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 مقدمه
 رقابت. هستند محیط در زیادي بینی پیش غیرقابل و سریع تغییرات شاهد ها سازمان امروزه 

 شناختی جمعیت هاي ویژگی در تغییرات و اطالعات تكنولوژي گسترش و توسعه جهانی، ۀفزایند

 با تولید، عوامل بین در ( 1111 ،1)بیر دارند قرار تغییرات قلب در مشتریان و انسانی نیروي

 از یكی .(2002 ،2ياهاس)است  انسانی نیروي عامل نادرترین و ترین کمیاب ترین، ارزش

 توان فكري، منابع از کافی ۀاستفاد عدم ها، سازمان در حاضر عصر مدیران هاي چالش ترین مهم

 سازمان، و بهسازي تحول مدیریت اندیشمنداناست.  انسانی منابع ۀبالقو هايظرفیت و ذهنی

3انسانی منابع توانمندسازي
 انسانی نیروي بهسازي عملكرد و بر اثرگذار راهبردي عنوان به را 

 ها سازمان توسط که است جدید عصر هاينگرش تازیكهکه این عامل،  معتقدند و کرده معرفی

 .(1332 )کنیا، است معاصر مدیریت حیاتی نیاز به پاسخ ،واقع در شود و می گرفته کار به

سازي آزاد معنیبهو  4شغل انگیزش درونی نوین رویكرد عنوان به انسانی منابع توانمندسازي

 ها توانایی فرصت شكوفایی استعدادها، ایجاد و سازيبستر ،همچنین و کارکنان درونی نیروهاي

 معنی به روانی سازي توانمند .(1332 ابراهیم، نوه عبدالهی و) دباش می آنان هاي شایستگی و

 است شخصی و درونیي امر بوده که شده محول وظایف انجام به نسبت کارکنان درونی انگیزش

 کارکنان که است آن از حاکی شواهد .دارد کارکنان( بهداشتی نه ) انگیزشی نیازهاي در ریشه و

 ارائه را زیادتري ابتكارات و داشته بیشتري سازمانی تعهد و شغلی رضایت وري، بهره توانا

معرفی سازي  راي توانمندب را دانشمندان دو رویكرد متفاوت .(1331 امیرخانی،) دهند می

 د:کنن می

توانمند هستند که فرصت،  ،کارکنان زمانیاساس این یا سازمانی: بر 2ساختاري رویكرد .1

ار داشته و در سازمان اختی در شغل خود رسمی را در منابع رسمی و غیر ،اطالعات

 رویكرد .(2011 بنیارتی،) جایگزین کنترل و سلطه باشداستقالل و تسلط،  ،قدرت

 فراهم را وسایلی و ابزارها چه مدیران که دارد توجه موضوع این به بیشتر ساختاري

 .سازند توانمند را کارکنان کار، فیزیكی محیط در الزم ۀزمین ایجاد با تا نمایند

)  4رایان ،(1131)  3، دیسی(1131) 2بالك ،(1136) 1بورك  ،(1136)6اسینبرگر

                                                           
1. Beer 

2. Sahay 

3. Human resources empowerment 

4. Intrinsic task motivation 

5. Structural approach 

6.Esinbrger 
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 شمار به حوزه این صاحبنظران جمله از( 1114) 6پارکر و ( 1111)  2کارسون ،(1131

 .(2002 ،اسپریتزر) آیند می

1شناختی روانرویكرد  .2
مدیران براي کارکنان ، توانمندسازي کاري نیست که اساس این رب:  

نقش خویش در شغل و سازمان  ۀربلكه طرز تلقی و ادراك کارکنان دربا ،دهند انجام

شدن  هاي الزم را براي توانمند توانند بستر و فرصت ، مدیران میحال عین است. در

آن  از که رود می پیش آنجا تا نگرش این ،واقع در. (2011 بنیارتی،) کارکنان فراهم کنند

.  شود می یاد کارکنان در کار به تمایلو  تحرك ایجاد جدید انگیزشی عامل عنوان به

3کاننگو و کانگر
 11اسپریتزر ،(1110) 10زیمرمن ،(1110) 1ولتهوس و توماس ،(1133)  

 از مختلفی تعاریف .(2001 ،12رترل) اند حوزه این محققین از برخی( 1114-1116) 

و  آولیو است. شده ارائه زمینه این در نظران صاحب و پژوهشگران توسط سازي توانمند

 چهارگانه معرفت مجموعۀ یک قالب در ذاتی انگیزش را توانمندسازي (2004) همكاران

 نسبت فردي جهت انعكاس راستاي  در خودمختاري و داريامعن ،انگیزش توانش، شامل

 ،14راپیلی ۀعقید به (.2004 ،13بهاتا ،کو ، زو ، ویلوآ) دندا می کار در فرد نقش به

کارکنان  به گیري تصمیم اختیار اعطاي از است عبارت مفهوم یک عنوان به توانمندسازي

 عبارت است از رفتاري سلوك از اي مجموعه و فلسفه یک عنوان بهاما  ؛و فرمانبران

 دسترنج،) خود اي حرفه سرنوشت تعیین در خودگردان هاي گروهو  افراد کردن سهیم

 منابع بهترین ۀعرض جهت شرایط ساختن آماده( 1111) 12بالنچارد (.33. ص ،1333

 ،وي گمان به. داند می توانمندسازي به مربوط را سازمان عملكرد از زمینه هر در فكري

بیشتري  ها شیوه ترین مناسب با افراد ترین باصالحیت که است این سازي توانمند از هدف

                                                                                                                                        
1.Burke 

2.Block 

3.Deci 

4. Ryan 

5.Corsun 

6.Parkr 
7. Psychological approach 

8.Conger&Kanungo 

9.Thomas&Velthouse 

10.Zimmerman 

11.Spreitzer 

12.Littrell 

13. Avolio, Zho, Koh 

14. Rapilli 

15.Blanchard 
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و  مدیریتبیات با بررسی اد (.22. ص ،1336 هداوند و صادقیان،) کنند اعمال را نفوذ

 توان به سه دسته تقسیم کرد : سازي نیروي انسانی را میتعاریف توانمند ،سازمان

 و افراد به خاص وظایف دادن اختصاص یعنی تفویض اختیار: عنوان به توانمندسازي (الف 

 ۀگیرندو کننده تفویض  بین متقابل تفاهمبا  که وظایف آن انجام جهت ها آن به اختیارتفویض 

 (.1333 درگاهی،) باشد همراه  وظایف ارزشیابی هاي روش مورد در اختیار

مدي در میان اکار  : عبارت است از افزایش احساس خود ایجاد انگیزش عنوان به ب(توانمندسازي

 نوه و عبدالهی)طی که موجب ناتوانی آنان شده است طریق شناسایی و حذف شرای از کارکنان

 (.1332 ابراهیم،

سازي یک مفهوم  کند که توانمندبیان می (1112) : اسپریتزر شناختی روان سازيتوانمند ج(

