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  مقدمه

قیم ی بر  توانینمکه  یاهیسرما باشد.کشور می ۀندیآامروز و  ۀیسرما ،وپرورشآموزشکه  پوشیده نیست  کسچیهبر 

 عنوان بهمنابع انسانی نیز    .دهدیمبشر را از عصر تاریکی و جهل به عصر روشنایی و نور سوق    وپرورش،. آموزشآن نهاد

افرادی که در سازمان ف الیت  .دنتوجه قرار ریر تاص مورد طوربهسرمایه و عامل موف یت سازمان، باید  نیترمهم

 یهانگرشکه ا ساسا  و  رسدیمبه نظر  ،. با توجه به مسئلۀ مذکوردر عملکرد سازمانی ن ش بسزایی دارند کنندیم

موجود در سازمان باشد  مشکال بسیاری از مسائل و  راهگشای تواندیممثبت افراد در رابطه با سازمان و شغل تود 

 ( 30: 1393، صمدی میارکالئی)

عامل ب ا و  نیترمهم عنوانبه) که  یسن  یازهایبه ن ییرو پاسخفراتر از  ت یتربومیکارکرد دس گاه ت ل ،در هزارۀ سوم

 یاف گیتوس ه از توانینمکه  است یارونهبه باشد. این مسئله( میدنرویمو م حول به شمار  ریم غ یرقابت در فضا

آورد. در درون   انیم به سبن شرف هیو پ ت یفیباک  ا،یپو  ت یتربومینظام ت ل  یاز  یبدون برتوردار یکشور

 شرف هیپ یبرتوردار است. اغلب کشورها یفراوان ت یاهم و ت ی ساس گاه،یاز جا ت یو ترب میت ل زین وپرورشآموزش

م وجه   زین  درآمدکم  یاز کشورها  یاریبس  ی.   باشدمی  جانبههمهاسا  توس ۀ    ،در آموزش  یرذارهیسرماکه    انداف هیدر

 نیانگیکه م پیدا کرده ت یامر چنان اهم نیا .م طوف به آموزش رردد هات یاولو  دیبا وپرورشآموزش در که اندشده

درصد  ست یبه  دود ب اتیر، سال پنج مد  کشورها در یبه امر آموزش در برت اف هی ات صاص یمنابع دول  شیافزا

به  دنیمشاهده کرد که راه رس وضوحبهژاپن  ونیزاسیتفکر م مار مدرن در توانیمباور و اع  اد را  نیا .است  دهیرس

: 1388، زادهامام قلی) داندی ممس حکم در آموزش  یادیبن جادیا یبرا یمل یصرف انرژ ،را کشور نیدر ا داریپا ۀتوس 

20 ) 

 رانیبال وه مد یهات یظرفو  یتوان ذهن ،یاز منابع فکر یکاف اس فاده عدم ،یدر مراکز آموزش هاچالش نیترمهماز  یکی

 نیترمهماز  یکیرا ندارند.  یو اب کار کاف ت یتوان بروز تالق یمب لف لیدال به مراکز نیدر ا رانیمدار  است. مد

 نظران صا ب  یاست. برت یشود، توانمندساز هادر آن زهیانگ جادیکند و باعث ا ب یرا ترغ رانیمد تواندیمکه  یعوامل

 یاشده فیت ر یارهایم  .بردیمرنج  نییپا یوربهرهو  ییاز کاهش کارا وپرورشآموزش ،کشور ما در که ندیرو یم

 ،یبهرنگ) توردیمبه چشم  کم ر ،مندنظاممداوم و  یتوانمندساز یهابرنامهمدار  وجود ندارد.  رانیان باب مد یبرا

مدار ، فرصت بروز  رانیمد نیدر ب یمنظم و مس مر توانمندساز ۀبرنام نبودن م   دند م  اقب  که رونهآن ؛(1386

توس ه  یمهم برا یراهکار ،یتوانمندساز رسدیم به نظر که یدر ال؛ کندایجاد میدر مدار   یکم یِو نوآور ت یتالق

ارر ن ش  ،وصف نیا با .دیآیم  ساببه وپرورشآموزشسازمان  یو تارج یداتل طیمح یرهاییبا روند تغ تطابق و

 میرا باور داش ه باش هاآنبر بهبود عملکرد  یتوانمندسازی ررذاریتأث ،میریبپذ یمدار  را در نظام آموزش رانیمم از مد

دانا و  رانیتنها مد باشیم.داش هدانا و توانا  یرانیمد دیبا باشد؛دانا و توانا  ینسل ت یترب م   د به وپرورشآموزشو ارر 

آموزان به دانش یترق و شرفت یارزنده باشند. پ ریتأثدارای بر جام ه  تیآموزان و درنهابر م لمان و دانش توانندیم توانا

زیرا ؛ باشدمیبرای مدیران در قرن  اضر  هاچالش نیترمهمتوانمندسازی یکی از  وابس ه است. یرانیمد نیوجود چن

مدیران  . درواقعاست جدید به نیروی انسانی شده یهانگرشباعث وجود  ،وجود تغییرا  سریع و تغییر در شرایط

رس رده  لهیوسبه یریر میتصمکه فرصت  باشدمی واق ی ی ،توانمندسازی .شوندیمسازمانی تل ی  یهاهیسرما عنوانبه

سن ی سات ارهای سازمان  مراتب سلسلهتوانمندسازی باعث شکس ه شدن  .آوردیمات یارا  را فراهم  ۀشدن  یط
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کار   ت یفیک  ؛است   کنندهنییت کشور   یو فرهنگ  ی، اج ماعیاق صاد  ۀدر توس   وپرورشآموزشاز آنجا که ن ش  .  ررددیم

