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 چکیده
 با مدرسه سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی هدف با حاضر پژوهش
 توانمندسازي میانجی نقش به توجه با معلمان شغلی انگیزش
 هايطرح نوع از و توصیفی پژوهش، روش شد. انجام شناختیروان

 شهر در شاغل ابتدایی معلمان کلیه شامل آماري جامعه بود. همبستگی
 و بود نفر 513 حجم با 1397- 98 تحصیلی سال در غرب آباد اسالم
 ابزارهاي شدند. انتخاب ايخوشه گیرينمونه روش با نمونه نفر 219

 نامۀپرسش )،2005( گرونرت مدرسه فرهنگ مهناپرسش سنجش،
 ختیشناروان توانمندسازي و )1386( همکاران و بخشی شغلی انگیزش
 هافرضیه آزمون از دهآم دست به نتایج بود. )1997( میشرا و اسپریتزر
 از استفاده با و Smart PLS 3 و Spss 25 هايافزار نرم توسط
 داد نشان ساختاري معادالت یابیمدل بر مبتنی و همبستگی هايآزمون
 معناداري و مثبت رابطه معلمان شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ که

 و مثبت مانمعل شغلی انگیزش با شناختیروان توانمندسازي رابطه دارد.
 دسازينتوانم با مدرسه سازمانی فرهنگ رابطه است. معنادار
 فرهنگ رابطه نهایت در و است معنادار و مثبت معلمان شناختیروان

 توانمندسازي میانجی نقش به توجه با شغلی انگیزش با مدرسه سازمانی
 اظهار توانمی نتایج، به توجه با است. معنادار و مثبت شناختیروان
 معلمان شناختیروان توانمندسازي و مدرسه سازمانی فرهنگ اگر تداش
  بود. خواهد باال هم معلمان شغلی انگیزش باشد، باال
  

 کلیدي هايواژه
  شناختیروان توانمندسازي مدرسه، معلم، انگیزش، فرهنگ،

 
 

Abstract 
The present research was performed to investigate the 
relationship between organizational culture of school 
and teachers’ work motivation considering the interme-
diary role of psychological empowerment. A descriptive 
research methodology with a correlational scheme was 
adopted. Statistical population of the research was com-
posed of all elementary-school teachers working in the 
city of Islam-Abad-e-Gharb during 2018/19 educational 
year, making up a total of 513 individuals, of whom a 
statistical sample of 219 individuals was selected 
through cluster sampling. Research instruments included 
the school cultures scale (SCS) by Gruenert (2005), 
work motivation scale (WMS) by Bakhshi et al. (2007), 
and psychological empowerment instrument (PEI) by 
Spreitzer and Mishra (1997). Results of testing the hy-
potheses by correlational and structural equations-based 
tests in SPSS 25 and SmartPLS 3 showed that the organ-
izational culture exhibits a significant positive correla-
tion with the teachers’ work motivation. It was further 
found that the organizational culture of school is posi-
tively and significantly associated with the psychological 
empowerment of teachers. Finally, the relationship be-
tween organizational culture of school and teachers’ 
work motivation, considering the intermediary role of 
psychological empowerment, was found to be signifi-
cant and positive. According to the results, it can be 
stipulated that one may expect strong work motivation 
among teachers should the organizational culture of 
school as well as psychological empowerment of teach-
ers be at high levels. 
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  مقدمه
 تأثیر آن آموزشی نظام کارآمدي از کشور، یک پیشرفت

 امکان توان، از فراتر کشوري هر در آموزش نظام و پذیردمی
 اصلی عامل معلم یابد،نمی توسعه معلمانش هايانگیزه و

 آموزشی نظام در و است مدرسه در تربیتی هايبرنامه اجراي
 همکاران، و (قربانخانی دارند مهمی نقش معلمان موفق،
 نحوه کارایی به آموزاندانش خوب پیشرفت چون )،1401
 ،1کمالو و سمسو (سالمت، است وابسته معلمان تدریس
 وپرورش،آموزش رسالت ها،سازمان میان در ).2013
 ظیفهو زیرا است. دیگر هايسازمان از ترحیاتی و ترحساس
 ایفا را جامعه در تحول و تغییر ایجاد و سازيزمینه عمده
 ).1395 همکاران، و بهرنگی آبادي،زین فرد،(حیدري کندمی

 در ویژهبه ها،سازمان اساسی مباحث از شغلی انگیزش
 رفتار چراهاي به پاسخ دنبال به و است وپرورشآموزش
 خود کار قه،عال و میل با کارکنان از بعضی چرا کهاین است،
 بگیرند قرار فشار تحت باید دیگري عدة و دهندمی انجام را

 که است مکانی مدرسه ).1390 حیدرآبادي، (غالمی
 را جامعه و شده جامعه وارد نوعیبه آن طریق از هرکسی
 مدرسه مدیریت پس سازد.می گرفته، یاد که طوري

 هب با است قادر آموزشی مدیر است. کلیدي بسیار موضوعی
 را انگیزش ایجاد مدرسه، در مدیریتی هايمهارت کارگیري

 حیطه در مطلوب اثرگذاري داراي و مؤثر عامل بک عنوانبه
 بین در انگیزش هايزمینه شناخت با تا دهد قرار خود کاري
 اقدام مطلوب عملکرد ایجاد براي آن کردن مساعد و معلمان
   ).1395 (مرادي، کند

 موفق هايسازمان دهدمی نشان تحقیقات و مطالعات
 فرهنگ ).1393 (قلتاش، اندبوده مؤثر و قوي فرهنگی داراي

 و هارسالت جمله از سازمان، هايجنبه تمام بر سازمانی
 ارتباطات، نگرش، سازمانی، ساختار استراتژي، تعیین اهداف،
 نهایت در و مدیریت کارکنان، نوآورانه رفتارهاي انگیزش،
 پیامدهاي و اثرات ازجمله گذارد،می ثرا سازمانی، اثربخشی

 کارکنان شناختیروان توانمندسازي سازمانی، فرهنگ مهم
 گرفتن نظر در با لذا ).1390 نیسی، و پور تقی (نعامی، است
 به محقق، توسط آمدهعملبه هايبررسی به توجه با اینکه

 به و وپرورشآموزش در را متغیر سه این رابطه که پژوهشی

                                                
1. Selamat, Samsu & Kamalu 

 باشد کرده بررسی ابتدایی مقطع معلمان بین در ژهوی طور
 این به پاسخ یافتن پی در پژوهش این نشد، پیدا دسترسی
 روي تأثیري تواندمی سازمانی فرهنگ آیا که است سؤال

 وپرورشآموزش ابتدایی مقطع معلمان شغلی انگیزش
 شناختیروان توانمندسازي آیا و باشد داشته آبادغرباسالم
   خیر؟ یا کند تسهیل را ارتباط این تواندمی

 است آن دنبال به پژوهش این کلی، طوربه که هدفی
 نظر در با شغلی انگیزش با مدارس سازمانی فرهنگ رابطه
 بین در شناختیروان توانمندسازي میانجی نقش گرفتن
 شهر دولتی مدارس در شاغل ابتدایی مقطع معلمان
 به کمک بر عالوه پژوهش این نتایج است. آبادغرباسالم

 در غرب آباداسالم شهرستان آموزش مدیران و مسئولین
 و مسئولین سازيآگاه در خود، معلمان شغلی انگیزش ارتقاي
 ارتقاي جهت کشور هايسازمان سایر گذارانسیاست
  باشد. مؤثر تواندمی خود کارکنان شغلی انگیزش
 وريبهره که است شده ثابت بسیاري مطالعات در
 دارد. ارتباط آنان شغلی انگیزش با مستقیم طوربه کنان،کار

 سایر نبود در که دهدمی نشان مختلف شواهد همچنین
 به دستیابی تنهاییبه انگیزه با کارکنان وجود کاري، منابع
 ،2تانگ و (الم است کرده پذیرامکان را سازمان هايهدف
 هايهدف مسیر در زیاد تالش به میل و انگیزه ).2003
 مسیر در را وي زیاد تالش این که است شکلی به سازمان
 دهدمی سوق است، قائل ارزش آن براي آنچه به دستیابی
 دهندهکاهش عوامل دارند وظیفه مدیران .)1395 ،3(رابینز
 بکوشند آن حذف در و کنند شناسایی کارکنان در را انگیزش
 رکا این امروزي هايسازمان در ).1394 فومنی، (انتصار
 داشته انعطاف کارهایشان در که است مدیرانی نیازمند
 هانگرش رؤیاها، نیازها، ها،انسان که دریابند باید آنها باشند.

 و )1996 پاریزي، نجات (ایران دارند متفاوتی هايخواسته و
 که است ايسرمایه ترینمهم انسانی، نیروي که دریابند باید
 که است هاییدارایی جزء انسانی منابع است. آنها اختیار در

 عالوه انسانی افراد است. مناسب و شایسته مدیریت مستلزم
 لحاظ از هستند متفاوت هم با توانایی لحاظ از اینکه بر

 دالیل هاانگیزه و هستند متفاوت هم با هم کاري انگیزه
 شودمی باعث درست، مدیریت روند.می شمار به رفتار اصلی

                                                
2. Lam & Tang 
3. Robbins,Stephen.P 
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 انسانی نیروي هايانگیزه بینییشپ و شناخت به مدیران که
 موقعبه و درست کردن فراهم با تا بکوشند خود اختیار در

 مسیر در را آنها واقعی بازدهی و فعالیت زمینه آنان، نیازهاي
  ).1388 روانگرد، و (والی کنند فراهم سازمانی اهداف

 وپرورشآموزش جامعه، متن از برخاسته نهاد ترینمهم
 دهنده تکامل و سازنده وپرورش،آموزش حالدرعین و است
 محسوس کامالً امري جامعه در آن اثرگذاري و است جامعه
 سازمان یک عنوانبه هامدرسه وپرورش،آموزش در است.

