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 چکیده
جمهوری  1404 اندازچشمبدنی با رویکرد سند تربیتمعلمان توانمندسازی طراحی الگوی  ،هدف این تحقیق

آماری بخش کیفی  ةجامعبود.  به لحاظ هدف کاربردیآمیخته اکتشافی و اسالمی ایران بود. این تحقیق 
 درسکه در زمینه مدیریت ورزش، بودند نظران )خبرگان( دانشگاهی و اجرایی وزارت آموزش و پرورش صاحب
های ویژگی بامتخصصان ازنفر  15 .داشتندبه فرد  تخصص و اطالعات منحصر ،و توانمندسازی بدنیتربیت

د. ظرات آنان جهت طراحی الگو اخذ شن ،و با مصاحبه شدند ای انتخابگیری زنجیرهروش نمونه هب، یادشده
ودند بآموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی  بدنیتربیتمعلمان  از نفر 300 تعداد ،آماری بخش کمّی ةجامع

پرسشگردآوری اطالعات از مصاحبه و برای . انتخاب شدند مختلف ای نسبی از مناطقخوشهکه به صورت 
 دتأییتحلیل عاملی  از طریقو روایی سازه  توسط اساتید مدیریت ورزشی آن روایی صوری .استفاده شد نامه
 ارنرم افز توسطها تجزیه و تحلیل داده. دست آمدهب 85/0 با استفاده از آلفای کرونباخآن پایایی . شد

 دابعا. نتایج نشان داد عوامل موثر بر توانمندسازی معلمان شامل شدنجام ا پی.ال.اس و 24اس.پی.اس.اس 
 تجهیزات اهداف و راهبرد، منابع و) سازمانی ،فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگی و عوامل اقتصادی() ایزمینه

های مؤلفهاز تند. هس (خالقیا -ی و اعتقاد ایحرفهشناختی، روان) هایمؤلفه بافردی  و نظارت و ارزیابی( و
 ایحرفه همؤلف ،سازمانی، منابع و تجهیزات و از بعد فردیهای بعد مؤلفه، فناوری و ارتباطات از ایبعد زمینه
ان از اطمین ،شفاف نمودن انتظارات از معلمان .داشتند بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی را بر تأثیربیشترین 

 .استاز پیشنهادات پژوهش  نوین هایفناوریاستفاده از  ةایجاد زمین آنان، شغلتناسب شخصیت و 

 

  ان، معلم 1404 اندازچشمتوانمندسازی، ، بدنیتربیت واژگان کلیدی:

                                                           
1. Email: shahzadehh@gmail.com  

2. Email: khodayariabas@yahoo.com  

3. Email: mahvashnoorbakhsh@yahoo.com  

4. Email: e.alidoust@ut.ac.ir  
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 مقدمه
ای هسیستمتوانایی یك سازمان برای رقابت در محیط جهانی بستگی به داشتن کارکنانی مؤثر، 

ثربخشی سازمان پاداش مؤثر و ا هایسیستمگیری و ارزیابی، اندازهیادگیری فراملی، معیارهای بهینه 

تنها با  ،ینسانااست که بهبود منابع  یندارد، ا یتاهم یکه در راستای توسعه منابع انسان آنچهدارد. 

ارکنان کاز راههای گوناگون به توسعه آموزش  یدبلکه با شودینمحاصل  یو تخصص یفن هایآموزش

 یرپذ انامک ی،منابع انسان یریتراهبردی در قلمرو مد هایعمال برنامهمهم، جز با اِ ینپرداخت و ا

 یننو کردیرو یكبه عنوان  یمنابع انسانتوانمندسازی (. 16، 2009،وفایی و طالبیان) بود نخواهد

به وجود  وها کارکنان و فراهم کردن بستر یدرون یروهایآزاد کردن ن یشغل، به معنا یدرون یزشانگ

 ییربا تغندسازی توانم .استافراد  یهاصالحیتو  هاییها، توانااستعداد ییشکوفا یها برافرصتآوردن 

و  یید که تواناباور برسن ینبه ا یدکه آنها با یمعن ینشود. بدیمکارکنان شروع  یدر افکار و باورها

ل و عم یو احساس کنند آزاد رنددا یزیآم یترا به طور موفق یفانجام وظا یالزم برا صالحیت

کنند یمنبال درا  یدار و ارزشمندامعن یشغل اهدافدارند، احساس کنند  هایتاستقالل در انجام فعال

 (.253، 2014میر سپاسی،) شودیمو باور داشته باشند که با آنان صادقانه و منصفانه رفتار 

ازجمله:  یمنابع انسان یسو، عناصر توسعه راهبرد كی از یفرهنگ و مسائل اقتصاد ،یرهبر یهاچالش

ها را مجبور به ، سازمانی دیگراز سو یمشتر یابیتوسعه کارکنان و کام ،ینوآور ،یسازمان یریادگی

توسط توانمندسازی  (.1،420،2002رابینز) کارکنان کرده است یتوانمندساز یراهبرد یریگجهت

ارائه  یتواناساز یبرا یمختلف یهامدلو پژوهش قرار گرفته و الگوها و  یمورد بررس یادیمحققان ز

کارکنان توانمندسازی بر  یگذارتأثیرو  میچهار عامل، ارتباط مستق 2ملهم بر اساس الگوی .شده است

توانمندسازی الگو عوامل موثر بر  نیا دربه آن توجه خاص کرد.  یستیبا یرقابت طیدارند که در مح

  .(72، 2004ملهم،) هازهینگکارکنان عبارتند از: دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و ا

منسجم  یارائه چارچوب (419، 2002) و همکاران نزیبه عمل آمده توسط راب یهایبررسبر اساس 

مهم توانمندسازی  ندیدر فرا یو رفتار یشناخت ،یطیمح ،یموضوع یهاریمتغروشن کردن نقش  یبرا

 اعتماد ،یسازمان یتیحما تیو ماه یکار جینفوذ بر نتا یادراک کارکنان، فرصت برا مدل نیاست. در ا

کارکنان،  یتوانمندساز ندیگام در فرا نیمهمتر .گذارند تأثیر یکار طیو مح یبافت سازمانبر  تعهد و

 زشیقدرت و انگ ،اراتیاز اخت یزانیممارست افراد با م یرا برا یاست که فرصت یطیمح یفراهم ساز

 در معلمانتوانمندسازی  برای الگو دو (5، 2009) 3مورلند و هابز در کارکنان به وجود آورد. یدرون

                                                           
1. Robbins  

2. Melhem 

3. Hobbs& Moreland 
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 که است شده گرفته نظر در همزمان طور بهتوانمندسازی  فرایند دواول،  الگویدر : گیرند می نظر

 قدرت،) سازمانتوانمندسازی  فرایند و (وضعیت و بخشیاثر خود) افرادتوانمندسازی  فرایند شامل

