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دکحؼای ىغیؼیث آىّزقی ،ىغرس داٌكگاه فؼٍُگیان،
پؼدیؾ قِیغ ىفحش قِؼ ری و داٌكگاه آزاد اؿالىی واصغ الىؼد

چکیذه
اىؼوزه ةضخ رُتؼی یکی از چانفةؼاٌگیؽجؼیً ىتاصخ ؿازىاٌی اؿثُ .غف ایً ىٌانػَ ةؼرؿی ارجتاط رُتؼی
جضّلگؼای ىغیؼان ةا جّاٌيٍغؿازی ىػهيان زن اةحغایی در ؿالجضنیهی  98-97ةّد .زاىػَ ىّرد ٌظؼ ایً
جضلیق قاىم ُيَ ىغیؼان زن ةَ جػغاد ٌ 24فؼ و ىػهيان زن ُيان ىغارس ةَ جػغاد ٌ 335فؼ در ىٌٍلَ 3
آىّزش و پؼورش قِؼ جِؼان ةّدٌغ .صسو ٌيٌَّ از ىغیؼان ةَ دنیم ىضغود ةّدن صسو ةَ روش ٌيٌَّگیؼی
ؿؼقياری و صسو ٌيٌَّ ىػهيان ةؼاؿاس زغول ىّرگان ٌ 185فؼ جػییً گؼدیغ و ةَ روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی
ؿاده اٌحعاب قغٌغ .ةَىٍظّر زيعآوری دادهُا از پؼؿكٍاىَُای اؿحاٌغارد  20گّیَای رُتؼی جضّلگؼای
ةاس ( )2006و پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد  19گّیَای جّاٌيٍغؿازی اؿپؼیحؼز ( )1995از ًیف پٍر گؽیٍَای نیکؼجی
اؿحفاده گؼدیغ .روایی مّری و ىضحّایی پؼؿكٍاىَُا پؾ جاییغ ده ٌفؼ از اؿاجیغ صّزه ىغیؼیث آىّزقی،
پایایی آنُا ٌیؽ از ًؼیق آنفای کؼوٌتاخ ةًَّر کهی  0/90ىضاؿتَ گؼدیغ .ةَىٍظّر جسؽیَ و جضهیم دادهُا از
جضّلگؼای ىغیؼان و ُؼ یك

یافحَُا ٌكان داد کَ ةیً ؿتك رُتؼی
آزىّن ُيتـحگی پیؼؿّن اؿحفاده قغ .
از ىّنفَُای آن (ویژگیُای آرىاٌی ،رفحارُای آرىاٌی ،جؼغیب ذٍُی ،اٌگیؽش انِامةعف و ىالصظات فؼدی) ةا
جّاٌيٍغؿازی ىػهيان زن اةحغایی ىٌٍلَ  3جِؼان و ُؼ یك از ىّنفَُای آن (ىػٍیداری در قغم ،قایـحگی
در قغم ،صق اٌحعاب ،ىّدؼ ةّدن و ىكارکث) راةٌَ ىػٍاداری وزّد داردُ .يچٍیً ؿتك رُتؼی جضّلگؼای
ىغیؼان ىیجّاٌغ  14%از جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیفةیٍی کٍغ .نػا ةَ ىغیؼان ىغارس جّمیَ ىیگؼدد کَ
ويً کـب ىِارتُای رُتؼی جضّلگؼا ،ةـحؼ جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را ُؼ چَ ةیكحؼ فؼاُو ٌيایٍغ.
واشگان كلیذی :آىّزش وپؼورش ،جّاٌيٍغؿازی ،رُتؼی ،رُتؼی جضّلگؼا.
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 .1مقذمه
چؼخُای ُؼ زاىػَای را اٌـان ةَ صؼکث در ىیآورد و اٌـان ىّزّدی اؿث کَ ُؼچَ از جّنغ ةا ظّد ةیاوردٌ ،يّد
و ظِّر ٌعّاُغ داقث ،ىگؼ در ؿایَ پؼورش .پؾ جضلق ُؼ جضّنی در ُؼ زاىػَای ىؼُّن ُيَ زؼیانُای
آىّزش و پؼورش پیكیً اؿث کَ در ذات آنٌ ،لف ىػهو ةَ غٍّان غٍنؼ امهی یك ؿیـحو در زاىػَ ،یػٍی
کالس درس اىؼی الزم و صیاجی اؿث .نػا ایً ىػهو اؿث کَ ىیجّاٌغ ةؼای آن ةؼٌاىَریؽی کٍغ و فؼایٍغُای
جغریؾ و یادگیؼی را ةؼای دؿحیاةی ةَ ُغفُای از پیف جػییًقغه جضث ٌظارت و رُتؼی ظّد داقحَ ةاقغ
(مفؼی و ُيکاران.)1398 ،
یآیغ .ىػهو
ةٍاةؼایً در آىّزشوپؼورش ٌیؼوی اٌـاٌی ةـیار ىِو اؿث و ىػهو از ىِوجؼیً آن غّاىم ةَ قيار ى 
داٌفآىّز ىّكػیحی ةؼای یادگیؼی

یآورد کَ در آن ىضیي،
رُتؼی اؿث کَ ةا ىـاغی ظّد ىضیٌی ةَ وزّد ى 
آىّظحَُای اقحتاه و ٌاكل ظّد پیغا ىیکٍغ .ةا جّزَ ةَ رؿانث و ٌلف ىػهيان در

ىٌانب و جنضیش و جکيیم
رقغ اةػاد وزّد کّدکان و ٌّزّاٌان و جؼةیث ٌیؼوی اٌـاٌی ُؼ زاىػَ اغؼاق ٌعّاُغ ةّد ،اگؼ ةگّییو کَ ىػهيان
یجّان چِؼة
ٌلٌة آغاز ُؼ جضّل آىّزقی ُـحٍغ و ةا داقحً ىػهيان غالكَىٍغ و قایـحَ و دنـّز و ىعهل ،ى 
ؿازىانُای آىّزقی را دگؼگّن ؿاظث (مفؼی .)1392 ،در ایً ىیان ٌلف ىغیؼان و رُتؼان آىّزقی پؼرٌگ