 اهداف به رسیدن در مهمی نقش حساس، اجتماعی
 مدرسه معلم و دارند عهده به فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 راد، فرهادي و پارسا (میري، دکنمی ایفا آن در مهمی نقش
 و توسعه به مدرسه، پیشرفت در خود نقش با معلم .)1395

 ).1387 حیدر، پور و (ملکی کندمی کمک جامعه پیشرفت
 انگیزه از که است الزم کند، عمل خوب خود شغل در اینکه
 انگیزه بر تواندمی زیادي عوامل باشد. برخوردار شغلی
 تا گرفته مدرسه هايرساختزی از بگذارد، اثر معلمان
 امکان شغلی، پیشرفت موفقیت، کسب شغل، شأن دستمزد،
 شرایط همکاران، با روابط اي،حرفه هايآموزش دریافت
 وضعیت ترمهم همه از شاید و استخدامی وضعیت کاري،
 ).1394 فومنی، (انتصار باشد مدرسه مدیریت عملکرد
 کاري، کم مثل شغلی و سازمانی مشکالت از بسیاري

 مطرح نارضایتی عنوان تحت خالقیت نداشتن و عالقگیبی
 و آموزاندانش معلمان، انگیزش میزان از تابعی که شودمی

 به ؛1389 (میرکمالی، است آموزشی هايسازمان در کارکنان
 درصد ما کشور در ).93 ،همکاران و زبردست امجد از نقل

 دهد.می تشکیل ابتدایی مقطع معلمان را، معلمان از باالیی
 باید ابتدایی دوره اهمیت به توجه با معلمان از گروه این
 پور، صدق و صباغیان، (محمدي، گیرند قرار ویژه توجه مورد

1384.(   
 نگاه انگیزه مفهوم به تئوریک و نظري لحاظ از اگر
 دسته شوند:می تقسیم دسته دو به انگیزش هاينظریه شود،
 هاانگیزه از صحبت که است یمحتوای هاينظریه شامل اول،
 فرآیندي هاينظریه شامل دوم دسته و دارد رفتار چراهاي یا

 تأکید افراد در انگیزه ایجاد فرآیند و جریان بر که است
 از هرزبرگ روانی بهداشت و انگیزش نظریه کند.می

 که )1400 همکاران؛ و فر (مومن است اول دسته هاينظریه

 نظریه کرد. ارائه را آن 1رگهرزب فردریک 1975 سال در
 رضایت نبود به منجر آنها وجود عدم که را عواملی وي
 یا بهداشتی را عوامل این که است داده نشان شود،می شغلی
 که را عواملی همچنین هرزبرگ کند.می معرفی دارندهنگه
 عوامل عنوان تحت شود،می شغل در انگیزه ایجاد باعث

 شفیعی، از نقل به ؛2004 لسون،(وی نمایدمی مطرح انگیزشی
  .)1395 امیري، و پورکیانی
 از مانع که (بیرونی) بهداشتی عوامل هرزبرگ نظر به

 مدیریت، و هامشیخط شامل شود،می شغلی نارضایتی
 و فردي بین روابط کاري، شرایط نظارت، و سرپرستی
  .)1392 بالنچارد، و (هرسی است. تأمین و هاپرداخت

 مرحله در کند سعی باید مدیر که کرد دپیشنها هرزبرگ
 حذف شوند،می شغلی نارضایتی به منجر که را عواملی اول
 بردن باال براي اقدامی هرگونه هرزبرگ، دیدگاه طبق کند.

 بهداشتی عوامل از استفاده با کارکنان انگیزش سطح
 در لذا ندارد، را الزم نیازهايپیش چون بود؛ خواهد فایدهبی

 موفقیت، کسب شامل انگیزشی عوامل باید دوم مرحله
 و شغلی مسئولیت کار، بودن چالشی قدردانی، و شناخت
  شوند. صحنه وارد رشد و پیشرفت
 ایجاد پی در خاص، روشی از استفاده با هرزبرگ؛ نظریه
 غناي را آن که است شغل محتواي در بخشرضایت عوامل
 هاندیش که است تالش در نظریه این نامند.می شغلی
 توجه بهداشتی عوامل به تنها که داردوا تعادل به را مدیران
  ).1387 (رضائیان، باشند نداشته

 همچون هاسازمان است. سازمانی فرهنگ دوم، متغیر
 توانمی آنها به توجه با که هستند هاییویژگی داراي انسان،

 شوند. ارائه کارمحافظه یا و نوآور خالق، صمیمی، صورتبه
 رفتارهاي و هانگرش توانمی ها،ویژگی همین هب توجه با

 کرد. بینیپیش هستند، هاسازمان این درون که را افرادي
 و عبارات اصطالحات، از سازمان معرفی براي افراد
 فرهنگ موارد، این که کنندمی استفاده مشابهی هايکلمه

 .)1389 مهرام، و شاهرودي (توانایی شودمی نامیده سازمانی
 دیگر سازمان از سازمان یک تمایز باعث سازمانی فرهنگ

 انجام نحوه که است عاملی همان گفت توانمی و شودمی
 که بوده قوي قدرآن فرهنگ این کند.می مشخص را امور

                                                
1. Herzberg. Fredrick 
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 سازمانی رفتار و تفکر و کرده رخنه فرد، وجود در ناخودآگاه
  .)1394 الهی، فیض و (نمامیان دهدمی تشکیل را فرد

 پیکر در اساسی جزء یک عنوانبه زمانیسا فرهنگ
 که است اجتماعی واقعیتی مثابهبه و آیدمی حساببه سازمان

 تشکیل سازمان اعضاي همتايبی تعامالت مبناي بر
 از تنها سازمان در تحول و تغییر هرگونه مطالعه شود.می

 دیگر، بیانی به شود؛می میسر سازمان آن فرهنگ طریق
 محیط یک درون را افراد اورهايب و هاارزش هویت،
 زاده قالی و نژاد (عزیزي دهدمی قرار بررسی مورد سازمانی
  .)1397 کلهر،

 از است شده مطرح سازمانی فرهنگ از مختلفی تعاریف
 مشترك معانی از ايمجموعه سازمانی فرهنگ اینکه جمله
 براي و دهندمی تشکیل را سازمان یک هايارزش که است

 کندمی مشخص را آنها رفتار و امور انجام شیوه آن، کارکنان
  ). 2007 ،1همپتون(

 در فرهنگ قدرت به تکیه با توانمند، مدیران و کارکنان
 اثر آن راهبردي جهت تغییر در سازمان توانایی بر سازمان،

 تعیین در سازمانی، فرهنگ صحیح شناخت لذا گذارند.می
 سازمان رانمدی و رهبران دارد. تأثیر سازمان سرنوشت

 خود بلندمدت و مدتمیان مدت،کوتاه هايبرنامه توانندمی
 با رویارویی براي و کنند تنظیم سازمان، فرهنگ اساس بر را

 را خود ماندگاري و موفقیت احتمال و شوند آماده تغییرات
  .)1393 ارسطو، و ابراهیمی (پاکدل، دهند افزایش
 یاد 2نههمیارا فرهنگ از قوي فرهنگ با مدارس در
 خالصه جمله این در توانمی را فرهنگ نوع این کنند.می

 از ».دهد انجام باید مدرسه که خوبی کارهاي تمام« کرد:
 اعتماد، حمایت، کمک، همیارانه، فرهنگ هاينشانه

 این است. جمعی کارآمدي و گروهی بازاندیشی گشادگی،
 الگوهاي و افراد بین روابط ماهیت تغییر مستلزم فرهنگ
 حل جهت بستر بهترین فرهنگ، این در است. آنها ارتباطی
 زیستن احساس ها،انسان به و شودمی فراهم مشکالت
  ).2015 ویتاکر، و (گرونرت دهدمی را خانواده یک درون

 مدیریت جايبه دهندمی ترجیح که مدارسی مدیران
 را مدرسه فرهنگ اول وهله در کنند رهبري صرف،
 فرهنگ حیاتی نقش مدارس موفق مدیران یابند.درمی

                                                
1. Hampton 
2. Collaborative 

 درك خوبیبه موفق مدرسه یک ابعاد در را سازمانی
 تريانگیزه با معلمان تر،قوي مدرسه فرهنگ کنند.می
 در بیشتري توفیقات تر،انگیزه با معلمان و پروراندمی

 که مدیرانی لذا کنند.می کسب آموزاندانش پیامدهاي
 فرهنگ باید هستند، آموزاندانش عملکرد بهسازي درصدد
 خود، میان درست ارتباطات برقراري طریق از را مدرسه
 و (کوالیی بخشند بهبود اولیا و آموزاندانش معلمان،
  ).1397 ،همکاران
 امروزه است. شناختیروان توانمندسازي سوم، متغیر
 که کرده مجبور را هاسازمان کار، محیط در موجود تغییرات

 مدیریت هاينظام در متالطم، دنیاي در خود بقاي منظوربه
 موضوع منزلهبه کارکنان توانمندسازي و کنند بازنگري خود
 امکان این مدیریت، و رهبري عملکردهاي به مربوط اصلی
  شوند. تررقابتی که است ساخته فراهم هاسازمان براي را

 هايمشیخط به ماندن، رقابتی براي هاسازمان
 را شخصی مسئولیت و خالقیت تا دارند نیاز پذیرانعطاف
 گوناگون شرایط پاسخگوي دهدمی اجازه افراد به کهدرحالی
 و ابطحی از نقل به 1994 ؛3(هال کند تشویق باشند،
  .)1393 عابسی،
 و پژوهشگران توسط متفاوتی تعاریف توانمندسازي، از
 4اسپریتزر اینکه جمله از است شدهارائه نظرانصاحب

 شایستگی، معناداري، جزء چهار از تشکلم را توانمندسازي
 در کارکنان به که داندمی اثرگذاري و خودسازمانی

