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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of empowerment on self-efficacy 

and job performance of physical education teachers. The research method was quantitative 

and the target population of the study consisted of 27530 physical education teachers in 

the country. Using Krejcie and Morgan sampling table, 380 physical education teachers, 

188 male and 192 female, were selected as the sample population. The random sampling 

method was one-stage cluster. To collect data from three questionnaires of empowerment 

of physical education teachers adapted from two questionnaires of staff empowerment of 

Rokni Lemoki (2013) and the questionnaire of improving job performance of staff of 

Awamle (2013), self-efficacy questionnaire adapted from the self-efficacy questionnaire 

teachers’ self-efficacy of Bandura (2006), the teachers’ job performance questionnaire 

was taken from the teachers' job performance questionnaire of Amin, Shah, Ayaz and Ata 

(2013).  Data analysis was performed at both descriptive and inferential levels using 

SPSS21 software and LISREL8 software. The results showed that the value of standard 

regression coefficient between empowerment and self-efficacy of teachers is 0.56 with a 

significant coefficient of t = 7.02, which indicates a significant and direct effect of 

empowerment on self-efficacy of physical education teachers in the country. The results also 

showed that the standard regression coefficient between empowerment and job performance of 

teachers was 0.53 with a significance coefficient of t = 8.87, which also showed that empowerment 
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had a significant and direct effect on the job performance of physical education teachers in the 

country. Therefore, it can be concluded that if the capabilities of physical education teachers 

increase, it can improve the self-efficacy and job performance of physical education teachers. 

 

Keywords: Organization  Behavior, Sport  Organizations, Ministry of Education,  In-Service 

Courses, Student  Sports 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose  
A review of the results of research also shows that attention to educational 

programs and in-service courses is of particular importance, which may indicate 

the need for this research. Also, in examining the upstream documents, one can 

clearly see the importance of this issue. As an example, in the second chapter of 

the document on the fundamental transformation of the educational system, the 

role of teachers as guides and reliable and insightful models in the education 

process and the most effective element in fulfilling the missions of the formal 

education system is mentioned. The document also emphasizes physical 

education, sports and healthy individual and group recreation in order to meet the 

physical and mental needs of the current and future generations as a basic goal. 

Considering the research and studies conducted in this field, the researchers in this 

study sought to study the effect of empowerment on self-efficacy and job 

performance of physical education teachers. 
 

Methodology 
The method of this research was quantitative and the target population of the study 

included all 5,530 physical education teachers in the country. Using Krejcie and 

Morgan sample size determination table, 380 people were considered as statistical 

sample. Statistical samples included 188 men and 192 women. By converting the 

questionnaire format to electronic version and uploading it on the Internet, the 

samples were selected by one-step cluster random sampling method and the 

questionnaires were sent to the samples through virtual networks and the research 

tools were returned by the respondents after completion. In this study, three 

questionnaires were used to collect and extract data. The questionnaire of 

empowerment of physical education teachers was prepared by adapting two 

questionnaires of staff empowerment by Rokni Lemoki (2013) and the questionnaire of 

improving job performance of staff  by Awamle (2013) in 29 items and 5 components.  

Self-efficacy questionnaire was adapted from the teachers’ self-efficacy questionnaire by 

Bandura (2006) in 24 items and 5 components and the questionnaire of teachers’'job 

performance taken from the teachers' job performance questionnaire by Amin, Shah, 
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Ayaz and Ata (2013) in 25 items and 4 items. All three questionnaires were 

formulated in a range of 5 options: strongly disagree, disagree, have no opinion, 

agree and strongly agree. The reliability coefficient of the questionnaires was 

obtained by calculating Cronbach's alpha test of 0.94, 0.82 and 0.93, respectively. 

To analyze the obtained data, two softwares, SPSS21 and LISREL8, were used at 

both descriptive and inferential levels. SPSS software was used to calculate 

frequencies, percentages, means, and standard deviation. LISREL software was 

also used to analyze the path and structural equations. 
 

Results  
In this study, a significant level (α = 0.05) is considered for all tests of hypotheses. 

One of the prerequisites for using structural equations is to check the adequacy of 

the sample under consideration. In other words, are the number of data (sample 

size and relationship between variables) appropriate for factor analysis? For this 

purpose, the KMO sampling adequacy test and the Bartlett test were used. The 

adequacy of sampling was equal to 0.852; therefore, the sample size is suitable 

for using structural equations. In general, the values obtained indicated that factor 

analysis was applicable to the data. In extracting the results from the research data, 

as a first step to perform confirmatory factor analysis, standardized and significant 

factor loads were examined to ensure whether the markers played a role in the 

measurement of their hidden structures or were significant or not? Carefully in the 

values of standard coefficients and significant values related to teacher 

empowerment, it was observed that these values were within the defined 

acceptable range. As can be seen in Table (1), the values of good fit index, soft fit 

index, relative fit index, developmental fit index, and adaptive fit index of the 

model are listed. 
 
 

Table 1- Structural model fit indicators 

Indicators title 
Acceptable 

domain 

The 
amount 
obtained 

Results 

GFI GFI>.90 .91 
Model 
approval 

NFI NFI>.90 .90 
Model 
approval 

RFI RFI>.90 .88 
Relative 

approval of the 
model 

IFI IFI>.90 .91 
Model 
approval 

CFI CFI>.90 .91 
Model 
approval 
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Based on the results of the above table, all evaluation indicators of the model are 

in an acceptable level. As a result, it can be said that the model of the effect of 

empowerment of physical education teachers on their self-efficacy and job 

performance had the necessary fit. The results showed that the value of standard 

regression coefficient between empowerment and self-efficacy of teachers is 0.56 

with the value of test statistic t = 7.02 which shows that at the level of 5%, 

empowerment has a significant and direct effect on self-efficacy of physical 

education teachers in the country. Therefore, it can be concluded that if physical 

education teachers increase their competencies, it will also have a positive effect 

on their self-efficacy and improve them. The results also showed that the standard 

regression coefficient between empowerment and job performance of teachers is 

0.53 with the value of test statistic t = 8.87. These values indicate that at the level 

of 5%, empowerment has an effect on the job performance of physical education 

teachers in the country. It is meaningful and direct; therefore, it can be concluded 

that if the abilities of physical education teachers are increased, it can have a 

positive effect on their performance and lead to their improvement. 

