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 چکیده 
نوع پدیدارشناسی است. جامعهه ممهار ش شهامل ک یهه شناسی مورداستفاده در این مطالعه کیفی از روش

هها امها از زن و مهرد شهامل بود که تعداد من 69-69مباد در سال تحصی ی مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم

برا  انتخاب سایر افراد از  گیر  هدفمند برا  انتخاب نفر اول ونفر بودند. در این پژوهش از روش نمونه 241

 نفهر تعیهین شهد. 12شهونده و بها توجهه بهه روش اشه اعش تعهداد افهراد مصا  ه فاده شدفن گ وله برفی است

ابهاار  .بودنهداسهتان لرسهتان  وپرورشممهوزشمهدارس  باسابقهمجرب و  مدیراننفر از  12کنندگان مشارکت

فاده ها از روش تح یهل محتهوا اسهت  نیمه ساختاریافته بود و جهت تح یل دادهمور  اطالماتش مصا  هجمع

استخراج شهدند   دارمعنیش مفاهیا و م ارات هامصا  هابتدا با مرور و بازنگر  متن  هایافتهدر تح یل  گردید.

 (موامل سهازمانی و موامهل فهرد )مؤلفه  1نشان داد که  هایافته شو کدگذار  وتح یلتجایهدر مر  ه بعد از 

بهر اسهاس  مباد دارد. بر این اساسش محققیی شهر خرمرا بر توانمندساز  مدیران مدارس ابتدا تأثیربیشترین 

وتح یل  اصل از مصا  هش الگو  توانمندساز  را ارائهه   توانمندساز  و تجایهم انی نظر  تحقیقش پیشینه

 نمود.
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 همقدم
 کنندههماهنگصا ب مقل و  منوانهبسایر منابع سازمانی  برخالفنیرو  انسانی  زمنجاکها  

 هسهتشسهازمان  ور بههرهمامل در افهاایش و کهاهش  ترینمهاو  شودمیسایر موامل شناخته 

 ,Allah vardi) داشتباید توجه خاصی به من م ذول  برخوردار بوده و ا ویژهاز جایگاه  بنابراین

پهیش رو  منهابع  هها لشچاو  تبرا  رفع این مشهکال .(& Farah Abadi Sajadiش 2009:78

ش مدم شناخت نیهاز کارکنهانش گیر تصمیاش هرم ماهر وانسانی از ق یل کم ود نیرو  کار متعهد 

و فهراها موردن وعهعیتی  (Hashemi & Pour Aminzad, 2011:4) سهبمنا  برنامههن هود 

بحث جدید  با افرادش  استعدادها سازمان از داناییش مهارتش تجربه و  ور بهره داکثر  منظوربه

موعهوع  هوزه مهدیریت  تریننویدبخشو  ترینمهابه  سرمتبهمطرح که  2منوان توانمندساز 

توانمندساز  فرایند توسهعه اسهتش فراینهد  کهه  .(Van, 2005)شده است ت دیلمنابع انسانی 

شهود می بامث افاایش توان کارکنان برا   ل مشکل ارتقا  بینش سیاسی و اجتمامی کارکنان

سازد تها موامهل محیطهی را شناسهایی کننهد و تحهت کنتهرل خهود درمورنهد. منان را قادر می و

(Cartwright, 2002) انسهههانی اسهههت. بنهههابراین در  تیغابههههنههها ر توانمندسهههاز  مفهومی

گذار  و راه ردها  مم ی نا ر به من باید با تفکیک میهان ابهاار و غایهتش مصهادیقی را سیاست

ش در 1رابینها د.ها  فرد منجر شوبهروز  انسان و فع یت یافتن توان غایتبهگذار  کرد که هدف

ها  تفویض اختیارش ره ر  تحولیش تشویق به خود مدیریتی و.....را منجر مطالعات خود استراتژ 