 ییبسزا ریتأثجام ه  ۀندیدر سرنوشت نسل آ میمس   طوربهآموزان دانش یپرورش و یشاغل در رشد علم مدیران یتمام

 یسازوکارهاتود،  ا یو م  ض طیبا توجه به شرا وپرورشآموزش(. ادارا  کل 20: 1392ی، ارکالئیم یصمددارد )

 یبر توانمندساز یاثرببش طوربه یآموزش طی. محرندیرمی کارهو ب ییشناسا مدیران یرا جهت توانمندساز یمناسب

لذا با  ؛ (25: 1397محمدی، رذارند )یم ریتأثآموزان دانش ت یبر رضا یاثرببش طوربه  زیدارد و م لمان ن ریتأثم لمان 

 یادیز یهاتالشکرده و  دایپ یدوچندان ت یآموزان اهمدانش یتوجه به سطح علم کشور، در مدار  نکهیتوجه به ا

ن ش  ؛صور  ررف ه یتئور یهاآزمون آموزان در دانش یقبول ب یضر شیافزا یم لمان برا یعلم توان شیجهت افزا

 مراقبت و ۀدرصحن م لمان .شودیمانگاش ه  دهی، اغلب نادآموزدانش یلیدوره در سرنوشت تحص نیم لمان ا

 آموزاندر سرنوشت دانش هاآنکه ن ش  دیآیم شیا سا  پ نیو ا شدهرانده  هیرف ار مناسب، به  اش یتوانمندساز

 در یداتیتمه ایکه آ شودیممطرح  سؤال نیابا توجه به مسئله مذکور، . (42: 1392ی، ارکالئیم یصمداست ) فیض 

 ،مدیران  یتوانمندساز  است؟ررف ه شده  در نظرم  هدانه    صور به  فشانیانجام وظا  در جهت   مدیران  یتوانمندساز  ۀنیزم

قرار  مورداس فاده بال کس ت هد کارکنان به سازمان و شیاز راه افزا یوربهره شیافزا یاست که برا یدیروش جد

ا سا  ت هد  جادیا قیطر ازی و بازده یوربهره شیافزا یبرا یدیجد ۀو یش ،کارکنان یتوانمندساز درواقع. ردیر یم

  یکدیگربه  را یو سازمان یاهداف فرد توانیم وهیش نیبا ا (62: 1394شکوری، است )کارکنان و سازمان  انیم  ابل م

مح  ان   .کندیم نیتأم زیرا ن هاآنسازمان، منافع  شرفت یتوس ه و پ یکه تالش برا ندیکرده تا کارکنان باور نما  ینزد

مناسب   یهارساتت یز  جادیجهت ا  هاسازمان  ش ریلزوم توجه هرچه ب  ،یسازمان  و ن ش ت هد  ت یاهم  برشمردنبا    یادیز

 یمضاعف ت یمدار  از  ساس باالتصو  وپرورشآموزش ن،یب نیا در .اندشدهآن را م ذکر  شیافزا یبرا

بر  باشد. همچنینمیهر جام ه  یاج ماع یهاس میس نیترت یپراهم و نیتر سا از  هاآنکه  رایزهس ند؛ برتوردار

مدیران که  شدهرزارشموارد  یر برتدد. ندار سروکارجام ه  ررداننده نسل یو جسم یفکر یعلم و پرورش قوا دیتول

 ضور   در محیط کار  یلیمیبو    ریتأت.. با  .و  یکاف  ال یاز   وق و دس مزد، عدم تسه  ی ینارضا  لیمب لف از قب  لیبه دال

جلوه دادن   ت یاهمکمو  آموزشی    یهاببش  ومدار     به مدیران  باالردهمدیران  توجه  به علت عدم  یاز طرف  .کنندیم  دایپ

هدف از  یراس ااین  در .کرده است  ت یسرا زیم لمان ن ریبه سا یهمکارعدم نیکار تود فرار کرده و ا طیآن، از مح

 .باشدیممشهد  س انشهر وپرورشآموزشمدیران  یشنات روانتوانمندسازی  یهامؤلفهپژوهش  اضر، شناسایی 

 اند:پیشینۀ پژوهش  اضر مطرح شدهنظری و در ادامه مبانی

ا سا  شایس گی،  ِشنات ی ۀکه شامل چهار  وز دانندیمرا فرایند انگیزش درونی شغلی  یشنات روانتوانمندسازی 

انگیزشی   ۀساز  عنوانبه( توانمندسازی را  1995)   زریاسپرو  ق ان باب است.    بودن  دارام نبودن، ا سا     مؤثرا سا   

 (18: 1392سالج ه و همکاران، کرد )و اثررذاری مطرح  یتودمب ار د م ناداری، شایس گی شامل چهار بُ

 ل یتسه  را ییتغ  ندیفرا  آن   است که در  یآموزش  دیجد  یرهبر  یالگو    یاز    ت ی ما  درواقعمدار     رانیمد  یتوانمندساز

 ی منیو ا شودیمکاش ه  ت یفیو ک  ت یتالق بذر ،شودیم جیترو یمساع یتشر ،ابدییمسرعت  هایریر م یتصم ،ررددیم

رهبران  یو توانمندساز ایه رفطول چند دهۀ رذش ه، توس ۀ  در .ررددیممح ق  یو اتالق انسان هیو رو  یواق 

مسئله  (2013هابر، است )شده لیتبد یبحث مهم و محور  یجهان بوده و به  یکشورها از یاریبس ۀبرنام ،مدار 

