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 چکیده
گاري   باا یياان ی   آوري اطالعات فنی و قابليت شناخت روانهدف پژوهش حاضر، تعيين رابطه علی توانمندسازي 

. خودکارآیدي یديران یدارس دخترانه یتوسطه شهر اصفهان بوده کاه باا روپ پاژوهش همگياتنی ان اا  شاد      
باه تعاداد    2931-39وسطه شهر اصافهان در ساات تيلايلی    شایل کليه یديران یدارس دخترانه یت ،جایعه آیاري

اي  گيري تلادفی طگقه نفر برآورد گرديد و روپ نمونه 251ح م نمونه بر اساس فریوت کوکران، . نفر بود 152
شناختی اسپريتزر، خودکارآیدي  سازي روان توانمند هاي نایه پرسشها،  آوري داده ابزار جمع. بر حيب ناحيه بود

تأيياد قارار   بررسای و  هاا یاورد    نایاه  پرساش روايی صوري . بود آوري اطالعات فنجروسالم، و قابليت شوارتز و 
خودکارآیادي   نایاه  پرساش ، باراي  55/2ساازي   توانمند نایه پرسشپايايی بر اساس آلفاي کرونگاخ براي  .گرفت

 Lisrel آیااري  افزارهااي  نار   ها با داده. برآورد گرديد 51/2آوري اطالعات  قابليت فن نایه پرسشو براي  52/2
گانه، ضريب همگيتنی  هاي رگرسيون چند آزیون با در سطح آیار توصيفی و آیار استنگاطی 25نيخه   SPSSو

شاناختی باا    ساازي روان  نتااي  نااان داد کاه باين توانمناد     . و یعادالت ساختاري یورد تيليل قرار گرفت پيرسون
چنين، بين خودکارآیدي یديران با قابليات   هم. گت یعنادار وجود داردیديران رابطه یث آوري اطالعات فنقابليت 

شاناختی بهتارين    ساازي روان  دار باودن توانمناد   بعاد یعنای  . رابطاه یثگات یعناادار وجاود دارد     آوري اطالعات فن
 ازياري ناان داد توانمندسنتاي  حاصل از یعادالت ساخت. بود یديران آوري اطالعات فنکننده قابليت  بينی پيش
 .آوري یديران تأثيرگذار است هاي فن ی از طريق خودکارآیدي عمویی بر قابليتشناخت روان
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 مقدمه

ان اناوا   باشاد و یاديريت آیوزشای در یيا     یديريت و رهگري از ارکان اساسی سازیان و جایعه یای 
 1و کارآيی 2بديهی است قابليت(. Kuo et al., 2009)اي برخوردار است  یديريت، از جايناه ويژه

ایاروزه باا تيييارات شانرف و     . نظا  آیوزشی در گرو یديريت اثربخش و کارآید اين نظاا  اسات  
يت باه  که در اقتلاد، سياست، علم و تکنولوژي رخ داده، وظايف و کارکردهاي یادير  اي سابقه بی

یاديريت  (. Lopez et al., 2009)تار و دشاوارتر از گذشاته شاده اسات       تر، پيچيده یراتب گيترده

 ,Ayris)آياد  ها در نظا  جهانی کناونی باه شامار یای     هاي توسعه يافتنی سازیان بخش از شناسه اثر

ناايی،  اند، جاينزين شدن دا نایيده «علر فراصنعتی»از یاخلات بارز اين علر، که آن را . (2005
باشاند   هاا در پای آن یای    در نتي ه همه ساازیان . پژوهش و سریايه انيانی با دينر عوایل توليد است

. ها براي بقاي خود تاالپ کنناد   پذيرترين شيوه ترين، کارآیدترين و انعطاف که با استفاده از انيانی
ساازیان نياگت باه    هاي برتري يك  ترين شاخص یهم نيروي انيانی و یديريت توانمند ،در اين یيان

ها براي توانمندسازي یديران از اهميات   ها و آیوزپ بنابراين، کليه فعاليت .هيتندهاي دينر  سازیان
بادون شاك   . (Alkahtani & Sulaiman, 2011) اي براي یوفقيت ی موعه برخوردار است ويژه

تربيات افاراد بهتار     شود تا تعلايم و  هاي سازیانی یؤثر یوجب یی یديران یاهر و داراي قابليت وجود
 .صورت گيرد و زیينه براي شکوفايی استعدادهاي افراد جایعه و به تگع آن توسعه جایعه فراهم شود

هاي اساسی ياك   ابليت را به عنوان ويژگیق 9سبوياتزي. است« شاييته»به یعناي در ليت قابليت 
 & Gupta)کناد  یای تعرياف   ،شاود  فرد که ین ر به اثربخای عملکرد برتر وي در ياك شايل یای   

