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 چکیده

با  ییمعلمان ابتدا یتوانمندساز یانجیعملکرد بر بهبود عملکرد با نقش م یابیارز ریتأث یبررسبا هدف پژوهش حاضر 

 شهر ییابتدا مدارس معلمان ۀیکل متشکل است از یآمار ۀ. جامعدیانجام گرد یاز نوع همبستگ یفیروش پژوهش توص

 یریگ روش نمونه (1971و مورگان ) یکرجس ۀحجم نمون نیینفر که با استفاده از جدول تع 200با تعداد  دانزاه

(، 2003) تزریاسپر یتوانمندساز ۀپرسشنام از هاداده ی. جهت گردآوردینفر محاسبه گرد 200حجم نمونه  ،یسرشمار

 ییروا .دی( استفاده گرد2008بهبود عملکرد سونگ ) ۀ( و پرسشنام1393رباط ) یعملکرد زارع یابیارز ۀپرسشنام

، 0/ 769 ب یکرونباخ به ترت یآلفا ب یبراساس ضر هاپرسشنامه ییایپاگرفت و قرار  دییمورد تأ هاپرسشنامه ییمحتوا

 بیشامل آزمون ضر یو استنباط یفتوصی آمار سطح دو در هاآنحاصل از  یهاداده. دیبرآورد گرد 0/ 712و  0/ 811

 یهاافتهیصورت گرفت.    LISREL8.8و    SPSS23  یافزارهانرم  قیاز طر  یو مدل معادالت ساختار  رسونیپ  یهمبستگ

عملکرد بر  یابیعملکرد بر بهبود عملکرد و ارز یابیکه ارزند نشان داد یاز مدل معادالت ساختار آمدهدست به

کمتر از  یتوانمندساز قیعملکرد بر بهبود عملکرد از طر یابیارز میرمستقیغ ریتأث ؛ لیکندارد میاثر مستق یتوانمندساز

 باشد.میآن  میمستق ریتأث

 یتوانمندساز، بهبود عملکرد، عملکرد یابیارز :کلیدی واژگان
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 مهمقد

جامعه، حفظ و نگهداری نیروی انسانی  ،بازار کار توان بهکنونی می در شرایط رقابتی هاسازمانهای ترین نگرانیاز مهم

بنای مهمی برای رساندن سازمان به سنگ ،نیروی انسانی باشد کهاین مسئله بدان دلیل می؛ اشاره کرد ماهر و توانمند

 یهاتخصص   ،دانش  سازمان به  (. بقاء و کارآمدی2019،  2ژوانگ و هوان؛ دای2018،  1است )هاردن و همکارانش  اهداف

نیروی  به لحاظ تربیت  وپرورشآموزشسازمان  در این راستا بستگی دارد. یمنابع انسان یهامهارتو  هاییتوانامتنوع، 

دارد.   یمعلمان بستگ  نوع عملکرد این سازمان به عملکرد  البته  انسانی مورد نیاز جامعه از جایگاه واالیی برخوردار است.

 هانظام ییسطح کارا ارتقاءدر  یشتریسهم ب ؛برخوردار باشند یترشیب یو توانمند یستگیشا ،یهر چه معلمان از آمادگ 

مؤثرترین عامل در و    نیترمهممعلمان،  ( معتقد است که  2014)  3سالیسو  (.1397  ،و همکاران  وشانی)آدرن  خواهند داشت 

آموزان و اعمال هدفمند در سازمان، مسئول پیشرفت تحصیلی دانش ،در برابر عملکرد شغلی خود بوده که مدرسه

معلمان نقش  ،در نظام آموزشی موفق به نظام آموزشی آن وابسته است. ۀ اول. پیشرفت یک کشور در مرحلباشندیم

 ؛وابسته است  هاآن  تدریس معلمانِ ۀآموزان به اثربخشی نحو حیاتی دارند و اعتقاد بر این است که عملکرد خوب دانش

وظایفی   صورتبهعملکرد شغلی معلمان  .  است   وپرورشآموزشسازمان  در    ائلمسترین  عملکرد شغلی معلمان از مهم  لذا

. ردیگ یمصورت به اهداف سازمانی  یابیدست  جهت خاصزمانی  ۀدور و مدرسهتعریف شده که توسط معلم در یک 

 نیترمهمباال بیانگر اثربخشی و کیفیت تدریس و آموزش در مدرسه است. بدون تردید معلمان از  عملکرد شغلی

و  )سالمت  افتدیماز کار  هاآنبدون وجود نظام آموزشی  . درواقعروندیمشمار جامعه به  ۀمتخصصان برای آیند

 ییافزاهم  یروینباعث ایجاد    هاسازمانبهبود مستمر عملکرد    لذا  ؛(209:  2014،  5؛ چینومونا و سانداد72:  2013،  4همکاران

 مفهوم  (.1398و همکاران،    یسازمان شود )نظر  یرشد، توسعه و تعال  ۀبرنام  بانیپشت  تواندیم  روین  نیکه ا  شودمی  یبزرگ 

. دنریگ یماساس آن شکل  بر  تیریمد  فیاز وظا  یاریبس  زیرا؛  رودیمشمار  به  ت یریمدبحث  در    نیادیبن  میعملکرد از مفاه

 یعملکرد سازمان. (2015 ،6و همکاران )وانگ دید هاآنعملکرد  ۀنییدر آ توانیمسازمان را  تیموفق دیگر به عبارت

