تعلق سازماني، مشتخص  عامل چهارم گردیدند شامل  
                                                           
1.  Chiou 

ارات، محتیط کتاری،   ها و اختیها، مسئولیتبودن اهداف و برنامه

ستازی شتغل و ارتقتای    کتاری، غنتي  سازی فرایندها و روشبهینه

متداری، افتزایش ظرفیتت شتغلي     ساالری و شایستهشغلي، شایسته

 باشند. مي

کننتتد کتته گتتران متتدیریت مطتترح متتينظتتران و پتتژوهشصتتاحا

هتتای مستتتبدانه متتدیریت بتته ستتاالر و ستتبکستتاختارهای دیتتوان

ها، بتا مهتارت انجتام    انكار عقاید آن پرورش وابستگي کارکنان،

دار بتودن اهتداف ستازماني، نتاتواني در     ندادن کتار، عتدم معنتي   

هتتتای توانمنتتتد، کنتتتد. در ستتتازمانکارکنتتتان را تشتتتویق متتتي 

ای طراحتتي شتتده استتت کتته کارکنتتان ساختارستتازماني بتته گونتته

چته انجتام دادن   توانند برای نیل به نتتایج متورد نظرشتان و آن   مي

كلیف کننتد و  تم است، مار کنند، نه این که صرفاً ادای ها الزآن

 (.22-24از بابت آن پاداش دریافت نمایند )

عتد  بتدني، توجته بته بُ   عامل پنجم در توانمدسازی دبیتران تربیتت  

از درصتتد  80اجتمتتاعي استتت. ایتتن عامتتل بتتیش از    –يفرهنگتت

رهتایي  متغی کنتد. يم نییرا تب يانسان یروین یتوانمندساز راتییتغ

پتتذیری، موقعیتتت ه بتتار عامتتل پتتنجم گردیدنتد شتتامل  جامعتته کت 

باشتند. ایتن   اجتماعي، ارتباط با همكاران، اعتماد به همكاران مي

 باشد. ( همسو مي2016یافته با نتایج مطالعات هان و همكاران )

 

بتدني، توجته بته بُعتد     عامل ششم در توانمدسازی دبیتران تربیتت  

 راتییتتاز تغدرصتتد  25ي استتت. ایتتن عامتتل بتتیش از   زاتتتیتجه

تتترین تتتأثیر را در و پتتایین نیتتیرا تب يانستتان یرویتتن یتوانمندستتاز

های توانمندسازی نیتروی انستاني   طراحي و ارائه الگوی شاخص

بدني آموزش و پرورش ایران داشتته استت. متغیرهتایي    در تربیت

فضاهای ورزشتي، تجهیتزات   که بار عامل ششم گردیدند شامل  

بوسچر و های دیهای پژوهشباشند. یافتهمي ورزشي، منابع مالي

فضتتاهای ( نیتتز 2009(، بوهلتتک و روبینستتون )2009همكتتاران )

را از عوامتتل مهتتم  ورزشتتي، تجهیتتزات ورزشتتي و منتتابع متتالي  

هتا  انتد، امتا نتتایج آن   تجهیزات و امكانات ورزشي معرفي کترده 

بتدني  مبني بر تتأثیر ایتن عوامتل بتر توانمدستازی دبیتران تربیتت       

کنتد کته وجتود    هتا بیتان متي   هتای آن باشد، بلكه نتایج یافتته ينم

ای های ورزشي مناسا و توسعه یافته، جنبهامكانات و زیرساخت
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مهتتم در ارتقتتای کمتتي و کیفتتي عملكردهتتای ورزشتتي استتت.    

تربیت بدني قلتا و  کند که مربیان(؛ نیز بیان مي2009سوتریادو )

کننتتتدگان و روح ورزش هستتتتند. مربیتتتان بتتته عنتتتوان تربیتتتت 

گران ورزشكاران در تمامي سطوح نقش بسیار مهمتي در  هدایت

 کنند. توسعه ورزش ایفا مي

(؛ موفقیت ورزشي مستتلزم  2009بوسچر و همكاران )از نظر دی

کسا دانش و اطالعات علمي در مورد عوامل مؤثری است که 

شتوند. متولیتان ورزشتي بایستتي بتا      هتا متي  منجر به این موفقیتت 

رات بهینتته از منتتابع کتته از ابعتتاد مختلتتف از جملتته تتتأثی  استتتفاد 

افزاری و تجهیزات و امتاکن  انساني، منابع مالي، منابع سختمنابع

ا ورزشي، عوامل رواني و انگیزشي مورد توجته قترار داده کته بت    

توان به بسیاری از مسائل در این خصوص شناخت این عوامل مي

 پاسخ داد. 