 تصور چهارعنوان یک حالت انگیزش درونی در ارتباط با شغل شامل  وجهی است و به چند

 تمایل افراد به و بیانگربوده  ( بودن و تأثیرگذاري دارا، معنشایستگی، خودمختاري) درونی

(،کویین 1133کانگر و کانگو ) (.2011 ،1بیک و جی هیون) باشد می هاي کاري خود نقش

عصر  که درخود بیان کردند  هاي پژوهشدر  ( 2000) 3(، فوستر1111) 2واسپریتزر

توانمند منجر به بهبود  داشتن کارمند .نیاز دارندها به کارکنان توانمند  سازمان ،شدن انیجه

 ،2011 ،4جین ترون) شود سازمانی و مزیت رقابتی می تعهد ،عملكرد ،رضایت شغلی ،وري بهره

 (.1-211. ص
در پنج بعد  توان یگذشته م مطالعاتاساس  کارکنان را بر یشناخت توانمندسازي روان 

 1و احساس اعتماد 3، داشتن حق انتخاب1بودن دار ااحساس معن ،6بودن ثرؤاحساس م ،2شایستگی

 .(1332 ابراهیم، نوه و عبدالهی)خالصه نمود 

 کردن احساس را شایستگی (1112) اسپریتزر :بخشی اثر خود یا شایستگی احساس .1

 (.2011 ،10چونگ و وونگ) است کردهتعریف  شغلی اهداف به شخصی اتصال یا هدف

 و مهارت با را شغلی وظایف تواند می فرد هر که اي  درجه بهدارد  اشاره شایستگی

                                                           
1 .  Baek, Ji Hyun 

2.Quinn  & Spreitzer 

3.Forrester 

4. Jeanne thereon 
5. Competence 

6. Impact 

7. Meaning 

8. Choice 

9. Trust 

10.Choong, Wong .  
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 شغل هاي خواسته به کامل دستیابی به قادر را خود واده د انجام آمیز موفقیتطور  به

 (.2010 ،1 استاندر و روسمن) داندب

هاي الزم براي انجام وظایف  به آزادي عمل و استقالل فرد در تعیین فعالیت حق انتخاب: .2

هر در آغاز  اختیاراحساس  ۀمعنی تجرب مختاري به احساس خود شغلی اشاره دارد.

 (.2011 ،وونگ  و چونگ) هاي شخصی است بخشیدن به فعالیت نظامو   فعالیت

اداري و عملیاتی  ،تواند بر نتایج راهبردي اي است که فرد می درجه:  بودن ثرؤاحساس م .3

اي اشاره دارد که رفتار فرد در اجراي اهداف شغلی  این بعد به درجه .شغل اثر بگذارد

 دست آمده است انتظار در محیط شغلی به معنی که نتایج مورد بدین ؛دمتفاوت دیده شو

 (.2010 ، روسمن و استاندر)

احساس هدف یا اتصال شخص به اهداف  ،داريامعن (1112) نظر اسپریتزر : ازداريامعن .4

با ارزشی را  اهداف شغلی مهم وفرصتی است که افراد احساس کنند  است و شغلی

 (.2010 ، روسمن و استاندر)دنکن دنبال می

 ، مندي دستان اشاره دارد. اعتماد به عالقه به روابط بین فرادستان و زیر:  اعتماد .2

 (.1331 امیرخانی،) شود اطمینان به دیگران مربوط می ، گشودگی و شایستگی

  تعهد سازمانی 

 فردي یا چیزي به عهد به وفاي معناي به را Commitment یا Commit واژۀ (1116) 2وبستر

 نوعی را سازمانی تعهد که است آن سازمانی تعهد تعریف در شیوه ترین معمولی .است کرده تعریف

 اسماعیلی،) بگیریم نظر در است کار به مشغول آن در فرد که( شغل نه) سازمان کل به نگرش

 خود معرف را سازمان فردي که حالتی از است عبارت تعهد 3رابینز نظر از (. 61. ص ،1330

 مودي، .(1311 رابینز و پارساییان،) بماند باقی سازمان آن عضویت در که کند می آرزو و دانسته

 و مشارکت و سازمان با فرد هویت تعیین نسبی ۀدرج از عبارت را تعهد( 1132) 4استیرز و پورتر

 ارزیابی شامل متغیر این سنجش براي استفاده مورد هاي شاخص .اند کرده تعریف آن در  درگیري

 تعهد تعریف این در . است سازمان با فرد هویت وتعیین سازمان در ماندن باقی هب تمایل ، انگیزش

 : است عامل سه شامل سازمانی

  نماساز هاي ارزش و اهداف به اعتقاد .1

  سازمان براي همالحظ قابل تالش به تمایل .2

                                                           
1 .  Stander, Rothmann 

2 .  Webster 

3.Robbins 

4. Mowday, Porter,  Steers  
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 (.2011 ،1لویس و تارا) در سازمان عضویت ۀادام براي عمیق و قوي خواست و آرزو .3

 که هایی فعالیت و اقدامات طریق از فرد آن در که است حالتی تعهد (1111) 2ساالنسیک از نظر 

 شود می ایجاد فرد در باور این ،اقدامات همین انجام دلیل به و شده مقید و محدود دهد می انجام

 حفظ ها آن انجام در را خویش ثرؤم درگیري و بخشد تداوم را هایی فعالیت چنین انجام باید که

تعهد  ،4تعهد عاطفی( یک مدل سه بخشی از تعهد سازمانی شامل 1111) 3یر آلن و می .نماید

 حالت یک را سازمانی تعهد ها آن(.2011 ، تارا و لویس)اند  ارائه دادهرا  6تعهد مستمر و 2 هنجاري

 تمایل .باشد می سازمان در اشتغال ۀادام جهت الزام و نیاز تمایل، نوعی بیانگر که دانند می روانی

به این  نیاز ،باشد می (عاطفی تعهد) سازمان در خدمت ۀادام براي قلبی خواست و عالقه معناي به

 در خدمت ۀادام به ناچار کرده سازمان در که هایی گذاري سرمایه خاطر به فرد معنا اشاره دارد که

 سازمان برابر در فرد که تكلیفی و مسئولیت دین، از است عبارت الزام و (مستمر تعهد) است آن

 ابعاد مشترك ۀنقط معتقدند ها آن(. هنجاري تعهد) بیند می آن در ماندن به ملزم را خود و دارد

توماس و ) است سازمان ترك کاهش ،نتیجه در و سازمان و فرد بین پیوند ،سازمانی تعهد ۀگان سه

 (.2011 ،1دنیل

 جمله از – مختلف هاي سازمان در سازمانی تعهد بر روانی سازي توانمند ارتباط خصوص در

 تحت پژوهشی (2011) ترون جین .است شده انجام متعددي مطالعات -ورزشی هاي سازمان

 و کارگران در میان تعهد سازمانی و شغلی رضایت شناختی، روان سازي توانمند ۀرابط " عنوان