 فیتعر یبه اهداف فراسازمان یابیدست یبرا ییهاییتوانا کسب وبه اهداف خود  دنیرس یسازمان برا ییتوانا عنوانبه

  (.2019، 7و همکاران وایبا کیاست )تاندشده

 یروین ت یمعلمان، تقو  ژهیوبه یانسان یروین ۀجامع یبا توجه به گستردگ  وپرورشآموزشاز مسائل عمده در نهاد  یکی

کارکنان  یهازهیانگو  هاییتوانا، هامهارتباالبردن دانش،  عبارت است از یانسان یروین تیتقو مفهوم  .است  یانسان

ران، او همک  ی)نظر  شدمیسر خواهد  ،معلمانسازی  توانمند  ۀیدر سا  شرفت یپ  نیا  . البتهسازمان  نیمعلمان شاغل در ا  ژهیوبه

دراصل ست. ا در محیط کاری پویا بهبود عملکرد شغلیراهکارها برای  نیترمهمیکی از  یتوانمندساز (.1398

دانشی یک سازمان،  ۀیسرما نیترمهم. نیروی انسانی شودیمتوانمندسازی باعث ایجاد نگرش مثبت در رفتار معلمان 

(. 1395)نیک پور،  دیآیم حساببهمنبع خالقیت در سازمان  عنوانبه روازاین؛ است  وپرورشآموزشسازمان  ازجمله
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بر  یتوانمندساز؛ زیرا توانمند هستند یکه از نظر روان یانسان یمنابععبارت است  یمهم سازمان ۀیاز منابع اول یکی

در سازمان   یعاطف  یتیحما  طیمح  جادیفرد و ا  یخودکارآمد  ت یباعث تقو . توانمدسازی سازمانی  تمرکز دارد  یخودمختار

که کارمندان بتوانند در سازمان  شودیمباعث  همچنین(. 2017، 2و همکاران ساک  ؛2007 ،1و همکاران نی)بورد شودیم

 ی طیکه مح ییهاسازمان افتندی( در2019) 3نگیو س نگیسباشند.  یمؤثرترمنابع  ،یتعامل با ساختار سازمان قیاز طر

 ؛باشندمی یسازمان یمطلوب در قالب رفتار شهروند جیبه نتا یابیدست شاهد ،کنندیمکارکنان خود فراهم  یتوانمند برا

مثبت و  یکار طیمحآوردن باعث فراهم کهمثبت دارد  ریکارکنان تأث یسازمان یبر رفتار شهروند یتوانمندسازدرواقع 

 ی که از نظر روان یکارکنان ندنشان داد یقاتیمطالعات تحق اکثر (.2017 ،4)جو و جو شودیم کارکنانعملکرد  شیاافز

  ران یمد دییأرا دارند که بدون ت ازیامت نیا یاز نظر روان توانمند ی. کارمندانکنندیمکمتر سازمان را ترک  ،توانمند هستند

ترک خدمت را کاهش  صدق حالنیدرعو  دهدیم شیکارکنان را افزا ت یکه رضا یسرپرست ؛ مانندکار کنند یخوببه

ابزار   توانمندسازی  اما  ؛دندر سازمان نامشهود باش  یتوانمندساز  یامدهایپممکن است که    البته  (.2018،  5)القاتاونه  دهدیم

ها توانمندتر کردن کارکنان توسط سازمان گرید عبارت به. باشدمی توجه مورد هاسازمان شتریاست که در ب یقدرتمند

 رایسازمان را پذ  یهاارزش  یشتریبا رغبت ب  کارکنانخواهدبود؛ زیرا در این صورت    یمثبت سازمان  جینتا  دادنرخ  باعث

کرده و  یشترینسبت به شغل خود احساس غرور ب ،هرچه کارمندان تواناتر باشند طبق گزارشات پژوهشگران. شوندیم

و بهبود  نفساعتمادبه ،یاثربخش شیباعث افزا یتوانمندساز .دداشت خواهن ت یاز سازمان فعال یعضو مهم عنوانبه

 توانمندی عملکرد مدارس، جهت بهبود لذا ؛(2017، 6)آکگوندوز و بارداکوگلو شودیم یانسان یروین یعملکرد شغل

 یهات یظرف ،در تمام جهات رشد کنند. توانمندسازی باید افزایش یابد یا به عبارت دیگر توانمندی معلمان بایدمعلمان 

  .گذاردیمدر اختیار  (شودینمکه از آن استفاده کامل )توانایی انسانی  ۀاز سرچشم یبرداربهرهرا برای  یابالقوه

امکانات و منابع  سازیبهینهافزایش سطح  منظوربهکه  یاز اقدامات و اطالعات یامجموعه عبارت است از بهبود عملکرد

. بهبود مستمر عملکرد ردیگ یمتوأم با کارایی و اثربخشی صورت که اقتصادی  یاوهیشبه هاهدف در جهت دستیابی به 

، رشد  ۀپشتیبان برنام  تواندیمکه    شودمی  ییافزاهم نیروی عظیم    باعث ایجاد  اجتماعی  ۀتوجه به سرمای  ۀدر سای  هاسازمان

 یابیدست  زانیم  یابیارزبه  عملکرد    یابیارزهمچنین مفهوم    (.2017،  7تعالی سازمان شود )ادونی  یهافرصت توسعه و ایجاد  

