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 چکيده

بررسي رابطه بين سالمت سازماني با توانمندسازي معلمان دوره ابتدايي پژوهش حاضر به منظور 

روش پژوهش حاضر بصورت توصيفي  انجام پذيرفت.  ٩٧-٩٨شهرستان كنارك در سال تحصيلي 

ان شهرست ييتدامعلمان مقطع اب هيجامعه آماري اين پژوهش شامل كلو از نوع همبستگي بود.  

نفر تعيين  1٩6 با استفاده از فرمول كوكرانآن حجم نمونه و  است نفر 400 كنارك به تعداد

استاندارد سالمت سازماني )هوي و پرسشنامه  دو پژوهشگردآوري داده ها در اين  ابزار .شد

به روش است كه پايايي آنها ( 13٩6، يملک ييحسنلو و وال( و توانمند سازي )1٩٩6فيلدمن، 

در . براي تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش محاسبه شد ٧64/0و٧٩0/0لفاي كرونباخ به ترتيب آ

بخش آمار توصيفي با استفاده از جداول فراواني و نمودارهاي ستوني، توصيفي از ويژگي هاي 

جمعيت شناختي معلمان دوره ابتدايي شهرستان كنارك ارائه شد و در بخش آمار استنباطي نيز 

براي بررسي فرضيه هاي پژوهش از ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون، و آزمون هاي رگرسيون 

 خطي چند گانه و نيز از نمودار پراكنش براي نشان دادن روابط خطي بين متغيرها، استفاده شد.
توانمندسازي معلمان دوره براساس نتايج اين تحقيق رابطه معناداري بين سالمت سازماني با 

وجود داشت. همچنين مالحظه گرديد كه بين ابعاد سالمت سازماني شهرستان كنارك ابتدايي 

المت ابعاد سبا توانمند سازي ارتباط مثبت و منفي معني دار يا غير معني دار وجود داشت و بين 

سازماني)يگانگي نهادي و مالحظه گري( با توانمند سازي رابطه مستقيم و معنادار و بين )ساخت 

انمند سازي رابطه معکوس و معنادار وجود داشت؛ اما بين ابعاد سالمت سازماني)نفوذ دهي( با تو

  مدير، پشتيباني منابع، روحيه و تاكيد علمي( با توانمند سازي رابطه معناداري بدست نيامد.

 .سالمت سازماني، توانمند سازي، معلمان، دوره ابتدايي، شهر كنارك واژگان کليدی:
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 ابراهيم دليری

 .دانشجوي دكتري تخصصي رشته مديريت آموزشي

 

  نام نويسنده مسئول:

 ابراهيم دليری

 سالمت سازماني با توانمندسازی معلمان بررسي رابطه بين 

 دوره ابتدايي شهرستان کنارك

 10/4/13٩٩ تاريخ دريافت:

 1٧/6/13٩٩ تاريخ پذيرش:
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 مقدمه
صورتي خواهند توانست وظيفه خطيري را كه به دوش آنهاست به نحو احسن انجام دهند كه سازمان هاي سالم مدارس در 

و پويايي باشند. جو سازماني سالم و حمايتگر باعث اعتماد بيشتر افراد و روحيه باالي آنان و بالطبع باعث افزايش كارايي معلمان 

عامل مهمي در افزايش اثربخشي مدرسه محسوب مي شود. آموزش و پرورش  مي شود كه افزايش كارايي معلمان به نوبه خود

رسمي، وسيله يا ساخت و كار ويژه تحقق هدف يا هدف هايي براي جامعه به طور كلي و يا بخشي از آن، محسوب مي شود. تحقق 

ده و گوناگون سازمانهاي موفقيت آميز هدف ها، از طريق اعمال مديريت اثربخش، مستلزم شناخت و فهم درست جوانب پيچي

 .(13٩0رسمي است )عالقه بند، 

ع در تبديل جوام افتهي ميمطالعة تاريخچه تحول و توسعه جوامع صنعتي نشان مي دهد كه نيروي انساني توانمند و تعل

هان سوم، ج سنتي به صنعتي پيشرفته تاثير فوق العاده و مهمي دارد و مهمترين سد راه توسعه و پيشرفت خصوصاً در كشورهاي

و متخصص است. رفع اين نقص از طريق آموزش و پرورش پويا قابل حل است و  يحكمبود نيروي انساني واجد تعليم و تربيت صح