 عابسی، و (ابطحی رساندمی یاري کاري فضاي دهیشکل
 بر مثبتی تأثیرات باعث کارکنان توانمندسازي ).1393
 منجر کارکنان نگرش تغییر و شده کارکنان رفتار و نگرش

 ابهامات کاهش استرس، شکاه شغلی، رضایت افزایش به
 همچنین گردد.می قبیل این از مواردي و شغلی

 در استقالل گیري،تصمیم قدرت ایجاد باعث توانمندسازي
 زمانی و (خراسانی شودمی گیريتصمیم در آزادي و کار

  .)1396 منش،
 با خود پژوهش در )،2016( 5کومار و پریادشی سینها،

 رابطه در شناختیوانر توانمندسازي میانجی نقش« عنوان
 به مربوط نگرش و ابتکاري رفتار سازمانی، فرهنگ بین

                                                
3. Hall 
4. Spreitzer 
5. S Sinha, P Priyadarshi, P Kumar 
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 توانمندسازي واسطه با که یافتند دست نتیجه این به »کار
 رفتار و سازمانی فرهنگ بین معناداري رابطه شناختیروان

 سطح مدیران بین در کار به مربوط نگرش و ابتکاري
  دارد. وجود هند ارشد و متوسط

 عنوان با خود پژوهش در )2016( همکاران و 1اسالم
 توانمندسازي و سازمانی یادگیري فرهنگ نقش«

 »شهروندي رفتار و شغل ترك قصد کاهش در شناختیروان
 و سازمانی یادگیري فرهنگ که یافتند دست نتیجه این به

 کارکنان رفتار بر مستقیمی تأثیر شناختی،روان توانمندسازي
 و شغل ترك قصد کاهش راستاي رد مالزي دولتی ادارات
   دارد. سازمانی فرا هايرفتار افزایش

 درك« عنوان با پژوهشی در )2016( همکاران و 2بهاتی
 دست نتیجه این به »اسالمی دیدگاه از کارکنان انگیزه
 به عمل مجازات، و پاداش اسالمی، معنویت که یافتند
 در ري،یادگی به ترغیب و توانمندسازي تر،قاطعانه عدالت
  است. مؤثر کارکنان انگیزه بهبود

 عنوان با پژوهشی در )2016( همکاران و بویی
 شغلی انگیزش در انسانی منابع هايشیوه از هاییبرداشت«
 اتخاذ که رسیدند نتیجه این به »زندگی و کار تعادل و

 سازمانی، یادگیري مانند: انسانی منابع متنوع هايشیوه
 افزایش موجب تواندمی دسازيتوانمن و سازمانی عدالت
 و کار بین تعادل عدم اصالح به کمک و شغلی انگیزه
   شود. کارگران زندگی

 عنوان با پژوهشی در )2015( همکاران و 3دایمس
 این به »شغلی رضایت و افراد انگیزش یادگیري، شرایط«

 از حمایت و یادگیري تسهیم به باور که رسیدند نتیجه
 رضایت و انگیزش بر مثبتی تأثیرات یادگیرنده، هايتیم

  دارند. شغلی
 عنوان با خود پژوهش در )2014( 4بانچا و تانومان

 مدیریت شایستگی و کفایت و سازمانی فرهنگ بین رابطه«
 و مثبت رابطه یک که یافتند دست نتیجه این به »مدرسه
 شایستگی و کفایت سطح و سازمانی فرهنگ بین داريمعنی

  دارد. دوجو مدرسه مدیریت

                                                
1. Islam 
2. Bhatti 
3. Dimas 
4. Thanomwan& Buncha 

 عنوان با خود پژوهش در )2014( 5رنگنیکر و سنگر
 و نقش از رضایت و شناختیروان توانمندسازي رابطه«

 معناداري، که یافتند دست نتایج این به »خالقیت
 شناختیروان توانمندسازي ابعاد از تأثیر و خودمختاري

 است. سازمان در خالقیت کننده بینیپیش
 نتیجه این به ايمطالعه در )2014( 6پاناگیوتکوپوالس

 انگیزه افزایش براي وکارکسب رهبران که یافت دست
 به آنها ترغیب کارکنان، توانمندسازي به خود کارکنان
   بپردازند. سازمانی تعهد افزایش و یادگیري
 پژوهش در )2011( همکاران و 7سایدو براینتن، فوك،

 با شناختیروان توانمندسازي بین ارتباط« عنوان با خود
 به »مالزي متوسطه مدیران خدمت ترك و شغلی انگیزش

 بین معناداري و مثبت همبستگی که یافتند دست نتایج این
 شغلی انگیزش با شناختیروان توانمندسازي جنبه پنج هر

  دارد. وجود
 خود پژوهش در )2011( 8هیراکول سانتید و چایپراسیت

 این به »کارکنان نشاط بر مؤثر عوامل شناسایی« عنوان با
 پاداش، و حقوق سالم، جوسازمانی که یافتند دست نتایج
 باعث روشن، شغلی مسیر و شفاف عملکرد ارزیابی نظام
 شود.می کارکنان نشاط

 عنوان با پژوهشی در )2011( همکاران و 9ایمران
 عملکرد با شغلی انگیزش و سازمانی یادگیري رابطه«

 یافتند دست نتیجه این هب »پاکستان هايبانک در سازمانی
 کارکنان شغلی انگیزش افزایش باعث سازمانی یادگیري که
 مثبتی تأثیر سازمانی عملکرد بر عامل دو این و شودمی

   دارند.
م و جو  عنوان با پژوهشی در )2010( 10شی

 میانجی نقش با سازمانی تعهد و شناختیروان توانمندسازي«
 که یافتند دست جهنتی این به »سازمانی یادگیري فرهنگ

 و سازمانی یادگیري فرهنگ شناختی،روان توانمندسازي
 سازمانی تعهد بر توجهیقابل تأثیر جمعیتی، متغیرهاي
 تعهد زمانی کارکنان و داشته کره دولتی بخش در کارکنان

                                                
5. Sangar, & Rangnekar 
6. Panagiotakopoulos 
7. Fook, Brinten, Sidhu 
8. Chaiprasit & Santidhiraku 
9. Imran 
10. Joo and Shim 
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 و شناختیروان توانمندسازي که داشتند باالتري سازمانی
   .داشتند باالتري سازمانی یادگیري فرهنگ
 و معلمان توانمندي بین رابطه )2004( 1سومچ و بوگلر

 دادند. قرار بررسی مورد را شهروندي رفتار و سازمانی تعهد
 که داد نشان چندگانه رگرسیون و پیرسون همبستگی
 با معناداري طوربه شانتوانمندي سطح از معلمان برداشت
 مرتبط شهروندي رفتار نیز و سازمان به تعهد احساس
  است. دهگردی

 با خود پژوهش در )،1397( مقدم نخعی و روش حسینی
 در کارکنان ختیشناروان توانمندسازي میانجی نقش« عنوان
 کارکنان میان در »شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ رابطه
 نتیجه این به بلوچستان و سیستان جوانان و ورزش ادارات
 از غیرمستقیم صورت به سازمانی فرهنگ که یافتند دست
 رابطه شغلی انگیزش با ختیشناروان توانمندسازي طریق
  دارند. معناداري و مثبت

 عنوان با خود پژوهش در )،1395( محمدعلی مرادي،
 شغلی انگیزه با مدیران توانمندسازي رابطه بررسی«

 افزایش با که یافت دست نتیجه این به »معلمان
 علمانم فیزیولوژیک هايانگیزه مدیران، توانمندسازي

 مدیرت بین معناداري رابطه هیچ اما یابدمی کاهش
 ولی ندارد وجود معلمان ایمنی انگیزه و مدیران توانمندسازي

 اجتماعی، هايانگیزه ایجاد با توانمندسازي مدیریت رابطه
  است. معنادار معلمان شکوفایی و احترام

 بررسی« عنوان با خود پژوهش در )،1395( خزاعی
 اساتید و کارکنان شغلی انگیزش و زمانیسا فرهنگ رابطه

 بین که رسید نتیجه این به »جنوبی خراسان هايدانشگاه
 کارکنان شغلی انگیزش با آن هايمؤلفه و سازمانی فرهنگ

 و معنادار ۀرابط جنوبی خراسان هايدانشگاه استادان و
 دارد. وجود مثبتی

 با خود پژوهش در )،1396( منش زمانی و خراسانی
 و سازمانی یادگیري در شغلی انگیزش نقش« نعنوا

 عملکرد بهبود راستاي در شناختیروان توانمندسازي
 که یافتند دست نتیجه این به »شهرداري کارکنان اقتصادي
 توانمندسازي و سازمانی یادگیري بر شغلی انگیزش
 و دارد معناداري تأثیر شهرداري کارکنان شناختیروان

                                                
1. Bogler & Somech 

 مربوط تغییرات بینیپیش توانایی لی،شغ انگیزش دیگربیانبه
 دارد. را شناختیروان توانمندسازي و سازمانی یادگیري به

 پژوهش در )،1394( ارشدي و نیسی چنگی، احمدي
 با سازمانی و شخصیتی متغیرهاي رابطه« عنوان با خود

 وجدانی که یافتند دست نتیجه این به »شغلی انگیزش
- شخص تطابق ازمانی،س عدالت شغلی، هايویژگی بودن،
 و مثبت رابطۀ شغلی انگیزش با سازمانی نفسعزت و شغل
 دارند. منفی رابطه شغلی انگیزش با رنجورخوییروان

 با پژوهشی در )1394( جو صداقت و اصل اصفهانی
 توانمندسازي و سازمانی عدالت رهبري، سبک رابطه عنوان
 نتیجه ینا به سازمانی تعهد و شغلی انگیزش با شناختیروان
 و سازمانی عدالت رهبري، سبک که فردي که یافتند دست

 انگیزش باشد، داشته باالتري شناختیروان توانمندسازي
   داشت. خواهد نیز بیشتري شغلی تعهد و شغلی