 یریگ اندازهانتقال نظرات و  عبارت است از    یستمیس  نیهدف از استقرار چن  شود.، اطالق میشدهنییتع  شیبه اهداف از پ

 منظوربه یهر سازمان رونیازا(. 1397 ،یو قادر یریام یحاصل از مصرف منابع )پاشاپور، بزرگ  جیو نتا هاستاندهبه 

مبرم دارد   ازین  یابیارز  نظامبه  ا،یو پو   دهیچیپ  یهاطیمحدر    ژهیوبهخود    یهات یفعال  ت یو مرغوب  تیوبمطل  زانیاز م  یآگاه

منظور از کمیت و کیفیت آن پی برد.  ،عملکرد شغلی ۀبه نحو  توانیمز طریق ارزیابی عملکرد ا(. 2018، 8)هوفر و ناوه

رسمی مورد بررسی  طوربهو شده معین  خاصی آن کار معلمان در فواصل ۀلیوسبهاست که  یفرآیند ،ارزیابی عملکرد

و  هابهبود عملکرد آن جهت  انگیزه باعث ایجادکارکنان و معلمان و اعطای پاداش به . شناخت ردیگیمو سنجش قرار 
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و  )یزدانی باشدکارکنان میعلل اصلی ارزیابی عملکرد  ازجمله حل مذکورذکر است که راهشود. قابلمی سایر معلمان

 به اهداف دنیرسمسیر کارها و  شرفت یپ زانیاز م یو کسب آگاه یبدون بررسباید توجه شود که  (.1396، همکاران

و  شدهنیتدو یهااست یس یاجرا زانیسازمان، کسب بازخورد و اطالع از م یروشیپ یهاچالش یی، شناساسازمان

 .(1398، ی و همکاران)نظرشدنخواهد سریدارند، بهبود مستمر عملکرد م اجیود احتبکه به به یموارد ییشناسا

مطرح  ریناپذاجتناب یامر ۀمنزلبه یمحرز شده که در هر نظام و دستگاه ادار آنچنان عملکرد یابیامروزه ضرورت ارز

 تیوتربمینهاد تعل  نیترمهمو    نیتریاساس،  وپرورشآموزشسازمان  .  رودیمشمار  به  ایو پو  حیصح  تیریمد  ۀاست و الزم

و منظم کار افراد در ارتباط با  کیستماتیسسنجش  رد،عملک ت یفیبه ک  یبستگ هاکشور ۀندیآ که باشدمیدر هر کشور 

  (.1396 ،یرسپاسی)م داردرشد و بهبود  یبرا هاآن موجود در  لیپتانس نییدر مشاغل محوله و تع هاآن  فهیوظانجام ۀنحو 

 یهاافتهی. براساس باشدها میی آنضعف عملکرد ، بیانگررانارزیابی عملکرد مدی ۀدر زمین گرفتهصورت هایپژوهش

رزیابی برای ا فاقدثباتو  رمتعارفیغ یهاافتهیاغلب از  توان مطرح کرد که مدارسمی گلدرینگ و همکارانپژوهش 

بررسی طراحی »به  خود ( در پژوهش 1397) و همکاران یوسلیانی (.2009، 1یکاند) کنندیمعملکرد مدیران استفاده 

که الگوی ارزیابی  ندنشان داد پژوهش مذکور پرداختند. نتایج «وپرورشآموزشالگوی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش 

دادها و برونۀ مرتبط مقول 5و مرتبط با فرایندها ۀمقول 5 ،دادهادرونمرتبط با  ۀمقول 5 شامل مقوله 15دارای عملکرد 

( در 1395) و همکاران کشاورز است.تشویق و حمایت  ،پژوهیت، کارایی، اقدامدستاوردهای پژوهشی پیامدها و اثرا

وهش نتایج پژ  پرداختند.  «درجه  720با استفاده از بازخورد    یبدنت یترببررسی ارزیابی عملکرد معلمان  »به    خود  پژوهش

 یبدنت یتربمسئوالن  جهت بدین دارد.ت آماری وجود واتف دوم ۀو مرحل ۀ اولعملکرد مرحلکه بین  ندنشان داد مذکور

نوین ارزیابی عملکرد  یهامدل کردن ساعات درس باید از  وربهرهو  یبدنت یتربسطح عملکرد معلمان  ارتقاءبرای 

 یبر عملکرد شغل ییبسزا ریتأث یکه توانمندساز مطرح شد ( 2020) 2و همکاران یجاوانتیو پژوهش دراستفاده کنند. 

به  خود پژوهش( در 2020) 3اهرولیس .ندارد یبر عملکرد شغل یمعنادار ریتأث یخودمختار که یحال در ؛کارکنان دارد

پژوهش مذکور  جی. نتاپرداخت  «یانجیم عنوانبه ی: نقش توانمندساز یدرون ۀزیبر انگ یرهبر یاثر توانمندساز» یبررس

 یتا حد یشناختروان یتوانمندساز . همچنیندارد یدرون ۀزیبر انگ یمثبت ریتأث یرهبر یکه توانمندساز دادندنشان 

( در پژوهش 2020) 4و همکاران لجیگروس .است  یدرون ۀزیاز انگ ت یدر حما یرهبر یمندسازمثبت توان ریتأث ۀواسط

 یتوانمندسازذکر است که . قابلمثبت وجود دارد ۀنوآورانه رابط یکار یو رفتارها یرهبر نیکه ب مطرح کردندخود 