 کنندهپشتیبانی و فزاینده آغازین، ۀمرحل سه درتوانمندسازی  ی دوم،الگو درو  (گیریتصمیم و تأثیر

  .است شده گرفته نظر در

به عنوان فرایندی تعریف شده است  (39، 1994)1معلمان توسط شرت، گرین و ملوینتوانمندسازی 

خود را بهبود می بخشند و رشد  هایصالحیتکنندگان محیط آموزشی، مشارکتآن  ۀوسیلکه به 

می پذیر مسئولیتو در قبال کارها  کنندمی، مسایل و مشکالت را حل نددهمی أای خود را ارتقحرفه

 روابط باالتر، شغلی تعهد و آموزشی عملکرد توانمند مربیان که است معتقد( 2005) 2سومش .شوند

توانمندسازی ( 474،1998) 3مائورف نظر اساس بر .دارند باالتری سازمانی تعهد و خوب فردی بین

 و دهدمی افزایش را هاآن ایحرفه دانش. بخشدمی بهبود را هاآن شغلی جایگاه و موقعیت مربیان

 خود تخصص و دانش ۀواسط به معلمان .کندمی آسان گیریتصمیم فرایند به را مدیران دسترسی

 بهبود چون مزایایی که است قدرت این آزادسازی واقع در ،توانمندسازی و هستند نهفته قدرت دارای

 . آوردمی وجود بهمعلمان  در را مدرسه به تعلق و تعهد احساس افزایش و

های فنی در کنتاکی آموزشمعلمان و توانمندسازی اکتشافی  ۀ( تحقیقی با عنوان مطالع2012)4وال

 موقعیت،ای، حرفهگیری، رشد تصمیم شامل ابعاد مورد ارزیابیدر این تحقیق  .ه استانجام داد

نمندسازی بین توا را نتایج تحقیق ارتباط معناداری .بود بودن احساس مؤثرخودکارآمدی، استقالل و 

 ،معلمانهمچنین نشان داد.  احساس مؤثر بودنگیری، خودکارآمدی و تصمیم ، اختیارایحرفهو رشد 

( 2017) 5و اسکویكمازیو  ند.اکردهرا موثر بر توانمندی خود بیان بودجه و عدم پشتیبانی اداری 

معلمان دارد اما دسترسی توانمندسازی محدودی بر  تأثیرهای مدرسه گروهعضویت در  ندنتیجه گرفت

( 2016) 6معلمان هستند. کلینتوانمندسازی ای منابع اصلی مدرسههای گروهبه اطالعات و جنسیت 

ک موقعیتی در مدرسه معلمان، یادگیری سازمانی افقی و عمودی و تحرتوانمندسازی تحقیقی با عنوان 

ره کالس انتایج نشان داد یادگیری سازمانی افقی و عمودی به توانمندی معلمان برای اد .انجام دادند

توانمندسازی کند و زمان مواجهه معلمان با یادگیری سازمانی عامل میانجی بین یادگیری و میکمك 

 .استمعلمان 

                                                           
1. Short & Green & Melvin 

2. Somech 

3. Mearoof 

4. Wall 

5. Masue, Askvik 
6. Klein  
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معلمان مدارس ابتدایی ازی توانمندسو همکاران در بررسی چگونگی دستیابی به ساختارهای  1فرییر 

نشان دادند کارکنان آموزشی که احساس  مدرسه مدیره هیئتو متوسطه به وسیله اعتماد به مدیر و 

قدرت، ) توانمندسازیتوانند بر محل کارشان اعمال کنند و به ساختارهای میات را تأثیرکنند برخی می

 موقعیت بهتری برای اعتماد به سرپرست دارند. ،ها، حمایت و اطالعات( دسترسی دارندفرصتمنابع، 

مشاوران بر مبنای آسیب شناسی فعالیت آنها در توانمندسازی در تدوین الگوی  (2014) ابراهیمی

مدارس و ارزیابی اثر بخش آن سه دسته از عوامل شامل عوامل درون فردی، عوامل محیطی و عوامل 

، تعهد شناختیروان( تحقیقی با عنوان ارتباط توانمندسازی 2008)صفری سازمانی را شناسایی کرد. 

نتایج و مدارس متوسطه ایران انجام داد  بدنیتربیتسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان 

 تعهد و یندوشهر رفتار بر داریمعناو  مثبت تأثیر شناختیروان زینمندسااتوپژوهش نشان داد 

 .دارد معلمان مانیزسا

توان می ،توانمندسازی معلمان به ویژهتوانمندسازی با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در زمینه 

 مدرسه، جوّگیری، تصمیمای، قدرت حرفهو رشد  أپذیری، ارتقمسئولیتعواملی مانند دریافت که 

گذار بر تأثیرل ارزیابی عملکرد، رضایت و انگیزه از عواممنابع، آموزش، اهداف و  تعهد،خودکارآمدی، 

وانمندی معلمان بر ت دیگری نیز عوامل ،مذکور مواردبدون تردید عالوه بر  توانمندی معلمان می باشند.

توسعه  یاز سوی. به شناسایی آنها کمك خواهد کرد ی توانمندسازیکه طراحی الگو موثر خواهد بود

و  است یستهپرتوان و شا یانسان یروین یریکارگهجذب و ب یازمندن آموزش و پرورشو گسترش 

زم به ال یهاصالحیتآنان از  یبرخوردار کهندهست آن سازمانسازنده  یانسان یهمعلمان جزء سرما

 یایژهو یتاز اهم یرانا یاسالم یکشور جمهور 1404 اندازچشمبر  یمبتن یندهنسل آ یتمنظور ترب

تربیت نه وزارتخا توسط اینها سازمانسایر نیروی انسانی متخصص مورد نیاز  زیرابرخوردار است. 

 واهد داشت:خ ییهایژگیو نیچن ،یمنابع انسان یبرا1404 اندازچشمدر افق  یرانیا ۀجامع. شوندمی

 یمنابع انسان بر سهم برتر یمتک ،یعلم و فن آور دیتوانا در تول شرفته،یبرخوردار از دانش پ •

  .یمل دیدر تول یاجتماع ۀیو سرما

متناسب  عیهای برابر، توزفرصت ،یاجتماع نیتأم ،ییغذا تیاز سالمت، رفاه، امنبرخوردار  •

 طلوب.م ستیز طیمند از محبهرهو  ضیدرآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبع

 ۀیاط، روحانضب ،یمند، برخوردار از وجدان کارتیمومن، رضا ثارگر،یا ر،یپذتیمسئولفعال،  •

 بودن یرانیه ابو مفتخر  رانیا ییو شکوفا یمتعهد به انقالب و نظام اسالم ،یاجتماع یتعاون و سازگار

 .(1404 اندازچشمسند )