اؿث؛ چؼاکَ ةایغ ىػهيان در رؿیغن ةَ اُغاف اؿاؿی جػهیو و جؼةیث ُغایث ٌيایٍغ.
ىّفلیث و غغمىّفلیث ُؼ ؿازىان و کكّری را رُتؼی ُّقيٍغاٌَ و ؿازىاٌغُی ةؼجؼ اىّر آن جػییً ىیکٍغ،
یّهُای ىغیؼیث ٌّیً ةا دیغی غيیق و
یّهُای ىغیؼیث ىّزّد و ارائَ ق 
ةغیً نضاظ ةازٌگؼی ىكکالت واكػی ق 
وؿیع از وؼوریات پیكؼفث کهیَ ؿازىانُا ةَویژه ؿازىانُای فؼٍُگی و آىّزقی اؿث (ٌّرایی.)1387 ،
ىٌانػاجی کَ در زىیٍَ رُتؼی اٌسام گؼفحَ ،ةغون جٍاكه ،ارجتاط ىـحلیو جّاٌایی و كاةهیث رُتؼی ةا غيهکؼد،
رفحار و غکؾانػيم زیؼدؿحان قاىم روایث قغ هی ،ووػیث رواٌی ىذتث ،جػِغ ؿازىاٌی ىّدؼ ،کاُف زاةساییُا،
کاُف جؼك ؿازىان ،ةِتّد غيهکؼد کاری ،دٌتال کؼدن اُغاف ركاةحی ،دؿحیاةی ةَ اُغاف ،پكحکار ،ىلاوىث ةیكحؼ
در ةؼاةؼ اؿحؼس و ةِا دادن ةَ پیكؼفث را گؽارش کؼدهاٌغٌ .یاز ةَ ىغیؼیث و ُغایث ؿازىان و اُيیث رُتؼی
ىٍاؿب و ظّب در ىّفلیث ؿازىان ُای آىّزقی زِث دؿحیاةی ةَ اُغاف اىؼی اٌکارٌاپػیؼ ىیةاقغ .رُتؼی ىّدؼ
ةایغ ىـیؼی را در زِث جالش ُای ُيَ کارکٍان ةؼای ةَ اٌسام رؿاٌغن اُغاف ؿازىان فؼاُو آورد (ىیكم و
ةّیم.)2008 ،1
قّاُغ پژوُكی از كتیم؛ ایؽدی و غهیؽاده ( ،)1398اىیؼکتیؼی ( ،)1397ىتنؼآزاد و راُغار (ٌ )1397كان
ىیدُغ کَ رُتؼان جضّلگؼا ىیجّاٌٍغ اٌگیؽه ظّةی در زیؼدؿحان ظّد ایساد کٍٍغ جا ةحّاٌٍغ ةؼ چانفُای پیف-
روی ظّد غهتَ کٍٍغ؛ چؼاکَ ُؼچَ ىغیؼان و رُتؼان آىّزقی از ؿتكُای رُتؼی جضّلگؼا ةِحؼ ةِؼه ةتؼٌغ
راصثجؼ و ىّدؼجؼ ىیجّاٌٍغ کارکٍان و ىػهيان را ةؼای جضلق اُغاف ؿازىاٌی جّاٌيٍغ ؿازٌغ.
جّاٌيٍغؿازی یکی از ادؼةعفجؼیً ؿازهُا در ؿازىانُاؿث کَ جّزَ کيی ةَ آن قغه ،درصانیکَ اىؼوز ةَ
یکی از ىتاصخ روز ىتغل قغه اؿث .اىا غهیرغو ةضخُای گـحؼده در ىّرد ىؽایای جّاٌيٍغؿازی ،ةِؼهىٍغی از
1. Mitchell & Boyle
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آن ةـیار اٌغك و ٌاچیؽ ىیةاقغُ .ؼچٍغ جّاٌيٍغؿازی ةَ ىغیؼان و رُتؼان آىّزقی ایً فؼمث را ىیدُغ کَ از
داٌف ،ىِارت و جسؼةَ ُيَ ىػهيان ىغرؿَ اؿحفاده ٌيایٍغ ،اىا ىحأؿفاٌَ ىغیؼان و رُتؼاٌی کَ راه و روش ایساد و
ٌِادیٍَؿازی فؼٍُگ جّاٌيٍغؿازی را ةغاٌٍغ ةـیار کو اؿث (رزمآٍُگ .)1398 ،از ًؼفی ،ةضخ رُتؼی یکی از
چانفُای ىِو ؿازىانُای اىؼوزی کَ ارجتاط ىػٍادار و ىـحلیيی ةا جضلق اُغاف ؿازىاٌی داردُ .يچٍیً ٌیؼوی
اٌـاٌی کَ ىّجّر ىضؼکَ ؿازىانُا ُـحٍغ در مّرجی ىیجّاٌٍغ در ایً راؿحا ادؼةعف ةاقٍغ کَ از جّاٌيٍغی الزم
و کافی ةؼظّردار ةاقٍغ .از آٌسا کَ پژوُكی کَ ةًَّر دكیق ةا ایً غٍّان در آىّزشوپؼورش ىٌٍلَ  3قِؼ جِؼان
اٌسام قغه ةاقغ ،وزّد ٌغارد ،ىضلق ةَ دٌتال آن اؿث کَ دریاةغ آیا ارجتاط ىػٍاداری ةیً رُتؼی جضّلگؼای
ىغیؼان زن و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان زن ىغارس اةحغایی آىّزشوپؼورش ىٌٍلَ  3جِؼان وزّد دارد؟
از ًؼفیُ ،ؼ چَ ىػهيان از جّاٌيٍغی ةیكحؼی ةؼظّردار ةاقٍغ ىیجّاٌٍغ در جضلق اُغاف ؿازىاٌی ادؼگػارجؼ
ةاقٍغ و از آٌسا کَ ایً جضلیق ىیجّاٌغ جنّیؼ روقٍی از ارجتاط ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی
ىػهيان زن ىغارس اةحغایی آىّزشوپؼورش ىٌٍلَ  3جِؼان ةَ جنّیؼ ةکكغ ،اٌسام ایً پژوُف از اُيیث و
وؼورت ةـیار ةاالیی ةؼظّردار ىیگؼدد.
 .1.1مثانی نظری و پیطینه تحقیق
پیغایف ىّوّع رُتؼی ةَ آغاز زٌغگی ازحياغی اٌـان ٌعـحیً ةؼىیگؼدد؛ زیؼا زٌغگی ازحياغی اٌـان از
گؼوهُای دو یا چٍغ ٌفؼه جكکیم ىی قغه کَ ُيّاره ةا یکغیگؼ در ارجتاط و ٌـتث ةَ یکغیگؼ جادیؼگػار ةّدٌغ،
ةَ ًّری کَ در ایً ىیان ُؼ یك از افؼاد ٌـتث ةَ دیگؼ اغىاء از ادؼگػاری ةیكحؼی ةؼظّردار ةّد ةَغٍّان رُتؼ
گؼوه ایفای ٌلف ىیکؼدُ .يیً اىؼ آغازگؼ و زىیٍَؿاز پیغایف رُتؼی در دٌیای اىؼوز گؼدیغه اؿث.
ماصبٌظؼان جػاریف ىحػغدی از رُتؼی ارائَ دادهاٌغ کَ ُؼ یك ةَ ٌّةَ ظّد از زایگاه ظّةی ةؼظّردارٌغ .از
ٌظؼ زؼج جؼی 1رُتؼی غتارت اؿث از :غيم ادؼگػاری ةؼ افؼاد ،ةًَّریکَ از روی ىیم و غالكَ ةؼای دؿحیاةی ةَ
ُغفُای گؼوُی جالش کٍٍغ (ؿیغزّادیً.)1381 ،
جاریطداٌان ،ؿیاؿثىغاران و زاىػَ قٍاؿان ٌّغی از رُتؼی را کَ ةَ فؼاؿّی جتادالت ازحياغی ةیً رُتؼ و
پیؼو گام ةؼىیدارد ،ىّرد قٍاؿایی كؼار دادهاٌغ .ىٌانػات وةؼ )1924-1947( 2پیؼاىّن کاریؽىا جسهی چٍیً
قٍاظحی اؿث (صالزی .)1388 ،رُتؼی جضّلگؼا ٌعـحیً ةار جّؿي داٌكيٍغ غهّم ؿیاؿی ةَ ٌام ةؼٌؽ 3ةَ کار
رفث .ةؼٌؽ اونیً کـی ةّد کَ از زٍتَ و ىفِّىی و اداراکی ةیً رُتؼی جضّلگؼا و غيمگؼا جيایؽ كائم قغ .ةؼٌؽ
«رُتؼ» را ةَغٍّان فؼدی کَ ةؼای غالیق و ٌیازُای پیؼوان ةَىٍظّر دؿحیاةی ةَ اُغاف ظّد و پیؼوان جالش
ىیکٍغ ،جػؼیف ىیکٍغ و رُتؼی را ةَ دو ىلّنَ قاىم رُتؼی جضّلگؼا و غيمگؼا ًتلَةٍغی ىیکٍغ .از دیغگاه
ةؼٌؽ ،رُتؼی غيم گؼا ،ةؼ روی ٌیازُای ؿٌش پاییً پیؼوان ةؼ اؿاس یك فؼایٍغ ىتادنَای ؿّدىٍغ ،جأکیغ ىیکٍغ.
او رُتؼی جضّلگؼا را ةَ غٍّان فؼآیٍغی ىیداٌغکَ در آن رُتؼان ةؼای افؽایف آگاُی پیؼوان ةا زػاب کؼدن
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ارزشُای اظالكی و ایغهُای ةِحؼ و ةؼجؼ جالش ىیکٍٍغ .ایً ٌّع رُتؼی ىحّزَ ٌیازُا و اٌگیؽهُای پیؼوان ةّده و
ةا ُغایث پیؼوان فؼاجؼ از غالیق فؼدی ،ةَىٍظّر دؿحیاةی ةَ ٌحایر زيػی ،جالش ىیکٍغ .غالوه ةؼ ایً ،رُتؼان
جضّلگؼا ةایغ كادر ةَ جػؼیف و جكؼیش یك چكواٌغاز ةؼای ؿازىان ةاقٍغ و پیؼوان قایـحگی رُتؼ را ةپػیؼٌغ
(زهیهیان.)1398 ،
غيمگؼا و جضّلگؼا راٌ ،ـتث ةَ کار ةؼٌؽ ،در