وي  پژوهش نتایج .است داده انجام جنوبی آفریقاي در "ملیتی چند هاي سازمان در کارمندان

 داري معنا ۀرابط تعهد سازمانی و شغلی رضایت شناختی، روان توانمندسازي که بین داد نشان

 ها آن شناختی جمعیت هاي ویژگی اساس بر کارکنان شناختی روان توانمندسازي بین .دارد وجود

 توانمندي از زنان به نسبت مردانمعنی که  بدین ؛یافت شد تفاوت( خدمت ۀسابق و نژاد جنسیت،)

 احساس ،سابقه کم کارکنان به نسبت باال خدمتی ۀسابق با و کارکنان برخوردار بودند باالتري روانی

 هاي ویژگی براساس کارکنان تعهد سازمانی بین ،همچنین .اند داشته بیشتري توانمندي

 ،مردان معنی که بدین ؛یافت شد معناداري تفاوت( خدمت ۀسابق و سن جنسیت،) شناختی جمعیت

 ؛است يدار معنا ۀرابط سازمانی تعهد و خدمت ۀسابق بین دارند و زنان به نسبت باالتري تعهد

                                                           
1. Louis, Thara  

2. Salancik 

3.Allen & Meye 
4.Affective commitment 

5. Normative commitment 

6. Continuance commitment 

7 .  Thomas, Daniel 
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 سازمانی تعهدافزایش  ،نتیجه در و سازمان هاي ارزش شدن درونی باعث خدمت شدن طوالنی یعنی

 سازي توانمند ، رهبري" عنوان تحت پژوهشی (2011) 1بنیارتی (. 2011 جین ترون،) شود می

 داد و دریافت انجام تایلند دولتی مدارس معلم 124 بر روي را "معلمان روي نگرش نتایج و روانی

 ، اطالعات ، فرصت) ساختاري توانمندسازي و شده درك رهبري ، روانی سازي توانمند نیاز پیش که

 با داريامعن ارتباط ساختاري سازي توانمند و رهبري .است( رسمی غیر و رسمی منابع ، پشتیبانی

 تعهد) شغلی هاي با نگرش ،میانجی نقش عنوان به روانی سازي توانمند. دارند روانی سازي توانمند

 و روشن وظایف که است  کرده عنوان او .دارد داري معنا ۀرابط معلمان ( شغلی رضایت و سازمانی

 کند تسهیل معلمان بین در را روانی سازي توانمند تواند می  ذاتی پاداشو  هدف تعیین مشخص،

 بر تعهد روانی توانمندسازي ثیرأت" عنوان تحت پژوهشی( 2011) 2جها سامی.  (2011 بنیارتی،)

 داد نشان وي پژوهش نتایج.  داد انجام هند 3تی يآ مدیران روي بر را "و مستمر هنجاري عاطفی،

 .دارد وجود داري معنا و مثبت ۀرابط هنجاريتعهد و  تعهد عاطفی، روانی سازي توانمند میان که

 ابعاد بین در که شد یافت رابطهنیز  تعهد عاطفی و روانی سازي توانمند ۀگان چهار عوامل بین

 ۀچهارگان عوامل بینهمچنین،  .داشت را ارتباط باالترین داري امعناحساس  ،سازي توانمند

 احساس ،سازي توانمند ابعاد بین در که شد یافت رابطه هنجاري و تعهد روانی سازي توانمند

 عوامل بین پژوهش. در این بودندتعهد هنجاري  با ارتباط باالترین داراي بودن ثرؤم و شایستگی

 توانمندي احساس که معنی بدین ؛نشد یافت اي رابطه مستمر تعهد و روانی توانمندسازي ۀگان چهار

 4 راوات پریتی (. 2011 سامی جها،) برد نمی باال را سازمان در ماندن احساس کارمندان، در

 این به "کارکنان سازمانی بر تعهد روانی سازي توانمند ثیرأت" عنوان تحت پژوهشی در (2011)

 و عاطفی تعهد با باالیی ارتباط داريامعن احساس ،روانی سازي توانمند ابعاد بین از کهرسید  نتیجه

 بود خواهد قادر شایسته فرد .دارد مستمر تعهد با باالیی ارتباط ،شایستگی بعد و دارد هنجاري

 مستمر تعهد و عاطفی تعهد با حق انتخاب بعد ،. همچنیندهد انجام موفقیت و مهارت با را کارش

 پرتی روات،) ندارد رابطه سازمانی تعهد ابعاد از یک هیچ با گذاري ثیرأت احساس بعد و دارد رابطه

2011 .) 

 سساتؤم در سازمانی تعهد و روانی سازي توانمند" عنوان با پژوهشی( 2011) وونگ و چونگ 

 سازمانی تعهد ابعاد با روانی سازي توانمندمیان ها  آن. دادند انجام "مالزي خصوصی عالی آموزش

 مدیران تمرکز که دادند نشان مدلی ۀارائ با پژوهشگران. گزارش کردند معناداري و مثبت ۀرابط

                                                           
1. Boonyarit  

2. Sumi Jha 

3 . IT 

4.Preeti, Rawat 
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 این که شود می کارکنان سازمانی تعهد افزایش به منجر ،روانی سازي توانمند افزایش بر آموزشی

 گردد می سازمان کلی عملكرد بهبود و نوآوري و خالقیت ، وري بهره افزایش به منجر نهایت در ثیرأت

و  روانی سازي توانمند" عنوان پژوهشی با( 2011) هیون جی و بیک (.2011 ، وونگ و چونگ)

 داده نشان نتایج. دادند انجام  رابطه این در "سازمانی یادگیري گر تعدیل نقش با سازمانیتعهد 

 وجود داري معنا ۀرابط سازمانی یادگیري و تعهد سازمانی ، شناختی روان سازي توانمند بین که است

 باشند برخورد سازمانی یادگیري و روانی توانمندي از که زمانی، کره دولتی بخش کارکنان. دارد

 یادگیري از بیشتر تعهد ابعاد روي بر روانی سازي توانمند ابعاد ثیرأت .دارند ییباال سازمانی تعهد

 با مختاري خود و داري امعن احساس را رابطه بیشترین ،توانمندسازي ابعاد بین در .بود سازمانی

 با تحصیالت سطح ۀرابط ،شناختی جمعیت عوامل بین از پژوهشدر این  .داشت سازمانی تعهد

 اند داشته کمتري سازمانی تعهد باالتر تحصیالت سطح با کارکنان یعنی بود؛ دارامعن سازمانی تعهد

 بررسی" عنوان تحت پژوهشی در( 1333) همكاران و میرکمالی (.2011 هیون، جی و بیک)

 از کارکنان نفر 126 میان در سازمانی تعهد و شغلی رضایت با شناختی روان سازي توانمند ۀرابط

