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جو آموزش، تعهدو فرهنگ مؤلفه های کیفیت زندگی کاری، بررسی نقش

دانشگاه : مورد مطالعه) سازمانی برابعاد توانمندسازی روان شناختی

 9(فرهنگیان بوشهر

 0ی، محسن محمد1ماشاءاله خورشیدی

   چکیده

سـانی خـود و   هـای ان توانمندسـازی سـرمایه   یکی ازدغدغه های اصلی نظام آموزش عالی کشور، امروزه

یـادگیری  –وکیفـی نظـام یـاددهی   توسعه پایدار، ارتقای کمی بکارگیری بهینه آنان جهت مزیت رقابتی،

 مطالعه بررسی نقش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری ، پژوهش این اجرای از هدف. دردانشگاهها است

اساتیددانشـگاه  گاه از دیـد  تعهدو فرهنگ سازمانی برابعـاد توانمنـد سـازی روان شـناختی     جو آموزش،

. بـود  سـاختاری  معـادالت  ازنوع مـدل یـابی   همبستگی -روش پژوهش، توصیفی. فرهنگیان بوشهر بود

نمونه  و حجم بوده(نفر208)تعداد شامل کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان بوشهر به جامعه آماری پژوهش

برای گردآوری داده ها  از پنج پرسش نامه  آزمودنی تعیین گردید 193بر اساس فرمول کوکران به تعداد

-میـر  سـازمانی تعهـد  ، (1339)وتـوس  تریسـی سـازمانی جوآموزش ،(2570)والتونکاریزندگی کیفیت

ــن ــد  و( 1333)دنیســون ســازمانی  فرهنــگ ،(2580)وآل -روان شــناختی اســپریتزر ســازیتوانمن

نامه ها از تحلیل عاملی تأییدی و جهـت سـنجش   برای تعیین روایی پرسش . استفاده شد(2552)میشرا

درصـد بـرآورد   80و78، 80، 75، 78میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد کـه بـه ترتیـب    

تحلیـل   LISRELوSPSSها پـس از جمـع آوری بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای آمـاری         داده. گردید

ؤلفـه هـای  کیفیـت زنـدگی کـاری بـا ضـریب        نتایج حاکی از آن است که قدرت رابطـه میـان م  .شدند

درصـد بـا   ( 233)درصد  و فرهنـگ سـازمانی  (55)درصد ، تعهد سازمانی( 93)درصد، جو آموزشی(81)

طبق شاخص هـای  . دانشگاه فرهنگیان بوشهر مورد قبول است متغیر توانمندسازی روانشناختی اساتید

 .بی برخوردار استبرازش مدل آزمون شده ، مدل نهایی از برازش نسبتاٌ مطلو

 .کیفیت زندگی کاری، جوآموزش، تعهد و فرهنگ سازمانی، توانمند سازی: گان کلیدیواژ

                                                      
 10/8/2055: تاریخ پذیرش مقاله – 29/7/2055: لهتاریخ دریافت مقا  
مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس عالمه طباطبایی، دکترای  تخصصی مدیریت آموزشی،   

 E:mashallahkhorshidi@gmail.com.بوشهر،ایران
، عالمه طباطبایی ، پردیسوه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیانمدرس گردکترای تخصصی مدیریت آموزشی،   

 ایران ،شهربو
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   مقدمه

  خصوصیاتبزرگتریناز و بهبود درآن یکیاست وتغییر، بالندگی سازمانی امروز، دنیایی دنیای  

ن ها انسان ها هستند که بزرگترین متولیان این سازما. امروز استرقابتی سازمان ها درحوزه 

در این . (1:2055غالم زاده واسدزاده،،چوبقلو)دارایی برای هر سازمانی محسوب می شوند 

-ی ، اجتماعی دراستا سازمان ها به خوبی می دانند که برای تحقق توسعه  اهداف اقتصا

ودگرگونی های سریع و وفرهنگی جامعه ، تداوم حیات و پاسخ گویی به تغییرات محیطی 

. پرشتاب تکنولوژی نیازمند نیروی انسانی متخصص ، خالق، توانمند و باانگیزه باال می باشند

گیری بنابراین توانمندسازی کارکنان ، تکنیکی مؤثر جهت دستیابی به این اهداف از طریق بهره

دگی کاری، جو، تعهد که تحت تأثیر عوامل مختلفی  نظیر کیفیت زن از توان کارکنان می باشد

آموزش عالی هرکشورنیز های ها، نظام ازطرفی درمیان سازمان. داردو فرهنگ سازمانی  قرار

دارای وآن به شمارمی رودوفرهنگیی ، اجتماعی دتحقق توسعه اقتصااثرگذار در یکی ازعوامل

های  مختلف وپیچیده و وابستگیهای دارای فرایند ، ونیزنیا، دانشجوسیستمی شامل استادان

-است؛ با ذی نفعانی با نیازهای مختلف ارتباط داردوبرای رفع نیازها و متقابل با محیطش

 :2057میرجلیلی، . )فرایندهای باکیفیت استواستادان توانمند آنان نیازمندداشتن تقاضاهای

تنها راهی که پیش روی مدیران شرایط نامطمئن، پیچیده وپویا، چرا که به منظورغلبه بر(.  2

نیروی کیفیت وتوانمندی (.2088ضیاءکاشانی،) است وکارکنان ی سازمانتوانمند ساز داردقرار

نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به . و حیات سازمان است انسانی، مهمترین عامل بقاء

  ی آموزشیوری نظام ها که کیفیت وبهره ازآنجا(. 2087نوه ابراهیم،عبدالهی و)آوردوجود می

تقویت مهارت ها و، نگرش ها وهاارتقای کمی وکیفی دانش . دارد به کیفیت معلمان آن بستگی

توانمند  معلم(. 2051،پرست التی حق)زمینه نقش بسیارحیاتی دارد  یادگیری معلمان دراین

مجموعه ای های تدریس و، راهبردگیریهای یاد، سبک محتوایی دانشاز باید درک عمیقی

 گرفتنجدید از ارزش ها همراه با احترام به تفاوت های فردی، تعهد شغلی وسازمانی باال و

فرهادی راد، شاهی )بازخورد مداوم ازتدریس و قابلیت هدایت وتغییر وارتباط موثرداشته باشد 

موضوع مهمی است که همه سازمانها  به طورکلی توانمندسازی منابع انسانی(. 2058خلیلی، و

را فرایند  توانمندسازی( 52: 2055)رحمتی وعابدی ، نادری بنی. به انجام آن عالقمند هستند

وکارکنان  وتوانایی خود استعداد بتوانند تا می دانندجدید به مدیران  یکردن مسئولیتهاواگذار
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 ی ارتقا توانمندی کارکنان محسوب میعملکرد مناسب مدیران عاملی براو را توسعه دهند

ی دررشته های گوناگونی نظیرروان شناسی، جامعه شناسی ودین توانمندسازواژه  .شود

گردد ودرسال شناسی ریشه هایی دارد که به دهه های گذشته و حتی قرون گذشته برمی

پردازانی  توسط نظریه،  به سرعت به عنوان موضوع روز مطرح گردید و 2583

؛ بالنچارد، 0،2553؛ توماس و ولتهوس  1،2559؛ اسپریتزر2558، 2کانگروکاننگو:)رنظی

شیرین ، فروزنده ، دانایی )گسترش یافت 2551، 9؛ باون والولر 2522، 0پیکارلوسوراندلف

،  8، مینا استولت7، سینی الرنتا2پکوننآرجا)نظریه پردازان معاصر(. 9: 2052الهی، فردوخائف

 لدو ؛ دونا22،1327تسیگ ندایمل و لیببنیاد 23،1313پیوکیلی ، هلنا لینو5ی وایرولنتپتر

الالتندوکیزر  ؛20،1327همکاران ولینگ اور؛  20،1328 نهمکارا و ادمادز ؛211327همکاران،

درتحقیقات خود به طور جداگانه  . (271325هانس،پرادوساجت 22بثتچریب ،پراتیشتا29جنی

 گسترده مفهومی مؤثر بوده است و ینظر یها شرفتیپ در یزسا توانمنداشاره کرده اند که 

 کیهم  یسازتوانمندند معتقد آنان. استداشته  آن با مرتبط مینسبت به مفاه یبعد تروچند

 یهایژگیشامل وو هدف درخود است  کیهم وخاص توسعه  جیبه نتا یابیدست یبرا ندیفرآ

 یمنابع خارج کهاهداف واقدام به آنهاست نییتع در فرد ییتوانا ای یندگینما یفرد

تعهدسازمانی، رضایت  ،یومنابع مال به آموزش، اشتغال یدسترس فرصت ، ازجمله یوساختارها

-تادهه مدیریت ازسویی اندیشمندان .دارند یشخص یریگیدراهداف پ ینقش اساسشغلی 

 مانند تفویض های  مدیریتیرا به معنی اقدامات و راهبرد، توانمندسازی نیروی انسانی 2553

 های  هگیری  به رد اختیار،  قدرت تصمیم

                                                      
1-Conger & Kanungo 

2-Spreitzer 

3-Thomas & Velthous 
4-Blanchard&Pcarlos 

5-Bowen & Lawler   
6 -Arja. Pekonen  
7- ,Sini.,Elrnta 

8- Minna.,Stolet 

9- PetriVirolainen& 

10 HelenaLeino Kilpi 

11 - Bill&Melinda Gates Foundation 

12 - Donald, A. Koolwal, G., Annan, J., Falb, K., Goldstein, M 
13 - Adam,J.M;Salles,L.M 

14 - O’ReillyC.A.J.Chatman,D., & Caldwell F 

15- Lalatendu Kesari Jenaa  
16- Pratishtha Bhattacharyyab  
17-- Sajeet Pradhanc  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738399119304768#!
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-میسازمانی ن ، سهیم کردن کارکنان دراطالعات و دسترسی آنان به منابعسازما ترپایین

، باون و  2559و همکاران ،1، اسچوال  2550، 2؛ فوی 2552د وهمکاران، ربالنچا) دانستند

به  2553اما ازدهه . این نوع نگاه به توانمند سازی را رویکرد مکانیکی نامیده اند. (2551،الولر

بعد،  نظریه پردازان روانشناسی سازمانی، توانمندسازی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می 

ت قائل شده و ادراک کارکنان نسبت به این ویژگی ها تفاو بین ویژگی های موقعیتیدانند و 

-ر،یتزاسپرکوین و)واخیراٌ پژوهشگران ازمنظرباورها واحساسات کارکنان به آن توجه دارند اند

کلی با به طور(.  2559؛ فورو و فوتلر ،2553؛ توماس و ولتهوس ، 558؛ وتن وکامرون ،2557

کالن  طبقه دیدگاه 1بررسی ادبیات مدیریت و سازمان ، تعاریف توانمند سازی را می توان به 

 :بندی کرد

این رویکرد ازارزش ها و ایده های دموکراسی ریشه می : اجتماعی –رویکرد ساختاری  -9

گونه ای که قدرت درافراد  توانمندسازی با باورحکومت دموکراتیک مرتبط می شود، بهگیرد و