 پژوهش در )،1393( کاظمیان و درویش زنگنه عبودي،
 توانمندسازي با سازمانی فرهنگ رابطه« عنوان با خود

 فرهنگ بین که یافتند دست نتیجه این به »کارکنان
 اجتماعی تأمین سازمان در کارکنان توانمندسازي و سازمانی
  دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه خوزستان،
 عنوان با خود پژوهش در )،1393( فنائلو علیزاده

 شغلی انگیزش بر آن تأثیر و سازمانی فرهنگ بررسی«
 این به »اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ستادي کارکنان
 فرهنگ بین معناداري و مثبت رابطه که یافت دست نتیجه

 کار تعاون، وزارت ستادي کارکنان شغلی انگیزش و سازمانی
 تمام بین رابطه همچنین دارد. وجود اجتماعی رفاه و

 کارکنان شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ هايمؤلفه
 است. معنادار یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت ستادي

 عنوان با پژوهشی در )،2014( همکارانش و روانگرد
 به »کارکنان توانمندسازي و سازمانی یادگیري بین رابطه«
 و سازمانی یادگیري بین که یافتند دست نتیجه این

  دارد. وجود معناداري و مثبت رابطه کارکنان، توانمندسازي
 نعنوا با پژوهشی در )،2014( همکارانش و افضلی

 توانمندسازي شده،ادراك سازمانی حمایت تأثیر بررسی«
 این به »شغلی عملکرد بر سازمانی یادگیري و شناختیروان
 توانمندسازي شده،ادراك سازمانی حمایت که رسیدند نتیجه
 تحت را شغلی عملکرد و سازمانی یادگیري شناختی،روان
 دگیريیا و شناختیروان توانمندسازي و دهدمی قرار تأثیر

   دارند. شغلی عملکرد بر مثبتی تأثیر سازمانی،
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 رابطه عنوان با پژوهشی در )1393( روانگرد و فرمانی
 دست نتیجه این به »سازمان یادگیري و توانمندسازي بین
 مثبت رابطه توانمندسازي و سازمانی یادگیري بین که یافتند

   دارد. وجود معناداري و
 در )1392( رامیبه و کفاش حقیقی جعفري، کریمی
 و سازمانی فرهنگ بین رابطه« عنوان با خود پژوهش

 تعهد نقش بر تأکید با سازمان تعالی مدل توانمندسازي
 که یافت دست نتیجه این به »بیمه صنعت کارکنان عاطفی
 داشته توانمندسازي بر مثبتی معنادار تأثیر سازمانی فرهنگ

 پایین نسبتاً سطح در توانمندسازها بر عاطفی تعهد تأثیر اما
  دارد. قرار

 عنوان با پژوهشی در )1392( همکاران و حسینی
 کاربرد علمی: هیئت اعضاي شغلی انگیزش در مؤثر عوامل«

 امنیت که رسیدند نتایج این به »هرزبرگ انگیزش تئوري
 و موقعیت کار، محیط شرایط دستمزد، و حقوق شغلی،
 توانمندسازي لی،شغ توسعه یادگیري، پیشرفت شغلی، ارتقاي

   هستند. عوامل ترینمهم از پذیريمسئولیت و
 خود پژوهش در )،1390( ندري و غفوري پور، گوهري

 انگیزه و انسانی منابع توانمندسازي عوامل ارتباط« عنوان با
 نتیجه این به »بدنیتربیت سازمان در کاري وظیفهانجام
 انگیزه و توانمندسازي کلیدي عامل پنج بین که یافتند دست
  دارد. وجود داريامعن و مثبت همبستگی کاري وظیفه انجام

 رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1389( قائمی میر
 هاياندبیرست دبیران شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ
 که یافت دست نتیجه این به »تهران شهر دخترانه دولتی
 الییبا همبستگی شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ بین
  دارد. وجود مستقیم صورتبه

 عنوان با پژوهشی در )1389( همکاران و خانعلیزاده
 »کارکنان توانمندسازي بر سازمانی یادگیري تأثیر بررسی«
 ابعاد تمام بر سازمانی یادگیري که رسیدند نتیجه این به

   دارد. مستقیمی تأثیر شناختیروان توانمندسازي
 با خود پژوهش در )،1389( نیسی و پور تقی نعامی،

 اشتیاق شغلی، انگیزش با سازمانی فرهنگ رابطه« عنوان
 توانمندسازي گريمیانجی با نوآورانه رفتارهاي و شغلی
 این به »ایران حفاري شرکت کارکنان در شناختیروان
 صورتبه سازمانی فرهنگ که یافتند دست نتیجه

 نگیزشا با شناختیروان توانمندسازي طریق از غیرمستقیم

 مثبت رابطه نوآورانه رفتارهاي و شغلی اشتیاق شغلی،
 دارند. معناداري

 رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1386( شیخی
 به »کارکنان کاري وظایف انجام انگیزه و توانمندسازي بین
 و انسانی منابع توانمندسازي بین که یافت دست نتیجه این

 یعنی دارد؛ وجود مستقیمی رابطه وظایف، انجام انگیزه
  دارند. فعالیت براي بیشتري انگیزه باشند توانمندتر هرچه

 رابطه بررسی« عنوان با پژوهشی در )،1385( شفی
 ملی شرکت در سازمانی یادگیري و کارکنان توانمندسازي

 بین که یافت دست نتیجه این به »نفتی هايفراورده پخش
 معناداري رابطه سازمانی، یادگیري و کارکنان توانمندسازي

 باشند، داشته بیشتري توانمندي کارکنان هرچه و دارد وجود
   بود. خواهد بیشتر سازمانی یادگیري

 میانجی نقش داد، نشان پیشین هايپژوهش بررسی
 فرهنگ ارتباط بررسی در شناختیروان توانمندسازي

 هايسازمان کارکنان میان در شغلی انگیزش با سازمانی
 رابطه به تنها پرورش و آموزش در اما است شده انجام دیگر
 متغیرهاي بین رابطه و اندپرداخته متغیرها بین دو به دو

   است. نشده بررسی مدل صورت به پژوهش
  شود:می بیان زیر هايفرضیه یادشده، مطالب براساس

 مثبتی رابطه شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ بین .1
  دارد. وجود
 شغلی انگیزش با شناختیوانر توانمندسازي بین .2
 دارد. وجود مثبتی رابطه
 شناختیروان توانمندسازي با سازمانی فرهنگ بین .3
 دارد. وجود مثبتی رابطه
 (با غیرمستقیم صورتبه مثبتی اثر سازمانی فرهنگ .4
 شغلی انگیزش بر شناختی)روان توانمندسازي میانجی نقش
 دارد.
 پژوهش مفهومی مدل پژوهش هايفرضیه به توجه با
  است. شده داده نشان 1 شکل در
 

  پژوهش روش
 و کاربردي هدف، نظر از کمی، ماهیت، نظر از پژوهش این
 است. مقطعی و توصیفی -پیمایشی پژوهش، روش نظر از

 ابتدایی مقطع معلمان تمام شامل پژوهش این آماري جامعه
 و زن نفر 410 (شامل نفر 513 تعداد به آبادغرباسالم شهر
 جامعه پراکندگی و گستردگی به توجه با است. مرد) نفر 103
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 متناسب انتساب با و شد تقسیم منطقه چهار به شهر آماري،
 تعداد به اينمونه )،1970( 1مورگان و کرجسی جدول طبق
 انتخاب شهر دولتی مدارس در شاغل معلمان از نفر 219

 هرش ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ مستقل، متغیر شدند.
 که هستیم درصدد پژوهش این در است. غرب آباد اسالم
 شغلی انگیزش بر را سازمانی فرهنگ از حاصل تغییرات
 کنیم. مطالعه آبادغرب اسالم شهر ابتدایی مقطع معلمان
 این میانجی متغیر شناختیروان توانمندسازي همچنین
  است. پژوهش
 مدرسه، فرهنگ سنجش و هاداده آوريجمع براي

 مقطع معلمان شناختیروان توانمندسازي و شغلی یزشانگ
 مدرسه فرهنگ هاينامهپرسش از آبادغرباسالم ابتدایی
 )1383( همکاران و بخشی شغلی انگیزش )،2005( گرونرت

 گرفته بهره تغییراتی اعمال با )1997( میشرا و اسپریتزر و
   شد.

 نامهپرسش از سازمانی فرهنگ ارزیابی جهت .1
 بعد 5 داراي نامهپرسش این گردید. استفاده )2005( گرونرت

                                                
1. Krejcie and Morgan 

 5( همیارانه رهبري شامل آن جزئیات و است سؤال 21 و
 4( ايحرفه توسعه سؤال)، 4( معلمان مشارکت سؤال)،
 4( یادگیري اشتراك و سؤال) 4( هدف وحدت سؤال)،

 یک اساس بر نامهپرسش این به دهیپاسخ و است سؤال)
 کامالً  تا )1( مخالفم کامالً  از ايهدرجپنج لیکرتی طیف
 تا 21 بین نامهپرسش این نمرات دامنه است. )5( موافقم

 باشد؛ 42 تا 21 بین آمده دست به نمره اگر است، 105
 ضعیف جامعه این در متغیر این میزان که گفت توانمی

 این میزان باشد، 84 تا 42 بین هدآم دست به نمره اگر است؛
 که است معنی این به باشد؛ 84 از باالتر گرا و متوسط متغیر
 که ايمطالعه در است. باال جامعه در متغیر این میزان
 این پایایی دادند، انجام )1397( کارانمه و کوالیی
 و ثبات از نشان که اندکرده گزارش ./97 را مهناپرسش
  است. آن باالي پایایی
 و بخشی توسط هرزبرگ شغلی انگیزش نامهپرسش .2
 نامهپرسش است. شده یابی اعتبار و طراحی )1383( هکاران
 شامل بیرونی، بعد در پژوهش این در شغلی انگیزش

 کاري، شرایط نظارت، و سرپرستی مدیریت، و مشیخط
 درونی بعد در و تأمین و هاپرداخت و فردي بین روابط