ةاس ( )1985یکی از اونیً ىضللاٌی ةّد کَ ىفِّم رُتؼی
جضّلگؼا ،ةیً ةاس و ةؼٌؽ قتیَ اؿث ةؼظی

ىّكػیثُای ؿازىاٌی ةیكحؼ جّؿػَ داد .اگؼچَ ىفِّم ةٍیادی رُتؼی

غيمگؼا را در دو اٌحِای ىعانف
جضّلگؼا و 

جفاوتُای غيغه ،ةیً ایً دو وزّد دارد .ةؼظالف ٌظؼ ةؼٌؽ کَ رُتؼان
غيمگؼا را در دو اٌحِای ىعانف یك

یکؼد ،ةاس ىػحلغ اؿث کَ رُتؼان جضّلگؼا و
یك پیّؿحار جّمیف ى 
غيمگؼا را زغا از ُو

جضّلگؼا و

یقٌّغ .در صلیلث در ایً ٌظؼیَ ،ةاس رفحارُای رُتؼی
پیّؿحار جّمیف ٌي 
یقّد ،یا
یؽانُا و قغتُای ىحفاوت ٌكان داده ى 
ٌيیداٌغ ،زیؼا ُؼ دو رفحار رُتؼی اصحياال جّؿي یك فؼد و ى 

یؽانُای ىحفاوت اٌسام ىیدٍُغ (رزمآٍُگ.)1398 ،
ةیكحؼ رُتؼان ُؼ دو را ةَ ى 
رُتؼی جضّلگؼا فؼایٍغی اؿث کَ در آن رُتؼان اكغاىاجی را در زِث افؽایف آگاُی پیؼاوان در ىّرد آٌچَ
ىِو و صیاجی اؿث ،اٌسام ىیدٍُغ .ایً فؼایٍغ ةا ةؼاٌگیعحً پیؼوان ةؼای اٌسام غيهکؼدی فؼاجؼ از اٌحظار و جلّیث و
جكّیق آنُا ةؼای جّؿػَ غالیق و ٌیازُایكان ةؼای کيك ةَ ؿازىان یا گؼوهُ ،يؼاه اؿث .رُتؼی جضّلگؼا ٌَ جٍِا
ٌیازُای پیؼوان را قٍاؿایی ىیکٍغ ،جالش ىیکٍغ ٌیازُا را از ؿٌّح پاییً کيال ةَ ؿٌّح ةاالی کيال ،رقغ و
جّؿػَ دُغ .رُتؼی جضّلگؼا ةَ دٌتال اروای ٌیازُا از ًؼیق ىتادنَ و ىػاىهَ ٌیـث؛ ةهکَ آگاُی پیؼوان را
جضؼیك ىیکٍغ ،اًيیٍان را افؽایف ىیدُغ و پیؼوان را ةَجغریر از جّزَ ةَ ٌفع قعنی ةَ ؿيث جّزَ ةَ
دؿحاورد و رقغ گؼوُی صؼکث ىیدُغ (ُارىؽ و ىارکّس .)2010 ،رُتؼان جضّلگؼا ةا گیؼایی و زػةَ (فؼه یا
کاریؽىا) ،پیؼواٌكان را ةؼ ىیاٌگیؽٌغ و ةَ جفاوتُای فؼدی جّزَ ىیکٍٍغ .رفحارُای و ویژگیُای ىػيّل رُتؼان
جضّلگؼا قاىم:
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؛
 ارائَ جسارب ،ةؼٌاىَُای آىاده ؿازی و آىّزقی و فؼاُو ٌيّدن زىیٍَ ىٍاؿب زِث پیكؼفث و جّؿػَ آگاُی
و ةیٍف پیؼوان؛
 جكّیق و جلّیث پػیؼفحً غلایغ و غالیق فؼدی پیؼوان؛
 جكّیق و جلّیث جنيیوگیؼی ىكارکحی؛
 افؽایف جكؼیك ىـاغی و روصیَ ُيکاری (نیکّکیٍگ.)2009 ،1