 گیری نتیجه

تحقیق سعي بر آن شد با طراحي یک مدل به شناسایي در این      

هتتای توانمندستتازی بتا جامعتته آمتتاری  هتتا و زیرشتاخص شتاخص 

دبیران تربیت بدني وزارت آمتوزش و پترورش کشتور پرداختته     

بتا   ،یتوانمندستاز  یهتا شتاخص  نیبه مهمتتر  يابیدست یبراشود؛ 

، ابتتتدا ابعتتاد توانمندستتازی   ظتترات مختلتتف دربتتار  بررستتي ن

و  1فتوالم  یهادگاهیت کته استاس آن را در د   طیمحت  یاهت شاخص

-يآموزشتت یهتتاشتتاخص .(21شتتد )جستتتجو  (1998)2النتتدو

و  (1995)4و الولتر  3بتاون  یهتا دگاهیت که بتر گرفتته از د   تخصصي

دگاهیت دهتا کته از   دیگتر شتاخص  ، هستتند و  (2000)6و موس 5تابز

و   8تومتتتاس ،(1995)7تزریاستتتپر ریتتتنظ ينظرانتتتصتتتاحا یهتتتا

 يبررستتت (2001)11باخنتتتانو  10ينستتتكیهوچ، (9019)9ولتهتتتووس

کته  کارکنتان   یتوانمندستاز  یينها یهاشاخص در نهایتشده و 

شتتامل شتتش شتتاخص )ساختارستتازماني، شخصتتیتي، انگیتتزش،   

                                                           
1 . Fullam 
2 . Lando 
3 . Bowen 
4 . lawler 
5 . Tubbs 
6 . Moss 
7 . Spreitzer 
8 . Thomas 
9 . Velthouse 
1 0 . Huczynski 
1 1 . Bachnan 