ن عبارت ازاین منظرتوانمندسازی کارکنا(  0،1332پرسید)همه سطوح یک نظام باقی می ماند 

د فعالیت های سازمانی که قدرت ، اطالعات ، دانش و پاداش را درسرتاسر سازمان ازکارکر

تا توانمند سازی توزیع کرده است و باید این چهار عنصر همبستگی درونی مثبت داشته باشند 

 .  ارائه کرده بودند (  2559)این رویکرد را باون و الولر .  حاصل گردد

و تمایالت  روانی عواملاین رویکرد توانمندسازی را ریشه در : اختیرویکرد روانشن-0

انگیزشی افراد می داند و به یک مجموعه از شرایط روانشناسی مورد نیاز افراد برای احساس 

ارائه شدو  (2553) ولتهوسکنترل سرنوشت خودشان اشاره دارد و نخستین بار توسط توماس و

، خودتعیین شایستگی ،یرمعنادا)بعد 0وان انگیزش درونی شغل برتوانمندسازی را به عن

ی فعال فرد برای ایفای نقش جهت گیر ،با همدیگرساختند این ابعاد ( کنندگی واثرگذاری

-سیروان شنا ابعادتوانمندسازی( 2552) میشرا -اسپریتزر. کنندرا منعکس میکاری اش 

و فرد  یمیان نیازهای نقش کارپیوند:  معناداری احساس( 2: انندبعد ذیل می د 9کارکنان را 

 معنی افرادتوانمنداحساس(.  0،2583هماولدو هکمن)بردارد در رفتارهای اورا، ارزشها وباورها

                                                      
1-Foy  

2-Schoeil et al  

3-Prasad 

4 -Hackman & oldham 
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( 1. قائلند داری می کنند وبرای مقاصد اهداف یا فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش

که ویژه کار فرد است ؛ باوربه اثربخشی اشاره داردکارآمدی یا خودبه خود:  تگیشایس احساس

-،2گیست)دارد  نه فعالیت های کاری اشارا برای انجام ماهر ، قابلیت های الزماینکه شخص

 تنظیم کنش یک حس انتخاب در ابتکار عمل و: کنندگی خودتعیین( 0. (2585،باندورا؛ 2587

های راهبردی، یا  خروجیای است که فرد می تواند بردرجه: اثرگذاری( 0 .است شخصیهای 

اطمینان به  ، گشودگی وعالقمندی: اعتماد( 9.  (1،2585آشورس)گذارد تأثیرکاراجرایی در

توانمندی اساساٌ یک ارتباط میان فردی مداوم است که از اعتماد .دیگران مربوط می شود

افراد  کهاین وابستگی متقابل اجازه می دهد. فرما ایجاد می شود کاربین کارمند ومتقابل 

تالش  درجهت بهبود مداوم کیفیت ، تولید، ارائه خدمات متمایز با حداقل هزینه و ریسک

 (.0،1332ستی دیک )نماید

جه رسیدند در تحقیقات خود به این نتی( 2057)درویشی و سلیم کندی  ان،، مهاجریا قلعه 

کارکنان درافزایش توانمند سازی روان شناختی کارکنان، 0که برنامه کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری رهیافتی است که با توجه به . سازمانها مؤثربوده استکارایی واثربخشی

یزدانی )بهبود شرایط کلی محیط کار،  اتخاذ سیاست ها و رویه هایی را توجیه می کند 

 باعث کهاستسازمانی  گونه بهبود در فرهنگکاری شامل هربرنامه کیفیت زندگی (.2050،

است که  یا یک برنامه جامع و وسیعی. (9،2557فیلیپو)شود سازمان میدر کارکنان تعالیرشد و

-وحفظ کارکنان در به منظور جلب رضایت توجه کارکنان به آنان جهت مدیریت تغییرات

در طی  2571در سال واژه نخستین بار این(. 2،1322گلپرواردومهد) طراحی می شود سازمان

این مفهوم توجه بیشتری را بعد  .شد معرفی در اردن یک اجالس ارتباطات کاری  بین المللی

کاری نمودند به خود  شروع به یک برنامه کیفیت زندگی  که افرادش7از شرکت جنرال موتور

این مفهوم دراصل دربردارنده تئوری ها (. 8،922:2552کالدولوریلی ، چتمن وا)اختصاص داد

                                                      
1- Gist &Bandura  

2-Ashforth 

3-Satiadek 
4- Quality of working life  (QWL) 
5-Filippo 

6-Mahdad & Golparvar 

7 -General Motors    
8- Oreilly ,chatman &caldwell 
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های غنی سازی  میالدی وتالش 2593و2503یواندیشه های نهضت روابط انسانی دهه ها

 شغل می باشد 

 

 1والتون(. 2،1320جوکینن وهیک کانون)میالدی صورت گرفت 2573و 2523که دردهه های

 کاری ایمن ، محیط نهمنصفا پرداخت)یفیت زندگی کاری را هشت شاخص مؤلفه های برنامه ک

درسازمان ، وابستگی اجتماعی  گراییقانون تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم، ،و بهداشتی

( ، یکپارچگی وانسجام در سازمان و توسعه قابلیتهای انسانیزندگی کاری ، فضای کلی زندگی

 . ( 2057مکاران ،قلعه ای وه)معرفی کرده است 

0سازمانیدرکنارکیفیت زندگی کاری،  جوآموزش
عامل مهمی است که برافزایش سالمت  

، (1339) 0گذارد وطبق نظر هیلسازمانی وتوانمندسازی روان شناختی کارکنان تأثیر می

وضعیتی است که درآن عملکرد فردی و سازمانی در عملکردی باالتر از حد انتظار و استاندارد 

صفرزاده و همکاران ، )قرار دارد ، می تواند زمینه را برای بروز رفتارهای فرانقش فراهم نماید 

 صنعتی و سازمانی سیازجمله روانشنا های مختلف رشته را محققان« جو»اصطالح( . 2050

وآن  دجو را ارائه دا یاولین مفهوم سازی ها( 2523)مک گریگور(. 9،1338ویلسون)کاربردندبه

دهه در( 1339) 2تریستی و توس.را به عنوان رفتار روزانه افراد اصلی سازمان تعریف کرد

،  یتجزیه و تحلیل انفراد این بحث را مطرح کردندکه تمرکز روی سطوح 2573و2523های

برای مشخص کردن این (. 2570گیون ،)برای ساختارهایی با سطوح سازمانی نادرست است 

 درسطح انفرادی تحلیل می شودهنگامی که جو  پیشنهادکردند( 2570)گل واسلوکام واژه هلری

به عنوان  نظرگرفته شودنی درکه درسطح گروهی یا سازماوهنگامی7روانشناختیجو  به عنوان

-جوآموزش ادراک اعضاء از(. 2050نوروزی وهمکاران ،)بود  قابل بررسی خواهد 8جو سازمانی

-دهدکه متأثر از سازمان های رسمی و غیررسمی، شخصیت افراد و ا نشان میحوزه آموزشی ر

                                                      
 
1- jokinen &Hiccannon 

2- Walton 

3- Atmosphere 
4-- Hill 
5- Wilson 

6 - Tracey JB, Tews 
7- psychological climat 

8- organizational climate 
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 و واحدکاری استعملکرد فردی  برتأثیرگذار  عاملیجوآموزشی . رهبری سازمان است

 بارازده،) سازمانی داردعملکرد بخشی ونقش اساسی در اثر بنابراین(. 1339وتوس، تریسی)

 سازمان ، برایمدیر، شغل و سویادراک افراد ازحمایتی که از (.2052،ارگلپروآتش پورو

از .  (2،1330بلتگلد) استجوآموزشیآید نشان دهنده رسمی به عمل میغیرورسمی آموزش

های درسی، نگرش  متعددى ازجمله چگونگی اجرای برنامه ى داراى ابعادگیرمحیط یادطرفی 

نسبت  دیدگاه دانشجو ، شیآموز موسسه وسازمانی یادگیری، فرهنگ رفتاری نسبت به اساتید

-زاده ، علیشیخازرفیعی، برقی و به نقل 0،1323سانگووو1فگانی جویباری) باشدمی  استاد به

-جو بعنوانآورندکه ازآن با می  وجود کیفیت وحالتى را به یادشده عوامل مجموعه( 2058

 دانندکهمی پایدارنسبتا کیفیتى  راآموزشی جو( 1323) 0میسکلهوی و .شودمی یاد آموزشى

 .هاى دیگراست سازماناز یک سازمان موجب تمایزازسازمان بوده و مبتنى بردرک جمعى اعضا

. سازمانی را نوعی ارزیابی دسته جمعی از یک سازمان تعریف می کندجو(2089)9فرنچ و بل

استنباط های فردی را شامل می شود ، این انی مجموعه ارزیابی ها وازآنجاکه جو سازم

( 1339)تریسی وتوس. (2055وبرقی ، قربان نیتی ، شاهی)استنباط ها آموزش را دربرمی گیرد

حمایت مدیریت، شغلی و سازمانی ابعاد جوآموزش سازمانی را شامل سه دسته ادراک افراد از

، فیلیپ (1321)7گازمولدو، فرنالد(1320)2، تیلور(2528)زرمحققانی نظیراسپریت .می دانند

سازمانی، تمایل به کار ، تعهد نیدرتحقیقات خود نشان دادند که بین جوسازما (1338)8والرند

از سوی دیگر یکی از . وتوانمند سازی روانشناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد 

به  است که تحقیقات وسیعی 5سازمانی  فرهنگ یسازمانرفتار تیریمددرحیاتی  یهامؤلفه

 یختروانشنا یتوانمندسازو  یسازمان اهداف به لین و یرو بهره یرتقاا در عامل نیا شنقویژه 

- ازنظرعملی فرهنگ سازمانی به محیطی که افراد درآن کار می کنند و .شده است کارکنان

                                                      
1 -Goldblatt 

2- Faghani M, Jouybari L 

3-, Sanagoo A 

4-Hoy & Miskele  
5 - French & Bell 

6-Taylor 

7- Fernald & Muldgaz 
8-Philippe & Valleand  
9 - Organizational Culture
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توصیف کنندشان را تجربه میکاروت که چگونه آنها فکرمی کنند، عمل کنند نفوذآنها براین اس

  .(2،1322وریک، مالمین وفرگوسن)گرددمیوبیان

 

دار و قابل توجهی بر  معنیمی تواند تاثیر  تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ

 گردش و کارکنان، نگرش  ن،کناوفاداری کار و  عملکردسازمانی، رضایت شغلی، مشارکت)

-و دنیسون )بگذاردتوانمند  واستعداد  باکارکنان  کوشش برای جذب وحفظتعهد سازمانی و

فرهنگ سازمانی درواقع . (2558، 0روبرتو ، رولینز 2550 ،0وهیک، مارکولید  1،1333فیشر

سیستم مدیریت سازمان  ارزشها ، عقاید واصول اساسی است که بعنوان پایه و اساس برای یک

