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توان اذعان داشت تدريس  لذا مي. نمايد اي تدريس در آموزش عالي معرفي مي هاي حرفه شايستگي
 .]35[هاست  اي معطوف به دانشجويان و يادگيري آن طور گسترده اثربخش در آموزش عالي به

هاي علمي تعليم و تربيت  معتقد است كه تدريسي اثربخش است كه متناسب با زمينه) 1376(گيچ 
هاي خالق، فعال و آخرين  يك معلم برجسته شدن، مستلزم استفاده از روش. شناسي باشد و روان
هاي  هاي علمي و تجربي در خصوص تدريس و يادگيري، حداكثر استفاده را در موقعيت يافته
  .]20[ي به عمل آورد آموزش

 
ها را بر اساس مفاهيم اين تفسير آثار گام 1مدل ارزيابي اثربخشي كرك پاتريك

  دركدام گام چه مفهومي از مدل پياده شده است؟. مدل الزم است
در اين پژوهش جهت بررسي ميزان تأثير الگوي مديريت آموزش بر اثربخشي يادگيري و موفقيت 

كرك پاتريك . بهره گرفته شده است) 1998(ارزيابي كرك پاتريك تحصيلي دانشجويان از مدل 
و فرايند ارزشيابي را  ]29[ارزشيابي را به عنوان تعيين اثربخشي در يك برنامه آموزش تعريف كرده 

 :كند مي به چهار سطح يا گام تقسيم

ميزان واكنشي است كه فراگيران به عوامل موثر در اجراي يك دوره : سطح واكنش -1
كنندگان را در مورد برنامه واكنش، چگونگي احساس شركت. دهندموزشي از خود نشان ميآ

كنندگان نسبت به ها به دنبال دريافت نظرات شركتاين پيمايش.  كند گيري ميآموزشي اندازه
- آموزش، برنامه درسي، تكاليف درسي، مواد و تجهيزات آموزشي، كالس يا وسايل، محتواي دوره

 .]28[و موارد اين چنيني هستند  هاي آموزشي

ها و حقايقي كه ها، تكنيكعبارت است از تعيين ميزان فراگيري مهارت: سطح يادگيري -2
توان از راه مقايسه كنندگان آموخته و براي آنان روشن شده است و ميدر دوره آموزشي به شركت

پاتريك راهبردهايي مانند  كرك .بردها پيآموزشي به آن پيشين، ضمن و بعد از شركت در دوره
در صورت (كارگيري گروه كنترل  ، به)قبل و بعد از آموزش(سنجش مهارت، دانش و نگرش 

كارگيري نتايج  و به) به منظور ربط دادن يادگيري و آموزش(، تجزيه و تحليل آماري نتايج )امكان
پاتريك اگر  به اعتقاد كرك. تبراي انجام رفتار مناسب را براي ارزشيابي يادگيري معرفي نموده اس

                                                 
1. Kirk Patrick 



مديريت بر آموزش سازمانها

114

توان به وسيله مقايسه ها داراي روايي و پايايي باشند، در آن صورت اثربخشي آموزش را مي آزمون
.]28[آزمون تعيين كرد  آزمون و پس نتايج پيش

كنندگان دردر برگيرنده چگونگي و ميزان تغييراتي است كه در رفتار شركت: سطح رفتار -3
توان با ادامه ارزيابي در محيط واقعيشود و آن را ميهاي آموزشي حاصل ميرهاثر شركت در دو
برانگيز است، چرا كه در وهله اين سطح نسبت به سطوح پيشين بسيار چالش. كار روشن ساخت
.]28[ كنندگان بايد فرصتي را براي تغيير در رفتارشان به دست آورندنخست، شركت

طور مستقيم بههايي را مدنظر دارد كه بهزان تحقق هدفسطح نتايج مي: سطح نتايج -4
گيري اين سطح بسيار مشكل بوده و در آن شواهدي از نتايج ازاندازه. سازمان آموزشي ارتباط دارد

شودها، افزايش كيفيت توليدات، سود و فروش بررسي ميكاري ها، دوبارهقبيل كاهش هزينه
]28[.

هاي مشترك اجراي ارزيابي در هر چهار سطح و نيز تعيينمدر همين مورد، شناسايي گا
در مجموع خالصه. سطح مورد نياز به ارزيابي، نقش مهمي در بهبود عملكرد تيم تحقيق دارد

.سطوح چهارگانه اين مدل ارزيابي در جدول شماره يك بيان شده است

سطوح چهارگانه مدل پاتريك: 1جدول شماره 
ابزار گردآوري اطالعات سطحنتايج هر انواع سطوح
نظرسنجيواكنشسطح اول
آزمون آزمون و پس استفاده از پيش يادگيري سطح دوم
بررسي تغييرات در كار و رفتار رفتار سطح سوم
بررسي اسناد، مدارك و اثرات در كالس نتايج سطح چهارم

شي در سه سطح اول صورت، بايد گفت در اين پژوهش ارزيابي اثربخ1با توجه به جدول شماره 
.گيرد گيرد و در سطح چهارم ارزشيابي صورت نمي مي

شناسي پژوهش روش
آزمون با گروه پس -آزمون از نوع پيش) يا شبه آزمايشي(پژوهش حاضر به صورت نيمه آزمايشي 

ايينفره از دانشجويان رشته مشاوره و راهنم 20ها شامل دو گروه  آزمودني. كنترل انجام شده است
طور تصادفي دانشجو لذا به. دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه بودند و در دو كالس حضور داشتند

معلمان به عنوان گروه آزمايشي با الگوي مديريت آموزش مورد تدريس قرار گرفتند و كالس ديگر



  مرادي، كردلو بهرنگي،  ...... بررسي تاثير تدريس درس
 

115 

 

سعي شد همه موارد در . اي در آن صورت نگرفت به عنوان گروه گواه انتخاب شد و هيچ مداخله
اين دو گروه به جز شيوه تدريس با الگوي مديريت آموزش يكسان باشد تا اين اطمينان حاصل 

هايي در ميزان اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان  شود كه اگر تفاوت يا تفاوت
  .ناشي از تأثير الگوي مديريت آموزش باشد شود، اين تفاوتمشاهده مي

وهش حاضر در سه مرحله اصلي انجام پذيرفته است؛ در بندي، اجراي پژ در يك تقسيم 
مطابق ( ساخته سنجش اثربخشي يادگيري محقق  آزمون، پرسشنامه به عنوان پيش نخستين مرحله

 پرسشنامهبراي سنجش سطوح واكنش، يادگيري و عملكـرد و ) با مدل ارزيابي كرك پاتريك
گروه آزمايش (انشجويان هر دو كالس بين د )2008(سنجش اثربخشي يادگيري كيم و همكاران 

ها مورد تجزيه و تحليل قرار  هاي حاصل از آنآوري و داده توزيع و پس از تكميل جمع )و گواه
در مرحله دوم، مدرس محتواي منبع درسي را در قالب ده گام الگوي مديريت آموزش . گرفت

ين الگوي مورد تدريس قرار در كالس با ا  طراحي و دانشجويان گروه آزمايش به مدت شش جلسه
در طول اين شش جلسه دانشجويان گروه گواه با روش تدريس سنتي و سخنراني آموزش . گرفتند
به منظور تعيين اثربخشي الگوي مديريت آموزش  در مرحله سوم و پس از پايان شش هفته،. ديدند

از سه سطح اول مدل گانه اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان  و ارزيابي سطوح سه
 آزمون بين هر دو به عنوان پس  ، مجدداً هر دو پرسشنامه)واكنش، يادگيري و رفتار(پاتريك  كرك

توزيع و نتايج حاصل از اين مرحله با نتايج مرحله قبل مورد مقايسه قرار  گروه آزمايش و گواه
نظرسنجي از ) شواكن(الزم به ذكر است كه ابزار گردآوري اطالعات در سطح اول . گرفت

) يادگيري(آزمون و در سطح سوم  آزمون و پس استفاده از پيش) يادگيري(فراگيران، در سطح دوم 
  .بررسي تغييرات در كار و رفتار فراگيران بوده است

جامعه آماري شامل كليه دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه 
درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي را انتخاب كرده  1397 -98ي بود كه در ترم دوم سال تحصيل

هاي پژوهش  آزمودني. گيري در دسترس انتخاب شدند  بودند كه اين افراد از طريق روش نمونه
همچنين  .نفر از دانشجويان رشته مشاوره و راهنمايي دانشگاه فرهنگيان كرمانشاه بودند 40شامل 

ديريت آموزش و متغير وابسته آن اثربخشي يادگيري و متغير مستقل پژوهش حاضر الگوي م
 .موفقيت تحصيلي است
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با هدف) 2008(كيم و همكاران 1در اين پژوهش از پرسشنامه اثربخشي يادگيري دانشگاهي
 اين پرسشنامه. سنجش تغيير در اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان استفاده شد

تا« 5تا » كنداصالً در مورد من صدق نمي« 1ه ليكرت است كه از گان گويه در طيف پنج 50داراي 
اين ابزار داراي شش مقياس شامل خودكارآمدي. شوند دهي مي پاسخ» كند كامالً صدق مي

مشغوليت در فعاليت4، استرس و فشار زماني3، سازماندهي و توجه در مطالعه2تحصيلي هاي،
مقياس رضايت5دانشگاهي همچنين روايي اين .است7مقياس ارتباطات كالسي و6مندي احساسي ،

.مقياس به روش روايي سازه و با استفاده از روش تحليل عاملي تأئيدي مطلوب گزارش شده است
پايايي اين مقياس با توجه به تغيير جامعه به روش آلفاي كرونباخ در مطالعه حاضر براي كل آزمون

.]32[به دست آمد  82/0
اين پرسشنامه. شنامه اثربخشي يادگيري بر اساس مدل كرك پاتريك بودابزار ديگر، پرس

بـراي سـنجش روايـي از. اي طراحي شده است گويه است كه در مقياسي پنج درجه 17داراي 
، سواالت با بارپرسشنامهبدين منظور پس از تكميل و تحليل . تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد

آزمون ضريب آلفاي كرونباخ براي حصولهمچنين با انجام پيش. حذف گرديد5/0عاملي كمتر از 
بود و پس از اطمينان از پايايي ابزار نسبت به توزيع آن اقدام 81/0پايايي محاسبه شد كه برابر با 

.بود 87/0پايايي كل اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ نيز . شد
و آمار) ميانگين، انحراف معيار(في هاي آمار توصي ها از شاخصجهت تجزيه و تحليل داده

.استفاده شد SPSSافزار  كارگيري نرم با به...) مستقل، تحليل كواريانس و  Tآزمون (استنباطي 

 هايافته

يا رفتار سطح واكنش يا رضايت، يادگيري و سطح سه در اثربخشي پاتريك، كرك الگوي بر اساس
.است شده تنظيم اساس ينهم بر هم تحقيق هاي و سؤال شد انجام عملكرد

1. College Learning Effectiveness InVentory (CLEI)
2. Academic Self-Efficacy
3. Organization and Attention to Study
4. Stress and Time Pressure
5. Involvement with College Activity
6. Emotional Satisfaction
7. Class Communication
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ميانگين و انحراف معيار وضعيت اساتيد از نظر دانشجويان: 2جدول شماره 
در گروه شاهد و گواه

تعدادانحراف  )20از (ميانگين  ها مؤلفه

اهد
ه ش

گرو
 

20 46/5 32/14 هاي تخصصي صالحيت
20 21/6 26/15 هاي رفتاري صالحيت
20 96/5 07/15 هاي عمومي صالحيت

  -  -  88/14ميانگين

ش
زماي

وه آ
20 92/7 46/17 هاي تخصصي صالحيتگر

20 80/6 65/16 هاي رفتاري صالحيت
20 83/7 56/17 هاي عمومي صالحيت

  -  -  22/17ميانگين

مندي دانشجويان توان گفت؛ ميزان رضايتمي 2باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
شود؛ گونه كه مشاهده مي همان. است 22/17و در گروه آزمايشي  88/14وه گواه از استاد در گر

هاي آن بيشتر از گروه ي خرده مقياسهاي گروه آزمايش در مورد صالحيت استاد و همهميانگين
توان گفت؛ تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي مديريت گواه است، در نتيجه مي

.و معناداري بر اثربخشي يادگيري و موفقيت تحصيلي دانشجويان داردمثبت  تأثير آموزش
بدين منظور، ابتدا. مستقل استفاده شده است Tها از آزمون آماري در تحليل استنباطي داده

:ها عبارتند از فرضاين پيش. هاي اين آزمون مورد بررسي قرار گرفته استفرضپيش
ك از اعضاي گروه گواه عضو گروه آزمايش و يا بالعكسهيچ ي: استقالل اعضاي دو گروه) 1
.نيستند
1اسميرنوف - براي بررسي اين مورد، از آزمون كلموگروف: طبيعي بودن توزيع نمرات) 2

.آمده است 3نتايج اين آزمون در جدول شماره . استفاده شد

1. Kolmogorov-Smirnov
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  اسميرنوف -ي آزمون كلموگروفنتيجه: 3جدول شماره 
 Sig ي آزاديدرجه آماره

095/ 38 247/0 

اسميرنوف براي  -ي آزمون كلموگروفشود؛ نتيجهمشاهده مي 3طبق آنچه در جدول شماره 
 < 05/0است و چون  sig= 247/0 و 095/0ها در دو گروه شاهد و آزمايش  توزيع نرمال داده

sig توان توزيع هاست، رد نشده و ميباشد، بنابراين فرض صفر كه طبيعي بودن توزيع دادهمي
  .ها را با اطمينان بااليي طبيعي دانستداده

مستقل  Tفرض بخشي از خروجي اصلي آزمون شاخص اين پيش: هاهمگوني واريانس) 3
  . آمده است 4است، اما در اينجا نتيجه آن به طور جداگانه در جدول شماره 

  
  ي آزمون لويننتيجه: 4جدول شماره 

Sig F 

335/0 967/0 

  
و  967/0برابر  Fشود؛ براي آزمون لوين، مقدار مشاهده مي 4ه در جدول شماره چنانچ 
335/0 =sig 05/0چون . است > sig هاست، رد باشد فرض صفر كه همگون بودن واريانسمي

  .ها در دو گروه همگون هستندتوان نتيجه گرفت واريانسنشده و مي
- ها مين، طبيعي بودن و همگوني واريانسفرض مستقل بودبنابراين با برقرار بودن سه پيش 

هاي نمرات دو گروه گواه و مستقل براي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين Tتوان از آزمون 
 .آمده است 4ي اين بررسي در جدول نتيجه. آزمايش استفاده كرد

  
  مستقل Tي آزمون نتيجه: 5جدول شماره 

Sig df t 

000/0 38 435/3 

  
است و  sig=  000/0و  435/3برابر  tشود مقدار مشاهده مي 5جدول شماره چنانچه در  
هاي دو گروه گواه و آزمايش توان نتيجه گرفت بين ميانگينباشد، مي مي sig > 05/0چون 
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عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگويبه. تفاوت معناداري وجود دارد
مندي دانشجويان از اساتيد، تفاوت معناداري در ايش در زمينه رضايتمديريت آموزش در گروه آزم

.ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

هاي آموزش از نظرميانگين و انحراف معيار ارزيابي شاخص: 6جدول شماره 
دانشجويان در گروه شاهد و گواه

تعدادانحراف  )20از (ميانگين  مؤلفه

شا
وه 

گر
 هد

38 87/4 87/11 مكان آموزش
38 02/5 34/12 مجريان آموزش

08/1243/538محتوا
  38  22/6  89/10زمان
  38  65/5  20/12استادان

38  77/6  11/10  خدمات رفاهي
  -  -  58/11ميانگين

ش
ماي
 آز
روه

گ

38 76/6 78/13 مكان آموزش
38 90/7 67/14 مجريان آموزش

26/1480/638محتوا
  38  96/7  87/13زمان
  38  86/5  89/14استادان

38  68/7  45/13  خدمات رفاهي
  -  -  15/14ميانگين

توان گفت كه ارزيابي دانشجويان ازمي 6باتوجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
مكان آموزش از. است 15/14و در گروه آزمايشي  58/11هاي آموزش در گروه گواه شاخص

گونه كه در جدولهمان. ارزيابي شد 78/13و از ديدگاه گروه آزمايشي  87/11يدگاه گروه گواه د
خرده هاي آموزش و همه هاي گروه آزمايش در مورد شاخصشود؛ ميانگينمشاهده مي) 5(

هاي آن بيشتر از گروه گواه است، در نتيجه آموزش درس فلسفه تربيت رسمي با الگويمقياس
.مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بين دانشجويان دارد تأثير زشمديريت آمو



  مديريت بر آموزش سازمانها
 

120 

 

بدين منظور، ابتدا . مستقل استفاده شده است Tها از آزمون آماري در تحليل استنباطي داده 
 :ها عبارتند از فرضاين پيش. هاي اين آزمون مورد بررسي قرار گرفته استفرضپيش

هيچ يك از اعضاي گروه گواه عضو گروه آزمايش و يا بالعكس : استقالل اعضاي دو گروه) 1
  .نيستند
اسميرنوف  -براي بررسي اين مورد، از آزمون كلموگروف: طبيعي بودن توزيع نمرات) 2

  .آمده است) 6(نتايج اين آزمون در جدول . استفاده شد
 

  اسميرنوف -ي آزمون كلموگروفنتيجه: 7جدول شماره 
 sig ي آزاديدرجه آماره

108/0 78 168/0 

   
اسميرنوف براي توزيع  -ي آزمون كلموگروفشود؛ نتيجهطبق آنچه در جدول فوق ديده مي 

 sig < 05/0است و چون  sig= 168/0 و 108/0ها در دو گروه شاهد و آزمايشي  نرمال داده
ها را توزيع داده توانهاست، رد نشده و ميباشد، بنابراين فرض صفر كه طبيعي بودن توزيع دادهمي

  .با اطمينان بااليي طبيعي دانست
مستقل  Tفرض بخشي از خروجي اصلي آزمون شاخص اين پيش: هاهمگوني واريانس) 3

 . آمده است) 7(است، اما در اينجا نتيجه آن به طور جداگانه در جدول 

  
  ي آزمون لويننتيجه: 8جدول شماره 

Sig F 

565/0 678/0 

  
و  678/0برابر  Fشود؛ براي آزمون لوين، مقدار مشاهده مي 8ل شماره چنانچه در جدو 
565/0 =sig 05/0چون . است > sig هاست، رد باشد، فرض صفر كه همگون بودن واريانسمي

بنابراين با برقرار بودن سه . ها در دو گروه همگون هستندتوان نتيجه گرفت واريانسنشده و مي
مستقل براي  Tتوان از آزمون ها ميبودن و همگوني واريانس فرض مستقل بودن، طبيعيپيش

ي اين نتيجه. هاي نمرات دو گروه گواه و آزمايش استفاده كردبررسي معناداري تفاوت بين ميانگين
 .آمده است) 8(بررسي در جدول
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مستقل Tي آزمون نتيجه: 9جدول شماره 
Sig df t

034/078428/2

است و sig=  034/0و  428/2برابر  tشود مقدار مشاهده مي 9شماره چنانچه در جدول 
هاي دو گروه گواه و آزمايشتوان نتيجه گرفت بين ميانگينباشد، مي مي sig > 05/0چون 

به عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي. تفاوت معناداري وجود دارد
هاي آموزشي، تفاوت معناداري درر زمينه ارزيابي از شاخصمديريت آموزش در گروه آزمايش د

.ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان در گروه شاهد: 10جدول شماره 
و گواه

تعداد انحراف معيار )20از (ميانگين مؤلفه

اهد
ه ش

40 68/3 15/16 دروس تخصصيگرو
40 66/2 02/17 س عموميدرو
  -  -  58/16ميانگين گروه شاهد

ش
زماي

وه آ
40 6/3 94/17 دروس تخصصيگر

40 25/3 23/18 دروس عمومي

  -  -  08/18ميانگين گروه آزمايش

توان گفت؛ ميانگين نمرات دانشجويانمي 10با توجه به نتايج بدست آمده از جدول شماره 
همچنين، ميانگين نمرات دروس. است 08/18گروه آزمايشي و در  58/16در گروه شاهد 

گروه آزمايش در لذا ميانگين. است 94/17و در گروه آزمايشي  15/16تخصصي در گروه شاهد 
توان گفت كه تدريس با نمرات دروس تخصصي و عمومي بيشتر از گروه گواه است، در نتيجه مي

بر اثربخشي يادگيري دانشجويان در بعد نمرات يامثبت و معناداري  تأثير الگوي مديريت آموزش
.عملكرد آموزشي درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي داشته است
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- ها ميفرض مستقل بودن، طبيعي بودن و همگوني واريانسبنابراين با برقرار بودن سه پيش

وه گواه وهاي نمرات دو گرمستقل براي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين Tتوان از آزمون 
.آمده است 10ي اين بررسي در جدول نتيجه. آزمايش استفاده كرد

مستقل Tي آزمون نتيجه: 11جدول شماره 
Sig df t

095/078213/3

است و sig=  095/0و  213/3برابر  tشود؛ مقدار مشاهده مي 11چنانچه در جدول شماره 
هاي دو گروه گواه و آزمايشگرفت بين ميانگين توان نتيجهباشد، لذا مي مي sig > 05/0چون 

به عبارت ديگر تدرس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي. تفاوت معناداري وجود دارد
مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بعد نمرات يا عملكرد آموزشي در تأثير مديريت آموزش

.بين دانشجويان مشاوره داشته است
هاي آموزشي بر يادگيري مندي و شاخص ور سنجش تأثير سطح رضايتهمچنين به منظ

.اثربخش دانشجويان از تحليل رگرسيوني گام به گام استفاده شد

بررسي عوامل موثر بر يادگيري اثربخش دانشجويان با مقادير: 12جدول شماره 
ضرايب

RR2R2متغير گام
Adj

368/0 373/0 611/0 هاي تخصصي اساتيد صالحيت 1
  440/0  448/0 679/0محتواي آموزشي  2
  459/0  472/0 687/0خدمات رفاهي  3
  486/0  502/0 708/0مكان آموزش  4

بررسي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي يادگيري مبتني بر الگوي مديريت آموزش چهار سازه
از درصد 2/50هاي تخصصي، محتواي آموزشي، خدمات رفاهي و مكان آموزش حدود  صالحيت

در. نمايد واريانس مربوط به يادگيري اثربخش را ازديدگاه دانشجويان مديريت آموزشي تبيين مي
داراي بيشترين تأثيرگذاري 482/0هاي تخصصي اساتيد، با مقدار بتاي  اين ميان متغيير صالحيت

متغير محتواي آموزشي، خدمات رفاهي و مكان آموزشي. بر يادگيري اثربخش دانشجويان است
.آمده است) 13(و ) 12(نتايج در جدول. هاي بعدي هستند داراي اولويت
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مقدار تأثير متغيرهاي تأثيرگذار در يادگيري اثربخش: 13جدول شماره 
دانشجويان

BBetatSigمستقلهاي  متغير
90/900/0-046/47ضريب ثابت
482/0482/010/700/0هاي تخصصي اساتيد صالحيت

531/0231/042/300/0وزشيمحتواي آم
656/0206/012/3002/0خدمات رفاهي
372/0195/074/2007/0مكان آموزش

باتوجه به ضريب رگرسيون و مقدار ثابت بدست آمده از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوه گام
:به گام، معادله رگرسيون تحقيق به شكل زير بدست آمد

4321 372.06560.0531.0482.0046.47 xxxxY 

 گيريبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير الگوي مديريت آموزش بر اثربخشي يادگيري و موفقيت
بر اساس. تحصيلي دانشجويان در درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي در دانشگاه فرهنگيان بود

آزمايشو در گروه  88/14مندي دانشجويان از اساتيد در گروه شاهد  نتايج پژوهش، ميزان رضايت
هاي دو گروه گواه و آزمايش تفاوت معناداري وجودبدست آمد، در نتيجه بين ميانگين 22/17

داشت و ميانگين نمرات گروه آزمايش بيشتر از گروه شاهد بود، لذا آموزش درس فلسفه تربيت
رضايت يا واكنش سطح معنادار و مثبتي بر تأثير رسمي و عمومي با الگوي مديريت آموزش

عبارت ديگر تدريس درس فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگويبه . جويان داشته استدانش
مندي دانشجويان از اساتيد، تفاوت معناداري در مديريت آموزش در گروه آزمايش در زمينه رضايت
هاي نتايج حاصل از اين تحقيق با نتايج يافته. ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

، بهرنگي و نصيري)1396(بهرنگي و كردلو ، )1383(گراني همچون بهرنگي و آقاياري پژوهش
هاي كه در پژوهش) 2005(، برايتمن و همكاران )1394(پور  بهرنگي، عباسيان و ذوقي، )1395(

،5[باشد اند كامالً همسو مي كرده تأكيدخود به نقش روش تدريس مشاركتي بر موفقيت تحصيلي 
6 ،9 ،10 ،13[.

توان چنين گفت كه در تدريس مشاركتي و الگوي مديريت آموزش در توجيه اين يافته مي
.گيرد فرايند يادگيري از نتيجه آن مهمتر است و كسي به خاطر ندانستن مورد سرزنش قرار نمي
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هاي مشاركتي به در گروه. پردازند شوند و به رقابت با هم نمي دانشجويان با يكديگر مقايسه نمي
شود با سوال پرسيدن و كمك خواستن از اعضاي گروه، مفاهيم پيچيده شجويان فرصت داده ميدان

فلسفه تربيت رسمي و يادگيري توانايي به مندي و اعتماد را ياد بگيرند و به اين وسيله رضايت
توانند احساس آرامش، در چنين فضاي آموزشي است كه دانشجويان مي. عمومي را افزايش دهند

.مندي داشته باشند و رضايتامنيت 
و 58/11هاي آموزش در گروه شاهد همچنين ارزيابي سطح يادگيري دانشجويان از شاخص

توان گفت كه آموزش فلسفه تربيت رسمي و عمومي با بود، در نتيجه مي 15/14در گروه آزمايشي 
.نشجويان داشته استمعنادار و مثبتي بر اثربخشي يادگيري در بين دا تأثير الگوي مديريت آموزش

هايلذا تدريس اين درس با الگوي مديريت آموزش در گروه آزمايش در زمينه ارزيابي از شاخص
.آموزشي، تفاوت معناداري در ميزان يادگيري اثربخش دو گروه ايجاد كرده است

و در 15/16عملكرد، ميانگين نمرات دانشجويان در گروه شاهد  يا رفتار در نهايت در سطح
گروه آزمايش در نمرات دروس لذا ميانگين عملكرد دانشجويان. بود 08/18گروه آزمايشي 

توان گفت كه تدرس فلسفه تربيت رسمي و تخصصي و عمومي بيشتر از گروه گواه بود، لذا مي
مثبت و معناداري بر اثربخشي يادگيري در بين دانشجويان تأثير عمومي با الگوي مديريت آموزش

.رات يا عملكرد آموزشي داشته استدر بعد نم
تـدريس درسدهنـده آن بـود كـه     هاي پژوهش حاضر نشـان  طور كلي، بررسي نتايج يافته به

فلسفه تربيت رسمي و عمومي با الگوي مديريت آموزش، بر يادگيري اثربخش و موفقيت تحصيلي
گيـان كرمانشـاهدانشجويان مشاوره و راهنمايي در درس تربيت رسـمي و عمـومي دانشـگاه فرهن   

توان چنين گفت كه در الگوي مديريت در تبيين اين نتيجه مي .تأثيري مثبت و معنادار داشته است
آموزش، به علت ساختار و قوانين خاص اين روش همچون؛ جاري ساختن رقابـت در يـك فضـاي

هـاي بندي فراگيـران مبتنـي بـر توانـايي     ، گروه)معلم(تخصص  سالم و گروهي با نظارت يك فوق
هـاي تـك دانشـجويان در گـروه    ها و نظرات توسـط تـك   ها، صحبت كردن و ارائه ايده متفاوت آن

تخصصي و مرجع در كالس درس، تمرين معلمي با توجه به سخنراني و توضيح مبحث تخصصـي
مربوطه، رعايت عدالت در كالس، احترام يكسان به حق همه دانشـجويان، يكسـان نگريسـتن بـه

هـا و هـا و موفقيـت   هاي مثبت، توانايي وليت فردي و گروهي به آنان، توجه به جنبهآنان، دادن مسئ
هـاي ها و مهارت تشويق و تأئيد آنان، اراده بازخوردهاي اصالحي مناسب، در نظر گرفتن شايستگي

، كـه بـر آن حـاكم...در خور هر يك از دانشجويان به تنهايي و مقايسه كردن هر فرد با خودش و 
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است، امكان ارتقاي يادگيري اثـربخش و موفقيـت تحصـيلي را فـراهم نمـوده و همچنـين زمينـه        
شـود كـه ايـن     موفقيت فردي در يك محيط گروهي بدون نياز به شكست ديگران نيز فـراهم مـي  

صيلي او را افـزايش دهـد و در   هاي فرد را به او نشان داده و موفقيت تح تواند توانمندي موضوع مي
در تمام مراحل آموزشي و يادگيري در ... مندي از استادان، محيط و  عين حال موجبات رشد رضايت

  .او به وجود آيد
در مجموع، آنچه به شكل عددي نمايش داده شده مبتني بر تأثيرات مستقيم آموزشي الگـوي  

دانشـجويان بـوده اسـت، امـا تـأثيرات       يادگيري اثربخش و موفقيت تحصـيلي مديريت آموزش بر 
هاي اجتمـاعي، فـردي، شـناختي و رفتـاري دانشـجويان       غيرمستقيم و پرورشي اين الگو بر مهارت

نتايج اين تحقيق تأثير استفاده . بسيار زياد است كه به فرصتي كافي براي تحقيقات بيشتر نياز است
تـوان اسـتفاده از الگـوي    در پايان مي .دهد از اين الگو را در دروس ديگر و مقاطع متفاوت نويد مي

در امر يادگيري را بـه مدرسـان و   دانشجويان مديريت آموزش با هدف افزايش اثربخشي يادگيري 
  .اي توصيه كرد اندركاران آموزش دانشگاهي و مدرسه همه دست

  
  حمايت مالي/ تعارض منافع

نتـايج   باشـد و  دانشـگاه فرهنگيـان مـي   اين مقاله برگرفته از پژوهش شبه آزمايشي نويسندگان در 
پژوهش حاضر با منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيست و بدون حمايت مـالي انجـام شـده    

  .است
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:رابطة سرمايه روانشناختي با توانمند سازي يادگيري دانشجويان
آزمون نقش ميانجي تعامالت پويا

و علوم انساني دانشگاه حكيم سبزواري، انشكده ادبياتدي استاديار گروه علوم تربيتامير حسين كيذوري، 
.سبزوار، ايران

 ،و علوم انشكده ادبياتدمدرس گروه علوم تربيتي  دكتري مديريت آموزشي،سيد احمدمحمدي حسيني
.انساني دانشگاه حكيم سبزواري، سبزوار، ايران

شناسي و علوم تربيتي دانشگاه سمنان، كارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشكده روان عذرا حسين پور،
.سمنان، ايران

 چكيده

هدف اين پژوهش، بررسي روابط بين سرمايه روانشناختي، توانمند سازي يادگيري و تعامالت پويا در دانشجويان
مورد نياز، توصيفيهاي  پژوهش حاضر با توجه به چگونگي به دست آوردن داده. دانشگاه علوم پزشكي شاهرود است

و از نوع همبستگي و به طور مشخص مبتني بر مدل معادالت ساختاري است كه از برآوردهاي بيشينه درست نمايي
جامعه آماري پژوهش حاضر را دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود تشكيل .با تعديل چولگي استفاده شد

استانداردهاي  هاي پژوهش از پرسشنامهبراي سنجش متغير. انتخاب شدنداي  دهند كه به صورت تصادفي طبقه مي
و پرسشنامه ادراك) 1997(، پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر و ميشرا )2007(سرمايه روانشناختي لوتانز
نفر از 260بين ها  باشد، استفاده و اين پرسشنامه مي ليكرتاي  گزينه 5كه با طيف ) 1994(تعامل اجتماعي گالس 

توسط تعدادي از صاحب نظران و متخصصين مديريت وها  روايي محتوايي و سازه پرسشنامه. زيع شددانشجويان تو
با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه براي سؤاالتها  و پايايي آن. تحليل عامل تأئيدي مورد قبول قرار گرفت

براي تعامالت پويا 78/0 ادگيري وبراي توانمندسازي ي 73/0براي سرمايه روانشناختي،  78/0متغيرها به ترتيب، 
اسميرنف،-كولموگروفهاي  پرسشنامه در بخش آمار استنباطي از آزمونهاي  براي تجزيه و تحليل داده. بدست آمد

نتايج پژوهش نشان داد كه. اي، همبستگي پيرسون و مدل معادالت ساختاري استفاده شده استتي تك نمونه
ستقيم و هم غير مستقيم به واسطه تعامالت پويا نقش كليدي را در توانمند سازيسرمايه روان شناختي هم به طور م

همچنين تعامالت پويا تأثير مثبت، مستقيم و معني داري بر توانمند سازي يادگيري. يادگيري دانشجويان دارد
امعه مورد مطالعهدهد كه وضعيت متغيرهاي كليدي اين پژوهش در ج مي نشانها  به عالوه يافته. دانشجويان دارد

.باشد مي مناسب

.توانمندسازي يادگيري، تعامالت پويا، سرمايه روان شناختي: واژگان كليدي
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Abstract 
This research aimed to investigate the relationships between psychological capital, 
learning empowerment, and dynamic interactions in students of Shahrood University 
of Medical Sciences. With regard to the ways data were collected, the present study is 
descriptive correlational and is specifically based on structural equitation modeling in 
which maximum likelihood estimation with adjusting skewness was used. The 
participants of this study consisted of students in Shahrood University of medical 
science, who were selected using stratified sampling method. In order to assess 
variables, standard questionnaires in the form of five-point Likert scale, including 
Psychological Capital Questionnaire (Luthans et al., 2007) Psychological 
Empowerment Questionnaire (Mishra & Spreitzer, 1997), and Perception of Social 
Interactions Scale (Glass, 1994) were distributed among 260 students. Content and 
construct validity of questionnaires were confirmed by several management and 
factor analysis experts. To analyze data from questionnaires, Kolmogorov- Smirnov 
test, one sample t-test and Pearson correlation structural equation model have been 
used. Findings showed that psychological capital, both directionally and 
indirectionally, plays key role in empowering learning of students through dynamic 
interactions. Also, it was determined that dynamic interactions have a meaningful, 
directional and positive correlation with learning empowerment in students. 
Furthermore, results indicated that main variables in this study were appropriate for 
studied samples. 
 