 یستیکه بهز مطرح کردند پژوهش خود( در 2019) 5و مالک احمد .شودیم ریدو متغ نیا نیب ۀرابط لیباعث تعد

که   کندی م  دییتأ  جهینت  نی. ااثرگذار است   یعملکرد شغل  ییو کارا  یبر توانمندساز  یمثبت و معنادار  طوربه  یشناختروان

 یرگذاریتأثاحساس و  شغل رد یدر کار، معنادار یستگیشا ،یگرنییخودتع ۀمشخص یمعلمان با عملکرد باالتر دارا

  ( در پژوهش 2019)  6و همکاران  کندو  .شودیمآموزان  دانش  ت یموفق  منجر به  ت یدرنها  هستند که  کار خود  ۀجینت  بر  یقو 

 ردستانیز  یو عملکرد شغل یشناختروان  یبر توانمندساز یمثبت  ریتوانمندساز تأث  یرهبر  یکه رفتارهامطرح کردند    خود

 
1 Candy 
2 Wijayanti, Asbari, Santoso, & Purwanto 
3 Syahrul 
4 Groselj, Cerne, Penger, & Grah 
5 Ahmed & Malik 
6 Kundu, Kumar & Gahlawat 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Subhash%20C.%20Kundu
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توانمندساز بر عملکرد  یرهبر یتارهارف راتیتأث یمتوال طوربه یشناختروان یتوانمندساز یابعاد فرد همچنیندارد. 

 یکه عملکرد کارکنان با توانمندساز دهندیم حی( توض2019) 1یو روزار نیپودیسار .کندیرا واسطه م ردستانیز یشغل

 یبه توانمندساز ازیکه کارکنان ن ؛ بدین معناابدییم شیافزا (دهدیم قیبودن کار را تطبمعنادارو  ت یضو که ع) یرهبر

آن بر  ریعملکرد و تأث یابیارز ستمیس یاثربخش»( تحت عنوان 2017) 2بهرنز و یادونتوسط  یپژوهش دارند. یرهبر

روش   کیاز    شید که استفاده از بدننشان داپژوهش مذکور    جیصورت گرفت. نتا  «در آلمان  یعال  ارسکارکنان مد  ۀزیانگ

توسط  ی. پژوهشدهدمی شیباالتر را افزا یزشیسطوح انگ جهیدرنت شود که شتریب تیتا رضا کندیمکمک  یابیارز

صورت گرفت.  «یعملکرد سازمان یابیکارکنان و ارز یتوانمند ۀرابط یبررس»( تحت عنوان 2015روسمان و رودمان )

 است. کردعمل یابیبا ارز یمثبت ۀرابطدارای کارکنان  ید که توانمندسازدننشان داپژوهش مذکور  جینتا

 یگریانجیمو با  ییتنهابهکه فناوری اطالعات و ارتباطات خود دریافتند  ( در پژوهش1399) و همکاران بخشعلی

( در 1398نامنی و دهنوی ). شودیمی تسازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید بهش یوربهرهتوانمندسازی موجب 

در رابطه بین باورهای فراشناختی و نشخوار ذهنی با عملکرد   شدهادراک که نشانگان تنیدگی  خود مطرح کردند    ژوهشپ

بررسی »( تحت عنوان 1397) و همکاران پژوهشی توسط غیاثی. دینمای مایفا  را داریاگرایانه معننقش میانجی ،شغلی

صورت گرفت.  «با خالقیت کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یشناختروانبین توانمندسازی  ۀرابط

 .مثبت و معناداری وجود دارد ۀرابط یشناختروانکه بین خالقیت با توانمندسازی  ندنشان داد پژوهش مذکور نتایج

بین توانمندسازی و سطح عملکرد در سازمان ۀ  بررسی رابط»( تحت عنوان  1395و همکاران )  پژوهشی توسط عبدالمنافی

عد سازمانی بر سطح که توانمندسازی کارکنان از بُ ندنشان داد ذکورم صورت گرفت. نتایج پژوهش «ملی استاندارد

( 1395و آقچه کند ) مندجینپژوهشی توسط . رگذاری است سطح اثعملکرد در سازمان ملی استاندارد دارای بیشترین 

 18در شهرداری منطقه  هاآنکارکنان و بهبود سطح ارتقاء عملکرد  یشناختروانتوانمندسازی  ۀبررسی رابط» با عنوان

در سازمان  هاآن کـه احساس مؤثربـودن کارکنان با عملکرد  نتایج پژوهش مذکور نشان دادند صورت گرفت. «تهران

هرچه کارکنان از احساس مؤثربودن  گرید عبارت به. است مثبت و معناداری  ۀرابطدارای تهران  18شهرداری منطقه 

 خواهدبود. تراثربخشتهران  18در سازمان شهرداری منطقه  هاآنبیشتری برخوردار باشند، به همان نسبت عملکرد 

نقش مؤثر ارزیابی عملکرد پیشینۀ پژوهش، مطالب پیرامون مبانی نظری و های مطالب مطرح شده در بخشبا توجه به 

از طریق ارزیابی   وپرورشآموزشسازمان  در سازمان و اهمیت این موضوع در    شدهنییتعبه اهداف  معلمان برای دستیابی  

نگرش مثبتی نسبت به ارزیابی عملکرد   دارایابتدایی زاهدان    مدارس  بسیاری از معلمان  همچنین با توجه به اینکه،  معلمان