که این اصول پایه راتقویت وبوسیله ائتالف مسلط و همچنین شیوه ها و رفتارهای مدیریتی

 ،9سباستینوسونیا پدر)گردد  توسط سیستم های عملکردی سازمانها تائید میوایجاد می شود 

( 1333)نگی دنیسونفره از مدل دراین پژوهش .(1327یت ،آلیس تریند و التوو ناز گاووا

درکار،  درگیرشدن :خود به چهارمؤلفه فرهنگی مدلدانیل دنیسون در . استفاده شده است

-، (1322)2نظیر براونمحققان ازبسیاری . کنداشاره می پذیری و رسالتسازگاری ، انطباق

23،نسوپیر، سایگلر(1328)همکاران و5، مینیونگ(1327)همکارانو8، مامفورد(1322)7ساندر
 

  (1328) 20همکارانو جاین  ،(1322)یانگ  ،(1320)21یانگو ن، ایگا(1320)22همکارانو بمبل

رابطه مثبت و معناداری میان مؤلفه های فرهنگ سازمانی با توانمند  های خویش در پژوهش

سازمانی وتوانمندسازی روان  با توجه به اهمیت فرهنگ .کارکنان یافتندی روان شناختیساز

                                                      
10- Warrick, Milliman, & Ferguson 

2-., Denison,; Fisher 

3- Marcoulides & Heck 

4- Rollins & Roberts 

5- Sónia Pedro Sebastião , Giovana Zulato& Alice; Donat Trindade 

6-Brown 

7-Sandor 

8-Mumford et al  

9-Minyoung et al   
10 -Sigler&Pierson 

11-Bambell  
12-Egan&Yang, Chiang

,
 Jain et al 

13-Jain et al 
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برای سازمان وبه تبع آن نظام آموزش عالی بعنوان یک سیستم باز درتعامل  شناختی کارکنان

بنابراین مدیران  باید  .گویی به تغییرات محیط هستند با محیط پیرامون خود نیازمند پاسخ

تا ازاین طریق هم بر رفتار  سازمانی باشند و توسعه فرهنگ تغییرهمواره به دنبال شناسایی ، 

به اهداف سازمان را برای خود ودیگران  فردی و سازمانی تأثیرمثبت گذاشته وهم دستیابی

یکی دیگر از عواملی که بر اساس نتایج پژوهش های  فراوان (. 1328ایگان ،)تسهیل کنند

 انیتعهد سازم  گذارد، محققان برتوانمند سازی روان شناختی کارکنان  تأتیر می
تعهد  .است2

 حساب به سازمانابعاد و  سازمانی عاملی مهم در پاسخ مثبت مؤثرکارکنان به تمام جنبه ها

-تأثیر نی را تحتسازماعملکردتواند تعهدسازمانی می (.1،1332وزابکر ، وانگاردهیم) آید می

- سازمان استی درگارماند عامل مهمی برای درک وفهم رفتارسازمانی وتمایل بهزیرا قراردهد،

ی به سازمانها، وفادار و تعهد یکی از راهکارها وعوامل مقدماتی برای ایجاد(.  1339 ،توماس)

 .(2050، ینادر ،  حیدری وهمائی،  عسگری) است درکارکنان0شناختی روان سازیتوانمند

واجد شرایط درسازمان ، اولویت  انعقیده اند که حفظ کارکن براین( 1322) 0نینینگروهمکاران

 گلوند)راهکار مناسبی دراین زمینه باشد سازمانی می توانداست که تعهدمعاصر وچالش مدیریت

-معتقد (2550) 7دانهام وهمکاران ،(2552)2آلنو فوق میر مواردعالوه بر(9،1322وسلطان زاده

، نیاز والزام جهت اشتغال درسازمان را فراهم  ،که نوعی تمایلکه تعهد حالتی روانی است ند

که هرکدام ازآن ها .مستمر و هنجاری است و قابل تفکیک به سه بعد عاطفی ، می آورد

به معنای وابستگی احساسی  :عاطفی  تعهد .مشخصه تعهد کارکنان به سازمان می باشد

، اریلی 8،2550میروآلن واسمیت ) وعاطفی اعضاء به تعیین هویت با سازمان است

به رضایت افراد از ماندن در سازمان به دلیل هزینه های ناشی : تعهد مستمر(. 5،2582وچاتمن

ترک خدمت می باشد به همین دلیل سرمایه گذاری های غیرقابل انتقال از قبیل چیزهایی که 

-؛ ریچرز23،2559آلنبایسیو، هاکت و)یابد می به ماندن درآن افزایش ویژه سازمان است تمایل

                                                      
1- commitment organization  
2- Erdheim,J.Wang, M.&Zickar  
3- psychological empowerment 

4- Neininger.; Lehmann-Willenbrock,.; Kauffeld, , & Henschel,  
5- Ghalavandi & Soltanzadeh  
6-Meyer &Allen 
7- Dunham , Grube &Castaneda 

8- Smith 

9- O’Reily & Chatman 
10- Bycio, Hackett & Allen  
11- Reichars 
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. (2،2557بالن)ماندن درسازمان است  ضرورتمبنی بر افراد احساس:هنجاری تعهد .(2589

 با جوآموزشی ،  نیسازما محققان درپژوهش های خود به رابطه  میان تعهد

 

وضفر  چوغانی)اند  کرده ، عدالت توزیعی و فرآیندی اشارهاعتماد به مدیران، حمایت سازمانی

-ودومر دی، هنکین همچنین محققانی نظیر(. 2057،بانگیطالقانی، علوی وبه نقل از 1332،

درپژوهش ( 2553)ووسو ولتها س، توما(2552)0، وو وشورت(1330)0، بوگلراو سومژ(1330)1

 توانمندسازی رواندرپژوهش های خود به ارتباط مثبت و معنادار بین تعهد سازمانی  و

-این وجود هنوزیکی از مهمترین چالشهای مدیران عصر حاضر در با  .شناختی اشاره کرده اند

توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی  از منابع فکری ، سازمانها عدم استفاده کافی

نیستند  و قادرآن طور که باید از توانایی های کارکنان استفاده بهینه نمی کنند است و

سازی  هرچند بحث توانمند (.2088پاریزی،)وسازمان دهند گرفتهرا بکار ظرفیتهای بالقوه آنان

-بطور ولی تا به حال هیچ پژوهش دارد ی مرتبط به آن سابقه پژوهشیمقوله هاکارکنان و

را مورد مطالعه یکجا سازی روان شناختیابعاد توانمندمؤلفه ها بر وتاثیراین همه منسجم رابطه

چندان به  کالنو حوزه های علمی وسیاست گذاری خردیی متأسفانه درازسوو نداده استقرار

پرداختن به موضوع  این روازبخش بطور جدی پرداخته نشده است اهمیت وضرورت جایگاه این

ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها ازاهمیت ویژه سازی وتوانمند ،یبهساز بهبود کیفیت ،

که این مسائل روشهای سنتی جوامع دانشگاهی را به چالش ای برخورداراست وشکی نیست 

 فعلی وحرکت به سمت کسب مزیت های رقابتی بیشتر، کشانده است وخروج از وضعیت

مستلزم تغییرنگرش ازروش های سنتی وکالسیک به روش های نوین متکی برنگرش مبتنی 

ابراین استفاده ازراههای خالقانه بن .و توجه به ساختار فرهنگی حاکم می باشد مدیرانتغییربر

بنابراین  .موفق دانشگاه ها دراین رابطه کمک نماید  وایده های جدید می تواند به عملکرد

میزان تأثیرگذاری مؤلفه های کیفیت  زندگی کاری،   سیدراین تحقیق، محقق به دنبال برر

ن دانشگاه فرهنگیا ازی روانشناختی اساتیدستوانمندابعادبر نیتعهد وفرهنگ سازما ،سازمانیجو 

، جوآموزشی (2570والتون ،)می باشد وچون ازنظریه های کیفیت زندگی کاری  استان بوشهر

                                                      
12- Bolon 

1-Dee,Henkin&Duemer 
2-Boglera &Somech 

3- Wu,V&Short 
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، فرهنگ سازمانی (2580)، تعهد سازمانی از میر وآلن (1339)دانشگاه ازتریسی و توس 

انشگاه به مثابه سیستم باز از دو( 2552)میشرا –سازی ازاسپریتزر ، توانمند(1333) ازدنیسون

نظریه سیستم های باز و تئوری کتزوکان به عنوان چارچوب نظری خود استفاده می نماید لذا 

. با توجه به زمان و مکان و نظریه های مورد استفاده می توان گفت پژوهش حاضر جدید است 

تعهد  ،سازمانی جومؤلفه های کیفیت  زندگی کاری ، آیا :پس سئوال اصلی تحقیق این است 

-استان بوشهر ندانشگاه فرهنگیا سازی روانشناختی اساتیدتوانمند سازمانی برابعاد فرهنگو

  هست ؟ گذارتأثیر

 

 پیشینه پژوهشی 

بهبودکیفت »با عنوان تحقیقی  (1313)2وجنتایلپاناسی تنزتی، پترافوسا، توندو، کاپلیتی،

نتیجه دست یافتندکه بین بهبود کیفیت زندگی و م داده وبه اینانجا« سازی زندگی وتوانمند

سازی نیروی انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد وهرچه به شاخص های  توانمند

-و ازشاخص باالی سالمت درنتیجه شدن افراد و زندگی افراد توجه شود باعث توانمند کیفیت

پتری وایرولینت  مینا استولت ، سینی الرانت ، ،1وکننآرجاپ. شد برخوردارخواهند توسعه روانی

کریستین ;(1321) 0نبراووکاپل  ،(1325) 0ولیندسن ، کاندباسک (1313)وهلنا کیلیپی 

شیوه های »درپژوهش های جداگانه خود با عنوان  (1325)9والین جاکوپز دیرلندو

 ندهیسمت آکارکنان به  یتوانمند ساز فنونجه رسیدند که به این نتی« توانمندسازی کارکنان

مونیکا  محققانی نظیر. وری درسازمانها می شود بهره وسبب ارتقا وبهبود متمرکزاست ینگر

در پژوهش خود (1327 ) 2یسنترویالوآپونت و سالسدو، لویزآرماند و گالویس صوفیا، جومز

 شامل درآمدکار، ی کهکارزندگی  کیفیت  یذهن و ینیع مختلف  ابعادمشخص کردند که 

 .شناختی رابطه مثبت دارند با ابعاد توانمند باشدمی  یاجتماع  تیامن و یشغل  تیرضا

سازی روان شناختی با غنی طی پژوهشی نشان دادند که توانمند(2522)همکاران  و سپریتزرا

                                                      
1-

.Cappelletti, Tondo, Pietrafusa. Renzetti. Pannacci, Gentile 

2-ArjaPekonen, SiniEloranta, MinnaStolt, PetriVirolainen,  HelenaLeino-Kilpi 

3- Busck, Knudsen& Lind 
4- Coupland,C.,&Brown 

5- ChristianDyrlund  Wåhlin-Jacobse, 

6--Mónica Sofía Gómez-Salcedo, Luis Armando Galvis-Aponte-Vicente Royuela 
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ری داکارکنان ارتباط معنا یندگی کارفرهنگ ، جو و تعهد سازمانی وکیفیت ز ، سازی شغلی