Key words: Learning Empowerments, dynamic interrelations, psychological capital.  
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مقدمه
سريع و پر شتاب دانش و معلومات بشري، همه چيز به شدت در حالهاي  با توجه به دگرگوني

به عنوان يك سيستم باز به دنبال شايستگي جهاني در تالشها  تغيير و تحول است و سازمان
كهاند  از اين رو شواهد تجربي مختلف نشان داده. براي جذب و توسعه منابع انساني خوب هستند

توانمندسازي يادگيري. ]26[باشند مي و آموزش عالي به دنبال توانمند سازي يادگيريها  انشگاهد
.اخير تعريف شده استهاي  مختلف در سالهاي  به عنوان اطالع رساني و مشاوره در زمينه

از طرفي. دانشجويان به توانمند سازي يادگيري به منظور بهبود و موفقيت مديريت نياز دارند
تعامل پويا به مشاركت. پردازد مي مندسازي يادگيري به ترويج تعامل پويا در زمينه سازمانيتوان

كه به طور معمول. اجتماعي و سياسي اشاره داردهاي  فعال افراد در حوزه عمومي، از جمله فعاليت
تعامالتاي  امروزه به طور فزاينده.]27[با احساس وظيفه براي بهبود تغييرات در جامعه همراه است

، و شامل اقداماتي براي توجه نشان دادن فرد به مسائل اجتماعي]16[پويا افزايش يافته است
رد. تعامل پويا ممكن است از طريق رد و بدل كردن اطالعات صورت بگيرد. ]43و  18، 17[است

ركت ورا براي مشاها  تواند انگيزه و توانايي افراد را پرورش و فرصت مي و بدل كردن اطالعات
توانند از روابط مي با توجه به تحقيقات لنزي و همكاران، دانشجويان. تعامل پويا فراهم آورد

اجتماعي براي بدست آوردن اطالعات استفاده كنند و در نتيجه فرصت را براي تعامل مكرر در
ر رفتارسرمايه روانشناختي مفهوم جديدي است كه به تازگي د. افزايش دهندها  مكالمات و فعاليت

توان سرمايه روان مي بسياري از محققان بر اين باورند كه. سازماني مثبت معرفي شده است
پر چالش امروزي درهاي  در محيطها  شناختي را به عنوان منبع مزيت رقابتي پايدار براي سازمان

].43[از طرفي مزاياي سرمايه روانشناختي در حوزه دانشگاهي، مشخص شده است. نظر گرفت
دانشجويان. و نقش سرمايه روان شناختي معطوف داردها  آموزش عالي بايد توجه خود را به خواسته

زيادي مانند ميزان طول كشيدن مدرك تحصيلي، مقابله بانرخ بااليهاي  اغلب با چالشها  دانشگاه
ده كهتحقيقات نشان دا .كند مي بيكاري و امنيت شغلي پايين مواجهند كه آنها را دچار استرس

سرمايه روان شناختي به پرورش انگيزه، تشويق و استفاده از راهبردهاي يادگيري دانشجويان
، معتقدند كه رويكرد فعال سرمايه روان]29[لوتانز، لوتانز و اوي. ]3و  46[كمك كرده است

شود كه مي شناختي براي دانشجويان منجر به ترويج يادگيري و غلبه بر موانع موفقيت تحصيلي
با اين حال، با وجود توجه و اهميت بسيار زياد بر روي موضوع. دهد مي نقاط قوت رواني را پرورش

.توانمندسازي يادگيري، تحقيقات تجربي بيشتري پيشنهاد شده است
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توانمند سازي يادگيري
مختلف از قبيل مديريت،هاي  توانمندسازي مفهومي با معاني متفاوت بوده است و در زمينه

برخي از محققان ادبيات توانمند سازي را به دو. شود مي ، آموزش و پرورش و غيره استفادهسياست
اجتماعي و ساختاري و ديگري برهاي  ، كه يكي از آنها در جنبه]44[ديدگاه طبقه بندي كرده اند

سيجنبه اجتماعي به فرايند افزايش قدرت فردي، بين فردي يا سيا. سازگاه روانشناختي تمركز دارد
.و جوامع بتوانند براي بهبود شرايط زندگي خود اقدام كنند اشاره داردها  به طوري كه افراد، خانواده

رواني افراد به قدرت دادن به شرايط كارهاي  ديگري توانمندسازي روانشناختي، كه اشاره به پاسخ
زي روانشناختي به شرحتمركز اين مطالعه بر توانمندسازي يادگيري، از ديدگاه توانمندسا. باشد مي

و به منظور بهبود و ارتقاء فرد وسازمان است] 6[توانمند سازي، اغلب در سازمان هاست .زير است
.باشد مي و داراي پيامدهايي مانند رضايت شغلي، اثر بخشي سازماني و مقاومت در برابر استرس

به اهداف خود را درشرايط دانشجويان مانند كاركنان بايد انگيزه و انرژي به مطالعه و رسيدن
و. چالش برانگيز به كار گيرند و يادگيري و تالش خود را براي رسيدن به حرفه خود آماده كنند

.كند مي يادگيري احساس نياز مسئوليت و انگيزش دروني به كار را در كاركنان و دانشجويان فراهم
گيري يعني توانمندسازي رواني منتقلتوانمندسازي ياد ]14[با اين حال از نظر فريمير، رو و هيسر

، بهبود عملكردوري بهرهتحصيلي و احساس رضايت مندي، اثربخشي و هاي  شده به داخل محيط
رود مي از توانمندسازي يادگيري انتظار .فردي و تيمي دانشجويان از صالحيت انجام يك كار است

ظيم يادگيري دانش آموزان، وكه نقش مهمي در شناسايي نيازهاي يادگيري دانش آموزان، تن
اولين گام اساسي در توانمندسازي يادگيري. ]46[ايجاد يادگيرندگان مادام العمر بازي كند

با توجه به چند وجهي بودن .]25و  24[دانشجويان ارائه دانش و افزايش آگاهي به آنان است
، استفاده]19[و همكارانتوانمندسازي، در پژوهش حاضر از ابعاد پرسشنامه توانمندسازي حاتمي 

احساس معنادار بودن شغل، احساس شايستگي، احساس مؤثر واقع: ازاند  شده است كه عبارت
.شدن، احساس داشتن حق انتخاب و اعتماد به همكار و مافوق

تعامالت پويا
عاتباشد كه كيفيت اطال مي تعامل پويا منبعي ارزشمند براي توسعه استراتژيهاي مؤثر در دانشگاه

توانند با استفاده از تعامالت ها مي ، به عبارت ديگر، دانشگاه]10و  9[كند  مي در دانشگاه را فراهم
اطالعات مورد نياز را كسب كرده و در نتيجه فرصت را براي تعاملي پويا در رد و بدل كردن
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رتباط برقرار كردنعالوه بر اين، تعامل پويا در زندگي براي ا. افزايش دهندها  اطالعات و فعاليت
، و دانشجويان با روابط اجتماعي و تبادل اطالعات]18[يا رسيدن به اهداف اجتماعي است

دانشجوياني كه ارتباط بيشتري با جامعه يا. توانند تعامل سياسي و پويا ي خود را پرورش دهند مي
]39و  38[ن تحقيقاتهمچني. اجتماع خود دارند تمايل به سطوح باالتري از تعامل پويا را دارند

دهند كه دانشجويان در سطح بااليي از كنجكاوي و عالقه، شور و شوق براي يادگيري مي نشان
و انجام وظايف دشوار تالش بيشتري براي رسيدن به سطوح بااليها  باشند و با وجود چالش مي

نگيزشي تعامل سببكنند؛ نيروي ا مي تأكيد ]7[1افزون بر اين، كالدر و مالتوس. يادگيري دارند
تواند تعامالت پويا را تحت تأثير قرار دهد و افراد مي گروههاي  بنابراين انگيزه. شود مي تحول گروه

و از طريق بهبود پايدار روابط به گسترش آگاهي] 11[را براي شركت در تعامالت پويا تشويق كند
محققان توافق دارند كه. ]43[از امور و فرصت قابل استفاده در مورد مسائل مختلف تبديل شود
14[براي مثال چندين دانشمند. تعامل يك ساختار چند بعدي است، اما مفهوم تعامل متفاوت است

كه تعامل از عناصر شناختي، رفتاري و عاطفي تشكيل شده است، اما ريو واند  بيان كرده ]23و 
كنند و تعامل مي نشجويي پيشنهادتعامل را به عنوان يك جنبه چهارم از فعاليتهاي دا ]34[2تسنگ

،)2015(لنزي و همكاران. نمايند مي را به عنوان سهم سازنده دانش آموزان در جريان آموزش تلقي
عالوه بر اين، اپلتون و. دانند مي تعامل پويا را مشاركت فعال افراد براي بهبود تغييرات در جامعه

.اري، شناختي و ابعاد رواني استدالل كرده اندتعامل را به عنوان دانش علمي، رفت] 1[3همكاران
تعامل شناختي، تعامل رفتاري و: بنابراين در پژوهش حاضر براي سنجش تعامل از مؤلفه هاي

.تعامل عاطفي استفاده شده است

سرمايه روانشناختي
شيآموزهاي  و محيط اخير موضوع سرمايه روانشناختي رشد قابل توجهي در دانشگاههاي  در دهه

همچنين سرمايه رواني به عنوان يك منبع مهم مزيت رقابتي و يك عامل تعيين. ]46[داشته است
عالوه براين، مفهوم سرمايه روان شناختي ابتدا از. كننده اثربخشي رفتار سازماني شناخته شده است

هاي هجنبش روانشناسي مثبت تكامل يافته و اجزاي منحصر به فرد سرمايه روانشناختي از زمين
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محققان سرمايه روانشناختي اغلب هم به. ]30[آموزش و پرورش و روانشناسي اقتباس شده است
كه سرمايه روانشناختي] 5و  4[و هم به طور تجربي نشان داده اند ]29[طور نظري ثابت كرده اند

تي، سرمايه روانشناخ]37[1بنا بر گفته سليگمن. يك مفهوم مركزي يا يك مفهوم چند بعدي است
.شود مي كند و منجر به بهبود عملكرد فردي و سازماني مي سالمت جسمي و رواني فرد را تقويت

:مفهوم سرمايه روانشناختي توسط لوتاز و همكاران ساخته شده است و شامل چهار جزء
در پژوهش حاضر از اين طبقه بندي ]28[خودكارآمدي، خوش بيني، اميد و انعطاف پذيري است

.روانشناختي استفاده شده است كه در ادامه به توضيح آنها پرداخته خواهد شد براي سرمايه
خودكارآمدي كه منشأ پيدايي آن در پژوهش و نظريه شناختي: عنصر اول خودكارآمدي

:شود مي توان به سادگي آن را اعتماد به نفس ناميد به اين صورت تعريف مي است و) 1986(بندورا
خاص به موفقيت نايل آيداي  ه توانايي هايش از اين بابت كه در انجام وظيفهباور يا اطمينان فرد ب

و اين موفقيت نيز از راه ايجاد انگيزه در خود، تأمين منابع شناختي براي خود و نيز ايفا و اجراي
.]37[اقدامات الزم باشد

ه وقايعمدل سرمايه روانشناختي، خوش بيني را يك روش توضيحي ك: عنصر دوم خوش بيني
دهد و وقايع منفي را به انواع شرايط موقتي و مي مثبت را به موارد دروني، دائمي و فراگير نسبت

، خوش بيني روشي است كه يك فرد در آن)2011(بر طبق نظر سيليگمن. ]21[كند مي خاص بيان
تمايل بهماي  خوش بيني يك فرايند سه مرحله. نمايد مي تجارب اخير يا گذشته را درك و تفسير

پيشرفت از جمله آسان گيري نسبت به گذشته، درك بهاي چيزي در حال حاضر و ايجاد فرصت
.باشد مي براي فهم آينده

اسنايدر. شود مي كه شبيه خوش بيني است و توسط فعاليت و فكر مشخص: عنصر سوم اميد
لي معطوف بهاميد را به عنوان حالت انگيزشي مثبت براساس يك حس تعام ]40[2و همكاران

اميد صرفا شامل اراده و تحريك براي. دانند مي هدف و برنامه ريزي براي رسيدن به هدف
درها  دستيابي به اهداف تنظيم شده نيست؛ بلكه شامل ظرفيت و گنجايش تمرين در برابر سختي

و غلبه كند و بر طراحي اهداف، ايجاد مسير مي اميد در آموزش مداخله. راه رسيده به اهداف است
.كند مي بر موانع تمركز
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تواند به صورت مثبت يا منفي ظرفيت درك مي انعطاف پذيري: عنصر چهارم انعطاف پذيري
انعطاف پذيري ممكن است با استفاده از. فرد را براي چيزي كه تجربه كرده منطبق نمايد

ز شكست و يامشخصه اصلي انعطاف پذيري توانايي راه برگشت ا. احساسات مثبت ساخته شود
.]45[انجام تغييرات اساسي است

به طورها  اگر چه تحقيقات در محيط علمي درباره سرمايه روانشناختي محدود است، اما يافته
لوتانز و. ]26[كنند مي كلي از تأثير مثبت سرمايه روانشناختي بر توانمند سازي يادگيري حمايت

سرمايه روان شناختي براي دانشجويان منجر به كه رويكرد فعالاند  ، نشان داده)2014(همكاران
.دهد مي شود كه نقاط قوت رواني را پرورش مي ترويج يادگيري و غلبه بر موانع موفقيت تحصيلي

دهد كه مي حاصل از مطالعات انجام شده در سرمايه روانشناختي و توانمندسازي نشانهاي  يافته
، سرمايه روانشناختي در)2010(لي و سنگبه گفته . توانمندسازي است مرتبط باسرمايه 

با توانمند سازي يادگيري رابطه مثبت دارد و مشخص شد كه سرمايهاي  دانشجويان كره
بنابراين، سرمايه روانشناختي به. روانشناختي يك پيش بيني قابل توجهي از توانمند سازي است
طه بين سرمايه روانشناختي وراب. عنوان يك سابقه قابل توجه از توانمندسازي درك شده است

همواره انجام تحقيقات گسترده. سرمايه و يادگيري باشدهاي  تواند استنتاجي در مؤلفه مي تعامل
.]13[شود مي كرد كه خودكارآمدي مثبت به استفاده از راهبردهاي شناختي و دستاورد مربوط تأييد

ر سرمايه روانشناختي يافته هايي دارند كهد ، در مطالعات خود از سطح تعامل]33[1پانسيا و برزيليور
، در]2[2آريستيدو، اسكنلو و شارپلز. باشد مي حاكي از اثربخشي سرمايه روانشناختي بر سطوح تعامل

تعامل، مشاركت افراد در جوامع را: پژوهشي كه با عنوان؛ تعامل و مشاركت انجام دادند نشان دادند
تحقيقات نشان داده.شود مي ل و تكامل در طول زمانهمچنين تعامل سبب تحو. كند مي تسهيل

كه تعامل به پرورش انگيزه، تشويق دانشجويان و استفاده از توانمند سازي يادگيري كمك كرده
، در پژوهشي با عنوان بررسي ارتباط بين توانمند سازي يادگيري و]50[3ژانگ و بارتول.]4[(اند

به طور قابل توجهي در فرآيند خالقيت در دانشجويان تعامل دريافتند كه توانمندسازي و تعامل
، در پژوهش خود با عنوان توانمند سازي يادگيري و تعامل دانش]20[ 4هي. چيني نقش دارد

و همچنين. دهد كه توانمندسازي تأثير مثبت و قوي بر فرايند تعامل دارد مي آموزان نشان
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، در]42[ون يو .ناختي و عاطفي را تسهيل كندتواند تعامل رفتاري، ش مي توانمندسازي يادگيري
پژوهشي با عنوان، رابطه بين سرمايه روانشناختي دانشجويان، توانمندسازي يادگيري و تعامل پويا
نشان داد كه سرمايه روانشناختي دانشجويان رابطه مثبت و معنادار با توانمندسازي يادگيري و

سرمايه روانشناختي دردامنه دانشگاهي و و مستلزماتو به طور خالصه، مزايا . تعامل پويا دارد
، در يك)2014(به طور مشابه، يو و همكاران. ترويج توانمندسازي يادگيري و تعامل مشخص شد

مطالعه ديگر نشان دادند كه سرمايه روانشناختي با توانمند سازي يادگيري و تعامل يادگيري مرتبط
تواند يك منبع مهم براي موفقيت مي كه سرمايه روانشناختي دهد مي بنابراين اين نتايج نشان. بود

، در پژوهشي با عنوان اثربخشي سرمايه روانشناختي]15[قشقايي زاده. تحصيلي دانشجويان باشد
بر ابعاد سرمايه اجتماعي معلمان زن مدارس ابتدايي نشان داد كه آموزش سرمايه روانشناختي بر

.وده استابعاد سرمايه اجتماعي اثربخش ب
بر اين اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد كه همسو با برخي شواهد تجربي، از طريق اتخاذ
رويكردي فرايندي، نقش با اهميت متغير سرمايه روانشناختي را در پيش بيني الگوي توانمند سازي

صدد به بيان ديگر، پژوهش حاضر در. يادگيري دانشجويان در مواجهه با تعامل پويا آزمون كند
پاسخ به اين سؤال است كه آيا تعامالت پويا، رابطه بين سرمايه روان شناختي و الگوي توانمند

كند؟ مي سازي يادگيري را ميانجي گري

:بر همين اساس، يك مدل مفهومي به شكل زير براي پژوهش حاضر طراحي شد
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)برگرفته از ادبيات و پيشينه پژوهش(مدل مفومي پژوهش: 1شكل 

ضيات پژوهشفر
.سرمايه روانشناختي با توانمند سازي يادگيري دانشجويان همراه است .1
.همراه استها  سرمايه روانشناختي دانشجويان با تعامالت پويا آن .2
.تعامالت پويا با توانمند سازي يادگيري دانشجويان همراه است .3
يري دانشجويان تĤثير غيرسرمايه روانشناختي با واسطه تعامالت پويا بر توانمند سازي يادگ .4

.مستقيم، مثبت و معناداري دارد

روش شناسي پژوهش
پژوهش شود؛ زيرا نتايج مي كاربردي محسوبهاي  اين پژوهش، براساس هدف از دسته پژوهش

آموزشي و پژوهشي، به خصوص دانشگاه علومهاي  و نظامها  قابل استفاده براي تمام سازمان
مورد نياز توصيفي و از نوعهاي  اس چگونگي بدست آوردن دادهپزشكي شاهرود است و براس

به منظور جمع. شود مي همبستگي است كه در آن روابط متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل
و همچنين از يك مطالعه ميداني در ميان دانشجوياناي  آوري اطالعات از مطالعات كتابخانه

جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه. است دانشگاه علوم پزشكي شاهرود استفاده شده
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بهداشت، مامايي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي شاهرود بودند كه درهاي  دانشجويان دانشكده
نمونه آماري. باشد مي نفر 650اين تعداد شامل . به تحصيل مشغول بودند 96-97سال تحصيلي 

.نفر محاسبه شد 242، تعداد 05/0 مناسب براي پژوهش بر اساس جدول مورگان در سطح خطاي
از اين. تصادفي توزيع شداي  نفر به صورت طبقه 270پرسشنامه بين ها،  به منظور گردآوري داده

و تحليل پرسشنامه انتخاب و مورد تجزيه 210از اين ميان . پرسشنامه بازگشت داده شد 230تعداد 
اي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفادهو اطالعات برها  به منظور جمع آوري داده. قرار گرفت

اگر چه مجموعه اين. باشد مي )گويه(سؤال  73پرسشنامه اين پژوهش شامل . گرديده است
73از . باشد مي سؤاالت در يك پرسشنامه آمده است، اما شامل چهار دسته سؤاالت متمايز از هم

طح تحصيالت و نوع دانشكدهسؤال مربوط به تعيين جنسيت، سن، س 4سؤال پرسشنامه مذكور، 
سؤال براي سنجش سرمايه روانشناختي كه براساس پرسشنامه سرمايه 24پاسخ دهندگان، 
15بيني و خودكارآمدي،  اميد، تاب آوري، خوش: ، كه داراي چهار بعد)2007(1روانشناختي لوتانز

يرگذاري، معنيسؤال براي سنجش توانمند سازي كه داراي پنج بعد شايستگي، خودمختاري، تأث
)1997(2دار بودن و اعتماد است كه از پرسشنامه توانمندسازي روانشناختي اسپريتزر و ميشرا

سؤال براي سنجش تعامالت پويا كه از پرسشنامه ادراك تعامل اجتماعي 30اقتباس شده و 
پس از تدوين طرح. تايي ليكرت در نظر گرفته شده است 5اقتباس، و با طيف ) 1994(3گالس

به منظور سنجش .مقدماتي پرسشنامه تالش گرديد تا ميزان روايي و اعتبار پرسشنامه تعيين شود
بدستهاي  رسشنامه پيش آزمون شد و سپس با استفاده از دادهپ 40پايايي، يك نمونه اوليه شامل 

ميزان ضريب همبستگي دروني با آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه به ترتيب،آمده از پرسشنامه، 
براي تعامالت پويا 78/0 براي توانمندسازي يادگيري و 73/0براي سرمايه روانشناختي،  78/0

به منظور سنجش روايي سؤاالت در اين پژوهش، روايي محتوا و روايي سازه مد نظر. بدست آمد
هاي تعيين شد و جهت بررسي صحت مدلكه روايي محتوا توسط خبرگان اين حوزه قرار گرفت، 

نشان داد از بين سه متغير سرمايهها  ي استفاده گرديد كه يافتهتأييديري از تحليل عاملي اندازه گ
متغير سرمايه) 23و  16، 15، 9(روانشناختي، توانمند سازي يادگيري و تعامالت پويا، سؤاالت

،25، 21، 18، 10،14، 9، 4، 2(و نيز سؤاالت) 15و  8، 6(روانشناختي و سه سؤال از توانمندسازي
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بود كه از سؤاالت حذف و دوباره  5/0از متغير تعامل پويا داراي بار عاملي كمتر ) 30و  28، 27
سؤاالت ران شد و در نهايت مدل نهايي ارائه گرديد و نتايج نشان داد تمام بارهاي عاملي باالي 

  . باشد مي بوده كه بيانگر روايي 5/0
  
   ها يافته
نفر پاسخ دهنده،  210ه آماري پژوهش حاضر نشان داد كه از بين جمعيت شناختي نمونهاي  ويژگي

درصد از كل  7/95از لحاظ سني، . دهند مي را زنان و بقيه را مردان تشكيل) 2/76(معادل 
تواند ناشي از فرهنگ  مي سال سن دارند كه 25تا  21سال و بين  20جامعه حدود دانشجويان 

اند  دهد اكثر افرادي كه در دانشگاه پذيرفته شده مي انحاكم بر جامعه پژوهش حاضر باشد كه نش
همچنين از بين سه دانشكده، بيشتر پاسخ دهندگان از دانشكده پرستاري برابر با  .جوان هستند

اگر  .درصد پاسخگويان تحصيالت ليسانس دارند 9/62ها،  به عالوه طبق يافته. بودند)درصد 6/38(
تĤثير گذار در افزايش برازندگي مدل بدانيم؛ پژوهش حاضر از دانش و آگاهي پاسخگويان را عاملي 

هاي  اين حيث در وضعيت مناسبي قرار دارد؛ زيرا هر چه سطح درك و فهم پاسخگويان از سؤال
  .پژوهش بهتر باشد به همان نسبت نتايج نيز قابل اتكاتر خواهد بود

اطالع ها  عيت نرمال بودن دادهالزم است تا از وضها  قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرض 
توان  مي براي اين منظور. استفاده شودها  حاصل شود تا براساس نرمال بودن با نبودن آنها، آزمون

مربوط به آزمون هاي  در اين پژوهش داده. اسميرنوف استفاده نمود-از آزمون كولموگروف
كنندگان به تمام شركت هاي  دهد كه پاسخ مي نشان) 1جدول (اسميرنوف  -كولموگروف

پارامتريك و به هاي  توان از آزمون مي لذا. باشد مي پژوهش داراي ويژگي توزيع نرمالهاي  پرسش
  . و همبستگي پيرسون استفاده نمود) تك نمونه اي Tآزمون (طور اخص آزمون ميانگين يك جامعه

  
  اسميرنوف-آزمون كولموگروف -1جدول 

  Z P متغير
  494/0 832/0 سرمايه روانشناختي
  281/0 990/0 توانمندسازي يادگيري

  194/0 079/1 تعامالت پويا
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در واقع اين آزمون ميانگين نمونه را با ميانگين جامعه مقايسه كرده و تفاوت بين ميانگين
.دهد مي مورد بررسي و آزمون قرار نمونه را با ميانگين جامعه را با يك مقدار مفروض

دهد كه متغيرهاي سرمايه روانشناختي، مي نشان) 2(در جدولنتايج آزمون ميانگين جامعه 
مقادير به دست آمده. است 42/3و  77/3، 78/3توانمند سازي يادگيري وتعامل پويا به ترتيب 

جدول بزرگتر) 3(براي سرمايه روانشناختي، توانمند سازي يادگيري وتعامل پويا از ميانگين فرضي
اين سه متغير در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ازهاي  كه ميانگينتوان استنباط كرد  مي لذا،. است

.وضعيت مناسبي برخوردار است

نتايج ميانگين يك جامعه براي متغيرهاي پژوهش. 2جدول 
3= مقدار آزمون

انحراف  ميانگين  نام متغير
معيار

سطح 
t  معناداري

%95درجه اطمينان
وضعيت
متغير  حد باال  حدپايين

روانشناختيس مناسب  8377/0  7225/0  690/26  .000  4235/0  7801/3رمايه
توانمند سازي
مناسب  8592/0  6887/0  904/17  .000  6264/0  7740/3يادگيري

پويا مناسب  4203/0  2639/0  621/8  .000  5750/0  3421/3تعامالت

در. كمي ديگر استتحليل همبستگي براي تعيين نوع و درجه رابطه يك متغير كمي با متغير 
دهد مي نشان) 3(جدول شماره . پژوهش حاضر از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده است

،سرمايه روانشناختي با تعامالت449/0كه همبستگي سرمايه روانشناختي با توانمند سازي يادگيري 
معني دار 01/0است و در سطح 252/0، و ضريب همبستگي تعامل و توانمند سازي 257/0پويا 
توان گفت كه بين مي درصد 99گردد و با احتمال  مي رد 01/0بنابراين فرضيه صفر در سطح . است

و با افزايش سرمايه روانشناختي. سرمايه با توانمند سازي يادگيري رابطه ي معني داري وجود دارد
هبود و افزايشدر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود ب و تعامل، توانمند سازي يادگيري

.يابد مي
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ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش. 3جدول 
تعامالت پويا  توانمند سازي يادگيري سرمايه روانشناختي ضريب همبستگي
سرمايه روانشناختي

معني داري
تعداد

1 
000/0

210  
توانمند سازي يادگيري

معني داري
تعداد

494/0**

000/0
210  

1  

تعامالت پويا
معني داري

تعداد

257/0**

000/0
210  

252/0**

000/0
210  

1  

210   

.به منظور آزمون مدل فرضي، از برآوردهاي بيشينه درست نمايي با تعديل چولگي استفاده شد
ها دهد كه بعضي از شاخص مي نشانها  يافته. برازندگي مدل بررسي شدهاي  شاخصنخست 

نشان دهنده برازندگي نه چندان مطلوب مدلها  شاخصحاكي از برازندگي مناسب و بعضي از 
نشان داد كه سرمايه روان شناختي داراي اثر مثبت وها  در بخش ساختاري يافته). 4جدول (است 

05/0,34/011( باشد مي مستقيم بر توانمند سازي يادگيري  p( .به اين ترتيب، فرضيه
( باشد مي داراي اثر مثبت و مستقيم بر تعامالت پويا سرمايه روان شناختي. گردد تأييد مينخست 

01/0,53/012  p .( به عالوه، تعامالت پويا نيز. گردد تأييد مياز اينرو، فرضيه دوم نيز
01/0,65/012( بر توانمند سازي يادگيري داراي اثر مثبت و مستقيم بود  p (كه طي

اثر غير مستقيم سرمايه روان شناختي بر توانمد سازي .شد تأييدآن فرضيه سوم پژوهش نيز 
نشان داد كه سرمايه روان شناختي به واسطه تعامالتها  يافته. يادگيري دانشجويان نيز بررسي شد

 IE PSC-DIN-EML = 0/344, P(  پويا، اثر غير مستقيم و مثبتي بر توانمد سازي يادگيري دارد

1دياگرام  .شد تأييدوهش يعني ميانجي بودن تعامالت پويا به هرحال، فرضيه چهارم پژ). 0/05>
.دهد مي مدل معادالت ساختاري را هم در حالت استاندارد و هم در حالت معني داري نشان 2و 
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برازش مدل معادالت ساختاريهاي  شاخص. 4جدول 
مقدار به دست  شاخص  هاي برازش مدلمعيار  رديف

آمده
مقدار مجاز يا حد

مطلوب
نتيجه
برازش

قابل قبول  X2/DF 65/2  < 3  كاي دو نسبي  1

ريشه ميانگين مجذورات  2
خوب  RMSEA 066/0  < 1/0  تقريب

خوب  NFI 90/0  > 90/0  شاخص برازش هنجار شده  3
متوسط  NNFI 87/0  > 95/0  شاخص نرم برازندگي  4
خوب  CFI 92/0  > 90/0  شاخص برازش مقايسه اي  5
ضعيف  GFI 83/0  > 90/0  شاخص برازندگي  6
ضعيف  AGFI 78/0  > 90/0  يافتهبرازندگي تعديل  7
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مدل در حالت استاندارد: 1دياگرام 
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مدل در حالت معني داري: 2دياگرام 

بحث و نتيجه گيري
انجام اين مطالعه، باهدف بررسي روابط ميان سرمايه روانشناختي، توانمند سازي و تعامالت پويا

سرمايه روانشناختي بر: دهد مي اين پژوهش با توجه به نتايج تحليل مسير نشانهاي  هيافت. گرفت
اين فرضيه تأييدبنابراين با . توانمند سازي يادگيري داراي اثر مثبت، مستقيم و معناداري است

تواند به ترويج مي درك مزاياي سرمايه روانشناختي دردامنه دانشگاهي، گيريم كه مي نتيجه
سازي يادگيري كمك شاياني كند و نيز رويكرد فعال سرمايه روان شناختي برايتوانمند

شود كه مي دانشجويان منجر به افزايش راهبردهاي يادگيري و غلبه بر موانع موفقيت تحصيلي
دهد و در اين زمينه، دانشجو يك منبع روان شناختي است كه سبب مي نقاط قوت رواني را پرورش

به )2016(ونگ يو اين نتيجه با آنچه .شود مي گيري و تسهيل اهداف آيندهقدرت بخشيدن به ياد
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كه سرمايه روان شناختي نتيجه ديگر اين پژوهش نشان داد. ]42[دست آورده است همسويي دارد
تواند مي يعني سرمايه روان شناختي دانشجويان. تأثير مثبت و معني داري بر تعامالت پويا دارد

خواهيم كه دانشجويان ما تعامالت مي بنابراين اگر. ش تعامالت پويا ايفا كندنقش مؤثري در افزاي
خوبي با هم داشته باشند و بتوانند در راستاي موفقيت تحصيلي گام بردارند، بهتر است كه شرايطي
فراهم شود كه دانشجويان بتوانند با اعتماد كامل در بيرون با مردم روبرو شوند تا درباره مسائل و

خود ارائه كنند در ايناي  الت بحث كنند و اطالعات مفيدي به ساير دانشجويان هم رشتهمشك
مشابهها  اين يافته. توانيم انتظار پويايي و پيشرفت از دانشجويان خود داشته باشيم مي صورت كه

در مطالعات خودها  آن. انجام گرفت) 2015(1نتايج پژوهش هايي است كه توسط پانسيا و برزيليور
در سرمايه روانشناختي يافته هايي دارند كه حاكي از اثربخشي سرمايه روانشناختي از سطح تعامل
، هم نشان دادند تعامل،)2017(2به عالوه آريستيدو، اسكنلو و شارپلز. ]33[باشد مي بر سطوح تعامل

ول زمانهمچنين تعامل سبب تحول و تكامل در ط. ]2[كند مي مشاركت افراد در جوامع را تسهيل
ثانياً، نتايج نشان از اثر معناداري بين متغير تعامل پويا و توانمندسازي يادگيري دانشجويان. شود مي

بدين معني كه با افزايش توانمند سازي يادگيري دانشجويان، تعامالت آن بهبود. حكايت دارد
ه نشان داده بودندك) 2016(و ونگ يو ) 2014(اين نتايج با آنچه يو و همكارانش . خواهد يافت

به عالوه تعامل سبب. ]42و  44[شود تطابق دارد مي تعامل باعث افزايش كيفيت يادگيري
شود و همچنين مي چند وجهي از يادگيريهاي  يادگيري با انگيزه و تمركز خاص بر جنبه

نتوانمندسازي نيز نقش مهمي در شناسايي نيازهاي يادگيري دانشجويان و تنظيم يادگيري آنا
براين اساس نقش ميانجي تعامالت پويا در ارتباط سرمايه روان شناختي و توانمند. كند مي بازي

به طور كلي سرمايه روان شناختي و تعامالت. گيرد مي سازي يادگيري دانشجويان مورد تأئيد قرار
.هستند پويا، به خاطر ارتباط مستقيم شان با توانمند سازي يادگيري دانشجويان متغيرهاي مهمي

.بنابراين مسئوالن بايد به دنبال درك اين فرايند باشند
پژوهش حاضر اين است كه روابط به دست آمده از نوع همبستگيهاي  يكي از محدوديت
محدوديت دوم اين مطالعه مربوط به جامعه مورد. علي بيان كردهاي  است لذا نمي توان گزاره

م به دانشگاههاي علوم پزشكي شاهرود است و لذا تعميم آنقابل تعميها  اين يافته. مطالعه است
يكي از. اندازه گيري استهاي  محدوديت ديگر مربوط به مدل. غير مجاز استها  به ساير دانشگاه

1. Ponciano & Brasileiro
2. Aristeidou., Scanlon & Sharples
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رسد برازندگي مدل را در مي سرمايه روان شناختي خطاهاي مرتبطي داشتند كه به نظر نشانگرهاي
براساس نتايج اين پژوهش سرمايه روان شناختي و تعامالت. خدشه دار كردندها  بعضي از شاخص

و عوامل مؤثر بر توانمند سازي يادگيري دانشجويان مورد شناساييها  پويا به عنوان پيش شرط
اين پژوهش وجود سرمايه روان شناختي باعث بروز ايده پروريهاي  كه براساس يافته. قرار گرفتند

.شود مي و تسهيل يادگيري دانشجويان

حمايت مالي/ تعارض منافع
مقاله حاضر به طور مستقل و با همكاري نويسندگان آن صورت گرفته و نتايج پژوهش حاضر با

.منافع هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيست و بدون حمايت مالي انجام شده است
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در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري  ارائه مدلي جهت جو نوآورانه

  رهبري اخالقي  سازماني، عدالت سازماني و
  

دانشگاه آزاد اسالمي، دكتري مديريت آموزشي، گروه مديرت آموزشي، واحدرودهن،  دانشجويابوالفضل صمديان، 
  .رودهن، ايران

المي، رودهن، ايرانـدرودهن، دانشگاه آزاد اســوزشي، واحــروه مديرت آمـــار گـــدانشي اظم،ــاح نـــفت.  
 .استاديار گروه برنامه ريزي درسي، واحدرودهن، دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن، ايران افسانه صابر گركاني،

  
  چكيده 

پژوهش حاضر، ارائه مدلي جهت جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت  هدف
مدل سازي معادالت ساختاري بر  تأكيدپيمايشي با  -روش پژوهش توصيفي. سازماني و رهبري اخالقي بوده است

و در بخش كمي شامل كليه كاركنان سازمان ) نفر20(خبرگان دانشگاه  بوده و جامعه آماري پژوهش در بخش كيفي،
براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد و تعداد . تشكيل داده است) نفر1535(مركزي دانشگاه آزاد 

آوري اطالعات از طريق  ابزار جمع. نداي به عنوان نمونه انتخاب شد بقهط نفربا استفاده از روش تصادفي 320
نامه محقق ساخته؛ براساس ادبيات و پيشينه پژوهش و ديدگاه خبرگان و  مصاحبه نيمه ساختار يافته و پرسش

 ، عدالت سازماني نيهوف و)2001(هاي استاندارد؛ يادگيري سازماني نيفه نامه متخصصين دانشگاه و پرسش
با استفاده از نظر خبرگان ها  روايي آن كه. بوده است) 2008(، رهبري اخالقي دي هاگ و دن هارتگ)1993(مورمن

. به دست آمد 86/0و  92/0، 88/0، 93/0و پايائي آنها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب  و متخصصان
كه جهت بررسي سواالت پژوهش از روش بررسي  lisrelو  spssدو نرم افزار  ازها  براي تجزيه وتحليل داده

با استفاده از تحليل مسير نتايج . معادالت ساختاري و تحليل عاملي اكتشافي و تحليل مسير استفاده شده است
 هركدام  )72/0(و رهبري اخالقي ) 83/0(عدالت سازماني  ،)91/0( پژوهش نشان داد كه يادگيري سازماني با ضريب

عدالت سازماني ، با برقراري يادگيري سازمانيها  با اجراي جو سازماني نوآورانه دارند و مديران سازمان تاثير معناداري
  .توانند موجب بروز رفتارهاي خالقانه و مبتكرانه در سازمان شوند مي و رهبري اخالقي

 
  .عدالت سازماني و رهبري اخالقي، يادگيري سازماني، جونواورانه :واژگان كليدي
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Afsaneh Saber Grekani, Assistant Professor of Curriculum Planning, 

Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran. 
 