 
Conclusion  
Empowerment of human resources in educational environments, especially in 

schools, is one of the topics that has been considered by experts and researchers 

in the field of education in recent decades. Moreover, in schoolsthe issue of 

teachers' empowerment is valuable and important. In fact, the quality and 

capability of human resources is the most important factor in maintaining the 

survival and life of the organization. In addition, it can be said that the more 

educational institutions work through in-service courses and empowerment 

training programs, such as strengthening the ability to influence others, 

organizational empowerment, and strengthening the professional competence and 

competence of physical education teachers. Finally, it can positively affect 

educational self-efficacy in the way of self-efficacy in creating a positive 

atmosphere in school, disciplinary self-efficacy, decision-making self-efficacy 

and self-efficacy in attracting parental involvement. It also seems that the design 

and implementation of empowerment training programs for physical education 

teachers will have a positive effect on teachers' performance in interpersonal 

relationships, performance in teaching, performance in establishing discipline in 

the educational environment, and performance in their management. 

Keywords: Organization Behavior, Sport  Organizations, Ministry of Education,  In-

Service  Courses, Student  Sports 
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 پژوهشی مقالة

 بدنی دبیران تربیتعملکرد شغلی  و یخود کارآمدتوانمندسازی بر  ریتأث

، سید نصراهلل  3نوش آبادی ، حسین رجبی 2مهرزاد حمیدی،  11معصومه گل صنم لو 

 4سجادی
 

 مدیریت ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران دانشجوی دکتری  .  1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،  دانشیار مدیریت ورزشی،  .  2

 مسئول( نویسندۀ استادیار مدیریت ورزشی، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران ) . 3

 دانشگاه تهران، تهران، ایران   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،    مدیریت ورزشی، استاد . 4

 

  02/10/1399تاريخ پذيرش:                           04/04/1399تاريخ دريافت: 
 

 چکیده 

روش  .  بدنی بوددبیران تربیتعملکرد شغلی   و  یخود کارآمدتوانمندسازی بر    ریتأثهدف اين پژوهش بررسی 

با . تشکیل دادند 27530 کشور به تعدادبدنی  دبیران تربیت  کلیهرا   پژوهش آماری و جامعهبود پژوهش کمی 

  188به تفکیک  بدنی  نفر از دبیران تربیت  380تعداد  نمونه کرجسی و مورگان  تعیین حجم  جدول    استفاده از

.  بودای  مرحله  ای يکگیری تصادفی خوشهنمونهروش  .  شدند  جامعه نمونه انتخاب  عنوان  به  زن  192و    مرد

داده گردآوری  پرسش  هابرای  سه  پرسش  نامه از  اين  شد.  عبارت  نامهاستفاده  پرسشبودند  ها   نامه از 

و ( 2013)رکنی لموکی  کارکنان یتوانمندسازنامه  و پرسشاقتباس شده از د یبدنتیتربتوانمندسازی دبیران 

نامه با اقتباس از پرسش  یخود کارآمد نامه، پرسش(2013)   عملکرد شغلی کارکنان آوام لهنامه بهبود  پرسش

  ی نامه عملکرد شغلاز پرسش  برگرفتهمعلمان    ینامه عملکرد شغلو پرسش  (2006) معلمان بندورا    یخود کارآمد

با استفاده از  و و استنباطی در دو سطح توصیفی   هادادهتجزيه و تحلیل   .(2013) و آتا  ازيشاه، ا ن،یمعلمان ام

نتايج پژوهش نشان داد که مقدار ضريب رگرسیونی    .گرفت  انجام 8LISRELافزارنرم  و  21SPSSافزار  نرم

بین   برابر    یتوانمندسازاستاندارد  دبیران  آمدی  خودکار  معناداری   56/0و  ضريب   با 

 02/7  t=  بدنی  دبیران تربیت  یخود کارآمدروی  بر  توانمندسازی  و مستقیم    دارمعنا  ریتأثنشانگر  که    هست

و عملکرد شغلی    یتوانمندسازنتايج نشان داد که مقدار ضريب رگرسیونی استاندارد بین    طورنیهم.  کشور بود

روی عملکرد بر توانمندسازی  ، اين يافته نیز نشان دادبود که  =t 87/8 با ضريب معناداری 53/0ر دبیران براب
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توان نتیجه گرفت که اگر بر بنابراين می  .است داشتهو مستقیم  دارمعنا  ر یتأثبدنی کشور شغلی دبیران تربیت

خود کارآمدی و عملکرد شغلی سبب بهبود    تواندی مبدنی افزوده شود، اين امر  دبیران تربیت  یهایتوانمند

 . شود یبدنتیتربدبیران 

 

، ورزش ضمن خدمت یهادورهوزارت آموزش و پرورش، ورزشی،  یهاسازمانرفتار سازمانی،  :کلیدیگانواژ

 ی آموزدانش

 

  همقدم 

 یهاتیظرف و فکری منابع از کافی استفاده عدم ،هاسازمان  در حاضر عصر یهاچالش نیترمهم از یکی

 فعالیت انجام و ابتکار و خالقیت بروز توان  افراد کهنیا  با  گرید  عبارت  به.  است انسانی منابع بالقوه

  .شودی نم یبرداربهره  مطلوب طور  به  هاتیقابل این از دالیلی به سازمانی محیط در اما دارند، را بیشتری

 را درونی سازمان و بیرونی تغییرات با تطابق توانایی و هستند نانیاطمقابل و راهبر خود توانمند افراد

 سازمان، بهسازی و تحول مدیریت اندیشمندانبه همین دلیل  .  برندیم لذت امور در مشارکت از و دارند

 معرفی انسانی نیروی شایستگی و عملکرد  بر ذار گاثر راهبرد عنوان   به را  انسانی منابع یتوانمندساز

 (. 2013 ، یآبادحسن) اندکرده

سال   در  توانمندسازی  عملیاتی  تعریف  کان  1۹۸۸اولین  و  کانگر  آنان    1گو ونتوسط  نظر  از  شد.  ارائه 

افراد سازمان  از  عبارت استتوانمندسازی   ارتقای کفایت نفس  به گونه ای که شرایطفرایند  که ی  ، 

از قدرت در   نمایند و   نان می شودآموجب احساس عدم برخورداری  در جهت برطرف    را شناسایی 

فعالیت با  آنها  شکردن  و  فنون  و  رسمی  سازمانی  اطالعات   یررسمیغ  یهاوه یهای  کردن  فراهم  و 

مفهوم    پردازانه ینظربسیاری از  .  برای تعریف توانمندسازی توافقی وجود ندارد  کوشش نمایند.  اثربخش

را   کار    مترادفتوانمندسازی  محل  در  کارکنان  مشارکت  کارکنان  انددادهقرار    مدنظر با  مشارکت   .

