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 چکیذه

 یارجتاط رُتؼ یىٌانػَ ةؼرؿ یًُغف ا ةؼاٌگیؽجؼیً ىتاصخ ؿازىاٌی اؿث. فةضخ رُتؼی یکی از چان اىؼوزه

 یًةّد. زاىػَ ىّرد ٌظؼ ا 98-97 یهیجضن در ؿال زن اةحغاییىػهيان  یةا جّاٌيٍغؿاز یؼانىغ گؼای جضّل

 3ٌفؼ در ىٌٍلَ  335ُيان ىغارس ةَ جػغاد  زنٌفؼ و ىػهيان  24ةَ جػغاد  زن یؼانقاىم ُيَ ىغ یقجضل

 یؼیگ ىضغود ةّدن صسو ةَ روش ٌيٌَّ یمةَ دن یؼانةّدٌغ. صسو ٌيٌَّ از ىغ نآىّزش و پؼورش قِؼ جِؼا

 یجنادف یؼیگ ةَ روش ٌيٌَّو  یغگؼد ییًٌفؼ جػ 185و صسو ٌيٌَّ ىػهيان ةؼاؿاس زغول ىّرگان  یؿؼقيار

 یگؼا جضّل یرُتؼای  گّیَ 20اؿحاٌغارد  یُا ىَاز پؼؿكٍا ُا داده یآور ىٍظّر زيع ؿاده اٌحعاب قغٌغ. ةَ

ای نیکؼجی  از ًیف پٍر گؽیٍَ( 1995) یحؼزاؿپؼ یجّاٌيٍغؿازای  گّیَ 19( و پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد 2006) سةا

 ،یآىّزق یؼیثىغصّزه  یغاؿاجاز ده ٌفؼ  ییغُا پؾ جا پؼؿكٍاىَ ییو ىضحّا یمّر یی. روایغاؿحفاده گؼد

ُا از  داده یمو جضه یَىٍظّر جسؽ ةَ. یغىضاؿتَ گؼد 90/0 یًّر کهَ کؼوٌتاخ ة یآنفا یقًؼاز ٌیؽ ُا  آن یاییپا

 یك ُؼ و ىغیؼان یگؼاجضّل یؿتك رُتؼ یًٌكان داد کَ ة ُایافحَ اؿحفاده قغ. یؼؿّنپ یآزىّن ُيتـحگ

( ةا یو ىالصظات فؼد ةعف انِام یؽشاٌگ ی،ذٍُ یبجؼغ ی،آرىاٌ یرفحارُا ی،آرىاٌ ُای یژگیآن )و یُا از ىّنفَ

 یـحگیدر قغم، قا داری یآن )ىػٍ یُا از ىّنفَ یكجِؼان و ُؼ  3ىٌٍلَ  زن اةحغاییىػهيان  ٌيٍغؿازیجّا

گؼای  ُيچٍیً ؿتك رُتؼی جضّل دارد.وزّد  یدر قغم، صق اٌحعاب، ىّدؼ ةّدن و ىكارکث( راةٌَ ىػٍادار

گؼدد کَ  نػا ةَ ىغیؼان ىغارس جّمیَ ىیةیٍی کٍغ.  از جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیف 14جّاٌغ % ىغیؼان ىی

 .ٌيایٍغُؼ چَ ةیكحؼ فؼاُو را ةـحؼ جّاٌيٍغؿازی ىػهيان گؼا،  ُای رُتؼی جضّل ويً کـب ىِارت

 .گؼا جضّل یرُتؼ ی،رُتؼ ی،پؼورش، جّاٌيٍغؿازو  : آىّزشیذیكل واشگان
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 مقذمه. 1

ٌيّد  یاورد،اؿث کَ ُؼچَ از جّنغ ةا ظّد ة یو اٌـان ىّزّد آورد یرا اٌـان ةَ صؼکث در ى یا ُؼ زاىػَ یُا چؼخ

 ُای یانىؼُّن ُيَ زؼ ای زاىػَُؼ در  یپؼورش. پؾ جضلق ُؼ جضّن یَو ظِّر ٌعّاُغ داقث، ىگؼ در ؿا

 یػٍیدر زاىػَ،  یـحوؿ یك امهیغٍنؼ  غٍّاناؿث کَ در ذات آن، ٌلف ىػهو ةَ  یكیًآىّزش و پؼورش پ

ُای یٍغکٍغ و فؼا یؽیر ةؼٌاىَجّاٌغ ةؼای آن  ىیىػهو اؿث کَ  یًا نػااؿث.  یاجیصو اىؼی الزم کالس درس 

 قغه جضث ٌظارت و رُتؼی ظّد داقحَ ةاقغ ُای از پیف جػییً جغریؾ و یادگیؼی را ةؼای دؿحیاةی ةَ ُغف

 (.1398و ُيکاران،  ی)مفؼ

. ىػهو آیغیآن غّاىم ةَ قيار ى یًجؼ ىِو ىِو اؿث و ىػهو از یارةـ یاٌـاٌ یؼویپؼورش ٌو در آىّزش یًةٍاةؼا

 یادگیؼی یةؼا ىّكػیحی آىّزداٌف یي،کَ در آن ىض آوردیةَ وزّد ى یٌیظّد ىض یاؿث کَ ةا ىـاغ یرُتؼ

غ. ةا جّزَ ةَ رؿانث و ٌلف ىػهيان در کٍ یى یغااقحتاه و ٌاكل ظّد پ ُایآىّظحَ یمو جکي یشىٌانب و جنض

کَ ىػهيان  ییوُؼ زاىػَ اغؼاق ٌعّاُغ ةّد، اگؼ ةگّ یاٌـاٌ یؼویٌ یثّزّاٌان و جؼةرقغ اةػاد وزّد کّدکان و ٌ

 ةچِؼ جّانیو دنـّز و ىعهل، ى قایـحَ و ىٍغُـحٍغ و ةا داقحً ىػهيان غالكَ یآغاز ُؼ جضّل آىّزق ةٌلٌ

پؼرٌگ  یزقو رُتؼان آىّ یؼانٌلف ىغ یانى یً(. در ا1392 ،مفؼیرا دگؼگّن ؿاظث ) یآىّزق ُایؿازىان

 .یٍغٌيا یثُغا یثو جؼة یوجػه یةَ اُغاف اؿاؿ یغنىػهيان در رؿ یغاؿث؛ چؼاکَ ةا

کٍغ،  یى ییًةؼجؼ اىّر آن جػ یُّقيٍغاٌَ و ؿازىاٌغُ یرا رُتؼ یُؼ ؿازىان و کكّر ىّفلیثو غغم یثىّفل

و  یقغي یغیةا د یًٌّ ثیؼیىغ ُاییّهىّزّد و ارائَ ق یؼیثىغ ُاییّهق یىكکالت واكػ ینضاظ ةازٌگؼ یًةغ

 (.1387 ،ٌّراییاؿث ) یو آىّزق یفؼٍُگ ُای ؿازىان ویژه ةَ ُا ؿازىان یَکه یكؼفثپ یاتاز وؼور یعوؿ

ىٌانػاجی کَ در زىیٍَ رُتؼی اٌسام گؼفحَ، ةغون جٍاكه، ارجتاط ىـحلیو جّاٌایی و كاةهیث رُتؼی ةا غيهکؼد، 

ُا، هی، ووػیث رواٌی ىذتث، جػِغ ؿازىاٌی ىّدؼ، کاُف زاةساییدؿحان قاىم روایث قغانػيم زیؼرفحار و غکؾ

کاُف جؼك ؿازىان، ةِتّد غيهکؼد کاری، دٌتال کؼدن اُغاف ركاةحی، دؿحیاةی ةَ اُغاف، پكحکار، ىلاوىث ةیكحؼ 

 اٌغ. ٌیاز ةَ ىغیؼیث و ُغایث ؿازىان و اُيیث رُتؼیدر ةؼاةؼ اؿحؼس و ةِا دادن ةَ پیكؼفث را گؽارش کؼده

ةاقغ. رُتؼی ىّدؼ ُای آىّزقی زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف اىؼی اٌکارٌاپػیؼ ىیىٍاؿب و ظّب در ىّفلیث ؿازىان

ُای ُيَ کارکٍان ةؼای ةَ اٌسام رؿاٌغن اُغاف ؿازىان فؼاُو آورد )ىیكم و ةایغ ىـیؼی را در زِث جالش

 (. 2008، 1ةّیم

ٌكان  (1397(، ىتنؼآزاد و راُغار )1397) یؼکتیؼیى(، ا1398) یؽادهو غه یؽدیااز كتیم؛ قّاُغ پژوُكی 

-ُای پیفجّاٌٍغ اٌگیؽه ظّةی در زیؼدؿحان ظّد ایساد کٍٍغ جا ةحّاٌٍغ ةؼ چانف گؼا ىیرُتؼان جضّلکَ دُغ  ىی

گؼا ةِحؼ ةِؼه ةتؼٌغ  ُای رُتؼی جضّل روی ظّد غهتَ کٍٍغ؛ چؼاکَ ُؼچَ ىغیؼان و رُتؼان آىّزقی از ؿتك

 جّاٌٍغ کارکٍان و ىػهيان را ةؼای جضلق اُغاف ؿازىاٌی جّاٌيٍغ ؿازٌغ.  دؼجؼ ىیجؼ و ىّ راصث

کَ اىؼوز ةَ  ؿث کَ جّزَ کيی ةَ آن قغه، درصانیاُ ُا در ؿازىان ؿازهجؼیً  ةعفادؼجّاٌيٍغؿازی یکی از 

از ىٍغی  ةِؼه جّاٌيٍغؿازی، ىؽایای در ىّرد گـحؼدهُای  رغو ةضخ اىا غهی یکی از ىتاصخ روز ىتغل قغه اؿث.