کال  در    ییو کارا  یرا در اثرببش  یتفاو  م نادار  ،رهبران مدار   شناتت   شیافزا  باشد کهمذکور بدین جهت می
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مدرسه   یو رهبر ت یریباعث شده که ن ش مد یشواهد نیچن .کندی م جادیدر مدرسه ا روزبه را ییتغ جادیا نیو همچن

م لم  تیفیمدرسه، ک  یو اثرببش یدر بهبود، توانمندساز یاتی  عامل  ی عنوانبه یالمللنیبدر سطح  یاندهیفزا طوربه

و تح ق  نیدر تأم یدیکل ین ش رانیهرچند مدکه  رفت یپذ دیبا (2012، نهامیدد )نباشآموزان مطرح شدان ت یو موف 

 ی هاچالشبا  یمبارزه جد ازمندین ش، ن نیهدف و انجام ا ن یراه تح ق ا اما در ؛دارند آموزاندانش ی لیتحص ت یفیک 

مفوراو ) ست ا هاآن تود یا رفه یتوانمند نیز نهیزم  نیچالش در ا نیترمهم .هس ند نهیزم نیدر ا یرونیو ب یدرون

 (2012اسچولز، 

 یتوانمندساز یبرا یارائه مدل ( به بررسی1397همکاران )با توجه به تح ی ا  صور  ررف ه در این زمینه، محمدی و 

صور  در کشور    ییمدار  اب دا  رانیمد  یتوانمندساز  یالگو   ارائهپژوهش باهدف    نای  .اب دایی پردات ند  مدار   رانیمد

به   یآمار  ۀنمون  بوده که( نفر  30900کشور به ت داد )  ییمس  ل مدار  اب دا  رانیمد  هیکل  شامل  آن  یآمار  ۀ. جام ررفت 

ان باب شد. جام ه با  جم  م ناسب  یصور  تصادفنفر به 336چند مر له به ت داد  یط ،یاتوشه یریر نمونه ۀو یش

. شد هیته ی یمطال ه تطب  ی جیبود که براسا  ن ا یاسات همح ق ۀپرسشنامپژوهش،  نیمورداس فاده در ا یابزار اصل

 یآموزش  ت یرینفر از م بصصان مد  15براسا  نظرا     ییمح وا  ییدهندران و روااز پاسخ  یتوسط ت داد  یصور  ییروا

( محاسبه شد. 0.921) زانیکرونباخ به م یآلفا ب یضر ۀپرسشنامه و محاسب عیتوزشیابزار با پ نیا ییای. پات انجام ررف

و  ی)عامل یاک شاف یآمار لیتحل یهابر روش یمب ن  LISREL8.8 و Spss18 افزارها با اس فاده از نرمداده یآمار لیتحل

با بار   کردیرو 5شده در ارائه یالگو  ررفت.انجام  هاانسیوار نییو تب هایبار عامل ۀمحاسب ،ی(، م ادال  سات اریدییتأ

(، 0.97)  یزشیفوق انگ_یزشی(، انگ0.98)  یکیتکن_ی یریمداند از  عبار   بیبه ترت  تدوین شد که  آمدهدست به  یهایعامل

  5 گو ال نیدر ا. (0.94با ) یارتباط_ی( و سات ار0.95) یفراشنات _ی(، شنات 0.96) یو م نو  یشبص یهایتوانمند

 جیشدند. با توجه به ن ا ییشناسا ییمدار  اب دا رانیمد یتوانمندساز یهامؤلفه نیترعنوان مهممؤلفه به 15و  کردیرو

شده از ررفت که چارچوب ارائه جهین  توانیموجود، م یهاهیو نظر یقبل  ا یتوسط تح  هاآن دییآمده و تأدست به

 مورد  تواندیم ی یو تطب یبوم ییعنوان الگو الگو به نیا همچنین است. داربرتور یو اع بار کاف یتجرب ،ینظر ۀپش وان

مدار    رانیمد یتوانمندساز یبرا یمدل هارائ( به بررسی 1397همکاران )کاررر و . ردیاس فاده در سطح کشور قرار ر

ان باب   ی یمالک و صال   چیبدون ه  با  یت ر  یآموزش  رانیمد  ،رانیا  وپرورشآموزشدر    نکهیتوجه به ا  با  .یی پردات نداب دا

 ییهدف ارائه الگو   با  یفیپژوهش ک   نیا  ؛باشندیم  یآموزش  ت یریمد  یالزم برا  یهایتوانمندفاقد    هاآن  ش ریو ب  شوندیم

 ی فیمطال ه ک   نیدر ا مورداس فاده  یشناس. روشصور  ررفت   آبادترمشهر    ییمدار  اب دا  رانیمد  یجهت توانمندساز

 96-95 یلیآباد در سال تحصشهر ترم ییمدار  اب دا رانیمد هیشامل کل یآمار ۀاست. جام  یدارشناسیاز نوع پد

 ابان ب  یهدفمند برا  یریراز روش نمونهمذکور  . در پژوهش  دنفر بو   142ها اعم از زن و مرد شامل  که ت داد آن   باشدمی

با توجه به روش اشباع، ت داد افراد همچنین  .اس فاده شد یافراد از فن رلوله برف ریان باب سا ینفر اول و برا

  ۀ نمون  رانیسال، مد 12باالتر از ۀ ساب  با رانینفر از مد 20 شامل کنندران. مشارکت رردید نیینفر ت  20شونده مصا به

 کهبود  اف هیسات ارمهین ۀمصا باطالعا ،  یآورجمع زاروپرورش بودند. ابدر آموزش هیعال ال یتحص یو دارا یاس ان