افراد تسهیم  آن    لهیوسبهفرایندی است که   که    معتقدند  پردازانهینظراین    .شود یمقدرت در میان 

(  2011،  2همکاراننوئه و  کارکنان )قدرت سازمانی بیشتر به  اعطای    عنوانبه توانمندسازی ممکن است  

 ( تعریف شود. 2003، 3پیرس و همکارانو تفویض اختیار )

 
1.Conger & Kanungo 

2. Noe et al. 
3. Pearce et al. 
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هر سازمان   یوربهرهعصر نوین است. در حقیقت، بازدهی و  یهاسازماناصلی  ۀیسرما نیروی انسانی، 

  از ، ها سازمانبه رفتار و عملکرد نیروی انسانی آن سازمان وابسته است و کارکنان شاغل و توانمند در 

  .(201۵،  1نیاچکو برو  نزاسو)  نسبت به هم هستند  هاسازمانسنجش میزان برتری    یهاشاخص   جمله

از    امروزی،  ی هاسازمان باید  خود  حیات  ادامه  مداری،    یهایژگیو برای  مشتری  همچون  خاصی 

  ییهایژگیوباال، شفافیت، بهبود مستمر و غیره برخوردار باشند و برای دستیابی به چنین    یریپذانعطاف

  و   2را توانمند سازند )هانسر  خود یعنی نیروی انسانی منبع و ابزار رقابتی شالوده سرمایه نیترمهمباید  

 یبرنامۀ راهبرد  نیو تدو  یطراحدر    (201۸)  و همکاران  حمیدیدر همین راستا    (.2013،  3جورج 

دانش  ونیفدراس را  ،  رانی ا  یآموزورزش  شده  تدوین  راهبردهای  از  و یکی  آموزش  نظام  توسعۀ 

 . بیان نمودند و داوران انیمرب  یو عمل یعلم یتوانمندساز
از    وابسته است تا به این وسیله  آنها  مؤسسات آموزشی به میل و اشتیاق دبیرانمدارس و  موفقیت  

بنابراین امروزه مدیریت مدارس ؛  کمک کننداهداف مدارس  رفته و به تحقق  وظایف رسمی خود فراتر  

این    . کنندیمتالش  یی  پیشرو، بیش از پیش در برانگیختن دبیران برای درگیر شدن در چنین رفتارها

سازمانی خود متعهد    یهاارزش که مدارس دارای دبیرانی باشند که به اهداف و    شودیممسئله سبب  

شدن مسائل اجتماعی، دبیران نسبت به گذشته    تردهیچیپ آن    تبع  بهامروزه با گسترش جوامع و    .باشند

منجر    تواندیم   آنهاو تنیدگی حاصل از    ها چالش. این  اندمواجه بیشتری    یهاچالشدر امر تدریس با  

از   که    رگذاریتأثمتغیرها و عوامل درونی    نیترمهمبه مشکالت گوناگونی در بین دبیران شود. یکی 

کارآمدی   است. خود  یکارآمدخود  ،مصون کند  شدهمطرح الت  را در مقابله با مشک  معلمان  تواندیم

است  ۀشالود انسانی  و دستاوردهای  بهزیستی  منبعی کلیدی در خود    .انگیزش،  باور    ، یبرشیپ این 

  ی کارآمدخود  (.1200،  4)بندورا   رودیم و تغییر به شمار    زیانگچالش  ی هاتیموقعبا    زیآمتیموفقسازش  

دهه   در  بار  شد.    توسط  1۹۸0اولین  مطرح  اکثر   جمله  از  یکارآمدخودبندورا  بر  که  است  صفاتی 

قضاوت فرد در مورد توانایی خود برای    عنوانبهشغلی    یکارآمدخود  .زندگی افراد تأثیر دارد  یهاجنبه 

(.  2010،  5)بیر گیت و سابین   معین تعریف شده است  یاحرفهانجام اصل تکالیف در چارچوب شغلی و  

رفتار فرد   انگیزش و  از  بر آن    طوربهو    گیردمی   ریتأثخودکارآمدی شغلی  و    گذاردیم  ریتأثمتقابل 

 
1.Susan & Broniarczyk 

2. George   
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شغلی   رفتارهای  و  تکالیف  در  مشارکت  افزایش  موجب  آن  باالی  (.  2001)بندورا،    شودیم سطوح 

به کار گرفته شده است که    بدنیتربیت و رویکردهای مختلفی برای آموزش و تقویت دبیران    هاروش

ت علمی  آموزشی و مسابقا  یهاکارگاه، سمینارها،  یبازآموز  یهادورهبه برگزاری    توانیمآنان    از جمله

را بهبود    آنها دارند و عملکرد    یدارمعنا  یرابطهبا عملکرد دبیران    ها نیا  ۀهمتخصصی اشاره کرد که  

 (. 200۵)افشار نژاد،  بخشندیم
منبع   نیترمهم  دی تردیبدارد و    یبه منابع مختلف  اجیخود احت  یهاهدفبه    دنیرس  یبرا  یهر سازمان 

هستند که نقش   ها سازمان ی منابع انسان ن ی. ااستشاغل در آن سازمان  یانسان  یرویدر هر سازمان ن

  یحیدرست و صح  یمنابع از عملکرد شغل  ن یا  کهیصورت  دردارند و    ی اهداف سازمان  شبردیدر پ   یاساس

  . (201۵،  ، دقیقی اصلی و پورولییدهقان ود ) بر  یبه سمت نابوداست    ممکنبرخوردار نباشند، سازمان  

  نیترمهم  عنوانبه  تواندیم مهم است و    اریبس  یسازمان   یبقا  یکارکنان، برا  یعملکرد شغل   نیبنابرا

عامل    نیترمهمکه  اند  افتهیدر  یخوببه  زین  ها سازمان  رانیمد  .کار سازمان مدنظر قرار گرفته شود  جهینت

انسان   ت،یکسب مز  ی مؤسسات آموزش  در(.  201۶،  1کوکنبرگر  و  ویمات  سنزو،نویا  ی)د  است  یمنابع 

  ی . عملکرد شغلاستدانش آموزان    یریادگی   لیعوامل در تسه  نیترمهماز   یکی  رانیدب  ی عملکرد شغل

  کیخاص و در   ی دوره زمان  ک یدر  ریکه توسط دب شود یم ف یتعر ی فیوظا مجموعه صورت به رانیدب