                                                 
1. Mitchell & Boyle 
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دُغ کَ از  را ىی فؼمثایً و رُتؼان آىّزقی ُؼچٍغ جّاٌيٍغؿازی ةَ ىغیؼان  ةاقغ. ىیاٌغك و ٌاچیؽ ةـیار آن 

و ایساد  روشکَ راه و  رُتؼاٌیاىا ىحأؿفاٌَ ىغیؼان و  ٌيایٍغ،اؿحفاده  ىغرؿَ ىػهيانداٌف، ىِارت و جسؼةَ ُيَ 

از ًؼفی، ةضخ رُتؼی یکی از (. 1398آٍُگ،  رزماؿث ) ةـیار کوٍغ فؼٍُگ جّاٌيٍغؿازی را ةغاٌؿازی  ٌِادیٍَ

ُای اىؼوزی کَ ارجتاط ىػٍادار و ىـحلیيی ةا جضلق اُغاف ؿازىاٌی دارد. ُيچٍیً ٌیؼوی  ُای ىِو ؿازىان چانف

ی الزم در ایً راؿحا ادؼةعف ةاقٍغ کَ از جّاٌيٍغجّاٌٍغ  ُا ُـحٍغ در مّرجی ىی اٌـاٌی کَ ىّجّر ىضؼکَ ؿازىان

قِؼ جِؼان  3پؼورش ىٌٍلَ  و ًّر دكیق ةا ایً غٍّان در آىّزش از آٌسا کَ پژوُكی کَ ةَو کافی ةؼظّردار ةاقٍغ. 

گؼای  اٌسام قغه ةاقغ، وزّد ٌغارد، ىضلق ةَ دٌتال آن اؿث کَ دریاةغ آیا ارجتاط ىػٍاداری ةیً رُتؼی جضّل

  ؟جِؼان وزّد دارد 3پؼورش ىٌٍلَ  و ىّزشی آىغیؼان زن و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان زن ىغارس اةحغای

جّاٌٍغ در جضلق اُغاف ؿازىاٌی ادؼگػارجؼ  از ًؼفی، ُؼ چَ ىػهيان از جّاٌيٍغی ةیكحؼی ةؼظّردار ةاقٍغ ىی

گؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی  جّاٌغ جنّیؼ روقٍی از ارجتاط ةیً رُتؼی جضّل ةاقٍغ و از آٌسا کَ ایً جضلیق ىی

جِؼان ةَ جنّیؼ ةکكغ، اٌسام ایً پژوُف از اُيیث و  3پؼورش ىٌٍلَ  و اةحغایی آىّزش ىػهيان زن ىغارس

 گؼدد.  وؼورت ةـیار ةاالیی ةؼظّردار ىی

 مثانی نظری و پیطینه تحقیق. 1.1

گؼدد؛ زیؼا زٌغگی ازحياغی اٌـان از یىةؼٌعـحیً اٌـان  یازحياغ یزٌغگ آغازةَ  یرُتؼىّوّع  پیغایف

قغه کَ ُيّاره ةا یکغیگؼ در ارجتاط و ٌـتث ةَ یکغیگؼ جادیؼگػار ةّدٌغ،  چٍغ ٌفؼه جكکیم ىیُای دو یا  گؼوه

غٍّان رُتؼ  ًّری کَ در ایً ىیان ُؼ یك از افؼاد ٌـتث ةَ دیگؼ اغىاء از ادؼگػاری ةیكحؼی ةؼظّردار ةّد ةَ ةَ

 .ه اؿثگؼدیغدٌیای اىؼوز ؿاز پیغایف رُتؼی در  کؼد. ُيیً اىؼ آغازگؼ و زىیٍَ ایفای ٌلف ىی گؼوه

از اٌغ کَ ُؼ یك ةَ ٌّةَ ظّد از زایگاه ظّةی ةؼظّردارٌغ.  ٌظؼان جػاریف ىحػغدی از رُتؼی ارائَ داده ماصب

کَ از روی ىیم و غالكَ ةؼای دؿحیاةی ةَ ًّریرُتؼی غتارت اؿث از: غيم ادؼگػاری ةؼ افؼاد، ةَ 1ٌظؼ زؼج جؼی

 (.1381ادیً، ُای گؼوُی جالش کٍٍغ )ؿیغزّ ُغف

قٍاؿان ٌّغی از رُتؼی را کَ ةَ فؼاؿّی جتادالت ازحياغی ةیً رُتؼ و ىغاران و زاىػَداٌان، ؿیاؿثجاریط

( پیؼاىّن کاریؽىا جسهی چٍیً 1924-1947) 2اٌغ. ىٌانػات وةؼدارد، ىّرد قٍاؿایی كؼار دادهپیؼو گام ةؼىی

ةَ کار  3یً ةار جّؿي داٌكيٍغ غهّم ؿیاؿی ةَ ٌام ةؼٌؽگؼا ٌعـح(. رُتؼی جضّل1388قٍاظحی اؿث )صالزی، 

ةؼٌؽ گؼا جيایؽ كائم قغ. گؼا و غيمرفث. ةؼٌؽ اونیً کـی ةّد کَ از زٍتَ و ىفِّىی و اداراکی ةیً رُتؼی جضّل

ىٍظّر دؿحیاةی ةَ اُغاف ظّد و پیؼوان جالش َ غٍّان فؼدی کَ ةؼای غالیق و ٌیازُای پیؼوان ة را ةَ« رُتؼ»

غگاه کٍغ. از دیةٍغی ىیگؼا ًتلَگؼا و غيمکٍغ و رُتؼی را ةَ دو ىلّنَ قاىم رُتؼی جضّل کٍغ، جػؼیف ىی ىی

کٍغ. ای ؿّدىٍغ، جأکیغ ىیگؼا، ةؼ روی ٌیازُای ؿٌش پاییً پیؼوان ةؼ اؿاس یك فؼایٍغ ىتادنَ ؼٌؽ، رُتؼی غيمة

رُتؼان ةؼای افؽایف آگاُی پیؼوان ةا زػاب کؼدن داٌغکَ در آن گؼا را ةَ غٍّان فؼآیٍغی ىیاو رُتؼی جضّل

                                                 
1. Geore R. Trry 

2. Weber 

3. Burns 
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ُای پیؼوان ةّده و کٍٍغ. ایً ٌّع رُتؼی ىحّزَ ٌیازُا و اٌگیؽهُای ةِحؼ و ةؼجؼ جالش ىیُای اظالكی و ایغهارزش

کٍغ. غالوه ةؼ ایً، رُتؼان  ىٍظّر دؿحیاةی ةَ ٌحایر زيػی، جالش ىیَ ةا ُغایث پیؼوان فؼاجؼ از غالیق فؼدی، ة

 اٌغاز ةؼای ؿازىان ةاقٍغ و پیؼوان قایـحگی رُتؼ را ةپػیؼٌغگؼا ةایغ كادر ةَ جػؼیف و جكؼیش یك چكو ضّلج

 .(1398)زهیهیان، 

 در ةؼٌؽ، کار ةَ ٌـتث را، گؼاجضّل و گؼاغيم یةّد کَ ىفِّم رُتؼ یىضللاٌ یًاز اون یکی( 1985ةاس )

 یاؿث ةؼظ یَةاس و ةؼٌؽ قت ةیً گؼا،جضّل یرُتؼ یادیّم ةٍجّؿػَ داد. اگؼچَ ىفِ یكحؼة یؿازىاٌ ُایىّكػیث