1. Li Kouqing
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مؤلفههای رهثری تحولگرا
جا صغی ،ىؤنفَُای رُتؼی جضّلگؼا چَ ةَ نضاظ ىفِّمؿازی و چَ ةَ نضاظ اٌغازهگیؼی رُتؼی جضّلگؼا
پاالیف ،ةِـازی و ىسؽا قغهاٌغ .ةَ نضاظ ىفِّىی ،در رُتؼی کاریؽىاجیك ،پیؼوان ةَدٌتال ُياٌٍغؿازی و یگاٌگی
ةا رُتؼ ظّد ُـحٍغ .رُتؼ ةَ پیؼوان ظّد انِام ىیةعكغ و آنُا را جؼغیب و ىساب ىیؿازد کَ دٌتال ىػٍا و
ىفِّم ةاقٍغ .رُتؼ آن ُا را ةا جضؼیك غلالٌی ،جؼغیب ةَ گـحؼش اؿحفاده از جّاٌاییقان ىیکٍغ و ؿؼاٌسام ،رُتؼ
پیؼوان ظّد را ةَغٍّان یك فؼد ىغٌظؼ كؼار ىیدُغ و آنُا را از ًؼیق ىؼةیگؼی و پیفکـّتگؼی ىّرد صيایث
كؼار ىیدُغ .غٍامؼ رُتؼی جضّنگؼا قاىمٌ :فّذ کيالگؼایاٌَ ،1روصیَ ایساد اٌگیؽش ،2جؼغیب ةَ جالش فکؼی 3و
جّزَ ةَ جفاوتُای فؼدی 4ىیةاقغ.
نفور كمالگرایانه :رُتؼان جضّلگؼا غؽم و اراده راؿط در دٌتال کؼدن اُغاف ٌكان ىیدٍُغ ،اؿحاٌغاردُای
غانی ةؼای رفحارُای ىػٍّی و اظالكی جػییً ىیکٍٍغٌ ،یازُای رواٌی و اظالكی را ةؼجؼ از ٌیازُای زـياٌی كؼار
ىیدٍُغ و ىّفلیث و اىحیازات را جـِیو ىیکٍٍغ .ایً رُتؼان دارای زػةَ و كغرت ٌفّذ ةاالیی در پیؼواٌكان
ُـحٍغ و در رؿیغن ةَ اُغاف دقّارجؼ ،داةثكغم و كاًع ُـحٍغ (ویؼجًٍ .)2009 ،ایً رُتؼان ىّرد اصحؼام،
اغحياد و جضـیً پیؼواٌكان ُـحٍغ و ةؼای افؽایف اغحتار ؿازىاٌكان ،ازظّدگػقحگی و فغاکاری ٌكان ىیدٍُغ.
پیؼوان ظّاُان ُياٌٍغی ةا رُتؼ ظّد ةّده و جيایم زیادی ةؼای جلهیغ از او دارٌغٌ .فّذ کيالگؼایاٌَ دارای دو ةػغ
اؿث کَ غتارجٍغ از:
ٌ فّذ کيالگؼایاٌَ ىٍـّب :ویژگیُایی قعنیحی کَ از ًؼف پیؼوان و ؿایؼیً ةَ رُتؼ ٌـتث داده
ىیقّد.
ٌ فّذ کيالگؼایاٌَ رفحاری :از ًؼیق رفحارُای رُتؼی ىاٌٍغ كاًػیث و اراده درك ىیقّد.
ةَ ًّر کهی رُتؼاٌی کَ از ایً ویژگی ةؼظّردار ُـحٍغ ،ظٌؼپػیؼ ُـحٍغ و ادؼةعكی ةیكحؼی دارٌغ (ةٌّّ و
زاجٌ .)2004 ،5فّذ کيالگؼایاٌَ ةاغخ ىیقّد رُتؼان ةَغٍّان ىغلُایی از ٌلف و انگّی رفحار ةؼای پیؼوان
ةاقٍغ (یػلّةی.)1388 ،
روحیه ایجاد انگیسش  :رُتؼان ةا ارائَ یك جنّیؼ و دیغگاُی روقً و زػاب از آیٍغه کَ ظّشةیٍاٌَ و ٌائم
قغٌی اؿث ،ةاغخ ایساد اٌگیؽه در پیؼوان ىیقّد و روصیَ جیيی را افؽایف ىیدٍُغ و اقحیاق و ظّشةیٍی
پغیغار ىیقّد (ةٌّّ و زاج .)2004 ،آٌِا ؿػی ىیکٍٍغ پیؼوان را ةا اٌحظارات ةاال و اًيیٍان ،ةَ ؿيث ؿٌّح
فّقانػاده و ةاالی پیكؼفث صؼکث دٍُغ .جاکیغ رُتؼان ةؼ اصـاؿات و اٌگیؽهُای دروٌی اؿث و پیؼوان را جؼغیب
ىی کٍغ جا ةَ اُغاف و كاةم دؿحیاةی ةّدن آن ةا جالش ،ةاور پیغا کٍٍغ (ُيان .)1388 ،رُتؼی ةا ویژگی ٌفّذ