 .(2013، 2، سامسو و کمالو )سالمت ردیگیمانجام   ی به اهداف سازمان یابیدست یمدرسه برا
 افزایش جهت در اقدامی گونه  هر آموزان، دانش تحصیلی موفقیت در  نقش دبیران  اهمیت به توجه با

،  3و همکاران  گلوو)رسپ  است آینده نسل تربیت در یرگذاریتأث معنای به آنها شغلی وضعیت و تغییر

 تدریس به قادر بیشتری نفس  به  اعتماد با کنند بیشتری  یتوانمند احساس دبیران که زمانی  .(2010

وجود  .  (201۶،  4)کری  ندهست آنها تدریس یهاروش  پذیرای  بیشتر هم آموزان  دانش و  بود خواهند

و    شودیم مزایایی هم برای افراد و هم برای سازمان    باعث،  ها سازمانو افزایش میزان آن در  توانمندی  

  ر یتأثبر انگیزش شغلی سازمانی کارکنان تأثیر بگذارد. انگیزش، در عمل و رفتارهای سازمانی   تواندیم

 (. 201۵، 5)بالسکووا  منبع و موضوع مهمی مطرح است عنوانبهدارد به همین دلیل 

 
1. D'Innocenzo, Mathieu & Kukenberger 

2. Selamat, Sumsu & Kamalu 

3. Recepoğlu et al. 

4. Keri 

5. Blaskovaa 
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اثرات آن در جامعه    ج یترو  یهاسازمان  نی ترمهماز    ی کیآموزش و پرورش   و   ستادهنده ورزش و 

  توانیجرأت م  به  . را بر عهده دارند  ریامر خط  نیا  تیسازمان مسئول  نیورزش در خط مقدم ا  رانیدب

 ارکان و عناصر اجزا،  ریسا است، یانسان  یروین پرورش، و آموزش یناکام  و تیموفق یاصل عاملگفت  

 ی برا را  ط یشرا نیبهتر آنها از توانندیم که هستند یتیباکفا یهاانسان دست در ییهاهیرمایخم  همه

 در  رانیدب یتوانمند  ریتأث و نقش به توجه کنند. با فراهم آموزان دانش ثمربخش و مؤثر  یریادگی

 معلم، کی یشود. اثربخش برداشته گام آنان یتوانمندساز  یبرا که دارد ضرورت پرورش، و آموزش

 که اندافتهیدر یشمال ینایکارول در مدارس محققان  .دارد آموزان دانش یریادگی بر ی شتریب ریتأث

 کمتر آموز دانش پنج با کالس کی  از داشتن شتریب برابر 14 رشیتأث  یقو معلم با کالس کی داشتن

 استخدام،  همچون  یموارد  در ان،معلم  یاثربخش بهبود در شپرور و  آموزش ت،یواقع نیا رغمبهاست.  

نکرده است.آنان   حفظ و یتوانمندساز ،توسعه ،یابیارز در    (. 2007 ،1رکلوتفلت(  به طور مؤثر عمل 

.  شودیمموارد اشاره    نیاز ا  یگرفته که در ادامه به برخ  صورت  زین  یگری دمشابه    قاتیتحق  ،راستا  نیهم

ش معلمان بر بهبود عملکرد آموز  یتوانمندساز  ریتأثتحلیل  با عنوان    یدر پژوهش  (2011)  2سومارنو

  یآموزش  ی هاتیصالح  در ابعاد مختلفمعلمان    یتوانمندساز  ،دیرس  جهینت  نیبه ا  یابتدائ   ارسدر مد

 . داشته باشدبر عملکرد معلمان  یمثبت ریأثمی تواند 
 یها کالجدر  یشغل تیو رضا یبدنتیتربمعلمان  یخود کارآمد نی( رابطه ب2017) 1می، عمر فاوزی و سینعال
معلمان    یشغل  تیو رضا  یخود کارآمد نشان داد که سطح    پژوهش  نیا  جیا نمودند. نت  یعراق را بررس  یبدنت یترب
  ی بدنت یتربمعلمان    یخود کارآمد  نی نشان داد که ب نیهمچن  مطالعه  نیا  ج یتان.  استدر حد متوسط    ی بدنت یترب

مؤثر   یعوامل سازمان یی( به شناسا2018)تیمورلو و همکاران شاهزاده .دارد وجود مثبت  رابطه ی شغل تیضاو ر

توسعه    قیاز طر  یسازمان  طی که با بهبود و توسعه شرا  ددندا  نشانو    ندپرداخت  یبدنتیمعلمان ترب  یبر توانمندساز
بهبود مؤلفه از روش  یعنیآن    یهاو    درست،   ارتنظ  و  یابیارز  یهابا داشتن اهداف روشن و واضح، استفاده 

  یتوانمندساز  ندیفرا  توانی م  یبدنتیمعلمان ترب  اریدر اخت  زاتیو با قرار دادن منابع و تجه   حیصح  یهاآموزش
 نشان دادند که  (2014)  ، نعمتی و رضایییساکدر پژوهشی دیگر    .دیبخشبهبود    حال  ن یع  و در  عیتسرآنان را  
اثربخش  ییبه سزا  ریتأثهستند که    ییرهایمتغ  یو عملکرد شغل  یخود کارآمد  ،یتوانمند   ک ی  تیو موفق  یبر 

خود    فیوظاۀ  عهداز    یو اثربخش  یند با کارآمدکه بتوان  یاجامعهمناسب در هر    یهاسازمانسازمان دارند. وجود  
  را  مطلوب یشغل  عملکرد ف،یدر وظا یو اثربخش یکارآمد .است شرفتیبه پ ی ابیدست لیوسا نیترمهماز  ندیبرآ

بهبود عملکرد    تیو در نها  فیدر انجام وظا  یو توانمند  یبه کارآمد لین  یبرا  هاسازمان   ن، یبنابرا  .کندیم  خلق
  همچنین.  دا فراهم کننمطلوب ر  یمتمرکز شوند که موجبات عملکرد شغل   یبر عوامل  دیخود با  یاعضا  یشغل

 
1. Allami, Omar-Fauzee & Sin 
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همکاشاهزاده و  پژوهشی  201۸)ان  رتیمورلو  در  معلمان   منظوربه(  توانمندسازی  الگوی  طراحی 

سند    ی بدنتیترب رویکرد  دا  1404  اندازچشمبا  معلمان    کهد  دننشان  توانمندسازی  بر  مؤثر  عوامل 

ی  هامؤلفه  ،نظارت و ارزیابی  ،زاتی منابع و تجه،  فناوری و ارتباطات، عوامل فرهنگیتوجه به  عبارتند از  