آموزش و پرورش پويا، محتاج مدارس سالم است. مدارس سالم به عنوان خرده سيستم هاي نظام آموزشي از اهميت ويژه اي 

 .(13٩1 ،يعتمداريبرخوردارند )شر

مورد توجه همه دست اندركاران امور سازمان ها قرار گرفته و محققان همواره توانمند  ريتوانمند سازي در سالهاي اخ مفهوم

مفهوم توانمند سازي را در  يپردازان سازمان هيبه كار گرفته اند.اگرچه نظر يو خصوص يسازي كاركنان را در بخش هاي عموم

،  تيريپردازان مد هياز نظر ياست. برخ يبحث قابل شناسائ نيا اتيدر ادب يكل في، اما تعركرده اند  فيتعر يهاي متفاوت وهيش

 شتريب يقدرت بکار برده اند، كه در آن توانمند سازي را مترادف با اعطاي قدرت سازمان ميتوانمند سازي را به عنوان مفهوم تسه

 .(2013 کا،ي)ربانندد يو مشاركت كاركنان در محل كار م ارياخت ضيبه كاركنان، تفو

تر شدن به بهبود خدمات،  ادامه  کيمانند نزد ياست. اهداف نينو اييسازمان ها در دن ياتيسازي كاركنان عنصر ح توانمند

باشد و  يم يحركت دائم کيافتد. در واقع توانمند سازي  يمداوم نوآوري و سالمت سازمان با توانمند سازي كاركنان اتفاق م

ر د ييشرفتهايسازد كه منعطف تر باشند و به پ يسازي معلمان ، مدارس را قادر م توانمنداست.  شيه رو به افزاآن هموار تياهم

ده و ش رتريكاركنان فراگ يامروز كه آگاه ي. با توجه به فضاي رقابتابنديمعلمان دست  يشخص نيانجام كارهاي مدرسه و همچن

 يروند، توانمند سازي كاركنانجهت سالمت سازمان يم شيپ يير و تمركز زدات کپارچهي يسازمانها به سمت ساختارهاي سازمان

وانمند پاسخ دهند و ت طيمح راتييبه تغ شترييامروزي مهم است كه با سرعت ب يآموزش يها ستميشود. براي س يمطرح م شتريب

 .(2004 و همکاران، زيدهد )اسم يرا ارائه م يهدف نيبه چن يابيدست يروش منطق کيسازي معلمان 

نقش مديريت مدرسه به عنوان عامل اصلي ايجاد و ارتقاي سطح سالمت در مدرسه حائز اهميت ويژه مي باشد. در مدارس  

مديران وظايفي دارند كه براي انجام اين مهم بايد نقش هاي سازماني و روابط بين فردي و اهداف مدرسه را به طور روشن درك 

و ارباب رجوع تالش كنند. و سازمان مدرسه را قادر به برخورد موفقيت آميز با  سهعضاي مدرنموده و در جهت تامين نيازهاي ا

نيروهاي داخلي و خارجي كرده تا بتواند نيروهاي مخرب را نيز در جهت هدف اصلي سازمان هدايت كرده و با تامين اهداف مدرسه، 

 (5:  13٩3 ،ينيسودمندي و ادامه حيات آن را تضمين كنند.)  عابد

نظر اليدن و كلينگل سالمت سازماني يک مفهوم تقريباً تازه اي است و شامل توانايي سازمان براي انجام وظايف خود به  از

طور موثر كه خود موجب رشد و بهبود سازمان مي گردد. يک سازمان سالم جايي است كه افراد مي خواهند در آنجا بمانند و كار 

باشند. بنابراين، مدارس سالم موجبات انگيزش و عالقه مندي به كار را در معلمان به وجود  ندنمكنند و خود افرادي سودمند و توا

خود را باال مي برند. مفهوم سالمت سازماني مدرسه براي فهم ماهيت تعامل هاي ميان دانش آموز  يآورده و از اين طريق توانمند

 .(1٩٩3همکاران ،  و يو معلم، معلم و معلم، معلم و مديران ابداع شده است )هو

معلمان است. در يک سازمان سالم  يسازماني مدرسه، يکي از گوياترين و بديهي ترين شاخص هاي توانمند ساز سالمت