ىعانف  اٌحِای دو در را گؼاغيم و گؼاجضّل ندو وزّد دارد. ةؼظالف ٌظؼ ةؼٌؽ کَ رُتؼا یًا یًغيغه، ة یُا جفاوت

 یكىعانف  یاٌحِا دو در را گؼاغيم و گؼاةاس ىػحلغ اؿث کَ رُتؼان جضّل کؼد،یى یفجّم یّؿحارپ یك

 ُو از زغا را گؼاغيم و گؼاجضّل یرُتؼ یةاس رفحارُا یَ،ٌظؼ یًدر ا یلث. در صلقٌّغیٌي یفجّم ؿحاریّپ

 یا قّد،یىحفاوت ٌكان داده ى ُایو قغت ُایؽانفؼد و ى یكاصحياال جّؿي  یرُتؼ فحارُؼ دو ر یؼاز داٌغ،ٌيی

 .(1398آٍُگ،  مدٍُغ )رزیىحفاوت اٌسام ى ُاییؽانرُتؼان ُؼ دو را ةَ ى یكحؼة

در ىّرد آٌچَ  یؼاوانپ یآگاُ یفرا در زِث افؽا یاؿث کَ در آن رُتؼان اكغاىاج فؼایٍغی گؼا جضّل یرُتؼ

و  یثفؼاجؼ از اٌحظار و جلّ یاٌسام غيهکؼد یةؼا یؼوانپ یعحًةا ةؼاٌگ یٍغفؼا یً. ادٍُغ یاؿث، اٌسام ى یاجیىِو و ص

 جٍِا ٌَ گؼا جضّل یگؼوه، ُيؼاه اؿث. رُتؼ یاةَ ؿازىان  کيك یةؼا یكانیازُاو ٌ یقجّؿػَ غال یُا ةؼا آن یقجكّ

کيال، رقغ و  یکيال ةَ ؿٌّح ةاال ییًرا از ؿٌّح پا یازُاٌ کٍغ یجالش ى کٍغ، یى ییرا قٍاؿا یؼوانپ ٌیازُای

 ار یؼوانپ یةهکَ آگاُ یـث؛ىتادنَ و ىػاىهَ ٌ یقاز ًؼ یازُاٌ اروای دٌتال ةَ گؼا جضّل یجّؿػَ دُغ. رُتؼ

ةَ ؿيث جّزَ ةَ  یاز جّزَ ةَ ٌفع قعن یرجغر را ةَ یؼوانو پ دُغ یى یفرا افؽا یٍاناًي کٍغ، یى یكجضؼ

 یاو زػةَ )فؼه  گیؼایی ةا گؼا (. رُتؼان جضّل2010)ُارىؽ و ىارکّس،  دُغ یصؼکث ى یدؿحاورد و رقغ گؼوُ

ىػيّل رُتؼان  ُای یژگیو و ی. رفحارُاکٍٍغ یجّزَ ى یؼدف ُای و ةَ جفاوت اٌگیؽٌغ یرا ةؼ ى یؼواٌكان(، پیؽىاکار

 :قاىم گؼا جضّل

 ىِارت در جفنیم و جكؼیش دیغگاُی واوش و قفاف کَ ةؼای پیؼوان زػاب اؿث؛

 ةؼكؼاری دیغگاه ارجتاًی؛ 

 جفّیه اظحیارات ىػٍادار، كغرت و ىـئّنیث ةَ پیؼوان؛ 

 رفع ةؼوکؼاؿی غیؼوؼوری؛ 

 َؿازی و آىّزقی و فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ ىٍاؿب زِث پیكؼفث و جّؿػَ آگاُی آىادهُای ارائَ جسارب، ةؼٌاى

 و ةیٍف پیؼوان؛

 جكّیق و جلّیث پػیؼفحً غلایغ و غالیق فؼدی پیؼوان؛ 

 گیؼی ىكارکحی؛جكّیق و جلّیث جنيیو 

 (.2009، 1کّکیٍگ افؽایف جكؼیك ىـاغی و روصیَ ُيکاری )نی 

                                                 
1. Li Kouqing 
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 گرا های رهثری تحول مؤلفه

گؼا گیؼی رُتؼی جضّلؿازی و چَ ةَ نضاظ اٌغازهگؼا چَ ةَ نضاظ ىفِّمُای رُتؼی جضّلىؤنفَ جا صغی،

دٌتال ُياٌٍغؿازی و یگاٌگی اٌغ. ةَ نضاظ ىفِّىی، در رُتؼی کاریؽىاجیك، پیؼوان ةَپاالیف، ةِـازی و ىسؽا قغه

ؿازد کَ دٌتال ىػٍا و ؼغیب و ىساب ىیُا را ج ةعكغ و آنةا رُتؼ ظّد ُـحٍغ. رُتؼ ةَ پیؼوان ظّد انِام ىی

کٍغ و ؿؼاٌسام، رُتؼ قان ىیُا را ةا جضؼیك غلالٌی، جؼغیب ةَ گـحؼش اؿحفاده از جّاٌایی ىفِّم ةاقٍغ. رُتؼ آن

گؼی ىّرد صيایث  کـّت گؼی و پیف ُا را از ًؼیق ىؼةی دُغ و آنغٍّان یك فؼد ىغٌظؼ كؼار ىی پیؼوان ظّد را ةَ

و  3، جؼغیب ةَ جالش فکؼی2، روصیَ ایساد اٌگیؽش1گؼایاٌَغٍامؼ رُتؼی جضّنگؼا قاىم: ٌفّذ کيالدُغ. كؼار ىی

 ةاقغ. ىی 4ُای فؼدیجّزَ ةَ جفاوت

دٍُغ، اؿحاٌغاردُای گؼا غؽم و اراده راؿط در دٌتال کؼدن اُغاف ٌكان ىی: رُتؼان جضّلگرایانهنفور كمال

کٍٍغ، ٌیازُای رواٌی و اظالكی را ةؼجؼ از ٌیازُای زـياٌی كؼار جػییً ىیغانی ةؼای رفحارُای ىػٍّی و اظالكی 

کٍٍغ. ایً رُتؼان دارای زػةَ و كغرت ٌفّذ ةاالیی در پیؼواٌكان دٍُغ و ىّفلیث و اىحیازات را جـِیو ىیىی

د اصحؼام، (. ایً رُتؼان ىّر2009كغم و كاًع ُـحٍغ )ویؼجًٍ، ُـحٍغ و در رؿیغن ةَ اُغاف دقّارجؼ، داةث

دٍُغ. اغحياد و جضـیً پیؼواٌكان ُـحٍغ و ةؼای افؽایف اغحتار ؿازىاٌكان، ازظّدگػقحگی و فغاکاری ٌكان ىی

گؼایاٌَ دارای دو ةػغ پیؼوان ظّاُان ُياٌٍغی ةا رُتؼ ظّد ةّده و جيایم زیادی ةؼای جلهیغ از او دارٌغ. ٌفّذ کيال

 اؿث کَ غتارجٍغ از: 

 ُایی قعنیحی کَ از ًؼف پیؼوان و ؿایؼیً ةَ رُتؼ ٌـتث داده ٍـّب: ویژگیگؼایاٌَ ىٌفّذ کيال

 قّد. ىی

 قّد. گؼایاٌَ رفحاری: از ًؼیق رفحارُای رُتؼی ىاٌٍغ كاًػیث و اراده درك ىیٌفّذ کيال 

ًّر کهی رُتؼاٌی کَ از ایً ویژگی ةؼظّردار ُـحٍغ، ظٌؼپػیؼ ُـحٍغ و ادؼةعكی ةیكحؼی دارٌغ )ةٌّّ و  ةَ

ُایی از ٌلف و انگّی رفحار ةؼای پیؼوان غٍّان ىغل قّد رُتؼان ةَگؼایاٌَ ةاغخ ىی(. ٌفّذ کيال2004، 5زاج

 (. 1388ةاقٍغ )یػلّةی، 

ةیٍاٌَ و ٌائم  : رُتؼان ةا ارائَ یك جنّیؼ و دیغگاُی روقً و زػاب از آیٍغه کَ ظّشروحیه ایجاد انگیسش

ةیٍی دٍُغ و اقحیاق و ظّشقّد و روصیَ جیيی را افؽایف ىیان ىیقغٌی اؿث، ةاغخ ایساد اٌگیؽه در پیؼو

کٍٍغ پیؼوان را ةا اٌحظارات ةاال و اًيیٍان، ةَ ؿيث ؿٌّح (. آٌِا ؿػی ىی2004قّد )ةٌّّ و زاج، پغیغار ىی