   ی.اخالق- و اعتقادی یا، حرفهیشناختروان 

 ی و برگزار  یآموزش  یهابرنامهکه توجه به    دهدینشان م   نیشده همچنانجام  ی هاپژوهش   جینتا  یرسبر

 نیا انجام ضرورت انگریب تواندیم  امر نیا که است برخوردار یاژهیو تیاهم از خدمت ضمن یهادوره

موضوع را   نیا  تیاهم  بهوضوح توجه  به  توانیم  یاسناد باالدست  یبررس  در  نیچنهم.  باشد   پژوهش

 ۵/7/13۹0 مورخ در که یآموزش نظام  نیادیبن تحول سنددر فصل دوم  عنوان نمونه مشاهده کرد. به

  و  امین  یااسوه  و کنندهتیهدا  عنوانبه  اننقش معلم  به  است،  دهیرس  یفرهنگ  انقالب  یشورا  د تأیی  به

  رسمی  تربیت  و  می تعل  نظام   ی هاتیمأمور  تحقق  در  عنصر  نیمؤثرتر  و   تربیت  و   می تعل  ند یفرآ  در  بصیر

به    نیدر هم  نی چناشاره شده است. هم  عمومی و   یسالم فرد  حاتیورزش و تفر  ، یبدن تیتربسند 

توجه و    ی هدف اساس  کی  عنوانبه  ی و آت  ی نسل فعل  ی و روان  یجسمان  ی ازهاین نیتأم  منظوربه  ی گروه

انجام    تیسند که اهم  نیبخش ا  نیترمرتبط  حال   نیع   درو    نیترمهمدو مورد از    شده است.   د یتأک

معلمان    یهای توانمنده به استقرار سازوکارهای ارتقای  راشاعبارتند از  دهد  یپژوهش را نشان م  نیا

سازوکارهایی که به تقویت   ژهیوبهریزی درسی در سطح مدرسه،  برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه

ت و امکانات و ایجاد سازوکارهای کارا و اثربخش  التأمین تسهی  یگری،دانجامد و  ای آنان میهویت حرفه

  تیبا عنا .  گیری مداومای برای یادهای ضمن خدمت معلمان و تقویت انگیزه و مهارت حرفهدر آموزش

در   پژوهشگران  شد،  اشاره  هاکه در فوق به آن  نهیزم  نیدر ا  شدهانجامو مطالعات    هاپژوهش  یبه بررس

  ی بدنتیترب  رانیدب  ی و عملکرد شغل  یخود کارآمدبر    یتوانمندساز  ری تأثبودند تا    آن  ی پ   در   پژوهش   نیا

 . ندینما مطالعه و یبررس را

 روش تحقیق

تعداد  به    کشور  بدنی تربیت تمامی دبیران  پژوهش شامل    جامعه آماری  کمی بود.  ، پژوهشاین  روش  

به عنوان نفر    3۸0تعداد    نجدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگابا استفاده از    .بودنفر    27۵30

فرمت    با تبدیل.  بودند  زن  1۹2و   مرد  1۸۸  نمونه های آماری شامل  در نظر گرفته شدند.آماری  نمونه  

الکتنامه  پرسش در  به نسخه  آن  بارگذاری  و  روش   ها نمونه،  اینترنترونیکی  تصادفی    یریگنمونه  با 

  هانمونه   رایب  هانامهپرسشمجازی لینک    یهاشبکه و از طریق    شدند  انتخاب  یامرحله یک    یاخوشه 

در این پژوهش    عودت داده شدند.  دهندگانپاسخ  ۀلیوسبه  و ابزارهای پژوهش بعد از تکمیلشد  ارسال  
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 : استفاده شده است زیر یهانامهپرسشها از آوری و استخراج دادهجهت جمع
رکنی  کارکنان    یتوانمندسازنامه  پرسش  با اقتباس از دو  یبدن ت یتربنامه توانمندسازی دبیران  رسشپ 

 مؤلفه   ۵  گویه و  2۹  در  (2013)  1نامه بهبود عملکرد شغلی کارکنان آوام له( و پرسش2013لموکی )

شد.   دبیران  کارآمدخود   نامهپرسشتنظیم  پرسش  یبدن ت یتربی  از  اقتباس  کارآمد  نامهبا    یخود 

( بندورا  و    24  در(  200۶معلمان  معلمان    نامهپرسشو    مؤلفه  ۵گویه  شغلی  الهام عملکرد  از    با 

تهیه شد. هر    مؤلفه 4گویه و    2۵  در(  2013)  2آیاز و آتا   شاه،   ،نیعملکرد شغلی معلمان ام نامهپرسش

موافقم    مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کامالًای کامالً  گزینه   ۵  طیفیک  در  نامه  سه پرسش

  (1)نباخ در جدول طریق محاسبه آزمون آلفای کرواز  ها نامهپرسشضریب پایایی   . ندشد یبندصورت 

 گزارش شده است.
 

  رانیدب یو عملکرد شغل یخود کارآمد ، یتوانمندساز یهانامه پرسش آزمون آلفای کرونباخ -1جدول 

 یبدنتیترب

 نامه پرسش

 ی توانمندساز
α ی خود کارآمد نامه پرسش α 

 نامه پرسش

 یعملکرد شغل
α 

 92. ی ستگیشا
  در یخود کارآمد

 یریگم یتصم
 80. س ی تدر در عملکرد 70.

 77. ت یر یمد در عملکرد 78. ی آموزش یخود کارآمد 83.. ری مختادخو

 82. ی انضباط یخود کارآمد 92. اریتأثیرگذ
  یبرقرار  در عملکرد

 انضباط  و نظم
.880 

 83. دن بو  دارمعنا
در جذب   یخود کارآمد

 ن ی والد مشارکت 
.76 

  روابط  در عملکرد

 یفرد نیب 
.81 

  جود جاد ی ا  در یخود کارآمد 85 ی سازمان  ی توانمندساز

 مدرسه  در مثبت
.82 

  ی هاهی گو کل

 نامهپرسش
.93 

 94. نامه پرسش ی هاهی گو کل
 

 

 
1. Awamle 

2. Amin, Shah, Ayaz, & Atta 
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1افزارنرماز دو    آمدهدستبه  یهادادهبرای تجزیه و تحلیل  
21SPSS   2  و

8LISREL   وصیفی  دو سطح ت  در

به   انحراف معیار  ،، درصدها، میانگینها ی ناوفرا  ۀمحاسب  برای  SPSSافزار نرمو استنباطی استفاده شد.  