خود دارد و در برنامه هاي خود داراي يگانگي است. معلمان نيز تمايل بيشتري  ردستانيمدير رفتاري كامالً دوستانه و حمايتگر با ز

و به طور موثرتري كارها را انجام مي دهند. بسياري از سازمان ها راه حل اين مسأله را  ندكاركردن در سازمان داربراي ماندن و 

اجراي برنامه هاي توانمند سازي تشخيص داده و تالش كرده اند زمينه الزم براي پرورش كاركنان توانمندرافراهم نمايند 
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است. به عنوان يک مفهوم عبارتست از اعطاي اختيار  يها و يک برنامه سازمان.توانمندسازي يک مفهوم، يک مجموعه از رفتار 

تصميم گيري به مرئوسان؛ به عنوان يک مجموعه از رفتار ها،به معني سهيم كردن گروه هاي خودگردان و افراد در تعيين سرنوشت 

نش مهارت ها، دا رگيريي آزادي، بهبود و بکا حرفه اي خود،وبه عنوان يک برنامه سازماني، به كل نيروي كار فرصت بيشتري برا

با توجه به مباحث فوق  ني(. بنابرا13٩1و توان بالقوة آنان ، در جهت خير و صالح خود و سازمانشان اعطا مي كند)دسترنج، 

ابتدايي  هبين سالمت سازماني با توانمندسازي معلمان دور ايپرسش است كه آ نيحاضر به دنبال پاسخ به ا قيپژوهشگر در تحق

 رابطه وجود دارد؟ ركشهرستان كنا

 

 قيروش تحق
 است. برحسب يهدف، از نوع كاربرد يپژوهش بر مبنا ياست. از لحاظ طبقه بند يتجرب مهين قيتحق نيا يپژوهش طرح

 ز نوعا ،يفيتوص يپژوهش ها انياست. از م يشيمايو از نوع پ يفيداده ها، توص يپژوهش ها براساس روش گردآور يطبقه بند

 .رديگ يمورد مطالعه قرار م ريچند متغ نيبوده، چراكه در آن ارتباط ب يهمبستگ

باشد.كه نمونه  يم  =N)400باشند كه ) يشهرستان كنارك م ييمعلمان مقطع ابتدا هيكل يپژوهش حاضر جامعه آمار در

 .ساده انجام شده است ينفر از معلمان برآورد شد كه با روش تصادف 1٩6براساس فرمول كوكران  برابر با 

 :باشد يم رياستاندارد به شرح ز يداده ها پرسشنامه ها يپژوهش حاضر ابزار گردآور در

 لدمنيوف يهو  (OHI)ياصالح شده ابزار سالمت سازمان يشامل پرسشنامه  قي: ابزار تحقيسالمت سازمان پرسشنامه

( يو فن يادار ،يسه سطح )سازمان يو دارا دهيگرد هياران تهو همک يبار توسط هو نيباشد. پرسشنامه مذكور نخست ي( م1٩٩6)

ابع، من يبانيپشت ،يساخت ده ،يمالحظه گر ر،ينفوذ مد ،ينهاد يگانگي يمولفه ها يباشد كه به بررس يسوال م 44و  شامل 

نباخ كرو يپردازد. آلفا يمبندرت، هرگز(  ،يغالباً، گاه شه،ي)هم کرتيل يپنج درجه ا اسيبا استفاده از مق يعلم ديو تأك هيروح

 .باشد يمناسب پرسشنامه م يياياز پا يكه حاك ٩6/0( برابر بوده با 13٨٩) يفيبدست آمده در پژوهش شر

 نيمعلمان از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. ا يسنجش توانمند ساز يكاركنان: برا يتوانمند ساز پرسشنامه

 ييايشود. پا ياستفاده م کرتيل يدرجه ا 5 يرياندازه گ اسيپرسشنامه از مق نيا باشد و در  يسوال م20پرسشنامه شامل 

 .بوده است ٨٨/0كرونباخ محاسبه و برابر با  يآلفا قي(  از طر13٩6) يملک ييتوسط حسنلو و وال يپرسشنامه توانمند ساز

داده ها تجزيه و تحليل هايي انجام گروه نمونه الزم است كه بر روي  يپژوهش هاي آماري پس از گرد آوري داده ها در

پذيرد تا داده هاي كمي گردآوري شده تبديل به داده هاي كيفي شود؛ و بتوانيم بر اساس آنها بگوييم فرضيه هاي پژوهش ما ثابت 