کیزری جنی،پراتیشتا بثچریب والالتند. دارد و سبب ارتقای توانمندسازی کارکنان می شود

به  دادن شکل  دار در یمعن نقش کارطی تحقیقی به ( 1325)وساجت پرادهانس 

ریمد 188از  ینمونه ادر  تحقیق آنان .  اند هکرد یکارکنان بررس یشناخت روانی  توانمندساز

سب توانمند شدن کار معنا دار شد  ومشخص در شرق هند گرفته شد یدیواحد تول کیاز

طی تحقیقی اثرات باالبردن مشارکت ( 1320)چن وهمکاران . کارکنان درمحیط کارمی شود

ان دادکه نتایج نش .بررسی قرار دادند در قدرت را برتوانمندسازی روان شناختی کارکنان مورد

بهبود می  شغلی را ازطریق توانمندسازی روان شناختی،مشارکت درقدرت ، بخشی ازعملکرد

بررسی نقش »در تحقیقی با عنوان ( 2050)مهرابی زاده، هنرمند، عسگری وحیدری .بخشد

به این نتیجه رسیدند که بین « ابعاد توانمند سازی روان شناختی وتعهد سازمانی در دبیران

 حسینی. دسازی روان شناختی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داردتوانمن

بررسی رابطه »درتحقیقی با عنوان ( 2085) نیاجه ضیقا اقبالی و میکائیلی نسب،

« توانمندسازی روان شناختی دبیران با تعهد سازمانی در آنها در مدارس متوسطه شهر ارومیه 

بین توانمند سازی روان شناختی دبیران با تعهدسازمانی رابطه به این نتیجه دست یافتند که 

 097در پژوهشی بر روی ( 1321) 2عطا ، احمد، مانگال و فارل. مثبت ومعنی داری وجود دارد

کارمند پاکستانی به این نتیجه رسیدند که در صورتی که سیاست های سازمان سبب ایجاد 

رابطه ای قوی میان توانمندی  روانشناختی و  درکارشان شود،  سبب ایجاد یدرک توانمند

نفر کارمند  80درتحقیق خود، با بررسی ( 1321) 1چادهری وسانگون. تعهد سازمانی می گردد

یک سازمان به این نتیجه رسیدندکه میان توانمندی وتعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود 

نفر از تیم های  ملی  979یشی بر روی در پژوهشی آزما( 1321) 0، رادی، میتوگرکوکنبر.دارد

ورزشی به این نتیجه رسیدندکه سطح تعهد افراد تحت تأثیرمتغیر توانمندسازی قرار می گیرد 

آریی ، والوم بوا ، . ی درتیم ها ،سبب تفاوت درعملکرد آنها خواهد شدو دستکاری توانمند ساز

ت خدماتی،  نشان دادند که سطح نفر آزمودنی یک شرک 133با بررسی ( 1320)0سیدو واتایه 

آقاویردی، مقدسی . است توانمندی افراد با سطح تعهد و خدماتی که ارایه می دهند، هماهنگ

                                                      
1-Atta, Ahmad, Mangla,  & Farrell    

2-  Chaudhary & Sangwan    
3- Kukenberger, Mathieu,& Ruddy    

4-Aryee, Walumlawa , Seidu, & Otaye   
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 تعالی بهانسانی  عوامل مؤثر برتوانمندسازی نیروی»درپژوهشی با عنوان  (2059)وشریف زاده 

: مانند)وسازمانی ، گروهی یفردمجموعه عوامل مؤثر   به این نتیجه رسیدند که« سازمانی

سازمانی، سبک رهبری، آموزش  وفرهنگ ، ساختار هاطارتبا، ، کارتیمینی، تعهدسازمانگرش

اثردارند ومی تواند مبنائی برای تدوین  توانمند سازیدر شغلی  کارکنان، غنی سازی

در ( 2057)میرجلیلی. باشد نیتعالی سازما راهبردهای مناسب منابع انسانی در دستیابی به

ن فرهنگیا توانمند سازی مدرسان دانشگاهای وحرفه توسعهنقش بررسی »با عنوان  پژوهشی

ای  توسعه حرفهبه این نتیجه دست یافتندکه« برادراک دانشجویان ازکیفیت تدریس 

بهشتی فر، ملیکه . کیفیت تدریس داردتاثیرمثبت و معناداری برتوانمندساری وادراک از

ارائه الگوی اثربخش توانمندسازی روان شناختی »با عنوان  درپژوهشی( 2058)واحدوشهبازیان 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی ، در  کارکنان

ی روان ساختار سازمانی، نظام پایش سازمانی و پاداش سازمانی تأثیرمثبت برتوانمندساز

شناسایی ومدل سازی »با عنوان  درپژوهشی( 2052)جاللی، الوانی وحسن پور. شناختی دارد 

سازی مدیران دریایی نشان دادند اثربخشی مدیریت ، دانش و مهارت ،  عوامل مؤثر بر توانمند

ان فراهانی و همکار. سازی روان شناختی نقش دارندتوانمندبرفرهنگ سازمانی پذیرش ریسک و

روان  سازی فرهنگ سازمانی با توانمند و ارگانیک ساختار سازمانی نشان دادند( 2050)

شناختی در وزارت ورزش و جوانان کمتر ازحد متوسط است و رابطه مستقیمی بین عوامل 

حسینی . درون سازمانی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان در این وزارتخانه وجود دارد 

نقش میانجی توانمند سازی روان » طی پژوهشی با عنوان( 2058)مقدم   روش و نخعی

به « شناختی کارکنان در رابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی در وزارتخانه ورزش وجوانان

سازی روان شناختی رابطه مثبت و این نتیجه دست یافتند که فرهنگ سازمانی با توانمند

نشان دادبین مؤلفه های ساختار سازمانی ، فرایندها و ( 1328)مورگسون . معنی داری دارد

راهبردها ، عدالت و فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود 

دارد و این عوامل پیش بینی کننده خوبی برای توانمندسازی روان شناختی کارکنان در 

نشان داد اگر فرایند ( 1328)مینیونگ و همکاران . سازمان های خدماتی می باشد

توانمندسازی روان شناختی به صورت اثربخش انجام شود تبعات مثبت خود را به صورت مثبت 

حسینی پور، . نشان خواهد داد..( فرهنگ سازمانی ، تعهد سازمانی و )در ابعاد مختلف سازمان 

نمند سازی تبیین رابطه بین توا»طی پژوهشی با عنوان ( 2057)سیدجوادین، و نظریان
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روانشناختی کارکنان و جو سازمانی نوآورانه در سازمانهای دولتی شهرستان های رودسرو املش 

به این نتیجه دست یافتند که بین جوسازمانی نوآورانه و حمایتی با توانمند سازی روان 

صفرزاده ، نادری ، عسگری و حیدری .  شناختی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد

رابطه عدالت سازمانی ، سالمت سازمانی ، اشتیاق شغلی و » طی تحقیقی با عنوان (2050)

جوسازمانی با توانمند سازی روان شناختی و رفتار مدنی سازمانی به این نتیجه دست یافتندکه 

درصد برتوانمندسازی روان شناختی کارکنان شرکت صنعتی  92به میزان  سازمانیمؤلفه جو

بر اساس تحقیقی نشان داد در زمانی که جو ( 1323)2در همین راستا ادواردز. اهواز تأثیر دارد

سازمان ، پذیرنده و تسهیل کننده تغییر باشد ورهبری خالق ، نوآور و حامی سازمان را اداره 

کند، کارکنان سازمان به میزان  بیشتری پذیرای  نوآوری در سازمان هستند وخود نیزعالقمند 

وطلبانه ،که همان احساس توانمندی روانی و در پی آن  افزایش رفتار به تغییر وخالقیت دا

و ایساکسن ( 1322)ایساکسن وایساکسن . های فرانقش است ، روی می آورند

نیز درتحقیقی به رابطه معنادار بین جوسازمانی و توانمندسازی روانشناختی ( 1337)1وآکرمنز

وسیال ( 1338)، فیلیپ ووالرند ( 1335)یلزو وگوموزلو وا( 1323)0زانگ وبارتل . دست یافتند

نیز درپژوهش های جداگانه نشان دادند افرادی که درسازمان ازلحاظ روان شناختی (1322)

توانمند شده اند به احتمال بیشتر رفتارخالقانه نشان می دهند وتعهد بیشتری به شغل خود در 

ی اساتید  در سازبایدگفت، باتوانمند با توجه به تحقیقات گسترده به طورکلی .سازمان دارند

رسیدن به اهداف فردی در جایگاه مدرس،  محقق ورهبران آموزشی ، طیف وسیعی از اهداف 

 .ماموریت های هر مؤسسه آموزشی برآورده خواهد شدو

 

 مدل مفهومی پژوهش

. ترسیم شده است  2با توجه به ادبیات نظری و پژوهشی مدل مفهومی تحقیق درشکل 

مالحظه می شود مدل کیفیت زندگی کاری ، جوآموزشی، تعهد و 2انطورکه درشکل هم

فرهنگ سازمانی ، متغیرهای مستقل ، توانمندسازی روانشناختی اساتید متغیر وابسته در نظر 

 .گرفته شده است 

                                                      
1- Edwards 
2- Isaksen & Isaksen, Isaksen & Akkermans 

3- Zhang & Bartol, Gumusluoglu & Ilsev  
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 مدل مفهومی پژوهش : 2شماره شکل

 

 : بنابراین فرضیه های پژوهش حاضر به صورت زیر است 

کاری برتوانمندسازی روانشناختی اساتید دانشگاه کیفیت زندگی مؤلفه های: اولفرضیه  

 .فرهنگیان تأثیر دارد

 مؤلفه های جوآموزشی دانشگاه برتوانمندسازی روانشناختی اساتید دانشگاه: فرضیه دوم

 .فرهنگیان تأثیر دارد

 ید دانشگاه فرهنگیانمؤلفه های تعهدسازمانی برتوانمندسازی روانشناختی اسات: فرضیه سوم

 .تأثیر دارد 

مؤلفه های فرهنگ سازمانی برتوانمندسازی روانشناختی اساتید دانشگاه :فرضیه چهارم 

 .  فرهنگیان تأثیر دارد 

 تحقیق  روش

تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش توصیفی همبستگی از نوع 

ت فرضیه های تحقیق از نظرسنجی با افراد درگیر زیرا برای اثبا. پیمایشی محسوب می گردد 

برای تحلیل داده های کمی و برازش مدل های اندازه گیری . مسأله استفاده شده است 

هرکدام از متغیرهای مکنون ازطریق تحلیل عاملی تأییدی وبرای اجرای  مدل یابی  مدل 

ه آماری پژوهش حاضر شامل جامع. استفاده شد Lisrel8سازی معادالت ساختاری ازنرم افزار  

-2058درسال ( زن  170مرد و 029)نفر 208کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان بوشهر به تعداد 