ا جؼغیب ُای دروٌی اؿث و پیؼوان رانػاده و ةاالی پیكؼفث صؼکث دٍُغ. جاکیغ رُتؼان ةؼ اصـاؿات و اٌگیؽهفّق

(. رُتؼی ةا ویژگی ٌفّذ 1388کٍغ جا ةَ اُغاف و كاةم دؿحیاةی ةّدن آن ةا جالش، ةاور پیغا کٍٍغ )ُيان، ىی

                                                 
1. Idealized Influence 

2. Inspirational Motivation 

3. Intellectual Stimulation 

4. Individualized Consideration 

5. Joyce E.Bono & Timothy A.Judge 
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ةعكی کاریؽىاجیك را گؼایاٌَ و روصیَ ایساد اٌگیؽش ةا ُو جؼکیب قغه و یك غاىم جضث غٍّان روصیَکيال

 (. 1398آٍُگ،  آورٌغ )رزموزّد ىی ةَ

گؼا ٌّآوری، ظالكیث، جفکؼات ىعحهف و ىحٍّع را جلّیث و جكّیق : رُتؼان جضّلیترغیة ته تالش فکر

(. 2009، 1کٍٍغ )قاجؽرقغه، ایساد ىیُای صـاباٌگیؽ و ریـكای را ةا ٍُسارُای چانفکٍٍغ و زّ ظالكاٌَىی

غ و ةغیً وؿیهَ پیؼوان کٍٍهَ را ةَ چانف و ركاةث دغّت ىیصم ىـئ ُای پیؼوان ةؼای ُا، ٌظؼات و ارزشآٌِا ایغه

ُای زغیغ و ظالكاٌَ و اةحکاری ةؼای ىكکالت ؿازىاٌی و ةؼرؿی ىكکالت از زوایای ىعحهف صمرا ةَ کكف راه

ًّر آقکارا ٌلغ َ ُا ة ُای آنغهغ ُـحٍغ و ایُای زغیکٍٍغ. پیؼوان ةا فکؼ آزاد و ةاز ةَ دٌتال ارائَ ایغهجؼغیب ىی

ةیٍف و آگاُی پیؼوان در زىیٍَ  ،ُای رُتؼ ُـحٍغ. در ٌحیسَی ىحفاوت از اٌغیكَُایقّد؛ زیؼا چٍیً ایغهٌيی

 (. 2004یاةغ )ةٌّّ و زاج، ىغت، افؽایف ىیجّؿػَ ةهٍغ پػیؼی، صم ىـائم آیٍغه ؿازىان و جيؼکؽ رویىـئّنیث

ًّر َ اٌكان ةگؼا ةا ایساد فىای صيایحی، ةَ ٌیازُای فؼدی پیؼو: رُتؼان جضّلیهای فردتوجه ته تفاوت

ُایی ةؼای رقغ دٍُغ و فؼمثُا را جّؿػَ ىی ؿازی، ٌیازُای آنکٍٍغ، از ًؼیق آىّزش و آىاده زغاگاٌَ جّزَ ىی

کٍٍغ  جػهیو پیؼوان مؼف ىی ٌيایٍغ. در ایً روش، رُتؼان زىان ةیكحؼی را ةؼای آىّزش وُا فؼاُو ىی و کيال آن

کٍٍغ. در ىلاةم،  ، ٌَ غىّی از گؼوه، رفحار ىیُای ىحفاوت یٌیازُا و جّاٌایةا  غٍّان یك فؼد ُا ةَ و ةا ُؼ یك از آن

ُا دارد و جالش ةیكحؼی ةؼای ةؼآورده کؼدن اٌحظارات ةاالی  کٍٍغ کَ رُتؼ جّزَ ظامی ةَ آنپیؼوان اصـاس ىی

-ّد کَ در فؼمثقُای فؼدی وكحی ةیكحؼ از ؿّی رُتؼ اغيال ىی(. جّزَ ةَ جفاوت2009کٍٍغ )قاجؽر، رُتؼ، ىی

گؼا در زىان ٌیاز ةَ یادگیؼی، ُای زغیغ یادگیؼی، ٌیاز ةَ یك فىای صيایحی ةاقغ. ةَ غتارت دیگؼ، رُتؼ جضّل

ؿٍسٍغ و ةا جّزَ ةَ ُا را ىی ُای فؼدی کارکٍان ظّد جّزَ کؼده، ىّكػیث آندر یك فىای صيایحی، ةَ ویژگی

ُای فؼدی ةؼ صـب ٌیازُا و جيایالت از ؿّی رُتؼ دٍُغ. جفاوتىیئَ اُا، ٌکات ىّرد ٌیاز را ار ُای آنجّاٌایی

ُای فؼدی پیؼوان اؿث )ةؼای ىذال: ةؼظی کارکٍان جكّیق قّد. رفحار رُتؼ گّیای پػیؼش جفاوتقٍاؿایی ىی

ار ىغ ُا وظیفَ قٌّغ، ةؼظی ظّدکار ُـحٍغ، ةؼظی ةَ اؿحاٌغاردُا پایتٍغ ُـحٍغ و ةاالظؼه ةؼظی از آنةیكحؼی ىی

ىغیؼیث ىتحٍی ةؼ ارجتاط جٍگاجٍگ از ًؼیق گؼدش ىغیؼ در ىضیي کار  قّد وُـحٍغ(. ارجتاط دوؿّیَ جكّیق ىی

یك ارجتاط قعنی اؿث و ٌَ یك ارجتاط مؼفًا  گیؼد. ارجتاط ةیً رُتؼ ةا پیؼوان و ُيکاران ىّرد جاکیغ كؼار ىی

ُا و غالیق زیؼدؿحان را اىکان قٍاظث ٌیازُا، ٌگؼاٌیکاری و از دیغگاه رئیؾ و ىؼئّؿی. ةٍاةؼایً چٍیً ارجتاًی 

کَ پیؼوان یا زیؼدؿحان در اٌسام وظایف جفّیه قغه ٌیاز ةَ  ؿازد. ةؼای آگاُی از ایًةؼای رُتؼ فؼاُو ىی

ای گٌَّپؼدازد. او ایً کار را ةَُغایث دارٌغ یا ٌَ، رُتؼ ةَ ؿٍسف و ارزیاةی اىّر جفّیه قغه، ىی راٍُيایی و

 (.1398، زهیهیانقٌّغ )ُا فکؼ ٌکٍٍغ کَ از ٌؽدیك کٍحؼل ىی دُغ کَ آنام ىیاٌس

 ضناختی  توانمنذسازی روان

غٍّان فؼایٍغ  داٌٍغ و آن را ةَ را ىفِّىی چٍغةػغی ىی 1ٍاظحیق جّاٌيٍغؿازی روان( 1990) 2جّىاس و ونحِّس

انگّی اٌگیؽقی کاٌگؼ و کاٌٍگّ ىفِّم اٌسام وظیفَ جػؼیف کؼدٌغ. آٌان ةا جکيیم  2افؽایف اٌگیؽش دروٌی

                                                 
1. Ryan H.Shatzer 

2- Thomas & Velthouse 
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داٌٍغ و جػؼیف  دروٌی قغم ىیةهکَ آن را افؽایف اٌگیؽش  ،داٌٍغ يیجّاٌيٍغؿازی را فلي افؽایف اٌگیؽش ٌ

دٍُغ کَ غالوه  ُای قٍاظحی اٌگیؽش ارائَ ىی ای از صّزه غٍّان ىسيّغَ قٍاظحی ةَ جؼی از جّاٌيٍغؿازی روان کاىم

قّد و ٌِایحًا  دار ةّدن و ىّدؼ ةّدن را ٌیؽ قاىم ىی ىػٍیه دیگؼ قٍاظحی: صق اٌحعاب، ةؼ ظّدکارآىغی، ؿَ صّز

 آٌان در انگّی ظّد ةَ فؼایٍغ قٍاظحی جّزَ دارٌغ. 