 استفاده شده است. در بخش 23نسخه  Spss از نرم افزار اتيفرض ليو تحل هيتجز ياشده يا رد مي شود. در پژوهش حاضر بر

س معلمان ارائه شده است و سپ کيدموگراف يها يژگياز و يفيتوص ،يستون يو نمودارها يبا استفاده از جداول فراوان يفيآمار توص

 بيپژوهش از ضر يها هيفرض يبررس يبرا زين يشود. در بخش آمار استنباط يپژوهش گزارش م يرهايمتغ يفيتوص يآماره ها

 .ستاستفاده شده ا رها،يمتغ نيب ينشان دادن روابط خط يچند گانه برا يخط ونيگرسو آزمون ر رسون،يپ يگشتاور يهمبستگ

 

 قيتحق یها افتهي
 قيهای مربوط به فرضيه های تحق يافته

 ياصل هي( فرضالف

 .سالمت سازماني با توانمندسازي معلمان دوره ابتدايي شهرستان كنارك رابطه وجود دارد بين

و  151/0برابر با  رسونيپ يهمبستگ  بيضر  زانيم  نکهي( با توجه به ا1اساس جدول )داده ها، بر ليو تحل هيتجز طبق

بدان  نيشود و ا يرد م 05/0 يدار يدر سطح معن   هيفرض نيبه دست آمده است، بنابرا 001/0آزمون  نيا يدار يسطح معن

سالمت  زانيم شتريب تيو مطلوب شيافزا يعني دارد، يدار يو معن ميمستق ابطهر يبا توانمند ساز ياست كه سالمت سازمان يمعن

 .معلمان در مدارس خواهد شد و برعکس يتوانمند ساز زانيم  شيباعث افزا يسازمان
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 یبا توانمند ساز يسالمت سازمان ني(: رابطه ب1) جدول

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون سالمت سازماني

 151/0 ميزان همبستگي

 1٩6 عداد پاسخت

 001/0 سطح معناداري

 

 ب( فرضيات فرعي

 با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد. ینهاد يگانگيبين . 1

و سطح  2٨2/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با 2طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

رد مي شود و اين بدان معني  05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  000/0ري اين آزمون معني دا

است كه يگانگي نهادي با توانمند سازي رابطه مستقيم و معني داري دارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان يگانگي نهادي 

 ان در مدارس خواهد شد و برعکس. باعث افزايش  ميزان توانمند سازي معلم
 

 (: رابطه بين يگانگي نهادی با توانمند سازی2) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون يگانگي نهادی

 2٨2/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 000/0 سطح معناداري

 

 دايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد.با توانمندسازی معلمان دوره ابت ريبين نفوذ مد. 2

و سطح  12٨/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با 3طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

 تاييد مي شود و اين بدان 05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  0٧3/0معني داري اين آزمون 

معني است كه نفوذ مدير با توانمند سازي رابطه مستقيم و معني داري ندارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان نفوذ مدير 

 باعث افزايش ميزان توانمند سازي معلمان در مدارس نخواهد شد و برعکس. 
 

 (: رابطه بين نفوذ مدير با توانمند سازی3) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 وانمند سازیت

 آزمون پيرسون نفوذ مدير

 12٨/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 0٧3/0 سطح معناداري

 

 با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد. یبين مالحظه گر. 3

و سطح  20٧/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با 4طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

رد مي شود و اين بدان معني  05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  004/0معني داري اين آزمون 
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رابطه مستقيم و معني داري دارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان مالحظه گري  است كه مالحظه گري با توانمند سازي

 باعث افزايش  ميزان توانمند سازي معلمان در مدارس خواهد شد و برعکس. 
 