 .(Robbins, 1999)داندمیبه توانمندساز  کارکنان 

نیسهت. به هود  پهذیرکانامبدون مدیریت صحیحش درسهت و توانمنهد  وپرورشمموزشبه ود 

به  دهیشکلدر  هاتالششرایط کارش افاایش رعایت و ایمنی خاطر کارکنان و هماهنگ ساختن 

تقویت رو یه کارکنهان و ممهادگی بهرا   درنتیجهامکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف و 

ان مهدارس و های  مهدیر ازجم هبالقوه دانش مموزان  استعدادها  نومور شکوفاییش خالقیت و 

وپرورش صهورت تحقیقهات زیهاد  در خصهوا ناکارممهد  ممهوزش(. Behrangi, 2008)است 

شهود ازجم هه ناکارممهد  مهدیران گرفته استش موامل زیاد  بامث ناکارممد  نظام مموزشی می

ا (ش مهدم پویهایی در اسهتانی و منطقهه وپرورش )اما از ستاد شویژه در سطح ادارات مموزشبه

  ج ب مشارکت اولیا و مع مان بهرا  اداره بهتهر مهدارسش ویژه درزمینهها بهزشگاهمدیریت ممو

کها  هها و مم کردههاشهاش روشهاش طرحناکارممد  نظام کنترلش نظارت و ارزشیابی م می از برنامه

ها  درسی موجودش به م ت م تنی ن ودن بر نتایج تحقیقهات م مهی و مهدم اثربخش بودن برنامه

                                                             
1. Empowerment    

2. Robbins           
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از سو  دیگهر مهدارس در ایرانشنسه ت بهه . (Hajj Frosh, 2013)انش و فناور  روز انط اق باد

ازجم ههه تفههاوت در نقههش مههدیر (سههازمانی متفههاوتی   هههایژگههیوشدارا  هاسههازمانسههایر 

درواقهع در ایرانشنگهاه .باشهندیمه)و  ههایابیارزشهمدرسهشتدارکات و امکانهات در اختیارشسه ک 

زیهاد  بهین سهازمان مدرسهه بها سهایر   ههاتفاوتداشهته و سازمانی ععیفی به مدارس وجود 

ین ههر فراینهد  کهه موجهب ارتقها  ابرابنه (.Hajipour Abai, 2017). وجهود دارد  هاسازمان

مسهتقیا در  طوربههتوانمند  نیرو  انسانی گرددش فرایند  سرمایه افهاا اسهت کهه نتیجهه من 

 مهدیریت ومموزش ابتدایی  ویژهبهموزشی م ها سازمانشود. یمکیفیت و کمیت خدمات نمودار 

اسهت.  تأثیرگذارنهاد  فراگیرش پویا و  وپرورشمموزشمن از اهمیت بسیار  برخوردار استش زیرا 

خالقیهههتش شهههکوفایی و بهههروز   رو یههههو اههههداف من ارتقههها   ههههافعالیتماهیهههت 

 Document and charter of reforming the country's education)هسهتو...استعدادها

system, 2003:76) 
که در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور انجام  Suri et al( 2015)در پژوهشی

دادندش دریافتندش کارکنانی که بیشتر مورد مایت سازمانی قرار گیرندش توانهایی کنتهرل تیییهرات 

 (2014) ن هال دارد.هها را بهه دمحیطی رادارنهد و تیییهرات مخت ه  سهازمانی توانمندسهاز  من

Karimi et al  در پژوهشی که باهدف بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندساز  کارکنهان در

بهین سهاختار سهازمانی و  %69شرکت برق منطقه مبیک انجام دادندش دریافتند کهه بها اطمینهان 

 تهأثیرمنهوان  نامه خهود بهادر پایان Fouladi (2014) توانمندساز  رابطه معنادار  وجود دارد.

مث ت و معنادار موامل  تأثیرمدیریت توانمندساز  کارکنان بانک م ت نشانگر  موامل سازمانی بر

در پژوهشی که انجام داد به ایهن  Shaemi (2013) سازمانی بر رو  توانمندساز  کارکنان است.