 یعنی ؛آن هاي مقیاس زیر و شناختی روان سازي توانمند که رسیدند نتیجه این به "تهران دانشگاه

 و داشته معناداري و مثبت ۀرابط شغلی رضایت با بودن ثرؤم و شایستگی انتخاب، حق معناداري،

 ۀرابط سازمانی تعهد با شناختی روان توانمندسازي هاي لفهؤم دیگر ،شایستگی ۀلفؤم از غیر به

 هنجاري و عاطفی تعهد با شناختی روان سازي توانمند بین ،براین عالوه. داشتند و معناداري مثبت

 حیات، ،میرکمالی) نشد یافت اي رابطه مستمر تعهد بعد با اما ؛گردید مشاهده داري معنا ۀرابط

 توانمندسازي ۀرابط تحلیل" عنوان پژوهشی بادر  (1333) همكاران و زاهدي (.1333 ،نوروزي

 بین که رسیدند نتیجه این به "ملت بانک کارکنان روي بر سازمانی تعهد و شناختی روان

 ، انتخاب و داريامعن شایستگی، ابعاد اما ؛دارد وجود معناداري ۀرابط سازمانی تعهد و سازي توانمند

 ؛گردید ییدأت سازمانی تعهد با بودن ثرؤم بعد ۀرابط اما ؛بودند سازمانی تعهد با دارامعن ارتباط فاقد

 ؛داد نشان بر یكدیگر را رمتغی دو این معكوس اثرات ،رگرسیون آزمون از حاصل نتایج چند هر

 به آنان تعهد ،نمودند می احساس را بیشتري شناختی روان توانمندي افراد هرچقدر که معنی این به

 همكاران و نیا بیگی (.  1333 و کوشكی،ستاري ،  بودالییزاهدي، ) گردید می کمتر سازمان

 ۀکنند تقویت عوامل بر کارکنان شناختی سازي توانمند ثیرأت"تحت عنوان  پژوهشیدر  (1331)

 و کارکنان شناختی توانمندسازي میان قوي همبستگی که رسیدند نتیجه این به "انسانی نیروي

( شغلی خالقیت و سازمانی مشارکت شغلی، رضایت سازمانی، تعهد) انسانی نیروي وري بهره عوامل

 سازي توانمند ابعاد بین در میانگین کمترین و بیشترین ،همچنین .دارد وجود پژوهش این در

 احساس و شایستگی احساس ابعاد به متعلق ترتیب به ، مستقل متغیر عنوان به کارکنان شناختی
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 عنوان به انسانی نیروي وري بهره بر اثرگذار عوامل هاي مؤلفه میان در و بود همكاران به اعتماد

 سازمانی مشارکت و شغلی خالقیت به مربوط ترتیب به میانگین کمترین و بیشترین ، وابسته متغیر

 سازمانی تعهد و شناختی سازي توانمند بین قوي همبستگی که داد نشان پژوهش این نتایج .بود

 با رابطه در پژوهشی (1333) وهمكاران موغلی(.   1331 نیا، سرداري و نجاري، بیگی) دارد وجود

.  دنداد انجام تهران شهر پرورش و آموزش کارکنان سازمانی تعهد و توانمندسازي ابعاد بین ارتباط

 غیر به آن به مربوط ابعاد و سازمانی تعهد و توانمندسازي بین که است آن از حاکی پژوهش نتایج

 توانمندي میزان ،ضمن در.  ندارد وجود ارتباطی ،اعتماد داشتن احساس و بودن مؤثر احساس از

 . است تر پایین ،متوسط سطح از کارکنان سازمانی تعهد میزان و باالتر ،متوسط سطح از کارکنان

 بین ،باشد داشته وجود تعارض سازمان ارشد مدیران با کارکنان بین که زمانی اند کرده عنوان ها آن

 پور، حسن و پور حسن موغلی،) ندارد وجود قوي و مثبت ۀرابط سازمانی تعهد و سازي توانمند

 سازمانی یادگیري و سازي توانمند بین ارتباط" با عنوان پژوهشیدر  (1331) دستگردي(.  1333

 یادگیري و سازي توانمند هاي شاخص بین که رسید نتیجه این به "بدنی تربیت سازمان کارکنان

 هاي پیامد در نفوذ توانایی شایستگی، احساس افزایش با اساس این بر .دارد وجود رابطه سازمانی

 افزایش سازمانی یادگیري و اعتماد احساس و انتخاب حق احساس داري،امعن احساس استراتژیک،

 بررسی" عنوان تحت خود پژوهشدر ( 1336) فالحتی و فراهانی. (1331 دستگردي،) یابد می

 بدنی تربیت ادارات کارشناسان سازمانی فرینیا کار و سازي توانمند شناختی روان عوامل بین ۀرابط

 احساس شامل که شناختی روان کلیدي عامل پنج بین رسیدند که نتیجه این به "ها دانشگاه

 حق ) خودمختاري احساس ، (بودن ارزشمند) داربودنامعن احساس ،بودن مؤثر احساس شایستگی،

 دارد وجود داريامعن و مثبتهمبستگی  سازمانی فرینیاکار با است، اعتماد احساس و( انتخاب

  (. 1336 فرهانی و فالحتی،)

 تعهد و سازي توانمند موضوع که رسید بندي جمع این به توان می شده ذکر ۀپیشین به با توجه

اما  ؛است بوده مدیریتو  و تربیت تعلیم شناسی، روان جمله از ها رشته اکثر توجه مورد سازمانی

تعهد  باسازي روانی  توانمند متغیر ۀکه رابط دنوجود دار در کشوراندکی مطالعات علمی 

بیشتري در این زمینه  مطالعاتو نیاز به  اند مورد بررسی قرار دادهبدنی  ر تربیتسازمانی را د

هیچ  بدنی در معلمان تربیت ۀدر جامعاین دو متغیر  ۀبا توجه به اینكه رابط .شود احساس می

حاضر با بررسی ارتباط بین  پژوهش ، لذا ؛مورد بررسی قرار نگرفته است )در ایران(پژوهشی 

 دنبال به ،بدنی استان خراسان شمالی تربیت دبیران سازمانی تعهد و روانی سازي توانمند

بدنی  تربیت دبیران سازمانی تعهد و روانی سازي : آیا بین توانمندباشد میال زیر ؤگویی به س پاسخ

 شناسی روان و انسانی منابع مدیریت اصول کارگیري بهرابطه وجود دارد؟  استان خراسان شمالی
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 سازي توانمند .دنک می ایفا ورزشكاران و مربیان و بدنی تربیت معلمان براي حیاتی نقش ،ورزشی

 بدنی تربیت دبیران نگرش و انگیزش بر ثرؤم عوامل ترین مهم از یكیکدام  هر سازمانی و تعهد