با باشند تخصصي، تجهیزاتي( مي -اجتماعي، آموزشي -فرهنگي

در انتهتتا مشتتخص شتتدند.  نشیخبرگتتان گتتز دگاهیتتاستتتفاده از د

جود ارتباط مناسا بین متغیرهای مستقل متدل  گردید عالوه بر و

های شناسایي شده شاخصو توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته؛ 

کنند. بدني را تبیین مينیروی تربیتبه خوبي متغیر توانمندسازی 

از کتل   %95به طور کلي متدل تهیته شتده و عوامتل موجتود آن      

دهتد و  متي بتدني را نشتان   تغییرات توانمندستازی دبیتران تربیتت   

همچنین متغیرهتای ستن، جنستیت و ستط  تحصتیالت از طریتق       

کننتتد، متغیرهتتای  تعهتتد بتتا توانمندستتازی ارتبتتاط برقتترار متتي    

ساختارستتازماني و شخصتتیتي از دو طریتتق رابطتته بتتا مشتتارکت و 

نمایند، و متغیتر  سازگاری با توانمندسازی ارتباط مثبت برقرار مي

ریق یتادگیری مستتمر   تخصص از ط –ساختارسازماني با آموزش 

کننتد، و در نهایتت متغیتر    و ارتقاگ شغلي ارتباط مثبت برقرار متي 

شخصیتي  با  انگیزش از طریق ارتباط مثبتت بتا توجته بته فترد و      

اجتمتاعي نیتز از   -رفتار مناسا با توانمندسازی و متغیتر فرهنگتي  

هتای ارتبتاطي بتا    پتذیری و مهتارت  طریق ارتباط مثبت بتا جامعته  

گتردد. از نكتات   ص با توانمندسازی مترتبط متي  آموزش و تخص

جالتتا متتدل طراحتتي شتتده تتتأثیر منفتتي شتتاخص شخصتتیتي بتتا   

باشتد کته   تجهیزاتي و ساختارسازماني با شتاخص تجهیزاتتي متي   

ستازی متدل در زمینته تحقیقتاتي آن یعنتي      تواند حاصل بوميمي

وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمي ایتران باشتد همتین    

ند راه برای تحقیقات بیشتری را در این زمینته بتاز   توادو نكته مي

هتای  گردد محققان با شناستایي متدل  گرداند. در انتها پیشنهاد مي

هتتای توانمندستتازی بتترای جامعتته آمتتاری دیگتتر چتتون ستتازمان  

هتای متؤثر در   های دولتي، به مقایسه شاخصخصوصي و سازمان

ي در ایتن  توانمندسازی و نتایج حاصله از هر یک به طتور انطبتاق  

جوامتتتع بپردازنتتتد و بتتته تهیتتته یتتتک متتتدل جتتتامع در راستتتتای 

 های ایراني کمک کنند.انساني سازمانتنوانمندسازی منابع

 نکات کاربردی

توان موارد زیر را به عنوان های تحقیق، ميبراساس یافته

ساختارسازماني راهكارهای کاربردی و اجرایي برشمرد: 

ای به گونهباید و پرورش  در وزارت آموزش مداثربخش و کارآ

بتواند بین ابعاد )رسمیت، تمرکز و پیچیدگي( و )اندازه، باشد که 
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. تكنولوژی، استراتژی و محیط( در سازمان تعادل برقرار کند

های کارکنان در کارگیری نظرات و ایدهمدیران با به

ها در بهبود و پیشبرد امور سازمان، ها و همكاری آنگیریتصمیم

اختیار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن تفویض 

کارکنان در ارایه پیشنهادات جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل 

توانند به عنوان امور انجام شده کارکنان توسط خودشان مي

عوامل مشارکت و کارگروهي در افزایش توانمندسازی دبیران 

اشند. بدني در وزارت آموزش و پرورش تأثیرگذار بتربیت

و  یفرد یازهایکه در سازمان با توجه به نهمچنین؛ تالش کنند 

 تیولیهر شخص به او مس یفرد یبا توجه به تجربه نیهمچن

بدني تخصصي دهند. همچنین؛ در جذب نیروی تربیتاختصاص 

سعي کنند که افراد متعهد و نوآور جذب سازمان آموزش و 

ساس شایستگي بودجه پرورش شوند تا از لحاظ مالي بتوانند بر ا

ها در سیستم کنترل شود و الزم است تا اختصاص دهند. نابرابری

ی دبیران استفاده شود. شنهادهایمستمر از نظرات و پ به طور

آموزش مستمر منابع انساني در دستورکار قرار گیرد. آموزش و 

روز بودن اطالعات فني و تخصصي پرورش باید به منظور به

و افزایش محتوای مربیگری اقدام کند.  بدنيمربیان تربیت

پروری در وزارت چنین به منظور برآورده کردن اصل جانشینهم

 آموزش و پرورش باید از فنون چرخش کاری استفاده کند.
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 Abstract 
Introduction: Empowering human resources in the physical education 

structure of the Ministry of Education is one of the important issues related 

to teachers. 
Methods: The purpose of this study was to identify and explain the model 

of physical education empowerment in the Ministry of Education of the 

Islamic Republic of Iran. Methods: The present study was applied in terms 

of purpose and exploratory-analytical in nature and field. The statistical 

population was all teachers and physical education teachers of the Ministry 

of Education of Iran. The statistical sample was determined by 600 cluster 

sampling method. The data collection tool was a researcher-made 

questionnaire that identified 30 important experts and influential factors 

using an open questionnaire and referred to the questionnaire after editing. 

Structural validity was calculated through factor analysis (67.20) and 

reliability was calculated through Cronbach's alpha (0.955). Data were 

analyzed using descriptive and inferential statistics (frequency of data, 

exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, path analysis and 

structural equations) (α = 0.05). 

Results: In general, six identified indicators (organizational structure, 

personality, motivation, cultural-social, training-specialty, equipment) were 

used to explain human resource empowerment in physical education, among 

which 95% of personality changes Empowerment explained and ranked first 

and equipment index explained 25% of changes in Empowerment and 

ranked sixth.The fit indices of the model represent goodness of fit (standard 

limit) and the validity of the whole construct is confirmed and the identified 

indices explain well the variable of training strength training. 

Conclusion: Balancing the dimensions (formality, focus and complexity) 

and (size, technology, strategy, and environment) at the Ministry of 

Education and the continuous training of human resources seems to be an 

important priority. 

Key words: Empowerment, Physical Education Force, Education & 

Training, Modeling. 

 

 

 
 

 