 استفاده شد.   8LISRELافزارمعادالت ساختاری از نرم و تحلیل مسیربرای  شد. همچنینکار برده 
 

 نتایج 
  است.  شده   گرفته  نظر  در (  α=0۵/0ها مقدار )برای کلیه آزمون فرضیه  یمعنادارسطح    پژوهش در این  

،  دیگر عبارتبه  .ستااستفاده از معادالت ساختاری بررسی کفایت نمونه مورد بررسی  نیازهاییشپ از 

)اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا  نظر موردهای آیا تعداد داده

 .شودو آزمون بارتلت استفاده می کی ام او یبردارنمونه خیر؟ بدین منظور، از آزمون کفایت 

 

 ی بردار نمونهآزمون کفايت  -2جدول  

 852. یری گ نمونه يتآزمون کفا

 آزمون کرویت بارتلت 

 3348.37 بارتلت شاخص کرویت  
 91 درجه آزادی 

 001. ی دارمعناسطح 
 

 

کفایت   با    یریگنمونهمقدار  معادالت    .است  ۸۵2/0معادل  از  استفاده  برای  نمونه  میزان  بنابراین 

مقادیر باال )نزدیک به یک( نشانگر آن است که تحلیل عاملی برای   یطورکل به.  هستساختاری مناسب  

 0/ 0۵از  یدارمعنا)زیرا سطح  هست دارمعناکاربرد است. همچنین آزمون کرویت بارتلت  ها قابلداده

 . هستکمتر شده است(، پس ماتریس همبستگی متغیرها برای تحلیل عاملی مناسب  

بررسی    یدارمعناشده و   استانداردبارهای عاملی  ، ییدی تأ برای انجام تحلیل عاملی  اولین گام    عنوانبه

اند  داشتههای پنهان خود نقش  سازه  یریگهزانداآیا نشانگرها در  اطمینان حاصل شود که  تا    شودیم

معنادار هستند. ضرایب   عبارتی  به  از    یدارمعنایا  قبول    -۹۶/1و    ۹۶/1خارج  قابل  نشانگرها  برای 

ب رگرسیونی مسیر متغیر پنهان به نشانگر است  یهمان ضرا  واقع   دراملی استاندارد  هستند و بارهای ع

گیرند.  در نظر می ۵/0باشند. البته در بعضی از منابع حداقل مقدار قابل قبول را  3/0که باید بیش از 

 
1. Statistical Package for Social Science 

2. Linear Structural Relations  
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ها و  بین عامل  2یا بارهای عاملی استاندارد شده   1بیانگر ضرایب مسیر   واقع   درضرایب استاندارد شده،  

شاخصندهستنشانگرها   بین  باید  روایی  داشتن  برای  بعد   3.  همبستگی    4و  شاخص،  و  بعد  بین  و 

  یانس کووارکه از تطابق دو ماتریس  عناداری وجود داشته باشد. مدل تخمین استاندارد مدلی است  م

پارامترهای مدل را نشان میها حاصل میمدل داده  مدل میزان   دهد. در اینشود و تخمین واقعی 

بعد و  شاخص  بین  همچنین  روابط  می  و  داده  نشان  شاخص  و  سبعد  بین  ضرایب  و ئوشود.  االت 

هر شاخص    یریگاندازهشدت توانایی    دهنده نشانکه  ند  هستمتغیرهای تحقیق، ضریب استاندارد شده  

مربوط به توانمندسازی دبیران به ترتیب در   یریگاندازهمدل    2  و  1های شکل  .ستادر متغیر تحقیق  

دهد. با دقت در مقادیر ضرایب استاندارد و  را نشان می  یدارمعناحالت ضرایب استاندارد و ضرایب  

در بازه قابل قبول این مقادیر  که  شود  مشاهده میدبیران    یتوانمندسازمربوط به    یدارمعنامقادیر  

مقادیر شاخص نیکویی برازش،   (3)در جدول  گونه که مشاهده می شود  همان  قرار دارند.   شدهیفتعر

مدل درج   شاخص برازش نموی، شاخص برازش تطبیقی  ، دار، شاخص برازش نسبیشاخص برازش نرم

 است.  شده
 برازش مدل ساختاری یهاشاخص -3 جدول

 نتیجه آمده دستمقدار به دامنه مورد قبول  عنوان شاخص 

GFI GFI>.90 .91 مدل  تأیید 

NFI NFI>.90 .90 مدل  تأیید 

RFI RFI>.90 .88 نسبی  تأیید 

IFI IFI>.90 .91 مدل  تأیید 

CFI CFI>.90 .91 مدل  تأیید 

 

 جه ینت  درقابل قبولی قرار دارند.    حد های ارزیابی مدل در  بر اساس نتایج جدول فوق تمامی شاخص

  آنها و عملکرد شغلی    ی خود کارآمدبر    بدنی تربیتتوانمندسازی دبیران    ریتأثتوان بیان کرد مدل  می

 بود.از برازش الزم برخوردار 

و خودکار آمدی   یتوانمندسازاستاندارد بین  مقدار ضریب رگرسیونی  ،  2و    1  هایمطابق نتایج شکل

دهد  که    ستا  =t  02/7  آزمون  آماره مقدار  با    ۵۶/0برابر  دبیران   می  سطحنشان    ، درصد  ۵  در 

 
1. Path Coefficient 

2. Standardized Estimate 

3. Index 

4. Component 
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بنابراین    .دارددار و مستقیم  امعنتأثیر  کشور    بدنیتربیت دبیران    یخود کارآمد روی  بر  توانمندسازی  

آنان نیز   یخود کارآمد، روی ندیافزای ب هایتوانمندبر  بدنیتربیت بیران توان نتیجه گرفت که اگر دمی

 گردد. می  آنهاو سبب بهبود  گذاردمی  مثبت ریتأث

و عملکرد   یتوانمندسازاستاندارد بین  مقدار ضریب رگرسیونی  دهد که  نشان می  2و    1های  شکل

در  حاکی از آن است که    این مقادیر  .ستا  =t  ۸7/۸  مقدار آماره آزمونبا    ۵3/0برابر  شغلی دبیران  

و مستقیم    دارمعناتأثیر  کشور    بدنیتربیت روی عملکرد شغلی دبیران  بر  توانمندسازی    ،درصد  ۵  سطح

این امر   ،افزوده شود  بدنی تربیتهای دبیران  توان نتیجه گرفت که اگر بر توانمندیبنابراین می  .ددار

 شود.  آنهاو سبب بهتر شدن  گذاردمثبت روی عملکرد آنان نیز اثر   تواندیم

 