Abstract 
The purpose of this study was to present a model for innovative climate in Islamic 
Azad University Based on Organizational Learning, Organizational Justice and 
Ethical Leadership. The research method is descriptive-survey with emphasis on 
structural equation modeling and the statistical population of the research is 
comprised of qualitative department, university experts (n = 20) and quantitative 
section including all staff of central organization of Azad university (n = 1535). 
Cochran's formula was used to determine the sample size and 320 people were 
selected by stratified random sampling method. Data gathering tools through semi-
structured interviews and researcher-made questionnaires; based on literature and 
research background and perspectives of university experts and standard 
questionnaires; organizational learning Nifeh (2001); NIHOF AND MORMAN 
ORGANIZATIONAL JUSTIC (1993), The Ethical Leadership De Haag and Dan 
Hartg (2008). Their validity was estimated 0.93, 0.88, 0.92, and 0.86 by experts and 
experts, respectively, and their reliability was estimated using Cronbach's alpha 
coefficient.The face and content validity was confirmed by experts. Data were 
analyzed by SPSS and lisrel software which used structural equation analysis and 
exploratory factor analysis and path analysis to investigate the research questions. 
sing path analysis, the results showed that organizational learning with coefficient 
(0.91), organizational justice (0.83) and ethical leadership (0.72) each have a 
significant impact on the implementation of innovative organizational climate and 
organizational managers Organizational learning, organizational justice and ethical 
leadership can lead to creative and innovative behaviors in the organization. 
 
Key words: innovative climate, organizational learning. Organizational justice 
,ethical ledearship. 
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  مقدمه
كنند به  امروزه سازمانها تمايل دارند كه در محيط پر رقابت حضورداشته باشند و از اينرو تالش مي

]. 3[راههايي مختلف اين حضور را پررنگ كنند و عملكرد شغلي كاركنان خودرا بهبود بخشند 
  ]. 3[سازمانها بايد براي حفظ رقابت ،توانمندي كاركنان خود را افزايش دهند 

به منظور برآورده ها  ر شدن روزافزون جوامع امروزي، به طور حتم رسالت دانشگاهبا پيچيده ت
بدين لحاظ آنچه امروزه در بين سازمانها و . شود مي شدن انتظارات جوامع ،حساس ترو با اهميت تر

موسسات اموزشي به لحاظ تربيت نيروي انساني مولد، توجه متخصصان امر را به خود جلب كرده 
با وجود اين، . بوده استها  خالقانه و نوآورانه كاركنان اين گونه از موسسات و دانشگاه است، رفتار

تواند داشته باشد،به طوري كه دانشمندان جامعه  ها مي نوآوري نقش محوري در بقاي سازمان
با اين ]. 2[را بي نظير و با توسعه سازماني برابر دانسته اندها  جذابيت مستمر نوآوري در سازمان

تواند به صورت  مي شود كه توضيح جو نوآورانه كاركنان در سازمانها يك امر كليدي محسوب مي
  .فردي يا گروهي جلوه كند

جو سازماني نوآورانه، جوي است كه در آن توانايي پذيرش يك عقيده يا رفتاري كه براي 
، جو )2010(كاراندر پژوهشي ديگر ميهام و هم. صنعت بازار يا محيط عمومي سازمان تازگي دارد

هاي خالقانه را رشد و تسهيل كننده  سازماني مبتكرانه را ايجاد و حفظ يك جو سازماني كه تالش
، هم در پژوهشي )2003(موجود، مك موريهاي  عالوه بر ديدگاه]. 12[كنند يادگيري باشد بيان مي

جو . دانسته استجو سازماني چالش برانگيز را به عنوان عامل مهم در رفتار اعضاي سازمان 
اثر گذاري  تواند، سازماني نوآورانه كه به عنوان عاملي موثر بر رفتار و ادراكات اعضاي سازمان مي

سازماني را در بر بگيرد، و هاي  بسياري از شاخصه. قابل توجهي بر ابعاد مختلف سازمان داشته باشد
واين امر ضرورت . حال پيشرفت استدر اي  به طور فزاينده دنياي امروز،. تاثير بپذيردها  ازآن

به . كند بيشتر ميها  وري را براي بقا و موقعيت سازمان پاسخگويي و بهره، انعطاف پذيري، نوآوري
ها  بايست استانداردهاي جديدي براي سازمانها تدوين گردد تا پاسخگوي چالش همين خاطر مي

انند از مناسب ترين مهارتهاي آنان تا بتو بوده و زمينه مناسبي را براي كاركنان فراهم كند،
  ].13[برخوردار باشند 

اي  اي مفهوم جو سازماني نوآورانه به صورت مجموعه ، در مطالعه)1396(فقيه آرام و همكاران
طوالني از ادراكات خالقانه تعريف شده است، كه بوسيله اعضاي يك سازمان درباره مشخصات و 

ه چنانچه جو سازماني، تسهيل كننده تغيير و نوآوري ك. شود چگونگي عملكرد سازمان بيان مي
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باشد و در كنار آن سازمان توسط رهبري خالق و حمايت كننده اداره گردد، درآن صورت كاركنان 
با پيچيده تر شدن روزافزون جوامع  ].9[آن سازمان به رفتارهاي فرا نقش گرايش خواهند داشت 

تر و با  ظور برآورده شدن انتظارات جوامع، حساسبه طور حتم رسالت دانشگاه به من امروزي،
بدين لحاظ آنچه امروزه در بين سازمانها و موسسات آموزشي به لحاظ تربيت . شود اهميت تر مي

رفتار خالقانه و نوآورانه ، نيروي انساني مولد، توجه متخصصان امر را به خود جلب كرده است
بااين توضيح جو نوآورانه كاركنان در . وده استبها  كاركنان اين گونه از موسسات و دانشگاه

]. 19[تواند به صورت فردي يا گروهي جلوه كند  مي شود كه مي سازمانها يك امر كليدي محسوب
مجموعه ادراكات  ،)2008(جو سازماني نوآورانه از نظر تئوري پردازان مختلف همچون بورن

مشخصات و چگونگي عملكرد سازماني  خالقانه بيان شده به وسيله اعضاي يك سازمان درباره
تواند درايجاد انگيزش براي كاركنان، بهبود روحيه اعضا، مشاركت افراد در  مي است كه
توان گفت كه  و مي]. 5[ها و همچنين در باالبردن خالقيت و نوآوري افراد موثر باشد گيري تصميم

از خالقيت . آيد ست نميگيرد و ناگهاني بد مي خالقيت يك مهارت است و طي فرايندي شكل
به عنوان مثال، خالقيت ارائه يك فكر، رفتارو محصولي نو و . تعاريف گوناگوني ارائه شده است

هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است و همچنين از آن  كارگيري توانايي بديع يا به
  ].21[تعبير كرد ها  توان به كشف ناشناخته مي

نيزجو سازماني نوآورانه، جوي است كه در آن توانايي پذيرش يك عقيده  ،)1991(از نظر باسو
درپژوهشي ديگر ميهام و ]. 7[يا رفتاري كه براي صنعت، بازار يا محيط عمومي سازمان تازگي دارد

هاي خالقانه را  جو سازماني مبتكرانه را ايجاد و حفظ يك جو سازماني كه تالش ،)2010(ديگران
هاي موجود، مك  عالوه بر ديدگاه]. 12[كنند  يادگيري باشد بيان مي كننده رشد و تسهيل

هم در پژوهشي جو سازماني چالش برانگيز را به عنوان عامل مهم در رفتار اعضاي  ،)2003(موري
  ]. 13[سازمان دانسته است 

براي حفظ وضعيت رقابتي خود از مفهوم كيفيت جامع به سمت ها  اخير، سازمانهاي  در دهه
ها به عنوان  زيرا سازمان. اند هيم يادگيري، نوآوري، و بهبود مستمر در سطح جهاني حركت كردهمفا

هاي انساني، در معرض تحوالت وسيع و پرشتاب محيطي قرار دارند و  اي از افراد و گروه مجموعه
ديگر،  به عبارت. كنند هايي را كسب مي خود آموختههاي  به مرور زمان در زمينه اقدامات و فغاليت

  .ها نيز مانند افراد قدرت يادگيري دارند سازمان
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در دنياي متغير امروزي، سازمانها به منظور كنار نرفتن از دور رقابتهاي جهاني، بايد در فرايند 
مستمر و مداوم تغيير خود را در گير كنند تا بتوانند ضمن ايستادگي در برابر مسايل سازماني، از 

در ]. 3[استفاده كنند ها  متغير پيرامون خود به منظور كاهش نقصمحيط پيچيده و هاي  فرصت
واقع شرايط متحول امروز، سازمانها براي بقا ناچارند پيوسته يادگيري سازماني و شايستگي خود را 

در اين ميان سازمانها ]. 3[توسعه دهند تا بتوانند پاسخگوي شرايط متغير و متفاوت محيطي باشند 
براي تغيير مداوم ]. 5[داشته باشند و آن توانايي تغيير و تطبيق مداوم است  بايد يك ويژگي مهم

سازماني نقش كليدي در هاي  در سازمانها، توجه به عملكرد و انگيزه به عنوان مهمترين سرمايه
  ]. 5[دوام و توسعه سازمانهاي امروزي و همسو شدن آنها با تغييرات سريع، توسعه و بالندگي دارد 

انسانها به عنوان پايه . ز نظر ارسطو عدالت، داشتن رفتاري برابر با افراد برابر استهمچنين ا
ترين شكل سازمان تا پيچيده ترين اشكال آن،  از ابتداييها،  گذاران و اساس شكل گيري سازمان
تحقيقات نشان داده كه فرايندهاي عدالت ]. 16[قرار دارند  سال هاست كانون توجه پژوهشگران

تواند باورها،  ميها  كند و چگونگي برخورد با افراد در سازمان مي مي را در سازمان ايفانقش مه
  .و رفتار كاركنان را تحت تاثير قرار دهدها  احساسات، نگرش

نقش رهبري در . رهبري اخالقي نيز يكي از عوامل موثر در جو نوآورانه رهبري اخالقي است
بايست در سازمان اصول صداقت و شرافت را سرلوحه  مي رهبر]. 5[جو سازماني بسيار اساسي است 

. اخالقي را منعكس كندهاي  بايست قابليت زندگي خود قرار دهد، همچنين همه رفتارهاي رهبر مي
بايست ضمن وفاداري به ارزشهاي اخالقي، از قوانين اخالقي كه بيان كننده  همچنين رهبر مي

به منظور ايجاد ها  و صداقت در همه زمانها  ترريندرستي و صداقت، كوشش براي انجام دادن به
با عنايت به اينكه رهبري اخالق مدار يكي از سبكهاي رهبري ]. 22[يك سازمان شفاف تبعيت كند

  . در پزوهش حاضر اين بعد از رهبري مدنظر است. است كه در سازمانها كاربرد زيادي دارد
يادگيري سازماني در ميزان متعالي بودن  ، در پژوهش خود بر نقش)1390(نسرين شيخ بيگلو 

كند كه پاداش سازماني بيشترين رابطه و تعهد سازماني كمترين رابطه را با  مي تأكيدجو سازماني 
  ].16[يادگيري سازماني دارد 

با توجه به اهميت مساله جو سازماني نوآورانه در سازمانها، در ادبيات سازماني طي ساليان اخير 
 در اين مطالعه نيز تالشاند  ه آن شده است و مطالعات متعددي به آن پرداختهتوجه بيشتري ب

جو سازماني نو آورانه، يك مدل كاربردي در دانشگاه ازاد هاي  مؤلفهشود تا بر بررسي ابعاد و  مي
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اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت سازماني، رهبري اخالقي ارائه گردد تا توانايي اين 
  .در ارائه خدمات افزايش داده و موجب ثبات عملكرد را در آنها موجب شود ادارات را 

رسد ايجاد جو سازماني نوآورانه بتواند بر عملكرد كاركنان تاثير گذار باشد لكن آنچه  به نظر مي
هاي جو سازماني از اهميت بيشتري  مؤلفهباشد اين است كه كداميك از  براي مديران مبهم مي

تواند برآمده از جو  كاركنان تا چه ميزان مي وري بهرهمچنين رضايت شغلي و ه .برخوردار است
سازماني نوآورانه باشد طبق نظريه هوي و ميكسل، جو سازماني به ادراك كاركنان از محيط در 

شود و متاثر از سازمان رسمي و غير رسمي و شخصيت افراد و رهبري سازماني  سازمان اطالق مي
تواند در ايجاد انگيزش براي كاركنان، بهبود روحيه كاركنان، مشاركت افراد  جو سازماني مي. است
جو نوآوري و رفتار نوآورانه يكي از . و در افزايش خالقيت و نوآوري موثر باشد ها ي گير تصميم در

اين . قرار گرفته است موضوعات نسبتا جديدي است كه مورد توجه مديران و مسوالن سازمانها
باشد و هم  انجام تحقيقات در مورد خالقيت و نوآوري در سازمانها و ابتكار مي توجه هم حاصل

شوند كه راه و روشهاي  حاصل مشكالتي است كه مديران سازمانها در انجام كار با آنها مواجه مي
البته نوآوري در . مرسوم توانايي حل اين مشكالت جديد و نو كامال نمايان و محرز شده است

شود و ملزومات خاص خود را دارد يكي از اين ملزومات ايجاد  به خود حاصل نميسازمانها خود 
يك جو سازماني نوآورانه است يعني جوي كه در آن كاركنان احساس كنند كه سازمان به خالقيت 

وجود چنين جوي تحت تاثير عوامل متعددي . كند دهد واز آن حمايت مي و نوآوري اهميت مي
تواند جو سازماني نوآورانه را  نشان دادند كه سبك رهبري تبديلي مي است براي مثال تحقيقات

  ].23[فراهم كند 
ساختارسازماني، ارتباطات سازماني، پاداش، : ابعاد جو سازماني را با تمركز هفت بعد 

با بهره گيري از مدل . گردد تعهدسازماني، ريسك پذيري، تعارض سازماني، كارگروهي بررسي مي
شود هم نقاطي كه نياز به بهبود و  آورانه ،هم نقاط قوت يك سازمان مشخص ميجو سازماني نو

  ].3[گيرند  توسعه دارند مورد بررسي قرار مي
هاي رهبري اخالقي براي  پژوهشي را با هدف تعيين شاخص ،)2013(كانو كورن و همكاران 

از پنج عامل  بري اخالقيهاي اين تحقيق، ره بر اساس يافتهاند  مديران مدارس تايلند انجام داده
عوامل اصلي به ترتيب مسوليت، انصاف، . شاخص تشكيل شده است 69عامل ثانوي و 19اصلي، 

 11شاخص به مسوليت،  13ها نيز  شوند از ميان شاخص سازي را شامل مي اعتماد، منش و توانمند
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سازي  دشاخص به توانمن 13شاخص به منش، و  15شاخص به اعتماد،  17شاخص با انصاف، 
  ].22[مربوط است 

، در پژوهشي رابطه خالقيت و هوش هيجاني مديران را با ميزان )1392(قنبري و همكاران 
هاي اين پژوهش  يافته. هاي سازمانهاي يادگيرنده در مدارس بررسي كرده اند  مؤلفهگيري  بكار

ار دارد و به دهد كه وضعيت خالقيت و هوش هيجاني مديران مدارس در حد متوسط قر نشان مي
  ].22[سازمان يادگيرنده در مدارس نيز باالتر از حد متوسط است  هاي مؤلفهميزان بكارگيري 

، در پژوهشي رابطه رهبري تحول آفرين را با يادگيري سازماني )1390(مير كمالي و همكاران 
هاي رهبري تحول آفرين و  مؤلفهدهد كه بين  هاي اين پژوهش نشان مي يافتهاند  بررسي كرده

در ) رفتار(در نهايت نفوذ آرماني . هاي يادگيري سازماني، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد مؤلفه
كننده يادگيري سازماني محسوب  بيني جايگاه يكي از ابعاد رهبري تحولي مهمترين پيش

  ]. 11[شود مي
، در پژوهش خود تاثير رهبري اخالقي بر ظرفيت انطباق پذيري )1393(عباس زاده و بوداقي 
اند، براساس نتايج تحليل رگرسيوني به ترتيب اثرهاي ابعاد وضوح نقش،  سازماني را بررسي كرده

  ]. 1[گيري مردمي، هدايت اخالقي و سازه رهبري اخالقي بر متغير وابسته معنادار بوده است  جهت
وري را باال  بهره. شود باعث رشد اقتصادي مي: اصوال نوآوري براي جامعه سه فايده دارد 

توان  به عبارت ديگر مي. گردد برد و باعث بوجود آمدن تكنولوژي كاالها و خدمات جديد مي مي
گفت كه نوآوري فر ايندي است كه براي ايجاد يك خدمت يا محصول جديد و همچنين استفاده 

اصوال فرايند نوآوري نيازمند . گيرد حصوالت و خدمات موجود در سازمان صورت ميجديد از م
محركهايي است كه اين محركها در سه دسته كلي قابل بررسي است اين متغيرها شامل متغيرهاي 

همه اين متغيرها در قالب جو سازماني مناسب براي . باشند مي ساختاري و فرهنگي و انساني
ود يك جو سازماني نوآورانه كه در پي آن كاركنان احساس كنند كه سازمان وج. گنجد نوآوري مي

خالقيت و نوآوري را مورد تشويق قرار دهد و منابع الزم را براي حمايت از خالقيت و نوآوري 
تواند زمينه را براي افزايش نو آوري و خالقيت كاركنان فراهم آورد و به اين ترتيب  فراهم كند مي

همچنين . يابد وري و توليد و ميزان ارائه خدمات مناسب سازمانها افزايش مي نكه بهرهاي  بر عالوه 
توان مالحظه كرد كه  بنابراين مي. گردد باعث افزايش خشنودي شغلي و بهبود روحيه كاركنان مي

بررسي رابطه . جو سازماني نو آورانه داراي پيامدهاي مثبت بسيار زيادي براي سازمانهاست
تواند دانش مناسبي  ازماني، عدالت سازماني، رهبري اخالقي و جو سازماني نوآورانه مييادگيري س
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و سياستهاي مناسب از جانب مديران سازمانها اين ها  خلق كند كه بواسطه آن بتوان با اتخاذرويه
توانند جو و محيط مناسبي خلق كنند تا  موانع را به حداقل برساند و به اين ترتيب مديران مي

و عدالت سازماني و رهبري اخالقي جهت افزايش  سطه آن كاركنان بتوانند از يادگيري سازمانيبوا
  ]. 9[وري سازمان استفاده كنند بهره

حاضر بر آن است تا با بررسي يادگيري سازماني، عدالت سازماني و  براين اساس پژوهش
در اين . ه آزاد اسالمي بپردازدرهبري اخالقي به ارائه مدلي جهت جو سازماني نو آورانه در دانشگا

ضمن تعيين وضعيت جو سازماني و تعيين عوامل موثر و  رود در پژوهش حاضر خصوص انتظار مي
سهم هريك از عوامل در انطباق اين مدل، به دانشگاه آزاد اسالمي كمك شود تا با تدوين و اجراي 

وري، مديريت و رهبري  افزايش بهرههايي براي ايجاد و ارتقاي جو سازماني بتواند در جهت  برنامه
 ضرورت ايجاب درست در نهايت رشد و تعالي دانشگاه و جو سازماني مناسب اقدام نمايد كه

  .مورد بررسي قرار گيرد... كند تا رابطه جو سازماني براساس يادگيري سازماني و  مي
  .:با توجه به سوابق فوق سواالت پژوهش به شرح ذيل مطرح گرديد

  :ي سوال اصل
 چه مدلي براي جو سازماني نوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي براساس يادگيري سازماني،

  توان ارائه كرد؟ مي  عدالت سازماني، رهبري اخالقي
  :سواالت فرعي 

  ابعاد جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چيست؟ -1
  شگاه آزاد اسالمي چگونه است؟وضعيت ابعاد شناسايي شده جوسازماني نوآورانه در دان -2
وضعيت يادگيري سازماني ،عدالت سازماني ،رهبري اخالقي در دانشگاه آزاد اسالمي  -3

  چگونه است؟
چه روابط علي بين هريك از عوامل يادگيري سازماني ،عدالت سازماني،رهبري اخالقي با  -4

  جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد؟
لويت هريك از ابعاد شناسايي شده جو سازماني نواورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه او -5

  است؟
 ،د اسالمي براساس يادگيري سازمانيبرازش مدل جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزا -6

  عدالت سازماني، رهبري اخالقي چگونه است؟
  :است آورده شده 1در نهايت مدل مفهومي پژوهش در شكل شماره   
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قبل از توزيع ابزارهاي پژوهش ،مصاحبه اكتشافي از خبرگان انجام پذيرفت و پس ازآن ابتدا 
نفري پايلوت شد كه به لحاظ روايي صوري و محتوايي و همچنين پايايي آن  30در يك نمونه
پرسش نامه  230سپس ابزارهاي اصلي توزيع و به مدت سه هفته جمع آوري شدند از  پذيرفته بود،

  .پرسشنامه تكميل و بازگردانده شدند 217تعداد 
براي جمع اوري اطالعات مورد نياز جو سازماني نوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي از يك 

سه پرسشنامه استاندارد استفاده شد، پرسش نامه محقق ساخته كه  پرسشنامه محقق ساخته و
است، با مرور مباني نظري و عملي و نيز نتايج ليكرت اي  با طيف پنج گزينه  گويه 97شامل 
. ، تدوين گرديد)با كدگذاري باز و محوري متون مصاحبه اكتشافي(اكتشافي هاي  مصاحبه

، )گويه 6(، تعهدسازماني )گويه5(، پاداش )گويه7(، ارتباطات سازماني)گويه 7(ساختارسازماني 
، )گويه 3(، كارگروهي)گويه10(غلي، رضايت ش)گويه 4(، تعارض سازماني)گويه6(ريسك پذيري

 16(وري كاركنان  و بهره) گويه  10(، نوآوري كاركنان )گويه 6(، جامعه پذيري)گويه 17(يادگيري 
  ).گويه 

روايي اين پرسش نامه با استفاده از نظر خبرگان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي 
  .است) 93/0(كرونباخ برابر با 

هاي  مؤلفهگويه است و  24شامل  ،)2001(د يادگيري سازماني نيفه پرسشنامه استاندار
، يادگيري تيمي )گويه4(، چشم اندازهاي مشترك )گويه6(،مدلهاي ذهني ) گويه6(مهارتهاي فردي 

امتيازي ليكرت  5اين پرسشنامه براساس مقياس .گيرد  مي را دربر)گويه 4(تفكرسيستمي ، )گويه4(
  ].17[باشد  مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3، تا حدودي2، موافقم 1كامال موافقم (

گويه است و 20، شامل )1993(پرسشنامه استاندارد عدالت سازماني نيهوف و مورمن 
 را دربر) گويه9(اي  عدالت مراوده، )گويه6(اي  ، عدالت رويه)گويه5(عدالت توزيعي هاي  مؤلفه
، تا 2، موافقم 1كامال موافقم (زي ليكرت امتيا 5اين پرسشنامه براساس مقياس . گيرد مي

  ].18[باشد مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3حدودي
گويه است و 20، شامل )2008(پرسشنامه استاندارد رهبري اخالقي دي هاگ و دن هارتگ 

رهنمودهاي اخالقي ، )گويه4(، تقسيم قدرت )گويه 4(، عدالت )گويه4(توجه به افراد هاي  مؤلفه
امتيازي ليكرت  5اين پرسشنامه براساس مقياس . گيرد مي رادربر)گويه4(، وضوح نقش )گويه 4(
  ].8[باشد مي) 5، كامال مخالفم 4، مخالفم 3، تا حدودي2، موافقم 1كامال موافقم (
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استاندارد با استفاده از نظر خبرگان و متخصصان و پايايي آنها با هاي  روايي اين پرسش نامه
  .به دست آمد 86/0و 92/0، 88/0 فاي كرونباخ به ترتيباستفاده از ضريب آل

با استفاده از نرم ) CFA(در اين پژوهش براي بررسي روايي سازه از تحليل عامل تائيدي
پژوهش حاضر برازش هاي  افزار ليزرل استفاده گرديدتا مشخص شود الگوها تا چه اندازه با داده

برازش هاي  از مجموع آماره. گيرد مي مورد بررسي قرارپس از برآورد پارامترها، برازش مدل .دارد
، شاخص برازش )NFI(، شاخص برازش هنجار شده)IFI(شش آماره، شاخص برازش افزايشي

و ريشه دوم ميانگين مربعات ) PCFI(، شاخص برازش تطبيقي مقتصد)PNFI(هنجارشده مقتصد
يت بيشتري برخوردار و نسبت مجذور كاي به درجه آزادي از اهم) RMSEA(باقيمانده 

مهم ترين آماره مجذور كاي است كه اين آماره ميزان تفاوت ماتريس مشاهده و براورد شده .است
  .كند را اندازه گيري مي

  
  ها يافته

  ابعاد جو سازماني نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است ؟: 1سوال  
شايان . اين سوال جواب خواهد داد جمع آوري شده از پرسشنامه خبرگان بههاي  تحليل پاسخ
  . سوال مصاحبه شد 5ساختار يافته با  اين زمينه براساس مصاحبه نيمه خبره در 20ذكر است كه با 

  
  اشتراكات شاخص ها - 1جدول شماره 

اشتراكات  سوالها
  استخراجي

اشتراكات سوالها
  استخراجي

اشتراكات  سوالها
  استخراجي

اشتراكات   سوالها
  استخراجي

  846/0  76سوال  799/0 51سوال 662/0 26سوال 696/0  1سوال
  735/0  77سوال  829/0 52سوال 702/0 27سوال 754/0  2سوال
  736/0  78سوال  805/0 53سوال 665/0 28سوال 667/0  3سوال
  82/0  79سوال  793/0 54سوال 687/0 29سوال 701/0  4سوال
  805/0  80سوال  804/0 55سوال 678/0 30سوال 693/0  5سوال
  784/0  81سوال  836/0 56سوال 731/0 31سوال 658/0  6سوال
  700/0  82سوال  757/0 57سوال 739/0 32سوال 785/0  7سوال
  674/0  83سوال  696/0 58سوال 724/0 33سوال 714/0  8سوال
  622/0  84سوال  774/0 59سوال 71/0 34سوال 763/0  9سوال
  713/0  85سوال  732/0 60سوال 673/0 35سوال 659/0  10سوال
  739/0  86سوال  776/0 61سوال 684/0 36سوال 748/0  11سوال
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  799/0  87سوال  78/0 62سوال 616/0 37سوال 714/0  12سوال
  760/0  88سوال  767/0 63سوال 643/0 38سوال 671/0  13سوال
  718/0  89سوال  772/0 64سوال 715/0 39سوال 735/0  14سوال
  767/0  90سوال  738/0 65سوال 669/0 40سوال 616/0  15سوال
  732/0  91سوال  744/0 66سوال 649/0 41سوال 712/0  16سوال
  721/0  92سوال  787/0 67سوال 708/0 42سوال 712/0  17سوال
  763/0  93سوال  772/0 68سوال 722/0 43سوال 689/0  18سوال
  771/0  94سوال  768/0 69سوال 705/0 44سوال 735/0  19سوال
  738/0  95سوال  756/0 70سوال 744/0 45سوال 691/0  20سوال
  696/0  96سوال  738/0 71سوال 67/0 46سوال 728/0  21سوال
  701/0  97سوال  771/0 72سوال 573/0 47سوال 652/0  22سوال
      731/0 73سوال 696/0 48سوال 734/0  23سوال
      798/0 74سوال 714/0 49سوال 728/0  24سوال
      823/0 75سوال 677/0 50سوال 722/0  25سوال

       
در شناسايي ابعاد جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس نتايج حاصل از بخش كيفي و 

 1جدول شماره . شاخص شناسايي شده تحليل عاملي اكتشافي انجام شد 97روايي محتوا، براي 
در حقيقت در جدول اشتراكات هر سوال ميزان واريانسي . دهد اشتراكات اين شاخصها را نشان مي

داردكه كدام سواالت واريانس  دهد و بيان مي ها را تبيين كند، نشان مي مؤلفهتواند  ميرا كه 
روش استخراج . بيشتري را تبيين كرده است و كدام سوال واريانس كمتري را تبيين نموده است

هرچه مقادير اشتراك استخراجي بزرگتر باشد عاملهاي استخراج . اصلي است مؤلفهعاملها، تحليل 
متغيرهايي كه مقادير اشتراك استخراجي آنها كوچكتر از . دهند تغيرها را بهتر نمايش ميشده، م

شود واز متغيرهايي با  اي انجام مي البته اين كار به صورت مرحله. شوند هستند حذف مي 5/0
قابل مشاهده  1همانطور كه در جدول شماره . شود مقادير اشتراك استخراجي پايين تر آغاز مي

  . است و نياز به حذف هيچ سوالي نيست 5/0باالي ها  راكات براي همه شاخصاست اشت
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  ها مؤلفهتبيين واريانس  - 2جدول شماره 
  عوامل
  
  