به مسئولین و مدیران آموزش و  پژوهشامیدوار است نتایج این  پژوهشگر د.نباش می مدارس

سازي  توانمند طریق  از سازمانی تعهد يارتقا جهتدر را خاصی هاي برنامهپرورش کمک نماید تا 

 .دهند قرار نظر آموزش و پرورش مد ۀمجموع
  

 شناسی  روش
آوري  . جمع بود کاربردي ،لحاظ هدف به و همبستگیتوصیفی و از نوع  پژوهش،روش انجام 

 اغلبدنی ش را معلمان تربیت پژوهشآماري این  ۀجامع .صورت میدانی انجام گرفت العات بهاط

تعداد افراد  .باشند نفر می 601که برابر با  ندتشكیل داد در مدارس استان خراسان شمالی

براي توزیع . مشخص شد نفر 230نامه با استفاده از جدول مورگان  دهنده به پرسش پاسخ

مغرب و مرکز استان  ،مشرق ،جنوب ،شمالمناطق جغرافیایی شهر در  2ها ابتدا  پرسشنامه

از  ترکیبی ها انجام شد. در این شهر  شكل تصادفی ساده ها به نامه انتخاب شدند که توزیع پرسش

استفاده قرار مورد  نظر هاي مورد آوري داده عنوان ابزار اصلی جمع استاندارد به هاي نامه پرسش

 .3و  سازي توانمند االتؤس .2 ،فردي مشخصات .1 مجزاي بخش سه از نامه پرسش این. گرفت

، سن، جنسیتهاي  مقیاس بخش اطالعات فردي،در  . بود شده تشكیل سازمانی تعهد االتؤس

مقطع  و وضعیت استخدامی ،هلأوضعیت ت تدریس، ۀسابق تحصیلی، میزان تحصیالت، ۀرشت

با  بخش دوم گیري شد.  اندازه سسات وابسته به آموزش و پرورشؤتحصیل در مو   تدریس

 سازي شده الهی بومی که توسط عبد (1112) استفاده از مقیاس احساس توانمندي اسپریتزر

 بودن اداراحساس معن :سازي روانی شامل نامه ابعاد توانمند طراحی شد. این پرسشاست 

انتخاب  ۀاجاز احساس ،گویه(3احساس تأثیرگذاري ) گویه(،4) گویه(، احساس شایستگی3)

براساس طیف لیكرت  آنري اگذ ۀ نمرهشیو سنجد. گویه( را می4) و احساس اعتماد گویه(3)

خود اختصاص  را به 1 ۀنمر ،خیلی کم ۀو گزین 2 ۀنمر ،زیاد خیلی ۀکه گزین طوري به باشد؛ می

این  تهیه شد.ر ی و می آلن تعهد سازمانیمقیاس نامه با استفاده از  بخش سوم پرسشداد. 

گویه( را  6) تعهد هنجاري و گویه( 6) تعهد مستمرگویه(،  3) تعهد عاطفینامه سه بعد  پرسش

گذاري آن براساس طیف لیكرت می  نمره ۀگویه دارد و شیو 20 مذکور  ۀنام سنجد. پرسش می

خود اختصاص  را به 1 ۀنمر ،مخالفم و گزینه کامالً 2 ۀنمر ،موافقم کامالً ۀکه گزین طوري به؛ باشد

از  اما  اند؛ کار رفته به مطالعاتبسیاري از  و در بودهاستاندارد   پرسشنامههر دو  هرچند داد.

  ۀنام پرسشمدیریت استفاده شد و روایی  ۀاساتید مدیریت ورزشی و دانشكد از نفر 1 نظرات

 ،کرونباخ آلفاي روشتوسط  نامه پرسش پایایی تعیین منظور یید قرار گرفت. بهأت  موردترکیبی 
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سازي روانی  توانمند ۀنام پرسشکه براي شد  استفاده 11 1اس. پی. اس. اس يآمار افزار نرم از

مار توصیفی آاز ها  در تحلیل داده دست آمد. هب 31/0تعهد سازمانی  ۀنام پرسش و براي 33/0 

مختلف استفاده  استنباطیهاي  براي تحلیل آماري از روش و پژوهش هاي آزمودنیبراي توصیف 

 ، یومن3از ضریب همبستگی اسپیرمن، 2آزمون کلموگروف اسمیرنف ۀبا توجه به نتیج شد.

درسطح  پژوهشهاي  آزمون گذاشتن فرضیه  براي به6دو  و خی 2کروسكال والیس، 4ویتنی 

 .شد استفاده ( ≥ 02/0P)معناداري 
 

  نتایج
 :شوند می ارائه کلی بخش دو در پژوهش هاي یافته

 توصیفی هاي یافته .1

 مشاهده 1 جدول در که گونه همان :معلمان فردي هاي ویژگی مورد در توصیفی هاي یافته ( الف

% 13 تقریباً. بودند مرد شدند انتخابپژوهش  این در آزمودنی عنوان به که معلمانی ،شود می

 کرده تحصیل تكمیلی تحصیالت در ها آزمودنی %13. داشتند دانشگاهی تحصیالت ها آزمودنی

 عنوان به که یمعلمان % 2/30. بودند سال 32 تا 22 سنی ۀمحدود در معلمان بیشتر و بودند

 استخدام ،پژوهش این هاي آزمودنی % 2/60 .بودند هلأمت شدند انتخاب پژوهش این در آزمودنی

 و آموزش وارد معلم تربیت مراکز از ها آزمودنی سوم یک تقریباً و بودند پرورش و آموزش رسمی

 . شدند پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1.SPSS 

2.Kolmogorov–Smirnov test 

3 .  Spearman rank correlation 

4.Mann-Whitney U 

5. Kruskal-Wallis 

6. Chi-squared test 
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 بدنی هاي معلمان تربیت هاي توصیفی برخی از ویژگی ـ یافته1جدول 
 

 (0/0ارزش درصدي ) مار توصیفیآ هاي فردي ویژگی

 جنسیت
 2/21 مرد

 2/43 زن

 تحصیالت

 23 فوق دیپلم

 64 کارشناسی

باالترکارشناسی ارشد و   13 

 سن

سال 22کمتر از   1 

سال 32تا  22  2/60  

سال 42ـ36  21 

سال 42بیشتر از   2/3  

 هلأوضعیت  ت
2/30 هلأمت  

 2/11 مجرد

 وضعیت استخدامی

 2/60 رسمی

 31 پیمانی

 2/2 قراردادي

 نوع ورود به آموزش و پرورش
 34 تربیت معلم

 62 غیرتربیت معلم

 

 مالحظه 2 جدول در که طور همان :پژوهش هاي متغیر به مربوط توصیفی هاي یافته (ب

 تعهد میانگین. باشد می دارا ها آزمودنی دیدگاه از را میانگین بیشترین عاطفی تعهد ،گردد می