1. Idealized Influence
2. Inspirational Motivation
3. Intellectual Stimulation
4. Individualized Consideration
5. Joyce E.Bono & Timothy A.Judge
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کيال گؼایاٌَ و روصیَ ایساد اٌگیؽش ةا ُو جؼکیب قغه و یك غاىم جضث غٍّان روصیَةعكی کاریؽىاجیك را
ةَوزّد ىیآورٌغ (رزمآٍُگ.)1398 ،
ترغیة ته تالش فکری :رُتؼان جضّلگؼا ٌّآوری ،ظالكیث ،جفکؼات ىعحهف و ىحٍّع را جلّیث و جكّیق
ىیکٍٍغ و زّ ظالكاٌَای را ةا ٍُسارُای چانفاٌگیؽ و ریـكُای صـابقغه ،ایساد ىیکٍٍغ (قاجؽر.)2009 ،1
آٌِا ایغهُاٌ ،ظؼات و ارزشُای پیؼوان ةؼای صم ىـئهَ را ةَ چانف و ركاةث دغّت ىیکٍٍغ و ةغیً وؿیهَ پیؼوان
را ةَ کكف راهصم ُای زغیغ و ظالكاٌَ و اةحکاری ةؼای ىكکالت ؿازىاٌی و ةؼرؿی ىكکالت از زوایای ىعحهف
جؼغیب ىیکٍٍغ .پیؼوان ةا فکؼ آزاد و ةاز ةَ دٌتال ارائَ ایغهُای زغیغ ُـحٍغ و ایغهُای آنُا ةًَّر آقکارا ٌلغ
ٌيیقّد؛ زیؼا چٍیً ایغهُایی ىحفاوت از اٌغیكَُای رُتؼ ُـحٍغ .در ٌحیسَ ،ةیٍف و آگاُی پیؼوان در زىیٍَ
ىـئّنیثپػیؼی ،صم ىـائم آیٍغه ؿازىان و جيؼکؽ روی جّؿػَ ةهٍغىغت ،افؽایف ىییاةغ (ةٌّّ و زاج.)2004 ،
توجه ته تفاوتهای فردی :رُتؼان جضّلگؼا ةا ایساد فىای صيایحی ،ةَ ٌیازُای فؼدی پیؼواٌكان ةًَّر
زغاگاٌَ جّزَ ىیکٍٍغ ،از ًؼیق آىّزش و آىادهؿازیٌ ،یازُای آنُا را جّؿػَ ىیدٍُغ و فؼمثُایی ةؼای رقغ
و کيال آنُا فؼاُو ىی ٌيایٍغ .در ایً روش ،رُتؼان زىان ةیكحؼی را ةؼای آىّزش و جػهیو پیؼوان مؼف ىیکٍٍغ
و ةا ُؼ یك از آنُا ةَغٍّان یك فؼد ةا ٌیازُا و جّاٌاییُای ىحفاوت ٌَ ،غىّی از گؼوه ،رفحار ىیکٍٍغ .در ىلاةم،
پیؼوان اصـاس ىیکٍٍغ کَ رُتؼ جّزَ ظامی ةَ آن ُا دارد و جالش ةیكحؼی ةؼای ةؼآورده کؼدن اٌحظارات ةاالی
رُتؼ ،ىیکٍٍغ (قاجؽر .)2009 ،جّزَ ةَ جفاوتُای فؼدی وكحی ةیكحؼ از ؿّی رُتؼ اغيال ىیقّد کَ در فؼمث-
ُای زغیغ یادگیؼیٌ ،یاز ةَ یك فىای صيایحی ةاقغ .ةَ غتارت دیگؼ ،رُتؼ جضّلگؼا در زىان ٌیاز ةَ یادگیؼی،
در یك فىای صيایحی ،ةَ ویژگیُای فؼدی کارکٍان ظّد جّزَ کؼده ،ىّكػیث آنُا را ىیؿٍسٍغ و ةا جّزَ ةَ
جّاٌاییُای آنُاٌ ،کات ىّرد ٌیاز را ارائَ ىیدٍُغ .جفاوت ُای فؼدی ةؼ صـب ٌیازُا و جيایالت از ؿّی رُتؼ
قٍاؿایی ىیقّد .رفحار رُتؼ گّیای پػیؼش جفاوتُای فؼدی پیؼوان اؿث (ةؼای ىذال :ةؼظی کارکٍان جكّیق
ةیكحؼی ىی قٌّغ ،ةؼظی ظّدکار ُـحٍغ ،ةؼظی ةَ اؿحاٌغاردُا پایتٍغ ُـحٍغ و ةاالظؼه ةؼظی از آنُا وظیفَىغار
ُـحٍغ) .ارجتاط دوؿّیَ جكّیق ىیقّد و ىغیؼیث ىتحٍی ةؼ ارجتاط جٍگاجٍگ از ًؼیق گؼدش ىغیؼ در ىضیي کار
ىّرد جاکیغ كؼار ىیگیؼد .ارجتاط ةیً رُتؼ ةا پیؼوان و ُيکاران یك ارجتاط قعنی اؿث و ٌَ یك ارجتاط مؼف ًا
کاری و از دیغگاه رئیؾ و ىؼئّؿی .ةٍاةؼایً چٍیً ارجتاًی اىکان قٍاظث ٌیازُاٌ ،گؼاٌیُا و غالیق زیؼدؿحان را
ةؼای رُتؼ فؼاُو ىیؿازد .ةؼای آگاُی از ایً کَ پیؼوان یا زیؼدؿحان در اٌسام وظایف جفّیه قغه ٌیاز ةَ
راٍُيایی و ُغایث دارٌغ یا ٌَ ،رُتؼ ةَ ؿٍسف و ارزیاةی اىّر جفّیه قغه ،ىیپؼدازد .او ایً کار را ةَگٌَّای
اٌسام ىیدُغ کَ آنُا فکؼ ٌکٍٍغ کَ از ٌؽدیك کٍحؼل ىیقٌّغ (زهیهیان.)1398 ،
توانمنذسازی روانضناختی
جّىاس و ونحِّس )1990( 2جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی 1را ىفِّىی چٍغةػغی ىیداٌٍغ و آن را ةَغٍّان فؼایٍغ
افؽایف اٌگیؽش دروٌی 2اٌسام وظیفَ جػؼیف کؼدٌغ .آٌان ةا جکيیم انگّی اٌگیؽقی کاٌگؼ و کاٌٍگّ ىفِّم
1. Ryan H.Shatzer
2- Thomas & Velthouse
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جّاٌيٍغؿازی را فلي افؽایف اٌگیؽش ٌيیداٌٍغ ،ةهکَ آن را افؽایف اٌگیؽش دروٌی قغم ىیداٌٍغ و جػؼیف
کاىمجؼی از جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی ةَغٍّان ىسيّغَای از صّزهُای قٍاظحی اٌگیؽش ارائَ ىیدٍُغ کَ غالوه
ةؼ ظّدکارآىغی ،ؿَ صّزه دیگؼ قٍاظحی :صق اٌحعاب ،ىػٍیدار ةّدن و ىّدؼ ةّدن را ٌیؽ قاىم ىیقّد و ٌِایح ًا
آٌان در انگّی ظّد ةَ فؼایٍغ قٍاظحی جّزَ دارٌغ.
اؿپؼیحؽر ( )1995ةا اؿحفاده از انگّی روانقٍاظحی جّىاس ونحِّس ( )1990ةَغٍّان اونیً ىٌانػَ پژوُكی
و جسؼةی ،جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی را اٌغازهگیؼی و اغحتاریاةی کؼده اؿث .وی در ىٌانػَ ظّد کَ در قؼکثُای
ةؼجؼ اىؼیکا اٌسام قغ در دو ٌيٌَّ مٍػحی و ةیيَ ةَ قٍاظث ،اٌغازهگیؼی و اغحتاریاةی اةػاد جّاٌيٍغؿازی
روانقٍاظحی پؼداظث (رزمآٍُگ .)1398 ،ایً اةػاد غتارجٍغ از :قایـحگی ،3ظّدىعحاری ،4ىّدؼ ةّدن 5و ىػٍی دار
ةّدن 6قغم .وی ُيچٍیً غّاىم ؿازىاٌی و فؼدی ىؼجتي ةا جّاٌيٍغؿازی در ؿٌش ىغیؼان ىیاٌی ىّرد ةؼرؿی
كؼار داد .او ادراکات فؼدی کارکٍان را در ىّرد اةػاد جّاٌيٍغؿازی فّق کَ ىٍػکؾکٍٍغه ةاورُا و زِثگیؼی
قعنی ةَ ٌلف کاری اؿث ،ةَ ىفِّم اٌگیؽقی جػؼیف کؼده اؿث .چِار ةػغ (صّزه قٍاظحی) زيػاً زِثگیؼی
قعنی فػال را ٌـتث ةَ ٌلف کارىٍغ در ؿازىان ایساد ىیکٍٍغ .چِار ةػغ در جؼکیتی فؽایٍغه ،ؿاظحار کهی
جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی را قکم ىیدٍُغ .ةَ غتارت دیگؼٌ ،تّد ُؼ یك از اةػاد از اصـاس کاىم جّاٌيٍغ ةّدن
زهّگیؼی ةَغيم ىیآورٌغ .ةٍاةؼایً چِار ةػغ جلؼیت ًا قٍاظث کاىم و کافی ةؼای درك جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی
ایساد ىیکٍٍغ کَ اداىَ ةَ ُؼ یك از آنُا پؼداظحَ ىیقّد:
احساض ضایستگی :قایـحگی ةَ درزَای کَ یك فؼد ىیجّاٌغ وظایف قغهی را ةا ىِارت اٌسام دُغ ،اقاره
دارد (جّىاس و ونحِّس .)1990 ،ةؼظی از پژوُكگؼان ىػحلغٌغ کَ قایـحگی ،از کهیغیجؼیً ىّنفَُای جّاٌيٍغی
اؿث؛ چؼاکَ اصـاس قایـحگی فؼد ىكعل ىیکٍغ کَ آیا او ةؼای اٌسام کارُای ؿعث و ًاكثفؼؿا کّقف
ىیکٍغ یا ظیؼ.
احساض خودمختاری :ظّدىعحاری یا داقحً صق اٌحعاب ،ةَ آزادی غيم و اؿحلالل کارىٍغ در جػییً
فػانیثُای الزم ةؼای اٌسام وظایف قغهی اقاره دارد (ُيان) .چّن ةؼرؿی پژوُفُای اٌسام قغه ٌكان ىیدُغ
کَ داقحً صق اٌحعاب درةاره قیّهُای اٌسام کار ،ىلغار جالش فؼد ،ؿؼغث کار و زىانةٍغی الزم ةؼای اٌسام آن
راةٌَ ىـحلیو و ىػٍاداری وزّد دارد .افؼاد جّاٌيٍغ در ىّرد وظایف ظّد اصـاس ىانکیث ىیکٍٍغ ،چؼاکَ آنُا
ظّدقان ٌضّه اٌسام کار ،ؿؼغث ،دكث و زىان اٌسام کار را جػییً ىیکٍٍغُ .يیً اىؼ ىٍسؼ ةَ پیكؼفث در کار و
جضلق اُغاف ؿازىان ىیگؼدد.
احساض موثر تودن :ىّدؼ ةّدن یا پػیؼش ٌحیسَ قعنی درزَای اؿث کَ «فؼد ىیجّاٌغ ةؼ ٌحایر و
پیاىغُای راُتؼدی ،اداری و غيهیاجی قغم ادؼ ةگػارد .جأدیؼگػاری غکؾ درىاٌغگی آىّظحَ قغه ىیةاقغ»
1- Psychological Empowerment
2- Intrinsic Task Motivation