 )1393؛ ابطحی و عابسی، 1387؛ رضائیان، 1392بالنچارد، ؛ هرسی و 2005گرونرت، (مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 
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 ماهیت قدردانی، و شناخت موفقیت، کسب شامل: انگیزش،
 مجموع است. رشد و پیشرفت و شغلی مسئولیت کار،
 هايسؤال مجموع و سؤال 15 بیرونی عوامل هايسؤال
 30 شامل هم روي مجموع، در و سؤال 15 درونی عوامل
 تا )،1( مخالفم کامالً  لیکرتی طیف براساس و است سؤال
 این نمرات دامنه شود.می گذارينمره )5( موافقم کامالً
 آمده دست به نمره اگر ،است 150 تا 30 بین نامهپرسش
 در متغیر این میزان که گفت نتوامی باشد، 60 تا 30 بین
 120 تا 60 بین آمده دست به نمره اگر است؛ ضعیف عهجام

 به باشد 120 از باالتر اگر و متوسط متغیر این میزان باشد؛
 در است. باال جامعه در متغیر این میزان که است معنی این

 دادند، انجام 1383 سال در همکاران و بخشی که ايمطالعه
 از نشان که اندکرده گزارش ./94 را نامهپرسش این پایایی
  است. آن باالي پایایی و ثبات

 توسط شناختیروان توانمندسازي نامهپرسش .3
 است. شده یابی اعتبار و طراحی )1997( میشرا و اسپریتزر
 داراي هشپژو این در شناختیروان توانمندسازي نامهپرسش
 سؤال)، 3( خودمختاري سؤال)، 3( شایستگی ابعاد

 3( اعتماد و سؤال) 3( بودن دارامعن سؤال)، 3( تأثیرگذاري
 به دهیپاسخ است. سؤال 21 مجموع در و سؤال)
 از ايدرجهپنج لیکرتی طیف یک اساس بر هانامهپرسش
 نمرات دامنه است. )5( موافقم کامالً  تا )1( مخالفم کامالً 
 آمده دست به نمره اگر است، 75 تا 15 بین نامهپرسش این
 در متغیر این میزان که گفت توانمی باشد، 30 تا 15 بین

 60 تا 30 بین آمده دست به نمره اگر است؛ ضعیف جامعه
 به باشد 60 از باالتر اگر و متوسط متغیر این میزان باشد؛
 در است. باال جامعه در متغیر این میزان که است معنی این

 دادند، انجام 1397 سال در هکاران و کوالیی که ايمطالعه
 از نشان که اندکرده گزارش ./94 را نامهپرسش این پایایی
  است. آن باالي پایایی و ثبات

 روایی از نامهپرسش سه این روایی سنجش براي
 استادان نظرات از منظور این به و شد گرفته بهره محتوایی
 علوم دانشکده مشاوره و مدیریت گروه و مشاور و راهنما

 را محتوایی روایی و گردید استفاده رازي دانشگاه اجتماعی
  کردند. تأیید هانامهپرسش در جزئی تغییراتی با نظرانصاحب

 و شغلی انگیزش سازمانی، فرهنگ متغییرهاي پایایی
 زیر شرح به کرونباخ آلفاي توسط شناختیروان توانمندسازي

  است.

 سه این کرونباخ آلفاي ضریب که این به توجه با
 مناسب پایاي از همگی است؛ 70/0 از باالتر نامهپرسش
 و 25 نسخه Spss افزارنرم از هاداده تحلیل براي .هستند
 توصیفی آمار هايروش با 3 نسخه Smart PLS افزارنرم

 ضریب و معیار انحراف ،میانگین نما، فراوانی، مانند (مواردي
 تحلیل مانند (مواردي استنباطی آمار روش و تغییرات)
 استفاده ساختاري) معادالت سازيمدل تحلیل و همبستگی

  شد.
 نهفتۀ متغیرهاي يگیراندازه هايمدل ارزیابی منظور به

 و سازمانی فرهنگ شغلی، انگیزش یعنی پژوهش،
 استفاده تأییدي عاملی تحلیل از شناختیروان توانمندسازي

 بعد، ده با شغلی انگیزش نهفتۀ متغیر منظور این براي شد.
 نهفتۀ متغیر و بعد پنج با سازمانی فرهنگ نهفتۀ متغیر

 افزار نرم وارد بعد پنج با شناختیوانر توانمندسازي
SmartPLS برازش نیکویی هايشاخص شدند. سه نسخۀ 

 و همبستگی ضرایب و )3 (جدول نتایج خالصۀ )،2 (جدول
 هايمدل ارزیابی )4( شدهاستخراج واریانس مجذور
   اند.شده ارائه ادامه در پژوهش نهفتۀ متغیرهاي يگیراندازه

  
  پژوهش گیرياندازه مدل ازشبر هايشاخص .2 جدول

  SRMR  D_LS D_G  NFI  RMS_Theta  برازش شاخص
  0.12≥  0.80<  0.05<  0.05<  0.10>  پیشنهادشده مقدار
 09/0 83/0 525/0 993/0  069/0  شده برآورد مقدار
 

  نامههاپرسش کرونباخ آلفاي ضریب .1 جدول
  کلی  کرونباخ آلفاي مقدار  ابعاد  هاسازه

 فرهنگ
  سازمانی

  90/0  همیارانه رهبري

89/0  
  83/0  معلمان مشارکت
  88/0  ايحرفه توسعه
  84/0  هدف وحدت
  81/0  یادگیري اشتراك

 انگیزش
  شغلی

  81/0  درونی عوامل  87/0  83/0  بیرونی عوامل

 وانمندسازيت
  شناختیروان

  80/0  شایستگی احساس

82/0  

 احساس
  81/0  خودمختاري
 احساس
  76/0  تأثیرگذاري

 معنادار احساس
  76/0  بودن
  79/0  اعتماد احساس
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 که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج مدل: برازش -
 يگیراندازه مدل برازش نیکویی ارزیابی هايشاخص

 بودند برخوردار مناسبی مقدار از پژوهش نهفتۀ غیرهايمت
 نهفتۀ متغیرهاي يگیراندازه مدل برازش بنابراین، )؛2(

 و سازمانی فرهنگ شغلی، انگیزش شامل: پژوهش
   شود.می تأیید شناختیروان توانمندسازي

 جدول در شدهارائه نتایج نشانگرها: بودن بُعدي تک -
 تمامی )β( استانداردشده عاملی بار که داد نشان ؛3

 باال پژوهش نهفتۀ متغیرهاي براي انتخابی نشانگرهاي
 درصد یک خطاي سطح در آماري لحاظ از و )7/0 از (باالتر
 يبرا را کافی شواهد نتایج این ).P<0.01( بودند معنادار
 از یک هر در انتخابی نشانگرهاي بودن بُعدي تک تأیید

 کرد اظهار توانمی بنابراین کرد؛ فراهم پژوهش متغیرهاي
 نهفتۀ متغیرهاي از یک هر براي انتخابی نشانگرهاي که

  اند.شده انتخاب درستیبه پژوهش

 داد نشان 3 جدول در شدهارائه نتایج :ترکیبی پایایی -
 پژوهش نهفتۀ متغیرهاي تمام )CR( ترکیبی پایایی که

 از باالتر نیز آنها کرونباخ آلفاي ضریب و 70/0 از بیشتر
 مدل ها)(سازه نهفته متغیرهاي تمام بنابراین، بود؛ 70/0

 بودند. برخوردار مناسبی پایایی از پژوهش يگیراندازه
 داد نشان 3 جدول در شدهارائه نتایج همگرا: روایی -

 تمام براي )AVE( شدهاستخراج سواریان میانگین که
 تمام بنابراین بود؛ 50/0 از بیشتر پژوهش نهفتۀ متغیرهاي
 از پژوهش يگیراندازه مدل در موجود نهفتۀ متغیرهاي
  بودند. برخوردار مناسبی همگراي روایی

 ضرایب و شدهاستخراج واریانس میانگین جذر .4 جدول
  همبستگی

  3  2  1  نهفته متغیرهاي
      80/0  شغلی شانگیز .1
    85/0  73/0  شناختیروان توانمندسازي.2
  84/0  65/0  78/0  سازمانی فرهنگ .3

 واریانس میانگین جذر جدول، قطري عناصر اعداد توجه:

  پژوهش گیرياندازه مدل ارزیابی نتایج خالصه .3 جدول
  β  t  CR AVE  α  ابعاد  نهفته متغیرهاي

  شغلی انگیزش

  59/25** 81/0  مدیریت و هامشیخط

94/0  64/0  93/0  

  90/26** 77/0  نظارت و سرپرستی
  32/34**  81/0  کاري شرایط
  30/36**  83/0  فردي بین روابط
  02/21**  76/0  تأمین و ها پرداخت
  62/30** 79/0  موفقیت و کسب
  58/27**  80/0  قدردانی و شناخت

  43/50** 86/0  کار ماهیت
  50/22** 75/0  شغلی مسئولیت
  53/30**  80/0  رشد و پیشرفت

  سازمانی فرهنگ

  04/40** 87/0  همیارانه رهبري

92/0  71/0  90/0  
  32/37** 85/0  معلمان مشارکت
  56/44**  86/0  ايحرفه توسعه
  79/39**  86/0  هدف وحدت

  49/21** 77/0  یادگیري راكاشت

  شناختیروان توانمندسازي

  25/31** 81/0  شایستگی احساس

93/0  73/0  90/0  
  70/33** 85/0  خودمختاري احساس
  98/44**  87/0  تأثیرگذاري احساس
  70/35** 84/0  معناداري احساس
  50/43** 88/0  اعتماد احساس

  درصد یک خطاي سطح در يمعنادار **
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 همبستگی ضرایب جدول، قطر پایین عناصر و شدهاستخراج
   .هستند هاسازه بین