غٍّان اونیً ىٌانػَ پژوُكی  ةَ( 1990قٍاظحی جّىاس ونحِّس ) ةا اؿحفاده از انگّی روان( 1995اؿپؼیحؽر )

ُای  گیؼی و اغحتاریاةی کؼده اؿث. وی در ىٌانػَ ظّد کَ در قؼکث را اٌغازهحی قٍاظ روانو جسؼةی، جّاٌيٍغؿازی 

حتاریاةی اةػاد جّاٌيٍغؿازی گیؼی و اغ ةؼجؼ اىؼیکا اٌسام قغ در دو ٌيٌَّ مٍػحی و ةیيَ ةَ قٍاظث، اٌغازه

و ىػٍی دار  5ؼ ةّدن، ىّد4، ظّدىعحاری3. ایً اةػاد غتارجٍغ از: قایـحگی(1398آٍُگ،  )رزم قٍاظحی پؼداظث روان

قغم. وی ُيچٍیً غّاىم ؿازىاٌی و فؼدی ىؼجتي ةا جّاٌيٍغؿازی در ؿٌش ىغیؼان ىیاٌی ىّرد ةؼرؿی  6ةّدن

گیؼی  ةاورُا و زِث کٍٍغه جّاٌيٍغؿازی فّق کَ ىٍػکؾكؼار داد. او ادراکات فؼدی کارکٍان را در ىّرد اةػاد 

گیؼی  ف کؼده اؿث. چِار ةػغ )صّزه قٍاظحی( زيػاً زِثقعنی ةَ ٌلف کاری اؿث، ةَ ىفِّم اٌگیؽقی جػؼی

ؿاظحار کهی کٍٍغ. چِار ةػغ در جؼکیتی فؽایٍغه،  قعنی فػال را ٌـتث ةَ ٌلف کارىٍغ در ؿازىان ایساد ىی

ٌتّد ُؼ یك از اةػاد از اصـاس کاىم جّاٌيٍغ ةّدن  ،دٍُغ. ةَ غتارت دیگؼ قٍاظحی را قکم ىی جّاٌيٍغؿازی روان

قٍاظحی  کافی ةؼای درك جّاٌيٍغؿازی روان آورٌغ. ةٍاةؼایً چِار ةػغ جلؼیتًا قٍاظث کاىم و غيم ىیَ ةزهّگیؼی 

 قّد: ُا پؼداظحَ ىی غ کَ اداىَ ةَ ُؼ یك از آنکٍٍ ایساد ىی

جّاٌغ وظایف قغهی را ةا ىِارت اٌسام دُغ، اقاره  ای کَ یك فؼد ىی قایـحگی ةَ درزَ: ضایستگیاحساض 

 یجّاٌيٍغ ُای ىّنفَ جؼیً کهیغی قایـحگی، ازکَ  ىػحلغٌغ پژوُكگؼاناز  ةؼظی(. 1990، ونحِّسو )جّىاس  دارد

فؼؿا کّقف  ُای ؿعث و ًاكثاٌسام کار یةؼا او یاکَ آ کٍغ ىكعل ىیفؼد  یـحگیاصـاس قا چؼاکَاؿث؛ 

  غ یا ظیؼ.کٍ ىی

 ییًغيم و اؿحلالل کارىٍغ در جػ یةَ آزاد ،داقحً صق اٌحعاب یا یظّدىعحار: یخودمختاراحساض 

دُغ  ُای اٌسام قغه ٌكان ىی چّن ةؼرؿی پژوُف .)ُيان( اقاره دارد یقغه یفاٌسام وظا یالزم ةؼا ُای یثفػان

 ةٍغی الزم ةؼای اٌسام آن ؿؼغث کار و زىان فؼد، ىلغار جالش کار،اٌسام  ُای قیّهداقحً صق اٌحعاب درةاره  کَ

 ُا چؼاکَ آن کٍٍغ، یى یثاصـاس ىانک وظایف ظّد. افؼاد جّاٌيٍغ در ىّرد وزّد داردراةٌَ ىـحلیو و ىػٍاداری 

ُيیً اىؼ ىٍسؼ ةَ پیكؼفث در کار و  کٍٍغ. ظّدقان ٌضّه اٌسام کار، ؿؼغث، دكث و زىان اٌسام کار را جػییً ىی

 گؼدد. جضلق اُغاف ؿازىان ىی

و  یرةؼ ٌحا جّاٌغ یفؼد ى»اؿث کَ  یا درزَ یقعن یسٌَح یؼشپػیا ىّدؼ ةّدن : احساض موثر تودن

 «ةاقغ یآىّظحَ قغه ى یغکؾ درىاٌغگ یؼگػاریقغم ادؼ ةگػارد. جأد یاجیو غيه یادار ی،راُتؼد یاىغُایپ

                                                                                                                                        
1- Psychological Empowerment 

2- Intrinsic Task Motivation 

 Competence -1  

 Self-Determination-2  

5- Impact  

4- Meaning 
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اگؼچَ  کٍغ، یآٌان را کٍحؼل ى ُای یثفػان یؼوٌیة یيکَ ىّاٌع ىض ىػحلغ ٌیـحٍغافؼاد جّاٌيٍغ (. 1995 یحؽر،)اؿپؼ

جّان  ، ونی جا صغودی ةا جّاٌيٍغی الزم ىیکٍحؼل کؼدرا  ىضیٌی ىّاٌع ُيَ جّان یى جّان ادغا کؼد کَ ٌيی

 ادؼگػاری ىعؼب آن را کو یا ىحّكف کؼد.

 اُغاف قغهی ىِو و ةا کَ کٍٍغ ىیفؼمحی اؿث کَ افؼاد اصـاس  ایً ُيان :دار تودن معنیاحساض 

کٍٍغ کَ وكث و ٌیؼوی آٌان  ای صؼکث ىی هکٍٍغ در زاد کٍٍغ، ةغیً ىػٍی کَ اصـاس ىی ارزقی را دٌتال ىی

  (.1998، 1)اپم ةام و ُاٌگؼ اؿث ارزقيٍغ

 قّد: اٌسام قغه داظهی و ظارزی در ایً زىیٍَ پؼداظحَ ىیُای  ةؼظی از پژوُفاکٍّن ةَ 

و  یا صؼفَ یفٍ یُا ٍُؼؿحان یؼانىغ یارجتاط کارآىغ»جضث غٍّان  ی( پژوُك1398) یؽادهو غه یؽدیا

 یرُتؼ یانى یدر صانث کهکَ  ُا دریافحٍغ آناٌسام دادٌغ. « ٍُؼآىّزان یغگاهگؼا از د جضّل یرُتؼ کارداٌف ةا

کَ  یبجؼج یًوزّد دارد. ةَ ا یدارراةٌَ ىػٍا ىػهيان یو کارآىغُای آن(  )و ُؼ یك از ىّنفَ یؼانىغ گؼای جضّل

ةاال، از  گؼای جضّل یةا ؿتك رُتؼ نیؼاکيحؼ، و ىغ یىّزب کارآىغ ییً،پا گؼای جضّل یةا ؿتك رُتؼ یؼانىغ

ىّزب ةِتّد غيهکؼد و  کَ یًويً ا یجضّن یاز ؿتك رُتؼ یؼانةؼظّردار ُـحٍغ. اؿحفاده ىغ یةاالجؼ یکارآىغ

جا ةَ  گؼدٌغ یى یقو جكّ یعحَکارکٍان را ةَ کار ةؼاٌگ ی،غاًف یٌّغپ یسادةا ا قّد، یى یؼانةِحؼ ىغ یکارآىغ

 .یاةٍغؿث صغاکذؼ جّان ةانلّه ظّد د

 یگؼا و جّاٌيٍغؿاز جضّل یرُتؼ یًراةٌَ ة ییًجت» یةا ُغف که یلی( در جضل1397) یؼکتیؼیاى

 یراٌسام داد. ٌحا «یالناؿحان گ یا صؼفَ یفٍ یُا کارکٍان آىّزقکغه یؿازىاٌ یقِؼوٌغ ةا رفحار یقٍاظح روان

کارکٍان  یؿازىاٌ یقِؼوٌغ گؼا و رفحار جضّل یرُتؼ یًچٍغگاٌَ ٌكان داد کَ ة یؿهـهَ ىؼاجت یّنآزىّن رگؼؿ

راةٌَ  یقٍاظح روان یجّاٌيٍغؿاز یًُيچٍ. وزّد دارد یارجتاط ىػٍادار یالناؿحان گ یا صؼفَ یفٍ ُای ىّزقکغهآ

 یمرا جػغ یالنگ اناؿح یا صؼفَ یفٍ یُا کارکٍان آىّزقکغه یؿازىاٌ یگؼا و رفحار قِؼوٌغ جضّل یرُتؼ یًة

 یثو جلّ یجضّن یةَ ؿتك رُتؼ یفگؼا یفافؽا زِثرا  ُاییدپیكٍِاو  ُارُکارا یغةا یً. ةٍاةؼاکٍغ یى

غٍّان یك ةؼاٌگیؽاٌٍغه،  در ٌلف یك رُتؼ ةایغ ةَ ىغیؼىٍظّر  یًکؼدن ارائَ کؼد ةغ یقٍاظح روان یجّاٌيٍغؿاز