1- Competence
2- Self-Determination
5- Impact
4- Meaning
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(اؿپؼیحؽر .)1995 ،افؼاد جّاٌيٍغ ىػحلغ ٌیـحٍغ کَ ىّاٌع ىضیي ةیؼوٌی فػانیثُای آٌان را کٍحؼل ىیکٍغ ،اگؼچَ
ٌيیجّان ادغا کؼد کَ ىیجّان ُيَ ىّاٌع ىضیٌی را کٍحؼل کؼد ،ونی جا صغودی ةا جّاٌيٍغی الزم ىیجّان
ادؼگػاری ىعؼب آن را کو یا ىحّكف کؼد.
احساض معنیدار تودن :ایً ُيان فؼمحی اؿث کَ افؼاد اصـاس ىیکٍٍغ کَ اُغاف قغهی ىِو و ةا
ارزقی را دٌتال ىیکٍٍغ ،ةغیً ىػٍی کَ اصـاس ىیکٍٍغ در زادهای صؼکث ىیکٍٍغ کَ وكث و ٌیؼوی آٌان
ارزقيٍغ اؿث (اپم ةام و ُاٌگؼ.)1998 ،1
اکٍّن ةَ ةؼظی از پژوُفُای اٌسام قغه داظهی و ظارزی در ایً زىیٍَ پؼداظحَ ىیقّد:
ایؽدی و غهیؽاده ( )1398پژوُكی جضث غٍّان «ارجتاط کارآىغی ىغیؼان ٍُؼؿحانُای فٍی صؼفَای و
کارداٌف ةا رُتؼی جضّلگؼا از دیغگاه ٍُؼآىّزان» اٌسام دادٌغ .آنُا دریافحٍغ کَ در صانث کهی ىیان رُتؼی
جضّلگؼای ىغیؼان (و ُؼ یك از ىّنفَُای آن) و کارآىغی ىػهيان راةٌَ ىػٍاداری وزّد دارد .ةَ ایً جؼجیب کَ
ىغیؼان ةا ؿتك رُتؼی جضّلگؼای پاییً ،ىّزب کارآىغی کيحؼ ،و ىغیؼان ةا ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ةاال ،از
کارآىغی ةاالجؼی ةؼظّردار ُـحٍغ .اؿحفاده ىغیؼان از ؿتك رُتؼی جضّنی ويً ایًکَ ىّزب ةِتّد غيهکؼد و
کارآىغی ةِحؼ ىغیؼان ىیقّد ،ةا ایساد پیٌّغ غاًفی ،کارکٍان را ةَ کار ةؼاٌگیعحَ و جكّیق ىیگؼدٌغ جا ةَ
صغاکذؼ جّان ةانلّه ظّد دؿث یاةٍغ.
اىیؼکتیؼی ( )1397در جضلیلی ةا ُغف کهی «جتییً راةٌَ ةیً رُتؼی جضّلگؼا و جّاٌيٍغؿازی
روانقٍاظحی ةا رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی کارکٍان آىّزقکغهُای فٍی صؼفَای اؿحان گیالن» اٌسام دادٌ .حایر
آزىّن رگؼؿیّن ؿهـهَ ىؼاجتی چٍغگاٌَ ٌكان داد کَ ةیً رُتؼی جضّلگؼا و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی کارکٍان
آىّزقکغهُای فٍی صؼفَای اؿحان گیالن ارجتاط ىػٍاداری وزّد داردُ .يچٍیً جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی راةٌَ
ةیً رُتؼی جضّلگؼا و رفحار قِؼوٌغی ؿازىاٌی کارکٍان آىّزقکغهُای فٍی صؼفَای اؿحان گیالن را جػغیم
ىیکٍغ .ةٍاةؼایً ةایغ راُکارُا و پیكٍِادُایی را زِث افؽایف گؼایف ةَ ؿتك رُتؼی جضّنی و جلّیث
جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی کؼدن ارائَ کؼد ةغیً ىٍظّر ىغیؼ در ٌلف یك رُتؼ ةایغ ةَغٍّان یك ةؼاٌگیؽاٌٍغه،
راهُا و روشُای ىٌيئً و ىؤدؼی را ةؼای پیكؼفث کارىٍغان ایساد کٍغ.
ىتنؼآزاد و راُغار ( )1397در جضلیلی ةا غٍّان «ارجتاط ةیً ؿتكُای رُتؼی ىغیؼان ةا جّاٌيٍغی کارکٍان
جؼةیث ةغٌی آىّزش پؼورش قِؼ جِؼان» دریافحٍغ کَ ةیً ىّنفَ ؿتك رُتؼی ىغیؼان ةا جّاٌيٍغی کارکٍان
ارجتاط ىذتث و ىػٍیداری وزّد داردُ .يچٍیً ٌحایر پژوُف آنُا ٌكان داد ،ةیً رُتؼی آزادىٍكاٌَ و رُتؼی
جهفیلی ةا جّاٌيٍغی کارکٍان راةٌَ ىذتث و ىػٍیدار و ةیً رُتؼی آىؼاٌَ ةا جّاٌيٍغی کارکٍان راةٌَ ىٍفی و
ىػٍیدار وزّد دارد.
رصیيی و ىظاُؼیراد ( )1396در جضلیلی ةا غٍّان «ادؼ رُتؼی جضّلگؼا ةؼ ؿکّت ؿازىاٌی ةا ٌلف
واؿٌَای جّاٌيٍغؿازی رواٌكٍاظحی کارکٍان» دریافحٍغ کَ ىغیؼیث و رُتؼی ؿٍحی در ُؽاره ؿّم اداىَ صیات
ٌعّاُغ یافث و زِان ٌیازىٍغ ىـغیؼیث و رُتؼی جضّل گؼا ظّاُغ ةّد .رُتؼی جضّل گؼا در زىؼه غّاىهی اؿث
- Appelbeum & Hanger
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کَ جادیؼ آن ةؼ کاُف ؿکّت کارکٍان ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿثُ .يچٍیً جّمیَ ىیکٍٍغ کَ ؿازىانُا
ىیجّاٌٍغ ةا ةَ کارگیؼی ؿتك رُتؼی جضّلگؼا و جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی در کارکٍان ةاغخ کاُف ؿکّت در
ؿازىان گؼدٌغ.
صسحی ( )1395در پژوُكی ةا غٍّان «ةؼرؿی راةٌَ ةیً اةػاد رُتؼی جضّل گؼا و جّاٌيٍغؿازی کارکٍان در
قػب ةاٌك ىهی ؿیؼزان» دریافث کَ ةیً ىّنفَُای رُتؼی جضّلگؼا (رفحار آرىاٌی ،اٌگیؽش انِامةعف ،جؼغیب
ذٍُی ،ىالصظات فؼدی و ویژگیُای آرىاٌی) ةا جّاٌيٍغؿازی کارکٍان راةٌَ ىػٍاداری وزّد دارد.