2055  

نفر تعیین شده وبا استفاده از روش  193است که حجم نمونه با استفاده ازفرمول کوکران 

 .نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین اساتید توزیع شده است

 روانشناسی توانمندسازی 

 

 فرهنگ سازمانی       

 تعهد سازمانی      

 جو آموزشی     

 کیفیت زندگی کاری   
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برای جمع آوری داده ها دراین تحقیق ازپنج پرسشنامه استاندارد : های پژوهشابزار 

کاری،  جوآموزشی، تعهد و فرهنگ سازمانی و توانمندسازی  متناسب با ابعادکیفیت زندگی

 :روانشناختی  تدوین شد که به شرح زیر می باشد

اسخ براساس مقیاس پ–گویه  بسته  01این پرسشنامه شامل : پرسشنامه کیفیت زندگی کاری-

که از مؤلفه های هشت گانه .  می باشد( 2570)پنج درجه ای لیکرت بر پایه مدل والتون 

پرداخت منصفانه،  محیط کاری امن و بهداشتی،  تأمین فرصت رشد وامنیت مداوم ، فضای )

کلی زندگی ،  قانون گرایی،  وابستگی اجتماعی، یکپارچگی وانسجام در سازمان و توسعه 

 بلیت های انسانی قا

معیار امتیاز بندی سؤاالت پرسشنامه  بطورکل مقیاس طیف لیکرت پنج  .تشکیل شده است

-9،0،0،1گذاری آن به صورت نمره. بود(خیلی کم ،کم ، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد)ای ینهگز

تخصصان و روایی پرسشنامه بر اساس نظراساتید و م(  2057)قلعه ای و همکاران . می باشد 2،

درپژوهش .  درصد گزارش کرده اند 51پایایی این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 

درصد می باشد که این  78حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 

تحلیل عاملی تأییدی با  روایی پژوهش حاضر از طریق .ضریب در سطح قابل قبولی قرار دارد

درصد می باشد که ( 50)خص های برازش نظیرکای دو غیرمعنادار و شاخص نیکویی برازش شا

 . بیانگر روایی مطلوب این پرسشنامه می باشد

پاسخ براساس –گویه بسته  29این پرسشنامه شامل : پرسشنامه جو آموزشی سازمانی -

از مؤلفه های  می باشد که( 1339)مقیاس پنج درجه ای لیکرت برپایه مدل تریسی و توس 

تشکیل ( سئوال 9)و حمایت سازمانی( سئوال 9)، حمایت شغلی (سئوال 9)حمایت مدیریتی 

ای ینهمعیارامتیازبندی سؤاالت پرسشنامه  بطورکل مقیاس طیف لیکرت پنج گز. شده است 

می  9،0،0،1،2گذاری آن به صورت نمره. بود(خیلی کم ،کم ، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد)

تریسی و توس مقدار روایی این پرسشنامه را از طریق تحلیل عاملی تأییدی به صورت سه .اشدب

( 59)های برازش نظیرکای دو غیر معنادار وشاخص نیکویی برازش  عاملی بر حسب شاخص

روایی و پایایی این پرسشنامه در داخل توسط برازنده .درصد در حد مطلوبی گزارش کرده اند 

) ور مورد تأیید قرار گرفته است به طوری که ضریب پایایی این پرسشنامه،آتش پور وگل پر

در پژوهش حاضر ضریب پایایی این پرسشنامه از طریق آزمون . درصد گزارش داده اند( 82

روایی . درصد می باشد که این ضریب درسطح قابل قبولی قرار دارد  75آلفای کرونباخ 
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یدی با شاخص های برازش نظیرکای دو غیرمعنادار و پژوهش حاضر از طریق تحلیل عاملی تأی

 .درصد می باشد که بیانگر روایی مطلوب این پرسشنامه می باشد( 57)شاخص نیکویی برازش 

پاسخ براساس مقیاس پنج –گویه بسته  9این پرسشنامه شامل : پرسشنامه تعهد سازمانی -

 1)ه از سه مؤلفه تعهد عاطفی می باشد ک( 2580)درجه ای لیکرت برپایه  مدل میر و آلن 

 تعهد ( سئوال 

معیارامتیازبندی سؤاالت . تشکیل شده است ( سئوال2)وتعهد هنجاری ( سئوال1)مستمر

خیلی کم ،کم ، تاحدودی، زیاد و خیلی )ای ینهپرسشنامه بطورکل مقیاس طیف لیکرت پنج گز

روایی این ( 2050)ند و همکاران هنرم.می باشد 9،0،0،1،2گذاری آن به صورت نمره. بود(زیاد

درصد و پایایی آن  73پرسشنامه را از طریق همبسته کردن با مقیاس های دیگرتعهد سازمانی 

پژوهش حاضر ضریب پایایی پرسشنامه از . درصدگزارش کرده اند 82رابا آزمون آلفای کرونباخ 

روایی . ی قرار دارددرصد می باشدکه این ضریب درسطح قابل قبول  80طریق آلفای کرونباخ

کای دوغیر معنادار حاضراز طریق تحلیل عاملی تأییدی با شاخص های برازش نظیر پژوهش

 درصد می باشدکه بیانگر روایی مطلوب این پرسشنامه می باشد( 52)وشاخص نیکویی برازش

پاسخ –گویه بسته  02این پرسشنامه شامل (: 1333)پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون -

 می باشد که از مؤلفه های( 1333)ساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت برپایه مدل دنیسون برا

 درگیرشدن 

( سئوال 5)و رسالت( سئوال  5)،  انطباق پذیری (سئوال 5)،  سازگاری (سئوال 5)درکار

-معیارامتیازبندی سؤاالت پرسشنامه  بطورکل مقیاس طیف لیکرت پنج گز. تشکیل شده است

 9،0،0،1،2گذاری آن به صورت نمره. بود(ی کم ،کم ، تاحدودی،  زیاد و خیلی زیادخیل)ای ینه

اعتبار این پرسشنامه را به دو روش آلفای ( 2058)حسینی روش و نخعی مقدم . می باشد

درصد گزارش کرده اند و برای تعیین روایی  57تا  70کرونباخ ودو نیمه کردن ،در دامنه 

شاخص های برازش نظیر کای دو غیر معنادار و شاخص نیکویی  ،تحلیل عاملی تأییدی با

در پژوهش حاضر ضریب پایایی این . درصد درحد مطلوبی گزارش کرده اند( 53)برازش 

درصد می باشدکه این ضریب در سطح قابل  78پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 

ملی تأییدی با شاخص های برازش روایی پژوهش حاضر از طریق تحلیل عا .قبولی قرار دارد

درصد می باشدکه بیانگر روایی ( 52)نظیرکای دو غیر معنا دار وشاخص نیکویی برازش 

 .مطلوب این پرسشنامه می باشد 
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 29این پرسشنامه شامل (: 2552)میشرا –پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی  اسپریتزر  -

میشرا –لیکرت برپایه مدل اسپریتزر پاسخ براساس مقیاس پنج درجه ای –گویه بسته 

می باشدکه از الگوی توماس وولتهوس اقتباس شده است و از مؤلفه های معناداری (:  2552)

 0)و اعتماد ( گویه  0)، اثرگذاری ( گویه 0)،  خودمختاری (گویه 0)، شایستگی ( گویه 0)

ل مقیاس طیف لیکرت معیارامتیازبندی سؤاالت پرسشنامه بطورک.  تشکیل شده است (گویه

، 2گذاری آن به صورتنمره. بود( خیلی کم ،کم ، تاحدودی، زیاد و خیلی زیاد)ای پنج گزینه

اعتبار این پرسشنامه را به دو روش ( 2058)حسینی روش و نخعی مقدم . می باشد ،9،0،0،1

ای تعیین روایی درصد گزارش کرده اند و بر 55تا  22آلفای کرونباخ ودو نیمه کردن ،در دامنه 

،تحلیل عاملی تأییدی با شاخص های برازش نظیر کای دو غیر معنادار و شاخص نیکویی 

در پژوهش حاضر ضریب پایایی این . درصد درحد مطلوبی گزارش کرده اند( 58)برازش 

درصد می باشدکه این ضریب در سطح قابل قبولی ( 80)پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 

 ایی پژوهش رو. قرار دارد

داروشاخص  معناتحلیل عاملی تأییدی با شاخص های برازش نظیرکای دو غیر حاضر از طریق 

 .درصد می باشدکه بیانگرروایی مطلوب این پرسشنامه می باشد( 57)نیکویی برازش

جامعه  ازتجزیه وتحلیل داده ها، نرمال بودن یا نبودن قبل :روش تجزیه و تحلیل داده ها 

اسمیرنوف مورد بررسی باآزمون کولموگروف (  متریک وناپارامتریکپارا)ت آزمونهای آماری جه

 .ارائه شده است ( 2)قرار گرفت که نتایج آن در جدول 
 اسمیرنف –آزمون کولموگروف : 2جدول شماره

 نتیجه   مقدار معناداری آزمون    اسمیرنوف-مقدار آماره کولموگروف متغیر

 نرمال است 97/3 975/2 کیفیت زندگی کاری

 نرمال است 3/3 20 028/2 جو آموزشی دانشگاه

 نرمال است 3/3 90 095/2 تعهد سازمانی

 نرمال است 3/3 53 102/2 فرهنگ سازمانی

 نرمال است 3/3 27 887/2 روانشناختیتوانمندسازی

 شود اسمیرنوف آورده شده است، مالحظه می–معناداری آزمون کولموگروف  2جدول شماره 

بنابراین .که تمامی متغیرهای پژوهش دارای سطح معنی داری باالتر از پنج درصد می باشند 

می توان گفت متغیرهای پژوهش نرمال بوده و لذا برای بررسی فرضیات می توانیم از آزمونهای 
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دراین پژوهش  پس از محاسبه . پارامتریک مانند ضریب همبستگی پیرسون نیز استفاده نماییم 

خص های توصیفی متغیرهای پژوهش به منظور بررسی روابط علی بین متغیرها از روش شا

های پژوهش ازنرم داده ها وآزمون فرضیهبرای تجزیه وتحلیل. معادالت ساختاری استفاده شد