 ؛4 جدول در شدهارائه نتایج براساس تشخیصی: روایی -
 براي شدهاستخراج واریانس میانگین جذر که شد مشاهده

 پژوهش نهفتۀ متغیرهاي از یک هر
)0.80<AVE<0.85( آنها بین همبستگی از تربزرگ 
)0.65<r<0.78( .نشانگرهاي که داد نشان نتیجه این بود 

 پژوهش يگیراندازه مدل در نهفته متغیر هر براي انتخابی
 سایر به نسبت متغیر آن مشترك واریانس از باالیی درصد
 اشتراك به را پژوهش يگیراندازه مدل در متغیرها
 موجود نهفتۀ متغیرهاي تشخیصی روایی بنابراین گذارند؛می
   شد. تأیید پژوهش يگیراندازه مدل در
  

  هایافته
 انحراف با ،81/39 با برابر مطالعه مورد افراد سن میانگین
 اساس بر بود. سال 56 تا 24 سنی دامنه در و 74/7 معیار
 فراوانی با زن لمینمع شامل فراوانی بیشترین پژوهش، نتایج
 معلمین کل از نفر 151 همچنین بود. درصد) 5/78( نفر172

 بودند. لیسانس تحصیلی مدرك داراي درصد )9/68(
 21 گروه خدمت، سابقه مورد در فراوانی بیشترین همچنین

  بود. درصد) 5/36( فرن 80 آنها تعداد که بود باال به سال
  است: زیر شرح به ها فرضیه نتایج

 شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ بین اول: فرضیه
  دارد. وجود مثبتی رابطه
 فرض که است این بیانگر 1 جدول در شدهارائه هايیافته
 فرهنگ بین« که این بر مبنی پژوهش، فرض و رد صفر،

 ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش با سازمانی
 ،»دارد وجود ومعناداري مثبت رابطه آبادغرب اسالم شهر
 فرهنگ بین همبستگی میزان این، بر عالوه گردد.می تأیید

 معنی این به است درصد 78 هم شغلی انگیزش با سازمانی
 انگیزش سازمانی، فرهنگ افزایش با مواقع درصد 78 در که

 آبادغرباسالم شهر ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی

 فرهنگ ابعاد تمام بین رابطه همچنین یابد.می افزایش هم
 ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش با سازمانی
 درصد یک خطاي سطح در و مثبت آبادغرب اسالم شهر
  است. دارمعنا

 با شناختیروان توانمندسازي بین دوم: فرضیه
  دارد. وجود مثبتی رابطه شغلی انگیزش

 فرض که است این بیانگر 2 جدول در شدهارائه هايیافته
 بین« که این بر مبنی پژوهش، فرض و رد صفر،

 مثبتی رابطه شغلی، یزشانگ با شناختیروان توانمندسازي
 همبستگی میزان این، بر عالوه گردد.می تأیید ،»دارد. وجود
 درصد 72 شغلی انگیزش با شناختیروان توانمندسازي بین
 افزایش با مواقع درصد 72 در که معنی این به است

 معلمان بین در شغلی انگیزش شناختی،روان توانمندسازي
 یابد.می افزایش هم آبادغرباسالم شهر ابتدایی مدرس
 با شناختیروان توانمندسازي ابعاد تمام بین رابطه همچنین
 اسالم شهر ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش

  است. معنادار درصد یک خطاي سطح در و مثبت غرب آباد
 توانمندسازي با سازمانی فرهنگ بین سوم: فرضیه
  دارد. وجود مثبتی رابطه شناختیروان
 فرض که است این بیانگر 3 جدول در شدهارائه هايتهیاف

 فرهنگ بین« که این بر مبنی پژوهش، فرض و رد صفر،
 وجود مثبتی رابطه شناختیروان توانمندسازي با سازمانی

 بین همبستگی میزان این بر عالوه گردد.می تأیید ،»دارد.
 65 در که معنی این به است درصد 65 هم متغیر دو این

 توانمندسازي سازمانی، فرهنگ افزایش با مواقع درصد
 شهر ابتدایی مدارس معلمان بین در هم شناختیروان
 تمام بین رابطه همچنین یابد.می افزایش آبادغرباسالم
 بین در شناختیروان توانمندسازي با سازمانی فرهنگ ابعاد

  شغلی انگیزش و ختیشناروان توانمندسازي بین رابطه .6 جدول
 ضریب  2 متغیر  1 متغیر

  )r( همبستگی
 معناداري سطح
)Sig(  

 زشانگی  شناختیروان توانمندسازي
  ./000  ./72  شغلی

بعاد
ا

 
زي
دسا
انمن
تو

 
وان
ر

ختی
شنا

  

    شایستگی احساس
  

 انگیزش
  شغلی

50/.  000/.  
  ./000  ./59  خودمختاري احساس
  ./000  ./67  تأثیرگذاري احساس
  ./000  ./64  خودمختاري احساس

  ./000  ./66  اعتماد احساس

  شغلی انگیزش و سازمانی فرهنگ بین رابطه .5 جدول

 ضریب  2 متغیر  1 متغیر
  )r( همبستگی

 معناداري سطح
)Sig(  

 انگیزش  سازمانی فرهنگ
  ./000  ./78  شغلی

بعاد
ا

 
نگ
فره

 
انی
سام

  
    همیارانه رهبري

  
 انگیزش
  شغلی

73/.  000/.  
  ./000  ./68  معلمان مشارکت
  ./000  ./66  فردي توسعه
  ./000  ./53  هدف وحدت
  ./000  ./69  یادگیري اشتراك
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 رد و مثبت آبادغرب اسالم شهر ابتدایی مدارس معلمان
  است. معنادار درصد یک خطاي سطح

 با مدارس سازمانی فرهنگ رابطه بررسی منظور به
 توانمندسازي میانجی نقش به توجه با شغلی انگیزش
 مدارس در شاغل ابتدایی مقطع معلمان در شناختیروان
 پژوهش مفهومی مدل قالب در آبادغرب ماسال شهر دولتی

 ساختاري مدل شد. استفاده ساختاري مدل ارزیابی روش از
 معناداي حالت در و )2 (شکل استاندارد حالت در پژوهش
 4 (جدول ساختاري مدل ارزیابی نتایج خالصه و )1 (شکل
  اند.شده ارائه

 صورتبه مثبتی اثر سازمانی فرهنگ چهارم: فرضیه
 توانمندسازي میانجی نقش (با غیرمستقیم

  دارد. شغلی انگیزش بر شناختی)روان

 معناداري و مثبت تأثیر سازمانی فرهنگ نهفتۀ متغیر
 شناختی)روان سازيتوانمند طریق (از غیرمستقیم صورتبه

 معلمان بین در شغلی انگیزش بر درصد یک خطاي سطح در
 =β= 0.25, t( دارد آبادغرباسالم شهر ابتدایی مدارس
 بر سازمانی فرهنگ نهفتۀ متغیر کل اثر کل، در ).6.61
 شهر ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش
 دارمعنا و مثبت درصد یک خطاي سطح در آبادغرباسالم
 هم هفتم فرضیه بنابراین ).β= 0.78, t= 26.23( است
  گیرد.می قرار تأیید مورد

 و 2 شکل در شدهارائه نتایج )،β( مسیر ضریب بر عالوه- 
 نهفتۀ متغیر )2R( تبیین ضریب که دهدمی نشان 4 جدول
 شهر ابتدایی مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش

  شناختیروان توانمندسازي و سازمانی فرهنگ بین رابطه . 7 جدول

 ضریب  2 متغیر  1 متغیر
  )rهمبستگی(

 معناداري سطح
)Sig(  

 توانمندسازي  سازمانی فرهنگ
  ./000  ./72  ختیشناروان

بعاد
ا

 
نگ
فره

 
انی
سازم

  

  همیارانه رهبري

 توانمندسازي
  ختیشناروان

50/.  000/.  
  ./000  ./59  معلمان رکتمشا

  ./000  ./67  اي حرفه توسعه
  ./000  ./64  هدف وحدت

 اشتراك
  ./000  ./66  یادگیري

  پژوهش ساختاري مدل ارزیابی نتایج خالصه .8  جدول

 2R کل اثر  غیرمستقیم اثر  مستقیم اثر نهفته متغیرهاي
   β  T  β t  β t  زابرون  زادرون

 انگیزش
  شغلی

 فرهنگ
 53/0  سازمانی

**42/
11  25/0  **61/6  78/0  **23/26  

 توانمندسازي  70/0
  38/0  شناختیروان

**98/
7   -   -  38/0  **98/7  

 توانمندسازي
  شناختیروان

 فرهنگ
  65/0  سازمانی

**35/
14   -   -  65/0  **35/14  43/0  

   درصد یک خطاي سطح در معناداري **        

  مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد. 2شکل 
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 از درصد 70 که معنی ینبد است؛ 70/0 برابر آبادغرباسالم
 مدارس معلمان بین در شغلی انگیزش نهفتۀ متغیر تغییرات
 فرهنگ متغیرهاي توسط آبادغرباسالم شهر ابتدایی
 و تبیین قابل شناختیروان توانمندسازي و سازمانی
 همچنین، است. باالیی بسیار مقدار که است بینیپیش

 بین در شناختیروان توانمندسازي نهفتۀ متغیر تبیین ضریب
 43/0 برابر آبادغرباسالم شهر ابتدایی مدارس معلمان
 نهفتۀ متغیر تغییرات از درصد 43 که معنی بدین است؛

 ابتدایی مدارس معلمان بین در شناختیروان توانمندسازي
 سازمانی فرهنگ متغیرهاي توسط آبادغرباسالم شهر
  است. یخوب نسبتاً مقدار که است بینیپیش و تبیین قابل

 در هاداده وتحلیلتجزیه نتایج به توجه با بنابراین
 سازيمدل و همبستگی (تحلیل استنباطی آمار بخش

   شوند.می تأیید پژوهش هايفرضیه ساختاري) معادالت
  

  بحث و گیرينتیجه
 سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی هدف با پژوهش این

 میانجی نقش با معلمان شغلی انگیزش و مدارس
 ابتدایی مقطع معلمان بین در شناختیروان توانمندسازي

 هاداده وتحلیلتجزیه نتایج شد. انجام آبادغرباسالم شهر

 رابطه شغلی انگیزش با سازمانی فرهنگ بین که داد نشان
 نتایج با نتیجه این دارد. وجود معناداري و مثبت

 خزائی )،1397( مقدم نخعم و روش حسینی هايپژوهش
 همسو )1389( میرقائمی و )1393( فنائلو علیزاده ،)1395(

 قوي فرهنگ که گفت توانمی یافته این توضیح در است.