 
روابط بین متغیرهای مدل ساختاری تحقیق  شده استانداردمقادير ضرايب  -1 شکل  
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 روابط بین متغیرهای مدل ساختاری تحقیق  یدارمعنامقادير ضرايب  -2شکل 

 

 گیری بحث و نتیجه
مباحثی است که در   جمله  ازدر مدارس    یژهوبههای آموزشی و  وانمندسازی نیروی انسانی در محیطت

توان گفت علیم و تربیت قرار گرفته است. مینظران و محققان حوزه تصاحب   توجه  موردهای اخیر  دهه

شخصیتی بستگی دارد و رویکردی مدیریتی است که در آن    هاییژگیوکه توانمندی به خصایص و  

ارزشمند و    دبیرانله توانمند بودن  ئرس نیز مساشود. در مدگیری داده میرکنان اختیار تصمیمبه کا

 عنوان بهسازمان، از منابع انسانی   بهسازی و تحول مدیریت نظرانصاحببسیاری از  .  ستادارای اهمیت  

از   می  هر  های دارایی ن یترمهمیکی  یاد  انسانی،   نیروی توانمندی و کیفیت  واقع   در کنند.  سازمان 

خود توانمندسازی بر    ریتأثبررسی  مطالعه    نیهدف ا.  ستا سازمان حیات  و بقاء عامل حفظ نیترمهم

 انجام شد.  که با استفاده از روش پژوهشی کمی  بدنی بوددبیران تربیت  عملکرد شغلی و یکارآمد

مثبت   ریتأث  آنها  یخود کارآمدبر احساس    یبدنت یتربنتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی دبیران  

همخوانی   (201۵اناری نژاد و عبداللهی )و    (201۶آرش و اسالمفر )های  نتایج این پژوهش با یافتهدارد.  

تواند حس  می  ، بدنیوانمندسازی دبیران تربیتت  منظوربههای ضمن خدمت  دریافتند دوره  آنها دارد.  

کارآمد کند. همچنین    آنها  یخود  تقویت  کاراهانرا  و  اجرای   (2012)  1آکتوپ  که  گرفتند  نتیجه 

 
1. Aktop & Karahan 
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تواند آنان را کارآمدتر کند.  بدنی میمدرسان تربیتهای آموزشی توانمندسازی از نوع عملی برای  برنامه

سازی  های توانمندسازی بر آمادهدریافتند که دوره نیز    (2017)  1، جونز، بولگر و الیوت براگاکه  ضمن این

دبیران   می   یبدنت یترببهتر  شایانی  پژوهش کند.  کمک  ها نتایج  پرمن 2017)  2های  و  2017)  3(،   )

آنان رابطه مثبت وجود    یخود کارآمدمعلمان و    توانمندسازیاین بود که بین    د ی مؤ(  2020عزیزی فر )

، همتی  دستجرد  ی سلمان   یهاافتهی  نداشت،   یی همسو  پژوهش   نیا  جی نتا   با   که  ی پژوهش  جهینت  تنها دارد.  

  آنهاو شرکت    یبدنتیترب  معلمان  یخود کارآمدبین    ند( بود که نشان داد200۸)نژاد و رحمانی نیا  

 معتقد   پژوهشگران  نیا  البته  ارتباط وجود ندارد.  یبهبود توانمند  منظوربههای ضمن خدمت  در کالس

  ی کاف  زهیگنا  و  عالقه  نداشتن  رینظ  یموارد  بهدارد و    یمختلف  لیدال  ،ارتباط  نیا  وجود  عدم  که  بودند

  ی نداشتن عالقه به شغل معلم  ،یط یمح  طیشرا  مناسب،  یزیربرنامه  عدم  ها، کالس  نیشرکت در ا  یبرا

 . اند نمودهاشاره  ی و عدم تعهد شغل

تر در زمینه  ای قویکه داشتن اطالعات پایه  عنوان کردتوان  تبیین این بخش از نتایج پژوهش میدر  

های الزم برای انجام  قابلیتهای مورد نیاز وظایف شغلی و داشتن  تسلط کافی بر مهارتکاری خود،  

همچنین های توانمندی شود. تواند موجب ارتقای شایستگی به عنوان یکی از مؤلفهوظایف شغلی می 

ی الزم برسند. عالوه بر این، خودمختارگیری، به استقالل و  از طریق تقویت آزادی عمل در تصمیم

 عنوان بههای الزم را در ایجاد همسویی بین اهداف فردی و سازمانی کسب کنند و از کار کردن  بلیتقا

فرصتی برای رشد خود استفاده نمایند. همچنین دبیران تربیت بدنی می توانند با انجام اموری نظیر  

برقراری ارتباط شود،  می  ی گرفتهبدنتیتربدر امور ورزشی و    مدرسه  در  که  ی بر تصمیماتیرگذاریتأث

تمرینات   آموزان به انجامی، سوق دادن دانشبدن تیتربساز در حوزه ورزش و  آموزان مشکلدانش  با

به  ورزشی انگیزه کافی  دادن  و    تکالیف  به  چندانی  عالقۀ  که  آموزانیدانش  دشوار،  با ورزش  مرتبط 

ورزشی در مدرسه، توانایی سوق دادن  قوانین از پیروی به آموزانبدنی ندارند، سوق دادن دانشتربیت

مرتبط با ورزش در مدرسه و توان تبدیل مدرسه به مکانی امن    هایفعالیت  به مشارکت در  والدین

 ، خودکارآمدی خویش را ارتقاء دهند. بدنی های تربیتبرای فعالیت

 بهمثبت دارد.  ریتأثبدنی بر عملکرد شغلی آنان ان داد توانمندسازی دبیران تربیتهمچنین نتایج نش

  رویتواند  این امر می،  افزوده شودبدنی  های دبیران تربیت توانمندی بر    که  به هر میزانی  گرید عبارت

برخی از  های این نتیجه را نیز نتایج پژوهش  آن شود.بهبود  و سبب    ردگذامثبت  آنان اثر    ی شغل  عملکرد

 
2. Braga, Jones, Bulger &  Elliott  

3. Ha 

4. Perman 
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های آموزشی ضمن خدمت بر  که دورهدریافتند    (201۶)  حامی و همکارانکند.  می   تأیید پژوهشگران  

که    ندنیز دریافت  (201۵)  ، نعمتی و رضاییی ساکداری دارد.  امعن  ریتأث  دبیران تربیت بدنی عملکرد  