 .استفاده شد  LISRELو SPSSافزارهای 

 شاخص های برازش مدل مفهومی 

ازش  بررسی قرار گرفت که نتایج شاخص های بر قبل ازآزمون مدل پژوهش،برازش مدل مورد

 .ارائه شده است 1آن در جدول

 نتایج شاخص های برازش مدل: 1 شماره جدول
Df/x2 RMSEA GFI AGFI CFI NFI 

28/1 80 3/3 592/3 500/3 517/3 85/3 

 شاخص های به دست آمده  نشان از برازش مناسب    مدل تحقیق   1براساس یافته های جدول 

 برازش  شاخص  نکویی( df/x2=2/68)اشت   به طوری که نسبت خی دو به درجه آزادی د

(GFI=0/956)ش براز نکویی تعدیل ، شاخص(AGFI=0/943 )میانگینخطای  و ریشه 

بنابراین .درسطح مناسبی قراردارند  (RMSEA=0/05)تقریب خطای برآورد   مجذورات

 .سطح مناسبی است برازش الگوی پژوهش در 

 یافته ها

ماتریس .ریس همبستگی است با توجه به اینکه مبنای تجزیه و تحلیل الگوهای علی، مات

 . ارائه شده است  0، میانگین و انحراف معیار متغیرهای بررسی شده در جدول همبستگی

 ،انحراف معیار و ماتریس همبستگی میان  متغیرهای پژوهشمیانگین :0شماره جدول 

انحراف  میانگین  تغیرها م

 معیار 

کیفیت 

 زندگی 

جو 

 آموزشی 

تعهد 

 سازمانی 

فرهنگ 

 سازمانی

توانمند 

 سازی 

 زندگی کارکیفیت 

 جو آموزشی

28/217 50/7 2 78/3 28/3 08/3 07/3 

28/23 80/0 78/3 2 27/3 07/3 18/3 

 80/3 02/3 2 27/3 28/3 22/2 00/13 تعهد سازمانی

 08/3 2 02/3 07/3 08/3 32/5 50/209 فرهنگ سازمانی

 2 08/3 80/3 18/3 07/3 85/0 51/23 توانمند سازی

سازی مشاهده می شود، ضریب همبستگی کیفیت زندگی کاری با توانمند 0همانطورکه درجدول

ی زسا، تعهد سازمانی با توانمند( r=0/28)، جوآموزشی با توانمند سازی (r =07/3)روانشانسی 
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(r=/0/84)با توانمندسازی سازمانیوفرهنگ(r=0/38 ) در سطح(p<0/95 )و معنا دار  مثبت

 . برای آزمون فرضیه ها ازروش معادالت ساختاری استفاده شد .است

 آزمون های فرضیه های پژوهش 

توانمندسازی روانشناختی اساتید دانشگاه بر مؤلفه های ابعادکیفیت زندگی کاری: فرضیه اول 

 . تاثیردارد فرهنگیان

 رابطه کیفیت زندگی کاری  برتوانمند سازی روانشناختی منابع انسانی: 0 شماره جدول

 رد فرضیه/تأیید          اعداد معناداری        متغیر وابسته           ضریب مسیر                         متغیر مستقل

 تأیید                           83/11                       81/3             کیفیت زندگی کاری             توانمند سازی

 

، اثرمستقیم مؤلفه های متغیر کیفیت زندگی کاری بر  0اساس یافته های جدول شماره بر

درصد   59که در سطح  . درصد است  81توانمند سازی روان شناختی با ضریب محاسبه شده  

 مثبت و معنا

 81بدین معنا که با افزایش کیفیت زندگی کاری اساتید به اندازه یک واحد ، . می باشدر دا

افزایش در توانمندسازی روانشناختی اساتید دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر روی درصد واحد 

به دست آمده است که  83/11آزمون نیز  tضریب معنی داری این رابطه یا آماره . می دهد

دهدهمبستگی  بوده ونشان می 52/2درصدیعنی  9در سطح خطای  tبزرگتر از مقدار بحرانی 

 .فرضیه  اول تحقیق به شکل معناداری تأیید می گرددبنابراین . مشاهده شده معناداراست 

اساتید دانشگاه توانمندسازی روانشناختیبرمؤلفه های  ابعاد جو آموزشی دانشگاه  :  فرضیه دوم 

 . ارائه شده است 9ول شماره نتایج در جد. تاثیر دارد فرهنگیان

 رابطه جو آموزشی دانشگاه  برتوانمند سازی روانشناختی منابع انسانی :9جدول شماره

 رد فرضیه/تأیید اعداد معناداری ضریب مسیر  متغیر وابسته   متغیر مستقل

 تأیید 30/5 93/3    توانمند سازی جوآموزشی    

 

جوآموزشی بر توانمند مستقیم  مؤلفه های  متغیر ابعاد اثر،  9براساس یافته های  جدول شماره 

درصد مثبت  59درصد است که در سطح  93ی روان شناختی با ضریب محاسبه شده  زسا

درصد واحد  93اندازه یک واحد، بهآموزشی جوبدین معنا که با افزایش. می باشد ومعنادار

ضریب معنی . واحد بوشهر روی می دهد افزایش درتوانمندسازی کارکنان دانشگاه فرهنگیان 
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درسطح  tدست آمده است که بزرگتراز مقدار بحرانی 30/5آزمون نیز tداری این رابطه یا آماره 

بنابراین .مشاهده شده معناداراست  دهد همبستگی می بوده ونشان 52/2درصد یعنی  9خطای 

 .فرضیه دوم  تحقیق به شکل معناداری تأیید می گردد

سازی روانشناختی اساتید توانمندمؤلفه های ابعاد تعهد سازمانی دانشگاه  بر : سوم فرضیه  

 .است ارائه شده 2نتایج در جدول شماره . دانشگاه فرهنگیان تاثیردارد

 رابطه تعهد سازمانی  دانشگاه   برتوانمند سازی روانشناختی منابع انسانی: 2جدول شماره 

 رد فرضیه/تأیید اعداد معناداری مسیر ضریب متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 79/12 55/3 توانمند سازی تعهد سازمانی

 

ابعاد تعهدسازمانی بر توانمند ، اثرمستقیم  مؤلفه های   2براساس یافته های  جدول شماره 

درصد مثبت و  59درصد است که در سطح   55 شناختی با ضریب محاسبه شده  روان سازی 

درصد واحد 55تعهد سازمانی به اندازه یک واحد ،  بدین معنا که با افزایش. دمعنادارمی باش

افزایش درتوانمندسازی روان شناختی منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان واحد بوشهر روی می 

دست آمده است که بزرگتر از 79/12آزمون نیز  tضریب معنی داری این رابطه یا  آماره . دهد

دهد همبستگی مشاهده شده  بوده ونشان می 52/2یعنی % 9ح خطای در سط tمقدار بحرانی 

 . بنابراین  فرضیه  سوم  تحقیق نیز تایید می گردد. معنادار است 

روانشناختی اساتید  سازیتوانمندبرمؤلفه های  ابعاد فرهنگ سازمانی دانشگاه  : فرضیه چهارم 

 .ارائه شده است 7نتایج در جدول شماره . تاثیردارد دانشگاه فرهنگیان

 رابطه فرهنگ سازمانی  دانشگاه   برتوانمند سازی روانشناختی منابع انسانی: 7جدول شماره 

 رد فرضیه/تأیید اعداد معناداری ضریب مسیر  متغیر وابسته   متغیر مستقل

 تأیید 23/59 33/2 توانمند سازی    فرهنگ سازمانی 

 

سازمانی   مؤلفه های ابعاد فرهنگستقیم  ، اثرم 7براساس یافته های جدول شماره 

درصد مثبت و معنادار می  59درصد  است که در سطح  33/2 روانشناختی برتوانمندسازی

درصد واحد افزایش  33/2به اندازه یک واحد،فرهنگ سازمانی افزایش  دین معنا که باب. باشد 

ضریب . واحد بوشهر روی می دهدتوانمند سازی روان شناختی اساتید دانشگاه فرهنگیان در
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 tدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی 23/59آزمون نیز  tمعنی داری این رابطه یا آماره 

. دهد همبستگی مشاهده شده معنادار است  بوده و نشان می 52/2یعنی % 9در سطح خطای 

 .   بنابراین فرضیه  چهارم  نیز تحقیق تایید می گردد

 یریگبحث و نتیجه

 هدف  از این پژوهش بررسی تاثیرکیفیت زندگی کاری ،جوآموزشی دانشگاه ، تعهد سازمانی

 یتمام. وفرهنگ سازمانی برتوانمندسازی روان شناختی اساتید دانشگاه فرهنگیان بوشهر بود

-النتایج معاد .شد آزمون یساختار معادالت یوالگو رسونیپ یهمبستگ قیطر از ادشدهی روابط

نتایج .  استخوردارختاری نشان می دهدکه مدل پیشنهادی ازبرازش نسبتاٌ مطلوبی برسا  ت

بررسی فرضیه اول تحقیق نشان داد که اثرمستقیم ابعادکیفیت زندگی کاری اساتید دانشگاه 

و شرایط زندگی کاری آنان . درهشت شاخص آن برتوانمندسازی اساتید مثبت ومعنادار است

بنابراین بهترمی توانند  .گردیدازاین رو فرضیه اول تحقیق تأیید. قراردارد درسطح نسبتا مطلوبی

دیدگاهی که به خود و سازمان شان احساس ووتوانمندی های خود را رشد دهند و قابلیت ها

ی نسبت به شغل خود داشته باشند،که دارند بهبود بخشند و احساس مسئولیت وتعهد بیشتر

رد فردی و سازمانی آنان شده  وبهروری هم به دنبال آن درآنان باالتر خود باعث ارتقای عملک

آقا ویردی  ;(2050)یزدانی  ;(2057)و همکاران  این نتیجه با یافته های قلعه ای.  می رود

آپونت و گالویسوآرماند سالسدو، لویزمونیکا صوفیا، جومز ;(2057میرجلیلی;(2059)وهمکاران 

 (1322)ولی ،گنگ (1320)سادینو سلیمی، (2522)وهمکاراناسپریتزر  ،(1327 )،ویالیسنترو

درتبیین . و مطابقت داردهمسویی(1313)و جنتایلتی، پاناسی، تنزا فوساپترو ، توندکاپلیتی ،

اری کارکنان به این یافته باید بیان کرد زمانی که رهبران سازمان ها به دنبال کیفیت  زندگی ک

کاری ایمن و  کار، شرایط انجام یپرداخت منصفانه ومساوی برا)خصوص در هشت  مؤلفه 

بهداشتی ، فرصت رشد وامنیت مداوم ، قانون گرایی، مسئولیت پذیری اجتماعی، تعادل بین 

(  کاری ودیگر بخش های زندگی، یکپارچگی و انسجام وتوسعه قابلیت های انسانی زندگی

ها برنامه ریزی داشته باشند بهتر می توانند  شند و بتوانند در جهت رسیدن به این مؤلفهبا

 توانمندسازی روان شناختی کارکنان فراهم کنند و زمانی که کارکنان دانشگاه زمینه افزایش

شوند،  قادرخواهند بود تا اهداف مشخص وروشنی رابرای خود ایجاد کنند وآن ها را توانمند می

، معناداری تأثیر گذاری  مرتبط نمایند درنتیجه ازاحساس مأموریت ها واهداف کالن سازمان با



 2055 بهار و تابستان ،21شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

80 

 

ی توانمندکنند ازقابلیتها واحساس میو  وخودکارآمدی بیشتری درکارشان برخوردار می شوند

 افراد توانمند نه تنها احساسند، یک شغل بهره مندهای الزم برای انجام موفقیت آمیز 

معتقدندمی توانندراهی ودهندقادرندکه کارها را با کفایت انجام شایستگی بلکه اطمینان دارند و 