، هامصا بهم ن  یاب دا با مرور و بازنگر ،هااف هی لی. در تحلدیمح وا اس فاده ررد لیها از روش تحلداده لیجهت تحل

  ۀ مؤلف  2که  ند نشان داد هااف هی ،یو کدرذار لیوتحلهیتجزب د از  ۀدر مر ل . اس برا  شدند دارام نو عبارا   میمفاه

بدین د. نآباد دارشهر ترم ییمدار  اب دا رانیمد یرا بر توانمندساز ریتأث نیش ریب «یو عوامل فرد یعوامل سازمان»

 یتوانمندساز  ی اصل از مصا به، الگو   لیوتحلهیو تجز  یتوانمندساز  ۀنیشیپ  ق،یتح   ینظر  یمح ق براسا  مبان  ترتیب 
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 بهبود   به  شدهارائهکه فرصت   ررفت   جهیپردات ه و ن   رانیمد  یبالندر   یهابرنامه  یابیبه ارز(  2015)  الردیرا ارائه نمود. ه

 د.ندار رانیمد یرا بر بالندر  ریتأث نیش ریب یرهبر یهامهار پژوهش و  ،یریادر یآموزش، 

 یازهاین ازجملهعامل  15ها آن .کردندی مدار  عمان را بررس رانیمد یبالندر  یازهاین ،(2015) یابرآلو  نیهوس

را  یآموزش را ییدر جهت الزاما  و تغ رانیمد یا رفه یمدل مناسب بالندر  یطرا   ،یتحول یرهبر ،یآموزش یرهبر

 .کردند ییشناسا رانیمدی بالندر  ازین نیتریضرور عنوانبه

 مانند  یمهم  یهامؤلفهمدار ، ن ش    رانیمد  یتوانمندساز  اب اد  ییباهدف شناسا  یدر پژوهش  (2006)  نگیو جرل  ت یاسم

مدار   رانیمد یرا در توانمندساز ریدانش و مهار ، اس  الل و تأث ،ت یو موق منزلت  ،یا رفهرشد  ،یسازمیتصم

 .دادند قرار دییمورد تأ ییاب دا

 

 پژوهش یشناسروش

مدار   رانیمد یشنات روان یتوانمندساز ۀمؤلف یین مطال ه به دنبال شناسایه پژوهشگران در اکنیبه اتوجه 

 ؛ار ررف ه شودک به  موردنظر  ۀدر جام   دنتوانیم  پژوهشج  ین ا  ،پس از اتمام کارو    بوده  شهرس ان مشهد  وپرورشآموزش

 ۀی)نظر یتئور رراندداز روش  هادادهت یتوجه به ماهن با ی. همچنباشدمی یاربردک ن پژوهش ازلحاظ هدف یلذا ا

مدیران و نببگان ) وپرورشآموزشتبرران  شامل پژوهش نیا کنندرانمشارکت . رردید( اس فاده یانهیزم

 یریر نمونه کههس ند کنکور(  باالتر ۀک اب و رتب ف یتأل ،آیا آی ،دارای م اال  علمی و پژوهشی وپرورشآموزش

 یهاپژوهش ه در ک است  یردیکرو ی. اشباع نظرصور  ررفت یتا  د اشباع نظر یهدفمند و رلوله برف صور به

 هک افت یادامه  ییتا جا هادادهاشباع  ۀن ط  اضر، . در پژوهششودیماس فاده  یریر نمونهت یفاک ن ییت  یبرا یفکی

پس   ت یدرنها  .ندینماینمار  کرا آش  یاهزتانش  ید بیجد  یهاداده  هک رر م وجه شدند  کم  یهاسؤالدن  یپژوهشگران با پرس

همچنین د.  ی اصل ررد  هاداده ه بود، اشباع  یدق  60تا    45مصا به    هر  زمانمد ن  یانگیم  طوربهه  ک مصا به    18از انجام  

مدار    رانیمد یشنات روان یتوانمندساز" ن سؤال بازیدر اب دا با ا .شده اس فاده اف هیسات ارمهین یهامصا بهاز ابزار 

در ادامه عوامل درونی و بیرونی مورد . شدشروعبحث  "است؟ ییهایژر یوچه  شامل شهرس ان مشهد وپرورشآموزش

 :از اندعبار  هک صور  ررفت  یاقدامات هادادهاع بار  یبررس یبرا ررف ند.پرسش قرار 

ل یبرداشت و تحل قرار ررفت تا کنندرانمشارکت ار یدر ات  شدهییشناسا یینها یهام ولهو  هااف هیاز  یببش (1

  .ندینما یپژوهشگر را بررس

ل یتود را در تصوص تحل یتبصص ار دو تن از م بصصان قرار ررفت تا نظریدر ات  هاج آنیو ن ا هادادهل یتحل (2

  .نندک ان یج بیو ن ا هاداده

پژوهشگر   لهیوسبهتوسط پژوهشگر اول    هایرذارنامو    دهندهلیتشک  یهام وله،  هایکدرذارنان از  یاطمسب  ک جهت   (3

 . به دست آمد درصد 91 ،ن دویب ییایه پاک قرار ررفت  ینیدوم مورد بازب

با  هامصا به اصل از  یهاداده لی. تحلانجام شد یبردارادداشت ی ،هامصا بهاز  هااف هید یش تائیافزا منظوربه (4

 ررفت.  صور  مؤلفهل یرد تحلیکرو
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 است:  یضرورنکا  ذیل  ، توجه بهمؤلفهل یرد تحلیکدر اس فاده از رو