- به و رشد به توجه احترام، با توأم و مناسب کاري روابط با
 در مشارکت یکدیگر، با همکاري معلمان، داشتننگه روز

 معلمان هاينوآوري از استقبال همچنین و گیريتصمیم
 شده بیرونی و درونی ابعاد در شغلی انگیزش هب منجر
  شود:می پیشنهاد لذا است.
 انجام که خوبی کارهاي خاطر به معلمان از .1
 آمیزموفقیت بازخوردهاي .2 آید. عمل به تقدیر دهندمی

 براي .3 شود رسانده معلمان اطالع به معلمان از والدین
 ریستد مشاهده براي معلمان مناسب، ارتباطات ایجاد

 اختصاص وقت پژوهی درس مانند هاییطرح با یکدیگر
 مورد در مشابه ادراکی به رسیدن براي .4 دهند.
 واالدین و معلمان بین کیفی جلسات آموزان،دانش
  شود. ایجاد آموزدانش

 بین که داد نشان دوم فرضیه تحلیل نتایج
 و مثبت رابطه شغلی انگیزش با شناختیروان توانمندسازي

 نتایج با آمدهدستبه نتایج دارد. وجود ريمعنادا

  مدل ساختاري پژوهش در حالت معناداري .3شکل 
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 فوك )،2014( رنگنیکر و سنگر )،2014( پاناگیوتکوپوالس
 و اصل اصفهانی )2010( شیم و جیو )،2011( همکاران و

 یافته این توضیح در است. همسو )1394( جو صداقت
 بعد در توانمندي احساس که معلمانی که گفت توانمی

 توانندمی که باورند این بر کنندمی بودن مؤثر و شایستگی
 به و کنند رشد و بیاموزند تازه هايچالش با رویارویی براي
 هاییموفقیت به و کنندمی بیشتري تالش دلیل همین
 انگیزه درنتیجه و واقفند خود ايحرفه ارزش به و رسندمی

  شود:می پیشنهاد لذا داشت. خواهند باالیی شغلی
 ممکن جاي تا شغلی وظایف مانجا چگونگی درباره .1
 و کردن ریسک از .2 باشد. معلمان با گیريتصمیم
 خاطر به معلمان از .3 شود. استقبال معلمان هاينوآوري
 باعث و دهندمی انجام که ارزشمندي هاياقدام و نظرات
 تأثیرگذاري احساس که شود تشکر شود،می مدرسه بهبود
 با .4 رود. باالتر آنها شغلی انگیزش آن تبع وبه داشته

 مدرسه همکاران، تجارب و کاربردي مطالب گذارياشتراك
 تا شود معلمان براي یادگیري محیط یک به تبدیل
 آنها شغلی انگیزش آن تبع به و کنند شایستگی احساس
  رود. باالتر

 فرهنگ که داد نشان سوم فرضیه تحلیل نتایج
 و تمثب رابطه شناختیروان توانمندسازي با سازمانی
 مطالعات نتایج با آمدهدستبه نتایج که دارد وجود معناداري
 و روانگرد )،2014( بوگلر )،2014( پانچا و تانومان
 همسو )1393( همکاران و عبودي و )2014( همکاران

 به معلمان که گفت توانمی یافته این توضیح در است.
 کنند،می شایستگی احساس پیشرفت و رشد به توجه دلیل
 خودمختاري احساس نوآورانه هايطرح انجام لیلد به
 نظرات به توجه و مناسب ارتباطات دلیل به و کنندمی

 شغلی انگیزش و کنندمی تأثیرگذاري احساس معلمان،
  شود:می پیشنهاد لذا کنند.می تجربه را باالیی
 به معلمان که شود ایجاد مدرسه در امنی فضاي .1
 هاکتاب .2 بپردازند. مدرسه دبهبو براي خود هايایده بیان
 .3 گیرد. قرار معلمان اختیار در شده تهیه بروز، منابع و

 طوربه و دهند گوش معلمان انتقادهاي به مدیران
 حل در معلمان مشارکت از .4 دهند. پاسخ محترمانه
 پیشرفت براي که نحوي به شود، استقبال مدرسه مسائل
  باشند. قائل ارزش مدرسه

 فرهنگ که داد نشان چهارم فرضیه تحلیل نتایج
 که دارد شغلی انگیزش بر معناداري و مثبت تأثیر سازمانی
 چایپر )،2011( همکاران و ایمران مطالعات با آن نتایج
 توضیح در است. همسو )2011( هیراکول سانتید و اسیت
 مدرسه، فرهنگ بودن قوي که گفت توانمی یافته این

 فرهنگ در چون برد. خواهد باال را معلمان شغلی انگیزش
 وجود معلمان بین در همکاري است، خوب ارتباطات قوي،
 افراد اي،حرفه رشد و دوستانه فضاي دلیل به و دارد

 این به توجه با لذا کنند.می درك ترراحت را همدیگر
  شود:می پیشنهاد فرضیه
 داده مشارکت ها،گیريتصمیم فرایند در معلمان .1
 را خود اخالقی و علمی جایگاه و اعتبار نمعلما .2 شوند.
 والدین تا باشند داشته خود از خوبی معرفی و دارند نگه باال
 در و باشند داشته اعتماد آنها ايحرفه هايقضاوت به

  رود. باالتر آنها شغلی انگیزه نتیجه
 توانمندسازي که دهدمی نشان پنجم فرضیه تحلیل

 شغلی انگیزش بر ريمعنادا و مثبت تأثیر شناختیروان
 )2015( همکاران و دایمس مطالعات راستا همین در دارد.
 پنجم فرضیه نتایج با همسو )1394( چنگی احمدي و

 که گفت توانمی یافته این توضیح در است. پژوهش
 هايمهارت به تسلط و رشد نگرش داشتن با معلمان
 براي و کنندمی بودن مؤثر و استقالل احساس ضروري،
 کنندمی اطمینان احساس و هستند قائل ارزش خود حرفه
 هستیم. شاهد  آنها در را انگیزش مثبت رشد نتیجه در و
  شود:می پیشنهاد لذا

 رفتار معلمان با منصفانه و یکسان کار، محیط در .1
 تا گیرد قرار معلمان اختیار در مهم اطالعات .2 شود.

  باشند. داشته بیشتري اعتماد احساس
 فرهنگ که دهدمی نشان ششم یهفرض تحلیل
 توانمندسازي بر معناداري و مثبت تأثیر سازمانی
 کریمی مطالعات راستا همین در دارد. شناختیروان

 خانعلیزاده و )1393( بهرامی و کفاش حقیقی جعفري،
 این توضیح در است. ششم فرضیه نتایج با همسو )1389(

 هارينوآو از قوي فرهنگ در که گفت توانمی یافته
 وجود اعتمادي مورد و امن فضاي شود.می استقبال معلمان
 لذا دارند. هم باالیی شغلی انگیزش درنتیجه و دارد

  شود:می پیشنهاد
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 قرار مدرسه جاري موضوعات جریان در معلمان .1
 هابرنامه ارزیابی و طراحی در معلمان همکاري از .2 گیرند

 با مدرسه أموریتم مورد در .3 شود. استفاده هاپروژه و
 به مسئولیت سپردن با .4 شود. نظر تبادل و بحث معلمان،
 را خود حرفه ارزش معلمان که شوند باعث آموزاندانش

  کنند. احساس
 فرهنگ که دهدمی نشان هفتم فرضیه تحلیل نتایج
 (با غیرمستقیم صورتبه معناداري و مثبت اثر سازمانی
 انگیزش بر ی)شناختروان توانمندسازي میانجی نقش
 و اسالم مطالعات با آمدهدستبه نتایج دارد. شغلی

 و بویی )،2016( همکاران و بهاتی )،2016( همکاران
 و خراسانی )،2014( همکاران و افضلی )،2016( همکاران
 وهمکاران حسینی )،1394( خزائی )،1394( منش زمانی

 است. همسو )1389( نیسی و پور تقی نعامی، و )1392(

 انگیزش و سازمانی فرهنگ بین ارتباط پژوهش این هدف
 به و بود شناختیروان توانمندسازي میانجی نقش با شغلی
 بلکه است، معنادار ارتباط این تنهانه که رسیدیم نتیجه این

 توانمندسازي میانجی نقش با سازمانی فرهنگ
 توجه با لذا دارد. شغلی انگیزش بر مثبتی اثر شناختی،روان
 زمینه سازمانی، فرهنگ تقویت با توانمی یجهنت این

 تقویت صورت در و آورد وجود به را معلمان شغلی انگیزش
 هم معلمان شغلی انگیزش ،شناختیروان توانمندسازي

 به توجه با پایان در گرفت. خواهد قرار تأثیر تحت بیشتر
 پژوهش این شد باعث که پژوهشگران زمانی محدودیت

 شود؛ انجام توصیفی صورت به و یابتدای مقطع در فقط
 تحصیلی مقاطع سایر در پژوهش این که شودمی پیشنهاد
 در که افرادي و شود داده آموزش معلمان به و شود انجام
  شوند. مقایسه کنترل گروه با کنند،می شرکت ها کارگاه

 
  منابع
 و توانمندسازي )،1393( سعید عابسی، و سیدحسین ابطحی،

 فوژان ن:تهرا .اختیار فویضت و کار اگذاري
 نسرین ارشدي، و عبدالکاظم نیسی، سحر؛ چنگی، احمدي

 انگیزش با سازمانی و شخصیتی متغیرهاي رابطه )،1394(
 147- 157 ص ،2 شماره ،32 دوره رفتاري، علوم شغلی.
 رابطه )،1394( مسعود جو، صداقت و مریم اصل، اصفهانی
 ازيتوانمندس و سازمانی عدالت رهبري، سبک
 فصلنامه ی.سازمان تعهد و شغلی انگیزش با یشناختروان
 ص ،24 شماره ششم، سال فرهنگ، و زن پژوهشی علمی

94 -81 
 )،1394( سمیه نعمتی، و خلیل غالمی، محمد، زبردست، امجد
 مدارس یاثربخش بر رانیمد یعیتوز رهبري سبک ریتأث
 یلیتحص ینیب وخوش معلمان زشیانگ گري واسطه به

 یک ارائه :سنندج شهر ۀمتوسط مدارس سطح رد آنان
 و یآموزشگاه ريیادگی در پژوهش یعلم فصلنامه مدل.