تقویت عملکرد شغلی    منظور  بهبهبود توانمندی دبیران    یهادورههای آموزشی نباید از  مدیران سازمان

  ،توانمندسازی معلمانبه این نتیجه رسید که    (2011سومارنو )شوند. در تحقیق دیگری  غافل    آنها

افراد توانمند نسبت به نیز دریافتند    (2000)  1، واینه و اسپارولیدن  دارد.  آنهامثبتی بر عملکرد    ریتأث

( در بررسی  2020)  2و ملیک همچنین احمد  .کنند یمبهتر کار    ی کمتری دارند،توانمندی که  افراد

  یتوانمندسازنشان دادند که بین  معلمان    یبا عملکرد شغل   ی(ستیو بهز  یروان) یتوانمندساز  بین  ارتباط

 رابطه معنادار و مثبت دارد. معلمان یبا عملکرد شغل   ی(ستیو بهز یروان)

از نتایج   مشارکت   زانینشانگر م  آموزشی  کارکنان  یتوانمندسازگفت،    توانیمدر تبیین این بخش 

  یباالتر  مندیاز توان  بازیگر آموزشی  کیدارد. اگر    ریکار تأث  یهاجنبه از    یاریدر کار است و در بسآنان  

؛  کار استفاده کندروند انجام  سازمان خود درباره    ا ی  س یاحتمال دارد که از رئ  شتریبرخوردار باشد، ب

 لذا   .دهد یم  شیرا افزا  یاستقالل شغلنیز  و    بوده   دارمعناو    ترسادهکار  انجام    یدرک او برا  نیبنابرا

  ا یبگذارد    ریشرکت تأث  تیریو مد   یتواند بر استراتژیم   یشغل و  ا یکند که آیفکر م   شتریبکارمند  

  موردهای ای قوی در حوزه تخصصی و کاری، تسلط کافی به مهارتکسب اطالعات پایه واقع در .ریخ

هستند    مواردیهای الزم برای انجام امور شغلی از جمله  برای انجام وظایف شغلی و دریافت قابلیت  ازین

های توانمندی اثر دارد. همچنین تقویت آزادی عمل خود برای  که بر شایستگی به عنوان یکی از مؤلفه

مطالب مرتبط با ورزش   تدریس  آمادگی کافی برایی بر دیگران،  رگذاریتأثی، تقویت توانایی  ریگمیتصم

مرتبط   وی، انجام درست دیگر وظایف  یهاییتوانا  به  توجه  با  آموزدانش  ی، تدریس برای هربدنتیتربو  

جدید سازمانی، برقراری نظم و   واگذارشدههای وفق دادن و سازگاری خود با مسئولیتی، بدنتیترببا 

توانند  بدنی میعواملی هستند که دبیران تربیت  جمله  ازانضباط و برقراری روابط بین فردی در مدرسه  

نمایند. تقویت  را  خود  شغلی  عملکرد  آنها  طریق  م  دبیرانتوانمندسازی    از  آنها  که    شودیباعث 

 آموزشی پویا و فعالی ایجاد کنند.   هاییطمح ،طریقدهند و از این  ارتقاءخود را  های یستگیشا

 که  است  مهمی  کارکنان در هر سازمانی عامل  توانمندسازیکه  توان اذعان داشت  از سوی دیگر می

، توانمندسازیهای  از طریق برنامه  بتوانند  مدارس  مدیران  اگر.  شود  منجر  کارآمدی  خود  به  تواندمی

تواناییقابلیت و   خود   نوبه  به  که  یابدمی  افزایش  نیز  یکارآمدخود  دهند،  افزایش  را  دبیران  هایها 

 
1. Lide , Wayne & Sparrowe 

2. Ahmed & Malik 
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و    احساس  که  شود  معلمانی   تربیت  به  منجر  تواند می لذا  می   بیشتری  نفس   به   اعتمادقدرت  کنند. 

 بسیاری  اهمیت  از  سازمانی  نتایج  بینیپیش  در  دبیران،  توانمندسازی  ابعاد  از  یکی  عنوانبه  یکارآمدخود

در این    .گیرد  قرار  مورد توجه  گیرندگان و مدیران میانی و ارشدتصمیم  باید توسط  و  است  برخوردار

توانمندسازی داشتند که  اذعان( 2017) 2یتا هون، جالی و سودیار و گونا  (201۶) 1سنزو اینودی ،راستا

رکنان  تواند به کامی های آموزشی به شکل مستمر و فرایندی،سازمان جملهمنها  کارکنان در سازمان

  ینع   درسرعت عمل بیشتری انجام بدهند.  های خود را با دقت و  ت کمک کند تا وظایف و مسئولی

یک پتانسیل بالقوه    عنوان  به( فرایند توانمندسازی کارکنان آموزشی  201۶)  3مپر گراونک  زعمبه  حال

عمل،   آزادی  تقویت  کارآمدی    نفساعتمادبهبه  ارزشیابی  یزیربرنامهدر    آنها و  و  اجرا    یهابرنامه، 

در بعضی از محققان    بیان داشتند که  (201۹)  4سیفتچی و کارامنکند.  آموزشی نیز کمک شایانی می

خدمات    آنها شود که  معتقدند که توانمندسازی کارکنان باعث می  ،یزآماغراق بندی نسبتاً  یک جمع

 نفع ارائه دهند. و افراد ذی رجوعارباباستثنایی به مخاطبان، 

می نهایت  گفتدر  طریق    مؤسسات  چقدر  هر  توان  از  دورهآموزشی  و  برگزاری  خدمت  های ضمن 

بر دیگران، توانمندی سازمانی و    یرگذاریتأثنظیر تقویت توانایی    ،های آموزشی توانمندسازیبرنامه

توانند به  مان میزان میبدنی تالش کنند، به هدبیران تربیت   ایحرفهتقویت صالحیت و شایستگی  

روی   بر  جو  در  یکارآمدخود،  آموزشی  یکارآمدخودترتیب  مدرس  ایجاد  در    یکارآمدخود  ه،مثبت 

مثبت بگذارند.    ریتأث  والدین  مشارکتدر جذب    یکارآمدخودو    گیریتصمیم  یکارآمدخود،  انضباطی

بر  بدنی  های آموزشی توانمندسازی دبیران تربیت برنامهطراحی و اجرای  که  رسد  به نظر میهمچنین  

در محیط    عملکرد در برقراری نظم و انضباط، عملکرد در تدریس،  در روابط بین فردیدبیران  عملکرد  

 خواهد گذاشت. یر مثبتی تأث آنها  عملکرد در مدیریتآموزشی و 
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