بودن  انکاررقابلیغو  ردیپذیمانجام  یاقهیسل طوربهارزیابی در بسیاری از مدارس نیستند، و نقش آن در بهبود عملکرد 

آیا ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد »که    سؤالپاسخگویی به این    درصددنقش ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد، محقق  

 «؟باشدیممعلمان با نقش میانجی توانمندسازی مؤثر 

 

 
1 Saripudin & Rosari 
2 Adowni, & Behrenz 



 ی معلمان ابتدایی توانمندسازبررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد شغلی با نقش میانجی 

 

33  

 باشد:الت پژوهش حاضر به شرح ذیل میسؤا

 ؟باشدیممؤثر  زاهدانشهر آیا ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد معلمان ابتدایی  (1

 ؟باشدیممؤثر  شهر زاهدانآیا ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی معلمان ابتدایی  (2

 ؟باشدیممؤثر  شهر زاهدانآیا توانمندسازی بر بهبود عملکرد معلمان ابتدایی  (3

 ؟باشدیممؤثر  شهر زاهدانآیا ارزیابی عملکرد از طریق توانمندسازی بر بهبود عملکرد معلمان ابتدایی  (4

 

 شناسی پژوهشروش 

 از نوع معادالت ساختاری یهمبستگ یفیتوص صورتبه و از منظر روش یکاربرد صورتبه پژوهش از نظر هدف  نیا

 ۀبه شیو . همچنین بود نفر 200ابتدایی زاهدان با تعداد  مدارس معلمان ۀشامل کلیآماری مورد بررسی  ۀجامع .است 

استفاده به شرح ذیل پرسشنامه  3 عات ازاطال یآورجمعجهت . توزیع گردید هاپرسشنامه ،تصادفی ساده یریگ نمونه

 شد.

شامل  دبعُ 5در  (2003) اسپریتزر توانمندسازی ۀاز پرسشنام یتوانمندسازجهت سنجش توانمندسازی:  ۀپرسشنام (1

شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثربودن و احساس  یدارامعناحساس 

( براساس 1390پایایی این پرسشنامه توسط رضایی )  .شوداستفاده می1لیکرت  .از نوعگویه    19مشارکت با دیگران در  

 یید قرار گرفت.مورد تأ هاهیگو براساس تحلیلی نیز آمد و روایی آن  دست  به 0/ 88آلفای کرونباخ 

 5در  (1393)زارعی رباط  ارزیابی عملکرد ۀاز پرسشنام جهت سنجش ارزیابی عملکردارزیابی عملکرد:  ۀپرسشنام (2

 5 ۀگوی 17در  خالقیت  و فردی، مهارت و سرپرستی یهایژگ یودانش و کیفیت کار، رابطه با همکاران،  شامل عدبُ

کرونباخ  یآلفا( براساس 1393پایایی این پرسشنامه توسط زارعی رباط ) .شوداستفاده میاز نوع لیکرت  یانهیگز

جهت  حاضر در پژوهش یید قرار گرفت.مورد تأ هاهیگو براساس تحلیلی نیز آمد و روایی آن  دست  به 0/ 857

 سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

 شامل عدبُ 2در  (2008)سونگ  بهبود عملکرد ۀاز پرسشنام هت سنجش بهبود عملکرد: جعملکردبهبود  ۀپرسشنام (3

پایایی این پرسشنامه توسط  .شودیماستفاده از نوع لیکرت گویه  11در  بهبود مالی سازمانی و نفوذ دانش سازمانی

 هاهیگو براساس تحلیلی نیز آمد و روایی آن  دست  به 0/ 82( براساس آلفای کرونباخ 2011) یآبادضیفاحمدی و 

 یید قرار گرفت.مورد تأ

 
 ( 5( و کامالً موافقم )4(، موافقم )3(، نظری ندارم )2ندرت )به (، 1)اصالً  1
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مدیریت  ۀاساتید متخصص رشت وکه توسط استاد راهنما  است پژوهش حاضر از نوع محتوایی  یهاپرسشنامهروایی 

 30مورد استفاده ابتدا    یهاپرسشنامهیید واقع گردید. برای برآورد ضریب پایایی  زاهدان مورد تأ  یهادانشگاهشی در  آموز

کرونباخ برای مقیاس توانمندسازی برابر با آلفای  برحسب ها قرار گرفت که نتایج آن نسخه از آن در اختیار آزمودنی

این مقادیر  .آمد دست  به 0/ 712و برای مقیاس بهبود عملکرد برابر با  0/ 811سنجش ارزیابی عملکرد برابر با ، 0/ 769

 باشد.ها میپایایی نسبتاً خوب این پرسشنامه ۀدهندنشانآمده دست به ضریب اعتماد

از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. محاسبات  هاداده لیوتحلهیتجزهمچنین برای 

 انجام شد.  Lisrel8.8و  spss23 افزارنرم ۀلیوسبه

 

 هاافتهی

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش :  1جدول  

 3 2 1 متغیر شماره

   1 ارزیابی عملکرد  1

  1 ** 652/0 بهبود عملکرد  2

 1 ** 240/0 ** 486/0 توانمندسازی  3

01 /0 ≥ **p 

ارزیابی عملکرد و توانمندسازی  ،(0/ 652بین ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد ) ۀرابط (1شماره )با توجه به جدول 

 .باشدیم دارامعنمثبت و  0/ 01( در سطح 0/ 240( و بهبود عملکرد و توانمندسازی )0/ 486)

لیزرل   افزارنرم ، با روش بیشینه احتمال و با استفاده از  شدهیگردآور  یهادادهآزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با  

 انجام شده است.