نگارش  بدین ترتیب  .انجام شود ست یبایمند یان فرآیه در پاک  یببش نه ؛است  مؤلفهل یتحل  نفینگارش، ببش ال (1

 ابد.یند ادامه یفرآ یو در تمام شدهذآغازل یدر رام نبست تحل ست یبایم

ند یه فرآکبل  ؛ستین  یب د  مر لهبهمر له  ی رذار از  شامل  یند تطیفرآ  ی   مؤلفهل  یند تحلیه فرآک د توجه داشت  یبا (2

 باشد.میل  یتحل  ان مرا ل مب لفیا رو به ع ب می  جلو روبهت  کمس لزم  ر هک است    یبازرش   یندیفرآ  مؤلفهل  یتحل

 ینیبازب ،هامؤلفه جووجست ، هیاول یدهاک اس برا   ،هادادهبا  ییآشنا رامِ 6شامل  مؤلفهل یند تحلیفرآ یکل طوربه 

 صور  نیا به مؤلفه لیتحل روش از اضر   پژوهش در .است  رزارش هیتهو  هامؤلفه یرذارنامف و یت ر ،هامؤلفه

 ییشناسا مشابه یدهاک  و شروع یدرذارک  ،پژوهش هدف به توجه با و  هامصا به م ن مرور با اب دا هک  شد اس فاده

 یلک  و  هیاول میمفاه موضوع، ا یادب یبررس با اب دا هک  م نا نیبد د؛بو  یبررش  و رفت  صور بهییشناسا ند یفرآ .شدند

 تر یجزئ و دیجد میمفاه شدنمطرح و هامصا به یبررس  با سپس و اس برا   رانیمد  یشنات روان  یتوانمندساز  رامونیپ

 هر  یدهاک  درون از  . همچنینشدند ان باب هیاول یدهاک  مشابه، یدهاک  براسا  ادامه در .شد، مراج ه ا یادب به مجددا 

 یبنددس ه و ییشناسا یاصل یهاتم  و یفرع یهامؤلفه   ،یموردبررس موضوع از پژوهشگران ک در و شهود براسا   وزه

 .شدند

 

 پژوهش یهاافتهی

اب دا نکا  کلیدی مربوط به هر  .اقدام شد یتئور ررانددبراسا   هاداده لیوتحلهیتجزجهت پژوهش در ببش کیفی 

 صور به ین مصا به  یهایبردارادداشت ی و شدهضبط ۀاز طریق روش دادن به مصا ب اف هیسات ارنیمه ۀمصا ب

 یبنددس هدر ادامه با  رردید.نکا  کلیدی و اساسی از داتل مصا به اس برا   همچنین ند.شد یرذارعالمت مک وب 

 یرذاربرچسب اصطال ا   درنهایت  ررفت.الزم انجام  یرذاربرچسب ، یا رفهنکا  کلیدی در قالب اصطال ا  

 هامؤلفهدر قالب اب اد و    ،داش ند  باهمکه    یسازماندهی و براسا  ارتباط و تناسب  ،در قالب جدول  ،شوندهمصا بهشده هر  

 شدند. یبنددس ه

 تشابها  براسا  باشد. این مواردمی مورد 140 ،رارکت بدون  یدهاک  هارره ت داد مجموع هک  دنددا نشان پژوهش  جین ا

 موضوع از پژوهشگران کدر و شهود براسا  ند.شد اس برا  (کمش ر یکدها) رره 124 و ت داد بکیتر یمفهوم

 (رویکردهای سات اری و رویکردهای مدیری ی)اصلی  ۀمؤلف 2  قالب  در هاآن ،ک اش را وجه به توجه با و یموردبررس

 دهندهلیتشکو فرعی   یاصل هایمؤلفه ادامه در .(1جدول ) شدند یبنددس ه یدرت  رره قالب  در یفرع ۀمؤلف 10و 

 .اندشده انیب شهرس ان مشهد وپرورشآموزشمدار   رانیمد یشنات روان یتوانمندساز
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 شهرس ان مشهد  وپرورشآموزش  رانی مد یشنات روان  یتوانمندساز یهامؤلفه  ییشناسا: 1جدول  

 کدگذاری محوری یانتخاب یکدگذار

 یفرع یهامقوله  یاصل یهامقوله  محورۀ دیپد

    

توانمندساز
 ی

روان 
شنات 

 ی
 

 یسات ار یکردهای رو

 ت امل و ارتباطا 

 آموزش 

 شناتت مجموعه 

 

 

 

 ی  ی ری مد یکردهای رو

 س  ی ر رشی پذ

 فرهنگ سازمانی

 ها یریرم یتصممشارکت در 

 ی کار ۀتجرب

 ی مداراتالق شبصی ی و  یهایژری و

 مسئلهی  و  ل اتتفکر سیس م

 انگیزه و عالقه 

 

 یساختار یکردهای اول: رو همؤلف  •

. در باشندمی  ررذاریتأث  رانیمد  یشنات روان  یم بر توانمندسازیمس    صور بهه ک اشاره دارد    ییارهاک به سازو  مؤلفه  نیا

 3دها ک ن یاز درون ا شناسایی رردید که ک د مش رک  46 ،یزان تشابه مفهومیبراسا  مل مصا به یپس از تحل مؤلفهن یا

 . نداق با  شد «وعهت امل و ارتباطا ، آموزش، شناتت مجم» یفرع ۀمؤلف

 

 اول: تعامل و ارتباطات یفرع ۀمؤلف  •

ل یپس از تحل مؤلفهن یاست. در ا رانیمد یشنات روان یتوانمندساز یهاشاتصم یر مس  یبر تأث یمب ن مؤلفه نیا