. بها افهاایش   معنادار  بین توانمندساز  بافرهنگ سهازمانی وجهود داردنتیجه رسید که رابطه

در پژوهش خهود  Hosseini (2013) سازمانی میاان توانمند  شی ی رو به افاایش است.فرهنگ

نیهرو  انسهانی در معاونهت توسهعه وزارت  توانمندساز بر  مؤثربا منوان بررسی موامل سازمانی 

  وجود کارکنان با موامل سازمانی رابطه معنادار توانمندساز جهاد کشاورز  نشان داد که بین 

)درون سهازمان (  مهؤثرموامهل  تهأثیردر پژوهش خهود بها منهوان  Giorian et al( 2013) دارد.

رسهیدند کهه بهین  جههینتکارکنان بانک کشاورز  بهه ایهن  توانمندساز ساختار  و رفتار  بر 

 (2004)کارکنان با ک یه موامهل سهازمانی ارت هاع معنهادار وجهود دارد . پهژوهش  توانمندساز 

Abdullahi   کارشناسان ستاد  وزارت م هوم ش تحقیقهات و  توانمندساز با منوان طرا ی الگو

ش  شهناختیروانکارشناسان بهر اسهاس ابعهاد توانمندسهاز   ها تواناییفناور  به بررسی میاان 
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 شهناختیروانطرا هی الگهو  توانمندسهاز   درنهایهتتواناساز  و  سازوکارها مشخص کردن 

 ه است .برا  کارکنان پرداخت

به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه دسترسهی بهه اطالمهات  Miri et al (2010)در پژوهش خود  

را تنهها نهومی  توانمندساز  Buon & Lauler (2001)دارد .  توانمندساز را بر  تأثیربیشترین 

.در مدل توانمندسهاز  بهاون و  دانندمیراه رد در سهیا کردن هر چه بیشتر کارکنان در قدرت 

بهه (1222) 2موسسهه گهائو .کنهدیمایفا   ریگایتصمدسترسی به اطالمات نقشی مها در الولر 

انسهانی ش   هیسهرماامور دولتی سنا  ممریکها پژوهشهی را تحهت منهوان   تهیکمنمایندگی از 

اقداماتی را که به توانمندساز  کارکنان منجر گردیده ش اجرا کرد . این موسسه نتیجهه مطالعهات 

کارکنان ارائهه کهرد . و معتقهد اسهت توجهه بهه  توانمندساز گام اساسی برا  خود را در شش 

  Thomas کنهدیمه ترمسانکارکنان و درگیر کردن منان در امور اجرایی ش تیییر را  توانمندساز 

 &Volthaus  1 ارائه کرده بودند بسط و گسترش  2692روش ک ی را که کانگر و کاننگو در سال

 موردتوجهه  چندبعهدسهاختار    منالهبهند که توانمندساز  بهتر است دادند و پیشنهاد کرد

قرار گیرد . این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود از توانمندسهاز  کارکنهان بهه تح یهل ابعهاد 

. بر ط ق نظر  اندپرداختهش انتخاب ش شایستگی و معنادار بودن  تأثیررگانه توانمندساز  یعنی اچه

تا سطوح باالیی از  شوندیمترکیب  باهاح باال  چهار بعد توانمندساز  توماس و ولتهاوس سطو

 Thomas andکهار  ایجهاد شهود)  رفتارههاو پایهدار    ریپهذانعطافانرژ  ش ابتکار ممهل ش 

Volthaus, 1990:667 .)  بهه توانهایی نظهام مموزشهی و توانمندسهاز  مهدیران و  ههام تمینده

در  ور بههرهر بسهتگی دارد. لهذا اولویهت اول بهرا  افهاایش مع مان در تربیت فرزندان من کشو