Prasad, 2011) .گيري شاود   اندازه ،تواند در تعريفی دينر، قابليت يك ويژگی فردي است که یی
تواناد باه عناوان     کاه قابليات یای    در حاين ايان  . و  باين کارکناان برتار و یعماولی تماايز قايال شاود       

باا نتااي     آورد تاا وظاايف   اي از النوهاي رفتاري توصيف شود و وضعيتی را به وجود یای  ی موعه
هاا ترکيگای    قابليات  ،از طرفای (. Dewettinck & Ameijde, 2011) یطلوب و دلخواه اجرا شاوند 

 کاه باه عملکارد فاردي و ساازیانی کماك       نديات ههايی  ها و توانايی قابل یااهده از دانش، یهارت
   رفتارهاا،  : قابليات شاایل چناد بعاد اسات      ،تاوان گفات   به طور کلی یای . (Porter, 2008)کنند  یی

هاي  ها بر قابليت بياتر سازیانهر چند  .(Asadzadeh & Chakherlouy, 2012) دانش ها و اننيزه

                                                      
1. Capability 

2. Efficiency  

3. Boyatezis 
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ا، ت رباه  ایا  ،شاوند  راحتی ارزياابی یای  ه و ب هيتند 2ی که یاهوديها قابليت ،يعنی ؛فنی تأکيد دارند
ايان  . کناد  ز یای ، کارکنان یتوسط و کارکنان برتر را از هم یتماي1نایاهود هاي دهد قابليت ناان یی

توانند آیاوزپ داده شاوند، در حاالی کاه      یی( دانش و ها یهارت)هاي فنی  بدان یعناست که قابليت
 ،در ايان راساتا   .(Kuo et al., 2009) باشد بييار یاکل یی ،هاي رفتاري بهيازي و آیوزپ قابليت

ساازیان ايان ایکاان را    هااي پوياا باراي     قابليت . دار هيتندرهاي پويا از اهميتی خاصی برخو قابليت
هاايی باراي توساعه و اساتفاده از      ياساتراتژ . آورند تا بر تيييرات یاداو  تأثيرگاذار باشاند    فراهم یی

هايی که براي آنها  شناسايی پيت .2: عگارتند ازشده است که انهاد ي تکنولوژيکی پويا پيها قابليت
هااي فاردي و    ارزياابی قابليات   .9هاا،   تتوسعه یدت قابليا  .1شود،  در نظر گرفته یی پويا هاي قابليت

هاا و   ارزياابی ی ادد قابليات    .5و  هايی براي کاهش شکاف تدوين استراتژي .4ها،  شناسايی شکاف
هااي   آوري هااي ساازیانی عمادتار بار فان      قابليت  (Sinovet et al., 2002).ارزيابی بازدهی سریايه

هاا باه    فنی توليد کارآید از خروجای  هاي هدف تاخيص قابليت ،به طور کلی. تمرکز دارد 9سخت
هااي نوآوراناه فنای     هاي فنای و قابليات   یيققان اغلب بين قابليت. عنوان توسعه و بهگود یيتمر است

هاي اييتا، توانايی براي یقابله با یاکالت روزیره اسات کاه در فرآيناد     قابليت. شوند تمايز قايل یی
هاا باه وسايله     هاا گياترپ ايان قابليات     ازیانبا اين حاات اگار هادف سا    . دهد توليد خروجی رخ یی

تواند تگديل به نقاط ضعف سازیان گاردد   یی 4هاي اييتا سازي دانش جديد نگاشد، قابليت پارچه يك
(Leonard-Barton, 1995 .)بيتنی به یناابع داناش یوجاود     5هاي نوآورانه از سوي دينر، قابليت

 . سازیان دارند

آوري اطالعاات کااري رابطاه     خودکارآیدي و قابليات فان   نتاي  تيقيقات ناان داده است بين
شاناخت نيازهاا، عالقاه داشاتن،     (. Abdollahi & Naveh Ebrahim, 2006)یثگتای وجاود دارد   

هاي همکااران،  ها و تيمل شنيدن گفتهگيرياعتماد کردن در ان ا  کارها، شرکت دادن در تلميم
قدر اهميات  برقراري اين روابط آن. کندمك ییبه یديران در برقراري روابط دوستانه و صميمی ک

بياياري از خلوصايات فاردي    (. Torabi, 2012)باشاد  دارد که قابليت یديران وابياته باه آن یای   
  گاذار اسات کاه يکای از ايان صافات، خودکارآیادي        یديران نيز در یوفقيت و قابليت آنهاا تاأثير  