                                                           
1. Freire  
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در  نظر ردمو یهایژگیو تحقق ایبر. استبه عنوان یك سند باال دستی الزم االجرا  اندازچشمسند 

در  سالمیا بنقالا یهاارزشو  هامپیاو  نجها علمی اتتولیددر  رکشو سهم یشافزو ا ازنداچشم فقا

کامل نیروهای انسانی مؤثر  تقویتریزی صحیح و گسترده و برنامهچیز  هر ، بیش ازلمللابین سطح

های کلی سیاستجمهوری اسالمی ایران  1404 اندازچشمبه منظور تحقق اهداف  .باشدمیضروری 

های کمی و کیفی در سطح شاخصجایگاه آموزش و پرورش از نظر  ارتقأنظام آموزش و پرورش کشور، 

 ویژههبتوانمندسازی منابع انسانی  ها،یکی از مؤثرترین راهبرای تحقق آن که منطقه و جهان است 

در این  .آموزش و پرورش یك برنامه مهم در سطح ملی است در این راستا سند تحول است.معلمان 

های تحولی ابتدا باید معلمی متحول تربیت برنامهسند معلم به عنوان موثرترین عنصر یاد شده که در 

اعتقادی،  ی،اخالق هاییستگیشا یدسند معلمان بااین در آموز متحول. همچنین دانشکنیم و سپس 

در همین راستا  .را دارا باشند اندازچشمو اهداف سند  یمتناسب با مبان یای و تخصصحرفه ی،انقالب

های ضمن خدمت، آموزشبا  ایحرفههای علمی، توانمندیکیفیت نظام تربیت معلم، افزایش  ارتقأ

ریزی برای روز آمد کردن اطالعات تخصصی ، بهینه سازی فضا و تجهیزات مدارس ، ارتقای برنامه

سند تحول بنیادین آموزش ) ظر بوده استنقش و اختیارات مدرسه و تأمین نیروی انسانی توانمند مد ن

در حوزه آموزش و پرورش و همچنین ضرورت تقدم  مهمیاقدامات  در حال حاضر .(1390،و پرورش

، ایجاد دانشگاه ویژه فرهنگیان جمله از ؛حال انجام است درهای آموزشی اولویتاولویت های تربیتی بر 

 و های موجود در هر استانظرفیتو  هادرسی متناسب با پتانسیل ۀپذیری به سمت برنامانعطاف

 وهای سنتی آموزش در مدارس روش تغییر از ،سازی اماکن و تجهیزات ورزشی مدارساستاندارد

های گیریتصمیماز ظرفیت علمی، فکری و اجتماعی معلمان در  استفاده ،های نوینفناوریاستفاده از 

گرفته در دستور کار قرار  بدنیتربیتهای فوق برنامه و مکمل درس فعالیتو توسعه درون مدرسه 

 . ( 96،  2015،و سالمت بدنیتربیتهای معاونت فعالیتو ها برنامه) است

 به اجتماعی زندگی الینفك جزء اجتماعی، عام ۀپدید یك عنوان به پرورش، و آموزش نظام وزهامر

 یمنابع انسان نیتأم یکشور برا آموزشی نظام کردن کارآمد کارکنان،رود و توانمند سازی می شمار

در این زمینه معلمان  .باشد می اندازچشمدر جهت تحقق اهداف  از الزامات اساسی و مهم ازیمورد ن

 آموزشی هایمحیط در معلمانسازی توانمندسازان کشور از اولویت برخوردارند. آیندهپرورش  ،به خاطر

 را مشکالتشان بتوانند ،خود رشد از طریق تا هندد توسعه معلمان صالحیت خویش راشود می باعث

مسأله  ،روزبهو محتوی آموزشی ها تحول در شیوه نیازمندتحقق اهداف متعالی  از سویی .نمایند رفع

بدون شك  کهباشد میتوسط معلمان  بدنیتربیتموفق درس  تدریس ،پرورخالقیتمحور و 

  بسزایی در تحقق این اهداف خواهد داشت. تأثیر بدنیتربیتتوانمندسازی معلمان 
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رغم طراحی، علی کهشود می مشاهده شور،ک مدارس در بدنیتربیت و ورزش وضعیت بر دقیق نگاهی با

، ورزش و بدنیتربیتهای متعدد از سوی وزارت آموزش و پرورش در زمینه برنامهاجرا و پیاده سازی 

 و میلیبی که طوریه ب ؛وجود دارد بدنیتربیت معلمانکمبودهای مختلفی در ارتباط با  وها خأل

 وظیفه و تعهد کمبود دلیل به گاه و الزم ورزشی تجهیزات و امکانات وجود عدم دلیل به گاه عالقگیبی

 دلیل همین به. است آمده وجودهب شاگردان و خود حرفه و شغل به نسبت بدنیتربیت معلمان شناسی

 در مسائل گونهاین شناخت عوامل تریناصلی از یکی عنوان به بدنیتربیت معلمان رفتارهای بر تمرکز

 یساختار یبر بازساز شتریب یاصالحات آموزش ریاخ یهاکردیرورسد یمبه نظر . است توجه خور

 یکانون اصل.دارند دیها تأکآن نیتأم یو چگونگ یو ماد یص منابع مالی، تخصیادار راتییمدارس و تغ

 آن نیدر سطح مدارس فراتر از اقدامات ذکر شده است که مهمتر یریگمیتصمانتقال قدرت و حق 

و  زانیربرنامهبه عنوان  یریادگیو  یاددهی ندیو معلمان در فرا رانیبه مد یسپارقدرت ،یسازتوانا

یکی  تواندمی بدنیتربیتتوانمندسازی معلمان  (.95، 2012،یو اشرف یعبداله) مدارس است انیمجر

 زیرا .باشدآموزش و پرورش  بدنیتربیترفع مشکالت و کمبودهای  برایاز اقدامات اساسی 

گردد و یبرمادراک مثبت آنها از قدرت استقالل و کنترل بر کارشان  جادیتوانمندسازی معلمان به ا

  .کندیم تیکارآمدی را تقوو اعتقاد به خود یارزشخود ،ینییتعحس، قدرت خود نیا

بیش از هر که ضروری است  ،صحنه تعلیم و تربیت در بدنیتربیتجایگاه معلمان نقش و با توجه به 

 نهیاستفاده به یبرا وپرداخته شود.  بدنیتربیتتوسعه و توانمندی خود معلمان  ، به رشد،عامل دیگری

 ارتقأآنها را  یهایستگیشاو  هاسطح دانش، اطالعات، مهارت دیبا بدنیتربیتمعلمان  یهالیپتانساز 

شده  یزیربرنامهگردد مگر آنکه پرورش و توانمند کردن معلمان به صورت ینمامر حاصل  نیا .میده

از  یستیبا بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی  ندیاساس فرا نی. بر همردیو نظامند مورد توجه قرار گ