 ؛یببشارتباطا  برون(  2)  ؛یببشارتباطا  درون  یندهایفرآ(  1)  اند ازکه عبار   شدند  ییشناسا  دک   15ت داد    ،هامصا به

 (6؛ )ازمانس یت همکاران و اعضایا م( 5) ؛یران عالیمد یو روان یرو  یبانیپش ( 4؛ )کار با کارکنان ییتوانا( 3)

کارکنان و  نیب یفرهنگ مشارک  (8؛ )یعادالنه از توانمندساز یابیارز (7؛ )یاز توانمندساز یسازمان نیقوانت ی ما

 (11؛ )یمهار  هماهنگ  (10؛ )در کارکنان  زهیانگ  جادیا  (9؛ )و درک م  ابل از رف ارها  یشناتت رف ار سازمان  (8؛ )رانیمد

از  یسازمان نیت قوانی ما (13)زمانسا یت همکاران و اعضای ما (12؛ )یران عالیمد یو روان یرو  یبانیپش 

  .درک م  ابل از رف ارها (15؛ )یشناتت رف ار سازمان (14؛ )یتوانمندساز
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 دوم: آموزش یفرع ۀمؤلف  •

  د ک  23ت داد  ،هامصا بهل یپس از تحل مؤلفهن ی است. در ا رانی مد یشنات روان  یم توانمندسازیر مس  یبر تأث یمب ن مؤلفه نی ا

آموزش  ( 3) ؛تی ری آموزش بهبود مد ( 2) ؛یتوانمندساز ینظر یهادوره ( 1) اند ازعبار ها برتی از آنشناسایی شدند که 

( 6) ؛بدو ان صاب یهاآموزش( 5) ؛یتوانمندساز یعمل یهاکارراه (4) ؛یم نو  یو ت ال یو ادارک یانسان ،یفن یهامهار  

( 7)  ؛یدانش و مهار  منابع انسان  ییسطح توانا  شیافزا  قیاز طر   ویانس   یانسان  ۀیسرما  یفیارت اء سطح ک آموزش جهت  

 ؛مشاغل  انیم صد  یهامهار دانش و    نش،یبۀ  توس   قیتدما  از طر  ارائهدر    ییو کارا  یاثرببش  شیآموزش جهت افزا

 ی عموم  یهایآراه  ۀو توس   یاسالم  یهاارزشنسبت به    یسطح باور و اع  ادا  منابع انسان  شیجهت افزا  آموزش(  8)

 ( 10؛ )یمهار  و نگرش منابع انسان  و ارت اء سطح دانش، یروزآمدساز  (9؛ )یو اج ماع  یدر اب اد مب لف فرهنگ  هاآن

کارمندان  یسازآمادهجهت  آموزش (11)؛ ی یریمد فیو وظا هان ش مؤثر یفایا برای رانیمد یآموزش توانمندساز

 (13؛ )اریض ات یتفو یسازمان آموزش (12؛ )دیجد یهان ش رشیپذ ایباالتر و  یشغل یهاردهان صاب به  در  ویانس 

؛ زا یشناتت تجه( 16؛ )ال یشناتت سات ار و تشک( 15؛ )ندهایشناتت فرا( 14؛ )دهیچیپ یسات ار سازمانشناتت 

آموزش  (20؛ )ت یریآموزش بهبود مد (19؛ )یتوانمندساز ینظر یهادوره (18؛ )و اصطال ا  میبا مفاه ییآشنا( 17)

و ارت اء سطح  یروزآمدساز ،یوانمندسازت یعمل یهاکارراه (21؛ )یم نو  یو ت ال یو ادارک  یانسان ،یفن یهامهار 

؛ ی یریمد فیو وظا هان ش مؤثر یفایجهت ا رانیمد یآموزش توانمندساز (22؛ )یمهار  و نگرش منابع انسان دانش،

 د ی جد یهان ش  رشیپذ ایباالتر و  یشغل یهاردهان صاب به  در  و یکارمندان انس  یسازآمادهآموزش جهت ( 23)

 .شدند ییشناسا

 

 سوم: شناخت مجموعه یفرع ۀمؤلف  •

 ،هامصا بهل  یپس از تحل  مؤلفهن  یاست. در ا  مشهدشهرس ان    وپرورشآموزش  یسازماندرونبر شاتص    یمب ن  مؤلفه  نیا

؛ م مرکز یشناتت سات ار سازمان (2؛ )ازیموردن یشناتت منابع انسان( 1) اند ازکه عبار  ندشناسایی شدد ک  7ت داد 

؛ اطالعا  و ارتباطا   یکاربرد فناور  (5؛ )دانشگاه  یمشتطو    سات ار(  4؛ )دانشگاه  ت یمأمور، اهداف و  اندازهاچشم  (3)

 من طف. یسات ار سازمانشناتت  (7)؛ شنهادا ینظام پ (6)

 

 یتی ری مد  یکردهای دوم: رو یاصل هایهمؤلف  •

مشهد شهرس ان  رانیمد یشنات روان یم بر توانمندسازیمس   صور بهه ک اشاره دارد  ییارهاکبه سازو مؤلفه نیا

و از شناسایی  ک د مش رک  78 ،یزان تشابه مفهومیبراسا  م و هامصا بهل یپس از تحل مؤلفهن یررذار است. در ایتأث

 .نداق با  شد یفرع ۀمؤلف 7دها ک ن یدرون ا
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 (ی ی ری مد یکردهای رو) دوم  یاصل یهامؤلفه   :2جدول  

 باز یکدگذار کدگذاری محوری

 میمفاه یفرع ۀ مقول یاصل ۀ مقول
ی رو

کا
ا

رده
اا

م ی
دا 

ای 
ی ر

اا 
 ی 

 