                                                      
1. Sensible 

2. Insensible 

3. Hard Technology 
4. Stationary Capabilities 

5. Inventible Capabilities 

6. Self˚ Efficacy 
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. د ان اا  ياك رفتاار یااخص دارد    بااوري اسات کاه فارد دریاور      ،خودکارآیدي. باشد یديران یی
 هاسات و بناابراين، بار    احياساات و فعاليات   خودکارآیدي اطمينان به توانايی خود در کنترت رفتار،

خودکارآیدي  ،ها در سازیان.  (Abdollahi & Naveh Ebrahim, 2006)ثر استؤپياید اعمات ی
؛ 2توانمندساازي . شايلی اسات  کننده توانمندي شايلی و عملکارد    بينی پيش ،و دينر یفاهيم شناختی

يعنی، قدرت و آزادي عمال بخاايدن باراي اداره خاود و در یفهاو  ساازیانی باه یعنااي تيييار در          
باه بياان دينار، توانمندساازي باه      . فرهنگ و شهایت در اي اد و هدايت يك یييط سازیانی اسات 

آیاادگی پاذيرپ   یعناي طراحی ساختار سازیان است، به نيوي که در آن افراد ضمن کنترت خود؛ 
ساازیانی از اهميات    قابليات  از آن اا کاه   (.Lawler, 1994)هااي بيااتر را داشاته باشاند      یيؤوليت

هااي یختلفای باراي     هاا روپ  در ساازیان  ،باشد اي یديران برخوردار یی خاصی براي یوفقيت حرفه
ت که توجه باه  نتاي  تيقيقات ناان داده اس(. Helfat et al., 2007) توانمندسازي آنها وجود دارد

 Aghahosiny) هاي یديريتی و فرهننی در یدارس بر افزايش قابليت ساازیانی تاأثير دارد   ويژگی

et al., 2006)       چناين باين ابعااد     و بين توانمندسازي یاديران و کاارآيی و تعهاد شايلی آنهاا و هام
هااي   ليات انداز یاترک از ساازیان يادگيرناده و قاب   هاي شخلی، يادگيري سييتمی و چام یهارت

 ,Torabi, 2012, Banici & Esmaeili, 2010) دار وجاود دارد  اساازیانی یاديران رابطاه یعنا    

Chow et al., 2006). 
بار روي بياياري از صافات شخلايتی و زنادگی       ،تواناد  یديران یای  یشناخت روانتوانمندسازي 

و ( Khadivi & AlijaniFarid, 2008, Zhu et al., 2012)باشاد   اي آناان اثرگاذار یای    حرفاه 
چناين،   هام . آوري اطالعاات افاراد اي ااد نماياد     داري در پيارفت سازیانی و قابليت فان ارتگاط یعنا

دار گازارپ   اهاي سازیانی اشاره داشتند و آن را یعنا  برخی یطالعات به رابطه بين توانمندي و قابليت
دي کارکناان از  در سازیانی یانند آیاوزپ و پارورپ توانمنا   . (Holger & Aoife, 2011) کردند

نتااي   . اهميت دو چندانی برخوردار اسات، زيارا آنهاا وظيفاه تربيات نيال بعاد را بار عهاده دارناد          

آیوزپ یناسب بر افزايش توانمنادي و در نتي اه بهگاود ساالیت افاراد       تيقيقات یؤيد آن است که
دينر سازیان  و بين توانمندسازي سازیان با به تيقق پيوستن اهداف (Wiggins, 2012)تأثير دارد 

خودکارآیادي بار بهگاود عملکارد      ،چناين  هام . (Lawson, 2014)ارتگااط تننااتننی وجاود دارد    
هاااي هنااري  هااا و قابلياات آیااوزان تااأثير دارد و افاازايش خودکارآیاادي باار ارتقااا  توانااايی  دانااش

                                                      
1. Empowerment 
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 Seeshing Yeung et al., 2013, Chmielewski et)آیوزان بویی نقش باه سازايی دارد    دانش

al., 2013). 
هاي به عمل آیده توسط یيققان یاخص شاد   با عنايت به یوارد یطرح شده و با توجه به بررسی

هاي تکنولوژيکی یديران در چندين تيقيق در داخل کاور یاورد بررسای ان اا  گرفتاه      که قابليت
 شاناختی یاديران و خودکارآیادي آنهاا را باا      اي کاه رابطاه توانمندساازي روان    است، ولی یطالعاه 