 میانگین میزان از بیش پژوهش هاي آزمودنی کلی تعهد و هنجاري تعهد مستمر، تعهد عاطفی،

 در که طور همان .ستا دارا را مقدار کمترین مستمر تعهد تعهد، هاي لفهؤم بین در. است فرضی

 میزان و شایستگی احساس میزان ترتیب به معلمان دیدگاه از ،گردد می مالحظه 3 جدول

 احساس تعهد بودن، دارامعن احساس میانگین .داشتند را میانگین باالترین خودتعیینی احساس

 پژوهش هاي آزمودنی اعتماد احساس بودن و ثرؤم احساس خودتعیینی، احساس شایستگی،

 .است فرضی میانگین میزان از بیش
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 هاي توصیفی مربوط به تعهد معلمان ـ شاخص2جدول 
 

 میانگین متغیرها
انحراف 

 استاندارد
 تعداد حداکثر حداقل  

 00/40 00/10   31/6 6/21 تعهد عاطفی

200 
 30 6   31/3 06/11 تعهد مستمر

هنجاريتعهد   02/22 62/4   1 30 

 11 41   62/11 11/10 تعهد کلی

 

 معلمان دگاهیاز د يساز توانمندهاي توصیفی مربوط به  ـ شاخص3جدول 
 

 

 ( پژوهش هاي فرض آزمون)  تحلیلی هاي یافته

 پرورش و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و توانمندسازي بین: اول ۀفرضی

 به توجه با ،شود می مالحظه 4 جدول در که طور همان .داردن وجود یارتباط شمالی خراسان

در بقیۀ  مستمر تعهد مورد در جز به صفر فرض ،معناداري سطح و آمده دست به همبستگی ضریب

 تعهد و هنجاري تعهد عاطفی، تعهد با توانمندسازي میزان بین بنابراین ؛شود می رد موارد

 داريامعنۀ رابط مستمر تعهد با توانمندسازي میزان بین اما؛ دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی

 .ندارد وجود

 و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و شایستگی احساس بین :دوم ۀفرضی

 با ،شود می مالحظه 4 جدول در که طور همان .ندارد وجود اي هرابط شمالی خراسان پرورش

 تعهددرمورد  جز بهصفر  فرض ،معناداري سطح و آمده  دست به همبستگی ضریب به توجه

 تعهد عاطفی، تعهد با شایستگی احساس میزان بین بنابراین ؛شود می رد موارد ۀبقی در مستمر

 تعهد و شایستگی احساس میزان بین اما؛ دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی تعهد و هنجاري

 .ندارد وجود داريامعن ۀرابط مستمر

 تعداد حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیرها

1120/12 بودن میزان احساس معنادار  11420/1  00/3  00/12  

 

 

200 

1100/11 شایستگیمیزان احساس   01132/2  00/11  00/20  

0100/11 میزان احساس خودتعیینی  11024/1  00/10  00/20  

1320/11 میزان احساس تأثیر  11121/1  00/4  00/12  

3300/14 میزان احساس اعتماد  12316/2  00/4  00/20  

0100/13 توانمندسازي  13213/3  00/44  00/10  
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 و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و بودن دارامعن احساس بین: سوم ۀفرضی

 با ،شود می مالحظه 4 جدول در که طور  همان .ندارد وجود یارتباط شمالی خراسان پرورش

 تعهددرمورد   جز به صفر فرض ،معناداري سطح و آمده دست به همبستگی ضریب به توجه

 عاطفی، تعهد با بودن دارامعن احساس میزان بین بنابراین ؛شود می رد موارد ۀبقی در مستمر

 بودن دارامعن احساس میزان بین اما ؛دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی تعهد و هنجاري تعهد

 .ندارد وجود داريامعنۀ رابط مستمر تعهد و

 و آموزش سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و بودن مؤثر احساس بین: چهارم ۀفرضی

 با ،شود می مالحظه 4 جدول در که طور همان .ندارد وجود یارتباط شمالی خراسان پرورش

 تعهددرمورد  جز هب صفر فرض ،معناداري سطح و آمده دست به همبستگی ضریب به توجه

 تعهد عاطفی، تعهد با بودن مؤثر احساس میزان بین بنابراین ؛شود می رد موارد ۀبقی در مستمر

 تعهد و مؤثربودن احساس میزان بین اما ؛دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی تعهد و هنجاري

 .ندارد وجود داريامعنۀ رابط مستمر

 سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و انتخاب حق داشتن احساس بین: پنجم ۀفرضی

 مالحظه 4 جدول در که طور همان .ندارد وجود یارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش

درمورد  جز به صفر فرض ،معناداري سطح و آمده دست به همبستگی ضریب به توجه با ،شود می

 تعهد با انتخاب حق داشتن احساس میزان بین بنابراین ؛شود می رد موارد ۀبقی در مستمر تعهد

 احساس میزان بین اما ؛دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی تعهد و هنجاري تعهد عاطفی،

 .ندارد وجود داريامعنۀ رابط مستمر تعهد و انتخاب حق داشتن

 بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد و دیگران به اعتماد داشتن احساس بین: ششم ۀفرضی

 4 جدول در که طور همان .ندارد وجود یارتباط شمالی خراسان پرورش و آموزش سازمان

 جز به صفر فرض ،معناداري سطح و آمده دست به همبستگی ضریب به توجه با ،شود می مالحظه

 به اعتماد داشتن احساس میزان بین بنابراین ؛شود می رددر بقیۀ موارد  مستمر تعهد درمورد

 بین اما ؛دارد وجود داريامعنۀ رابط سازمانی تعهد و هنجاري تعهد ،عاطفی تعهد با دیگران

 .ندارد وجود داريامعنۀ رابط مستمر تعهد با دیگران به اعتماد داشتن احساس میزان
 تعهد سازمانی وسازي  ـ نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن در بررسی ارتباط بین توانمند4جدول 

 

ابعاد 

 سازي توانمند

 ابعاد تعهد

 سازمانی
یتعهد عاطف يتعهد هنجار تعهد مستمر  سازمانیتعهد    

R 201/0 توانمندسازي **
 032/0  311/0 **

 463/0 **
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 P 001/0  622/0  001/0  001/0  

احساس 

 شایستگی
R 226/0 **

 033/0-  161/0 *
 163/0 *

 

P 001/0  0214/0  013/0  021/0  

احساس 

 بودنادارمعن
R 312/0 **

 001/0-  321/0 **
 211/0 **

 

P 001/0  111/0  001/0  001/0  

احساس 

 بودنمؤثر
R 412/0 **

 041/0  261/0 **
 321/0 **

 

P 001/0  212/0  001/0  001/0  

 حق انتخاب

 

R 333/0 **
 061/0  322/0 **

 324/0 **
 

P 001/0  341/0  001/0  001/0  

 اعتماد

 

R 316/0 **
 010/0  333/0 **

 401/0 **
 

P 001/0  322/0  001/0  001/0  

 