 

 

 

 س  ی ر رشی پذ

 داش ن توکل 

 بودن  ری پذان طاف 

 س  ی ر تی ری با مد یو همراه رییبرتورد مثبت با تغ

 س ی ر   تی ری و مد رییتغ یو برقرار یراهبر

 و نشان دادن شجاعت در کار  س ی مداتله در ر

 ی ری پذس  ی ر تیمیا سا  صداقت و صم

 یپرور نیتوانایی جانش

 رییاس  بال از تغ

 ی ری پذس ی ر

 

 

 یفرهنگ سازمان

  یفرهنگ بوروکرات

 یسازمان تی هو

 جی تمرکز بر ن ا

 ران ی از مد تی  ما

 یفرهنگ اس بداد

 

 

 

 

 ها یریرم یمشارکت در تصم

 اطالعا  درباره عملکرد سازمان 

 یعملکرد سازمان یپاداش بر مبنا

 مؤثر بر جهت سازمان ما یقدر  در اتذ تصم

 مؤثر بر عملکرد سازمان ما یقدر  در اتذ تصم

 تودرردان  یهارروه

 توس ه و بهبود عملکرد 

 ی شغل تی و رضا تیا سا  امن

 ت یمسئول  رشی ت هد و پذ

 سازمان ما ی مشارکت کارکنان در تصم

 

 

 

 کاری  ۀتجرب

 تدما   تیفیارت ا ک

 سییدانش زبان انگل

 تارجی یهاارتباط با بان   یمهار  در برقرار

 مدیران  یتوانمندساز یمنابع و امکانا  مالی برا

 مدیران یتوانمندساز یالزم برا یافزارهاو نرم زا یتجه

 یریرم یتصم اریتفویض ات 

 ی ایی مدیران ارز رفه یری پذس ی ر
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 کدگذاری باز محوریکدگذاری 

 مفاهیم مقولۀ فرعی مقولۀ اصلی
ی رو

اکاردهاا
 ی

ماد
ی 

ی ار
اا 

 ی 

 

 

 

 

 

 کاری  ۀتجرب

 مهار  در انجام مذاکره 

 مدیریت اق ضایی

 اطالعا   یشناتت از فناور

 اطالعا   یفناور تیامن

 سازمان  یهاهدف  نییت 

 اس  الل عمل مدیران 

 سازمانیتسهیل ارتباطا  

 مدیری ی ۀدارا بودن تجرب

 داش ن ساب ه کار

 دانش مدیری ی

 آراهی به علم مدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شبصی یهایژری و

 ی مداراتالق و  

 بودن مدیران  روپاسخ

 نگرش جهانی داش ن

 ا سا  برتری شبصی ی

 قابلیت رهبری و مدیریت 

 کارهای دشوار ا سا  توانایی انجام 

 ی ارتباطی و اج ماعیهاییتوانا

 ا سا  توداثرببشی 

 ی اس راتژی هاییتوانا

 ا کاره درستا سا  قابلیت انجام 

 هاا سا  توانایی رویارویی یا چالش

 انگیزۀ مالی مدیران

 ی مدیران رمالیغ ۀانگیز

 روابط انسانی 

 ت هد سازمانی

 شغلیرضایت 

 یریرم ی تصمعدالت در 

 ی مدیر ا رفه اتالق 

 اولویت منافع سازمان بر منافع شبص

 اع ماد به کارکنان 

 و  ل مسئله سیس ماتی کر تف
 به سازمان  ی نگاه اس راتژ

 همکاری ۀ یرو  یری پذب یآس ت یا سا  موق 
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 کدگذاری باز کدگذاری محوری 

 مفاهیم مقولۀ فرعی مقولۀ اصلی
  

ی رو
اکاردهاا

 ی
ماد
ی 

ی ار
ا ا

 ی 
 

 

 

 و  ل مسئله سیس ماتی تفکر 

 ا سا  مؤثر بودن یا سا  سازرار

 رییادری به  اقیاش 

 و  ل مسئله لیتحل

 ی ادراک یهامهار  

 به سازمان  ی نگاه اس راتژ

 و  ل مسئله لیتحل

 ی مهار  ادراک

 و تشنودی از کار راهه  یشغل یسازیغن و عالقه  زهیانگ

 نفسو عز   زشیانگ جادی ا

 ران ی به مد دن یا  رام و اع بار ببش

 نظام پرداتت و پاداش 

 ییو تودشکوفا یتودباورنفس و عز  

 یابی و تودارز  یتودکن رل ،یری پذان طاف 

 ی عمل و تودمب ار یآزاد

 بودن در اطالعا   میو سه یمشارکت رروه

 ط یعالقه به کار در مح

 

 

 یریگجهینت و بحث

  مؤلفهمدیران؛ این  یشنات روانتوانمندسازی  ۀر پاسخ به وض یت موجود در زمین( د2طبق اطالعا  جدول شماره )

 رشیپذشامل )مدیری ی  یهامؤلفهمطلوبیت در تصوص  عدم وجود الزم به ذکر است که .مطلوب رزارش شد نسب ا 

  تفکر ، یمداراتالقو  ی یشبص یهایژر یوی، کار ۀتجرب، هایریر میتصمدر  مشارکت ی، سازمان فرهنگ، س یر

 قرار ریرد. بررسی الزم  که باید مورد بررسی بیش ر باشدمی مواردی ازجمله و عالقه زهیانگ، مسئلهو  ل  سیس ماتی 