مطالعهات صهورت . اسهتبه توانمندساز  مدیران و مع مان در مهدارس  جان ههمهمدرسهش توجه 

شهوند. دهد که افراد توانمند سرمایه بارگی برا  سازمان و مدیریت محسوب میگرفته نشان می

ند و توانایی تطابق با تیییرات برونی و درونهی سهازمان اطمینان هستها خود راه ر و قابلزیرا من

 برند.رادارندش پذیرا  یادگیر  هستند و از مشارکت در امور لذت می

توانههد در تههدوین مههدلی جهههت کمههک بههه نتههایج  اصههل از اجههرا  ایههن پههژوهش می     

ر ایهن پهژوهش که د یسؤاالتتوانمندساز  مدیران مدارس ابتدایی مورداستفاده قرار گیرد و لذا 

  هامؤلفهشودش من است که: مدل توانمندساز  مدیران مدارس ابتدایی چگونه است؟ مطرح می

مدیران مدارس ابتدایی  توانمندساز   هانهیشیپ؟ اندکدممدارس ابتدایی مدیران  توانمندساز 

 کدامند؟  

                                                             
  Gao .2 

 Thomas and Volthaus 3.  
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 روش

انمندساز  مدیران مدارس منظور دستیابی به الگویی جامع در رابطه با تودر این تحقیق به  

شده است. جامعه ممهار  تحقیهق پرداز  پدیدارشناسی استفادهابتدایی از استراتژ  کیفی نظریه

هها بود که تعهداد من 69-69 مباد در سال تحصی یشامل ک یه مدیران مدارس ابتدایی شهر خرم

  هدفمند برا  انتخاب گیرنفر بودند. در این پژوهش از روش نمونه 241اما از زن و مرد شامل 

انتخاب سایر افراد از فن گ وله برفی استفاده شد و معیار ورود افهراد بهه مطالعههش   و برانفر اول 

صهورت مهدم  کنندگان در طول مطالعه اجهازه داشهتند کهه درها بود. شرکتسابقه مدیریتی من

ها درروش تحقیهق ادهمور  و تح یل دتمایل به همکار  در پژوهش از مطالعه خارج شوند. جمع

هاش مصا  ه نیمهه سهاختاریافته مور  دادهزمان بود. روش اص ی جمعصورت مداوم و هاکیفی به

کند که تجربیات خود را در مورد پدیده تحت کنندگان فراها میبود و این امکان را برا  شرکت

ههت عه ط کنندگان جق هل از شهروع مصها  ه از شهرکت طور کامهل توعهیح دهنهد.بررسی به

ها شرح داده شدش همچنین در مورد محرمانه ها اجازه گرفته شد و هدف تحقیق برا  منمصا  ه

تهدریج بودن اطالمات به منان اطمینان داده شد. ج سات مصا  ه ابتدا با سؤاالت ک ی مغهاز و به

هها  یافهت. طهول مهدت مصها  هها با سؤاالت ژرف کاو و پیگیر ادامه میبر اساس تح یل داده

کنندگان متییر بود. پس از انجهام دقیقه بر اساس  وص ه و تحمل شرکت 42-49شده بین انجام

نظر   اصل شدش اما جههت اطمینهان بیشهتر  2  ممیق و نیمه ساختاریافتهش اش اعمصا  ه 29

ر ها در پژوهش کیفی الزمه کاکه ث ت فور  دادهنفر ادامه یافت. با توجه به این 12ها تا مصا  ه

صهورت ک مهه بهه ک مهه ها پهس از چنهدین بهار گهوش کهردن بهمحققین استش متن مصها  ه

وتح یل قرار گیرد. در ایهن مطالعهه از روش تح یهل محتهوا بهرا  نویس شد تا تحت تجایهدست

و  3ش کدگهذار  محهور 1اند از کدگذار  بازشده است که به ترتیب م ارتها استفادهتح یل داده

 .4کدگذار  گاینشی

                                                             
1. Saturation 

2. Open coding 

3. Axial coding 

4. Selective coding 
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ش 2(باورپهذیر )موثهق بهودن و امت هار ) روایی و پایایی مطالعه  اعر ریشه در چهار محهور  

و تائید پذیر ( داشت. برا  دستیابی به هر یک از این معیارههاش  3پذیر ش اطمینان1پذیر انتقال

 کارها  زیر انجام گرفت.