بنابراين، یطالعه حاضر به عنوان یطالعاه پياارو   . هاي سازیانی یديران ناان دهد، وجود ندارد قابليت
هااي کااربردي باراي ساازیان آیاوزپ و پارورپ باه         تواند يافته در اين زیينه است که نتاي  آن یی

از . ا  دهناد یاديران خاود را ارتقا    آوري اطالعاات  فنهاي  تا از اين طريق قابليت ،همراه داشته باشد
هااي یادارس و    روشن کننده اهميت توانمندسازي باراي یيايط   ،تواند نظر کاربردي اين یطالعه یی

تواناد   هااي یختلاف توانمندساازي هار کادا  یای       اي یاديران باشاد و یؤلفاه    هاي حرفه براي فعاليت
تواناد،   قيق یای به همين علت نتاي  اين تي. کننده بخای از یوفقيت و قابليت اين یديران باشد تعيين

چناين،   هام  .براي اثاربخش باودن یاديران نااان دهاد     شناختی را  روانبه درستی نقش توانمندسازي 
توانااد یااديران را بااراي بيااياري از    صاافات و خلوصاايات شخلاای یاننااد خودکارآیاادي یاای    

ناد، نقاش یهمای در    نتوا یای  انهاي حياس ياري رساند و بنابر پيش فرض، پژوهانر گيري تلميم
 (.Helfat et al., 2007)د نآوري اطالعات یديران داشته باش قابليت فنارتقا  

 :با توجه به یوارد یطرح شده، سؤاالت اين تيقيق عگارتند از
 آوري یديران رابطه وجود دارد؟ شناختی با قابليت فن سازي روان آيا بين توانمند: سؤال اول

آوري اطالعات یديران را  بينی قابليت فن پيششناختی توان  سازي روان آيا ابعاد توانمند :سؤال دوم
 دارد؟

 آوري یديران رابطه وجود دارد؟ آيا بين خودکارآیدي عمویی با قابليت فن :سؤال سوم
شاناختی، خودکارآیادي عماویی و قابليات      ی رواباط باين توانمندساازي روان   یدت علّ :سؤال چهارم

 آوري اطالعات چنونه است؟ فن
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 روش 

توصايفی  . از ناو  همگياتنی اسات    ،روپ توصايفی از لياظ نظر هدف کاربردي و اين پژوهش از 
است زيرا هدف آن توصيف عينی، واقعی و ینظم حوادث، رويدادها و یوضوعات یختلف است و 

شاناختی یاديران یتوساطه دختراناه شاهر       از آن ا که پژوهانر باه تعياين رابطاه توانمندساازي روان    
 .عات آنها پرداخته، از نو  همگيتنی استآوري اطال اصفهان با قابليت فن

یتوسطه دخترانه شهر اصفهان در سات تيلايلی   جایعه آیاري پژوهش حاضر، کليه یديران یدارس
نفار بارآورد    252ح م نمونه با استفاده از فریاوت کاوکران   . نفر بوده است 152به تعداد  39-2931
باه  ( گانه شهر اصافهان  نواحی شش)جایعه اي یتناسب با ح م  تلادفی طگقه گيري روپ نمونه. شد

اراياه   1شاناختی نموناه، در جادوت     هااي جمعيات   ويژگی .ارايه شده است. باشد یی، 2جدوت شرح 
 .شده است

 گانه شهر اصفهان توزيع فراواني جامعه و نمونه آماري بر حسب نواحي شش. 1جدول 

 کل نواحي 1 2 4 1 2 1 نواحي

 152 95 51 55 49 19 11 ح م جایعه

 252 12 92 45  1 24 29 ح م نمونه

 

 ، سن و ميزان تحصيالتتيتوزيع فراواني گروه نمونه بر حسب جنس. 2جدول 

 ويژگي

 شاخص

 يزان تحصيالتم (سال) سن جنسيت

 ليسانس فوق ليسانس و باالتر 40 40 کمتر از زن مرد

 2/55 292 229 95 32 2  فراوانی

 3/21 23 5/55 5/14 5/53 9/42 درصد

 
 :شود ها در ادایه شرح داده یی ابزارهاي گردآوري داده

از شاناختی   توانمندساازي روان باراي سان ش    :(Spritzer, 1996) توانمندسازي اسپررتزرر  نامه پرسش. الف
 یگناي یقيااس  بر گويان پاسخ. استفاده شدشناختی اسپريتزر  سؤالی توانمندسازي روان 25 نایه پرسش