صـٍی ،جّکهی ،و زٌغی ( )1395در ىٌانػَای جضث غٍّان «ٌلف ىیاٌسی جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی در
جتییً ارجتاط رُتؼی جضّلآفؼیً و درگیؼی قغهی کارکٍان» دریافحٍغ کَ جؼکیتی از ىؤنفَُای رُتؼی
جضّلآفؼیً ٌلف ىػٍاداری در پیفةیٍی درگیؼی قغهی کارکٍان داردُ .يچٍیً ٌحایر پژوُف آنُا ٌكان داد کَ
جّاٌيٍغؿازی روانقٍاظحی ىیجّاٌغ ٌلف ىیاٌسی را در ایساد یا افؽایف ارجتاط ةیً ىؤنفَُای رُتؼی جضّلآفؼیً
و درگیؼی قغهی کارکٍان ایفا ٌيایغ.
کؼىاٌكاه ( )1394در ىٌانػَای جضث غٍّان «جادیؼ رُتؼی جضّل گؼا و جّاٌيٍغؿازی رواٌكٍاؿی ةؼ جػِغ
ؿازىاٌی ىٌانػَ ىّردی قؼکحی ةؼجؼ در صّزه  »ICTدریافث ،رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی کارکٍان
ةًَؼز چكوگیؼی جػِغ ؿازىاٌی آنُا را ةاال ىیةؼد.
ؿاکی ،غناره و قػتاٌی ( )1394در پژوُكی ةا غٍّان «راةٌَ اظالق صؼفَ ای ىغیؼان و رُتؼی جضّنی ةا
غيهکؼد قغهی ىػهيان در ىغارس ىحّؿٌَ قِؼؿحان ىالرد» دریافحٍغ ،ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و غيهکؼد
قغهی کارکٍان راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد و ُيچٍیً ةیً اظالق صؼفَای ةا رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان
راةٌَ ىػٍیداری وزّد دارد.
ُاٌـً و پیمدیٍگّاد )2019( 1در پژوُكی ةا غٍّان «ىغیؼیث رفحار ٌّآوراٌَ کارکٍان از ًؼیق ؿتك رُتؼی
جضّلگؼا و غيمگؼا» ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغٌغ کَ رُتؼی جضّلگؼا ةا رفحار ٌّآوراٌَ کارکٍان ارجتاط ىذتث و
ىـحلیيی داردُ .يچٍیً ٌحایر ىٌانػَ آنُا ٌكان داد ٍُگاىیکَ ىغیؼ رُتؼی جضّلگؼا را ةا پاداشُای قفاُی
جؼکیب ىیکٍغ اصحيال رفحار ٌّآوراٌَ کارکٍان ةیكحؼ ىیقّد.
آمف ،زيیم ،صـیً و ُّآٌگ )2019( 2در پژوُكی ةا غٍّان «ارجتاط رُتؼی جضّلگؼا و جّاٌيٍغؿازی و
روایث قغهی پؼؿحاران» دریافحٍغ کَ راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی
پؼؿحاران و روایث قغهی آنُا وزّد دارد .اگؼچَ ایً ىٌانػَ روی پؼؿحاران اٌسام قغه اؿث ونی ىیجّاٌغ غاىم
ىضؼکی ةؼای اٌسام پژوُف در آىّزشوپؼورش و ىلایـَ ٌحایر آنُا ةاقغ.
 .1.2روشضناسی پصوهص
ایً ىٌانػَ از ٌظؼ ُغف کارةؼدی و از ٌظؼ ازؼا جّمیفی-پیيایكی ةّد .زاىػَ آىاری پژوُف قاىم کهیَ ىغیؼان
و ىػهيان زن اةحغایی آىّزشوپؼورش ىٌٍلَ  3قِؼ جِؼان در ؿالجضنیهی  98-97ةّد .زاىػَ ىّرد ٌظؼ ایً
Hansen & Pihl-Thingvad
Asif, Jameel, Hussain & Hwang
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جضلیق قاىم ُيَ ىغیؼان زن ةَ جػغاد ٌ 24فؼ و ىػهيان زن ُيان ىغارس ةَ جػغاد ٌ 335فؼ در ىٌٍلَ 3
آىّزشوپؼورش قِؼ جِؼان ةّدٌغ .صسو ٌيٌَّ از ىغیؼان ةَ دنیم ىضغود ةّدن صسو ةَ روش ٌيٌَّگیؼی
ؿؼقياری و صسو ٌيٌَّ ىػهيان ةؼاؿاس زغول ىّرگان ٌ 185فؼ جػییً گؼدیغ و ةَ روش ٌيٌَّگیؼی جنادفی
ؿاده اٌحعاب قغٌغ .ةَىٍظّر زيعآوری دادهُا از پؼؿكٍاىَُای اؿحاٌغارد رُتؼی جضّلگؼای  20گّیَای ةاس
ال
( )2006و پؼؿكٍاىَ اؿحاٌغارد جّاٌيٍغؿازی  19گّیَای اؿپؼیحؼز ( )1995از ًیف پٍر گؽیٍَای نیکؼجی (کاى ً
ال ىّافلو  )5اؿحفاده گؼدیغ .روایی مّری و ىضحّایی
ىعانفو  ،1ىعانفو ٌ ،2ظؼی ٌغارم  ،3ىّافلو  4و کاى ً
پؼؿكٍاىَُا پؾ از جاییغ ده اؿحاد صّزه ىغیؼیث آىّزقی ،پایایی آنُا ٌیؽ از ًؼیق آنفای کؼوٌتاخ ةًَّر کهی
 0/90ىضاؿتَ گؼدیغ .ةَىٍظّر جسؽیَ و جضهیم دادهُا از ىضاؿتَ ىیاٌگیً ،اٌضؼاف ىػیار و آزىّن ُيتـحگی
پیؼؿّن اؿحفاده قغ جا ةَ ؿّاالت زیؼ پاؿط درظّر ارائَ داده قّد:
 )1ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان راةٌَ وزّد دارد؟
 )2ةؼاؿاس ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و ىّنفَُای آن ىیجّان جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیفةیٍی
کؼد؟
 .2یافتههای پصوهص
در ایًزا ةَ ُؼ یك از ؿّاالت جضلیق پاؿط داده ىیقّد:
سوال اول :ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و جّاٌيٍغؿازی ىػهيان راةٌَ وزّد دارد؟
جذول  :1ارتثاط رهثری تحولگرا و توانمنذسازی معلمان
متغیرها