تهن از اسهتادان گهروه  صرف زمان کافی برا  پژوهشش تائید فرایند پژوهش توسهط دو اعتبار: 

اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگهذاران بها اسهتفاده از دو کدگهذار  م وم تربیتی دانشگاه لرستانش

 دیگر برا  کدگذار  چند نمونه مصا  ه.

کسب نظهر و تائیهد چنهد مهدیر کهه در پهژوهش مشهارکت نداشهتند در مهورد  پذیری:انتقال 

 ها  پژوهش.یافته

هها  بردار  در تمهامی گامع ط تمامی جاییات پژوهش و یادداشهتث ت و  پذیری:اطمینان 

 کار.

 ها  پژوهش و مستندات در فرایند پژوهش.مستندساز  و  فظ تمامی گام تائید پذیری:
 
 
 
 

 

 هایافته

مدل توانمندساز  مدیران مدارس ابتدایی چگونهه  پرسش ک ی در این پژوهش من بود که  

 باسابقهنفر از مدیران مجرب و  12  هدفمند با   کیفی مصا  ههامور  یافتهاست؟ برا  جمع

ها وتح یل مصها  هممده از تجایهدستها  بهداده مباد صورت پذیرفت.مدارس ابتدایی شهر خرم

مقولهه محهور   1و  مقوله ممهده 9 کدباز 34پیرامون توانمندساز  مدیران مدارس ابتدایی در 

 شده است.نشان داده 2مور  شد که در جدول جمع (انی)شامل موامل فرد  و موامل سازم

 

 
 
 
 

                                                             
5. Credibility 

5.Transferability 

6. Dependability 
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 های کیفیشده از دادهمفاهیم، مقوالت محور و مقوله انتخابی استخراج . (1شماره ) جدول

 
 

 کدها  انتخابی کدها  محور )فراوانی( کدها  باز

( دسترسی مسان بهه پ2ایجاد انگیاش در مدیران )
( 24نجههام امههور )جهههت ا ازیههموردناطالمههات سههازمانی 

( مدم جابجایی 29( امنیت شی ی )21بازخورد مم کرد )

 (9( نظارت )29مموزش ) (29مکرر مدیر )

 مدیریتی  هایژگیو

 

 

 موامل سازمانی

( 24مدم تمرکا قدرت در سطح سازمان مموزشهی )

( سهادگی سهاختار 21  سهاختار سهازمان )ریپذانعطاف
(ش 26ان )(ش دادن مزاد  ممههل بههه مههدیر21سههازمانی )

(ش مشارکت دادن مدیر در انجام بهتر 29) اریاختتفویض 

 (24(ش تناسب مسئولیت و اختیار )29امور )

سهههههاختار 
 سازمانی

 شأن(  مایت از 22وجود فضا  مشارکت جویانه )

  ههاتیمأمور( مگهاهی از اههداف و 29)و منالت مدیر 

( عابطه مدار  و پرهیا از رابطه مدار  در 21سازمان )
 (21) ندهایفراو  هاروش  سازنهیبه( 24تصاب مدیر )ان

 

 فرهنگ سازمان

( 29توجه به منابع مالیش فیایکی و بودجه مدارس )

( 29امکان دسترسی مسان مدیران به منابع و م اومات )

( دادن پهاداش و 12توجه به  قوق و ماایها  مهدیران )
 (29قدردانی از مدیرانی )

منههابع مههاد  و مههالی 

 سازمان

( قاب یهت 21)( صهداقت و صهمیمیت 24قاطعیت )