 =م کاایالر یاوافق   ،4= ، یوافقم 9= ، نظري ندار  1= ، یخالفم 2 =م کایالر یخالف) اي ليکرتدرجه 5
داراي پان  بعاد شايياتنی، اساتقالت، تأثيرگاذاري،       نایاه  پرساش اين  .ندپاسخ دادنایه  پرسشبه  (5
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نظارات چناد تان     ،نایه پرسشبراي تأييد روايی صوري و یيتوايی  .باشد دار بودن و اعتماد یی ییعن
بارآورد شاده    55/2آلفااي کرونگااخ آن توساط اساپريتزر     . دان بررسی و روايی آن تأييد شداز استا
دست آید کاه نااان از پاياايی بااالي ايان        به 32/2در اين پژوهش، ضريب آلفاي کرونگاخ و  است

 . است نایه پرسش

شاایل   نایه سشپراين  :Schwartez & Jerusalem, 1996)( خودكارآمدي شوارتر و جروسالم نامه پرسش. ب
هاا یااتمل بار طياف      پاساخ . دهاد  سؤات است و خودکارآیدي فردي را یورد سن ش قارار یای   22

 4= ، تا حدي یوافاق  9= ، نظري ندار  1= ، تا حدي یخالف 2= کایالر یخالف )اي  گزينه 5ليکرت 
، (Foladchang, 2003)توساط فوالدچناگ    نایاه  پرساش پايايی ايان  . باشد یی (5= و کایالر یوافق 

 .به دست آید 52/2خودکارآیدي در اين تيقيق  نایه پرسشپايايی . گزارپ شده است 59/2
 5داراي  آوري اطالعاات  فان یيقاق سااخته قابليات     نایه پرسش :آوري اطالعات فنقابلیت  نامه پرسش. ج

گو درخواست شده است که یيزان یوافقت يا یخالفات خاود را    سؤات است و در اين طيف از پاسخ
، تاا حادي   2= هرگزينه از کایالر یخاالف  . نمايداعال  اي  هر یتيير بر یگناي يك طيف پن  گزينه با

روايای  . گاذاري شاد   ، نماره 5= و کاایالر یوافاق    4= ، تا حدي یوافاق  9= ، نظري ندار  1= یخالف 
توسط پن  تان از اساتادان رشاته یاديريت      آوري اطالعات فنقابليت  نایه پرسشصوري و یيتوايی 

باوده   51/2گيري شد کاه یقادار آن    نيز از طريق آلفاي کرونگاخ اندازه نایه پرسشپايايی . تأييد شد
 . است

در دو  5/5و ليازرت   25نياخه   SPSSیاري آافزار  پژوهش با استفاده از نر هاي  دادهت زيه و تيليل 
یااري یانناد   آهااي   یاخلاه  از یاار توصايفی  آدر بخش . و استنگاطی ان ا  شد یار توصيفیآسطح 

ضاريب  و گاناه   هااي رگرسايون چناد    یاار اساتنگاطی آزیاون   آیياننين و انيراف یعيار و در بخاش  
 .شد و یعادالت ساختاري استفاده همگيتنی پيرسون
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 ها تافزه

شااناختی، خودکارآیاادي عمااویی و قابلياات  یياااننين و انيااراف یعيااار نماارات توانمندسااازي روان
 .ارايه شده است 9آوري اطالعات در جدوت  فن

هاي آن، خودکارآمدي عمومي و  شناختي و مؤلفه ميانگين و انحراف معيار نمرات توانمندسازي روان. 1جدول 

 اطالعات آوري قابليت فن

 
 شناختي توانمندسازي روان

خودکارآمدي 

 عمومي

قابليت 

آوري  فن

 اطالعات
 کل اعتماد دار بودن يمعن تأثيرگذاري استقالل شايستگي

 15/23 55/14 21/55 53/5 29/ 1 24/22 55/22 45/21 یياننين

 12 92 45 3 3 3 3 3 یياننين یالک

   32/5  / 9 1/ 5 22/1 22/1 45/2 2/ 4 انيراف یعيار

 

یااخص  ، شناختی هاي توانمندسازي روان یياننين نمرات یؤلفهو بررسی ، 9نتاي  جدوت به با توجه 
 (53/5)دار باودن و کمتارين یيااننين     نای یربوط باه یؤلفاه یع   (29/ 1)بياترين یياننين که شود  یی

 .یربوط به یؤلفه اعتماد است

 آوري یديران رابطه وجود دارد؟  شناختی با قابليت فن سازي روان آيا بين توانمند :سؤال اول

 آوري مديران شناختي با قابليت فن سازي روان ضريب همبستگي بين توانمند. 4جدول 

 آوري مديران قابليت فن: کمتغير مال

 سطح معناداري مجذور ضريب همبستگي ضريب همبستگي بين متغير پيش
 222/2 251/2 3/2 1** شناختی توانمندسازي روان