  ایساد کٍغ. کارىٍغانُای ىٌيئً و ىؤدؼی را ةؼای پیكؼفث  ُا و روش راه

کارکٍان  یةا جّاٌيٍغ یؼانىغ یرُتؼ یُا ؿتك یًارجتاط ة»ةا غٍّان  یلیجضلدر ( 1397)ىتنؼآزاد و راُغار 

 کارکٍان ّاٌيٍغیةا ج یؼانىغ یىّنفَ ؿتك رُتؼ یًة دریافحٍغ کَ« آىّزش پؼورش قِؼ جِؼان یةغٌ یثجؼة

 یىٍكاٌَ و رُتؼآزاد یرُتؼ یًة ،ٌكان دادُا  پژوُف آن یرٌحا یًوزّد دارد. ُيچٍ داری یارجتاط ىذتث و ىػٍ

و  یکارکٍان راةٌَ ىٍف یآىؼاٌَ ةا جّاٌيٍغ یرُتؼ یًو ة دار یکارکٍان راةٌَ ىذتث و ىػٍ یةا جّاٌيٍغ یلیجهف

 وزّد دارد. دار یىػٍ

گؼا ةؼ ؿکّت ؿازىاٌی ةا ٌلف  ادؼ رُتؼی جضّل»ةا غٍّان  یلی( در جضل1396) راد یو ىظاُؼ یيیرص

کَ ىغیؼیث و رُتؼی ؿٍحی در ُؽاره ؿّم اداىَ صیات  یافحٍغدر« کارکٍانای جّاٌيٍغؿازی رواٌكٍاظحی  واؿٌَ

رُتؼی جضّل گؼا در زىؼه غّاىهی اؿث  ةّد.ٌعّاُغ یافث و زِان ٌیازىٍغ ىـغیؼیث و رُتؼی جضّل گؼا ظّاُغ 

                                                 
1
- Appelbeum & Hanger 
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ُا  ؿازىان کٍٍغ کَ ُيچٍیً جّمیَ ىیکَ جادیؼ آن ةؼ کاُف ؿکّت کارکٍان ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث. 

ةاغخ کاُف ؿکّت در  انقٍاظحی در کارکٍ گؼا و جّاٌيٍغؿازی روان جّاٌٍغ ةا ةَ کارگیؼی ؿتك رُتؼی جضّل یى

 ؿازىان گؼدٌغ.

کارکٍان در  یجضّل گؼا و جّاٌيٍغؿاز یاةػاد رُتؼ یًراةٌَ ة یةؼرؿ»ةا غٍّان  ی( در پژوُك1395) یصسح

 یبةعف، جؼغ انِام یؽشاٌگ ی،رفحار آرىاٌگؼا ) جضّلُای رُتؼی  ىّنفَ یًکَ ة دریافث «یؼزانؿ یقػب ةاٌك ىه

 وزّد دارد.  یکارکٍان راةٌَ ىػٍادار یةا جّاٌيٍغؿاز ی(آرىاٌ ُای یژگیو و یىالصظات فؼد ی،ذٍُ

در  یقٍاظح روان یجّاٌيٍغؿاز یاٌسیٌلف ى»جضث غٍّان  یا ىٌانػَدر ( 1395) زٌغیو صـٍی، جّکهی، 

 یرُتؼ یُا از ىؤنفَ یتیجؼک دریافحٍغ کَ« کارکٍان یقغه یؼیو درگ یًآفؼ جضّل یارجتاط رُتؼ ییًجت

کَ ٌكان داد  ُا یً ٌحایر پژوُف آن. ُيچٍداردکارکٍان  یقغه یؼیدرگ ةیٍی یفدر پ یٌلف ىػٍادار یًآفؼ جضّل

 یًآفؼ لجضّ یرُتؼ یُا ىؤنفَ یًارجتاط ة یفافؽا یا یسادرا در ا یاٌسیى لفٌ جّاٌغ یى یقٍاظح روان یجّاٌيٍغؿاز

 .ٌيایغ یفاکارکٍان ا یقغه یؼیو درگ

جادیؼ رُتؼی جضّل گؼا و جّاٌيٍغؿازی رواٌكٍاؿی ةؼ جػِغ »جضث غٍّان  یا ( در ىٌانػ1394َکؼىاٌكاه )

کارکٍان  یجّاٌيٍغؿاز ی ىغیؼان وگؼا جضّل یرُتؼ دریافث،« ICT ؿازىاٌی ىٌانػَ ىّردی قؼکحی ةؼجؼ در صّزه

  .ةؼد یُا را ةاال ى آن یزىاٌجػِغ ؿا گیؼی چكو زًؼ ةَ

ةا  یجضّن یو رُتؼ یؼانىغ یراةٌَ اظالق صؼفَ ا»ةا غٍّان  یپژوُكدر ( 1394) قػتاٌی و ، غنارهیؿاک

و غيهکؼد  گؼای ىغیؼان جضّل یرُتؼ یًة دریافحٍغ،« ىػهيان در ىغارس ىحّؿٌَ قِؼؿحان ىالرد یغيهکؼد قغه

 گؼای ىغیؼان جضّل یةا رُتؼ یا اظالق صؼفَ یًة یًدارد و ُيچٍ وزّد یىذتث و ىػٍادار راةٌَکارکٍان  یقغه

 وزّد دارد. داری یراةٌَ ىػٍ

 یرُتؼ ؿتك قیًؼ از کارکٍان ٌّآوراٌَ رفحار ثیؼیىغ» ( در پژوُكی ةا غٍّان2019) 1دیٍگّاد ُاٌـً و پیم

و  ىذتث ارجتاطکارکٍان  ٌَّآوراٌ رفحار ةا گؼا جضّل یرُتؼ کَ ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ« گؼا غيم و گؼا جضّل

ی قفاُ یُا پاداش ةارا  گؼا جضّل یرُتؼکَ ىغیؼ  ٍُگاىی ُا ٌكان داد ُيچٍیً ٌحایر ىٌانػَ آن. دارد ىـحلیيی

  .قّد ىی كحؼیةکارکٍان  ٌّآوراٌَ رفحار اصحيالکٍغ  جؼکیب ىی

و  یو جّاٌيٍغؿاز گؼا جضّل یارجتاط رُتؼ»ةا غٍّان  یپژوُكدر ( 2019) 2و ُّآٌگ ، صـیً، زيیمآمف

 ّاٌيٍغؿازیو ج ی ىغیؼانگؼا جضّل یرُتؼ یًة یراةٌَ ىذتث و ىػٍادار دریافحٍغ کَ« پؼؿحاران یقغه یثروا

جّاٌغ غاىم  اگؼچَ ایً ىٌانػَ روی پؼؿحاران اٌسام قغه اؿث ونی ىی .دارد ُا وزّد آن یقغه یثپؼؿحاران و روا

      ُا ةاقغ. لایـَ ٌحایر آنو ىوپؼورش  ىضؼکی ةؼای اٌسام پژوُف در آىّزش

 ضناسی پصوهص روش. 1.2

پیيایكی ةّد. زاىػَ آىاری پژوُف قاىم کهیَ ىغیؼان -ایً ىٌانػَ از ٌظؼ ُغف کارةؼدی و از ٌظؼ ازؼا جّمیفی

 یًزاىػَ ىّرد ٌظؼ اةّد.  98-97جضنیهی  در ؿال قِؼ جِؼان 3وپؼورش ىٌٍلَ  زن اةحغایی آىّزشو ىػهيان 

                                                 
1
 Hansen & Pihl-Thingvad 

2
 Asif, Jameel, Hussain & Hwang 
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 3ٌفؼ در ىٌٍلَ  335ٌفؼ و ىػهيان زن ُيان ىغارس ةَ جػغاد  24زن ةَ جػغاد  یؼانيَ ىغقاىم ُ یقجضل

 یؼیگ ىضغود ةّدن صسو ةَ روش ٌيٌَّ یمةَ دن یؼانپؼورش قِؼ جِؼان ةّدٌغ. صسو ٌيٌَّ از ىغو آىّزش

 یجنادف یؼیگ و ةَ روش ٌيٌَّ یغگؼد ییًٌفؼ جػ 185و صسو ٌيٌَّ ىػهيان ةؼاؿاس زغول ىّرگان  یؿؼقيار

ةاس  ای گّیَ 20 یگؼا جضّل یاؿحاٌغارد رُتؼ یُا ُا از پؼؿكٍاىَ داده یآور ىٍظّر زيع ؿاده اٌحعاب قغٌغ. ةَ