( ا ساس امتماد به 9) نفسامتمادبه( 21)انعطاف مدیر 

( چالش پهذیر بهودن 9( داشتن رو یه نومور  )7)افراد 
 (3( مشنایی با م ا روانشناسی )4)

  ههههههههایژگهههههههیو
 شناختیروان

 موامل فرد 

دانایی و توانایی مدیر در انجام دادن و ای  خهاا 
( 29  ره هر  و روابهط انسهانی )هامهارتکسب ( 21)

 (21  ازمان )هایدگیچیپدرک 

 

ا ها   رفهمهارت  

 

34 9 1 
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 های کیفیاساس داده مدل پیشنهادی تحقیق بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مدل پیشنهادی پژوهش. 1 شکل

 

 یریگجهینتبحث و 

نفر از مدیران مجرب مدارس ابتهدایی شههر  12ها با مور  دادهدر این پژوهشش برا  جمع  

  نیمهه سهاختاریافته صهورت مباد در جو  کامالً دوستانه و با مشارکت فعال افرادش مصا  هخرم

اسهتخراج شهد.  ها پیرامون توانمندساز  دو مؤلفه مهانوشتهوتح یل متن دستاز تجایهگرفت. 

 شش داده و نیا جن ه تح ی ی داشهته باشهد.ک یه مقوالت و م ا ث را پو تواندهایی که میمؤلفه

مفهوم راه ردها  مدیریتیش ساختار سهازمانیش موامهل  موامل سازمانی که خود برگرفته از چهار

اقتصههاد  و محههیط فرهنگههی اسههت یکههی از موامههل مههؤثر بههر توانمندسههاز  اسههت کههه تمههام 

 تحقیقاتاین یافته با  اند.کردهکنندگان به من اشارهمشارکت
 Giorian et al (2013)( ،2013)Hosseini ،(2014) Fuladi( ،2007)Abtahi & Abbasi 

(،2004 )Abdullahi  (2010) و Miri راستا است. تمامی این پژوهشگران دریافتند کهه بهین ها

موامهل سهازمانی  و توانمندساز  کارکنان با ک یه موامل سازمانی ارت اع معنهادار  وجهود دارد 

 شود.موجب خودکار ممد  یا قدرت شخصی می

ها توجه الزم و کافی مباد باید به این مؤلفهاین بدان معناست که در مدارس ابتدایی شهر خرم

شهوندگان بهه ایهن ها  مصا  هشود تا مدیران به کارایی الزم دست یابند. ولی با توجه به گفتهه

تهوان در   این مسهئ ه را میشود اما کافی نیست. ریشهزم میمباد توجه الها در شهر خرممؤلفه

ت ع من مموزشی کم ود بودجه و  اکا بودن جو س س ه مرات ی بر مدارس ایران نس ت داد که به

 توانمندسازی

 راه ردها  مدیریتی

شناختیها  روانویژگی ا ها   رفهویژگی   

 موامل فرهنگی
 موامل اقتصاد 

 موامل سازمانی

 

 موامل فرد 

ها  ساختار ویژگی  



  1 9911بهار  اول، شماره، هشتمدوره                                                              فصلنامه علمی مدیریت مدرسه                  

انداز و گیهرد و مهدیران خهود نقشهی در تعیهین اههدافش چشهابرا  ارتقا  مدیران صورت نمی

هداف مموزشی مدرسه و دانش مموزان ندارند. مدیران مأموریت مدرسه  تی در راستا  پیش رد ا

باشهند. درواقهع ها  صادره از مدیران سطوح باال  نظام مموزشی میم ام به رمایت دستورالعمل

کار شدیدش مدم انعطاف در برابر تیییهرات هایی چون تمرکاش تقسیانومی ساختار سنتی با ویژگی

مباد  اکا است که هر نوع پویایی را از مهدیران ممحیطش کنترل محیط بر نظام مموزشی شهر خر