توسعه  ۀبه این ترتیب مقول .کند یرویپ1404افق  اندازچشمبه  دنیمند جهت رسنظامجامع و  ییالگو

به عنوان یك موضوع کلیدی در آموزش و پرورش، با افق  بدنیتربیتو شایستگی معلمان  هایتوانمند

زه ترین اقداماتی است که در سازمان و در حوضروری ۀاهمیت اساسی دارد و از جمل 1404 اندازچشم

تواند باعث بهبود عملکرد آنها میمعلمان توانمندسازی از آنجا که  .مدیریت منابع انسانی مطرح است

و  را طراحی کند بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی پژوهشگر تالش دارد در این پژوهش الگوی  ،شود

روابط ؟ دناکدام بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی  یو اساس یاصل یهامؤلفه االت زیر پاسخ دهد:ؤبه س

 چگونه است؟ بدنیتربیتمعلمان  های توانمندسازیمؤلفهبین ابعاد و 
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 پژوهش شناسیروش 
 "1404 اندازچشمبا رویکرد سند  بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی طراحی الگوی "هدف اصلی تحقیق 

کیفی آن از اساتید و  ۀمرحل در .شد اجرا کمی و کیفی ۀمرحل دو در ،آمیخته روش با بوده است که

 پایلوت صورت به آمده، دست به مدل سپس .گردید أصحو ابعاد مدل ا هامؤلفه ،کشور نظرانصاحب

این صورت که بعد به . گردید بررسی آن برازش و توزیع آذربایجان شرقی بدنیتربیت معلمان بین در

با روش پیمایشی و با  به الگو رسیدنبا اشباع نظری مصاحبه به عمل آمد و بعد از  از تحلیل محتوا،

  گیری شد.اندازهمیزان اعتبار یا روایی الگو  نامهپرسشاستفاده از ابزار 

 شاملبخش کیفی آماری  ۀجامع .دشپژوهش حاضر از دو بخش تشکیل میآماری  ۀو نمون جامعه

بود آموزش و پرورش وزارت اجرایی مدیران و  کل کشوردانشگاهی ، اساتید )خبرگان( نظرانصاحب

اطالعات منحصر  و توانمندسازی دارای تخصص و بدنیتربیتمعلمان  و مدیریت ورزش ۀزمین درکه 

ای انتخاب زنجیرهگیری نمونهبا روش نفر  15شده  های یادویژگیمتخصصان با  از بین .بودندبه فرد 

 1404 اندازچشمبا رویکرد سند الگو نظرات آنان جهت طراحی  نیمه ساختار یافته با ابزار مصاحبه و

آموزش و پرورش استان آذربایجان  بدنیتربیتمعلمان تحقیق بخش کّمی آماری  ۀجامع اخذ شد.

 300به تعداد مختلف استان ای نسبی از مناطقخوشهبه صورت  .آنهابودند نفر 1320 دبه تعدا شرقی

 1روی طیف ای( زمینه)در سه بعد فردی، سازمانی و گویه  93حاوی  نامهپرسشبا ابزار و انتخاب  نفر

 ق در نواحی،حقطریق حضور م از شد.نظرات آنها راجع به الگوی طراحی شده گرفته ، لیکرت 5تا 

نظرات آنها  شد و ارائه بدنیتربیتساخته به معلمان محقق نامهپرسشمناطق و محل خدمت همکاران 

های روایی، پایایی را برای متغیرهای شاخص (1)جدول  .گردیدراجع به الگوی طراحی شده اخذ 

های با کمك شاخص میانگین واریانس استخراج شده مشخص شد تمام سازه دهد.تحقیق نشان می

های پایایی ترکیبی . شاخصباشندمی 5/0مورد مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 

 بود 7/0شوند تمامی این ضرایب باالتر از استفاده می نامهپرسشو آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی 

 . دارندگیری اندازهو نشان از پایا بودن ابزار 
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 های روایی، پایاییشاخص -1جدول

 متغیر روایی پایایی ترکیبی آلفا کرونباخ

 بعد فردی 650/0 788/0 822/0

776/0 736/0 599/0  شناختیروان 

891/0 909/0 520/0  اعتقادی و اخالقی 

772/0 775/0 537/0  ایحرفه 

 ایزمینهبعد  625/0 903/0 883/0

779/0 857/0 600/0  عوامل اقتصادی 

745/0 841/0 576/0  عوامل فرهنگی 

825/0 876/0 587/0  فناوری ارتباطات 

 بعد سازمانی 665/0 772/0 816/0

844/0 889/0 618/0  آموزش و یادگیری 

840/0 887/0 613/0  هبردانداز، اهداف و راچشم 

781/0 847/0 527/0  منابع و تجهیزات 

702/0 807/0 558/0  ساختار سازمانی 

831/0 881/0 598/0  نظارت و ارزیابی 

827/0 885/0 658/0  نظام پاداش 

 توانمند سازی 631/0 765/0 851/0

 

جداول، نمودارهای فراوانی و استنباطی  از روش آماری توصیفی مثلها برای تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شده است. 1PLSو روش تحلیل عاملی اکتشافی

 تحقیق نتایجها و یافته

مونه که شناختی افراد نجمعیتهای ویژگیدر این بخش ابتدا در سطح توصیفی به توصیف و تلخیص 

 لدر جدو و شودمیخدمت، میزان تحصیالت و مناطق خدمتی پرداخته  ۀ، سن، سابقیتشامل جنس

 های استنباطی تحقیق آورده شده است.یافتهسپس  است. آمدهبه طور کامل  (2)
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Partial Least Squares 



 99                                                         ..بدنی. تربیت معلمان توانمندسازی الگوی طراحی: تیمورلوشاهزاده

 شناختیجمعیتهای یافته -2جدول

 درصد فراوانی فراوانی شناختیجمعیتعوامل 

 جنسیت
 0/43 130 مرد
 0/57 170 زن

 سن

30-20 60 0/20 
40-31 172 3/57 
50-41 55 3/18 
 4/3 13 50بیشتر از 

 خدمت ۀسابق

 7/2 8 سال 5تا 
10-5 75 0/25 
15-11 75 0/25 
20-16 66 0/22 
25-21 60 0/20 

 3/5 16 سال 25باالی 

 میزان تحصیالت
 7/50 152 کارشناسی

 3/46 139 کارشناسی ارشد
 0/3 9 دکتری

 

 
 نمودار ستونی مربوط به فراوانی منطقه پاسخ دهندگان -1شکل

/0

10/0

20/0

30/0

40/0

50/0

1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه 

42/3

7/3
15/0 18/3

7/0 10/0

منطقه
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 مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر -2شکل 
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 )تی( مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب -3 شکل

 

حاسبه شده مچنین مقادیر هم .اندشدهبیشتر  4/0تمامی مقادیر بارهای عاملی از ( 2بر اساس شکل )

t سطح ) است 96/1های عاملی هر نشانگر با سازه یا متغیر پنهان خود باالی برای هر یك از بار