 مقادير ويژه اوليه
  

مجموع مربع بارهاي استخراج
  شده

مجموع مربع بارهاي چرخش 
  يافته

در صد واريانس كل
  تجميعي

درصد  واريانس كل
  تجمعي

درصد   واريانس  كل
  تجمعي

1  45/51 04/53 04/53 45/51 04/53 04/53  03/11  37/11  37/11  
2  39/3 49/3 54/56 39/3 49/3 54/56  59/9  88/9  25/21  
3  33/2 40/2 93/58 33/2 40/2 93/58  51/9  80/9  05/31  
4  99/1 05/2 99/60 99/1 05/2 99/60  78/8  05/9  10/40  
5  66/1 71/1 70/62 66/1 71/1 70/62  41/6  61/6  71/46  
6  51/1 56/1 25/64 51/1 56/1 25/64  85/5  03/6  74/52  
7  34/1 38/1 63/65 34/1 38/1 63/65  93/4  08/5  83/57  
8  25/1 29/1 93/66 25/1 29/1 93/66  97/3  09/4  92/61  
9  19/1 23/1 15/68 19/1 23/1 15/68  66/3  78/3  70/65  

10  14/1 18/1 33/69 14/1 18/1 33/69  97/2  06/3  75/68  
11  10/1 13/1 47/70 10/1 13/1 47/70  44/1  49/1  24/70  
12  02/1 

  
05/1 52/71 02/1 05/1 52/71  24/1  28/1  52/71  

13  98/0 01/1 53/72          

14  93/0 96/0 48/73          

15  91/0 94/0 42/74          

...               
96  06/0 06/0 94/99          
97  06/0 06/0 100          

      
توان تبيين واريانس كل را مشاهده كرد اين جدول شامل سه قسمت  مي 2در جدول شماره

قسمت اول شامل مقادير ويژه اوليه، مربوط به مقادير ويژه است و تعيين كننده عاملهايي . است
باشند، از  در عاملهايي كه داراي مقادير ويزه كمتراز يك مي. مانند است كه در تحليل باقي مي

عوامل خارج شده از تبيين، عواملي هستند كه حضور آنها باعث تبيين بيشتر . شوند ارج ميتحليل خ
قسمت دوم شامل مجموع مربع بارهاي استخراج شده، مربوط به مقادير ويژه . شود واريانس نمي



  مديريت بر آموزش سازمانها
 

168 

 

عوامل استخراجي بدون چرخش است و قسمت سوم مربوط به مجموع مربع بارهاي چرخش يافته 
  .شده در جدول فوق قابل مشاهده استاست موارد ذكر 

  
  وبارتلتKMOمقدار آماره آزمون  - 3جدول شماره 

  نتايج آزمون  عوامل

ضريب كفايت نمونه گيري
KMO 

977/0  

شناسايي ابعاد جو نوآورانه در
  دانشگاه آزاد اسالمي

  885/40942  كاي اسكوئر آزمون كرويت بارتلت

  4656  درجه آزادي
  000/0  سطح معناداري

      
در شناسايي ابعاد جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي، ابتدا بايد از اين مساله اطمينان يافت 

هاي مورد نظر  موجود را براي تحليل به كاربرد يا به عبارتي، آيا تعداد دادههاي  توان داده كه مي
براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير ؟ بدين منظور از ) اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها(

به منظور كفايت نمونه  kMOشود كه شاخص  و آزمون بارتلت استفاده مي kMOشاخص 
هرچه ميزان . شود بودن همبستگي جزئي بين متغيرها بررسي مي گيري از طريق ارزيابي كوچك

باشند و معموال  تر مي هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب شاخص به يك نزديكتر باشد داده
ها را  آزمون كرويت بارتلت تقارن داده.براي تحليل عاملي مناسب نمي باشد 6/0مقادير كمتر از 

و به بررسي هماني ) سواالت و عاملها همبستگي بدون جهت استدر (دهد  مورد بررسي قرار مي
باشد  05/0اگر سطح معني داري آزمون بارتلت كوچكتر از . پردازد بودن ماتريس همبستگي مي

نتايج حاصل از شاخص  3در جدول شماره . تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است
kMO سايي شده براي متغيرها مدل پژوهش را ي موجود و شناوآزمون بارتلت روي شاخصها

  .توان مشاهده كرد مي
بوده و مقادير  6/0بزرگتر از KMOشاخص ، 3براساس نتايج بدست آمده از جدول شماره 

هاي  دهد كه حاكي از كفايت حجم نمونه براساس شاخص مي تقريبا نزديك به يك را نشان
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براي آزمون بارتلت نيز نشان  000/0اري سطح معني د. باشد شناسايي شده براي تحليل عاملي مي
  .باشد دهنده مناسب بودن متغير پژوهش براي تحليل عاملي مي

وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي چگونه : سوال فرعي دوم 
  است؟

  
  وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه - 4جدول شماره

 3=ارزش آزمون  ابعاد
 

 tمقدار

 
درجه 
  ازادي

سطح معنا
  )دودامنه(داري

  

اختالف 
  ميانگين

درصد 95فاصله اطمينان 
  از اختالف

  حد باال  حدپايين 
  490/0  322/0  406/0 000/0 319 525/9  ساختار

  430/0  267/0  348/0 000/0 319 408/8  ارتباطات
  334/0  146/0  240/0 000/0 319 016/5  پاداش

ريسك 
  پذيري

209/3 319 000/0 150/0  058/0  242/0  

  420/0  248/0  334/0 000/0 319 649/7  تعهد
جامعه 
  پذيري

777/7 319 000/0 299/0  224/0  375/0  

رضايت 
  شغلي

998/3 319 000/0 177/0  090/0  265/0  

  406/0  235/0  321/0 000/0 319 386/7  تعارض
  364/0  184/0  274/0 000/0 319 017/6  كارگروهي
  416/0  260/0  338/0 000/0 319 518/8  بادگيري
  248/0  084/0  166/0 000/0 319 987/3  نواوري
  286/0  126/0  206/0 000/0 319 053/5  وري بهره

        
براي اينكه بدانيم وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآورانه در دانشگاه به چه ميزان است، با 

در اين . استفاده شد tمتغيرها از آزمون اي  و مقياس فاصلهها  توجه به نرمال بودن توزيع داده
در  3را عدد  tاست، ارزش عددي براي مقايسه با آمار اي  درجه 5قسمت با توجه به اينكه مقياس 

  :در ادامه فرض صفر و پژوهش براي اين سوال آورده شده است. نظر گرفتيم
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H:µ=3        H:µ≠3  
معناداري در هربعد كمتراز پنج صدم  مشاهده گرديد ،سطح 4همانطوركه در جدول شماره

به عبارت . شود در صد اطمينان رد و فرض پژوهش تائيد مي 95باشد و بنابراين فرض صفر با  مي
 3نشان دهنده اين است كه ميانگين بيشتراز (ديگر، با توجه به مثبت بودن اختالف ميانگين 

ي شده جونوآورانه در دانشگاه آزاد در توان چنين نتيجه گرفت كه وضعيت ابعاد شناساي مي) باشد مي
  .حالت باالتر از ميانگين قرار دارد

وضعيت عوامل يادگيري سازماني ،عدالت سازماني و رهبري اخالقي در : سوال فرعي سوم
  دانشگاه آزاد اسالمي چگونه است ؟ 

  
  تك نمونه اي tازمون  - 5جدول شماره

 3=ارزش آزمون مؤلفه  متغير
درجه tمقدار

  آزادي
سطح

  معناداري
اختالف 
  ميانگين

  بازه اطمينان
  حدباال  حدپايين

يادگيري 
  سازماني

  548/1  423/1  486/1 000/0 319 489/26 مهارتهاي فردي
  414/1  291/1  353/1 000/0 319 306/43 مدلهاي ذهني

چشم انداز
  مشترك

809/39 319 000/0 337/1  271/1  403/1  

  414/1  293/1  353/1 000/0 319 013/44 يادگيري تيمي
  440/1  324/1  382/1 275/0 319 093/44 تفكر سيستمي

  444/1  320/1  382/1 000/0 319 542/39 يادگيري سازماني
عدالت 
  سازماني

  151/0  030/0  061/0 184/0 319 330/1 عدالت توزيعي
  214/0  030/0  122/0 010/0 319 601/2 عدالت رويه اي

  436/0  255/0  346/0 000/0 319 517/7 مراوده ايعدالت
  267/0  105/0  176/0 000/0 319 816/3  عدالت سازماني

رهبري 
  اخالقي

  404/1  266/1  335/1 000/0 319 906/37 مدير اخالقي
  251/1  065/1  158/1 000/0 319 436/35 فرد اخالقي

  328/1  166/1  246/1 000/0 319 656/36  رهبري اخالقي
براي اينكه بدانيم وضعيت عوامل يادگيري سازماني، عدالت سازماني و رهبري اخالقي در 

اي  ها و مقياس فاصله دانشگاه آزاد اسالمي به چه ميزان است، با توجه به نرمال بودن توزيع داده
درجه است، ارزش عددي  5دراين قسمت با توجه به اينكه مقياس . استفاده شد tمتغيرها از آزمون 
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درادامه فرض صفر و پژوهش براي اين سوال . گيريم در نظر مي 3را عدد tبراي مقايسه با آمار
  :آورده شده است
H:µ=3   H:µ≠3  

مشاهده شدسطح معناداري در همه متغيرها به غيراز  5همانطور كه در جدول شماره 
باشد و بنابراين  صدم مي 5/0اي كمتراز  هاي تفكر سيستمي و عدالت توزيعي و عدالت رويه مؤلفه

درصد اطمينان رد و فرض پژوهش  95ذكرشده با هاي  مؤلفهفرض صفر براي همه موارد به جز 
نشان دهنده اين است كه (به عبارت ديگر با توجه به مثبت بودن اختالف ميانگين . شود مي تأييد

هاي  مؤلفهي در وضعيت باال تراز ميانگين قرار دارند اما برا) باشد مي 3ميانگين بيشتراز 
صدم  5با توجه به اينكه سطح معناداري بيشتراز اي  تفكرسيستمي و عدالت توزيعي و عدالت رويه

) مقدار آزمون( 3، اختالف چنداني با عددمؤلفهتوان نتيجه گرفت كه ميانگين براي اين دو  است مي
  .شود نداشته و براي اين دومورد فرض صفر تائيد مي

عدالت سازماني ، وابط علي بين هريك از عوامل يادگيري سازمانيچه ر: سوال فرعي چهارم 
  ،و رهبري اخالقي با جونواورانه در دانشگاه آزاد اسالمي وجود دارد؟

  
  ها مؤلفهبار عاملي ، مدلهاي اندازه گيري - 6جدول شماره

  وضعيت tمقدار بارعاملي مؤلفه  متغير
  

  يادگيري سازماني
  تائيد شد  24/17 83/0 مهارتهاي فردي 

  تائيد شد  41/20 92/0 مدلهاي ذهني
  تائيد شد  57/20 92/0 چشم انداز مشترك

  تائيد شد  99/19 91/0 يادگيري تيمي
  تائيد شد  79/20 90/0 تفكرسيستمي

  
  عدالت سازماني

  تائيد شد  44/20 89/0 عدالت توزيعي
  تائيد شد  14/21 91/0 عدالت رويه اي

  تائيد شد  21/19 86/0 عدالت مراوده اي
  

  رهبري اخالقي
  تائيد شد  79/16 82/0 مدير اخالقي
  تائيد شد  52/11 62/0 فرد اخالقي

هاي  مؤلفهبراي پاسخ به سواالت فوق پژوهش و به منظور تعيين الگوي مناسب براي 
اخالقي از جونوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني ،عدالت سازماني و رهبري 

شود كه  تحليل عاملي تائيدي زماني استفاده مي. مدل تحليل عاملي تائيدي استفاده گرديده است
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پژوهشگر براساس دانش نظري، تحقيق . پژوهشگر دانش زيادي از سازه مكنون زير بنايي دارد
ه بنيادي رابطهاي  كند بين متغيرهاي مشاهده شده و عامل تجربي و مطالعات قبلي، فرض مي

در تحليل عاملي تائيدي، پژوهشگر به دنبال . پردازد وجود دارد و سپس به آزمون اين فرض مي
تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتا اندك،توصيف يا هاي  شود داده تهيه مدلي است كه فرض مي

رد مدل مو. اين مدل نيز مبتني بر اطالعات پيش تجربي درباره ساختار داده هاست. كند تبيين مي
يا پاره ها  يك طرح طبقه بندي معين براي گويه) 2يك تئوري يا فرضيه، ) 1:تواند براساس  نظر مي
وسيع هاي  دانش حاصل از مطالعات قبلي در باره داده) 4 شرايط معلوم تجربي و يا) 3ها،  تست
تحليل عاملي تائيدي بعد از مشخص كردن عاملها پيش تجربي، از طريق تعيين ]. 10[باشد 

برازندگي مدل عاملي تعيين شده، تطابق بهينه ساختارهاي عاملي مشاهده شده و نظري را براي 
هاي اندازه گيري معروف  كه به جدول مدل 6در جدول شماره ]. 10[كند مي آزمونها  مجموعه داده

  .آورده شده استها  و شاخصها  مؤلفهاست بارهاي عاملي هريك از 
  

  تحليل مسير - 7جدول شماره
  وضعيت tمقدار ضريب مسير  يرمس

مدل جو نواورانه
   در دانشگاه آزاد

  پذيرفته شد  79/15 91/0 يادگيري سازماني

 
  پذيرفته شد  55/14 83/0 عدالت سازماني

 
  پذيرفته شد  14/14 82/0 رهبري اخالقي

        
مربوط به مدل نشان داده شده است،كليه مقادير پارامترهاي  - 6همانطور كه در جدول شماره 

به صورت  7به همراه بارهاي عاملي و ضرايب مسير نشان داده شده است كه در جدول شماره
  .خالصه اورده شده است
اولويت هريك از ابعاد شناسايي شده جونوآورانه در دانشگاه ازاد اسالمي : سوال فرعي پنجم 

  چگونه است؟
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  اولويت بندي ابعاد شناسايي شده - 8جدول شماره
  ميزان اهميت ضريب مسير ابعاد

  11 81/0 يادگيري
  7 84/0 وريبهره

  8 84/0 نوآوري
  4 89/0 رضايت شغلي

  5 87/0 ساختار
  1 91/0 ارتباطات

  12 81/0 ريسك پذيري
  10 82/0 تعهد

  6 87/0 جامعه پذيري
  2 90/0 پاداش
  9 83/0 تعارض

  3 90/0 كارگروهي
      

براي پاسخ به سوال فوق، براي رتبه بندي شناسايي شده جو نواورانه در دانشگاه ازاد اسالمي 
همانطور كه در جدول . آمده است 8از ضرايب مسير استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول شماره 

صورت پذيرفته  مؤلفهقابل مشاهده است، رتبه بندي براساس مقادير ضرايب مسير هر  8شماره 
 دربين اين نتايج ارتباطات داراي بيشترين اهميت و ريسك پذيري داراي كمترين اهميت .است
  .باشد مي

برازش مدل جونوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي براساس يادگيري سازماني : سوال ششم
  ،عدالت سازماني و رهبري اخالقي چگونه است؟

  

  برازشهاي  شاخص - 9جدول شماره
  برازشهايشاخص نام شاخص

  حدمجاز مقدار
CHI-SQUARE/DF)3كمتراز  34/2  )مجذور كاي  

Rmsea)1/0كمتراز  045/0  )ريشه ميانگين خطاي براورد 
Cfi) 9/0باالتراز  98/0  )برازندگي تعديل يافته  

NFI) 9/0باالتراز  97/0  )برازندگي نرم شده  
GFI)8/0باالتر از  84/0  )نيكويي برازش  

AGFI)8/0باالتر از  82/0  )تعديل شده نيكويي برازش  
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هاي  همانگونه كه شاخص. دهد را نشان ميها  نمودار مسير برازش شده به داده جدول فوق
. كند ارائه ميها  دهند مدل برازش مناسبتري را به داده مي نشان RMSEAخي دو و 

هاي برازش مدل در جدول فوق مورد بررسي قرار  هاي مدل در خصوص ساير شاخص خروجي
ميزان نسبت  318و ميزان درجه ازادي ) 75/742(با عنايت به خي دو بدست امده . گرفته است

X2/df اگربين ) 76:2005(باشدكه اين مقدار بنا برعقيده كالين و موشبرگر  مي 34/2برابر عدد
همچنين مقدار . باشد قابل قبول است و هرچه اين نسبت كوچكتر باشد برازش مدل بهتراست 3تا0

براورد گرديد كه مقدار اين شاخص كه در واقع 045/0ريشه ميانگين خطاي براورده شده به مقدار
براي مدل هايي كه برازندگي خوبي داشته باشند . همان ازمون انحراف هر درجه آزادي است

نشان دهنده خطاي معقولي براي تقريب در جامعه  08/0مقادير باالتر از آن تا . است 05/0كمتراز 
شود در  مي همانگونه كه مشاهده. يا بيشتر برازش ضعيفي دارند 1/0هايي با اعداد  است و مدل
  برازش مدل نيز، مدل تهيه شده در وضعيت مطلوبي قرار گرفته استهاي  ساير شاخص
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  متغيرهاي پژوهش -10جدول شماره 
  معادل مؤلفه معادل  متغير

  
  

  يادگيري سازماني

 
  

Yadgiri  

 maharat مهارتهاي فردي 

 model مدلهاي ذهني

 cheshm چشم انداز مشترك

 timi يادگيري تيمي

 tafakor تفكرسيستمي

  
  عدالت سازماني

  

 
  edalat 

  tozih عدالت توزيعي
 ravieh رويه ايعدالت

 moraved عدالت مراوده اي

  رهبري اخالقي
  

rahbar 
 

 Modir akhlagh مدير اخالقي

 Fard akhlagh فرد اخالقي

  
  
  
  
  

  جو نوآورانه
  

 
  
  
  
  
  climat 

 yadgir يادگيري

 bahre وريبهره

 noavar نوآوري

 shoghl رضايت شغلي

 sakhtar ساختار

 ertebat ارتباطات

 risk ريسك پذيري

 tahod تعهد

 jame جامعه پذيري

 padash پاداش

 taroz تعارض

 kar كارگروهي

          
هاي  هدف از ارزيابي برازش كل مدل اين است كه مشخص شود تا چه حد كل مدل با داده

برازندگي هاي  معيارها و شاخصمجموعه وسيعي از . تجربي مورد استفاده سازگاري و توافق دارد
 گيري برازش كل مدل مورد استفاده قرار گيرند در اين بخش، توانند براي اندازه مي وجود دارند كه

الگوي مفهومي پژوهش در قالب دياگرام مسير ترسيم و با استفاده از روشهاي مختلف برازش آن 
همراه نام اختصاري آنها آورده شده متغيرهاي پژوهش به  10در جدول شماره . شود مي سنجيده

  .است
 



  
خمين ضرايب   استاندارد

  ش سازمانها

ش در حالت تخ
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  ضرايب

ر مدل ابتدايي 

ذكر است كه 
ريشه ميانگين 
حراف هردرجه 

از اين  .باشد0
 .ضعيفي دارند

ر بايد كمتر از 

  انيكصابر گر

ت معناداري ض

كه درها  مؤلفهي 
  .شود

بپردازيم شايان ذ
خص برازندگي ر
همان آزمون انحر

/08داري كمتراز 
برازش ض. باشند 

ست كه اين مقدار

ص  ،صمديان، ناظم

وهش در حالت

 رابطه بين تمامي
شو مي حقيق تائيد

استخراج شده بي
الت سختاري شاخ

به واقع ه كه دار
ته باشند بايد مقد

08/0ها كمتراز
آزادي اسر درجه

ص  ...... جو نوآورانه
 

 ساختاري پژو
 

شود كه مي ديده
ت بنابراين مدل تح

هاي  گيري مدل
معادالهاي   مدل

R (اين مقد. است
خوبي داشت ندگي

اي مجذورات آنه
م مقدار كاي دوبر

رائه مدلي جهت ج

مدل - 3شماره

به وضوح د، هايي
ت و معنادار است
ه بحث و نتيجه
صهاي برازندگي

RMSEA(طا

ل هايي كه برازن
دد ميانگين خطا
گي حاصل تقسيم

ار

شكل ش

براساس مدل نه
مثبت يق آمده بود

قبل از اينكه به
ي از بهترين شاخص
ذورات تقريب خط
ي است براي مد

هايي كه عد مدل
خص ديگر برازندگ

 

تحقي

يكي
مجذ
آزادي
رو م
شاخ
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بدست آمده كه مقدار  045/0مقدار اين شاخص براي مدل مفهومي پژوهش برابر با  .باشد 3
  .استاي  پذيرفته

  
  بحث و نتيجه گيري

نتايج كلي پژوهش نشان داد كه جو سازماني نوآورانه بر يادگيري سازماني و عدالت سازماني و 
هاي  نتايج پژوهش حاضر را با نتايج پژوهش در اين بخش از مقاله، .رهبري اخالقي تاثيردارد

  .دهيم مي پيشين مورد بحث و بررسي قرار
هاي حاصل از سوال اصلي پژوهش حاكي از ارائه مدل جو نوآورانه در دانشگاه آزاد  يافته

در مدل فوق . باشد اسالمي براساس يادگيري سازماني، عدالت سازماني و رهبري اخالقي مي
باشد كه براساس ضرايب مسير بدست آمده به ترتيب شامل  مي مؤلفه 12متغيرهاي جو نوآورانه 

، )87/0(، ساختار)89/0(، رضايت شغلي )84/0(، نوآوري )86/0(وري  ، بهره)81/0(يادگيري 
، )90/0(، پاداش )87/0(پذيري  ، جامعه)82/0(، تعهد )81/0(، ريسك پذيري )91/0(ارتباطات 

همچنين در مدل فوق متغيرهاي يادگيري . گيرد را در برمي) 90/0(، كارگروهي )82/0(تعارض 
تاثير معناداري ) 81/0(، و رهبري اخالقي )83/0(، عدالت سازماني )91/0(مسير  سازماني با ضريب

    .با اجراي مدل جو نوآورانه سازماني دارند
توان  هاي پژوهش مي در خصوص سوال اصلي پژوهش، با توجه به نتايج حاصل از سوال 

او ]. 20[دباش ، همسو مي)1393(هايي چون راسخ و همكاران عنوان كرد كه پژوهش حاضر با يافته
هاي آن بر اشتياق  مؤلفهاذهان كرد كه باتوجه به نقش ميانجي جو سازماني، رهبري اخالقي و 

رهبري . هاي آزاد شهر تهران تاثير مثبت و معني داري دارند شغلي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
رد، اشتياق شغلي اخالقي بر اشتياق شغلي تاثير دارد، رهبري اخالقي بر جو سازماني نوآورانه تاثير دا

، نيز نشان دادند رهبري )1396(در اين راستا نجيب زاده و همكاران. بر جو سازماني تاثير دارد
تواند بر جو عدالت محور در  تواند بر جو سازماني نيز تاثير بگذارد، رهبري اخالقي مي اخالقي مي

ودند كه جو سازماني ، هم عنوان نم)1391(سيد كالن و همكاران ].14[سازمان تاثير بگذارد 
نوآورانه ادراكي بر خود كارامدي خالق و رفتار نوآورانه انها تاثير دارد و ميزان تعهد افراد نسبت به 

، هم عنوان نمودند كه با فراهم كردن )1389(نعامي و همكاران ]. 21[سازمان تاثير گذار است 
گيري مشاركتي، ارتباطات باز، و  فرهنگي كارها به صورت تيمي، توزيع اطالعات عادالنه، تصميم

  ]. 15[شوند  متناسب با عملكرد و جلسات اثربخش برگزار ميها  پاداش
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شاخص براي جو نوآورانه در دانشگاه  97دهد كه  نشان مي نتايج حاصل از سوال فرعي اول
، آزاد اسالمي از طريق تحليل عاملي اكتشافي مورد شناسايي قرار گرفتند، روش استخراج عاملها

بوده اند،  5/0هايي كه مقادير اشتراك استخراجي آنها بزرگتراز  اصلي و همه شاخص مؤلفهتحليل 
 مؤلفه، )گويه16(وري  دوم بهره مؤلفه، )گويه17(، يادگيري مؤلفه 12شناسايي گرديدند، همچنين 

 مؤلفه، )گويه7(پنجم ساختار مؤلفه، )گويه10(چهارم رضايت شغلي  مؤلفه، )گويه10(سوم نواوري 
نهم  مؤلفه، )گويه6(هشتم تعهد مؤلفه، )گويه6( هفتم ريسك پذيري مؤلفه، )گويه7(ششم ارتباطات
دوازدهم  مؤلفهو ) گويه4(يازدهم تعارض مؤلفه، )گويه5(دهم پاداش مؤلفه، )گويه6(جامعه پذيري

در  72ا پس از تبيين واريانس كل در تحليل باقي ماندن كه اين عوامل تقريب) گويه3(كارگروهي 
  .كنند هاي جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي را تبيين مي مؤلفهصد واريانس شاخصهاي 

هاي حاصل از پژوهش حاضر همسو  هاي برخي از پژوهشهاي داخلي و خارجي با يافته يافته
 حمايت سازماني و جو نوآورانه را موردهاي  -مؤلفه، )1396(فقيه آرام و همكاران براي مثال. است

هاي ساختار و تعهد و ارتباطات و پاداش باالتر از سطح  مؤلفهارزيابي قرار دادند و اذعان نمودند كه 
رودو به هرميزان كه عدالت  هرچقدر تعهد باالباشد ميزان يادگيري نيز باالتر مي. باشد متوسط مي

  ]. 9[برقرار باشد ارتباطات نيز قوي تر است 
محاسبه شده براي هريك از ابعاد  tي پژوهش با توجه به هاي حاصل از سوال دوم فرع يافته

 ،)209/3(، ريسك پذيري )016/5(، پاداش )408/8(، ارتباطات )525/9(جو نوآورانه شامل ساختار
، كارگروهي )386/7(، تعارض )998/3(، رضايت شغلي )777/7(، جامعه پذيري )649/7(تعهد 

داراي  95/0در سطح اطمينان ) 053/5(وري  و بهره) 987/3(، نوآوري )518/8(، يادگيري )017/6(
دهد كه با توجه به مثبت بودن  بدست امده نشان ميهاي  براساس يافته. باشد تاثير معناداري مي
توان چنين نتيجه  مي) باشد مي 3نشان دهنده اين است كه ميانگين بيشتراز (اختالف ميانگين 

انه در دانشگاه آزاد اسالمي در حالت رضايت بخش گرفت كه وضعيت ابعاد شناسايي شده جو نوآور
، كه بيان )1393(يافته حاصل از اين سوال با يافته حاصل از پژوهش راسخ و همكاران. قرار دارد

ميركمالي و ]. 20[باشد داري بين دو متغير عدالت و تعهد وجود دارد، همسو مي دارد رابطه معني مي
دار  رهبري اخالقي و سكوت سازماني رابطه منفي و معني، نشان دادند كه بين )1396(همكاران 

دار وجود دارد و بين عدالت  وجود دارد و بين رهبري اخالقي و عدالت سازماني رابطه مثبت و معني
پور طهماسبي و همكاران . ]11[دار وجود دارد سازماني و سكوت سازماني رابطه منفي و معني

و سازماني و سبك رهبري و عدالت سازماني با انگيزه ، پژوهشي با عنوان رابطه بين ج)1388(
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گري تعهد سازماني انجام دادند و نشان دادند كه رابطه  توفيق طلبي سازماني مبني بر ميانجي
با توجه به نتايج بدست . گري كرده است داري بين متغيرها مورد مطالعه در پژوهش ميانجي معني

توان دريافت كه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي در   مي آمده از سوال دوم فرعي پژوهش
  ]. 19[جو نوآورانه در حدي مطلوب و راضي كننده قرار دارد هاي  مؤلفهتمامي 

محاسبه شده  tدهد كه كه با توجه به  حاصل از سوال سوم فرعي پژوهش نشان ميهاي  يافته
، و رهبري اخالقي )816/3(سازماني ، عدالت)542/39(براي هريك از متغيرهاي يادگيري سازماني 

 H1:M≠3و فرض خالف  H0:M=3فرض صفر كه  95/0در سطح اطمينان ) 791/36(
اساس وضعيت موجود همه متغيرها، با توجه به مثبت بودن  براين. باشد داري مي داراي تاثيرمعني

ازماني صرفا اختالف ميانگين در سطح مطلوبي قرار دارند شايان ذكر است در متغير يادگيري س
عدالت توزيعي  مؤلفهو متغير عدالت سازماني با دو  093/44محاسبه شده  tتفكر سيستمي با  مؤلفه

 95/0در سطح اطمينان ) 601/2(محاسبه شده  tبا اي  و عدالت رويه) 330/1(محاسبه شده  tبا 
ميانگين براي اين توان چنين نتيجه گرفت،  باشد كه مي صدم مي 5داراي مقادير معناداري بيشتراز 

نداشته و براي اين سه مورد فرض صفر تائيد و ) مقدار آزمون( 3اختالف چنداني با عدد  مؤلفهسه 
هاي حاصل از  يافته. در جامعه مورد مطالعه در سطح مطلوبي قرار ندارند مؤلفهوضعيت اين سه 
از جمله اي  عاملي و رويه، نشان دادند كه عدالت سازماني و به ويژه عدالت ت)2017(بنزف و ديگران

شغلي هاي  در ارتباط بين عدالت سازماني و نگرش. پيشايندهاي مهم تعهد سازماني هستند
كاركنان نسبت به برابري و عدالت سازماني را بر هاي  متعددي تاثير معنادار نگرشهاي  پژوهش

نيز  ،)1393(همكاران راسخ و]. 6[ابعاد گوناگون رفتارهاي سازماني و رضايت شغلي نشان داده اند
داري  ابطه مثبت و معنياخالقي با هرسه بعد عدالت سازماني رهاي  نشان دادند كه ارزش

  .]20[دارند
با هر  مؤلفهداري بين هر ي سوال فرعي چهارم نشان داد كه تاثير معنيتأييدتحليل عاملي 

و در حد  4/0بيشتراز ها  مؤلفهزيرا براساس محاسبات انجام شده، بار عاملي تمام . متغير وجود دارد
هستند،  58/2مسيرها بزرگتر از  tهمچنين با توجه به اينكه كليه مقادير آماره . قابل قبولي قرار دارد

، عدالت ) 91/0(و ضريب مسير ) 79/15(محاسبه شده  tلذا متغيرهاي يادگيري سازماني با 
محاسبه  tمتغير رهبري اخالقي با  و) 83/0(و ضريب مسير ) 55/14(محاسبه شده  tسازماني با 

داري  بر متغير جو نوآورانه در دانشگاه آزاد اسالمي تاثير معني) 82/0(و ضريب مسير ) 14/14(شده 
، كه به بررسي )2010(هاي پژوهش ميهام وديگران هاي حاصل از اين سوال با يافته يافته. را دارند
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 تأكيدباشد و بر رهبري اخالقي  ختند همسو مينقش رهبري اخالقي بر اشتياق شغلي كاركنان پردا
،كه بر نحوه تاثير گذاري )1396(همچنين همراستا با پژوهش ميركمالي و همكاران  ].12[نموده اند

گوناگون رضايت شغلي پرداخته و تاثير ابعاد گوناگون عدالت هاي  ابعاد عدالت سازماني بر جنبه
با توجه به نتايج بدست آمده از سوال ]. 11[باشد مي ند،كرده ا تأكيدمتفاوت هاي  سازماني بر جنبه

فرعي چهارم پژوهش و تاثير يادگيري سازماني،عدالت سازماني، و رهبري اخالقي بر جو نوآورانه 
. باشد توان بيان نمود از آنجايي كه يادگيري سازماني امروزه منشا هرگونه تغيير در سازمانها مي مي

توانند موفق باشند و به حيات خود  پايداري محيطي، سازمانهايي ميلذا با پديده جهاني شدن و 
  .ادامه دهندكه يادگيري سازماني را سرلوحه كار خويش قرار داده اند

برازش هاي  دهد كه براساس شاخص مي حاصل از سوال فرعي پنجم پژوهش نشانهاي  يافته
ريشه ميانگين خطاي براورد با  )34/2(با مقدار ) خي دو تقسيم بردرجه آزادي(مدل بدست امده 

توان گفت كه مدل اين پژوهش  مي.... و) 98/0(،برازندگي تعديل يافته با مقدار )045/0(مقدار 
برازش مناسبي دارد و مدل تخمين زده شده در نمونه براساس مشاهدات با مدل مورد انتظار در 

الزم جهت رسيدن به هاي  رصتبي شك براي تحقق برونداد مدل كه ايجاد ف. جامعه مطابقت دارد
اين . هاي تشكيل دهنده مدل امري ضروري است و شاخصها  مؤلفهبرابعاد  تأكيدجونوآورانه است، 

ذيل همسويي داشته،نجيب زاده و همكاران هاي  هاي حاصل از پژوهش يافته پژوهشي با يافته
وجو سازماني رابطه ، دريافتند كه بين يادگيري سازماني و انعطاف پذيري سازماني )1394(

، در يافتند كه عوامل متعدد و مختلفي در )1391(زاده بابالن و سيدكالن]. 14[معناداري وجود دارد
ايجاد فضاي نواوري باز نقش دارند كه به ترتيب بيشترين اثر و نقش مربوط به متغيرهاي 

باشد  ميها  ي به بازارهاي محوري منابع انساني و كمترين اثر مربوط به متغيرهاي دستياب شايستگي
هاي آن در  مؤلفه، نشان دادند كه رهبري اخالقي و اعمال )1391(سيد كالن وديگران]. 23[

  ] .21[سازمان بر جو نواورانه و ايمن كاري در سازمان تاثيرگذار است
 12حاصل از سوال فرعي ششم پژوهش نشان داد كه متغيرهاي جو نواورانه داراي هاي  يافته

، )91/0(اول ارتباطات  مؤلفهاست، و براساس ضرايب مسير بدست آمده به ترتيب اولويت  مؤلفه
 مؤلفه، )89/0(چهارم رضايت شغلي  مؤلفه، )90/0(سوم پاداش مؤلفه، )90/0(دوم كارگروهي  مؤلفه

 مؤلفه، )84/0(وري  هفتم بهره مؤلفه، )87/0(ششم جامعه پذيري مؤلفه، )87/0(پنجم ساختار 
يازدهم يادگيري  مؤلفه، )82/0(دهم تعهد مؤلفه، )83/0(نهم تعارض  مؤلفه، )84/0(هشتم نوآوري 

هاي تاثير گذاري بر متغير جو  داراي بيشترين رتبه) 81/0(دوازدهم ريسگ پذيري  مؤلفهو ) 84/0(
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ثير پذير ي را نيز اين تا ،)2016(هاي پزوهشي چون آريوال وهمكاران باشند يافته نوآورانه را دارا مي
كردند و نشان دادند كه جو سازمان، تسهيل كننده تغيير و نوآوري باشد و همچنين رهبري  تأييد

پژوهشي با عنوان  ،)2003(مك موراي]. 3[تواند سازمان را اداره كند خالق و حمايت كننده مي
انجام داده كه بررسي تاثير رهبري اخالقي بر توسعه سازمان يادگيرنده در مدارس متوسطه شهري 

دارندو ازبين ابعاد آن بر سازمان يادگيرنده تاثير مستقيم هاي  مؤلفهنشان داد رهبري اخالفي و 
داري در پيش بيني سازمان يادگيرنده  ابعاد تسهيم قدرت، و وضوح سهم معني ،رهبري اخالقي

زمان يادگيرنده را ، در پژوهش رابطه بين رهبري اخالقي و سا)1391(نعامي و همكاران  ].13[دارند
دار و مثبتي بين تمام  دهد كه رابطه معني اند كه نتايج حاصل از اين پزوهش نشان مي بررسي كرده

  ].15[ابعاد سازمان يادگيرنده و رهبري اخالقي است 
با توجه به نتايج بدست آمده از سوال فرعي ششم و اولويت هريك از ابعاد شناسايي شده جو 

ان نمود يكي از روشهايي كه سازمان براي الزام آور كردن كيفيت و بهبود توان بي نوآورانه مي
كند ارتباطات است و ارتباطات به خروجي سازمان اشاره دارد و به گسترش اطالعات  استفاده مي

مربوط به كاركنان در سراسر سازمان، تدوين برخي استراتژيها و فنون خاص جهت برآورده ساختن 
مربوطه در سراسر سازمان هاي  عملي و وجود حس تعهد نسبت به برنامه نيازهاي آنان به شكل

در چنين شرايطي است كه سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي به سازماني بالنده . شود مربوط مي
  . شود مي و چابك تبديل

هاي  توان پيشنهاداتي را جهت انجام برنامه مي با توجه به نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر
با كيفيت تر در اجراي مدل جونوآورانه در دانشگاه ارائه داد كه پيشنهادات براساس متغيرهاي 

  :پژوهش عبارتند از
به كاركنان اطمينان داده شود كه آواي آنها در زمينه مسايل سازماني نه تنها به ضررآنها   -

  .باشد مي نيست بلكه به سود فرد و سازمان
  لت سازماني نوآور و يادگيرنده در بين كاركنان؛تالش مديران براي ايجاد عدا  -
  نصب ارزشهاي پذيرفته شده توسط كاركنان در كل سازمان؛  -
ايجاد حس شايستگي در كاركنان از طريق القاي صحيح رواني به افراد و ارائه اطالعات   -

  و دانش الزم به آنان،
  سطح سازمان؛ـĤموزشي در  هاي علمي ها و انجمن استقرار نظام مند گروه  -
  تشويقي و حمايتي ويژه؛هاي  بكارگيري سياست  -
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بكارگيري توانمندسازي كاركنان با محوريت سواد مديريت طراحي الگوي
اطالعاتي با هدف بهبود آموزش آنان

.دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ايران ،دانشجوي دكتري مديريت آموزشي رويا جعفرزاده،
،ان، ايراندانشيار، عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهر قدسي احقر.

.عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ايران ، استاديار،امينه احمدي

  چكيده

هايي كه درباره توانمندسازي و سواد اطالعاتي انجام گرفته هدف از پژوهش، ارائه الگوي توانمندسازي بانظر به پژوهش
بخش كيفي ايندر جامعه آماري  .كزي جمهوري اسالمي ايران بودمر بانك كاركنان محوريت سواد اطالعاتي جهت آموزش

خبرگان داده را گردآوري زمان برحسب همبستگي - توصيفي اكتشافي، و نوع از) كمي-كيفي( تحقيق كاربردي، آميخته
تن 21ركزي، و هاي مديريت آموزشي، علوم بانكي و خبرگان اجرايي نيز شامل مديران ارشد و مياني بانك م دانشگاهي در رشته

باگروه دوم بانك مركزي در  كاركنان جامعة آماري كليهتن از  280 .گيري هدفمند و كفايت نمونه بودمنتخب به روش نمونه
اي، مصاحبه نيمه ساختار يافته، دردر بخش كيفي از روش كتابخانه .اي، انتخاب شدند مرحله اي خوشه تصادفي گيري روش نمونه

و پرسشنامه استاندارد سواد اطالعاتي 736/0وپايايي 0/ 801ساخته توانمندسازي با روايي امه محققبخش كمي از پرسشن
هايبراي تحليل داده MAXQDA12از نرم افزار . استفاده شد ها داده يگردآوردر 838/0و پايايي 889/0با روايي [10]

ميانگين، انحراف معيار،(هاي آمار توصيفي ي روشدر بخش كم. كيفي پژوهش، تحليل محتوا و تحليل مضمون استفاده شد
SPSSافزارهاي  و نرم )تحليل عاملي اكتشافيسازي معادالت ساختاري و مدل(استنباطي  و آمار) جداول توزيع فراواني و نمودار

شايستگي،معناداري، : هاي توانمندسازي شامل در نتيجه الگوي آموزشي مديريت بكارگيري مؤلفه .بكار رفت LISRELو 
برازش مناسب تأثير مثبتي در آموزش سواد تأييداعمال كنترل و نظارت و تاثير و نفوذ، در آموزش سواد اطالعاتي ضمن 

.اطالعاتي كاركنان نشان داد

توانمندسازي در تركيب با سواد اطالعاتي، سواد اطالعاتي، توانمندسازي: واژگان كليدي

 نويسنده مسئول :ahghar 2004@yahoo.com

30/11/98: پذيرش مقاله 21/10/98: دريافت مقاله
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Abstract 
 According to the research on information empowerment and information literacy, the 
purpose of this study was to present an information literacy empowerment model to 
train the staff of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.Statistical 
population in the qualitative part of this applied, qualitative-quantitative exploratory 
and descriptive-correlational study was conducted by academic experts in educational 
management, banking sciences and executive experts including senior and middle 
managers of the central bank. , And 21 individuals were selected by purposive 
sampling method and adequacy. In this case, we have the following: 
The statistical population of all the central bank employees in the second group was 
selected using random cluster sampling method. In the qualitative part of the library 
method, semi-structured interviews and in the quantitative part of the researcher-made 
empowerment questionnaire with 0.801 validity and 0.736 reliability standard 
information literacy questionnaire [10] with 0.889 validity and 0.838 reliability 
respectively were used 
for data collection. In this case, we have the following For the analysis of the 
qualitative data, content analysis was used. In the quantitative section, considering the 
research questions, descriptive statistical methods along with inferential statistical 
methods (including structural equation modeling (SEM) and exploratory factor 
analysis (EFA)) using the SPSS and LISREL and MAXQDA12 softwares were 
applied. Results indicated that empowerment components included meaningfulness, 
competence, autonomy, and impact. Meanwhile, the finding showed that 
empowerment of employees positively affects their information literacy.  

Keywords: Empowerment in combination with Information Literacy, Empowerment, 
Information Literacy.  
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مقدمه
اتياست كه بر ح يبارز يهايژگيو جمله از يرقابت داًيشد طيمح و ريشدت متغ به يفضا

كه نه تنها رشد يبه طور، مواجه نموده است يجد يهاافكنده و آنها را با چالش هيساها  سازمان
نمندسازيدر اين راستا ،توا .باشديها مچالش نيدر گرو حل انيز  هاآن يبلكه ادامه بقا هاسازمان

كاركنان توام با افزايش انگيزشهاي  كاركنان يك شيوه مديريتي مبتني بر ارتقاء دانش و مهارت
قادر به حلها  باشد تا سازمان مي آنان براي تالش جهت انجام هرچه بهتر وظايف محوله شان

بالقوهن توا يآزادساز با كه است يندآيفر توانمندسازي كاركنان.. مسائل مقابل روي خود شوند
يور بهره و نموده فراهم را فيوظا انجام يبرا الزم، توان تجربه و التيحصكاركنان در قالب ت

دينما ياست برطرف م ديشد يهاكنترل اعمال از يناش عمدتاً كه را يكار يها طيمح در نييپا
اهش اعمالاست تا با ك ها سازمان يبرا يتيريابزار مديك كاركنان  يتوانمندساز ،در واقع. ]4[

به نقل از الولر،) 2013(جورج . ] 20[ نديها را فراهم نمانهيدر هز ييجوموجبات صرفه ،كنترل
ها به نوعي راهبرد درصد سازمان 70دارد كه امروزه بيش از  مي اظهار 1موهرمان و بنسون

به آنچه توجه با. نمايند مي خود،پياده از كاركنان يحداقل در مورد بخش ،كاركنان را توانمندسازي
 :داد  وجه قرارت مورد ريز شرحبه  توان مي راتوانمندسازي كاركنان هاي  مؤلفه، شد گفته

؛اطالعات ميتسه )1
؛ارتباطات باز )2
ي؛سرپرست تيارشد و حما تيريمد تيحما )3
؛به منابع يدسترس) 4
ي؛شبرديخود پ يبرا رصتف )5
؛عمل يآزاد) 6
ي؛ميكار ت) 7
مكان كنترل درون ذهني عزت نفس و) 8
؛مشاركت كاركنان) 9

؛ وآموزش كاركنان) 10
]9[  ها  قيشوتو ها پاداش) 11

1. Lawler, Mohrman, and Benson
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هاي ارتباطي و فناوريبه  كسب و كارهاي نوينوابستگي فزاينده  ،جوامع امروزيهمچنين در 
ه م گستردو استفاده از حج فناوريهاي كاربرد  ضرورت برخورداري از مهارتموجب طرح اطالعاتي 
 غيره اي و سواد رسانه ،گيري انواع جديد از سواد از قبيل سواد اطالعاتي شكل و در نهايت واطالعات 
ي ها مهارتكسب  كنند كه امروزه مي عنوان 2دورنر و گورمن به نقل از1جينادو و كور. شده است

 كسبتر از  كاري بسيار پيچيدههاي  محيطوظايف شغلي در انجام موفقيت در براي  الزم
محيط كاري در آن ، ضمن اينكه بافت اجتماعي كه استموفقيت تحصيلي  برايالزم هاي  مهارت

      موردنياز هر سازمان خاص موثر استهاي سواد اطالعاتي  مهارتدر تعيين نوع قرار گرفته نيز 
ن ست عالوه بر داشتباي مي كه كاركنان گيرند نتيجه مي) 2011( وتينبين و نيچ، بعالوه. ] 15 [

 توانندبنيز برخوردار باشند تاهاي سواد اطالعاتي  از مهارت فناوري،هاي فني براي استفاده از  مهارت
خصوصاً  .از اطالعات گسترده مرتبط با حوزه كاري شان استفاده نمايندبه طور اثربخش و كارآمد 

 .نباشد كافيتنهايي براي خلق مزيت رقابتي در اقتصاد ديجيتالي امروز  به فناوريهنگامي كه 
سازد تا مديريت كه آنها را قادر ميكسب نمايند هايي را  بنابراين ضروري است كه كاركنان مهارت

كه  افتيدر) 2008( كچو. ]23 [ هاي كاري را با موفقيت انجام دهند اطالعات در محيط
 يارتمهضعف در واقع به دنبال رفع  يكار طيدر مح يسواد اطالعات مؤلفهبا طرح  انيكارفرما

استفاده  يميكه از اطالعات قد يمعتقدند كاركنان رايز باشند يم يحوزه اطالعاتدر كاركنان خود 
 يابيباز يابزارها بارهدر نوين دانش ي،اطالعات ديالزم در مورد منابع جد ياهيفاقد آگاه ،كنند يم

 گريد با عاتاطال گذاردن اشتراك به و ليميا از استفاده توان همينطور و ازيموردن اطالعات
  . ]8 [ هستند كاركنان

دهه حاضر در آغاز ، )2003( 3يبانك جهاندر گزارش ساالنه منتشرشده  يها بر اساس داده
 درآمد با يكشورها نيهمچن و باال درآمد با يكشورها گروه در شاغل تيجمع از يمين از شيب
اقتصاد  ياد امروز در راستااقتصبه اين معنا كه  ؛اندبوده كاربه  مشغول خدمات بخش در نييپا

بخش همزمان، . ] 13[ميكن يم يزندگ يجامعه خدمات كيمحور حركت كرده و ما در  - خدمات
از حق انتخاب  انيمشتر؛ بطوريكه شده است يرقابت اريبس، متنوع يها شرفتيخدمات به واسطه پ

 در كه ينتس تيريمد يهاكيتكن لذا اند، برخوردار شده خدمات از يعيوساز ميان طيف 
                                                 
1. Jinadu and Kaur   
2. Dorner and Gorman 
4. IMF .Annual Report   
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و ها سازمانتوانند پاسخگوي نيازهاي  ديگر نميشدند يم گرفته كار به يديتول يها سازمان
موفقيت يل اصلعامراكاركنان در نتيجه بايد . باشند فعال در بخش خدمات هاي اقتصادي بنگاه

بهرا سازمان  دشدهيتول يخدمات محصول ،زمان حداقل در تلقي نمود چرا كه يخدمات يها سازمان
پوياي طيمح دركه  كه است آن از يحاك شواهد ،گريد ياز سو). 3(كنند يمارائه  انيمشتر
قيها در تالش هستند تا از طر از جمله بانك يخدمات يها ها و بنگاه سازمان ،يجهان كار و كسب

به يابيتدر دس تاًيپرداخته و نها انيتر به مشتر يفيبه ارائه خدمات ك ،كاركنان خود يتوانمندساز
كنند مي تأكيد1دويپتر و سيورزكگكه  گونههمان رايز. درنيگ يشيپ خود يرقبا گريد از يرقابت تيمز
كاركنان هستند كه نيبرخوردار است چون ا ياديز تيكار توانمند در بخش خدمات از اهم يروين

.] 11[دنباش يم در تعامل انيبا مشتر
تمامناچارند  ياحتمال يها تفرص از استفاده و يطيمح داتيمقابله با تهد يها براسازمان نيا
نقاط قوتتقويت نموده و به  مينقاط ضعف را ترم ،شناختهخود را  يدرونهاي  يها و توانمند تيظرف

در اقتصاد كشور يخدمات يها بخش نيتر از مهم يكي يصنعت بانكدار در اين ميان،. بپردازندخود 
اقتصادي است، رشد و توسعهخطير در راستاي دستيابي به  دار وظايفي شود كه عهده محسوب مي

رفاه شيافزاي، نگيكنترل نقد ،يكاريب زانيكاهش م ،سطح اشتغال شيافزا ،كاهش تورم كهيورطب
و وادوا. ] 24[شود مي كارآمد محسوب ياز جمله آثار نظام بانك ديرونق تولو  و درآمد افراد جامعه

يطياقتصاد است كه با تحوالت گسترده مح يايپو يها حوزه هجمل از صنعت نيا معتقدند2ورگيس
يطراح حوزه در ياساس يها ينيبازب ازمنديمواجه بوده و خود را ن يو خارج يدر سطح داخل

يانسان يرويمناسب و ن ياز ساختار سازمان يبا برخوردار تاًيند تا نهايبيم يساختار يندهاآيفر
نيا ،در واقع. ديو خدمات مورد انتظار جامعه را ارائه نما افتهي دست داريپا يرقابت تيكارآمد به مز

دنيمجدد نما يده اقدام به شكل ،كاركنان يتوانمندساز يارتقا يهستند تا برا ملزمها  سازماننوع 
،عدم تمركز مثلموضوعات مهم  ريبا سارامرتبط كاركنان  يبحث توانمندساز3لذا ،گراسمن. ] 25[

يسازمان تيموضوعات اثرگذار در موفق گريو د يمشاركت يريگ ميتصم و يميكار ت زش،يانگ
.] 12 [داند مي

1. Gkorezis and Petridou
2. Wadhwa and Verghese
3. Grossman
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ريسه دهه اخمتناوب  يو بانك يارز يهابه واسطه بروز بحران يصنعت بانكدار ،در حال حاضر
كيمكز  بحران ،به طور مثال. باشد يمواجه م يبه مراتب دشوارتر تيدر سطح جهان با وضع

) 2008( كايآمربحران و  )1998( هيروس، بحران )1998-1997( ايشرق آسان ، بحر)1994-1995(
اسيدر مق يبانك كالتمش شيافزا .هستنددر دنيا  يو ارز يبانك ياز وقوع بحران مال ييهانمونه
و خانوارها سمت به ياعتبار انيجر يبانك بحران رايز ،د كرده استجايا ياديز يهاينگران عيوس

-يم شيرا افزا يقيبخش حق يها بنگاه يو امكان ورشكستگ هگسست كردها را دچار شركت
عنوان به ،رانيا ياسالم يجمهور يبه طور اعم و بانك مركز رانيدر ا يصنعت بانكدار. ]18[دهد

يبانكو  يقانون پول 11 كشور به موجب بند ب ماده يها و موسسات اعتبار مقام ناظر بر بانك
مواجهه يمنابع خود برا زيجهت تجه ها، بانك يرو شِيپ راتييتغ بر كزتمر باموظف است  ] 5 [

شده ازتشرنم يها افتهي نيطبق آخر. توانمند با تحوالت در حال وقوع اقدامات الزم را به عمل آورد
روبرو شده يشكنندگ 4با  1394 يال 1351 يكشور در بازه زمان يشبكه بانك ي،بانك مركز يسو

در كشور تاكنون ياحتمال وقوع بحران بانك ران،يا يحاكم بر نظام بانك كه به واسطه ساختار
. ]18 [است دهيمرتفع گرد

انباشت ،ها بانك يهاييدارا سكير ها، ييدارا هيچون انباشت ضرر در ناح ييهايوجود دشوار با
و يمال نيدر حوزه تام تيها بابت فعالبانك يهانهيهز شيافزا ،ها الوصول بانك مطالبات مشكوك

يها شاخص يكه موجب روند نزول يالتيتسه ريغ يها ها در بخش بانك يها ييانجماد دارا
نظام كاركنان يفيك يارتقا"ضرورت توجه به امر  ،]17 [اند كشور شده يسالمت نظام بانك

نيا .گردد احساس مي شياز پ شيب ،يا نامشهود ترازنامه يها يياز اقالم دارا يكيبه مثابه  ،"يبانك
و آموزش امر در توجه قابل يگذار هيسرمااز حيث  نوظهور ياقتصادها اتيتجرب كه ستي احال در

عنوان به كشورها يبانكدار نظام در يانسان هيسرما توسعه و بهبود منظور به كاركنان يتوانمندساز
.] 16 [ها، پذيرفته شده استكشوراين  ياقتصاد رشد جهت در مشترك يراهكار

يانسان يرويتواند به واسطه وجود ن يم رانياست كه كشور اآن  انگريشواهد ب ستا،را نيدر ا
ي،تيريمد يراهكارها يريو به كارگ يمنابع اقتصاد صيتخص شيافزاهمينطور  و لكردهيتحص

يبانك مركز يآمار منتشره از سو ،نيهمچن. ] 13[و درآمد كشور را ارتقا بخشد يور بهره زانيم
سطح ،يليسطوح تحص نظر از يكاركنان شبكه بانك يبند ت كه در طبقهمطلب اس نيگواه ا

پلميد ي،سهم كاركنان مقاطع كاردان ،و در مقابل شيو باالتر رو به افزا يكاركنان مقاطع كارشناس
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يتوانمندساز ،يمناسب بستر نيدر چن معتقد است1نان. ] 7[ رو به كاهش بوده است پلميرديو ز
يخواهد بود كه ط يسازمان ياثربخش شيافزا يبرا يتيريمد يساز نهيبه تاسيس نيكاركنان مهمتر

داده محوله فيوظا خصوص در ميالزم جهت اتخاذ تصم اراتيعمل و اخت يآن به كاركنان آزاد
آالزاز، لذا. ] 19[استفاده كنند يجهت حل مشكالت كار خودبالقوه  يها ييشود تا از تمام توانايم
يدستاوردها نياز اولرا  محوله فيقدرت اعمال كنترل بر وظااز  يبرخوردار2همكاران و

،پرداخت يهانظام و كيالكترون يبانكدار توسعه با ،نيهمچن. ] 2 [دانند مي كاركنان يتوانمندساز
كاركنان شبكه يبرا آنهابا  يتخصص ييكه آشنا نديآيم ديپد ياتازه واژگان و ميهر روز مفاه

و "يكار يها طيدر مح يسواد اطالعات" مؤلفه بنابراين، .]1 [ رزشمند استو ا ديمف اريبس يبانك
اطالعات از جمله يرياطالعات و به كارگ يابيارز ،اطالعات يابيباز مثلمربوط به آن  يها مهارت

در. است يها و از جمله در شبكه بانك سازمان و عيصنا صاحبان و انيكارفرما يمسائل مهم برا
نيتر اطالعات جهت حل مشكالت از مهم يريبه كارگ و افتيدر ،درك ،يابيازب ييتوانا ،واقع
.]3[باشد  مي اكثر مشاغل يالزم برا يا حرفه يها تيها و صالح يستگيشا

يبانك شبكه در ژهيو طور به و ها سازمان تمام در كاركنان يتوانمندساز تياهم ب،يترت نيا به
ليكن است تأييد مورد و يهيبد يامر كشور يها بانك بر ناظر مقام عنوان به يمركز بانك و كشور

پژوهش نيا ،موجود شواهد و شده مطرح اتينظر ي،پژوهش يها نهيشيپ ي،اديبن ميمفاه به توجه با
توان براي توانمندسازي منابع انساني اين سوال است كه چه الگويي را مي رايب يپاسخ به دنبال

، در)1396(در اين راستا، راد و همكاران . طراحي كرد در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
عوامل و گروهي عوامل فردي، عوامل( بررسي مورد متغير سه هر كه دادند پژوهشي نشان

در) 1395(زاده  ايران. دارند) توانمندسازي( وابسته متغير تبيين در اي كننده تعيين نقش) سازماني
توانمندسازي پرداخته و نشان داده است كه هاي ؤلفهم روابط بندي سطح و پژوهشي به شناسايي

اين كه اند گرفته قرار اول سطح در "ساالري شايسته به توجه" و "پذيري مسئوليت"هاي  مؤلفه
هدايت" ،"آموزش" هاي شاخص همچنين. باشد مي متغير دو اين تأثيرپذيري باالي دهنده نشان

هاي خارجي از بين پژوهش.]21 [شوند اقع ميدر سطوح بعدي و "كاركنان مشاركت" و "مديران
نيز در پژوهشي نشان دادند كه دانش و تسهيم آن به عنوان عامل) 2018( 3رازك و همكاران

1. Nan
2. Alazzaz et al.
3. Razak et al.
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ها در دستيابي به تواند بر تالش سازمان مي هاي امروز مطرح بوده و كليدي توانمندساز در سازمان
 22 [مزيت رقابتي سازمان تأثيرگذار باشد كند كه پيشنهاد مي) 2010(افاريل  به نقل از1وينر .]

آنها بايد به .ي مناسبي از سواد اطالعاتي در محيط كاري خود بپردازنداها به جستجوي معن سازمان
هاي رسمي و يندهاي آموزشآسواد اطالعاتي در فرهاي  مهارت ارتباط ميانهر چه بيشتر توسعه 

.] 26[توجه كنند هاي كاري محيطضمن خدمت با 

روش شناسي پژوهش
مركزي بانك كاركنان توانمندسازي الگوي اعتباريابي و دنبال طراحيازآنجا كه پژوهش حاضر به

، از حيث بعد محيط، از)كمي، كيفي(از نوع آميخته  ها دادهاست، روش پژوهش بر مبناي ماهيت 
ن از نوع مقطعي و از نظر روشميداني، از نظر هدف از نوع كاربردي، از نظر زما -اينوع كتابخانه

.باشد همبستگي مي-اجراي پژوهش از نوع توصيفي
علوم و آموزشي مديريت هايرشته در دانشگاهي خبرگان در بخش كيفي، جامعه آماري شامل

تأييدخبرگان پژوهش، به . مركزي بود و مياني بانك ارشد مديران شامل اجرايي خبرگان و بانكي
ور، افرادي بودند كه ازنظر آگاهي و اطالعات در زمينه توانمندسازي برجستهاساتيد راهنما و مشا

در اين پژوهش براي تعيين. توانستند با ارائه اطالعات دقيق، نمادي از جامعه باشند بوده و مي
نفر به عنوان حجم نمونه مصاحبه شونده در 21و گيري هدفمند استفاده شد از روش نمونه هانمونه

.شدند نظر گرفته
در مركزي بانك كاركنان گروه دوم از جامعة آماري در بخش كمي اين پژوهش شامل تمام

نفر 280اي، اي مرحله گيري خوشهبا استفاده از فرمول كوكران و از طريق نمونه. بود 1397 سال
اُفت پذيري بيشتر و جلوگيري ازتعميممنظور در اين پژوهش به. عنوان آزمودني انتخاب شدندبه

حجم نمونه بيشتر باشد دقت نتايج نيز باالتر و با توجه به اينكه در تحليل عاملي هرچه نمونه
پرسشنامه به دليل ناقص 8الزم به ذكر است كه . نفر افزايش يافت 288حجم نمونه به  است،

رايدر اين پژوهش، ب. آزمودني انجام گرفت 280بودن كنار گذاشته شد و عمليات آماري بر روي 
اي به قرار زير استفاده شدهاي مرحلهگيري تصادفي خوشههاي آماري از روش نمونهانتخاب نمونه

:است

1. Weiner
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.نددو عضو هيئت عامل به صورت تصادفي انتخاب شد ،ابتدا از بانك مركزي: مرحله اول
مدير كل به صورت تصادفي 3 ،از هر مجموعه تحت نظارت هرعضو هيئت عامل :مرحله دوم

.ندخاب شدانت
نفر از مديران به صورت تصادفي 4، از مجموعه ادارات تحت نظر هر مديركل: مرحله سوم

.ندانتخاب شد
نفر از كاركنان به صورت تصادفي 12 ،از مجموعه كاركنان تحت نظر هر مدير :مرحله چهارم

.ندانتخاب شد
صاحبه نيمه ساختار يافته واي، ماز روش كتابخانه ها داده يگردآور منظور به پژوهش نيا در

.پرسشنامه استفاده شد
براي بررسي. ساختار يافته استفاده گرديدهاي نيمهدر بخش كيفي اين پژوهش، از مصاحبه

هايالؤسهاي انفرادي مورد استفاده قرار گرفت، ضمن اين كه مقدماتي، چهار سؤال در مصاحبه
در زمان انجام. شدكنندگان پرسيده  جارب شركتمنظور درك بيشتر ت فرعي نيز در حين مصاحبه به

هايراهنما صحت برداشت خود را از گفته هايالؤسمصاحبه، پژوهشگر با پرسيدن 
ها راكنندگان، داده گيري از شركتپژوهشگر در فرآيند نمونه. نمود شوندگان كنترل مي مصاحبه

.كننده جديد كامل گرددطالعات از شركتمورد تحليل قرار داد تا مواردي كه ناقص بود با دريافت ا
ترتيب شد كه بدينهاي قبلي تكرار ميمصاحبه، عوامل اصلي و فرعي در مصاحبه 21بعد از انجام 

هاي مناسب برايآوري نظرات در مورد شاخصدر حين مصاحبه به جمع. پژوهشگر به اشباع رسيد
صلي و فرعي مورد نظر بررسي و نهاييهاي توانمندسازي پرداخته شده و عوامل ا تعيين مؤلفه

.دقيقه بود 60تا  30مدت زمان انجام مصاحبه بين . گرديد
منظور اطمينان خاطر از دقيق بودنبراي حصول اطمينان از روايي بخش كيفي پژوهش و به

ها از ديدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتيد آشنا با اين حوزه و متخصصان بانك مركزييافته
هاطور همزمان در تحليل و تفسير دادههمچنين به. كه در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد

براي محاسبه پايايي از روش پايايي بين دوهمچنين . از مشاركت كنندگان كمك گرفته شد
ي دو كدگذار، از يكي از اساتيدموضوع درونبا استفاده از روش توافق . كدگذار استفاده گرديد

مديريت آموزشي و آشنا به كدگذاري درخواست شد تا به عنوان كدگذار ثانويه در پژوهش مشاركت
در ادامه، محقق به همراه اين همكار تعداد سه مصاحبه را كدگذاري كرده و درصد توافق. كند
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پايايي حاصل از. رود محاسبه كردي را كه به عنوان شاخص پايايي تحليل به كار ميموضوع درون
.درصد بدست آمد كه بيانگر پايايي مناسب بود 75.1دو كدگذار با توجه به محاسبات 

و پرسشنامهساخته توانمندسازي  محقق  پرسشنامه از ها داده يگردآور منظور به پژوهش نيا در
و برگرفته از كدهاي حاصل از مصاحبه استفاده شد1سواد اطالعاتي برگرفته از تحقيقات گيلبرت

هاي اين پژوهشهاي پرسشنامهگويه. سنجي از كاركنان بانك مركزي، تكميل گرديدكه با نظر
:شامل دو قسمت است

شناختيعمومي، كسب اطالعات كلي و جمعيت هايالؤسدر : عمومي هايگويه) الف
اين قسمت شامل پنج سؤال بود و مواردي مانند جنسيت، سن،. پاسخگويان مورد هدف است

.گرفت ر و نوع شغل را در بر ميتحصيالت، سابقه كا
گويه با طيف پنج 41اين پرسشنامه شامل : )محقق ساخته پرسشنامه(تخصصي  هايگويه) ب
با(هاي اكتشافي  اي ليكرت بوده كه با مرور مباني نظري و عملي و نيز نتايج مصاحبهگزينه

سشنامه شامل چهاراين پر. ، تدوين شده است)كدگذاري باز و محوري متون مصاحبه اكتشافي
و تأثير و) گويه 15(، اعمال كنترل و نظارت بر كار )گويه 8(، شايستگي )گويه 8(مؤلفه معناداري 

ها برايپرسشنامه هايدر طراحي اين بخش سعي شد كه تا حد ممكن، گويه. بود) گويه 10(نفوذ 
الزم. باشد اي ليكرت ميهگزين 5ها از نوع بسته و از طيف اين گويه. پاسخگويان قابل درك باشد

صورت شفاهيهبگر در محل حضور داشته و پژوهش ،در زمان توزيع پرسشنامهبه ذكر است كه 
.ها مبادرت ورزيدبراي آزمودنيرفع ابهام  بههاي پرسشنامه جهت روشن شدن مطلب و گويه

روايي ظاهري. دمنظور محاسبه روايي از روايي صوري، محتوايي و سازه استفاده شهمچنين به
گر، چند نفر ازپرسشنامه نهايي به دور از ايرادات ويرايشي، شكلي و اماليي و به كمك پژوهش

براي بررسي روايي محتوايي از نظر خبرگان .اعضاي نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوين گرديد
اين حوزه و چنداعضاي مصاحبه شونده، اساتيد راهنما و مشاور، دانشجويان دكتري متخصص در (

.از دو قسمت روايي همگرا و واگرا تشكيل شده استروايي سازه . استفاده شد) هانفر از آزمودني
رودهايي كه براي سنجش روايي همگرا به كار ميتست): يتأييد(هاي روايي همگرا تست
:عبارتند از

همه بارهاي عاملي معنادار باشد؛ -1

1.Gilbert
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باشد؛/. 7ر بهترين حالت، باالي و د/. 5بارهاي عاملي باالي  -2
باشد؛ و/. 5بزرگتر از  (AVE)ميانگين واريانس استخراج شده  -3
.پايايي تركيبي بزرگتر از ميانگين واريانس استخراج شده باشد -4

ضرايب ميانگين واريانس 1در جدول . تمام موارد فوق در اين پژوهش رعايت شده بود
تواند با يكديگرپايايي تركيبي متغيرها آورده شده است و مياستخراج شده، آلفاي كرونباخ و 

:مقايسه گردد

ضريب ميانگين واريانس استخراج شده و ضريب پايايي دو -1جدول 
پرسشنامه

روايي همگراپاياييآزمون

آلفاي  بعد
CRAVEMSVASV1234كرونباخ

---0.736801/061/00.410.3078/0توانمندسازي
سواد

--0.838889/057/00.140.0853/076/0اطالعاتي

توان گفت كه پايايي بعد مورد تائيد است زيرا آلفاي كرونباخ و ضريببا توجه به جدول فوق مي
روايي همگرا نيز مورد تائيد است. برقرار است AVE>0.5و رابطه  بوده 0.7پايايي تركيبي باالي 

عالوه، روايي واگرا مورد باشد؛ به برقرار مي AVE>0.5 ؛ CR>AVE؛  CR>0.7چرا كه 
 .ASV < AVEو MSV < AVEتائيد است زيرا

:)تشخيصي(تست روايي واگرا 
اين شاخص از تركيب جداول مقادير همبستگي بين متغيرهاي پنهان و: آزمون فورنل و الركر

.دست آمدمتوسط واريانس استخراج شده به
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ش براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي استفادهدر اين پژوه: پايايي
بعدقابل مشاهده است ميزان ضريب آلفاي كرونباخ و تركيبي براي  1طور كه در جدول همان. شد

30تست آلفاي كرونباخ بر روي  پيشالبته بايد توجه داشت كه  .است 0.7باالتر از توانمندسازي 
نجام شد و بعد از اينكه دريافتيم همبستگي دروني سواالت مناسب است،آزمودني جداگانه ا

.ها توزيع شدپرسشنامه نهايي براي ساير آزمودني
در اين طرح مراحل تحليل. هاي كيفي پژوهش از تحليل محتوا استفاده شدبراي تحليل داده

وسط نرم افزارتهاي كيفي گردآوري شده، از طريق كدگذاري باز و كدگذاري محوري داده
MAXQDA12 انجام گرفت.