در  ال  اعرش مدم تمرکا  ا  برا  افاایش کارایی و توانمند  خود ندارند.گیرد و منان انگیاهمی

 ,Saki)میهدها  اصه ی کارممهد  مهدارس بهه شهمار میو میل به خودگردانی یکی از مشخصه

سهنجی ندارند تا بها بررسهی شهرایط و امکان طورک ی مدیریت مزاد  ممل الزم رابه (.2003:43

نهاموفق نظهام   هاتجربهه برهیهبها تک کارگیرند.ها  خود و همکاران را بهها و نومور بتواند ایده

و اجهرا    گذاراسهتیسایران در انجام اقدامات اصال ی و نیا شواهد موجهودش  وپرورشمموزش

 )دناموفق توصی  کر توانیمدیریت مدرسه را معطوف به توسعه و به ود م  هابرنامهو  هاطرح

(Hossein Gholizadeh, 2012)  از طرف دیگر استان لرستانش استان محرومهی اسهت و در ایهن

شهوندگان بیشهتر گیرد. با توجه به بیانهات مصا  هها  مردمی بسیار کا صورت میاستان کمک

همچنین به دلیهل کم هود بودجهه  مدارس از تجهیاات و امکانات رفاهی بسیار کمی برخوردارند.

دارند. همین امر بامهث کهاهش کهارایی در مهدیران  بیشتر مدیران ازنظر مالی ا ساس نارعایتی

ها شود. عهابطهها بر اساس سیاست و رابطه انجام میاکثر فعالیت مبادخرمدر شهرستان  شود.می

یکهدیگر را رقیب  ثر مدیران خوددهند. اکها اهمیت میشود و بیشتر به رابطهدر نظر گرفته نمی

کننهده و نظام مموزشی دارا  فرهنگ  امی و تقویت کنند پندارند و با یکدیگر همکار  نمیمی

م ههل کامیههابی و یهها شکسههت سههازمان پههیتههوان بههه نیسههت. بهها بررسههی فرهنههگ سههازمان می

 .(Harrabadi Farahani, 2005)برد

دهد. موامل سازمانی یکهی رش و جامعه نشان میوپرواین مؤلفه نقطه قوتی را برا  مموزش  

وپرورش است. اگهر سهازمان بهه کسب موفقیت و مینده مموزش  شده درزمینهاز موامل شناخته

مشکالت کارکنان توجه کنندش در برابهر مسهائل و مشهکالت فهرد  و سهازمانی از منهان  مایهت 

هها تواننهد در منهها باشهندش میی ان منها را بپذیرند و باالخره  امی و پشهتنمایندش انتقادات من

هها شهوند. گرمی و اطمینان را به وجود مورنهد و درنهایهت موجهب توانمندسهاز  مننومی پشت

نگرش و نوع تفکر فرد نس ت به خود و محیطش است.  تأثیرطورک ی رفتار و اممال افراد تحت به

منوان مناصهر ارزشهمند و در من بهه ا  باشد که افراد خود راگونهکه محیط سازمان بهدرصورتی

مها سازمانی ب ینند این نگرش منجر به به ود مم کرد و افاایش سطح سهازگار  فهرد در درون 

 شود.سازمان می
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کنندگان ابراز کردندش افراد  که داوط ب اخذ پسهت مهدیریت مهدارس تعداد  از مشارکت  

هها  مهدیریت مهارت بایهد بها اشهته باشهد وشوندش باید انگیاه و مالقه به کار در مدرسه را دمی

ها  مموزشی را دارا باشند. این ها و  وزهمشنایی کافی داشته باشند و دانش کافی در تمام زمینه

ا  مدیران است. ایهن یافتهه بها نتهایج ها   رفهو مهارت شناختیروانها  مؤلفه شامل ویژگی