 )کاىالً ای نیکؼجی  از ًیف پٍر گؽیٍَ( 1995) یحؼزاؿپؼ ای گّیَ 19 ی( و پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد جّاٌيٍغؿاز2006)

 ییو ىضحّا یمّر یی. روایغاؿحفاده گؼد (5ىّافلو  کاىالً و  4، ىّافلو 3ٌغارم  ی، ٌظؼ2، ىعانفو 1ىعانفو 

 یًّر که کؼوٌتاخ ةَ یآنفا یقاز ًؼ یؽُا ٌ آن یاییپا ی،آىّزق یؼیثصّزه ىغ اؿحادده  ییغجااز ُا پؾ  پؼؿكٍاىَ

 یآزىّن ُيتـحگىضاؿتَ ىیاٌگیً، اٌضؼاف ىػیار و ُا از  داده یمو جضه یَىٍظّر جسؽ . ةَیغىضاؿتَ گؼد 90/0

 :داده قّدجا ةَ ؿّاالت زیؼ پاؿط درظّر ارائَ  اؿحفاده قغ ؼؿّنیپ

 ؟داردىػهيان راةٌَ وزّد  یو جّاٌيٍغؿاز یؼانىغ یگؼا جضّل یرُتؼ یًة( 1

ةیٍی  جّان جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیف ُای آن ىی گؼای ىغیؼان و ىّنفَ ةؼاؿاس ؿتك رُتؼی جضّل( 2

 کؼد؟

 های پصوهص یافته . 2

 قّد: پاؿط داده ىی جضلیقُؼ یك از ؿّاالت  زا ةَ در ایً

 گؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان راةٌَ وزّد دارد؟ ةیً رُتؼی جضّلسوال اول: 

 گرا و توانمنذسازی معلمان : ارتثاط رهثری تحول1جذول 

 آزمون متغیرها
در داری معنی

 ضغل

در ضایستگی

 ضغل

انتخا حق

 ب

موثرتود

 ن

مطار

 كت

توانمنذسا

 زی

های  ویصگی

 آرمانی

ُيتـح

 گی
432/0 512/0 613/0 554/0 612/0 650/0 

ىػٍادار

 ی
03/0 001/0 0002/0 003/0 

0001/

0 
01/0 

رفتارهای 

 آرمانی

ُيتـح

 گی
518/0 448/0 568/0 542/0 623/0 642/0 

ىػٍادار

 ی
003/0 01/0 003/0 0004/0 

0002/

0 
0007/0 

ترغیة 

 رهنی

ُيتـح

 گی
498/0 467/0 539/0 638/0 581/0 623/0 

 0001/0002/0 0001/0 0004/0 0001/0 0002/0ىػٍادار
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 0 ی

انگیسش 

 تخص الهام

ُيتـح

 گی
531/0 627/0 468/0 539/0 574/0 635/0 

ىػٍادار

 ی
0001/0 0002/0 0001/0 0001/0 002/0 001/0 

توجه و 

فر مالحظه

 دی

ُيتـح

 گی
479/0 555/0 634/0 594/0 618/0 619/0 

ىػٍادار

 ی
0001/0 004/0 001/0 0001/0 

0001/

0 
002/0 

رهثری 

 گرا تحول

ُيتـح

 گی
451/0 612/0 596/0 576/0 621/0 631/0 

ىػٍادار

 ی
0001/0 003/0 0001/0 0002/0 001/0 002/0 

 یُيتـحگ بیوؼ از اٌغ ةّده یػیًت عیجّز یدارا ی ایً پژوُفؼُایىحغ از آٌسا کَةؼای پاؿط ةَ ایً ؿّال، 

 . اؿث قغه دهاؿحفا ؼؿّنیپ

ُای آن  گؼای ىغیؼان و ُؼ یك از ىّنفَ دُغ ةیً رُتؼی جضّل كان ىیٌ 1قياره  ًّر کَ زغول ُيان

ةعف و ىالصظات فؼدی( و جّاٌيٍغؿازی  ُای آرىاٌی، رفحارُای آرىاٌی، جؼغیب ذٍُی، اٌگیؽش انِام )ویژگی

قغم، صق اٌحعاب، ىّدؼ ةّدن و ىكارکث(  داری در قغم، قایـحگی در ُای آن )ىػٍی ىػهيان و ُؼ یك از ىّنفَ

 ةاقغ. ىی 05/0ُا کيحؼ از  ىّنفَ راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد؛ چّن ؿٌش ىػٍاداری ُؼ یك از اةػاد و

 ةیٍی کؼد؟ جّان جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیف گؼای ىغیؼان آن ىی : ةؼاؿاس ؿتك رُتؼی جضّلسوال دوم

 سیونیمحاسثه ضرایة رگر: نتایج 2جذول 

 ضرایة رگرسیونی

 مذل

وؼایب 

 غیؼاؿحاٌغارد
 وؼایب اؿحاٌغارد

T ؿٌش ىػٍاداری 

B 
اٌضؼاف 

 اؿحاٌغارد
 ةحا

 0002/0 561/7  051/1 35/8 ثاتت
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رهثری 

 گرا تحول
005/1 211/0 280/0 356/3 0001/0 

 410/0;r 154/0;r
2 139/0;Adjr

2  

 ىحغیؼ واةـحَ: جّاٌيٍغؿازی ىػهيان

 ُای آن گؼا و ىّنفَ کٍٍغه: رُتؼی جضّل ةیٍی پیف ىحغیؼُای

در قغه ىضاؿتَ  tةّده و ىلغار  05/0دُغ، ؿٌش ىػٍاداری کيحؼ از  ٌكان ىی 2ًّر کَ ٌحایر زغول قياره  ُيان

از جغییؼات  14جّان دریافث کَ جلؼیتاً % ىیدؿث آىغه  ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَ نػاكؼار ٌغارد.  -96/1و  +96/1صغفامم 

ًّری کَ اگؼ ؿتك رُتؼی  گؼای ىغیؼان اؿث، ةَ ٌيٍغؿازی ىػهيان ٌاقی از جغییؼات ؿتك رُتؼی جضّلجّا

ىػادنَ  قّد. ةٍاةؼایً در جّاٌيٍغؿازی ىػهيان جغییؼ ایساد ىی 28/0واصغ جغییؼ کٍغ،  1گؼای ىغیؼان  جضّل

مّرت زیؼ ةیان  ةَ ىغیؼانی گؼا رُتؼی جضّل ةیٍی جّاٌيٍغؿازی ىػهيان از ًؼیق ؿتك پیفرگؼؿیّن ةؼای 

   قّد: ىی

 توانمندسازی = 53/8 + (082/2*گرا رهبری تحول)

 گیری تحث و نتیجه. 3

جػییً قغه ظّد  پیف جّاٌغ ةغون رُتؼی ادؼگػار ةَ اُغاف ؿازىاٌی از در دٌیای پؼجالًو اىؼوز ُیچ ؿازىاٌی ٌيی

کارکٍان ؿازىان زىاٌی  و آن اؿث یاٌـاٌ یؼویٌ ،ُا ؿازىان ىّجّر ىضؼکة یًجؼ ىِواز ًؼفی، دؿث پیغا کٍغ. 

پژوُكگؼ در ایً کافی ةؼظّردار ةاقٍغ.  ُای جّاٌٍغ در جضلق اُغاف ؿازىاٌی ىّدؼ واكع قٌّغ کَ از جّاٌيٍغی ىی

گؼای ىغیؼان و ىػهيان زن اةحغایی راةٌَ  ىٌانػَ ؿػی ٌيّده اؿث جا دریاةغ کَ آیا ةیً ؿتك رُتؼی جضّل

 ةیٍی یفىػهيان را پ یجّاٌيٍغؿاز جّان یآن ى یؼانىغ یگؼا جضّل یةؼاؿاس ؿتك رُتؼرد؟ آیا ىػٍاداری وزّد دا

 کؼد؟

آن  یُا از ىّنفَ یكزن و ُؼ  یؼانىغ یگؼا جضّل یؿتك رُتؼ یًىٌانػَ ٌكان داد کَ ة یًا یافحَ یًاون

 ی( و جّاٌيٍغؿازیفؼد ةعف و ىالصظات انِام یؽشاٌگ ی،ذٍُ یبجؼغ ی،آرىاٌ یرفحارُا ی،آرىاٌ ُای یژگی)و

در قغم، صق اٌحعاب، ىّدؼ ةّدن و ىكارکث(  یـحگیدر قغم، قا داری یآن )ىػٍ یُا ىّنفَ یكىػهيان زن و ُؼ 