متغیرگیری اندازهبرای  هنامپرسشاالت ؤتوان همسویی س. لذا میشده است( 05/0معناداری کمتر از 

قصد  نامهپرسش سؤاالت بادهد آنچه را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج فوق نشان میها 

های پنهان ها یا متغیرتوسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه یماداشتهسنجش آنها را 

  قابل استناد است.
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 (بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی و ضریب تعیین )متغیر وابسته:  ی تیضرایب مسیر، آماره -3جدول 

 تیآماره  ضریب مسیر متغیر مستقل
معنی سطح 

 داری

ضریب تعیین 

 چندگانه

 001/0 354/3 366/0 بعد فردی

 001/0 509/4 406/0 بعد سازمانی 598/0

 001/0 725/6 667/0 ایزمینهبعد 

 

 99 نانیتوان گفت در سطح اطمیم( 3جدول ) تیآماره مقدار  نیو همچن ریمس بیبا توجه به ضر

مثبت و  تأثیر بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی بر  یانهیزمو  یسازمان، یبعد فرد هر سه ،درصد

 د. ندار یمعنادار

 یافهیوظ و یسازمان ،یاساس ابعاد فرد نیشده است. بر ا 598/0چندگانه برابر  نییتع بیضر مقدار

 .کنند ینیبشیپرا  بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی  راتییدرصد از تغ 59اند توانستههم رفته  یرو
 

 زادرونسازه های  قدرت پیش بینمعیار نتایج-4 جدول

 معیار پیش بین هامؤلفهابعاد و 

 360/0 بعد فردی

 406/0 اعتقادی و اخالقی مؤلفه 

 364/0 ایحرفه مؤلفه 

 406/0 شناختیروان مؤلفه 

 332/0 بعد سازمانی

 404/0 ایزمینهبعد 

 572/0 سازیتوانمند

 

 35/0بیشتر از   آنر یدامق (4) جدول با توجه به .سازدمیبینی مدل را مشخص پیشمعیارقدرت 

زای و برازش مناسب مدل ساختاری درونهای سازهبین مناسب مدل در خصوص پیشقدرت  و است

 شود.می تأیید

 

 

 

 

 



 031                                                         ..بدنی. تربیت معلمان توانمندسازی الگوی طراحی: تیمورلوشاهزاده

 زادرونمتغیرهای  معیار افزونگی 1نتایج  -5 جدول

 هامؤلفهابعاد و 
ضریب تعیین 

 چندگانه
 افزونگیمعیار  میزان اشتراک

 294/0 599/0 492/0 بعد فردی

 566/0 566/0 000/1 اعتقادی و اخالقی 

 651/0 711/0 916/0 شناختیروان 

 418/0 540/0 775/0 ایحرفه 

 424/0 521/0 814/0 بعد سازمانی

 643/0 643/0 000/1 ایزمینهبعد 

 357/0 598/0 598/0 سازیتوانمند

 479/0   افزونگی مقدار کل
 

ا توجه بزا درونسنجش کیفیت مدل ساختاری برای هر متغیر  ، شاخص معیارافزونگی معیار شاخص

 شود. یم تأییدکیفیت مدل (5در جدول )ر آن یدابا توجه به مقگیری آن است. اندازهبه مدل 
 

 نتایج معیار نیکویی برازش  -6 جدول

 مقادیر اشتراکی ضریب تعیین چندگانه نیکویی برازش

690/0 799/0 596/0 

 

پژوهش،  گیری و بخش ساختاریاندازهتوان پس از بررسی برازش بخش می نیکویی برازشمعیارتوسط 

 36/0یشتر از ب نیکویی برازشمقدار معیار ( 6) جدولبا توجه به برازش بخش کلی را نیز کنترل نمود. 

  است. تأییدبرازش کلی الگو مورد  و است)مقدار قوی( 
 

 گیرینتیجهبحث و 

تربیتمعلمان توانمندسازی در به ترتیب ، سازمانی و فردی ایزمینهابعاد  یق نشان می دهد نتایج تحق

(، 2013) این ابعاد در تحقیقات سایرین همچون حسن آبادیبه  .مثبت و معناداری دارند تأثیر بدنی

از نظر  اشاره شده است. (2002) 2(، رابینز، کرینو و فرندال2009) مورلندو ز بها (،2014ابراهیمی )

( و 2003) 3الوراک ،(2002) بندی ابعاد نتایج تحقیق با تحقیقات رابینز، کرینو و فردنالاولویت

                                                           
1. Redundancy 

2. Robbins, Crino & Fredendall 

3. Laverack 
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 تیاولودر ( که 2013و حسن آبادی )( 2003) 1با تحقیق بریجزخوانی دارد و ( هم2009) بختیاری

علل این  .ناهمخوان است ،بودهاولویت اولین  در که بعد سازمانی ،و راندلوپ بود بعد فردی ،اول

ها نمونه ماهیت ،ها(شاخصو ها گویه) گیریاندازهتواند دالیلی مانند تفاوت در ابزار میهمخوانی نا

  باشد. کشورهای متفاوت(وها )سازمان محل دو تحقیق وجنسیت و تعداد(  )مدرک،
ی ازمینهبعد برعوامل اقتصادی  فناوری ارتباطات، ،وجه به نتایج پژوهش عوامل فرهنگیت با

ل فرهنگی بر عوامنیز ( 2013) حسن آبادی  تحقیق رد. دارندمثبت و معناداری  تأثیرتوانمندسازی 

 در الگوهای (2013) و حسن آبادی (2017) مازیو و اسکویك، (2004) ملهم تأکید شده است.

ون و برون سازمانی ارتباطات و تعامل در .نداهکردفناوری و ارتباطات تأکید  مؤلفهخود بر توانمندسازی 

د علم و فناوری توانایی تولیو های کلی نظام اداری مد نظر قرار گرفته سیاستهای توسعه و برنامهدر 

که  استهم مبه عنوان یکی از اهداف  فرینیآ لتحوو  زیسا نمنداتو است. 1404 اندازچشماز اهداف 

ه نیز بر پنجم توسع ۀو در برنام دبو هداخو ورشپرو  زشموآ منظاوری هبهرو  ییراکا یشافزا سبب

ای نوین تأکید هفناوریتوسعه نیز بر توسعه  برنامۀ پنجمدر های نوین تأکید شده است. فناوری ۀتوسع

هداف سند از ا یرسم تیو ترب میدر نظام تعل نینو هایفناوریهوشمندانه از  یمندبهره شده است.