 (: رابطه بين مالحظه گری با توانمند سازی4) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون مالحظه گری

 20٧/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 004/0 سطح معناداري

 

 با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد. يبين ساخت ده. 4

و  -342/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با 5طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

رد مي شود و اين بدان  05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  000/0عني داري اين آزمون سطح م

معني است كه ساخت دهي با توانمند سازي رابطه معکوس و معني داري دارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان ساخت دهي 

 مدارس خواهد شد و برعکس.  باعث كاهش  ميزان توانمند سازي معلمان در
 

 (: رابطه بين ساخت دهي با توانمند سازی5) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون ساخت دهي

 -342/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 000/0 سطح معناداري

 

 رستان کنارك رابطه وجود دارد.منابع با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شه يبانيبين پشت. 5

و سطح  06٧/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با 6طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

تاييد مي شود و اين بدان  05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  351/0معني داري اين آزمون 

ست كه پشتيباني منابع با توانمند سازي رابطه مستقيم و معني داري ندارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان پشتيباني معني ا

 منابع باعث افزايش  ميزان توانمند سازي معلمان در مدارس نخواهد شد و برعکس. 
 

 (: رابطه بين پشتيباني منابع با توانمند سازی6) جدول
 

 متغير وابسته

 ر مستقلمتغي
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون پشتيباني منابع

 06٧/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 351/0 سطح معناداري
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 با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد. هيبين روح. 6

و سطح  001/0ان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با ( با توجه به اينکه  ميز٧طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

تاييد مي شود و اين بدان  05/0در سطح معني داري  𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  ٩٨٩/0معني داري اين آزمون 

باعث  روحيه معني است كه روحيه با توانمند سازي رابطه مستقيم و معني داري ندارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان

 افزايش  ميزان توانمند سازي معلمان در مدارس نخواهد شد و برعکس. 
 

 (: رابطه بين روحيه با توانمند سازی7) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون روحيه

 001/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 ٩٨٩/0 سطح معناداري

 

 با توانمندسازی معلمان دوره ابتدايي شهرستان کنارك رابطه وجود دارد. يعلم ديبين تاک. 7

و  -055/0( با توجه به اينکه  ميزان  ضريب  همبستگي پيرسون برابر با ٨طبق تجزيه و تحليل داده ها، براساس جدول )

تاييد مي شود و اين  05/0اري در سطح معني د 𝐻0به دست آمده است، بنابراين فرضيه  44٨/0سطح معني داري اين آزمون 

بدان معني است كه تاكيد علمي با توانمند سازي رابطه مستقيم و معني داري ندارد، يعني افزايش و مطلوبيت بيشتر ميزان تاكيد 

 علمي باعث افزايش  ميزان توانمند سازي معلمان در مدارس نخواهد شد و برعکس.
 

 ند سازی(: رابطه بين تاکيد علمي با توانم8) جدول
 

 متغير وابسته

 متغير مستقل
 توانمند سازی

 آزمون پيرسون تاکيد علمي

 -055/0 ميزان همبستگي

 1٩6 تعداد پاسخ

 44٨/0 سطح معناداري

 

 متغيره چند خطي رگرسيون محاسبه
 پژوهش پس از بررسي فرضيات پژوهش اقدام به محاسبه رگرسيون خطي چند متغيره بين متغيرهاي مستقل و وابسته

نموديم. محاسبه رگرسيون زماني صورت مي گيرد كه محقق نياز دارد كه تاثير همزمان چند متغير بر يک متغير وابسته را بررسي 

كند. محاسبه رگرسيون خطي بين متغير مستقل)سالمت سازماني( با توانمند سازي محاسبه شد. در ادامه هر كدام به صورت مجزا 

 بررسي خواهند شد.

 حاسبه رگرسيون چند خطي متغير توانمند سازیالف( م
 

 (: مدل های تحليلي رگرسيوني متغيرهای مستقل9جدول)
 

 خطای استاندارد برآورد ضريب تعيين تنطيم شده ضريب تعيين همبستگي مدل

1 5٧٨/0 334/0 30٩/0 664٨3/2 
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 (: سطح معناداری معادله رگرسيون خطي چند متغيره9جدول )
 

 سطح معناداری Fمقدار  ميانگين مربعات درجه آزادی موع  مربعاتمج منبع تغييرات

 532/٩5 ٧ ٧25/66٨ رگرسيون

 101/٧ 1٨٨ 050/1335 خطا 000/0 453/13

  1٩5 ٧٧6/2003 جمع

 

و سطح  453/13معادل Fاز بين مدل هاي بدست آمده تنها يک مدل به عنوان بهترين مدل انتخاب شد. در اين مدل ميزان 

به ما مي گويد كه متغيرهاي  مستقل به خوبي متغير وابسته را تبيين مي كنند و به طور كلي معادله رگرسيون   000/0عني داري م

كه ضريب همبستگي بااليي را نشان مي دهد و ضريب تبيين معادله  5٧٨/0برابر است با   Rمعنادار مي باشد. محاسبه ضريب 

درصد تغييرات مربوط به توانمند سازي توسط اين متغيرهاي مستقل تبيين  334/0است كه  كه  بيانگر آن 334/0برابر است با 

 مي شود. 
 