هاي آمار توصيفي و استنباطي استفادههاي پژوهش از روشدر بخش كمي، با توجه به سؤال
هاي آن از پرسشنامه بهدر بخش توصيفي براي هر يك از متغيرهاي جمعيت شناختي كه داده. شد

-ودار ارائه شد و اين فرآيند توسط نرمدست آمد، ميانگين، انحراف معيار، جداول توزيع فراواني و نم

.انجام گرفت SPSSافزار 
و همچنين SPSSافزارهاي  هاي پژوهش با استفاده از نرمدر بخش استنباطي آزمون، فرضيه

LISREL نتايج نرم افزار . صورت پذيرفتLISREL سازي معادالتدر قالب روش مدل
هاي آمار استنباطي ديگر نظير تحليل عامليونهمچنين از آزم. ساختاري مورد استفاده قرار گرفت

.اي بهره گرفته شد نمونه اكتشافي و آزمون تي تك

هايافته
در دو بخش كمي و هاي علميبا استفاده از روش ي پژوهشها اين بخش بطور معمول داده در

ها موردداده ؛ اما قبل از تجزيه و تحليل، پيش پردازشگيرديارزيابي قرار متحليل و مورد كيفي 
شدگي اتفاق افتاده است؛ بنابراين، براي ها گم نتايج نشان داد در برخي از گويه. بررسي قرار گرفت

هاي مفقوده جايگزينرفع اين مشكل از روش ميانه براي جايگذاري مقادير استفاده شد و تمام داده
ه شد كه نتايج حاكي از عدمهاي پرت از گراف باكس پالت استفادبه منظور شناسايي داده. گرديد

تفاوت،هاي بي افزار اكسل براي حذف آزمودني ، در نرمعالوه بر اين. وجود هرگونه داده پرت بود
انحراف معيار هر آزمودني در پاسخ به يك پرسشنامه محاسبه شد و نتايج نشان داد انحراف معيار

نيست و بنابراين هيچ آزمودني 0.3هاي پژوهش كمتر از ها به سوال پاسخ هر يك از آزمودني
.حذف نشد
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 هاي توانمندسازي كاركنان كدامند؟ مؤلفه

خبره در اين زمينه بر اساس مصاحبه نيمه ساختاريافته با چهار سؤال 21شايان ذكر است كه با 
شده به هر سؤال پس هاي ارائهپاسخ. آورده شده است 2مصاحبه در جدول  هايالؤس. مصاحبه شد

:آورده شده است 3 محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصين آمار در جدول از تحليل

مصاحبه هايالؤس -2جدول 
سؤالرديف

هايي هستند؟از ديدگاه شما، كاركنان توانمند در بانك مركزي داراي چه ويژگي 1
توان براي بعد معناداري برشمرد؟ميچه شاخص هايي را  2
وان براي بعد شايستگي برشمرد؟تميچه شاخص هايي را  3
برشمرد؟اعمال كنترل و نظارت بر كارتوان براي بعدميچه شاخص هايي را  4
توان براي بعد تاثير و نفوذ برشمرد؟ميچه شاخص هايي را  5

ليست مربوط به نتايج تحليل محتواي مصاحبه در بعد چك 3در جدول 
:آورده شده است كاركنان توانمندسازي

چك ليست مربوط به نتايج تحليل محتواي مصاحبه -3دول ج
كدهاي توصيفي ذيل آنهاكدهاي تفسيري

توانمند سازي كاركنانهاي و شاخصها  مؤلفه
)227(توانمندسازي كاركنان

)54(مجموع زيركدها) 12(معناداراي
)7(فعاليت كاركنانازيتالش و قدر دان صيتشخ
)5(يطور چرخشعملكرد كاركنان، ب يابيارز
)8(عملكرد كاركنان، بطور منظم يابيارز

)4(دايز زانياطالعات به م يگذار اشتراك
)4(آسان به اطالعات در سازمان  يدسترس
)4(داشتن به اهداف سازمانم  مانيتعهد به سازمان و ا احساس

)6(سازمان  يعنيمجموعه بزرگ تر  كيدر  تيحس عضو جادياز ادارات بودن ،ا يكيرغم كارمند  يعل
)4(كاركنان  يشغل شرفتيو پ يصعود رياز س تيحما

)41(مجموع زيركدها) 6(شايستگي
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)5(يشغلشرفتيپيكاركنان برايارشد سازمان برارانيو بازخورد از مدتأييد افتيامكان در
)3( ديجد يزهايچ يريادگيكاركنانش و دعوت به  يسطح باال و ارتقاء مهارتهاهاي  سازمان از آرمان يبرخوردار
)5(باالتر هاي  پست يتصد يبرا يو آماده ساز ردستانيز ييشناسا، ردستانيز يرا برا يشغلهاي  شرفتيكردن فرصت پ فراهم
)4(جامع  يبرنامه آموزش داشتن

)3(در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
)5(سال كيدر طول  يآموزشهاي  در اغلب دوره شركت

)4( يبر عملكرد شغل يافتيدري ها آموزش ريتاث
)6( ياز ابهامات شغل يآموزشهاي  دوره كاستن

)66(ركدهايمجموع ز)4(اعمال كنترل و نظارت بر كار
)3(يبا اهداف و مقاصد سازمان يهماهنگ
)4(و چشم انداز سازمان تيمامور يفرد و همكاران در راستا يهمكار
)4(نموده ضيه كارمند تفوكه مافوق ب ياراتياخت زانياز م تيرضا

)4(توسط مافوق سازمان ينقاط قوت و ضعف عملكرد شغل يمرتب جلسات بررس يبرگذار
)4(حل مشكالت توسط مافوق سازمان  ياز كاركنان در اطالعات برا كيامكان مشاركت هر يساز فراهم

)4(عملكرد مربوط به آن  يابيو برنامه سازمان و ارز تيفعال يهدفمند
)4(در رابطه با شغل، بطور روافزون تيوفقم احساس
)6(در كار يسخت كوش مشتاق

)4(از انتظار مافوق شيكردن ب كار
)4(به كاركنان  يعمل كاف ياظهارنظر و آزاد امكان
)5(كاركنان سازمان انيم يباال اريبس يگروه هيروح

)3(ارشد و طرح درخواست درصورت لزوم  رانينظر درجلسات با مد تبادل
)6(ارشد در سازمان تيريمد يبانياز پشت يبرخوردار تفرص
)3(در جو سازمان يينمودن ارتكاب به اشتباهات جز يتلق يبه راحت بودن در سازمان و عاد قيتشو

)4(در سازمان  يشخصهاي  استرس كاهش
)66(ركدهايمجموع ز) 5(و نفوذ  ريتاث
)4(كاركناناز مافوق در مورد اقداماتيرسميبازخوردها افتيدر
)4(عملكرد  يابيارز نديفرآ نيتدو
)8(منظم در سازمان هاي  يابيارز
)9(كاركنان  انيانجام كار م يالزم برا مناسب اطالعات عيتوز

)11(محوله فيدر خصوص وظا يآسان كاركنان به تمام اطالعات كار يدسترس
)5( يبا كاركنان عاد تيريمد كينزد ارتباط
)5(ياز فرهنگ سازمان ينان به عنوان بخشكارك انينظر م تبادل

)5( يتيريمدهاي  به پست يابيو دست يامكان ارتقاء سازمان ،يدر كسب اعتبار حرفه ا كاركنان همتراز يفرصت برا جاديا
)6(احساس عضو موثر در گروه بودن  تيتقو
)4( يانتقاد يكاركنان و كاهش رفتارها نيب يمساع كيتشر



جعفرزاده، احقر، احمدي  ...... طراحي الگو مديريت

201

MAXQDA12اي كه از تحليل محتوا با استفاده از نرم افزار اوليه در جدول فوق، مفاهيم

هاي پژوهشاطالعات جدول باال بيانگر محورهاي اساسي سوال. حاصل شد، ارائه گرديده است
شوندگان آورده شده كه از هاي ارائه شده توسط مصاحبهبوده و در قسمت دوم جدول، پاسخ

شونده آورده شده مت سوم يعني كد، كد مربوط به مصاحبهكدگذاري باز به دست آمده است؛ در قس
تعدادي از مصاحبه شوندگان به يك يا چند سوال پاسخ نداده و يا در پاسخ به چندين عامل. است

.شاخص بر اساس مصاحبه با خبرگان استخراج شد 41در نهايت . اشاره كرده بودند
تدا بايد از اين مسأله اطمينان يافت كه آياهاي توانمندسازي بانك مركزي، ابمؤلفهدر شناسايي 

هاي مورد نظرهاي موجود را براي تحليل به كار برد؛ به عبارت ديگر، آيا تعداد داده توان دادهمي
براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ بدين منظور از) اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها(

0.6بزرگتر از  KMOنتايج نشان داد كه شاخص . و آزمون بارتلت استفاده شد KMOشاخص 
دهد كه اين حاكي از كفايت حجم نمونه بر اساسبوده و مقادير تقريباً نزديك به يك را نشان مي

براي آزمون 4سطح معني داري در جدول . باشدهاي شناسايي شده براي تحليل عاملي ميشاخص
.پژوهش براي تحليل عاملي استنيز نشان دهنده مناسب بودن متغير ) 0.00(بارتلت

و بارتلت KMOنتايج آزمون  -4جدول 
نتايجآزمونعوامل

توانمندسازي هاي مؤلفه شناسايي
كاركنان

  KMO0.963گيريضريب كفايت نمونه

آزمون كرويت بارتلت
9581.746  كاي اسكوئر
820  درجه آزادي

0.000  سطح معناداري

هاي توانمندسازي براساس نتايج حاصل از بخشمؤلفهر شناسايي طور كه گفته شد دهمان
جدول. شده انجام گرفت شاخص شناسايي 41كيفي و روايي محتوا، تحليل عاملي اكتشافي بر روي 

در نهايت. دست آمد و نياز به حذف هيچ سوالي نبودبه 0.5ها باالي اشتراكات براي همه شاخص
:تعديل توسط حمايت ادبيات موجود، به شرح جدول ذيل خواهد بود شده، بعد از هاي شناساييمؤلفه
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هاي مستخرجه شناسايي شده بعد از استفاده از ادبياتمؤلفه -5جدول 
موجود

تعداد شاخص مؤلفهنام سازه
8  معناداري

 توانمندسازي كاركنان
8  شايستگي

15  اعمال كنترل و نظارت بر كار

10  تأثير و نفوذ
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شايستگي
0.54

معناداري
0.56

 واعمال كنترل
نظارت بر كار

0.36 

تاثير و نفوذ
0.65

 فعاليت كاركناناز  يتالش و قدر دان صيتشخ
 يعملكرد كاركنان، بطور چرخش يابيارز
 عملكرد كاركنان، بطور منظم يابيارز

 دايز زانياطالعات به م يگذار اشتراك
 آسان به اطالعات در سازمان يدسترس
داشتن به اهداف سازمانم مانيتعهد به سازمان و ا احساس

 ....... تيوحس عض جادياز ادارات بودن ،ا يكيرغم كارمند  يعل
 كاركنان يشغل شرفتيو پ يصعود رياز س تيحما

.......ارشد سازمان  رانيو بازخورد از مد تأييد افتيامكان در
....... سطح باال يسازمان از آرمان ها يبرخوردار  

........ يشغل يها شرفتيكردن فرصت پ فراهم  
 جامع يبرنامه آموزش داشتن

 در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
 سال كيدر طول  يآموزش يدر اغلب دوره ها شركت

 يبر عملكرد شغل يافتيدر يآموزش ها ريتاث
 ياز ابهامات شغل يآموزش يدوره ها كاستن

.......ارشد سازمان  رانيو بازخورد از مد تأييد افتيامكان در
.......سطح باال  يسازمان از آرمان ها يبرخوردار  

 ........ يشغل يها شرفتيكردن فرصت پ فراهم
 جامع يبرنامه آموزش داشتن

 در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
 سال كيدر طول  يآموزش يدر اغلب دوره ها شركت

 يبر عملكرد شغل يافتيدر يآموزش ها ريتاث
 ياز ابهامات شغل يآموزش يدوره ها كاستن

 يبا اهداف و مقاصد سازمانيهماهنگ
 ازمانو چشم انداز س تيمامور يفرد و همكاران در راستا يهمكار
 نموده ضيكه مافوق به كارمند تفو ياراتياخت زانياز م تيرضا

 .....نقاط قوت و ضعف  يمرتب جلسات بررس يبرگذار
 .......از كاركنان در اطالعات كيامكان مشاركت هر يساز فراهم

 عملكرد مربوط به آن يابيو برنامه سازمان و ارز تيفعال يهدفمند
 بطور روافزوندر رابطه با شغل،  تيموفق احساس
 در كار يسخت كوش مشتاق

 از انتظار مافوق شيكردن ب كار
 به كاركنان يعمل كاف ياظهارنظر و آزاد امكان
 كاركنان سازمان انيم يباال اريبس يگروه هيروح

ارشد و طرح درخواست درصورت رانينظر درجلسات با مد تبادل
 لزوم

 زمانارشد در سا تيريمد يبانياز پشت يبرخوردار فرصت
 ......يبه راحت بودن در سازمان و عاد قيتشو

در سازمان يشخص ياسترس ها كاهش

مدل توانمندسازي كاركنان -1شكل 
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  ؟دارد تأثير كاركنان سواد اطالعاتي بر توانمندسازي آيا 
. شد استفاده تأييدي ساختاري معادالت مدل از پاسخ به سوال فوق منظور به بخش، اين در
 درستنمايي، ماكسيمم روش انتخاب و مدل قيود نمودن اضافه ساختار، رسم از پس منظور، بدين
هاي زير نمودار مسير  شكل .آمد دست به زير هاي شكل برازش مسير نمودار و شده اجرا مدل

نشان  RMSEAدو و -هاي خي همانگونه كه شاخص. دهد ها را نشان مي برازش شده به داده
هاي الگو در جدول زير مورد  خروجي. كند ها ارائه مي تري را به داده دهند، مدل برازش مناسب مي

 :بررسي قرار گرفته است

  
  تحليل مسير مدلهاي برازش  شاخص: 5جدول

  نام شاخص
 هاي برازش شاخص

 حد مجاز مقدار 

Chi-square/df  2.13   3كمتر از  
RMSEA )0.1كمتر از  0.059 )ريشه ميانگين خطاي برآورد  

CFI )0.9بزرگتر از  0.96  )يافته برازندگي تعديل  

NFI )0.9بزرگتر از   0.93  )شده برازندگي نرم  

GFI )0.9رگتر از بز  0.93  )نيكويي برازش  

AGFI )0.9بزرگتر از   0.91  )شده نيكويي برازش تعديل  

  
. هاي برازش الگو در وضعيت مطلوبي قرار گرفته است شود شاخص مي همانگونه كه مشاهده

ي مقادير پارامترهاي مربوط به مدل به همراه بارهاي عاملي و ضرايب مسير نشان  در ضمن، كليه
  :زير ارائه گرديده است داده شده كه خالصه آن در جدول
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برآوردهاي مربوط به مدل: 6جدول
وضعيت  tمقدار  ضريب مسيرمسير

پذيرفته شد  8.48  0.57 سواد اطالعاتي   توانمندسازي

 توانمندسازي) مثبت(فرضيه تاثير شود كه  هاي باال چنين استنباط مي بنابراين، با توجه به شكل
.سواد اطالعاتي پذيرفته است بر

اطالعات مربوط به پرسشنامه پژوهش -7جدول 
گويه تعداد  مؤلفه/متغير هامفهوم، منبع و تعداد كل گويه

  8معناداريايگويه41توانمندسازي محقق ساخته
  8شايستگي

  15اعمال كنترل و نظارت بر كار
  10تأثير و نفوذ

8  نايي شناسايي وسعت و ماهيت اطالعاتتوا  ايگويه 41 ؛[10 ])2017(سواد اطالعاتي؛ گيلبرت 
  3توانايي بازيابي موثر اطالعات

  6توانايي ارزيابي اطالعات
  10توانايي كاربرد هدفمند اطالعات

توانايي درك چارچوب حقوقي و اقتصادي كاربرد
  14اطالعات

مورد بررسي قرارقبل از اجراي تحليل عاملي، همبستگي بين توانمندسازي با سواد اطالعاتي 
:گرفت كه نتايج آن در جدول زير آمده است

سواد اطالعاتي با همبستگي بين توانمندسازي: 8جدول
سواد  توانمندسازي

اطالعاتي

سطح معناداري  1همبستگي  توانمندسازي

سواد اطالعاتي
**0.882 همبستگي

1 سطح
0.000  معناداري
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ي وجود همبستگي بين دهنده نشان** است، عالمت   طور كه از جدول فوق مشخص همان
سواد اطالعاتي رابطه مستقيم با است، يعني بين توانمندسازي 0.01متغيرهاي پژوهش در سطح 

.وجود دارد

  
  
  

  

 
 

 

مدل مفهومي پژوهش – 2شكل 

گيريبحث و نتيجه
خبره در اين 21تشكيل دهنده توانمندسازي كاركنان بانك مركزي، با هاي مؤلفهدر شناسايي 

با استفاده از رويكرد گراندد. زمينه بر اساس مصاحبه نيمه ساختاريافته با چهار سؤال مصاحبه شد
براساس نتايج حاصل از بخش. تئوري و تحليل عاملي اكتشافي به سؤال پژوهش پاسخ داده شد

در .بعد اصلي قابل شناسايي است 4موجود، ) گويه(شاخص  41ميان كيفي و روايي محتوا، از 
حياتي در مؤلفهشك توانمندسازي يك  توان اينگونه بيان نمود كه بي هاي حاصله مي استنباط يافته

معناداري

شايستگي

نظارت اعمال كنترل و
 بر كار

تاثير و نفوذ

توانمند
سازي

سواد
اطالعاتي

٠.۵٧

0.56 
0.54

0.32 

0.65 

توانايي شناسايي
وسعت و ماهيت

اطالعات

توانايي بازيابي موثر
اطالعات

توانايي درك چارچوب
حقوقي و اقتصادي
 كاربرد اطالعات

توانايي ارزيابي
اطالعات

توانايي كاربرد هدفمند
 اطالعات

0.50
0.44

0.65

0.46

0.53
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محيط تجاري مدرن است، به طوري كه نزديك شدن به ديدگاه مشتريان، ارتقاء سطح
وري، و بدست آوردن مزيت رقابتي بدون افزايش بهره رساني، تداوم نوآوري در سازمان، خدمات

مثابه يك گويد توانمندسازي به مي )2001(دراكر . پذير نخواهد بود توانمندسازي كاركنان امكان
هاي جاري در محيط راهبرد ضروري مديريتي به توسعه سازمان و موفقيت آن در مواجهه با چالش

هاي بسياري بيانگر اين هستند كه بروندادهاي حاصلشپژوه. ]6[رساند  ياري مي رقابتي كنوني
.آموزي كاركنان است وري و مهارت از توانمندسازي عبارت از افزايش رضايت شغلي، بهره

لذا، توانمندسازي كاركنان. شود مي توانمندسازي كاركنان با مشاركت آنها در امور سازماني شروع
رد كاركنان اعمال كند، بلكه بيشتر شامل ادراكبانك مركزي فرآيندي نيست كه مديريت در مو

تواند فضايي را براي توانمندتر باشد و مديريت صرفاً مي مي كاركنان در مورد نقش سازماني آنها
در واقع اين كاركنان هستند كه بايد گزينه توانمند شدن خود را انتخاب. شدن كاركنان فراهم نمايد

هاي خود و توان تأثيرگذاري بر به نفس باال در مورد توانمندينموده و ضمن برخورداري از اعتماد 
در. اند، احساس كنند كه داراي پيوند شخصي با سازمان هستند سيستمي كه در آن جاي گرفته

پژوهش حاضر عنوان شد كه توانمندسازي در برهه زماني كنوني، اهميت زيادي براي سازماني
بر. هاي آن براي اين سازمان بسيار مهم است ايي مؤلفهمانند بانك مركزي دارد و همچنين شناس

هاي ها، مورد شناسايي قرار گيرند كه شامل مؤلفه اين اساس، تالش شد موثرترين اين مؤلفه
در ادبيات پژوهش نيز عنوان شد. كنترل و نظارت و تأثير و نفوذ بودند معناداري، شايستگي، اعمال

نمندسازي، ارتقاء سطح احساس معناداري كاركنان بانكسازي رويكرد توا كه در صورت پياده
و ارزشمندي خدمات مركزي و همچنين تقويت احساس آنان در مورد ميزان اهميت وظايف شغلي

كند كه سازمان براي آنها ها بوده و اين باور را تقويت مي آنان از اولين پيامدهاي اجراي اين برنامه
از طرف ديگر، رويكرد توانمندسازي امكان. قائل استاي  به عنوان كاركنان، اهميت ويژه

كند اي كاركنان ايجاد مي هاي حرفه تر را جهت ارتقا سطح مهارت هاي آموزشي دقيق ريزي برنامه
عالوه بر اين، كاركنان طي. سازد مي اي كاركنان را فراهم هاي حرفه كه موجبات بهبود شايستگي

يابي مستمر خواهند شد و خود اعمال كنترل دقيق بر وظايففرآيند توانمندسازي، قادر به خودارز
شده براي هاي شناسايي نفوذ و تأثيرگذاري نيز از ديگر مؤلفه. شوند دار مي محوله را عهده

گيرند، مي كاركناني كه تحت فرايند توانمندسازي قرار. تواندمندسازي كاركنان بانك مركزي است
د و اين خود باعث افزايش ميزان تأثيرگذاري كاركنان بركنن اعتماد به نفس بااليي پيدا مي

باشد؛ براي نمونه هاي پژوهش حاضر همسو مي ها با يافته برخي پژوهش. گردد روندهاي كاري مي
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كه به) 1395(زاده  ايرانو اند  پرداخته) توانمندسازي( ، كه به متغيرهاي)1396(راد و همكاران 
ژانگ و همكاران. ] 14 [همت گمارده است توانمندسازي هاي مؤلفه روابط بندي سطح و شناسايي

هاي هاي اصلي توانمندسازي، به مؤلفه نيز عالوه بر مؤلفه) 2018(و رازك و همكاران ) 2018(
.] 27[اند  تأثيرگذار مانند رهبري و مديريت دانش اشاره كرده

هاي مؤلفهبانك مركزي و در راستاي بررسي فرآيند توانمندسازي كاركنان در پژوهش حاضر، 
سواد اطالعاتي در مؤلفههاي استاندارد براي بررسي تأثير توانمندسازي بر  همچنين از پرسشنامهآن 

بر اين اساس. قرار گرفت تأييدمورد  مؤلفهاين تأثيرپذيري براي اين  .محيط كاري نيز استفاده شد
ازي كاركنان بانك مركزي در ابتدا موجبتوان بيان كرد كه توانمندس و با توجه به مباني نظري مي

- سواد اطالعاتي يك توان مهارت از آنجايي كه. گردد مي بهبود سواد اطالعاتي كاركنان اين بانك
هاي ها و توانايي دو نقش مهم آن شامل ارتقاء سطح مهارتو  باشد محور بوده و قابل كسب مي

ي آموزش ضمن خدمت با هدف انتقالها يادگيري كارشناسان سازماني و ارتقاء كيفي دوره
سواد اطالعاتي متناسب با اهداف، وظايف و چشم مؤلفهپايدار است، لذا مدنظر داشتن  يادگيري

تواند موجب اجراي عنوان مقام ناظر پولي و بانكي كشور مي انداز سازماني بانك مركزي به
.تصادي كشور را فراهم سازدهاي توانمندسازي كاركنان اين نهاد مهم اق آميز برنامه موفقيت

هاي حاصل از در دراستاي پياده سازي الگوي توانمندسازي در بانك مركزي و با توجه به يافته
كاركنان، ارتقاء سطح سواد شغل معناداري ارتقاء سطح احساس شود براي پژوهش پيشنهاد مي

منظور روزآمدتر يرد و بهاطالعاتي آنان در محيط كاري اين بانك بطور ويژه مورد توجه قرار گ
در اين راستا به نظر. آنان قرار گيرد اي كاركنان، منابع اطالعاتي كافي در اختيار نمودن دانش حرفه

هاي ضمن خدمت همسو با تحوالت هاي بدو خدمت كاركنان، آموزش رسد عالوه بر آموزش مي
راهكارهاي مناسب در تدوين اشود ب مي فناوري در صنعت بانكداري افزايش يابد همچنين، پيشنهاد

هاي شغلي در جهت افزايش هرچه بيشتر آگاهي انداز و ماموريت بانك مركزي، راستاي چشم
در راستايعالوه بر اين، . كاركنان و انطباق ديدگاه آنان با اهداف و چشم انداز بانك تالش شود

نظرات مديران وشود به نقطه  ارتقاء سطح كيفي برنامه آموزش ضمن خدمت پيشنهاد مي
هايي نيز پژوهش حاضر مانند هر پژوهش ديگري با محدوديت. كارشناسان سهم بيشتري داده شود

در ها سازمان ساير و باشد مي مركزي بانك سازمان به محدود پژوهش ابتدا اينكه، اين. روبه رو بود
كالن منابع انساني، متغيرهايي نظير سياستهمچنين، وجود . گيرد نمي بر در را كشور نقاط ساير
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شود تا در تعميم پذيري نتايجسبك مديريت در سازمان بانك مركزي و مسايل اقتصادي باعث مي
.با احتياط عمل گردد
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معلمان با رويكرد رفتار سازماني وري بهرهطراحي و اعتبار سنجي مدل 
مثبت گرا در وزارت آموزش و پرورش
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.ايران قزوين، اسالمي، آزاد دانشگاه قزوين، دانشيار گروه مديريت صنعتي، واحد، ناصر حميدي

 چكيده

روش تحقيق از نوع. معلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت گرا بود وري بهرههدف از پژوهش حاضر ارائه مدل 
آميخته بود كه در مرحله اول از راهبرد كيفي و روش فراتركيب و سپس دلفي فازي؛ و در مرحله دوم راهبرد كمي، از

ان و معاونينجامعه آماري اين پژوهش شامل اساتيد گروه علوم تربيتي، مدير. پيمايشي استفاده شد -نوع توصيفي 
هدفمند و در صورت بهنفر  12در مرحله اول  .باشند مي ادارات آموزش و پرورش، مديران و معاونين و معلمان مدارس

براي شناسايي عناصر مدل با استفاده. نفر انتخاب شدند 384تصادفي به حجم اي  با روش خوشهاي  مرحله دوم نمونه
براي غربال و شناسائي .شاخص كشف گرديد 89مفهوم و  22ه، زير مقول 4مقوله،  3از روش فراتركيب؛ 

شاخص با نظر خبرگان 11شاخص حذف و  89شاخص از  10هاي نهائي با استفاده از روش دلفي فازي،  شاخص
محقق ساخته تهيه گرديد، كه بعد ازاي  تحقيق پرسشنامههاي  در مرحله دوم براي گردآوري داده. تغيير پيدا كرد

جمع آوري شده از طريق نرمهاي  داده. بدست آمد)  = 83/0α(يي صوري و محتوايي آن پايايي پرسشنامه روا تأييد
معلمان با وري بهرهنتايج نشان داد كه مدل تحليل عاملي . تجزيه و تحليل شدند AMOSو  SPSSافزارهاي 

ي مرتبه دوم داراي برازندگي مناسبتأييد با تحليل عامليها  رويكرد رفتار سازماني مثبت گرا، بر اساس ابعاد و مؤلفه
تحقيق با استفاده از روش شكاف فازي مشخص گرديد؛ حيطههاي  بوده و در بررسي ميزان اهميت شاخص

.هاي تحقيق با اهميت هستند تفاوتي و حيطه اتالف وجود ندارد و كليه شاخص بي

يادگيري –، رفتار سازماني مثبت، معلمان، ياددهي وري بهرهآموزش و پرورش، : واژگان كليدي
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Abstract 
The purpose of this study was presenting a model of teacher productivity with a 
positive organizational behavior approach. The research method was mixed that used 
qualitative strategy; meta-synthesis method then Fuzzy Delphi; and in the second 
stage that used descriptive-survey quantitative strategy. The statistical population of 
this study includes faculty of educational sciences, managers and deputies of 
education departments and school principals and deputies and teachers. In the first 
stage 12 people were selected purposefully and in the second stage, a sample of 384 
people was selected by random cluster sampling. To identify model elements using 
the meta-synthesis method; 3 categories, 4 subcategories, 22 concepts and 89 
indicators were found. To screen and identify the final indices using fuzzy Delphi 
method, 10 of the 89 indicators were removed and 11 were changed to expert opinion. 
In the second step, a researcher-made questionnaire was developed to collect the 
research data that the questionnaire reliability (α = 0.83) was obtained after 
confirming its face and content validity. The collected data were analyzed by SPSS 
and AMOS software. The results showed that the factor analysis model of teacher 
productivity with positive organizational behavior approach, based on the dimensions 
and components with second-order confirmatory factor analysis, it has a good fit and 
in determining the importance of the research indices was determined by fuzzy gap 
method and in investigating the importance of research indices using fuzzy gap 
method was determined; there is no indifference and waste area, and all the research 
indicators are important. 