 با ،رسدر مدا (نترانتیا)عات و ارتباطات الاط ینفوذ شبکه مل بیضر ۀوسعت است. تحول بنیادین

 یبرداربهره یکار مناسب برا و ساز جادیو ا یمناطق آموزش نیب یتالیجیکردن شکاف دپر تیاولو

بعد فرهنگی  دازانچشمیکی از ابعاد سند  باشد.میاز راهکارهای آن  انیتوسط مرب ،و هوشمندانه نهیبه

شده کید تأدر تولید علم و فناوری نوین در سطح منطقه و جهان بودن توانا  برکه در آن هم  است

ح درآمد و نسبی سط ارتقأبعد اقتصادی است که برخورداری از رفاه،  اندازچشماست. از ابعاد دیگر 

عوامل فرهنگی  ای این تحقیقزمینهکه در بعد  استگذار آن  تأثیرهای  مؤلفهتوزیع مناسب امکانات از 

 و اقتصادی مد نظر بوده است.

، اهداف و راهبرد، منابع و تجهیزات، نظارت و ارزیابی بر بعد اندازچشمدهد مینتایج تحقیق نشان 

 81اند توانستهها مؤلفهاین  .مثبت و معناداری دارند تأثیر بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی سازمانی 

 2(، رمزدن2013) که با تحقیقات حسن آبادی ؛بینی کنندپیشدرصد از تغییرات بعد سازمانی را 

افراد حین  ای مشخص شود که به هدایت رفتارویژههای رفتاری هدفوقتی خوان است. هم (1997)

انداز روشنی از آینده برای آنها فراهم می شود و کمك میکند تا کارکنان ، چشمندکانجام وظایف کمك 

 یابد. میتوانمندی نیز افزایش  درنتیجهچگونگی رسیدن به آینده را به روشنی دریابند 

                                                           
1. Bridges 

2. Ramsden  
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های مناسب استفاده روشبایستی از وسایل و  ،جهت نیل به هدف (.112، 2009 )عبدالهی و حیدری،

توان به اهداف دست یافت. استفاده از وسایل و امکانات نمیهای نامناسب روششود، با وسایل و 

فرآیند طراحی، تدوین و تأمین  ساختن .شودمیمناسب منجر به توانمندی افراد در رسیدن به هدف 

که  ندباشمیفضا، تجهیزات و امکانات از راهبردهای تأکید شده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

م به طراحی و ساخت و تجهیز مناسب فضای ورزشی در تمام مدارس به عنوان محیط راهکارش اهتما

اشته وجود د بدنیتربیتهمه امکانات و وسایل در اختیار معلمان  ممکن است تعلیم و تربیت است.

لذا وجود یك ساز و  ؟اندشدهیا بدون استفاده رها  ؟شودمیاما آیا از این امکانات استفاده مفید  باشد.

 یو ساختار مناسب برا یقانون یکارها و ساز جادیا .استکار دقیق برای نظارت بر کار معلمان مهم 

تقویت و  است و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هایراهکار از عملکرد یابیسنجش و ارزش

نظارت و طراحی نظام ارزیابی و به . است اندازچشمکارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت از اهداف 

هایی که برای ارزیابی عملکرد انتخاب توانمندی معلمان دارد معیار آن نقش زیادی درکارگیری نتایج 

 دهند خواهد داشت.میعمده بر آنچه معلمان انجام  تأثیرشوند می

معناداری ندارد.  تأثیرنظام پاداش بر بعد سازمانی دهد که مینتایج تحقیق در مورد نظام پاداش نشان 

اعضای هیئت توانمندسازی ( در بررسی عوامل مرتبط با 1388) نتایج با تحقیق عبدالهی و حیدری

خوانی هممشاهده نکردند توانمندسازی داری بین پاداش و اکه رابطه معنعلمی دانشگاه تربیت معلم 

توانمندسازی ساز تعهد و در نتیجه ( قدرشناسی و پاداش دادن به موفقیت را زمینه 1997) رمزدن .دارد

توان چنین تفسیر هبا توجه به نتیجه شاید ب .(2009،118)عبدالهی و حیدری، داندمیهیئت علمی 

هایی که آموزشبرای اهداف شغلی خود ارزش قائلند و در مورد فعالیت و  بدنیتربیتکرد که معلمان 

و تنها دستیابی  داردو احساس هدفمندی کنند میدهند از نیروی روحی و روانی خود استفاده میانجام 

تر برای آنها وجود دارد که با انسانیتر و بنیادیهای آرمانبلکه ؛ یستآنها مهم نبرای به حقوق و مزایا 

  سازد.یمو آنها را ترغیب به فعالیت بدون در نظر گرفتن پاداش  داردفعالیت آنان پیوند 

با نتایج تحقیقات  که معناداری ندارد تأثیرنشان می دهد ساختار سازمانی بر بعد سازمانی ها یافته

توان هشاید ب خوانی ندارد.هم( 2013) ی( و حسن آباد2009) یاری(، بخت2002) همکارانرابینز و 

 مدیریت، باالی سطوح در اختیار و قدرت بر تمرکز با ایران پرورش و آموزشچنین تفسیر کرد که 

 موجب ساالرانه دیوان و پاگیر و دست قوانین متمرکز، شدیداً هایبرنامه وسیع، اداری ساختار

 ) است شده هاکالس و مدارس اداره و هابرنامه ناپذیری انعطاف و پویایی فقدان ناکارآمدی،

سازمانی قرار  باالتر هایردهکه در نیروهایی  ،بدنیتربیت بخشدر حال حاضر در  (.76، 2003سلیمی،

قوانین و  ،هابخشنامه از طریقو گیرند میرا  بدنیتربیتتصمیمات مربوط به شغل و اهداف  ،دارند

گیری برای تصمیمند از اختیارات الزم انتوانستهمعلمان  .کنندمیابالغ  بدنیتربیتبه معلمان را مقررات 
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همچنین از نظر ارتقای  .تصمیمات صورت نگرفته استزدایی در قدرت و تمرکزو  برخوردار باشند

تربیتوجود ندارد و انتخاب مدیران  بدنیتربیتشغلی قوانین و مقررات مشخصی برای ارتقای معلمان 

 در برخی مواردحتی  .گیردمیان انجام آنهای شایستگیآموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن  بدنی

به معلمان  ،مدیران آموزش و پرورش باید نگرش .است بدنیتربیتاز افراد غیر تخصصی  ،هاانتخاباین 

 کهبه معلمان بدهند گیری، آموزش و تدریس تصمیماختیارات الزم را برای  تغییر یابد به طوری که

 شود. بدنیتربیتپذیری معلمان مسئولیتافزایش انگیزه و  سبب تواندمی این امر

( 1990) 1از نظر توماس و ولتهوسمعناداری ندارد.  تأثیرآموزش و یادگیری بر بعد سازمانی  همچنین

آموزش  دارد. تأثیرتوانمندسازی گردد و از این طریق بر میکارکنان  ایرشد حرفهآموزش باعث 