درنتیجه احساس  .(2087خانعلی زاده ،)کنند رشدوبیابند جدید  موانعبرای رویارویی با چالشهاو

نیزبه توسعه دانشگاه آنان بهبود می یابد ومی کنند وکیفیت کار خودتعیینی و شایستگی

، مزیت رقابتی برتر و  کارکنان توانمند خود بعنوان  یکی ازسرمایه های اجتماعی ،فکری

توجه مسئوالن به  سوییاز. نائل می شود 2030راستای چشم اندازسند چشم اندازموفقیت در

-ونمؤلفه آن باعث پیامدهایی چ با پنج دانشگاهشناختی کارکنان درامرتوانمندسازی روان

، وری سازمانی ، شایسته ساالری ، تخصص گرایی یهای شغلی، بهره افزایش مهارتها ، توانمند:

پاسخگویی شفاف، آشنایی به قوانین ، ، نوآوری سازمانیدانشگاهجذب نیروی خبره وخالق در

 .(2058دمیرچی وهمکاران ،) واسناد باالدستی نظام نیز می شود

توانمندسازی بر آموزشیمؤلفه های جویه دوم پژوهش آشکار نمودکه یافته های بررسی  فرض

از این رو  فرضیه دوم تحقیق نیزتأیید  .شناختی تاثیرمستقیم ، مثبت ومعناداری دارد روان

، (2050)، صفرزاده ونادری (2057)بایافته های حسینی پور وهمکاران  این نتیجه .گردید

، (2052)، برازنده ،آتش پور وگل پرو(2051)دری و همکاران، نا(2058)آسماندره و همکاران

براتی،  حمدآبادی و ،  (2052)همکارانوگو،  ثنا(2055) نیتی وهمکاران ، قربان(2052)حاجلو 

، فرنالد و (1320)، تیلور(2085)، سیدعامری وهمکاران(2052)، عزیزپور(2085)همکاران 

، آدام و (1321)منگوک ، ویدنگ ،بل، (1322)، سیال(1338)رند،  فیلیپ وال(1321)مولدگاز 

( 131)یونگ-وایو ، موک(1339)توسو ، تریسی(1330)میسکل، هوی و (1320)همکاران 

های با جو کارکنان در واحد دریافت که( 2528)اسپریتزر همچنین. همسویی و مطابقت دارد

تر و پرداخت برمبنای عملکرد سطوح  کنترل گستردهسازمانی مشارکت  بیش تر درکار ، قلمرو 

به منظور تبیین این یافته از . باالتری از توانمندسازی روان شناختی را گزارش می کنند

پژوهش  به نظر می رسد قرار دادن زمینه های خالقانه در سازمان ، ارج نهادن به نظرات 

-احساس کار( ازمانی ،مدیریتی وشغلیس)مؤلفه نوآورانه ومبتکرانه وایجاد جوحمایتی با سه 

، شایستگی وتأثیرگذاری را درکارکنان افزایش می دهد و رفتارهای فراتر از ی، معنی داریآمد

مسئولیت کارکنان در محیط کاری افزایش می یابد ومحیطی سالم برای ارائه توانایی ها ،قابلیت 
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-توانمندسازیجمله عوامل تأثیرگذاردرنیزبایدگفت ازها و استعدادهای کارکنان مهیا می نماید و

کارکنان ،جو ومحیط کاری سازمانی است که جوآموزش سازمانی سازنده و تعاملی می تواند 

چه بیشتر درتصمیم گیریها درایجاد انگیزش برای کارکنان و به بهبود روحیه آنان ،مشارکت هر

ه عنوان یک منبع مهم درتأمین و سیاستگذاری آموزشی ،ازدیاد خالقیت و نوآوری مؤثرباشد وب

بالعکس .سالمت روانی کارکنان وبه دنبال آن بهسازی وتوانمندسازی کارکنان به شمارآید

پایین درتصمیم  مشارکتی شغلی،  خشنودنارضایتی ازجوآموزشی سازمانی دردانشگاه سبب نا

دکه خود باعث ترک شغلی می انجامگیری ها ویادگیری آموزشی ، استرس وفرسودگی شغلی و

 بنابراین.می شود دانشگاههااجتماعی وناکارآمدی نیروی انسانی در سرمایه انسانی و از بین رفتن

ساختن  نتیجه این فرضیه پژوهش را می توان متوجه مدیران سازمان ها دانست که با فراهم

ه نظرها، ارائجهت  حمایتی متعادل ومناسب زمینه الزم, جوآموزشی ارتباطی ،مشارکتی

تجارب حرفه ای وایده های ازوسازنددانشگاه میسر کارکنان ها ،انتقادهای آزادانه رابرایپبشنهاد

تاخودکارآمدی  جدیدآنان به صورت خالقانه جهت حل مشکالت آموزشی بهره مندگردند

م ازدیگرنتایج تحقیق آن است که اثرمستقی .اساتیدوزمینه توانمندسازی آنان صورت گیرد 

برتوانمندسازی روانشناختی مثبت ( وهنجاری تعهدمستمر، عاطفی)مؤلفه های تعهد سازمانی 

یافته های حسنی  با این نتیجه. از این رو  فرضیه سوم تحقیق نیز تأیید گردید .ومعنادار است 

 ،(2050)، حسینی نسب و همکاران (2050)، همائی و همکاران (2082)، جدی (2082)

، بوگلراو سومژ (1330)دی ، هنکین و دومر(1321)، آتایه وهمکاران (2085)ان زاهدی وهمکار

درتبیین این یافته .همخوانی  دارد ( 2553)، توماس و ولتهاووس(2552)،وو وشورت (1330)

سازی روان شناختی فرصتی است برای انتخاب ، استقالل ، مسئولیت باید بیان کردکه توانمند

-گیریها به افراد داده می شود تا اساتید توانمند، متعهد آزادانه و میمو مشارکت در تص یپذیر

ترس و با احساس تعهد بیشتری نسبت به انجام وظایف خود بپردازندوموجب افزایش  بدون

در دانشگاه،  بنابراین با افزایش تعهدسازمانی. کشورگردندکارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی

مؤثر بودن وخود  خودمختاری،، شایستگیمعنا داری ، ) بعد 9ید دری اساتافزایش توانمند

 .به دنبال دارد (باوری

نتایج ارزیابی فرضیه چهارم حاکی از آن بود که مؤلفه های فرهنگ سازمانی برتوانمندسازی 

قوی ترین تأثیر را بر که این مؤلفه روانشناختی اساتید تاثیرمستقیم،  مثبت و معناداری دارد، 



 2055 بهار و تابستان ،21شماره ،ششمدوره               در آموزش علوم تربیتی و مشاوره    پویش  فصلنامهدو 

82 

 

 این نتیجه .از این رو  فرضیه چهارم  تحقیق نیز تأیید گردید .مندسازی روان شناختی  داردتوان

، فراهانی و همکاران (2058) شهبازیان، بهشتی فر و(2052)با یافته های جاللی وهمکاران 

،حسین پور و (2052)وهمکاران  حریری زاده ،(2058)،حسینی روش ونخعی مقدم ( 2050)

همکاران و، مامفورد (1322)ساندر، (1322)براون، (2052)محمدی، سهرابی و (2050)همکاران 

، (1320) ، بمبل و همکاران (1320) پیرسونو، سایگلر(1328)همکاران، مینیونگ  و ( 1327)

ن ای تبییندر. همخوانی دارد( 1328) همکارانو جاین،(1322)، چیانگ ( 1320) یانگایگان و

افزایش  فرهنگیان اساتید دانشگاه توانمندسازی با افزایش ابعاد فرهنگ سازمانی یافته بایدگفت

بالندگی دانشگاه، همسوشدن ارزش ها ،هنجارها واهداف فردی می یابد که خود سبب توسعه و

د معلمان می شو-سازمانی آن وبه دنبال آن ارتقای کیفیت آموزش وشکوفایی یادگیری دانشجوو

کلی اگر فرهنگ یک سازمان، احساس معناداری، شایستگی، خودمختاری، اثرگذاری و به طور.

اعتماد را درکارکنانش به وجود آورد،  آن گاه توانمندی روانشناختی درکارکنان  ایجاد می شود 

هر چه کارکنان از توانمندی بیشتری برخوردار شوند ،سازمان از فرهنگ سازمانی واز طرفی 

 کهنددآورجوو به تا محیطیسعی کنندن باید امدیربنابراین . تری برخوردارخواهد شدمطلوب 

سازی کارکنان به مؤلفه توانمنداز این رو بایددر.زدسا همارـف را ناـکنرکا زیسانمنداتو مینهز

در یک برداشت کلی می توان نتیجه  .(2050، کاظمیان)ویژه داشت فرهنگ سازمانی نیزتوجه

سازی کارکنان در دانشگاهها امید می رود ما را به مبحث نوین توانمندکه با پرداختن  گرفت

که درآینده تعامالت بین دانشگاه سوق دهد آفرینیک سازمان کار دانشگاه نسل سوم به عنوان

توسعه  چون مباحثی و به(1328سروان) آفرینانه استکاربیرون برمبنای نگرش ومحیط

 ، تجاریزندگی کاری،  تعهد سازمانی سازمانی، کیفیت ،  فرهنگ یاشغلی، حرفه یمهارتها

وحل  توسعه ملی، استادان با فرایندسازی دانشجویانتوانمند، بین المللی سازی وسازی دانش

همسومی ، نیز(2055)بهروزیو یکه با پژوهش مختار. علمی می پردازدمسائل جامعه به روش

 کاری به کیفیت زندگیبندی مؤلفه های فرهنگ سازمانی، تعهدسازمانی واز لحاظ امتیاز .دباش

کمترین تإثیرودرواقع  آموزشیجوتإثیر وهمبستگی با توانمندسازی و ترتیب اولویت بیشترین

 :پیشنهاد می گردداساس  امتیاز قرارداشتند براین مینرتبه چهار

ی سرمایه انسانی در دانشگاه فرهنگیان با رویکرد توانمندسازی روان تدوین وتنظیم استراتژ -

 .شناختی به منظور تعالی و بالندگی آن صورت گیرد
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بستری مناسب ومساعد به منظور ارتقای فرهنگ سازمانی مشارکتی، تعهدسازمانی ،کیفیت 

نان دانشگاه زندگی کاری در دانشگاه فرهنگیان جهت  ارتقای هرچه بیشتر توانمندسازی کارک

صورت پذیرد که نتایج برآمده از تحقیق نشان دهنده بیشترین عوامل تاثیر در توانمند سازی 

 .مدرسان دانشگاه فرهنگیان متغیرهای ذکر شده داشتند

رد آند، وحمایتی در سه ابعا ، رقابتی، تعاملین زمینه الزم برای جوآموزشی سالمفراهم نمود -

 . اساتید دارد یزساتوانمندکه به نوبه خود تاثیرشگرفی بر( ریتی وشغلیسازمانی، مدی)دانشگاه 

 