Key words: Education, Productivity, Positive Organizational Behavior, Teaching - 
Learning, Teachers 
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 مقدمه

سرمايه گذاري. آموزش و پرورش محرك اصلي رشد و ثبات اقتصادي براي كشورها و افراد است
-در آموزش و پرورش توانايي كشور را براي رقابت در بازارهاي بين المللي را تحت تأثير قرار مي

كه فياهدا در رأس]. 23[كند دهد و افزايش استانداردهاي زندگي را براي ساكنان آن تضمين مي
هر اتكاي را نقطه معلم كنند، مي مطرح و تربيت تعليمهاي  نظام در تحول براي نظران صاحب
بصير امين واي  اسوه و كننده هدايت عنوان به )مربي(معلم  نقش]. 20[دانند  مي تحولي و تغيير
سمير تربيت و تعليم نظام تحقق مأموريتهاي در عنصر مؤثرترين و تربيت و تعليم فرايند در

].6[عمومي است 
بعنوان يكي وري بهرهاز سوي ديگر همه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به اهميت 

كرده اند، تأكيدبين المللي هاي  از الزامات توسعه اقتصادي و بدست آوردن مزاياي رقابتي در زمينه
از پايگاههاي اصلي هاي جهاني و يكيمختلف عرصههاي  چرا كه در دنياي رقابتي حاضر و جنبه

بنابراين بسياري از كشورهاي. است وري بهرهاين رقابت تالش براي دستيابي به سطح باالتري از 
و استفاده وري بهرهدر حال توسعه در اين مسير سرمايه گذاري قابل توجهي براي انتشار استراتژي 

شكست سازمان در دستيابي بهدليل اصلي . كرده اند وري بهرهو روشها براي ارتقاء ها  از تكنيك
.است وري بهرهاهدافش عدم درك مناسب از 

در ميان عوامل توليد، عامل منابع انساني به عنوان عامل مشهود و هماهنگ كننده ديگر
سازماني باعث شده وري بهرهعوامل برخالف منابع سازماني است و نقش آن در افزايش و كاهش 

ايگاه ويژه در سازمان كسب كند و بعنوان اهرم اصلي ارتقاءاست كه اين عامل موفق شود يك ج
].27[كلي سازمان است  وري بهره

شركتها از طريق بهينه سازي وري بهرههدف اصلي مديريت منابع انساني حداكثرسازي 
اين است كه چگونه منابع در فرايند كارايي نشان دهنده]. 1[اثربخشي و كارايي كاركنانش است 
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ميزان يا اثربخشي توانايي براي رسيدن به اهداف مطلوب. شوند مي زي بخوبي استفادهدگرگون سا
خاص اهداف به دستيابي كه هستند افرادي اثربخش معلمان]. 31[ دستيابي به نتايج مطلوب است

مدارس، وزارت آموزش و ديگران، مديران آنها يا خود توسط اين اهداف خواه گيرند؛مي نظر در را
].26[هيه و تدوين شده باشد پرورش ت
تأثير وري بهرهي تأثير همه عواملي است كه بر دهنده نيروي كار در واقع نشان وري بهره

منابع انساني اشاره به استفاده مؤثر از پتانسيل افراد براي دستيابي به وري بهره]. 14[گذارد  مي
].10[ست اهداف تعيين شده از طريق حفظ رضايت شغلي و انگيزش افراد ا

مطالعه و كاربرد مثبت گرايي در نقاط قوت منابع انساني و"رفتار سازماني مثبت به عنوان 
گيري شوند، توسعه يابند و بطورتوانند براي بهبود عملكرد اندازه مي روانشناختي كههاي  ظرفيت

].18[تعريف شده است  "مؤثر مديريت شوند
به نتيجه رسانيدن وظايفي كه از طرف سازمان عملكرد، موضوعي است كه از آن تحت عنوان
].28[ شود مي بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است، نام برده

مدارس غير دولتي، نمونه، سمپاد،هاي  با توجه به بودجه وزارت آموزش و پرورش و شهريه
ش و پرورشساله وارد نظام آموز همچنين مبالغي كه خيرين مدرسه ساز هر... هيِئت امنايي و 

گردد و با وجود اختصاص درصد زيادي از بودجه مي كنند، باز هم كمبودهاي فراواني مشاهده مي
ترين وگمان اين دستگاه يكي از پرمشكل كشور و تعداد انبوه نيروي انساني اين وزارتخانه، بي

رسنل آموزش وباشد، از طرفي نسبت تعداد دانش آموز به كل پ مي پرمشغله ترين اجزاء جامعه نيز
پايين نيروي انساني در آموزش و وري بهرهاعالم شده كه اين عدد بيانگر  پرورش يازده و نيم

وري در نظامبر اساس شواهد و قرائن موجود، واضح است كه ميزان بهره]. 13[پرورش است 
.دباشآموزش و پرورش كشور و به طور خاص منابع انساني آن از سطح مناسبي برخوردار نمي

با توجه به وجود اين مشكل، محققين در اين پژوهش قصد دارند مدلي بومي و متناسب با
و وري بهرهايراني و مرتبط با حوزه تعليم و تربيت در جهت افزايش  -اسالمي هاي  ويژگي

بهزيستي معلمان و ايجاد مزيت رقابتي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش، در راستاي اهداف
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، سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، برنامه ششم توسعه ارائه دهند و در1404 چشم انداز
.معلمان ارائه دهند وري بهرهنهايت پيشنهادها و راهكارهايي كاربردي براي بهبود 

مطمئناً طراحي مدل مذكور بدون نگاه سيستمي و جامع امكان پذير نمي باشد؛ بر اساس
متغيرهاي حالت(ديدگاه سيستمي؛ عوامل رفتار سازماني مثبت  تعريف جديد در اين پژوهش با

-بعنوان فرايندهاي ياددهي) رفتارهاي مرتبط با وظيفه(بعنوان درونداد؛ عملكرد ) گونه روانشناختي
بعنوان) استفاده بهينه از منابع(و كارايي ) ميزان دستيابي به اهداف تعيين شده(يادگيري، اثربخشي 

.معلمان در نظر گرفته شده است وري بهرهبرونداد مدل 
تركيب بهينه روان شناسي مثبت، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي را1لوتانز و همكاران

  :دانند مي دهي رفتارهاي سازماني مثبتضرورت اجتناب ناپذير براي شكل 

].29[عوامل تشكيل دهنده رفتارهاي سازماني مثبت  -1شكل 

تعيين كننده براي تشخيص متغيرهاي رفتار سازماني مثبت ازهاي  جمله سازهمعيارهاي زير از 
: هستند 2پي اُ بي
بر پايه نظريه و پژوهش هستند؛) الف
بطور معتبر اندازه گيري شوند؛) ب
در زمينه رفتار سازماني نسبتاً منحصر به فرد باشند؛) ج
ثابت قابليت توسعه و تغيير داشته باشند؛ باشند و از اين رو در مقابل يك صفت3حالت گونه) د
؛]18[يك تأثير مثبت بر عملكرد مربوط به كار در سطح فردي و رضايت داشته باشند ) ه

1. Luthans et all
2. POB
3 . State-like 
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مثبت بودن، در گذشته تمركز بر روي نقطه ضعف كاركنان براي افزايش عملكرد بوده) و
مثبت عملكرد فردي تمركز كندهاي  كند بايستي بر جنبه مي است، در حالي كه پي اُ بي استدالل

]8.[  
سطوح تحليل مثبت گرايي را) 2000( 1، به نقل از سليگمن و سيگنزيت ميهالي)2002(لوتانز 

يعني تجارب ذهني مثبت مانند بهزيستي و رضايت(به شرح زير ذكر نموده اند؛ در سطح ذهني؛ 
، سطح خرد؛)در آينده بينينسبت به گذشته، غرقه شدن و شادي در حال و اميدواري و خوش

خصايص مثبت از قبيل ظرفيت دوست داشتن، شجاعت، حساسيت زيباشناسانه، پشتكار،(فردي 
فضايل مدني مثبت و(و سطح كالن، گروه و نهادي ) بخشش، معنويت، استعداد باال و خردمندي

ري، نوعدهد از قبيل مسئوليت پذينهادهايي كه افراد را به سمت شهروند بودن بهتر سوق مي
].19) [دوستي، نزاكت، اعتدال، تحمل و اخالق كاري قوي

طبقه بندي مثبتهاي  يكي ديگر از سيستم3به نقل از اسنايدر و لوپز) 2007( 2لوتانز و يوسف
گرايي را به صورت زير ارائه نموده اند؛ رويكردهاي روانشناختي مثبت را به دو رويكرد؛ هيجان

به عنوان مثال(و رويكرد شناخت محور ) ستي ذهني يا روانشناختيبه عنوان مثال بهزي(محور 
)به عنوان مثال اصالت، فروتني(رويكرد نفس محور ) خودكارآمدي، تعيين اهداف، خردورزي

و) چقري و سفتي(رويكرد زيستي  )به عنوان مثال بخشش، قدرداني، دلسوزي(رويكرد بين فردي 
.اندمفهوم سازي و طبقه بندي كرده) خ طبعي، تفكر، معنويتبه عنوان مثال شو(رويكردهاي مقابله 

]16[اين سيستم طبقه بندي نيز با كاربرهاي اخير روانشناسي مثبت در محل كار همراستا است 
گونه روانشناختي خودكارآمدي، اميدواري،، معتقد است قابليتهاي حالت)2002( 4ويكسينگ

آماري نشان دادند كههاي  يافته. عملكرد كاركنان دارد آوري اثر معني داري بربيني و تابخوش
مهم ديگر اين بودهاي  يافته. با عملكرد دارند r=0.31عامل اعتماد به نفس يك رابطه معني دار 

بيني كننده ي بهتري از عملكرد نسبت به هر يك از عوامل فرديكه عامل اعتماد به نفس پيش
].33[آوري است ببيني تاخودكارآمدي، اميدواري، خوش

1. Seligman & Csikszentmihalyi
2. Luthans and Youssef
3. Snyder and Lopez
4. Weixing
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114و لوتانز در يك تحقيق فرا آناليزي از 1، به نقل از استاج كويچ)2004(لوتانز و يوسف 
در يك مطالعه بين .با عملكرد مربوط به كار دارد 0.38كه خودكارآمدي رابطه اند  مطالعه دريافته

ن چيني با عملكردشانكه در يك شركت دولتي، اميدواري كاركنااند  فرهنگي اخير آنها دريافته
گيرند، فروش بيشترياش امتياز مي بينيافرادي كه در نيمه باال در سنجش خوش. رابطه دارد

آنهايي كه. درصد فروش بيشتري داشتند 37نسبت به كساني كه در نيمه بدبينانه قرار داشتند تا 
بيني دارنددرصد خوش 10گيرند، نسبت به كساني كه زير بيني امتياز ميدرصد از خوش 10باالي 

].17[درصد فروش بيشتري دارند  88تا 
نسبتاًهاي  حتي با كم كردن هزينه"كنند  مي ، در تحقيقي بيان)2006(لوتانز و همكاران 

بعنوان مثال، هزينه ساعتي شركت كنندگان و سربار(ساعت در جلسات مداخله خرد  3تا  2حداقلي 
چشمگير است، بعنوان يك تخمين محافظه كارانهاي  ر بالقوهبطو2بازده بهبود ساي كپ) آموزشي

كاركنان يا سهم آن، درصد واقعي افزايش در ساي كپ در مداخله سرمايه روانشناختي وري بهرهاز 
ما محاسبه. ما نتيجه گرفتيم كه رابطه بين اصول ساي كپ و پيامدهاي عملكرديشان وجود دارد

].21[ "ي يك سال دارددالري در ط 73919كرديم يك تأثير 
؛ عملكرد معلمان را به چهار حوزه عمده تقسيم)2009( 3سازمان توسعه همكاري اقتصادي

سازي شامل؛ ارائه دانش محتواي آموزشي و فن تعليم و تربيت، ارائه ريزي و آمادهبرنامه: كند مي
ارزيابي يادگيري دانش در مورد دانش آموزان، انتخاب اهداف آموزشي، طراحي آموزش منسجم،

دانش آموز؛ محيط كالس درس شامل؛ ايجاد يك محيط محترمانه و روابط دوستانه، بنانهادن يك
كالس درس، مديريت رفتار دانش آموز و سازماندهي فضايهاي  فرهنگ يادگيري، مديريت رويه

اي سؤال وهفيزيكي؛ آموزش شامل؛ ارتباط برقرار كردن بطور واضح و صحيح، استفاده از تكنيك
بحث، درگير كردن دانش آموزان در يادگيري، فراهم كردن بازخورد به دانش آموزان، انعطاف و

شامل؛ تأمل در تدريس، حفظ صحيح سوابق، برقرارياي  حرفههاي  مسئوليت پذيري؛ مسئوليت
بودني ا ها، مشاركت با مدرسه و بخش، رشد و توسعه حرفه اي، نشان دادن حرفهارتباط با خانواده

]22.[

1. Stajkovic
2. Psy Cap
3. Organization for Economic Co-operation and Development
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منابع وري بهرهبا توجه به بررسي انجام شده مشخص گرديد، اكثر مدلهايي كه در زمينه 
انساني وجود دارد با رويكرد تعقل ابزاري يا كاربردي بوده است و بيشتر با رويكرد سودگرايانه يا

ي كه در زمينهمنفعت و بدنبال نفع سازمان بوده است، از طرفي با وجود تمام تالش هاي -هزينه 
منابع انساني صورت گرفته است و مدلهاي گوناگوني كه در اين زمينه به وجود وري بهرهافزايش 

منابع انساني مشاهده نمي شود؛ محققين وري بهرهآمده است، تغيير چشمگيري در آمار و ارقام 
ي سپردنمعتقدند يكي از علل مهم آن بي توجهي به نقاط قوت منابع انساني و به فراموش

.ارزشهاي انساني در عصر ماشيني شدن و صنعت است
بر رويكرد جديد رفتار سازماني مثبت و تكيه بر تأكيدنوآوري پژوهش اين است كه با 

ارزشهاي انساني و تعقل جوهري، از يك طرف بهزيستي كارمندان و از طرف ديگر عملكرد و
راستا همين روانشناختي محقق خواهد شد؛ درمنابع انساني از طريق ارتقاء توانمندي  وري بهره

.گرفت صورت با يك سؤال اصلي و چهار سؤال فرعي ذيل حاضر، پژوهش
  :سؤال اصلي پژوهش 

گرا در وزارت آموزش و پرورشمعلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت وري بهرهمدل  -
چيست؟

سؤاالت فرعي پژوهش
گرا در وزارتلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبتمع وري بهرهمتغيرهاي درونداد مدل  -1

آموزش و پرورش كدامند؟
گرامعلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت وري بهرهيادگيري مدل  -فرآيندهاي ياددهي  -2

در وزارت آموزش و پرورش كدامند؟
ا در وزارتگرمعلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت وري بهرهمتغيرهاي برونداد مدل  -3

آموزش و پرورش كدامند؟
وري بهرهيادگيري و برونداد مدل  - ميزان اهميت متغيرهاي درونداد، فرآيندهاي ياددهي  -4

گرا در وزارت آموزش و پرورش چقدر است؟معلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت
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 روش شناسي پژوهش

وش آميخته است، بدين معنا كه دركاربردي و از نظر ر نوع از هدف پژوهش حاضر بر مبناي
مرحله اول براي شناسايي عناصر مدل راهبرد كيفي و روش فراتركيب و سپس دلفي فازي و در

.است پيمايشي نوع از توصيفيها  داده مرحله دوم راهبرد كمي، كه براي گردآوري

اولبراي پاسخ به سؤاالت، پژوهش حاضر در دو مرحله پايه ريزي شده است؛ در بخش 
2و كدهاي) ها مؤلفه(، مفاهيم )ابعاد(مقوالت 1محققين با استفاده از روش كيفي فراتركيب

معلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت را از طريق مرور سيستماتيك ادبيات وري بهره) ها شاخص(
به منظور3دهد و با استفاده از روش دلفي فازي مي استخراج كرده و مدل پيشنهادي خود را ارايه

سنجي خبرگان قرارسازي مدل، مورد نظر سازي و بومي هاي نهايي، متناسبشناسايي شاخص
گيرد؛ در بخش دوم با استفاده از پرسشنامه و روش مي گيرد و مدل مفهومي تحقيق شكل مي

ي مدل مفهومي تحقيق آزمون خواهد شد و سپس با روش تحليل شكاف فازيتأييدتحليل عاملي 
.مدل ارزيابي خواهد شدهاي  اهميت شاخص ميزان

علوم گروه اساتيد شامل گروه اول .شود مي تقسيم دسته سه به تحقيق اين آماري جامعه
مرحله دلفي فازي و تكميل در كه باشند مي اسالمي آزاد نور، پيام سراسري، هاي تربيتي دانشگاه

معلمان مقاطع ابتدايي و متوسطه شامل گروه دوم. كردند شده مشاركت تدوين پرسشنامه روايي
گروه. داشتند تأييدي مشاركت عاملي تكميل پرسشنامه و مرحله تحليل براي باشند كه مي مدارس

.كردند مشاركت سوم خبرگان وزارت آموزش و پرورش كه در مرحله تحليل شكاف فازي
هدفمند انتخاب تصور ها به نفر از اساتيد دانشگاه 12بر اين اساس براي مرحله دلفي فازي 

نفر 384ي با توجه به جامعه آماري و جدول مورگان تعداد تأييدشدند و براي مرحله تحليل عاملي 
اي انتخاب شدند و در نهايت دراز معلمان مقاطع ابتدايي و متوسطه مدارس با روش تصادفي خوشه

و معاونين مديراننفر از خبرگان وزارت آموزش و پرورش شامل  101مرحله شكاف فازي تعداد 
هدفمند انتخاب صورت پرورش، مديران و معاونين مدارس به و ادارات كل، نواحي ادارات آموزش

.شدند

1. Meta-Synthesis
2. Codes
3. Fuzzy Delphi
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گويه و 35گويه، فرآيند با  44پرسشنامه اين پژوهش شامل سه بخش اصلي درونداد با 
  :باشد  مي با گويه به ترتيب زير 37برونداد 

پژوهشهاي  و گويهها  فرعي، مؤلفههاي اصلي،  توزيع سازه -1جدول 

ترتيب گويه ها مؤلفه هاي فرعيسازه سازه اصلي

درونداد

عوامل شناختي

4تا  1 اعتماد به نفس
8تا  5 اميدواري
11تا  9 خوش بيني
14تا  12 تاب آوري
30تا  27 توكل

عوامل رفتاري

20تا  15 احساس دلبستگي
26تا  21 دلسوزي
37تا  31 خردورزي
41تا  38 حب

44تا  42 شادماني

فرايند

13تا  1 ريزي و آماده سازيبرنامه
45تا  36 ايهاي حرفهايفاي مسؤليت

25تا  14 ايجاد محيط يادگيري مناسب 
35تا  26 آموزش

برونداد

اثربخشي

4تا  1 شايستگي عقالني دانش آموز
7تا  5 آموزشايستگي علمي دانش

12تا  8 شايستگي عملي دانش آموز
15تا  13 شايستگي اعتقادي دانش آموز
19تا  16 شايستگي اخالقي دانش آموز

كارايي
26تا  20 آموزش كارآمد

34تا  27 مديريت رفتار كارآمد
37تا  35 مشاركت كارآمد
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به محتوايي، و صوري روايي شامل شيوه دو از شده تدوين پرسشنامه بررسي روايي منظور به
استفاده1كرونباخ آلفاي ضريب از دروني سازگاري بررسي منظور به و كمي و كيفيهاي  روش
و مصاحبه علوم تربيتي گروه اساتيد از نفر با پنج محتوايي و صوري روايي كيفي تعيين در .شد

كمي محتوايي و صوري تعيين روايي يبرا شده اصالح پرسشنامه. شدند اعمال الزم بازخوردهاي
بررسي براي .شد داده عودت پرسشنامه 12 شد، كه داده قرار متخصصان از نفر 15 اختيار در

اهميت تعيين و مناسب ناهاي  عبارت حذفها،  كاهش عبارت جهت كمي، شكل به صوري روائي
.شد استفاده2آيتم تأثير روش كمي ازها  عبارت از يك هر

5اهميت×4درصد فراواني=  3رنمره تأثي

هاي تحليل باشد، براي 1.5از  بيشتر يا و مساوي تأثير نمره كه صورتي در آيتم تأثير روش در
1.5بيشتر از ها  همه آيتم تأثير نمره كه]. 11[گردد  مي حفظ شده، داده تشخيص مناسب بعدي

.شدند يدها تأي بوده و از لحاظ بررسي روايي صوري به روش كمي همه گويه
 6براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامه به شكل كمي، از دو روش نسبت روايي محتوا

(CVR)8و شاخص روايي محتوا) 1975( 7الوشه(CVI) هاي با استفاده از روش. استفاده شد
گويه كمتر از 20بود و از اين تعداد  79/0گويه كمتر از  32محاسبه شده براي  CVRذكر شده 

و باالتر را براي 79/0نمره ) 2003( 9هيركاس و همكاران. در نتيجه حذف شدند وبود  49/0
دليل به نيز گويه پنج بنابراين]. 12[اند  را توصيه نموده CVIبر اساس نمره ها  پذيرش آيتم

CVI  گويه نيز بدليل نمره  11حذف و  7/0كمتر ازCVI  داشتند، اصالحات 79/0تا  7/0بين
و مقدار CVI ،0.75پرسشنامه محاسبه و مقدار  CVIو  CVRانجام و دوباره ها  الزم در گويه

CVR91/0 و باالتر را براي پذيرش  9/0نمره ) 2007( 10و همكاران پوليت. بدست آمدS-

1. Cronbach's alpha
2. Item Impact Method
3. Impact Score
4. Frequency
5. Importance
6. Content validity ratio
7. Lavshe
8. Content validity index
9. Hyrkas et all
10. Polit et all
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CVI/Ave دهنده نشان آمدكه بدست 91/0 كه براي اين پرسشنامه مقدار آناند  توصيه نموده
].24[باشد  مي هكافي بودن روايي محتوايي پرسشنام

30براي تعيين پايايي پرسشنامه اصالح شده براساس نتايج روايي صوري و محتوايي، در بين 
بدست آمد، كه 83/0مقدار ضريب آلفاي كرونباخ . آزمايشي اجرا شد صورت بهنفر از اعضاي جامه 

جمع از بعد و تگرف قرار هدف گروه اختيار در نهايي پرسشنامه. بيانگر سازگاري دروني قوي است
.است شده استفاده SPSS و AMOSبراي تجزيه و تحليل آنها از نرم افزارهايها،  آوري داده
.با روش تحليل شكاف فازي محاسبه شدها  ميزان اهميت هر يك از شاخص در نهايت
ها يافته

: مرحله اول؛ بخش اول روش فراتركيب 
هاي يات كيفي مورد نظر و تجزيه و تحليل دادهفراتركيب شامل مرور يكپارچه و نظام مند ادب

به عبارت. اين مطالعات استهاي  ثانويه و اصلي از مطالعات منتخب نيست، بلكه تحليل يافته
معلمان با رويكرد وري بهرهاز آنجا كه مفهوم ]. 5[منتخب است هاي  ديگر تركيبي از تفسير داده

ده است، روش فراتركيب به عنوان روش مناسبرفتار سازماني مثبت مفهومي چند بعدي و گستر
ارايه شده در اين حوزه، بر پايه تفسير وهاي  براي به دست آوردن مدلي مناسب كه از تلفيق مدل

مختلف با نقاط قوتهاي  هدف از اين فرايند آن است كه نقاط ضعف مدل. باشد مي ترجمه آنها
ل جديد ترميم شود و مدلي كه با شرايط ونيز در مدها  ساير مدلها پوشش داده شده و كاستي

.مقتضيات معلمان شاغل در وزارت آموزش و پرورش متناسب و سازگار است، طراحي گردد
و روش كار در فراتركيبها  گام

استخراجي از ادبيات پژوهش از روشهاي  در پژوهش حاضر به منظور تجزيه و تحليل داده
  :شرح زير استفاده شده است  به1سندلوسكي و بارسواي  هفت مرحله

گام اول تنظيم سؤال پژوهش
  :در اين پژوهش براي تنظيم سؤال پژوهش مراحل زير طي گرديده است 

هاي هدف اين پژوهش شناسايي، مقوله بندي و گروه بندي ابعاد و مؤلفه : 2چه چيزي) 1
.رش استمعلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت در وزارت آموزش و پرو وري بهره

1. Sandelowski & Barros
2. What
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در دسترس در حوزههاي  جامعه آماري اين پژوهش شامل همه پژوهش : 1چه كسي) 2
، عملكرد معلمان و رفتار سازماني مثبت است كه از محل پايگاههاي اطالعاتي و كتابهايوري بهره

.مربوط به زمينه مذكور تأمين شده است
اني منابع يافته شده از مرحلهدر پاسخ به اين سؤال، چارچوب يا محدوه زم: 2چه وقت) 3

2017تا  1994هاي  گردد و مقاالت انگليسي مطالعه شده در اين پژوهش از سال مي قبل مشخص
.باشد مي 1397تا  1374و مقاالت فارسي از سالهاي 

تحليل داده هايي كه به صورت"در اين پژوهش، از روش تحليل محتوا كه  : 3چگونه) 4
.اده شده استباشد، استف مي "ثانويه

گام دوم بررسي متون به صورت نظام مند
در اين مرحله از انجام فراتركيب، پايگاههاي داده و موتورهاي جستجوي مختلفي مورد

متعددي براي جستجوي مقاالت براي انجام فراتركيب استفادههاي  استفاده قرار گرفتند و كليد واژه
.شدند

اسبگام سوم جستجو و انتخاب مقاالت من
، هر)2006( 4با استفاده از ابزار حياتي گلين شناختي روش كيفيت ارزيابي براي تحقيق اين در

مورد ارزيابي "طرح تحقيق و نتايجها،  جامعه آماري، جمع آوري داده"مقاله بر اساس چهار معيار 
العهعنوان پژوهش در زمينه موضوع مورد مط 236پس از جستجوي گسترده، حدود . قرار گرفتند
مقاله غربال شدند و در 56و از نظر محتوا و روش تحقيق  69از نظر عنوان و چكيده . قرار گرفتند

.پژوهش براي انجام فراتركيب به دست آمدند 111نهايت 
گام چهارم استخراج نتايج

درون مطالعات،هاي  در اين مرحله مقاالت منتخب و نهايي شده، به منظور دستيابي به يافته
شامل نام و نام خانوادگي نويسنده به همراه سالاي  جداگانههاي  ن بار بازخواني و در ستونچندي

معلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت كه هر مقاله به آن وري هاي بهره انتشار مقاله، ابعاد و مؤلفه
.اشاره كرده، اطالعات روش شناختي دسته بندي شدند

1. Who
2. When
3. How
4. Glyn
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 كيفيهاي  يق يافتهگام پنجم تجزيه و تحليل و تلف

استخراج شده از مطالعات را بههاي  و شاخصها  در پژوهش حاضر، ابتدا تمام ابعاد، مؤلفه
گيريم، سپس به بررسي كدها پرداخته و با در نظر گرفتن مفهوم هر يك از مي عنوان كد در نظر

اهيم پژوهش شكلبه اين ترتيب مف. كنيم مي را در يك مفهوم مشابه دسته بنديها  اين كدها؛ آن
.شوند مي گيرند و مفاهيم نيز در يك طبقه كلي تر به نام ابعاد دسته بندي مي

حفظ كنترل كيفيت: گام ششم 
براي حصول اين منظور تعدادي از مقاالت انتخابي در اختيار يكي از خبرگان قرار گرفت و

رديد و مقدار ضريب محاسبه شده، ارزيابي گ)پايايي ارزياب ها( 1نتايج حاصله از طريق شاخص كاپا
.باشد مي % 83

روش فراتركيبهاي  ارايه يافته: گام هفتم 
مفهوم 22زير مقوله؛  4؛ )ابعاد(مقوله  3در اين مرحله از پژوهش با استفاده از روش فراتركيب 

است )شاخص(كد  89و )مؤلفه( شده شماره  4و  3، 1،2ستونهاي [احصاء جدول در )]2(مندرج

مفاهيم و كدهاي استخراج شدهها،  مقوله -2جدول 
)شاخص ها(كدها مفاهيمزير مقوله  مقوله

درونداد
عوامل شناختي

توكل
اسناد امور و اتفاقات به خداوند متعال، اعتماد به حكمت مطلقه خداوند متعال و عدم

ار بودن بهاعتراض به افعال و مشيت او، معناي الوهي دادن به اتفاقات زندگي، اميدو
خدا، داشتن نقش فعال در زندگي، ايمان به منبع

استناد مثبت خوش بيني
عامليت، گذرگاهها اميدواري
ظرفيت مواجهه با مشكالت و سختيها تاب آوري

باور راسخ به توانايي شخصي اعتماد به نفس

فرصت دوستي، نفوذ دوستي دوستي  عوامل رفتاري
خرسندي، غرقه شدن، اشتياق، معنا دار بودنتيبهزيس(شادماني

1- Kappa 
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)ذهني
تجربه، حساسيت اخالقي، عملي، تناقضي، گشودگي، تأمل، تعامل خردورزي
احساس درد و رنج ديگران، احساس مهرباني، همدلي، همدردي، اقدام دلسوزي

انرژي داشتن، وقف شدن، نشاط، جذب شدن احساس دلبستگي

فرايند

يزي وبرنامه ر
آماده سازي

ارائه دانش محتواي آموزشي و فن تعليم و تربيت؛ ارائه دانش در مورد دانش آموزان؛
طراحي آموزش منسجم؛ طراحي ارزيابي تعيين نتايج آموزشي؛ ارائه دانش منابع؛

دانش آموز
ايجاد محيط

يادگيري مناسب
نگ يادگيري؛ مديريتايجاد يك محيط محترمانه، دوستانه و امن؛ بنانهادن يك فره

مديريت منابع كالس درس؛ سازماندهي فضاي فيزيكي رفتار دانش آموز؛

سؤال و بحث، درگيري دانش آموز درهاي  برقراري ارتباط با دانش آموزان، تكنيك  آموزش
يادگيري، انعطاف پذيري و مسئوليت پذيري، ارزيابي در آموزش

ايفاي مسئوليتهاي
حرفه اي

ريس؛ برقراري ارتباط با خانواده ها؛ مشاركت در جامعه حرفه اي؛ حفظتأمل در تد
بودناي  دقيق سوابق؛ توسعه و نمايش حرفه

برونداد

اثربخشي

ياددهي مؤثر
درك هويت متعالي انسان، بصيرت فردي، ژرف انديشي و عاقبت نگري  عقالني

و قوانينها  و اجتماعي، علم به پديدهشناخت خود و ظرفيتها، علم به حقوق فردي   ياددهي مؤثر علمي
حاكم بر آنها

سبك زندگي اسالمي ايراني، بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات، خالقيت و ياددهي مؤثر عملي
علمي، حفظ محيط زيستهاي  كارآفريني، سالمت فردي، بهره گيري آگاهانه از يافته

ياددهي مؤثر
اعتقادي

ول اعتقادي، باور به دين اسالم براي تحقق حيات طيبه، ايمانايمان آگاهانه به اص
به هدفمندي و قانون مندي خلقت، ايمان به كرامت و توانمندي فردي و جمعي

ياددهي مؤثر
اخالقي

ارزشمندي علم، تقدم منافع جمعي بر فردي، تقواي الهي و تعهد به ارزشهاي اخالقي،
حالل، التزام به اصول و ارزشهاي ارزشمندي محيط زيست، ارزشمندي معاش

اخالقي

كارآيي

آموزش كارآمد
استفاده بهينه از فضاي كالس درس و مدرسه، بهره برداري مناسب از منابع درسي و
كمك آموزشي، استفاده درست از فناوري اطالعات و ارتباطات، بهره برداري مناسب

اده از برنامه درسي منسجم،از سوابق اطالعات آموزشي، تربيتي و خانوادگي، استف
اي بكارگيري دانش و مهارت حرفه

مديريت رفتار
كارآمد

بهره برداري از منابع محيطي محرك يادگيري، استفاده بهينه از فرصت يادگيري،
بهره برداري مناسب از منابع محرك درگيري دانش آموز در يادگيري، بهره برداري

ارزشهاي اخالقي مناسب از منابع محرك دروني كردن
اي جلب مشاركت والدين، مشاركت با همكاران مدرسه، مشاركت با جامعه حرفه مشاركت كارآمد
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بخش دوم روش دلفي فازي
.هاي نهائي از رويكرد دلفي فازي استفاده شده است ها و شناسائي شاخص براي غربال شاخص

هاي استفاده از مجموعه. ري شده استها گردآو ديدگاه خبرگان در زمينه ميزان اهميت شاخص
فازي، سازگاري بيشتري با توضيحات زباني و مبهم انساني دارد و بنابراين بهتر است كه با استفاده

گيري در دنياي به پيش بيني بلند مدت و تصميم) بكارگيري اعداد فازي(هاي فازي  از مجموعه
سازي ديدگاه خبرگان از اعداد فازي مثلثي در اين مطالعه نيز براي فازي  ].15[واقعي پرداخت 

.استفاده شده است

]32[ها  طيف نه درجه فازي براي ارزش گذاري شاخص -3جدول 
مقياس عدد متغير زباني معادل قطعي

فازي
)1، 1، 1( خيلي بي اهميت 1
)1، 2، 3( خيلي بي اهميت تا بي اهميت 2
)2، 3، 4( بي اهميت 3
)3، 4، 5( يت متوسطبي اهميت تا اهم 4
)4، 5، 6( متوسط 5
)5، 6، 7( متوسط تا با اهميت 6
)6، 7، 8( با اهميت 7
)7، 8، 9( اهميت اهميت تا خيلي با با 8
)9، 9، 8( خيلي با اهميت 9

 روش دلفي فازيهاي  يافته

داشته 7/0متر از مورد قبول است و هر شاخصي كه امتياز ك 7/0شده بزرگتر از 1مقدار فازي زدائي
].32[شود  باشد رد مي

.اند حذف شده است كسب كرده 0.7تمامي مواردي كه امتيازي كمتر از  :گام اول 
اعتماد به حكمت مطلقه خداوند متعال و عدم اعتراض به افعال: عبارتند از   هاي حذف شده شاخص

1. Defuzzification
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در. شمندي محيط زيستو مشيت او، همدردي، ايمان به هدفمندي و قانون مندي خلقت و ارز
نفوذ دوستي به نفوذ تغيير. پايان مرحله اول دلفي فازي فرصت دوستي به فرصت تغيير يافته است

بهره برداري مناسب از سوابق اطالعات آموزشي، تربيتي و خانوادگي به بهره برداري. يافته است
به استفاده از طرح درس استفاده از برنامه درسي منسجم. مناسب از اطالعات تغيير يافته است

.منسجم تغيير يافته است
التزام به اصول و ارزشهاي اخالقي،: اند  هاي زير حذف شده در اين مرحله شاخص :گام دو 

در پايان مرحله دوم دلفي. علمي، احساس مهرباني و غرقه شدنهاي  بهره گيري آگاهانه از يافته
قي دانش آموز تغيير يافته است، درگيري دانش آموزآموز به پرورش اخالفازي مديريت رفتار دانش

بهره برداري مناسب از. در يادگيري به احساس دلبستگي دانش آموز در يادگيري تغيير يافته است
منابع محرك درگيري دانش آموز در يادگيري به بهره برداري مناسب از منابع محرك دلبستگي

.دانش آموز در يادگيري تغيير يافته است
در پايان. اند هاي نشاط و ايمان به منبع حذف شده تحليل در اين مرحله شاخص :م سه گا

اين مرحله ايجاد يك محيط محترمانه، دوستانه و امن به ايجاد يك محيط عادالنه، محترمانه،
.درك هويت متعالي انسان به درك هويت فردي تغيير يافته است. دوستانه و امن تغيير يافته است

بهره برداري مناسب از منابع درسي و. ها به شناخت فردي تغيير يافته است ود و ظرفيتشناخت خ
.برداري مناسب از منابع درسي و كمك درسي تغيير يافته است  كمك آموزشي به بهره

يتأييدمرحله دوم؛ بخش اول تحليل عاملي 
براي. شده است در اين بخش براي سنجش متغيرهاي پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده

ارزيابي درستي پرسشنامه با استفاده از. ي استفاده شده استتأييداين منظور از تحليل عاملي 
ها ها با سازه ي ارتباط گويهتأييدتحليل عاملي . موسوم است1ي به روايي سازهتأييدتحليل عاملي 
  :ايد در نظر گرفته شود ساختاري نكات اساسي زير ب در تحليل عاملي و مدل . كند را ارزيابي مي

و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده) متغير پنهان(قدرت رابطه بين عامل 
باشد رابطه ضعيف در 3/0اگر بار عاملي كمتر از . بار عاملي مقداري بين صفر و يك است. شود مي

با ترديد قابل قبول است و 5/0تا  3/0بار عاملي بين . شود نظر مي نظر گرفته شده و از آن صرف 

1.Construct validity 
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نيز 5/0حداقل بار عاملي قابل قبول در برخي منابع و مراجع . باشد مطلوب است 5/0اگر بزرگتر از 
t-valueچنانچه آماره آزمون يعني . باشد مي tذكر شده است، اما معيار اصلي براي قضاوت آماره 

.ت بار عاملي مشاهده شده معنادار استباشد در اينصور 96/1يعني  t0.05بزرگتر از مقدار بحراني 

آزمون برازندگي مدل
براي تعيين اعتبار 1هاي برازندگي شاخص از. در نهايت بايد آزمون برازندگي مدل انجام شود

هاي متعددي براي سنجش برازندگي مدل استفاده شاخص. شود هاي طراحي شده استفاده مي مدل
.شاخص كافي است 5ا ت 3شود، اما معموالً استفاده از  مي

]9[هاي برازندگي مدل  خالصه دامنه پذيرش شاخص -4جدول 
شاخص
SRMRRMSEAGFI  AGFI NFI  NNFI IFIبرازندگي

0- 1  9/0<  9/0<  9/0<  9/0<  05/0>  05/0>  1- 5  دامنه پذيرش

روايي مركب و روايي همگرا
ها دو شاخص مهم گيري ستگي بين اين اندازهگيري شوند همب هرگاه يك يا چند خصيصه اندازه

اگر همبستگي بين بارهاي عاملي باال باشد، پرسشنامه داراي روايي. سازد روايي را فراهم مي
و روايي (AVE)3براي روايي همگرا بايد ميانگين واريانس استخراج شده. باشد مي2همگرا
ود داردــتقدند زماني روايي همگرا وجمع) 1981( 5فورنل و الركر. شود محاسبه مي(CR) 4مركب