 تواند برمیو استفاده از منابع  های تدریس و تکنولوژی های جدیدروشمعلمان برای استفاده از 

با توجه به  .( 2007 2به نقل از ماهاراگاما2013)رحمانی، مستقیم داشته باشد تأثیرتوانمندسازی 

 شودنمیبه صورت تخصصی برگزار  بدنیتربیتهای ضمن خدمت معلمان آموزشکه در حال حاضر این

 رسد.میای منطقی به نظر نتیجهچنین  ،ندارد ادفرا تخصصی نشدا سطحافزایش  بر چندانی تأثیرو 

سازی دتوانمنای بر بعد فردی حرفهاخالقی و  ـ شناختی، اعتقادیروان مؤلفهدهد مینتایج نشان 

درصد از تغییرات بعد  49ند اتوانسته مؤلفهمثبت و معناداری دارند و این سه  تأثیر بدنیتربیتمعلمان 

 سومش (،1994) همکاران شرت و(، 1995) 3که با تحقیقات اسپریتزر بینی کنندپیشفردی را 

 یهایستگیشا تیتقو سند تحول بنیادین بر 2ـ3راهکار  خوان است.( هم2009) ، بختیاری(2005)

های ویژگیانگیزه و  مستقل عالقه، هایمتغیر. تأکید کرده است معلمان یاحرفهو  یقالاخ ،یاعتقاد

که با تحقیق  مثبت و معناداری دارند تأثیرشناختی بعد فردی روان مؤلفهشخصیتی بر متغیر وابسته 

 یقانون یسازوکارها جادیاسند تحول بنیادین آموزش و پرورش که  12ـ3راهکار و ( 2002) رابینز

ت الو رفع مشک یخدمات و امکانات رفاه مناسب یبا سامانده انیمعلمان و مرب زهیانگ شیافزا یبرا

معناداری بین اعتماد به نفس و خالقیت و نوآوری  تأثیراما  .خوان استهم است یشتیو مع یماد

در حالی که در سند تحول بنیادین  ؛شناختی بعد فردی مشاهده نشدروان مؤلفهبا  بدنیتربیتمعلمان 

علیم و تربیت رسمی تأکید شده است پردازی در نظام تنظریهآموزش و پرورش بر خالقیت و نوآوری و 

در آموزش و پرورش در  یو نوآور تیقالاستقرار نظام خ سند تحول، 18ـ 5راهکار  و بر همین اساس

و دانش آموزان  انیاز مرب یو معنو یماد تیو حما یقالو اخ یمعنو یبالندگ و جامع تیترب یراستا

 باشد.میین نوآور و کارآفر و قالخ

                                                           
1. Thomas & Velthouse 

2 .Maharagama 

3. Spreitzer 
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 ریبر متغ یریپذتیمسئولتعهد و  ،به خدا انمیمستقل توکل و ا هایریمتغ دهدمینشان ها یافته

 ،(1998) 1که با تحقیقات باروچ دارند یمثبت و معنادار تأثیر یبعد فرد یاخالق -یاعتقاد مؤلفه وابسته

 رتیبص مان،یا تیتقو سند تحول بنیادین که بر 2ـ4راهکار و  (2008) صفریو  (2014) ابراهیمی

نیز بر  1404اندازچشمدر سند . خوان استهم، ی تأکید داشتهمالب اسالانق یهاارزشو باور به  ینید

گذار تأکید شده تأثیرپذیر و مسئولیتای ایثارگر و مومن و متعهد و متکی بر اصول اخالقی و جامعه

از نظر دین مبین اسالم برای  های مذکور آمده است.ویژگیاست که در بعد فردی این پژوهش 

های سازمانی و ساختاری باید به عوامل درونی انسان، ابعاد  توانمندسازی کارکنان، عالوه بر جنبه

توان در آیات میمعرفتی، نگرشی و رفتاری و مسائل ارزشی و اخالقی توجه شود که همه این موارد را 

و  ییتوانا ،نشیمستقل دانش و ب یهاریمتغ نیهمچن قرآن مجید و احادیث و روایات مشاهده نمود.

اساس دارند.  یمثبت و معنادار تأثیر یبعد فرد یاحرفه مؤلفهوابسته  ریمتغبر  )رشد( ارتقأمهارت و 

 22ـ 3راهکار که در  های دانشی، بینش و مهارتی شغلی استشایستگیرسیدن فرد به توانمندسازی 

منابع  یبرا یا حرفه -یشغل یبالندگ یالگو یو اجرا یطراحبر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،

و  است اندازچشمبرخورداری از دانش پیشرفته و توانایی تولید از اهداف  شده است.ی تأکید انسان

در بسیاری از و دانش و نگرش و تجربه آمیز وظایف موفقیتهای فردی برای انجام توانایی ،هاقابلیت

 توماس و ولتهاوستحقیقات توان به میهای انجام شده مورد توجه قرار گرفته است که پژوهش

  اشاره کرد. (2005) سومشو  (2004) ملهم(، 1990)

جایگاه مناسب  ،در آموزش و پرورش بدنیتربیتداف و اهها تناسب راهبرد یمعیارها ،هاشاخصدر بین 

اجرای هدفمند ، بدنیتربیتهای مالی مناسب از ایده های معلمان حمایت ،مدارس در بدنیتربیتدرس 

با استفاده از طرح درس و شاخص اطمینان به مفید بودن خود در انجام  بدنیتربیتبرنامه درس 

محققانی همچون  دارند. بدنیتربیتمعلمان توانمندسازی را بر  تأثیروظایف شغلی به ترتیب بیشترین 

ند. اهداشت، اهداف و راهبرد تأکید اندازچشم تناسب مؤلفه( بر 2013) ، حسن آبادی(1997، رمزدن )

 تأکید جایگاه مناسب و ارزشی موضوع بر( 2009) (، برندک2013) تحقیقات حسن آبادینتایج 

های بودجه بودو معتقد  معلمان تأکید داشت ( بر شاخص حمایت مالی از2012) 2والتحقیق . نداهداشت

  (. 2012،89 وال،)مثبت دارد  تأثیرمعلمان توانمندسازی دولتی بر 

هستند. ها از ارکان مهم سازمانها دهی به فعالیتجهتریزی، به دلیل برنامهو ها راهبردها، سیاست

نیازمند آن است که کارکنان با یك هدف روشن هدایت شوند، بدانند سازمان کجا توانمندسازی 

ریزی درسی آموزش برنامهدر (. 20، 2012)وال، ؟توانند در آن سهیم باشندمیها چگونه و آن ؟رودمی

                                                           
1. Baruch  

2. Wall 
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ریزی های الزم را برنامهاز امکانات موجود استفاده کنند و  ،معلمان باید با خالقیت خود ،و پرورش

 گیریتصمیم قدرت و درس کالس در معلم نوآوری و خالقیت سبب هاایده به دادن اهمیت .انجام دهند