 و ماخذمنابع 

ــاح    - ــریف زاده ، فت ــا ، ش ــی، علیرض ــک، مقدس ــاویردی، باب ــؤثر (.2059)آق ــل م عوام

گمرک جمهوری اسالمی : به منظورتعالی سازمانی مورد مطالعه  برتوانمندسازی نیروی انسانی

 .25-02،صص  9(12. ) ت منابع انسانیفصلنامه مطالعا.ایران 

بررسـی  (.2058)آسماندره ، عبدالحمید ، قاسم زاده ، ابوالفضـل ، مهـدیون ، روح اهلل    -

دو .وفرهنـگ سـازمانی بریـادگیری غیررسـمی معلمـان جاسـک        نقش جو آموزشی سـازمانی 
 .120- 180،صص  8(  13.) آموزشگاهی فصلنامه مطالعات آموزشی و

آتــش پــور، ســیدحمید،گل پــرور، محســن و دیبــاچی ،ســید میــثم  برازنــده، امــین، -

اولـین کنفـرانس   .بررسی نقش جوآموزشی در بسترسازی تفکر سیستمی در سازمان (.2053)
 .مرکز استراتژی وتوسعه علوم شیراز . ملی رویکرد سیستمی در ایران

ی روان ارائه الگوی اثـربخش توانمندسـاز  (. 2058)بهشتی فر، ملیکه واحد، شهبازیان  -

، 1(0.) مجله توانمند سازی سرمایه انسـانی . شناختی کارکنان دانشگاه آزاداسالمی واحد تبریز

 . 100-122صص

دانشـجویان   بینـی تعهدسـازمانی   پـیش (.2053.)زاده، جعفر، محترم، معصـومه  ترک -

وزش آمـ  فصلنامه انجمن.دانشگاه شیراز: موردمطالعه.دانشگاه براساس ادراک آنها ازجوآموزشی
 . 203-210،صص 0(1.)عالی

 از هیوگر هیدگاد سیربر (.2052)آورمهر فاطمه و ریجویبا لیال م؛کرا ،ثناگو -

. فصـلنامه جنتاشـاپیر  .خصوص جو سازمانی و محـیط دانشـگاهی   در پزشکی معلو ننشجویادا

 . 91-00،صص  0(1)
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مانی ،تعهـد  بررسی رابطه توانمندسازی دبیران با تعهد سـاز (. 2088)جدی ، ابراهیم  -
 پایـان نامـه  . سـازمانی دبیـران در مـدارس ناحیـه یـک شـهرتبریز        بعیـت حرفه ای و رفتار تا

 .کارشناسی ارشد دردانشگاه ارومیه

نقـش میـانجی توانمنـد    (. 2058)حسینی روش، محمدحسین ونخعی مقـدم ،مهسـا   -

انمند سازی مجله تو.سازی روان شناختی کارکنان دررابطه فرهنگ سازمانی با انگیزش شغلی 
  .23-2، 1(2.) سرمایه انسانی

بررسی رابطـه  (.2085)،نسرین  ضیقا اقبالی و فرزانه میکائیلی،، داوود نسب، حسینی -

. توانمندسازی روان شناختی دبیران با تعهد سازمانی درآنهـا درمـدارس متوسـطه شـهرارومیه    

 . 05-17، 0( 5.)مجله علوم تربیتی

ــیداحمدی   - ــومه ، سـ ــری زاده ،معصـ ــا     حریـ ــودرزی ، رضـ ــعید وگـ ــه ، سـ زاویـ

ســازمان اســناد :ســازی کارکنــان ، نمونــه پژوهــی تأثیرفرهنــگ ســازمانی برتوانمنــد(.2052)

، 18( 2. ) و سـازماندهی اطالعـات   یفصـلنامه مطالعـات ملـی کتابـدار    .وکتابخانه ملی ایـران  

 .233-88صص

تبیـین رابطـه   (. 2057)حسینی پور، سیدوحید، سیدجوادین، سیدرضا ونظریان ،بالل -

بین توانمندسازی روان شناختی کارکنان وجو سازمانی نوآورانه درسازمانهای دولتی شهرستان 

 . 59-89، صص  2(1.) مجله توانمند سازی سرمایه انسانی. های رودسرو املش 
تأثیر دوره آموزش و پژوهش درعمل در بهبود فرایند (.2051)حق پرست التی ،طیبه -

. فصلنامه رهیـافتی نودرمـدیریت آموزشـی   .ان دوره ابتدایی شهرتهرانیادگیری معلم–یاددهی 

 . 1-12،صص 9(2)

رابطه استرس شغلی ، فرسودگی شغلی وکیفیت زندگی کارکنان (.2052)حاجلو، نادر -

.  فصلنامه رهیـافتی نـودر مـدیریت آموزشـی    . دانشگاه محقق اردبیلی با رضایت ازجوسازمانی 

 .280-273، صص 0(0)

تاثیرفرهنگ سازمانی بر (.2050.)اود، اصغری اقدم ،بهرام و محجوب ،علیپور،دحسین -

-120، صـص  0(22.) فصلنامه رسالت مـدیریت آموزشـی  .یادگیری سازمانی وخالقیت دبیران 

183. 

طراحــی الگــوی (.2058)دمیرچــی، مرضــیه ،حســینی، رســول، اوالدیــان ،معصــومه  -

فصلنامه آمـوزش وتوسـعه منـابع    .مانیتوانمندسازی کارکنان بانک سپه براساس یادگیری ساز
 .19- 0، صص 2(13.)انسانی
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 جهرمـی،  وکوشـکی  ارضـ  نسـب،  سـتاری  ، حسـن  دی،الپو ، السادات سشم زاهدی، -

 فنـاوری  رشـد   همجلـ  .سازمانی دوتعه شناختی روان توانمندیتحلیل رابطه (. 2085) علیرضا
 . 20-95، صص 2(10.)

ررســی نقــش فرهنــگ یــادگیری ب(.2052)ســهرابی، طهمــورث ومحمــدی ، مرتضــی -

چشـم انـداز مـدیریت    .کارکنان با مطالعه نقش میانجی انتقال دانـش  سازیسازمانی درتوانمند
 .270-299،  صص 0(01.  )دولتی 

رابطه بین توانمندسازی، تعهد ( .2085)سیدعامری ،میر حسن واسمعیلی ،محمدرضا  -

مجلـه مـدیریت ورزشـی     .تان تهران سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی اس
 .200-219، صص 7( 0)

ــی     - ــد عل ــائف الهی،احم ــایی فرد،حســن و خ ــه ،دان ــده،لطف ال ــی، فروزن شــیرین، عل

فصـلنامه فراینـد   .مدل ساختاری فرایند توانمند سـازی منـابع انسـانی دانـش بنیـان      (.2052)
 .03-0،صص 2(03) مدیریت توسعه

بررســی رابطــه ادراک (.2057)ی ، ســارا طالقانی،محمــد، علــوی ، ســید بابــک وبــانک -

مطالعه نقش میانجی بدگمانی : کارکنان ازرفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان 

 .91-00، صص 20(93) .فصلنامه علوم مدیریت ایران.شناختی 

توانمند سازی کارکنان کلیـد طالیـی   (.2087)مینوه ابراه میوعبدالرح ژنیب ،یعبداله -
 . موسسه نشر و ویرایش : ،چاپ دوم ، تهران  ع انسانیمدیریت مناب

شناسایی مؤلفه هـای  ( .2058)فرهادی راد ،حمید ، شاهی سکینه و خلیلی امین اهلل  -

.  مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمـران اهـواز  .پرورش شهر اهوازدانش دبیران درآموزش و

 .  72-99،صص  2(12)

نقش ابعاد (. 2055)الفضل قاسم زاده و برقی عیسی قربان نیتی ، مالک، علیشاهی ،ابو -

جهت گیری یادگیری شخصی بریـادگیری حرفـه ای کارکنـان دانشـگاه     جوآموزش سازمانی و

 .82-70،صص  2(22. ) تصویر سالمت.علوم پزشکی تبریز

بررسی تجربه کارآفرینی در دانشگاههای ( .2055)مختاری ،سهراب و بهروزی محمد  -

فصلنامه رهیـافتی نـو در مـدیریت    .بربازار اشتغال به منظورارائه مدل مناسب  ایران و تأثیر آن
 .171-105، 22(1. ) آموزشی

ارزیابی تمایـل بـه   (.2055)چوبقلو، محمد، غالم زاده ،روح اهلل واسدزاده ،سینا مجلل  -

فصـلنامه رهیـافتی نـو    . اطالعـاتی وتـاثیرآن برتحـول پـذیری سـازمانی      پذیرش سیسـتمهای 
 .209-222، 22(1. )ت آموزشیدرمدیری
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بررسـی نقـش توسـعه حرفـه ای وتوانمندسـازی      (.2057.)میرجلیلی، سیدمحمدعلی -

مطالعه موردی دانشگاههای : مدرسان دانشگاه فرهنگیان برادراک دانشجویان ازکیفیت تدریس

 .23-00،صص  7(25) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی.فرهنگیان یزد

 2رابطه توانمند سازی و تعهد سـازمانی دبیـران ناحیـه    ( . 2082)محسنی ،معصومه  -
 . دانشگاه آزاد اسالمی رودهن . پایان نامه کارشناسی ارشد . شهر تهران

رابطـه عـدالت سـازمانی ، سـالمت سـازمانی      (. 2050)نادری ، فرح وصـفرزاده ،سـحر   -

دانش . مدنی سازمانی،اشتیاق شغلی و جو سازمانی نوآورانه با توانمندسازی روانشناختی ورفتار
 . 92-28، صص 22( 0. ) یوپژوهش درروانشناختی کاربرد

رحمتـــی، محمـــد وعابـــدی تـــراب     نـــادری بنـــی، ناهید،خنیفر،حســـین،   -

. ای مـدیران مـدارس ابتـدایی اسـتان قـم      شناسایی مؤلفه هـای توسـعه حرفـه   (.2055.)،رضا

 .55-5، 75(11.)فصلنامه مطالعات آموزشی وآموزشگاهی

(. 2050)علی، نصرتی هشـی ،کمـال ،حـاتمی ،مصـطفی ومتقـی ،زهـره        نوروزی،رضا -

دانشـجویان  : مـورد مطالعـه   . بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصـیلی دانشـجویان  

 .233-78.، صص    20،(2) فرهنگ در دانشگاه اسالمی. دانشگاه اصفهان 

ز ، حیـدری ،علیرضـا و   هنرمند ، مهناز، عسـگری ،پرویـ  زاده همائی ، رضوان، مهرابی  -

بررسی نقش ابعاد توانمندسازی روان شناختی و تعهد سازمانی با کنتـرل  ( .2050)فرح نادری 

،صـص   12( 2. ) جامعـه شناسـی کـاربردی   .سن ،سابقه خدمت و سطح تحصیالت در دبیران 

،289-130. 
- Atta,N.Ahmad,M.Mangla,I.&Farrell,D.(2012)"OrganizationalPolitics,

PsychologicalEmpowerment and Organizational Commitment: Empirical 
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