 
شاناختی باا قابليات     باين توانمندساازي روان  همگيتنی دهد که ضريب  ، ناان یی4هاي جدوت يافته

 1/5، (1r)بار اسااس ضاريب تعياين      .اسات ( sig=222/2)دار  ا، یعنا (r=3/2 1)آوري اطالعاات   فن
يعنای،   ؛شناختی یاترک بوده است آوري اطالعات و توانمندسازي روان درصد واريانس قابليت فن
 .يابد آوري آنان نيز افزايش یی شناختی یديران، قابليت فن با افزايش توانمندي روان
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آوري اطالعاات یاديران را    بينی قابليت فن ن پيششناختی توا سازي روان آيا ابعاد توانمند :سؤال دوم
 دارد؟

 آوري اطالعات مديران  شناختي با قابليت فن سازي روان گانه ابعاد توانمند جدول رگرسيون چند. 2جدول 

 شاخص آماري         

 متغير مالک

متغير 

 بين پيش

ضريب 

 همبستگي 

مجذور ضريب 

 همبستگي 

مجذور ضريب 

 همبستگي تعديل شده
F 

طح س

 معناداري

قابليت 
آوري  فن

 اطالعات
 گا  اوت

دار  ییعن
 بودن

912/2 221/2 23 /2 54 /2  222/2 

  22/2<P 

دهد از بين یتييرهاي یاورد یطالعاه در رگرسايون، بهتارين      ناان یی 5هاي جدوت  به طوري که يافته
ر اسااس نتااي  تيليال    ب. است بودن دار ییعن ،آوري اطالعات در گا  اوت کننده قابليت فن بينی پيش

بار  . آوري اطالعات یعنادار باوده اسات   دار بودن با قابليت فن یرگرسيون گا  به گا  ارتگاط بين یعن
آوري اطالعاات را   درصد وارياانس قابليات فان    1/22دار بودن  یاين اساس در گا  اوت ضريب یعن

 . کند تگيين یی

آوري اطالعات  شناختي براي قابليت فن سازي روان مندبيني ابعاد توان جدول ضريب بتا درتوان پيش. 1جدول 

 مديران 

 شاخص آماري

 متغير مالک

متغير 

 بين پيش

 ضرايب بتاي ضرايب بتاي غير استاندارد

 استاندارد
t 

سطح 

 خطاي معيار بتا معناداري

قابليت 
 آوري فن

 اطالعات
 گا  اوت

 225/2 935/1 - 332/1 5/  2 ثابت

 222/2 224/4 912/2 119/2 324/2 دار بودن ییعن

25/2 <P 

دار باودن،   ی، حاکی از آن است که ضريب بتا به ازاي يك واحد افزايش در یعن ها در جدوت  يافته
بينی فرضيه دو  پاژوهش باه    یعادله پيش .دهد واحد افزايش یی 912/2آوري اطالعات را  قابليت فن

 .شکل رابطه زير بيان شده است
 آوري اطالعات  قابليت فن( = 5/  2( + )324/2) *بودن  دار ییعن
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 ؟وجود دارد آوري یديران رابطه با قابليت فن آيا بين خودکارآیدي عمویی :سؤال سوم

 مديراناطالعات آوري  ضريب همبستگي بين خودکارآمدي عمومي با قابليت فن. 1جدول 

 آوري مديران قابليت فن: متغير مالک

 شاخص آماري 

 نبي متغير پيش
 سطح معناداري مجذور ضريب همبستگي ضريب همبستگي

 222/2 252/2 155/2** خودکارآیدي عمویی

22 /2 <P 

دهاد کاه ضاريب همگياتنی باين خودکارآیادي عماویی باا قابليات           ، ناان یای 5هاي جدوت يافته
ا باه ايان یعنای کاه با     . اسات دار  او یعنا ( r= 155/2)آوري اطالعات یديران، داراي رابطه یثگات   فن

بر اساس ضريب تعياين  . يابد آوري یديران نيز افزايش یی افزايش خودکارآیدي عمویی، قابليت فن
(1r) ،2/5 آوري اطالعات و خودکارآیدي عمویی یاترک بود درصد واريانس قابليت فن . 