 تأثیر بیشترین که است قبول قابل پس .باعث توانمندی خواهد شد ایده ها اجرای ،شودمی او صحیح

 . شود خالقیت و نوآوری کاهش سبب تواندمی مالی شرایط از ناشی نارضایتی البته. باشد داشته را

معلمان توانمندسازی تواند بر میدر مدارس  بدنیتربیتتوجه به عوامل فرهنگی از جمله اهمیت درس 

 دارد  بیشتری اهمیت آموزاندانش علمی سطح به توجه کشور، مدارس دربگذارد.  تأثیر بدنیتربیت

 بااما  است، گرفته صورت تئوری دروس  برای معلمان علمی توان افزایش جهت زیادی هایتالش

از طرف اولیا و  اغلب  و درس تربیت بدنی معلمان نقش جامعه، عموم بین در ورزش اهمیت وجود

ورزش، جدی گرفته  هایزنگهای امروز دغدغهیکی از مهمترین  و شودمی انگاشته نادیدههمکاران 

و معلمان و مربیان در  أباید وزارت آموزش و پرورش برای اصالح تفکر اولی نشدن این درس است.

( 1998) بنا به نظر باروچ وارد عمل شود و راهکارهایی برای این موضوع بیاندیشد. بدنیتربیتزمینه 

بیان کردند معلم توانمند باور  و مورلندهابز دارند.  تأثیرتوانمندسازی ها، اعتقادات بر نگرشو ها ارزش

تواند در یادگیری میهای الزم برای انجام موفقیت آمیز وظایف را دارد و تواناییو ها دارد که قابلیت

در واقع احساس مفید . (7، 2009 هابز و مورلند،) دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان موثر باشد

کند، به میای تلقی وظیفهاثر در جهت دستیابی به اهداف  أبودن ویژگی است که فرد آن را منش

تواند نقش مهمی در میاش شغلیعبارت دیگر فرد باید به این باور برسد که با انجام دادن وظایف 

  (.128، 1،1995کلر و دانسیتو) جهت تحقق اهداف تعیین شده داشته باشد

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،  هایگیری خرد و کالن کشور را درعرصهجهت اندازچشمسند 

ای مطلوب و مناسب آیندهبینی آینده، بلکه به خلق پیشگیرد و نه فقط به میامنیتی و دفاعی در بر 

نگرد. این سند به عنوان نقطه عطفی در راهبردها و سازماندهی حرکت کلی کشور ، افق پیش روی می

چشماهداف نهایی سند  کشد.میآینده به تصویر  ایهر سالدرا ها، نهادها و مردم همه قوا، دستگاه

فرایند  شودبا توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می به همین منظور و رسیدن به توسعه است انداز

 ایزمینهدر آموزش و پرورش کشور با توجه به ابعاد فردی، سازمانی و  بدنیتربیتتوانمندسازی معلمان 

توانند در میمعلمان  آموزش و پرورش به منظور افزایش احساس توانمندی مسئولین .دشونظامند 

ها و ها، باورارزشها، ویژگیفرایند جذب نیرو با کسب اطمینان از تناسب بین شخصیت و مشاغل، 

ای شرایطی را زمینهو از نظر سازمانی و  یدهاهتمام ورزها های داوطلبان و تقویت بیش از پیش آنرفتار

 توجه به اهمیت با توانند به نحو مطلوبی کارشان را انجام دهند.هب بدنیتربیتایجاد کنند که معلمان 

های هزینهای در مدارس توسعه یافته و رایانه هایفناوریارتباطات و  ،ای و فناوری ارتباطاتزمینهبعد 

                                                           
1. Keller& Dansereau 
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 قیاز طر یآموزش دیاطالعات مف مورد نیاز معلمان، کاهش یابد. ۀدستیابی به اطالعات نادر و پر هزین

تربیتاز نظرات و پیشنهادات معلمان  .ردیقرار گ بدنیتربیتمعلمان  اریدر اخت یمجالت معتبر آموزش

برای مدیران و معلمان  .مدارس استفاده شود بدنیتربیتکالن مربوط به  یهایریگمیدر تصم بدنی

. و ورزش به آنها آموزش داده شود بدنیتربیتهای ضمن خدمت برگزار شده و جایگاه آموزشدیگر 

در سطح مدارس همجوار برای تبادل تجربیات و انتقال  بدنیتربیتهای همگن از معلمان کارگروه

در مدارس  بدنیتربیتبرگزارشده و اهمیت و جایگاه ها دانش تشکیل شود. جلسات آموزشی با خانواده

های مناسب فراهم شود زمینهباید  بدنیتربیتری شود. برای ابداع، نوآوری و خالقیت در معلمان یادآو

سطح  ارتقأبا  ،مچنینهایشان آزاد بگذارند. هحلراهو ها و مدیران مدارس آنها را در عملی کردن ایده

 شیباعث افزا توانمی خصوص، نیالزم در ا یهابسترو فراهم ساختن  بدنیتربیتمعلمان  شتیمع

وزارت آموزش و پرورش با روشن و شفاف نمودن  .دآنان ش یتوانمند شیافزا جهیدر نتو عزت معلمان 

از نظرات ها جهت دهد و در تدوین برنامه بدنیتربیتبه رفتار معلمان  بدنیتربیتانتظارات از معلمان 

 قابلیت اجرایی ندارند پرهیز نماید.هایی که بخشنامهو از ابالغ  ایدنماستفاده  بدنیتربیتمعلمان 
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Abstract  
This article aimed to design an empowerment model of physical education teachers with 
emphasis of 1404 I.R. Iran Vision document. The research was mixed method and in terms 
of objective was an applied one. The statistical population was academic experts and 
executive personnels of the Ministry of Education that they had special expertise and 
information in the field of sport management, physical education and teachers' 
empowerment. In Qualitative phase, 15 people were selected among the experts with these 
characteristics by continuum sampling method and the model was design based on their 
interviews. The statistical population of research in Quantitative phase, were 300 physical 
education teachers from East Azerbaijan province were selected by relative clustering 
sampling methods. Data were collected by interviews and questionnaires. The face 
validity was confirmed by the professors of sports management. The factor analysis was 
employed to validate the construct validity. The reliability was reported 0.85 by 
Cronbach's Alpha. The data were analyzed by SPSS24 and PLS. The results showed that 
the factors affecting the teacher empowerment were background (IT, Cultural Factors, and 
Economic Factors); organizational (Goals and Strategies, Resources and Equipment, and 
Monitoring and Evaluation) and Individual (Psychological, Professional Ideological and 
Moral). Among the background components, IT, the organizational components, 
Resources and Equipment and the individual components, Professional dimension effect 
on the empowerment of physical education teachers, Clarifying the expectations from the 
teachers, making sure of their personality -profession compatibility and providing fields 
for using new technologies are proposals of this research.  
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