(، 1397) یؼکتیؼی(، اى1398) یؽادهو غه یؽدیىٌانػات ا یرةا ٌحا یقجضل یًا یروزّد. ٌحا یراةٌَ ىذتث و ىػٍادار

ؿاکی و ( 1395صـٍی و ُيکاران )(، 1395(، صسحی )1396ظاُؼی )رصیيی و ى ،(1397ىتنؼآزاد و راُغار )

 یافحٍغُا در ُيـّ ةّد؛ چؼاکَ آن( 2019( و آمف و ُيکاران )2019)دیٍگّاد  پیم (، ُاٌـً و1394ُيکاران )

ؽاٌٍغ ةؼاٌگیکارکٍان را ی اٌگیؽه دروٌی غاًف یٌّغپ یسادةا ا جّاٌٍغ ىی گؼا جضّل یاز ؿتك رُتؼگیؼی  ةا ةِؼه یؼانىغ

پیغا کٍٍغ و در پیكتؼد اُغاف ةَ صغاکذؼ جّان ةانلّه ظّد دؿث ای جكّیق و جّاٌيٍغ ؿازٌغ کَ  گٌَّ ُا ةَ و آن

از  14جّاٌغ % گؼای ىغیؼان ىی دیگؼ یافحَ پژوُف ٌكان داد کَ ؿتك رُتؼی جضّل. ؿازىان ایفای ٌلف کٍٍغ

 ةیٍی کٍغ. جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیف
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 ُای رُتؼی ىٌؼح قغه جّاٌٍغ ةا جّزَ ةَ ؿتك ُای آىّزقی ىی ویژه ؿازىان ُا ةَ ؿازىانىغیؼان ، ةٍاةؼایً

کارگیؼٌغ جا  ُيث و جالش ظّد را ةَُای الزم را کـب کٍٍغ و در جّاٌيٍغؿازی کارکٍان ؿازىان ٌِایث  ىِارت

، ىغیؼان و رُتؼان فؼُو ٌيایٍغ. ةؼای ىذالةا ُيکاری ىػهيان  جضلق اُغاف ؿازىاٌی را ةیف از پیفزىیٍَ 

قٍاؿی، راُتؼدُای  قٍاؿی، اٌـان چّن ىتاصخ روان ُای ىِارجی ُو جّاٌٍغ ةا ةؼگؽاری کارگاه آىّزقی ىغارس ىی

ُای ٌّیً آىّزقی و غیؼه، ىػهيان را ةا جّزَ ةَ ٌیازُای روز ةؼای  آوری گیؼی از فً ٌّیً جغریؾ، ٌضّه ةِؼه

 ٌغ.ادؼةعكی و جضلق اُغاف ؿازىاٌی آىاده ؿاز

 فهرست مناتع

 کارکٍان یؿازىاٌ یرفحارقِؼوٌغ ةا یرواٌكٍاظح یجّاٌيٍغؿاز و گؼا جضّل یرُتؼ ًیة راةٌَ(. »1397) .اىیؼکتیؼی، غهیؼوا

 ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاه آزاد اؿالىی. پایان«. النیگ اؿحان یا صؼفَ یفٍ یُا آىّزقکغه

 از گؼا جضّل یرُتؼ ةا کارداٌف و یا صؼفَ یفٍ یٍُؼؿحاٌِا ؼانیىغ یکارآىغ ارجتاط(. »1398) .ایؽدی، ميغ؛ غهیؽاده، فاًيَ

 ،2 یاپیپ قياره - 34 قياره ،9 دوره ،14 ىلانَ، فنهٍاىَ رُیافحی ٌّ در ىغیؼیث آىّزقی، «ٍُؼآىّزان غگاهید

 .320-297 مفضَ ،1397 جاةـحان

، «ُای کكّر ؼان و جّاٌيٍغؿازی کارکٍان فؼودگاهگؼای ىغی ٌلف رُتؼی امیم و رُتؼی جضّل(. »1398زهیهیان، صـً. )

 . 98ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ، ىغیؼیث دونحی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ غهّم و جضلیلات، زىـحان  پایان

جؼ ٍُغةال گؼای ىؼةیان ةؼ روایث و جػِغ ةازیکٍان نیگ ةؼگؼا و غيمُای رُتؼی جضّلادؼ ؿتك(. » 1388صالزی، ىضـً. )

 ، داٌكگاه جؼةیث ىػهو جِؼان. رؿانَ دکحؼی ،«ایؼان 

 یرُتؼ ارجتاط ًییجت در یقٍاظح روان یجّاٌيٍغؿاز یاٌسیى ٌلف(. »1395صـٍی، رفیق؛ جّکهی، ىػنّىَ؛ زٌغی، ظهیم )

 مفضَ ،1395 ؽییپا ،3 قياره ،14 دوره ،13 ىلانَی، ؿازىاٌ فؼٍُگ ثیؼیىغ، «کارکٍان یقغه یؼیدرگ و ًیآفؼ جضّل

883-907 . 

ٌاىَ  ، پایان«گؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان زن گؼا و غيم ةؼرؿی ارجتاط رُتؼی جضّل(. »1398آٍُگ، فؼزاٌَ. ) رزم

 . 98کارقٍاؿی ارقغ، ىغیؼیث آىّزقی، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ جِؼان ىؼکؽ، جاةـحان 

 ةا یجضّن یرُتؼ و ؼانیىغ یا صؼفَ اظالق راةٌَ یةؼرؿ(. »1394) اهلل روح، ىكکّل یقػتاٌ روا؛ یغه، غنارهؿاکی، روا؛ 

 ،1 قياره ،9 دورهفنهٍاىَ رُتؼی و ىغیؼیث آىّزقی، «. ىالرد قِؼؿحان ىحّؿٌَ ىغارس در ىػهيان یقغه غيهکؼد

 .50-27 مفضَ ،1394 ةِار

 جِؼان: داٌف. «. ُای ىغیؼیث و ؿازىان ىؼوری زاىع ةؼ ٌظؼیَ(. »1380ؿیغ زّادیً، ؿیغروا. )

ٌاىَ  ، پایان«آىّزان اٌغیكی آىّزقی ىػهيان و پیكؼفث جضنیهی داٌف راةٌَ ةیً فؼٍُگ ىذتث(. »1392ی، ىضيّد. )مفؼ

 .92کارقٍاؿی ارقغ، داٌكگاه آزاد اؿالىی، واصغ گؼىـار، جاةـحان 

ػی ىػهيان دٍُغه فؼٍُگ کاراىغی زي قٍاؿایی غّاىم جّؿػَ(. »1398مفؼی، ىضيّد؛ ؿهیياٌی، ٌادر؛ زػفؼی، پؼیّش. )

، 37، قياره 10دوره ، رُیافحی ٌّ در ىغیؼیث آىّزقی، داٌكگاه آزاد اؿالىی ىؼودقث، «از دیغگاه ظتؼگانقِؼ جِؼان 

 .358-335ص 

 کارکٍان یؿازىاٌ یرفحارقِؼوٌغ ةا یرواٌكٍاظح یجّاٌيٍغؿاز و گؼا جضّل یرُتؼ ًیة راةٌَ(. »1394کؼىاٌكاه، ىِغیَ )

 . 1394، 1. دوره اٌـاٌی غهّم و ىغیؼیث انيههی ةیً کٍفؼاٌؾ«. النیگ اؿحان یا صؼفَ یفٍ یُا آىّزقکغه
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 یةغٌ ثیجؼة کارکٍان یجّاٌيٍغ ةا ؼانیىغ یرُتؼ یُا ؿتك ًیة ارجتاط(. »1397ىضيغ؛ راُغار، ظغاةعف ) ىتنؼآزاد، غهی

 139-123 مفضَ ،1397 ؽییپا ،3 قياره ،12 دورهفنهٍاىَ رُتؼی و ىغیؼیث آىّزقی، « جِؼان قِؼ پؼورش آىّزش

ةغٌی ادارات ُای قعنیحی ىغیؼان جؼةیثرُتؼی و ویژگیةؼرؿی راةٌَ ةیً ؿتك(. » 1384قِؼی، ىضيغصـً. )ىحلی

 ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ. )چاپ ٌكغه( ، داٌكگاه آزاد اؿالىی ىكِغ. ، پایان«آىّزش و پؼورش ظؼاؿان روّی 

«. ةغٌی ُا و گؼوُِای جؼةیثفَ آىّزقی ىغیؼان و زّ ؿازىاٌی در داٌكکغهارجتاط ةیً فهـ  (. »1387ٌّرایی، ًِيّرث. )

 . 55 -69، مل 19پژوُف در غهّم ورزقی، قياره 
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