 7- 26 ص ،7 شماره دوم، سال مجازي،
 شغلی، انگیزش رابطه )،1394( غالمحسین فومنی، انتصار

 يوربهره با معلمان سازمانی تعهد و شغلی دلبستگی
 .زنجان استان وپرورشآموزش سازمان در مدیران
 171- 190 ص ،32 شماره نهم، سال وري، بهره مدیریت

 )،1393( ایمان ارسطو، و محسن ابراهیمی، سعید؛ دل،پاك
 دنیسون مدل اساس بر یسازمان فرهنگ شناخت

- 741 ص ،4 شماره ،12 دوره ی،سازمان فرهنگ مدیریت.
761 

 بررسی ،)1389( بهروز مهرام، و عفت شاهرودي، توانایی
 با آن رابطه و ابتدایی مقطع علمانم توانمندي میزان
 نوین رویکردهاي مدرسه. یسازمان فرهنگ يهاهفمول

 23- 40 ص ،2 شماره پنجم، سال ،آموزشی
 ).1398( مهسا ،مقدم ینخع ،نیدمحمدحسیس ،روش ینیحس

 رابطه در کارکنان یروانشناخت يتوانمندساز یانجیم نقش
 هیرماس يتوانمندساز .یشغل زشیانگ با یسازمان فرهنگ
  1- 10 ص ،1 شماره ،2 دوره ی،انسان
 محمدرضا بهرنگی، رضا؛ حسن آبادي، زین رضا؛ فرد، حیدري
 و توانمندساز ساختار ایجاد )،1395( بیژن عبدالهی، و

 بر مدیریت نوآور. مدارس تحقق الزمه نوآوري حامی
 .115- 151 ص ،2شماره ششم، سال ها، سازمان آموزش
 نقش ).1396( حامد منش، زمانی و باباصلت خراسانی،

 توانمندسازي و سازمانی یادگیري در شغلی انگیزش
 کارکنان اقتصادي عملکرد بهبود راستاي در یشناختروان

 شماره پنجم، دوره ،شهري مدیریت و اقتصاد شهرداري.
 97- 111 ص ،3
 و یسازمان فرهنگ رابطه بررسی )،1395( علی ی،ئخزا

 خراسان يهانشگاهدا اساتید و کارکنان شغلی انگیزش
 ،3شماره ،2 دوره کارآفرینی، و مدیریت مطالعات ی،جنوب
 197- 211 ص
 علی ترجمه: سازمانی، رفتار مبانی )،1395( استیفن ،رابینز

 يهاپژوهش فترد :تهران .اعرابی محمد دیس پارسائیان،
 فرهنگی
  سمت تهران: سازمانی. رفتار مبانی ).1387( علی رضائیان،
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 منابع توانمندسازي بین رابطه رسیبر )،1386( شیخی سمیه،
 نامهانیپا ن،کارکنا کاري وظایف انگیزه و انسانی

  طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی
 یادگیري و کارکنان توانمندسازي بطهرا )،1385( آرزو شفی،

 .نفتی يهافراورده پخش ملی شرکت در سازمانی
  تهران دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهانیپا
 ،)1395( افالطون امیري، مسعود؛ پورکیانی، زاهده؛ شفیعی،

 يهاهینظر با آناگرام يهاتیشخص ارتباط انواع بررسی
 پنجم، دوره ،سازمانی رفتار مطالعات فصلنامه ،انگیزش
 151- 182 ص ،4 شماره
 بین رابطه ،)1397( احمد کلهر، زاده قالی و بهاره نژاد، عزیزي

 شغلی موفقیت با سازمانی التعد و یسازمان فرهنگ
 ،1 شماره ششم، دوره ،مدرسه مدیریت مدارس. مدیران
 227- 243 ص
 ریتأث و یسازمان فرهنگ ررسیب )،1393( فریبا فنائلو، علیزاده
 و کار تعاون وزارت ستادي کارکنان شغلی انگیزش بر آن
 آزاد، دانشگاه ارشد کارشناسی نامهانیپا ی.اجتماع رفاه
  مرکزي تهران واحد
 هايلفه مو رابطه بررسی )،1390( زهرا حیدرآبادي، غالمی

 مشاوران شغلی فرسودگی و انگیزش با یسازمان فرهنگ
 دوم، سال ،یدرمانروان و مشاوره فرهنگ ن.تهرا شهر
 103- 121 ص ،7 شماره
 بین رابطه )،1393( رامین راونگرد، و مرضیه فرمانی،

 کارکنان یانم در سازمانی یادگیري و توانمندسازي
 سالمت، اطالعات مدیریت ،شیراز پزشکی علوم دانشگاه
 798- 789 ص ،6 شماره ،11 دوره
 زاده، مقدم ابراهیم؛ کیوان؛خدایی، صالحی، مهدي؛ قربانخانی،
 یادگیري در پژوهش ).1401( مرضیه دهقانی، و علی

- 125 ص ،1 شماره دهم، سال مجازي، و آموزشگاهی
109  
 هوش و یسازمان فرهنگ رابطه )،1393( عباس قلتاش،

 در نو رهیافتی .کارکنان شغلی رضایت با سازمانی
 115- 128 ،3 شماره پنجم، سال ،آموزشی مدیریت

 امیر بهرامی، و مهدي کفاش، حقیقی فاطمه، جعفري، کریمی
 توانمندسازهاي و سازمانی فرهنگ بین رابطه )،1392(

 فیعاط تعهد نقش بر تاکید با سازمانی تعالی مدل
 شماره سوم، سال بیمه، پژوهشنامه بیمه. صنعت کارکنان

 153- 179 ص ،1
 و مهدي کیا، معینی عادل، بابالن، زاهد اله، قدرت کوالیی،

 یسنجروان يهایژگیو ،)1397( علی شریف، رضایی

 و آموزشی مطالعات .یسازمان فرهنگ هنامپرسش
 51- 72 ص ،16 شماره ششم، سال ،آموزشگاهی

 ریام ي،نادر و فرزاد ي،غفور ؛صادق محمد ر،پو يگوهر
 و یانسان منابع يتوانمندساز عوامل ارتباط ،)1392(
 یبدن تیترب سازمان در يکار فیوظا انجام ةزیانگ

 )جوانان و ورزش وزارت( رانیا یاسالم يجمهور
 ص ،19 شماره پنجم، سال ی،ورزش تیریمد مطالعات

108 -93 
 صالح بهرام پور، صدق و زهرا صباغیان، رضا؛ محمدي،

 استان ابتدایی دوره معلمان انگیزش علل ،)1384(
 و پژوهش عالی. آموزش در تحصیل به کردستان

 ص ،3 شماره ،11 دوره ،عالی آموزش در يزیربرنامه
77 -53  
 توانمندسازي رابطه بررسی )،1395( محمدعلی مرادي،

 شهرستان ابتدایی دوره معلمان شغلی انگیزه با مدیران
 عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی نامهانیپا ر.شهریا

   طباطبایی
 وضعیت بررسی )،1387( رحیمه پورحیدر، و صادق ملکی،

 مدیران رهبري سبک به توجه با معلمان شغلی انگیزش
 ص ،1 شماره ،1 دوره ارزشیابی، و .آموزشمدارس در

146 -127 
 )،1400( افروز گل رمضانی، و وحید دستیار، زهرا؛ فر، مومن

 فرهنگ رابطه در جامع کیفیت مدیریت اي واسطه نقش
 سال معلم، اي حرفه توسعه شغلی. انگیزش و سازمانی

 57- 77 ص ،1 شماره ششم؛
 فرهنگ رابطه بررسی )،1389( سادات زهرا میرقائمی،
 دولتی يهارستانیدب دبیران شغلی انگیزش با یسازمان
 رشته ارشد کارشناسی مهنا پایان ..نتهرا شهر دخترانه
 مرکزي تهران ازاد دانشگاه آموزشی، مدیریت

 )،1389( عبدالکاظم نیسی، و آذین پور، تقی عبدالزهرا؛ نعامی،
 و شغلی اشتیاق شغلی، انگیزش با سازمانی فرهنگ رابطه

 توانمندسازي يگریانجیم با نوآورانه رفتارهاي
- 333 ص ،4 شماره ،5 دوره رفتاري، علوم ی.شناختروان
325 
 فرهنگ ریتأث ،)1394( صادق الهی، فیض و فرشید ن،نمامیا

 نوآوري. میانجی نقش با سازمان عملکرد بر یسازمان
 20- 34 ص ،3 شماره ،12 دوره ،فرهنگی مدیریت

 .سازمانی رفتار مدیریت ،)1392( کنث بالنچارد، پال؛ هرسی،
  امیرکبیر انتشارات تهران: بند، عالقه علی دکتر :ترجمه
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