 :كه رابطه زير برقرار باشد 
CR   0.7
CR   
AVE   0.5

]9[ )1(رابطه      

1. Fitting indexes
2. Convergent Validity
3. Average Variance Extracted (AVE)
4. Composite Reliability (CR)
5. Fornel & Larker
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  :ي سازه درونداد تأييدتحليل عاملي هاي  يافته
نتايج. استتشكيل شده ) متغير قابل مشاهده(گويه  44و ) متغير پنهان(عامل  2سازه درونداد از 
براساس نتايج بدست آمده در. ارائه شده است 5ي سازه درونداد در جدول تأييدتحليل عاملي 

دهد همبستگي داشته است، كه نشان مي 3/0تمامي موارد بار عاملي استاندارد مقداري بزرگتر از 
ر تمامي موارد بزرگتر ازنيز د tمقدار آماره . ها و ابعاد سازه درونداد وجود دارد قابل قبولي ميان گويه

دهد ابعاد درونداد به درستي اين سازه را مورد سنجش قرار است و نشان مي 96/1مقدار بحراني 
.دهند مي

ي مرتبه دوم استفاده شده است، رابطه متغيرهاي پنهانتأييدهمچنين چون از تحليل عاملي 
6/0لي هر دو متغير پنهان بزرگتر از بار عام. با سازه اصلي خود يعني درونداد نيز بررسي شده است

بنابراين همبستگي قابل قبولي ميان ابعاد سنجش درونداد با اين سازه وجود. بدست آمده است
دهد ابعاد درونداد به درستي است و نشان مي 96/1نيز بزرگتر از مقدار بحراني  tمقدار آماره . دارد

.دهند اين سازه را مورد سنجش قرار مي

ي مرتبه دوم سازه دروندادتأييدخالصه نتايج تحليل عاملي  -5جدول 
آماره آزمون بار عاملي استاندارد شماره سواالت ها تعداد گويه متغيرهاي پنهان  سازه اصلي

38/9 88/0 18تا1 18 عوامل شناختيدرونداد
73/7 70/0 44تا19 26 عوامل رفتاري

رايندي سازه فتأييدتحليل عاملي هاي  يافته
سازه فرايند از چهار متغير پنهان برنامه ريزي و آماده سازي، ايجاد محيط يادگيري مناسب،

45براي ارزيابي متغير پنهان فرايند از . اي تشكيل شده است هاي حرفه آموزش، ايفاي مسؤليت
،ي مرتبه دوم استفاده شده استتأييدهمچنين چون از تحليل عاملي . گويه استفاده شده است

بار عاملي هر چهار. رابطه متغيرهاي پنهان با سازه اصلي خود يعني درونداد نيز بررسي شده است
بدست آمده است بنابراين همبستگي قابل قبولي ميان ابعاد سنجش 6/0متغير پنهان بزرگتر از 

دهد نشان مي است و 96/1نيز بزرگتر از مقدار بحراني  tمقدار آماره . درونداد با اين سازه وجود دارد
.دهند ابعاد فرايند به درستي اين سازه را مورد سنجش قرار مي
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ي مرتبه دوم سازه فرايندتأييدخالصه نتايج تحليل عاملي  -6جدول 
آماره آزمونبار عاملي استانداردشماره سواالتها تعداد گويه متغيرهاي پنهان سازه اصلي

فرايند

23/8 65/0 13ا ت 1 13 برنامه ريزي و آماده سازي
87/10  82/0  25تا  14  12 ايجاد محيط يادگيري مناسب

07/8  64/0  35تا  26  10 آموزش
85/11 86/0 44تا  36 10 ايفاي مسئوليتهاي حرفه اي

ي سازه بروندادتأييدتحليل عاملي هاي  يافته
ي ارزيابي متغيربرا. سازه برونداد از دو متغير پنهان تشكيل اثربخشي و كارايي شده است

7 ي سازه درونداد در جدولتأييدنتايج تحليل عاملي . گويه استفاده شده است 37پنهان برونداد از 
براساس نتايج بدست آمده در تمامي موارد بار عاملي استاندارد مقداري بزرگتر از. ارائه شده است

ا و ابعاد سازه درونداد وجوده دهد همبستگي قابل قبولي ميان گويه داشته است، كه نشان مي 3/0
دهد ابعاد است و نشان مي 96/1نيز در تمامي موارد بزرگتر از مقدار بحراني  tمقدار آماره . دارد

يتأييدهمچنين چون از تحليل عاملي . دهند درونداد به درستي اين سازه را مورد سنجش قرار مي
اصلي خود يعني برونداد نيز بررسي شدهمرتبه دوم استفاده شده رابطه متغيرهاي پنهان با سازه 

بدست آمده است بنابراين همبستگي قابل قبولي 6/0بار عاملي هر دو متغير پنهان بزرگتر از . است
96/1نيز بزرگتر از مقدار بحراني  tمقدار آماره . ميان ابعاد سنجش برونداد با اين سازه وجود دارد

.دهند تي اين سازه را مورد سنجش قرار ميدهد ابعاد برونداد به درس است و نشان مي

ي مرتبه دوم سازه بروندادتأييدخالصه نتايج تحليل عاملي  -7جدول 
تعدادمتغيرهاي پنهان  سازه اصلي

ها گويه
شماره
 سواالت

آماره آزمونبار عاملي استاندارد

 برونداد
43/6 65/0 19تا1 19 اثربخشي
86/7 76/0 37تا20 18 كارايي

هاي اصلي تحليل عاملي سازههاي  يافته
براساس نتايج بدست. درونداد، برونداد و فرايند: سه سازه اصلي در اين مطالعه وجود دارند 

دهد همبستگي داشته كه نشان مي 3/0آمده در تمامي موارد بار عاملي استاندارد مقداري بزرگتر از 
نيز در تمامي موارد بزرگتر از tمقدار آماره . وجود دارد ها و ابعاد سازه درونداد قابل قبولي ميان گويه
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ه درستي اين

)ستاندارد

)تي

يي، حميدي

رايند و برونداد به

تخمين اس(ي 

آماره(ي اصلي 

بيان، الواني، عطايي

درونداد، فرهاي  ه

هاي اصلي سازه

هاي ي سازهيد

رجبي ...... جي مدل

دهد ابعاد سازه ي
.  

ي ستأييداملي

تأييديل عاملي

طراحي و اعتبار سنج

است و نشان مي
دهند ش قرار مي

تايج تحليل عا

ايج تحلينت -3

ط

96/1ر بحراني
را مورد سنجشها  ه

نت -2شكل

شكل

مقدا
سازه
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هاي اصلي ي سازهتأييدنتايج تحليل عاملي  -8جدول 

 مفاهيم سازه فرعي سازه اصلي
بار عاملي 
 استاندارد

t AVE CRآماره 

 - درونداد 
C1

 -عوامل شناختي 
S11

S1110.6713.28 - توكل 

0.5140.841
بيني  S1120.7212.24 - خوش

S1130.7317.75 -اميدواري 
آوري  S1140.7712.88 - تاب

S115 0.63 15.42 -اعتماد به نفس 

 -عوامل رفتاري 
S12

S1210.8212.49 - دوستي 

0.5890.876
-)بهزيستي ذهني(شادماني
S122 

0.7310.21
S1230.7210.23 -خردورزي 
S1240.6810.32 -دلسوزي 

دلبستگي  S1250.8715.86 -احساس

C2 – فرآيند

-برنامه ريزي و آماده سازي
S221 

0.9218.46

0.6040.857
-ايجاد محيط يادگيري مناسب

S222 
0.6413.04

S2230.8011.56 -آموزش 
-ايايفاي مسئوليتهاي حرفه

S224 
0.7213.20

C3 - برونداد 

S31-اثربخشي 

-شايستگي عقالني دانش آموز
S311 

0.7122.28

0.6760.910

-شايستگي علمي دانش آموز
S312 

0.9622.94
-شايستگي عملي دانش آموز

S313 
0.9822.15

شايستگي اعتقادي دانش آموز
- S314 

0.6221.01

-شايستگي اخالقي دانش آموز
S315 

0.7818.79

S32 - كارآيي 

كارآمد  S3210.9221.80 -آموزش
0.650.843 كارآمد  رفتار S3220.807.06 -مديريت

كارآمد S3230.678.82 -  مشاركت
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 044/0برابر  RSMEAشاخص برازش . دهند هاي برازش نيز مقادير مطلوبي را نشان مي شاخص
بدست آمده است و  91/1دو بهنجار نيز  -مقدار خي. كوچكتر است 05/0بدست آمده است كه از 

مقدار . بنابرين مدل ساختاري مشاهده شده از برازش مطلوبي برخوردار است. نزديك به يك است
. بزرگتر است 7/0بزرگتر است و پايايي مركب نيز از  5/0ميانگين واريانس استخراج شده نيز از 

  .مي موارد برقرار استنيز در تما CR>AVEهمچنين شرط 
  

  بخش دوم؛ تحليل شكاف فازي 
 101به اين ترتيب كه ابتدا ديدگاه . استفاده شده است 1براي سنجش هر متغير از اعداد فازي مثلثي

درجه ليكرت با استفاده از  7عبارات كالمي طيف . نفر از خبرگان با طيف ليكرت گردآوري شد
  .ذخيره گرديده صورت اعداد فازي مثلثي ب10 لودج و 9 لودجالگوي 
  

درجه براي اهميت  5اعداد فازي مثلثي معادل طيف ليكرت  -9جدول 
  )وضعيت مطلوب(

كامالَ با 
  اهميت

 خيلي با

خيلي   اهميت بي  متوسط  بااهميت  اهميت
  اهميت بي

كامالً بي 
  اهميت

 )0و0و1/0(   )0و1/0و3/0(   )1/0و3/0و5/0( )3/0و5/0و75/0( )5/0و75/0و9/0( )75/0و9/0و1(  )9/0و1و1( 

 
درجه براي عملكرد  5اعداد فازي مثلثي معادل طيف ليكرت  -10جدول 

  ]3[ )وضعيت موجود(
كامالَ 
خيلي   ضعيف  متوسط  خوب  خيلي خوب  عالي

  ضعيف
كامالً 
  ضعيف

 )0و0و1/0(  )0و1/0و3/0(  )1/0و3/0و5/0(  )3/0و5/0و75/0(  )5/0و75/0و9/0(  )75/0و9/0و1( )9/0و1و1(

  
  :افراد پيرامون هر شاخص با استفاده از رابطه زير محاسبه گرديدميانگين ديدگاه 

∑
,
∑

,
∑

   )2(رابطه   
  

                                                 
1 . Triangular fuzzy number (TFN) 
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F2و  F1اگر . اه افراد در بعد عملكرد و اهميت محاسبه شودسپس بايد تفاضل فازي ديدگ

:دو عدد فازي مثلثي باشند آنگاه فاصله اين دو عدد با فرمول زير محاسبه خواهد شد
F1 = (l1, m1, u1)  3(رابطه(
F2 = (l2, m2, u2)  4(رابطه(

رابطه   ].3[ ,
)5(  

تحليل شكاف فازيهاي  يافته
ارائه شده 11جدول نتايج حاصل از محاسبه ميانگين فازي و محاسبه تفاضل فازي مقادير در 

  :است

شكاف ميان اهميت و عملكرد با روش تفاضل فازي -11جدول 
صشاخ اهميت عملكرد شكاف
I1 )632/0و801/0و906/0( )358/0و519/0و668/0( 265/0

…
I44 )719/0و865/0و95/0( )35/0و515/0و683/0( 332/0

P1 )699/0و856/0و943/0( )436/0و589/0و715/0( 253/0
…

P45 )685/0و847/0و943/0( )318/0و464/0و621/0( 358/0
O1 )694/0و857/0و947/0( )411/0و565/0و71/0( 272/0

…  )357/0و508/0و649/0(

O 37  287/0 )357/0و508/0و649/0( )642/0و811/0و922/0(

.به عبارت ديگر ميزان شكاف تفاوت وضعيت موجود و مطلوب به صورت زير است
 ;207/0 ;238/0 ;127/0 ;309/0 ;255/0 ;316/0 ;293/0 ;403/0 ;265/0 =شكاف  {

328/0; 196/0; 317/0; 329/0; 228/0; 348/0; 402/0; 289/0; 303/0; 324/0; 346/0; 

221/0; 311/0; 246/0; 251/0; 261/0; 370/0; 280/0; 344/0; 261/0; 290/0; 299/0; 

279/0; 211/0; 275/0; 310/0; 341/0; 437/0; 311/0; 313/0; 372/0; 252/0; 285/0; 

348/0; 332/0; 253/0; 434/0; 363/0; 380/0; 118/0; 221/0; 286/0; 344/0; 324/0; 

227/0; 317/0; 336/0; 363/0; 199/0; 301/0; 296/0; 241/0; 375/0; 232/0; 185/0; 
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283/0; 182/0; 275/0; 343/0; 265/0; 356/0; 372/0; 304/0; 220/0; 341/0; 243/0; 

256/0; 239/0; 274/0; 213/0; 349/0; 432/0; 262/0; 300/0; 262/0; 382/0; 450/0; 

319/0; 251/0; 358/0; 272/0; 320/0; 240/0; 169/0; 262/0; 335/0; 176/0; 250/0; 

301/0; 274/0; 350/0; 326/0; 384/0; 391/0; 309/0; 282/0; 394/0; 333/0; 381/0; 

310/0; 335/0; 335/0; 386/0; 380/0; 392/0; 317/0; 324/0; 266/0; 356/0; 271/0; 

365/0; 307/0; 179/0; 149/0; 209/0; 263/0; 287/0{ 

بهترين حالت زماني است انتظارات. زدايي شده بين صفر و يك خواهد بود فاصله فازي 
1در بدترين حالت نيز فاصله برابر . منطبق باشد) وضعيت مطلوب(بر ادراكات ) وضعيت موجود(

بزرگتر باشد اختالف مشاهده شده 2/0بطور كلي چنانچه فاصله ميان دو مقدار فازي از . خواهد بود
بنابراين. زدايي شده بزرگتر از شدت آستانه است در تمامي موارد فوق فاصله فازي]. 3[معنادار است 

با وضعيت مطلوب) عملكرد يا ادراكات(نتايج نشان داده است در تمامي موارد بين وضعيت موجود 
.فاصله معناداري وجود دارد) اهميت يا انتظارات(
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 Iكه با1منظر اهميت. مورد بررسي قرار گرفتدر تحقيق حاضر هر شاخص از دو منظر 
از آنجا كه تحليل جداگانه. شود نمايش داده مي Pكه با  2شود و منظر عملكرد نمايش داده مي

ها، همزمان مورد مطالعه قرار هاي بعد عملكرد و بعد اهميت، بويژه زماني كه هر مجموعه داده داده
ها روي هاي مربوط به سطح اهميت و عملكرد شاخص داده گيرند ممكن است معنادار نباشد، لذا مي
.)4شكل ( شوند اي دو بعدي نشان داده مي كهشب

اين. است» عملكرد«نشانگر بعد  Xو محور » اهميت«نشانگر بعد  yدر اين شبكه محور 
نقش. )12 لودج( شود ناميده مي IPAعملكرد يا ماتريس /شبكه دو بعدي ماتريس اهميت

كه در واقع از چهار قسمت يا ربع تشكيل شده و در هر ربع استراتژي خاصي قرار IPAماتريس 
ها از اين ماتريس براي شناخت درجه اولويت شاخص. گيري است دارد، كمك به فرايند تصميم

و) وضعيت مطلوب(بر اساس اينكه هر شاخص چه ميزان اهميت دارد . شود براي بهبود استفاده مي
:چهار ربع قابل تشخيص است) موجود وضعيت(ين شاخص در چه حد است عملكرد در زمينه ا

(IPA)عملكرد  -ماتريس اهميت  -12ل ودج

]30[  
  :باشد  هاي تحقيق حاضر به صورت زير مي عملكرد براي شاخص -نتيجه ارزيابي اهميت 

1. Importance
2. Performance
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(IPA)عملكرد-نتيجه ارزيابي اهميت -5شكل
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هاي تحقيق با اهميت هستند، بنابراين حيطه اساس نتايج بدست آمده تمامي شاخص بر
و در) 5/0كمتر از (از طرفي عملكرد در برخي موارد پايين . تفاوتي و حيطه اتالف وجود ندارد بي

حيطه قابل«ها در محدوده  بنابراين شاخص. نوسان است در) 5/0بزرگتر از (برخي موارد باال 
.ضعف قرار دارند» حيطه ضعف«و » قبول

بحث و نتيجه گيري
از آنجايي كه در اسناد باالدستي نظام آموزش و پرورش كشور به مسايل اعتقادي، ارزشهاي

د رفتار سازمانياخالقي، و تربيتي اهميت خاصي داده شده است؛ در پژوهش حاضر، از طرفي رويكر
دارد و از طرف ديگر در مقوالت فرايند و برونداد نيز تأكيدمثبت بعنوان درونداد بر ارزشهاي انساني 

به جنبه اعتقادي، اخالقي و تربيتي توجهي خاص شده است و ساحتهاي شش گانه تربيت ديني و
دي و حرفه اي، علمي واخالقي، سياسي و اجتماعي، زيستي و بدني، هنري و زيبا شناختي، اقتصا

.بطور متوازن مورد توجه قرار گرفته است  فناوري
تواند راهنماي عمل سياستگذاران و مديران آموزش و پرورش در هراين مدل بومي مي

سطحي از نظام آموزشي و بطور خاص مديران و معلمان مدارس در وزارت آموزش و پرورش باشد
معلمان باشد و با خاطر نشان كردن وري بهرهحلقه مفقوده  تواند رمز موفقيت و مي و توجه به آن

كريم و بزرگان بارها به ما گوشزد هاي قرآن كه دين مبين اسالم، آموزهاي  ارزشهاي فراموش شده
معلمان و نظام آموزش و پرورش كشور ايجاد خواهد وري بهرهكرده اند، نقطه عطفي در تحول 

.كرد
قات با هدف پاسخ به سؤال يا سؤاالتي اساسي يا كمك بهاين پژوهش همانند ساير تحقي

در پژوهش حاضر تالش شد كه تعريف جديدي از. روشن شدن ابعاد يك مشكل شكل گرفت
منابع انساني ارائه گردد و با رويكرد رفتار سازماني مثبت و با نگاهي جامع و سيستمي به وري بهره

و با جستجو و مطالعه همه جانبه ي منابع فارسي ومنابع انساني نگريسته شود  وري بهرهمسئله 
التين از قبيل مقاالت متعبر، كتب صاحب نظران عرصه تعليم و تربيت اسالمي و با محوريت اسناد

و مصاحبه با...  باالدستي عرصه تعليم و تربيت از قبيل سند تحول بنيادين و برنامه درسي ملي و
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مي، سازگار و مطابق با شرايط كاري معلم بعنوان مهمترينخبرگان عرصه تعليم و تربيت؛ مدلي بو
.عنصر در عرصه تعليم و تربيت نسل آينده ارائه گردد

معلمان با رويكرد رفتار سازماني وري بهرهدر پاسخ به سؤال اصلي پژوهش؛ تعريف جديدي از 
اد بعنوان اجزاء مدلياددهي و بروند -مثبت ارائه گرديد و متغيرهاي درونداد، فرايندهاي يادگيري 

در ابتدا با استفاده از روش .معلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت تعريف گرديد وري بهره
فراتركيب و مرور نظام مند ادبيات موضوع و تحقيقات انجام شده مدل مفهومي اوليه پژوهش،

جدول(كشف گرديد ) شاخص(كد  89و ) مؤلفه(مفهوم  22؛ )بعد(زير مقوله  4مقوله؛  3متشكل از 
هاي نهايي نيز از روش دلفي فازي استفاده و شناسائي شاخصها  سپس براي غربال شاخص). 2

شاخص از 10ها گردآوري گرديد و در نهايت  شد و ديدگاه خبرگان در زمينه ميزان اهميت شاخص
حليل عامليبا استفاده از روش ت. شاخص نيز با نظر خبرگان تغيير پيدا كرد 11شاخص حذف و  89

هاي ها و ابعاد سازه ي مشخص گرديد؛ در تمامي موارد همبستگي قابل قبولي ميان گويهتأييد
هاي درونداد، فرايند و برونداد وجود دارد و در آزمون برازندگي مدل نيز در تمامي موارد شاخص

بي برخورداردهند و مدل ساختاري مشاهده شده از برازش مطلو برازش مقادير مطلوبي را نشان مي
.است

در پاسخ به سؤال فرعي يك پژوهش، مقوله درونداد شامل دو زير مقوله؛ عوامل شناختي با
مفاهيم توكل، خوش بيني، اميدواري، تاب آوري، اعتماد به نفس و زير مقوله عوامل رفتاري با

.ند، خردورزي، دلسوزي، احساس دلبستگي احصاء شد)بهزيستي ذهني(مفاهيم حب، شادماني 
در پاسخ به سؤال فرعي دو پژوهش، مقوله فرايند شامل مفاهيم؛ برنامه ريزي و آماده سازي،

.اي احصاء شدندايجاد محيط يادگيري مناسب، آموزش، ايفاي مسئوليتهاي حرفه
در پاسخ به سؤال فرعي سه پژوهش، مقوله برونداد شامل دو زير مقوله؛ اثربخشي با مفاهيم

نش آموز، شايستگي علمي دانش آموز، شايستگي عملي دانش آموز، شايستگيشايستگي عقالني دا
اعتقادي دانش آموز، شايستگي اخالقي دانش آموز و زير مقوله كارايي با مفاهيم آموزش كارآمد،

.مديريت رفتار كارآمد و مشاركت كارآمد احصاء شدند
تحقيق باهاي  خصدر پاسخ به سؤال فرعي چهار پژوهش، در بررسي ميزان اهميت شا

هاي تحقيق با اهميت هستند، استفاده از روش شكاف فازي مشخص گرديد، تمامي شاخص
كمتر(از طرفي عملكرد در برخي موارد پايين . تفاوتي و حيطه اتالف وجود ندارد بنابراين حيطه بي
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در محدودهها  بنابراين شاخص. در نوسان است) 5/0بزرگتر از (و در برخي موارد باال ) 5/0از 
.ضعف قرار دارند» حيطه ضعف«و » حيطه قابل قبول«

، اميدواري، خوش بيني، بهزيستي ذهني يا)خودكارآمدي(، اعتماد به نفس )2002(لوتانز 
در]. 19[را بعنوان برآورده كننده معيارهاي تعيين شده ارائه كرد ) 1چوز(شادي، هوش هيجاني 

سازماني مثبت كشف گرديد، كه تاكنون در عمل مطرحجديدي از رفتار هاي  پژوهش حاضر سازه
جديدهاي  و از اين حيث اين تحقيق جنبه منحصر به فردي به خود گرفته است، سازهاند  نشده

)2002(شامل توكل، دلسوزي، خردورزي، حب و احساس دلبستگي است كه عالوه بر مدل لوتانز 
اي انتخاب شده به گونههاي  سازه. گرديده اندبعنوان برآورده كننده معيارهاي تعيين شده معرفي 

كه دو به دو با يكديگر همبستگي دارند، بطوري كه با بهبود توكل به خداوند تاباند  انتخاب شده
بهبود خواهد... آوري و با بهبود خوش بيني اميدواري و با افزايش اميدواري تاب آوري معلمان و

.يافت
سازي،ي عملكرد معلمان را شامل ابعاد برنامه ريزي و آماده ؛ ابعاد ارزياب)2013( 2دنيلسون

3ويلسون و همكاران]. 4[در نظر گرفته است اي  محيط كالس درس، آموزش، مسئوليتهاي حرفه

براي يادگيري،/؛ ابعاد عملكرد معلم را برنامه ريزي آموزشي، ارائه آموزشي، ارزيابي از)2011(
در تحقيق حاضر فرايندهاي]. 34[دانند  مي رفت دانش آموزگري، پيشاي  محيط يادگيري، حرفه

يادگيري به عنوان عملكرد معلمان در نظر گرفته شده است كه شامل ابعاد برنامه ريزي -ياددهي 
.باشند مي ايو آماده سازي، ايجاد محيط يادگيري مناسب، آموزش، ايفاي مسئوليتهاي حرفه

ر پژوهشي نتيجه گرفتند كه ابعاد رفتار سازماني مثبت، د)2015(شفيع زاده برمي و همكاران 
نيروي كار با ابعاد؛ عوامل وري بهرهآوري و بيني و تابشامل؛ اعتماد به نفس، اميدواري، خوش

با معناداري و مثبت آموزشي، مديريتي، اقتصادي و رفاهي، فرهنگي، فيزيكي و محيطي، رابطه
در پژوهش حاضر عالوه بر اعتماد به نفس، اميدواري،]. 28[دارد  وجود انساني نيروي وري بهره

، خردورزي، دلسوزي،)بهزيستي ذهني(توكل، حب، شادماني هاي  آوري؛ سازهبيني و تابخوش
باها  احساس دلبستگي نيز بعنوان ابعاد رفتار سازماني مثبت در نظر گرفته شده اند، كه اين سازه

نامه ريزي و آماده سازي، ايجاد محيط يادگيري مناسب،يادگيري شامل بر - فرايندهاي ياددهي 

1. CHOSE
2. Danielson
3. Wilson et all
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اي رابطه دارند، عالوه بر اين در پژوهش حاضر به مفهوم آموزش، ايفاي مسئوليتهاي حرفه
جامع و با تفكر سيستمي با در نظر  صورت بهمعلمان با رويكرد رفتار سازماني مثبت  وري بهره

  .يادگيري و برونداد پرداخته شده است-ي درونداد، فرايندهاي ياددههاي  گرفتن مقوله
آيا سازه مركزي سرمايه روانشناختي مثبت نوظهور اند  ، تحقيق كرده)2008( 1باكر و شافلي

با استفاده . كندكاركنان بازي ميهاي  يك نقش ميانجي را در ايجاد جو حمايتي سازماني با خروجي
انشناختي كاركنان بطور مثبتي با عملكرد، رضايت از سه نمونه متنوع، نتايج نشان داد كه سرمايه رو

در پژوهش ]. 2[و تعهد مرتبط هستند و اين كه جو حمايتي با تعهد و رضايت كاركنان مرتبط است 
توكل، هاي  خوش بيني، اميدواري، تاب آوري و اعتماد به نفس ؛ سازههاي  حاضر عالوه بر سازه

سوزي، احساس دلبستگي بجاي نقش ميانجي ، خردورزي، دل)بهزيستي ذهني(حب، شادماني 
كنند و بر عملكرد معلمان كه در اين پژوهش نقش  مي معلمان نقش بازي وري بهرهبعنوان درونداد 

  . شوند مي )اثربخشي و كارايي معلمان(ميانجي دارند، باعث بهبود برونداد معلمان 
ي از رفتار آنهاست، محققان در كاركنان ناش وري بهره، نتيجه گرفته است كه )2016( 2جِيمن

اين محقق در انتخاب . اُبي كاركنان را تحريك كنند تا آنها بهره ورتر باشندكه پياند  استدالل كرده
، استدالل كرده است كه )2011( 3اُبي به نقل از جيونگدلبستگي كاركنان بعنوان يك متغير پي

در پژوهش حاضر ]. 8[اُبي اندازه بگيريم پيدهد تا دلبستگي را بعنوان يك  مي اُبي اجازهمعيار پي
احساس دلبستگي به عنوان يكي از متغيرهاي نقش آفرين در كنار متغيرهاي ديگر رفتار سازماني 

يادگيري و عملكرد معلمان، منجر  -مثبت در نظر گرفته شده است، كه با تأثير بر فرايند ياددهي 
  .گردد مي معلمان وري بهره به اثربخشي و كارايي معلمان و در نهايت باعث

-، در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه؛ خود كارآمدي معلمان مي)1391(قالئي و همكاران 

تواند عاملي براي افزايش كارآمدي دانش آموزان باشد، افزايش دلبستگي دانش آموزان در 
بودن سطح آنها در رويارويي با مشكالت و باال يا پايين هاي  فعاليتهاي كالسي و كوشش

خودكارآمدي معلمان بطور مستقيم بر ميزان رضايت شغلي آنان تأثير دارد و نيز ميزان خودكارآمدي 
در ]. 7[مثبت و قوي با ميزان نمرات پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دارد اي  در معلمان رابطه

                                                 
1. Bakker & Schaufeli 
2. Geiman 
3. Jeung 
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دلبستگي تحقيق حاضر نيز نتايج نشان داده است كه اعتماد به نفس معلم تبيين كننده احساس
.گردد مي دانش آموز در يادگيري و همچنين باعث بهبود شايستگي علمي دانش آموز

توان گفت؛ رفتار، منش و شخصيت معلم عميق ترين مي بر اساس نتايج تحقيق حاضر
توان مي بعنوان نمونه. كندرا نهادينه ميها  گذارد و ارزشتأثيرات را بر دانش آموزان به جاي مي

ني كه اعتماد به نفس بااليي دارند؛ دانش آموزاني با توانايي فردي و اجتماعي باالييگفت، معلما
تربيت خواهند كرد و زماني كه فرصتهاي مناسبي براي ايجاد روابط دوستانه و صميمانه در مدرسه
بين معلمان ايجاد شود، فضايي دوستانه و صميمانه در كالس درس ايجاد خواهد شد و زماني كه

ن از سطح بااليي از توكل به خداوند برخوردارند، دانش آموزان را بيشتر به تقواي الهي ومعلما
.سازند مي ارزشهاي اخالقي رهنمون

وريتوان در نقشي كه آنها بر عملكرد و بهره مي اهميت متغيرهاي رفتار سازماني مثبت را
ك از اعضاي سازمان از لحاظگرايي، هر يبدون وجود رويكرد مثبت. معلمان دارند، مشاهده كرد
شوند كه به نحوي در انجام وظايف و عملكرد آنهاها و كمبودهايي ميجسمي و روحي دچار كاستي

دخالت دارد و اين امر خود اثربخشي و كارايي معلمان را كه جهت تحقق اهداف عاليه سازمان مورد
.كندنظر است، دچار اختالل مي

و رسالت خود، تعليم و تربيت متخصصين آينده درجه اول هر چنانچه معلمان بنا به اهداف
جامعه را بر عهده دارند، نتوانند در شرايطي كامالً بهره ور باشند و به دور از مشكالت و تنگناها به

باها  حيات و فعاليت اثربخش خود ادامه دهند، بدون شك بسياري از محصوالت اين سازمان
شوند و به عنوان درونداد ساير مي كيفيت وارد نظام اجتماعيپاييني از هاي  درجات و رتبه

با نبود معلمان بهره. آورند مي سياسي پديد -در آينده مشكالت بسيار جدي اجتماعي ها  سازمان
رغم صرفها و كاركردهاي روزمره عليور، وزارت آموزش و پرورش از انجام يك سري فعاليت

وها  شود و در جهت تحقق هدف مي اين وزارتخانه محروم هنگفت مادي و انساني درهاي  هزينه
.رود مي شود و ضرورت ادامه فعاليت آن زير سؤال مي رسالت عالي خود با مشكالتي روبه رو

محوله را به نحو مطلوب تري به انجام رساندههاي  بنابراين براي اين كه مدارس بتوانند نقش
توانمند و مؤثر و كارا برخوردار بوده و اين معلمان نيز به نوبهو بهبود بخشند، ناگزير بايد از معلمان 

ياددهي برخوردار باشند و -خود جهت بهره ور بودن بايد از عملكرد مناسبي در فرايند ياددهي 
شود، عوامل شناختي و رفتاري، رفتار مي يكي از عوامل مهمي كه باعث بهبود عملكرد معلمان

.سازماني مثبت است
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  :شود  مي تحقيق پيشنهادهاي  يافته بر اساس
نهادهاي سياست گذار در حوزه مديريت منابع انساني وزارت آموزش و پرورش، در تبيين و -

هاي جذب، آموزش، توسعه و نگهداشت منابع انساني، بهها و رويهها، سياستتصويب خط مشي
شناسايي و توسعه آنها زمينهويژگيهاي حالت گونه روانشناختي توجه خاصي داشته باشند، تا با 

.منابع انساني فراهم آيد وري بهرهارتقاء عملكرد و 
بخش مهمي از كاركرد معلم پرداختن به جنبه اخالقي، تربيتي و اعتقادي دانش آموزان -

.است كه بايستي مورد توجه جدي آنان قرار گيرد
لمي بعنوان يكي ازويژگيهاي حالت گونه روانشناختي براي متقاضيان استخدام مع-
آموزش و مداخالت خُرد روانشناختيهاي  تأثير گذار در نظر گرفته شود تا در هزينههاي  شاخص

روانشناسي با رويكرد مداخالت خُرد روانشناختي، برايهاي  صرفه جويي شود و عالوه بر آن كارگاه
.حي و برگزار گرددبهبود ويژگيهاي حالت گونه روانشناختي شناسايي شده، براي معلمان طرا

فرايندهايهاي  و شاخصها  ضمن خدمت كاربردي با محوريت شناسايي مؤلفههاي  دوره -
عملياتي عملكرد وهاي  يادگيري و اثربخشي براي معلمان برگزار گردد، تا آنها با جنبه –ياددهي 

.اهداف خود بطور دقيق آشنا شوند
يادگيري بعنوان –يندهاي ياددهي شناسايي شده ي فراهاي  و شاخصها  از مؤلفه-
.ارزيابي عملكرد ساليانه معلمان استفاده گرددهاي  شاخص
وري بهرهشناسايي شده بعد اثربخشي و كارايي براي اندازه گيري عملياتي هاي  از شاخص -

.معلمان استفاده گردد
نداد مدل بدستشود كه در تحقيقات آينده تفاوت ابعاد درونداد، فرآيند و برو مي پيشنهاد -

مختلف كشور بررسي گردند يا به تعبيري تأثير فرهنگ در اين ابعاد بررسيهاي  آمده در فرهنگ
.شود

در اين تحقيق معلمان بعنوان جامعه هدف مورد بررسي قرار گرفتند، در تحقيقات آينده -
ين و مشاورانگردد كارمندان ديگر وزارت آموزش و پرورش از قبيل مديران، معاون مي پيشنهاد

.مدارس و كارمندان ستادي ادارات آموزش و پرورش نيز مورد توجه قرار گيرند
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