آزمون
ُيتـح

ویصگیهای

گی

آرمانی

ىػٍادار
ی
ُيتـح

رفتارهای

گی

آرمانی

ىػٍادار
ی

ترغیة
رهنی

ُيتـح
گی
ىػٍادار

معنیداریدر

ضایستگیدر

حقانتخا

ضغل

ضغل

ب

موثرتود مطار
ن

كت

0/432

0/512

0/613

0/554

0/612

0/03

0/001

0/0002

0/003

0/518

0/448

0/568

0/542

0/003

0/01

0/003

0/0004

/0001
0
0/623
/0002
0

توانمنذسا
زی
0/650
0/01
0/642
0/0007

0/498

0/467

0/539

0/638

0/581

0/623

0/0002

0/0001

0/0004

0/0001

/0001

0/0002
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0

ی
ُيتـح
انگیسش

گی

الهامتخص

ىػٍادار
ی

توجه و
مالحظهفر
دی

0/531

0/627

0/468

0/539

0/574

0/635

0/0001

0/0002

0/0001

0/0001

0/002

0/001

0/479

0/555

0/634

0/594

0/618

0/619

ُيتـح
گی
ىػٍادار
ی

0/0001

0/004

0/001

0/0001

ُيتـح
رهثری

گی

تحولگرا

ىػٍادار
ی

/0001
0

0/002

0/451

0/612

0/596

0/576

0/621

0/631

0/0001

0/003

0/0001

0/0002

0/001

0/002

ةؼای پاؿط ةَ ایً ؿّال ،از آٌسا کَ ىحغیؼُای ایً پژوُف دارای جّزیع ًتیػی ةّدهاٌغ از وؼیب ُيتـحگی
پیؼؿّن اؿحفاده قغه اؿث.
ُيانًّر کَ زغول قياره ٌ 1كان ىیدُغ ةیً رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و ُؼ یك از ىّنفَُای آن
(ویژگیُای آرىاٌی ،رفحارُای آرىاٌی ،جؼغیب ذٍُی ،اٌگیؽش انِامةعف و ىالصظات فؼدی) و جّاٌيٍغؿازی
ىػهيان و ُؼ یك از ىّنفَُای آن (ىػٍیداری در قغم ،قایـحگی در قغم ،صق اٌحعاب ،ىّدؼ ةّدن و ىكارکث)
راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری وزّد دارد؛ چّن ؿٌش ىػٍاداری ُؼ یك از اةػاد و ىّنفَُا کيحؼ از  0/05ىیةاقغ.
سوال دوم :ةؼاؿاس ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان آن ىیجّان جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیفةیٍی کؼد؟
جذول  :2نتایج محاسثه ضرایة رگرسیونی
ضرایة رگرسیونی
وؼایب
مذل

غیؼاؿحاٌغارد
B

ثاتت

8/35

وؼایب اؿحاٌغارد
اٌضؼاف
اؿحاٌغارد
1/051

T

ؿٌش ىػٍاداری

ةحا
7/561

0/0002
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رهثری
تحولگرا

1/005
r;0/410

0/280

0/211
r2;0/154

3/356

0/0001

Adjr2;0/139

ىحغیؼ واةـحَ :جّاٌيٍغؿازی ىػهيان
ىحغیؼُای پیفةیٍیکٍٍغه :رُتؼی جضّلگؼا و ىّنفَُای آن
ُيانًّر کَ ٌحایر زغول قياره ٌ 2كان ىیدُغ ،ؿٌش ىػٍاداری کيحؼ از  0/05ةّده و ىلغار  tىضاؿتَ قغه در
صغفامم  +1/96و  -1/96كؼار ٌغارد .نػا ةا جّزَ ةَ ٌحایر ةَدؿث آىغه ىیجّان دریافث کَ جلؼیتاً  14%از جغییؼات
جّاٌيٍغؿازی ىػهيان ٌاقی از جغییؼات ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان اؿث ،ةًَّری کَ اگؼ ؿتك رُتؼی
جضّلگؼای ىغیؼان  1واصغ جغییؼ کٍغ 0/28 ،در جّاٌيٍغؿازی ىػهيان جغییؼ ایساد ىیقّد .ةٍاةؼایً ىػادنَ
رگؼؿیّن ةؼای پیفةیٍی جّاٌيٍغؿازی ىػهيان از ًؼیق ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان ةَمّرت زیؼ ةیان
ىیقّد:
(رهبری تحولگرا* = 8/53 + )2/082توانمندسازی
 .3تحث و نتیجهگیری
در دٌیای پؼجالًو اىؼوز ُیچ ؿازىاٌی ٌيیجّاٌغ ةغون رُتؼی ادؼگػار ةَ اُغاف ؿازىاٌی از پیفجػییً قغه ظّد
دؿث پیغا کٍغ .از ًؼفی ،ىِوجؼیً ىّجّر ىضؼکة ؿازىانُاٌ ،یؼوی اٌـاٌی آن اؿث و کارکٍان ؿازىان زىاٌی
ىیجّاٌٍغ در جضلق اُغاف ؿازىاٌی ىّدؼ واكع قٌّغ کَ از جّاٌيٍغیُای کافی ةؼظّردار ةاقٍغ .پژوُكگؼ در ایً
ىٌانػَ ؿػی ٌيّده اؿث جا دریاةغ کَ آیا ةیً ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان و ىػهيان زن اةحغایی راةٌَ
ىػٍاداری وزّد دارد؟ آیا ةؼاؿاس ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان آن ىیجّان جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیفةیٍی
کؼد؟
اونیً یافحَ ایً ىٌانػَ ٌكان داد کَ ةیً ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان زن و ُؼ یك از ىّنفَُای آن
(ویژگیُای آرىاٌی ،رفحارُای آرىاٌی ،جؼغیب ذٍُی ،اٌگیؽش انِامةعف و ىالصظات فؼدی) و جّاٌيٍغؿازی
ىػهيان زن و ُؼ یك ىّنفَُای آن (ىػٍیداری در قغم ،قایـحگی در قغم ،صق اٌحعاب ،ىّدؼ ةّدن و ىكارکث)
راةٌَ ىذتث و ىػٍاداری وزّدٌ .حایر ایً جضلیق ةا ٌحایر ىٌانػات ایؽدی و غهیؽاده ( ،)1398اىیؼکتیؼی (،)1397
ىتنؼآزاد و راُغار ( ،)1397رصیيی و ىظاُؼی ( ،)1396صسحی ( ،)1395صـٍی و ُيکاران ( )1395ؿاکی و
ُيکاران (ُ ،)1394اٌـً و پیمدیٍگّاد ( )2019و آمف و ُيکاران (ُ )2019يـّ ةّد؛ چؼاکَ آنُا دریافحٍغ
ىغیؼان ةا ةِؼهگیؼی از ؿتك رُتؼی جضّلگؼا ىیجّاٌٍغ ةا ایساد پیٌّغ غاًفی اٌگیؽه دروٌی کارکٍان را ةؼاٌگیؽاٌٍغ
و آنُا ةَگٌَّای جكّیق و جّاٌيٍغ ؿازٌغ کَ ةَ صغاکذؼ جّان ةانلّه ظّد دؿث پیغا کٍٍغ و در پیكتؼد اُغاف
ؿازىان ایفای ٌلف کٍٍغ .دیگؼ یافحَ پژوُف ٌكان داد کَ ؿتك رُتؼی جضّلگؼای ىغیؼان ىیجّاٌغ  14%از
جّاٌيٍغؿازی ىػهيان را پیفةیٍی کٍغ.
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ةٍاةؼایً ،ىغیؼان ؿازىانُا ةَویژه ؿازىانُای آىّزقی ىیجّاٌٍغ ةا جّزَ ةَ ؿتكُای رُتؼی ىٌؼح قغه
ىِارت ُای الزم را کـب کٍٍغ و در جّاٌيٍغؿازی کارکٍان ؿازىان ٌِایث ُيث و جالش ظّد را ةَکارگیؼٌغ جا
زىیٍَ جضلق اُغاف ؿازىاٌی را ةیف از پیف ةا ُيکاری ىػهيان فؼُو ٌيایٍغ .ةؼای ىذال ،ىغیؼان و رُتؼان
آىّزقی ىغارس ىیجّاٌٍغ ةا ةؼگؽاری کارگاهُای ىِارجی ُوچّن ىتاصخ روانقٍاؿی ،اٌـانقٍاؿی ،راُتؼدُای
ٌّیً جغریؾٌ ،ضّه ةِؼهگیؼی از فًآوری ُای ٌّیً آىّزقی و غیؼه ،ىػهيان را ةا جّزَ ةَ ٌیازُای روز ةؼای
ادؼةعكی و جضلق اُغاف ؿازىاٌی آىاده ؿازٌغ.
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