 گیری بحث و نتیجه
 سازمان بدنی تربیت معلمان سازمانی تعهد وروانی  توانمندسازي نشان داد بین پژوهشنتایج 

که توان بیان کرد  در تبیین این یافته می .دارد وجود هرابط شمالی خراسان پرورش و آموزش

 نفس به اعتماد افزایش طریق  از درونی انگیزش عامل یک عنوان به کارکنان روانی توانمندسازي

 نتایج، بر شخصی کنترل کار، انجام در استقالل احساس ،آنان هاي توانایی مورد در کارکنان

 تعهد سطح افزایش باعث همكاران، به اعتماد احساس و شغلی اهداف براي شدن لئقا ارزش

 به توجه که گفت توان می پژوهش این نتایج به توجه با .شود می ها آن میان در سازمانی

 نظر به ضروري امريآنان  سازمانی تعهد يارتقا براي  بدنی تربیت معلمان روانی سازي توانمند

 تعهد با روانی توانمندسازي ۀچندگان ابعاد داد نشان پژوهش این نتایج ،همچنین .رسد می

 توانمندسازي که آنجا از .دنندار رابطه مستمر تعهدبا  اما ؛دندار داري معنا ۀرابط عاطفی و هنجاري

 کارکنان ،آن قبال در و گردد می کارکنان طرف از يبیشتر هاي مسئولیت پذیرش به منجر

 کارکنان سازي توانمند ارتباط وضعیت این نبود ،دارند بیشتري دستمزد و حقوق دریافت انتظار

. گردد نانآ مستمر تعهدبه کاهش  منجرتواند می و دهد می قرار ثیرأت تحت را مستمر تعهد و

 و نیا بیگی ،(1333) وهمكاران زاهدي ،(1333) وهمكاران کمالی میر هاي پژوهش با یافته این

 جین، (2011) همكاران و بنیارتی، (2011) راوات ،(2011) وونگ و چونگ، (1331) همكاران

  دارد. همخوانی (2011) جها سامی و (2011)ترون

بدنی  ی معلمان تربیتتعهد سازمانی و ستگیاحساس شا زانیمنشان داد بین  پژوهشنتایج 

توان گفت با تقویت  در تبیین این یافته می .داري وجود داردامعن ۀاستان خراسان شمالی رابط
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دن در و مانها  ارزش ،نسبت به اهداف میل به پذیرش و تعهد ،لفه در محیط کاريؤاین م

 احساس کند زمانی که کارمندان بیان می (1111) 1باندورا کند. سازمان نیز افزایش پیدا می

 موانع نداشتن و کار دادن انجام براي تالش به اشتیاق قابلیت، و تبحر داشتن با را شایستگی

 .ص ، 1332 عبدالهی،) کنند می توانمندي احساس دهند، توسعه خود در موفقیت برابر در عمده

دار بین احساس شایستگی و امعن ۀوجود رابطتوان گفت  توجه به نتایج این فرض می با(. 32

دهد که توجه به بعد شایستگی و  بدنی نشان می تعهد سازمانی در بین دبیران تربیت

تعهد  يبدنی در انجام وظایف محوله براي ارتقا هاي معلمان تربیت گرفتن تبحر و توانایی نظر در

 فالحتی و فراهانی هاي یافتهرسد. این نتایج با  نظر می سازمانی معلمان امري ضروري به

 و (2011) (، سامی جها2011) پریتی راوات، (1331) دستگردي، (1332) زارع ،(1336)

و میرکمالی و  (1333) هاي زاهدي و همكاران یافته و با بوده همخوان (2011) چونگ و وونگ

 ملت بانک کارکنان روي بر که پژوهشی در همكاران و زاهدي مغایرت دارد. (1333) همكاران

 تعهد دیگر ابعاد به نسبت ماندگاري به تعهد ،(بانک) سازمان آن که در ندکرد بیان دادند انجام

 احساس ،باشد می يماندگار به تعهد نوع از بانک کارکنان تعهد چون ،نتیجه در و است تر رایج

 .ندارد اي رابطه سازمانی تعهد با شایستگی

 سازمانی تعهد و شغل بودن دارامعن احساس میزان بین از دیگر نتایج پژوهش این بود که

 یافته این تبیین در. دارد وجود داريامعنۀ رابط شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان

 مفهوم داراي برایشان که دارند اهدافی مورد در تالش به تمایل ،توانمند افراد که گفت توان می

زیادي  داري امعن احساسو  بوده برخوردار باالیی ارزش از آنان براي ورزش دبیران شغل .باشد

 باشد آموزش در آن جایگاه و بدنی تربیت و ورزش اهمیت خاطر به تواند می امر این علت .دارند

 توسط شده ارائه نتایج با یافته این. کرده است متعهدتر پرورش و آموزش به را آنان طبعاً که

 ،(1333) وهمكاران کمالی میر، (1331) دستگردي، (1332) ، زارع(1336) فالحتی و فراهانی

 با نتایج وسو است  هم (2011) وونگ و چونگ و (2011) راوات پریتی ،(2011) جها سامی

 . ندارد همخوانی( 1333) همكاران و زاهدي توسط شده ارائه

 معلمان سازمانی تعهد و بودن مؤثر احساس میزان بین نتیجۀ دیگر بیانگر این است که

مطالعات  با پژوهش ۀیافت این. دارد وجود داريامعن ۀرابط شمالی خراسان استان بدنی تربیت

 راوات پریتی ، (1333) همكاران و موغلی ،(1333) همكاران و زاهدي همكاران، وکمالی  میر

 خود مطالعات نتایج در پژوهشگراناین . همخوانی دارد( 2011) وونگ و چونگ و (2011)

                                                           
1.Bandura 
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 .یابد می افزایش داري معنا شكل به سازمانی تعهد ،بودن ثرؤم احساس افزایش با که ندددا نشان

 ثیرأت سازمان نتایج و ها پیامد بر بدنی تربیت معلمان چقدر  هرکه  شد مشخص پژوهش این در

 که هنگامی گفت توان می یافته این تبیین در .دارندبیشتري  سازمانی تعهد ،باشند داشته

 توجه با.  دارند بهتري عملكرد که کنند می احساس داشته باشد، وجود کارکنان در ثیرأت احساس

بدنی  تربیت معلمان گذاريثیرأت بعد به توجه که رسد می نظر به پژوهش این نتایج و پیشینه به

  . است ضروري ها آن سازمانی تعهد بهبود براي سازمان نتایج و ها پیامد بر

 سازمانی تعهد و انتخاب حق داشتن احساس میزان بین که نشان داد پژوهشنتایج همچنین، 

 معلمان چقدر هر . دارد وجود داريامعن ۀرابط شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان

 ،باشند داشته خود کار به مربوط گیري تصمیم دربیشتري  عمل آزادي و استقالل بدنی تربیت

 سامی(، 2011) راوات توسط شده ارائه نتایج با یافته این. دارند را سازمانی تعهد از يترباال سطح