 
 الگویابی معادالت ساختاری  حاصل از  tمقادیر معناداری  : 1شکل 
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 حاصل از الگویابی معادالت ساختاری استانداردشدهمقادیر ضرایب  :2 شکل 

 

 ، کل و واریانس تبیین شده متغیرهامیرمستقیغاثرات مستقیم،   :2جدول  

 𝐑𝟐 اثر کل اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم اثرنام 

 59/0 872/0 22/0 ** 652/0 ارزیابی عملکرد ازبهبود عملکرد  

 ــــــ  ** 240/0 ــــــ  ** 240/0 بر بهبود عملکرد   توانمندسازی

 46/0 ** 486/0 ــــــ  ** 486/0 ارزیابی عملکرد  ازتوانمندسازی 

01 /0 ≥ **p 

 

و  8/ 25 ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرداعداد معناداری بین  (2شماره ) جدول و (2( و )1شماره ) شکلبر اساس 

ارزیابی تأثیر  هستند؛ لذا 1/ 96از  بزرگترادیر مذکور مق . با توجه به اینکهباشدمی 6/ 14 ارزیابی عملکرد و توانمندسازی

ضریب استاندارد بین همچنین  باشند.میمعنادار صورت به توانمندسازی برارزیابی عملکرد و  بهبود عملکرد برعملکرد 

 آمدهدست بهطبق نتایج . است  0/ 486 ارزیابی عملکرد و توانمندسازیو  0/ 652برابر  ارزیابی عملکرد و بهبود عملکرد

( 0/ 22) میرمستقیغ( و 0/ 652مستقیم ) اتاثر دارایبا نقش میانجی توانمندسازی  ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد

. باشدی م  دارامعنصورت  به( بر بهبود عملکرد  0/ 22ارزیابی عملکرد )  میرمستقیغاثر    (2شماره ). با توجه به جدول  باشدمی

این متغیر   یاواسطهنقش    تأییدکه باعث    شودیمتوانمندسازی بر بهبود عملکرد وارد    ۀواسطبهاین اثر    توجه است کهقابل

 .شودیمدر ارتباط ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد 

 



 1400 پاییز ،(64  مسلسل) 4 شماره  ،16 دوره  آموزشی، مدیریت  های  نوآوری فصلنامه

 

63  

 اصلی سؤالبرازش برای مدل  یهاشاخص :3جدول 

 RMSEA GFI AGFI CFI NFI IFI آزادی/کای دو ۀ درج شاخص

 93/0 92/0 96/0 95/0 94/0 071/0 66/2 شدهمقدار محاسبه

 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 >90/0 <08/0 <5 قبولقابل سطح 

 مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب نتیجه

 

طبق اطالعات . باشدمشاهده میقابلبرازش مدل در الگویابی معادالت ساختاری  یهاشاخص (3)در جدول شماره 

 هاشاخصسطح پذیرش    که باعث برآورده شدناز برازش مناسبی برخوردار است    حاضر  پژوهشمدل  (  3جدول شماره )

دارای برازش بهتری است.  ،باشد ترکوچک 5از مقدار   df/2 Ӽشاخص هرچه  ،هاشاخصبا توجه به مقادیر . باشدمی

 RMSEAشاخص در  آمدهدست بهمقدار است.  قبولقابل لذا ؛باشد 5مقداری کوچکتر از  2/ 66 آمدهدست بهمقدار 

برابر  GFIشاخص  آمدهدست بهاست. مقدار  قبولقابلو  بودهاز برازش خوبی برخوردار لذا  ؛باشدیم 0/ 071 صورتبه

 برابر با شاخص برازندگی فزایندهیا  IFI شاخص در آمدهدست بهمقدار  و مناسب است. قبولقابل ؛ لذااست  0/ 94 با

یا  CFI شاخصدر  آمدهدست بهمقدار  است. و مناسب  قبولقابل ،باشدیم 0/ 9بیشتر از ؛ بدین علت که است  0/ 95

 آمدهدست بهمقدار . و مناسب است  قبولقابللذا  ؛باشدیم 0/ 9است که بزرگتر از  0/ 96 برابر باشاخص برازش تطبیقی 

 AGFIشاخص در  آمدهدست بهمقدار درنهایت و مناسب است.  قبولقابل لذا ؛باشدیم 0/ 92برابر با  NFIشاخص در 

 و مناسب است. قبولقابل ؛ لذاباشدیم 0/ 9و بزرگتر از  0/ 93برابر با 

 باشد.مشاهده می( قابل4شماره )پژوهش در جدول  سؤاالتپاسخ  ت یدرنها

 

 فرعی پژوهش  تسؤاالنتایج آزمون  :4جدول  

 نتیجه P ضریب مسیر فرعی پژوهش تسؤاال

 تأیید شد  01/0 652/0 ؟ ر مثبت داردیثأ ت ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد آیا  اول: سؤال

 تأیید شد  01/0 486/0 ؟ مثبت داردر  یثأت ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی آیا دوم: سؤال

 تأیید شد  01/0 240/0 ؟ مثبت دارد  ریثأت توانمندسازی بر بهبود عملکردآیا سوم:  سؤال

  ریثأت بر بهبود عملکرد  ارزیابی عملکرد از طریق توانمندسازیآیا چهارم:  سؤال

 ؟ مثبت دارد

 تأیید شد  01/0 22/0

 