 شاناختی، خودکارآیادي عماویی و قابليات     توانمندساازي روان ی رواباط باين   یدت علّ: ارمسؤال چه
 چنونه است؟ طالعاتآوري ا فن

براي تاخيص یناسب بودن یدت، آیاره کاي یربع و ساير یعيارهاي یناسب بودن برازپ یدت یورد 
هاي ارزيابی تناسب برازپ یدت همراه با یقادير آنهاا در جادوت    کليه شاخص. گيرد بررسی قرار یی

 .باشد دهنده برازپ یناسب یدت یی ، ارايه گرديده و ناان5
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 ل شاخص بتاي استانداردمد. 1شكل 

 هاي مناسب بودن مدل  بررسي شاخص. 1جدول 

 گيري نتيجه مقدار شاخص در مدل مورد نظر مقدار استاندارد شاخص نام شاخص

χ2 - 31/455 برازپ یدت یناسب است 

χ2
df 9-2 59/1 برازپ یدت یناسب است 

P-value  برازپ یدت یناسب است 253/2 25/2بياتر از 

G.F.I برازپ یدت یناسب است 55/2 5/2تر از بيا 

A.G.F.I  برازپ یدت یناسب است 55/2 5/2بياتر از 

N.F.I  برازپ یدت یناسب است 2/ 5 5/2بياتر از 

C.F.I  برازپ یدت یناسب است 52/2 5/2بياتر از 

I.F.I  برازپ یدت یناسب است 51/2 5/2بياتر از 

R.M.R ب استبرازپ یدت یناس 29/2 نزديك به صفر 

RMSEA  برازپ یدت یناسب است 244/2 2/2کمتر از 
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برخوردار و نااان دهناده بارازپ خاوب      59/1شاخص کاي اسکوئر نيگی یدت از یقدار قابل قگوت 
به همين دليل یقدار کاي اسکوئر براي الناو   ،است 25/2تر از  بزرگ Pچنين، یقدار  هم. یدت است

ه باين یااتريس وارياانس و کوارياانس یاااهده شاده باا        توان نتي ه گرفت کا  قابل قگوت است و یی
ريااه دو  یيااننين   . داري وجاود نادارد   ده تفااوت یعناا  یاتريس واريانس و کواريانس باز توليد شا 

است و یقدار کمی است کاه ايان نياز بيااننر      29/2براي النوي یذکور  RMRیربعات باقيمانده يا 
و برازپ بييار خاوب   52/2براي النو  CFIیقدار . خطاي اندک النو و برازپ قابل قگوت آن است

النوي قابل قگوت یقادار  داراي   RMSEAشاخص رياه دو  یياننين یربعات خطاي برآورد . است
باشاد کاه ايان     یی 244/2یقدار اين شاخص براي النو . تر براي اين شاخص هيتند يا کوچك 25/2

 . ردها دا شاخص نيز ناان از برازپ خوب النوها توسط داده

 اثرات مستقيم و غيرمستقيم . 3جدول 

 
ضريب 

 تأثير

مقدار 

 آماره تي
 نتيجه

خودکارآیدي  -شناختی توانمندسازي روان
 عمویی

 5/2  2/4 
شناختی بر  توانمندسازي روان

 .خودکارآیدي عمویی تأثيردارد

آوري  قابليت فن -خودکارآیدي عمویی
 اطالعات

44/2 53/1 
يت خودکارآیدي عمویی بر قابل

 .آوري اطالعات تأثير دارد فن

آوري  قابليت فن -شناختی توانمندسازي روان
 اطالعات

92/2 5 /1 
شناختی بر قابليت  توانمندسازي روان

 .آوري اطالعات تأثير دارد فن

خودکارآیدي  -شناختی توانمندسازي روان
 آوري اطالعات قابليت فن -عمویی

59/2 95/9 
طريق شناختی از  توانمندسازي روان

خودکارآیدي عمویی بر قابليت 
 .آوري اطالعات تأثير دارد فن

 

، بياااننر آن اساات کااه توانمندسااازي باار خودکارآیاادي،  3ضاارايب تااأثير ارايااه شااده در جاادوت  
آوري اطالعاات تاأثير    آوري اطالعاات و توانمندساازي بار قابليات فان      خودکارآیدي بر قابليت فن

ی از آن است که توانمندي از طريق خودکارآیادي بار قابليات    چنين، نتاي  حاک هم. داري دارد ایعن
گار را داشاته    تواند نقش یتيير یيان ی خودکارآیدي عمویی یی آوري یديران تأثير دارد و یتيير فن

 .باشد
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 مدل شاخص اصالحي تي. 2شكل 

 
ی ه علّا براي بررسی رابط tیقدار آیاره . ، یدت شاخص اصالحی تی ناان داده شده است1در شکل 

جملااه توانمندسااازي بااا خودکارآیاادي، بااين کليااه یتييرهااا از جملااه یتييرهاااي اصاالی تيقيااق از  
 2/ 3آوري اطالعاات از   آوري اطالعات و توانمندسازي باا قابليات فان    خودکارآیدي با قابليت فن