 بین( 1331) دستگردي ،همچنین .دارد سویی هم (2011) وونگ و چونگ و (2011) جها

 انتخاب حق احساس بین( 1336) فالحتی و فراهانی و سازمانی یادگیري و انتخاب حق احساس

 با( 1333) همكاران و زاهدي پژوهش نتایج. آورنددست  به داريامعن ۀرابط سازمانی فرینیا کار و

 زنی دارد: نیاز به گمانهنتایج  تفاوت علت .ندارد همخوانی پژوهش این نتایج

در استان خراسان  پژوهشزیرا این  ؛آماري است ۀجامعدر در تفاوت  تماالًت احردلیل این مغای

 ؛ امااست تشكیل شدهلحاظ فرهنگی و اجتماعی از شعبات گوناگونی  شمالی انجام شده که به

 رسد کارمندان می نظر به و است شده انجام بانک کارکنان روي بر همكاران و زاهدي پژوهش

 به مردان تعداد ها بانک در ضمناً. دارند کمتري عمل آزادي خود در شغل ها سازمان نوع این

  .دارد وجود خصوص این در بیشتري تعادل معلمان در اما ؛است زنان از بیشتر بارزي نحو

 سازمانی تعهد با دیگران به اعتماد داشتن احساس میزان که بین نشان داد پژوهشنتایج 

نتایج با  یافتهاین  .دارد وجود داريامعن ۀرابط شمالی خراسان استان بدنی تربیت معلمان

 و موغلی و (2011) جها سامی ،(2011) وونگ و چونگ ،(2011) راوات پریتی مطالعات

 به اعتماد داشتن احساس میزان بین(  1333) همكاران و موغلیسو است.  هم ( 1333) همكاران

پژوهش  این در. ندآورد دست هب داريامعن ۀرابط تهران شهر معلمان سازمانی تعهد و دیگران

 اعتماد سازمان تصمیمات و مدیریت همكاران، به بدنی تربیت معلمان چقدر  هر که شد مشخص

 توان می یافته این تبیین در. بیشتري خواهند داشت سازمانی تعهد ،باشند داشته اطمینان و

 و شد نخواهد آنان متوجهآسیبی  هیچ ،اعتماد اثر در که دارند ایمان توانمند معلمان گفت

 . بود خواهند سازمان به متعهد و باور خود سازگار، آنان نتیجه در
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 در تسهول مناسب، سازمانی یطاشر نمودن فراهم باتوانند  می پرورش و آموزش مدیران

 مدیریتی، خود توان و انگیزش يارتقا ثر،ؤم مدیریت عمل، آزادي دادن منابع، به دسترسی

 مطلوبی شرایطی ،شایستگی و لیاقت مبناي بر پاداش و حقوق دادن و خدمت ضمن هاي آموزش

 درونی ۀعالق آن به نسبت و نموده تلقی ارزش با را خود شغل معلماننتیجه،  . درآورند فراهم

 یكدیگر به و یافته باور و اعتقاد محوله وظایف انجام براي خود ظرفیت و توانایی به ند،ابی می

 تعهد افزایش سبببیشتري خواهند داشت. این عوامل  شایستگی و عالقه اعتماد، احساس

 معلمان معناداري احساس افزایش منظور به پرورش و آموزش مدیران .دنشومی ها آن سازمانی

،  شخصیت با مشاغل بین تناسب از اطمینان کسب با نیرو جذبدر فرایندهاي  توانند می

 نمودن فراهمها براي  آن پیش از بیش تقویت وداوطلبان  هاي رفتار و باورها ها، ارزش ، ها ویژگی

 که کنند ایجاد را ساختاري و شرایط باید ،همچنین. ورزند اهتمام آنان احساس این ۀزمین

 و تخصصی هاي دوره برگزاريمانند ) دهند انجام را کارشان نحو مطلوبی به بتوانند معلمان

 ارتباط، برقراري فنون ۀتوسع از استفاده با توانند می ها سازمان مدیران .(خدمت ضمن علمی

ها  آن بین در را اعتماد احساس ،معلمان با صمیمی و مشترك جلسات برگزاري و سازي شفاف

ها و  آن به نسبت تعهد و ها ارزش اهداف، پذیرش بهها  آن میل طریق و بدین دهندافزایش 

.ددهن افزایش را سازمان در ماندن

 اي گونه به کارکنان دست بازگذاشتن براي است ابزاري تحقیقات نشان داده است توانمندسازي

توسط  آن نشدن تأیید از ترس بدون است، بهترین کنند می فكر آنچه براي بتوانند که آنها

 قادر ابعاد توانمندسازي از استفاده با توانمند کارکنان .گردند برخوردار عمل آزادي از رؤسایشان

 تعهد کار و کسب در ي طالیی ها فرصت ایجاد با و دهند نجات بحران از را سازمان بود اهند خو

 دهند. نشان سازمان به را خود وفاداري و

 جهت را خاصی هاي کند برنامه می کمک سازمانی مدیران به حاضر تحقیق از حاصل دانش

 که آنجا از .دهند قرار نظر خود مد سازمان در را سازي توانمند طریق از سازمانی تعهد ارتقا

 که هایی رفتار بر بایست هستند می کمتر منابع صرف با عملكرد افزایش دنبال به سازمانها

 بین رابطۀ شدن محرز به باشند. با توجه تمرکزداشته نمایند می راتشویق کارکنان سازي توانمند

 پذیرفت توان بدنی می تربیت معلمان جامعۀ بین در سازمانی تعهد و شناختی روان توانمندسازي

 سازمانی تعهد بهبود براي ارزشمندي استراتژي تواند می معلمان توانمندي بهبود براي تالش که

 باشد .
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between the 
empowerment of physical education teachers of northern khorasan 
province and their organizational commitment. This research was a 
descriptive and survey. The population included 607 physical 
education teachers working in northern khorasan province schools 
.The respondent sample answering to the questionnaire was 
determined using the Morgan table (230). Spritzer’s questionnaires 
and Allen and Meyer’s organizational commitment were used for the 
purpose of data gathering. Their reliability were obtained using 
cronbach's alpha (psychological empowerment = 0.88 and 
organizational commitment =0.87). Data analysis was done using 
descriptive statistics and spearman correlation coefficient .The results 
showed a significant positive relationship between employees’ 
psychological empowerment and their organizational commitment. 
Also a sense of competence, meaning, self-determination, impact and 
trust correlated positively and significantly with the organizational 
commitment, affective commitment and normative commitment. On 
the contrary, no correlation was seen with the continuance 
commitment. Based on the results of this research, showing a high 
correlation between psychological empowerment and organizational 
commitment among physical education teachers, we can conclude that 
psychological empowerment of physical education teachers to 
enhance their organizational commitment seems inevitable. 
Keywords: empowerment, organizational commitment, physical 
education teachers 
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