 میرمستقیغتأثیر مستقیم ارزیابی عملکرد بر توانمندسازی و بهبود عملکرد و تأثیر ( 4جدول شماره ) طبق اطالعات

 .شودمیتأیید  یتوانمندسازارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد با نقش میانجی 
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 یریگجهینتبحث و 

. صورت گرفت بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد با نقش میانجی توانمندسازی  با هدف  پژوهش حاضر

تأثیر مستقیم و ارزیابی دارای ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد شغلی و توانمندسازی معلمان نتایج حاکی از آن بود که 

تأیید مورد  پژوهش تسؤاال است؛ لذا میتقرمسیغتأثیر دارای عملکرد بر بهبود عملکرد شغلی از طریق توانمندسازی 

این پژوهش با  یهاتفاوتو  هاشباهت حاضر به برخی از  ۀالعمط یهاافتهیبا توجه به نتایج و  . در ادامهقرار گرفتند

ارزیابی عملکرد بر بهبود عملکرد شغلی معلمان تأثیر حاضر )اول پژوهش  ۀ. یافتشودمیدیگر پرداخته  یهاپژوهش

 وپرورشآموزشالگوی ارزیابی عملکرد نظام    مطرح کردند  که(  1397یوسلیانی و همکاران )  پژوهش  ۀبا یافت  (مستقیم دارد

  مطرح کردند( که 1395کشاورز و همکاران )پژوهش با یافتۀ چون اثربخشی، عملکرد مطلوب است،  ییهامؤلفهدارای 

اثربخشی  بهکه  (2017پژوهش ادونی و بهرنز )با یافتۀ معناداری دارد و  ۀسطح عملکرد معلمان با ارزیابی عملکرد رابط

  .باشدیمهمسو  پرداختند، سیستم ارزیابی عملکرد و تأثیر آن بر انگیزه کارکنان

بر بهبود عملکرد  یشناختروانو توانمندسازی  یتوانمندسازارزیابی عملکرد بر ) حاضرپژوهش و سوم دوم  هاییافته

بین رهبری و رفتارهای کاری  که مطرح کردند (2020گزوسیلج و همکاران )پژوهش با یافتۀ با ( تأثیر مثبت داردشغلی 

 طوربه یشناختروانبهزیستی  که مطرح کردند  (2019احمد و مالک )پژوهش با یافتۀ ، نوآورانه رابطه مثبت وجود دارد

که مطرح (  2020ویجاواتتی و همکاران )  پژوهش  با یافتۀ،  توانمندسازی و عملکرد شغلی رابطه دارد  امثبت و معناداری ب

که مطرح ( 2019کندو و همکاران ) پژوهش با یافتۀ، توانمندسازی تأثیر بسزایی بر عملکرد شغلی کارکنان دارد کردند

( 1397غیاثی و همکاران )  پژووهش  با یافتۀو    دارد  یدارامعنرفتارهای رهبری توانمندساز بر عملکرد شغلی تأثیر    کردند

 باشد.میهمسو  دارای رابطه است،با خالقیت کارکنان  یشناخترواندسازی نتوانم مطرح کردند

 دارمعناو  مثبت  تأثیربر بهبود عملکرد  یتوانمندساز قیعملکرد از طر یابیارز) حاضرچهارم پژوهش  ۀیافت ت یدرنها

بین عملکرد مدیران در  ۀپهنای نقش در رابط یاواسطه ، نقش 1393سامانی و براتی )عریضی پژوهش با یافتۀ  دارد(

، 1389دعایی و علی زاده )پژوهش  با یافتۀ  شناختی و خودپیروی در شغل با عملکرد شغلی(،    یهاییتواناکانون ارزیابی،  

 یتوانمندساز  نیب  ۀ رابط  ،1395عبدالمنافی و همکاران )پژوهش  با یافتۀ  ساز بر عملکرد کاری(،  تأثیر ارزیابی عملکرد بالنده

کارکنان و بهبود سطح   یشناختروانتوانمندسازی    ۀرابط  ،1395و آقچه کند )  مندجینپژوهش  با یافتۀ  ،  (و سطح عملکرد

با یافتۀ ( و  عملکرد  یابیکارکنان و ارز  یتوانمند  ۀرابط  ،2015و همکاران )روسمان    با یافتۀ پژوهش  ،(هاآنعملکرد    ارتقاء

 همسو است.  (هنشگادر دا دعملکر دبهبو  بر نکنارکا دعملکر یابیارز تأثیر، 1392مشفق )پژوهش 

نان مستعد ک ارک ، از ابدییم یان رشد و ترقکسته امیشا و معلمان نانک ارک آن  ۀواسطبهه ک است  یرد ابزارکعمل یابیارز

لذا   ؛کندیم کمک شدن استعدادها در سازمان  به شناسانده یو حت ابدییمار بهبود ک انجام  یهاروش، شودیم یقدردان

ارزیابی عملکرد  .اثرگذار است یمنابع انسان عملکرد بر بهبود یت و نوآوریگذاشتن بر خالق ریرد با تأثکعمل یابیارز

تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از  منظوربه هاآناز سوی  شدهارائهبه کار و خدمات  یگذارارزشافراد و 

که بیشتر اندیشمندان   دهدیممدیریت منابع انسانی نیز نشان    ۀحوز  کتب . نگاهی کوتاه به  باشدمی  شدهشناختهدیرباز امری  

اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده   ،یریگ میتصمباید پیش از هر    هاسازمانکه    اندمعتقدمدیریت  حوزۀ    نظرانصاحب و  

استعدادهای بالقوه و بالفعل مورد  ،براساس معیارهای مناسب، توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد را هاآن و

 .سنجش قرار دهند
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 گردند:ات ذیل ارائه میپیشنهاد حاضر پژوهش یهاافتهیبا توجه به 

 دعملکر یابیدر ارز معلمان اظهارنظرو  کت رمشا منظوربه جلساتی یاربرگز •

 نمعلما دعملکراز  منظمو  ماهیانه ییدهازدبا •

صورت گیرد. همچنین  نساندر رهمکا دییتأو  ت یرؤ  به تکمیلاز  پس ،شیابیاز ارز قبل باید معلم نظر جویایی •

 .باید رعایت شود شیزمو آ یهابرنامهو  افهدا با شیزمو آ یفضا تناسب 

 تاگیرد  صورت متخصصارزیابی عملکرد توسط کارشناسان  الزم است کهجهت تقویت توانمندی معلمان شایسته  •

 پرهیز شود. یاقهیسل یهاقضاوتاز 

 باید صورت گیرد. زمینه یندر ا قصانو  فعو ر نمعلما یابیدر ارز بطروا خالت دمعد ،نیناقو به یپایبند رب رتنظا •

 

 فارسی منابعفهرست 

(. رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات بر 1399رضایی نور، جالل. ) بخشعلی، زهرا، امین موسوی، سید عبداله، -

(، 44) 12مشاوره شغلی و سازمانی، فصلنامه سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی و استرس شغلی،  یوربهره

128-107. 

و سطح عملکرد در  یتوانمندساز نیرابطه ب یبررس(. 1395، نسیم )زادهحسنعبدالمنافی، سعید؛ غفاری، نرگس،  -

 .250-239 (،1)2 ، فصلنامه مدیریت و حسابداری،استاندارد یسازمان مل

 تیبا خالق  یشناختروان  یتوانمندساز  نیرابطه ب  یبررس(.  1397خورسندی، علی )غیاثی، سعید، جوانمردی، فاطمه،   -

 .96-77(، 3)6، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی، اطالعات یوزارت ارتباطات و فناور یِکارکنان ستاد

 720با استفاده از بازخورد    یبدنت یترب(. ارزیابی عملکرد معلمان  1395فتحی، اکبر و آزادی، فاطمه. )  کشاورز، لقمان، -

 .9-21(، 12)4درجه، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 

کارکنان و بهبود سطح  یشناختروان یرابطه توانمندساز یبررس(. 1395آقچه کند، زهرا ) مندجین، محمدرضا و -

 .561-549، 44، مدیریت شهری، 18 منطقه یدر شهردار هاآنارتقاء عملکرد 

در رابطه باورهای  شدهادراک (. بررسی نقش میانجی نشانگان تنیدگی 1398دهنوی، فاطمه. ) نامنی، ابراهیم و -

(، 45) 12شغلی و سازمانی،  شاورهم، فصلنامه ینشانآتش فراشناختی و نشخوارهای ذهنی با عملکرد شغلی کارکنان 

136-117. 

و تعهد   یشغل  ت یرضا  یانجیمبر عملکرد نوآورانه با نقش    یسازمان  یتوانمندساز  ریتأث  یبررس(.  1395نیکپور، امین ) -

 .39-26، 33نشریه صنعت و دانش،  .کارکنان یسازمان

عملکرد کارکنان با  یابیرابطه ارز یبررس(. 1396زاده، سروش ) ییرضا ویزدانی، سعید، صالح اردستانی، مهدی  -

 شیهما  نیسوم،  (ی: استان خراسان جنوبینانو )مطالعه مورد  یفعال در حوزه فناور  یهاشرکت در    یسازمان  ینوآور

 .رانیو اقتصاد ا ت یریمد ،یحسابدار یمل
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یابی (. طراحی الگوی ارز1397ی، بیژن. )و عبدالله درضایحمآراسته،  ،محمدرضایوسلیانی، غالمعلی، بهرنگی،  -

 .31-51، 134وتربیت. . فصلنامه تعلیموپرورشآموزشعملکرد نظام پژوهش در 

واحدهای صنعتی در شرایط سازی عملکرد (. بهینه1397). سیدفرید ،قادری و علی ،بزرگی امیری ،شیما ،پاشاپور -

انداز مدیریت چشمی. پذیری اقتصادی: مطالعه موردی یک شرکت پتروشیمبحران با درنظرگرفتن عوامل برگشت 

 .183-149(، 4)8 صنعتی

(. رابطه نوآوری سازمانی با عملکرد شغلی و 1397آذرنیوشان، مریم، مشایخ، مریم و محمدی شیرمحله، فاطمه. ) -

 .94-75(، 3) 8و خالقیت در علوم انسانی،  رضایت شغلی. ابتکار

 شروین. ، تهران: نشر43(. مدیریت منابع انسانی و رباط کار، چاپ 1396میرسپاسی، ناصر. ) -

 یبدنت یتربارزیابی عملکرد معلمان    یهاشاخص(. تبیین  1399ری، شهرام، دیوکان، بهزاد و کوثری پور، محسن. )نظ -

 .124-107 (،1)36شهر تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 
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