ها  شخصیتی و توانمندساز  رابطه ژگیکه نشان داد بین وی Mansoori khah (2014)تحقیق 

م تنهی بهر  Arshadi (2016)و از طرفهی بها مطالعهات  معنادار  وجود نداردش در تناقض اسهت 

راستا است. همچنین ایهن ها  شخصیتی و توانمندساز  رابطه وجود دارد هاکه بین ویژگیاین

هها  که نشهان داد مهارت Karimi (2008)و پژوهش  Almasi (2013)یافته با نتایج تحقیقات 

مدیریتی مخصوصاً مهارت در برقرار  روابهط انسهانی بیشهترین نقهش را در توانمندسهاز  داردش 

رسهیا کهه سهاختارها  شوندگان بهه ایهن نتیجهه میها  مصا  هبا توجه به گفته همسو است.

شهده تخابمباد بامث شده است که برخهی مهدیران اندر شهر خرم سنتی  اکا بر تعیین مدیران

ها  شخصیتی انتخاب شوند و فاقد  االت رو هی و گونه مزمون روانشناسی و مزمودنبدون هیچ

باشند. اگر نوع شخصیت بها شهیل همخهوانی داشهته باشهد فهرد در جسمی مناسب مدیریت می

ها  شخصهیتی بنابراین مدیرانی که دارا  ویژگی .بودتر خواهد مم کرد سازمانی خود نیا موفق

از طرف دیگهر بهه دلیهل مهدم  تر هستند.باشند در پست خود و افاایش کاراییش موفق تیمدیری

 باشند ا  میشوند و اکثراً فاقد مهارت  رفهانتخاب درست مدیرانش افراد باصال یت انتخاب نمی

بنابراین برا  دستیابی به اهداف سازمانش توجه به ایهن موامهل عهرورت دارد. از طهرف سهازمان 

هها و دانهش روز هایی برا  مدیران صورت گیرد تا بتوانند به مهارترورش باید مموزشوپمموزش

ترین موانهع منوان یکی از مهاها  اجرایی سازمان بهمگاهی یابند. کم ود بودجه مموزش دستگاه

ا  بهاالیی دارنهدش بنهابراین مهدیرانی کهه دانهش  رفهه .(Harrabadi Farahani, 2005)اسهت

منوان یهک مضهو توانها  سهازمانی ساس شایستگی و خود ارزشمند  بیشتر  بهکه ا ازمنجایی

  موامهل شود. بنا بر نتایج ایهن پهژوهش مؤلفهههایشان میدارندش بامث اثربخشی بیشتر فعالیت

امید است که نتهایج ایهن  مباد دارد.سازمانی بیشترین نقش را در توانمندساز  مدیران شهر خرم

 وپرورش قرار گیرد.ن و مدیران مموزشتحقیق موردتوجه مسئوال

 

 هاپیشنهاد  
شده در ایهن پهژوهش پیشهنهادهایی را بهرا  برنامهه ریهاان و مسهئوالن ها  انجامبررسی  

وپرورش دارد: با استفاده از اهرم اقتصاد  از ق یل مسکنش امکانات رفاهیش برقرار  ارت اع مموزش

تشهویقی بهرا  مهدیران و همچنهین افهاایش مناسب بین  جا کار  و  ق مدیریتش مرخصی 
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امت ارات مدارس جهت تهأمین عهروریات مموزشهی و پرورشهی در مهدارس انگیهاه بیشهتر  در 

مدیران ایجاد کنند. از تعویض و جابجایی مکرر مدیران ج وگیر  شود. جهت تشهویق نیروهها  

رات بیشتر  به منان واگذار ها اختیاتوانمند به ق ول پست مدیریت و استفاده کارممد و مؤثر از من

منوان شهناس و افهراد موفهق بههگونه باندباز  در سهازمان صهرفاً افهراد و یفهبدون هیچ .نمایند

 مدیران سامی معرفی شوند تا این امر بامث تشویق سایرین گردد.
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