 اند از عبار  رانیمد یتوانمندساز در عوامل موردتوجه نیش ریب. باشدیمدر جهت توانمندسازی مدیران مناسب 

ران یمد یو روان یرو  یبانیپش  (4؛ )کار با کارکنان ییتوانا( 3؛ )یببشبرون ارتباطا  (2؛ )یببشارتباطا  درون(1)

عادالنه از  یابیارز (7؛ )یاز توانمندساز یسازمان نیقوان ت ی ما (6؛ )سازمان یهمکاران و اعضا ت ی ما (5؛ )یعال

؛ و درک م  ابل از رف ارها یرف ار سازمان شناتت  (9؛ )رانیکارکنان و مد نیب یمشارک  فرهنگ (8؛ )یتوانمندساز

همکاران   ت ی ما(  13)  ؛یران عالیمد  یو روان  یرو   یبانیپش   (12؛ )یهماهنگ  مهار   (11؛ )در کارکنان  زهیانگ  جادیا(10)

؛ و درک م  ابل از رف ارها  یرف ار سازمان  شناتت   (15؛ )یاز توانمندساز  یسازمان  نیقوان  ت ی ما  (14؛ )سازمان  یو اعضا

و  یو ادارک  یانسان ،یفن یهامهار  آموزش (17؛ )تیریبهبود مد آموزش (16؛ )یتوانمندساز ینظر یهادوره (15)

سطح  جهت ارت ا آموزش (20؛ )بدو ان صاب یهاآموزش (19؛ )یتوانمندساز یعمل یهاکارراه (18؛ )یم نو  یت ال
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 شیجهت افزا آموزش (21؛ )یدانش و مهار  منابع انسان ییسطح توانا شیافزا قیاز طر  و یانس  یانسان ۀیسرما یفیک 

جهت  آموزش(22؛ )مشاغل انیم صد یهامهار دانش و  نش،یب ۀتوس  قیتدما  از طر ارائهدر  ییو کارا یاثرببش

آنان در اب اد  یعموم یهایآراه ۀو توس  یاسالم یهاارزشنسبت به  یسطح باور و اع  ادا  منابع انسان شیافزا

 آموزش (24؛ )یمهار  و نگرش منابع انسان و ارت ا سطح دانش، یروزآمدساز (23؛ )یو اج ماع یمب لف فرهنگ

 در  و یکارمندان انس  یسازآمادهجهت  آموزش (25؛ )ی یریمد فیو وظا هان ش مؤثر یفایجهت ا رانیمد یتوانمندساز

 شناتت  (27؛ )اریض ات یتفو  یسازمان آموزش (26؛ )دیجد یهان ش رشیپذ ایباالتر و  یشغل یهاردهان صاب به 

 (31؛ )زا یتجه شناتت  (30؛ )ال یسات ار و تشک شناتت  (29؛ )ندهایفرا شناتت (28؛ )دهیچیپ یسات ار سازمان

و   یروزآمدساز  (34؛ )ت یریبهبود مد  آموزش  (33)  یتوانمندساز  ینظر  یهادوره  (32؛ )و اصطال ا   میبا مفاه  ییآشنا

 د دوم که شامل رویکردهای مدیری ی اسا  ن ایج بُبر . همچنینیمهار  و نگرش منابع انسان (35؛ )ارت اء سطح دانش

، هایریر م یتصمدر  مشارکت ی، سازمان فرهنگ، س یر رشیپذ اند ازبار ع، بیش رین عوامل موردتوجه این باشدیم

 .مسئلهو  ل  سیس ماتی  تفکر، یمداراتالقو  ی یشبص یهایژر یوی، کار ۀتجرب

-فوق_یزشیانگ  ی،کیتکن_ی یریمد  کردیرو  5در  اب دایی    مدار   رانیمد  یتوانمندساز  جهت (  1397همکاران )محمدی و  

 ی ابرآلو  نیهوس .دیررد نیتدو یارتباط_یو سات ار یفراشنات _یشنات ی، و م نو  یشبص یهایتوانمند ی،زشینگا

 یازهاین ازجملهعامل  15 ها توانس ندقرار دارند. آنی بررسمورد مدار  عمان را  رانیمد یبالندر  یازهایننیز ( 2015)

را  یآموزش را ییدر جهت الزاما  و تغ رانیمد یا رفه یمدل مناسب بالندر  یطرا   ،یتحول یرهبر ،یآموزش یرهبر

 پژوهش  اضر همسو است. هاییاف هبا  هایاف ه نکه ای کنند ییشناسا رانیمدی بالندر  ازین نیتریضرور عنوانبه

 باشند: به شرح ذیل می انیدانشگاه فرهنگ یابینظام ارزش یالمللنیب یاس انداردها یاع بارسنجپیشنهادا   

مدار   رانیبا مشارکت مد وپرورشآموزشمدار   رانیمد یشنات روانجهت توانمندسازی جامع  ۀبرنام نیتدو (1

 ارشد رانیمد جانبههمه ت یو  ما

 رانیمد توانمندسازی کنندهلیتسهم ررا  ونیقوان ب یتصو  (2

 توانمندسازی یهابرنامه یالزم جهت اجرا ۀات صاص بودج (3

 مدار  رانیان صاب مد ندیدر فرآ افراد ۀبال و  ییهایژر یوو  هامهار توجه به  (4

 رانیمد ازیموردن یهامهار با توجه به  یو کارراه یآموزش یهاسرفصل نیتدو (5

 وپرورشآموزشتوانمندسازی مدیران  یهابرنامه ارائهتنوع در  (6

 یشنات روانتوانمندسازی  یهابرنامهجهت شرکت در  زهیانگ جادیا (7
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