 (: ميزان تاثير همزمان متغيرهای مستقل بر توانمند سازی10جدول)

 

 سطح معناداری Tمقدار  Beta خطای استاندارد B متغير مستقل

 000/0 426/6 413/0 135/0 ٨6٨/0 يگانگي نهادي

 4٧5/0 -٧16/0 -050/0 120/0 -0٨6/0 رنفوذ مدي

 000/0 265/4 2٩3/0 134/0 5٧0/0 مالحظه گري

 000/0 -5٩٨/6 -44٧/0 104/0 -6٨٩/0 ساخت دهي

 114/0 5٨٧/1 144/0 14٩/0 23٧/0 پشتيباني منابع

 0٧0/0 -٨25/1 -136/0 125/0 -22٨/0 روحيه

 ٨32/0 -212/0 -014/0 134/0 -02٨/0 تاكيد علمي

 

درصد مي باشد.  -44٧/0طور كه در جدول باال مشاهده مي شود متغير ساخت دهي داراي باالترين ضريب بتا به ميزان همان

قرار دارد. سومين متغير نيز به لحاظ وزن بتا مالحظه گري  413/0دومين متغير به لحاظ وزن بتا متغير يگانگي نهادي با بتاي 

 در رتبه آخر در بين متغيرها قرار دارد.  -014/0با بتاي و متغير تاكيد علمي   2٩3/0است با بتاي 

 

 نتيجه گيری

تقيم و رابطه مس توانمندسازي معلمان دوره ابتدايي شهرستان كناركنتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين سالمت سازماني و 

شته باشد، روحيه و بهره وري در سازماني كه سياست بازي و سردرگمي در آن كمتر راه دامعني داري وجود دارد؛ يعني هر چه 

آن باال باشد و ميزان جا به جايي نامطلوب نيروي كار در آن كمتر باشد و در مقايسه با سازمان بيمار هزينه كمتري صرف گزينش 

ي توسط معلمان مي شود. دليل تاييد شدن اين كاهش نقل و انتقال و كاهش فشار عصب بت،يكاهش غ ،يماريكاهش ب كند باعث 

بطه اين است كه در محيط و جو سازماني مطلوب و سالم كه در آن تک تک معلمان فرصت خودشکوفايي و بروز استعداد هاي را

خود را دارند و سازمان از روال سالم و قانوني پيروي مي كند كه اين امر باعث مي شود كار كنان از نهايت رضايت و انگيزه برخوردار 

 خود جهت بهبود عملکرد و توانمند سازي همکاران جهت اثربخشي كل سازمان اقدام كنند. شوند و نسبت به توانمند سازي 

امروزه با توجه به نقش فراگير سازمان ها در زندگي اجتماعي انسان ها، نقش كاركنان توانمند در سازمان ها بيش از پيش 

 و ها ازظرفيت بهينه استفاده و كاركنان وري بهره شافزاي براي موثر هاي تکنيک از يکي كاركنان توانمندسازيآشکار شده است. 

 فراگيردرزمينه اقداماتي انجام براي معلمان توانمندسازي .است سازماني اهداف راستاي در آنان گروهي و فردي هاي توانمندي
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 دهد، مي رخ ادافر مساعدت بدون ندرت به بزرگ سازماني درون تحوالت است. سازماني سالمت و تحول تحول، مستلزم و تغيير

 معني مي يابد. براي توانمندسازي كه اينجاست كنند. نمي كمک امر اين عمومابه قدرتند، فاقد كنند احساس كاركنان اگر اما

 است. گوناگون ابزارهاي از گيري بهره به نياز آن در كردن كار براي مناسب و مطلوب فضاي يک وجود و سالم سازمان يک داشتن

 شود مي ناشي آن كاركنان سالمت از سازمان سالمت كه آنجا از باشند مي سازمان حياتي و مهم اجزاي از نان(انساني)كارك منابع

 است. سازمان موفقيت ضامن كاركنان سالمت
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