 .دار است او در نتي ه یعن( P> 25/2)بياتر 

 گیري  بحث و نزیجه

آوري اطالعات یاديران   شناختی با قابليت فن که بين توانمندسازي رواننتاي  اين پژوهش ناان داد 
 Aghahosiny et)هااي آقاحياينی و همکااران    اين نتاي  ینطگق بر يافتاه . دار وجود دارد ارابطه یعن

al., 2006) سازي یاديريت یادارس دوره یتوساطه از ديادگاه      باشد که عوایل یؤثر بر اثربخش یی
تگياين  . رد یطالعه قرار دادند و نقاش توانمندساازي را یثگات گازارپ کردناد     یديران و دبيران را یو

هااي   چاالش  هاا باا   یاديران ساازیان   که ایروزيیااغل  تنش در یييط پرپژوهانران اين است که 
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از ياك ساو و پيچيادگی     فرآينادها تيييارات تکنولاوژيکی و ناوآوري در     ؛یتعددي یواجاه هياتند  
نيروهااي انياانی،    ،يعنای  ؛سریايه هاي اصالی  راهی جز تکيه بر ؛سازیان از سويی دينر یديريت بر

و باراي   شاود  روز به روز بياتر شاناخته یای   نيروي انيانیاهميت  ،بر اين اساس. باقی ننذاشته است
. تر گرفت شناختی یديران را جدي آوري اطالعات بياتر، باييتی ابعاد توانمندسازي روان قابليت فن
از طرياق   نياروي انياانی  اي است براي اي ااد روحياه یااارکت در     شيوهمندسازي نتوا ،در حقيقت

کند که در یاورد   را تاويق یی نيروي انيانیاين شيوه  .وليت به آنهاؤفرآيند دخالت و واگذاري یي
 .کارهاي خويش، خود تلميم بنيرند و ایکان قدرت و یهارت بياتري بر کار داشته باشند

قابليات  ساازي باا    خااطر نااان سااختند کاه توانمناد      (Liden et al., 2000)و همکااران   ليادن 
ايان  . رابطه یثگتی دارد و افراد توانمند نيگت به افراد کمتر توانمند بهتار کاار خواهناد کارد     سازیانی

آوري اطالعاات باه عناوان     نتي ه با نتي ه گرفته شده از تيقيق حاضر یگنی بر اين که بين قابليت فان 
داري وجاود   اشناختی یديران رابطه یثگات و یعنا   انی با توانمندسازي روانهاي سازی بخای از قابليت

له رياه دارد که توانمندسازي هم شارو  رفتارهااي کااري و    أاين ایر در اين یي .سو است دارد، هم
باه وياژه ساطوح بااالي توانمندساازي باه       . دهد هم استمرار تالپ براي ان ا  وظايف را افزايش یی

 .گردد پذيري بياتر ین ر یی فتالپ بياتر و انعطا
، آوري اطالعاات  کنناده قابليات فان    بينی بهترين پيش ،د از بين یتييرهاي یورد یطالعهداناان  ها يافته
بر اساس نتاي  تيليل رگرسيون گا  باه گاا ، ارتگااط باين احيااس      . بودن بوده است دار ییعن یتيير
چنااين، ارتگاااط بااين   هاام. ر بااوده اسااتدا آوري اطالعااات یعناای دار بااودن، بااا قابلياات فاان  ییعناا

اين نتااي  ینطگاق بار    . دار بوده است اآوري اطالعات یديران یعن خودکارآیدي عمویی با قابليت فن
آوري اطالعات  باشد که رابطه بين توانمندسازي یديران و قابليت فن یی هاي قگلی هاي پژوهش يافته

نتاي  آنها نياز نااان داد   . (Khadivi & AlijaniFarid, 2008)سازیانی را یورد یطالعه قرار دادند 
 .آوري اطالعات را دارد بينی قابليت فن شناختی توان پيش سازي روان که ابعاد توانمند

شايلی   آوري اطالعاات  قابليت فان بررسی رابطه بين یتييرهاي توانمندسازي و خودکارآیدي با 
کاه   شاود تاا ايان    رهاي ذکر شده باعث ییبررسی رابطه بين یتيي. استاي برخوردار  از اهميت ويژه

اي باراي پياارفت    اهميات بيااتري داده و در ایار توانمندساازي کاه زیيناه       هاا  اين یؤلفاه یديران به 
 .اي داشاته باشاند   توجه وياژه  ،خواهد بود آنانباالي و قابليت سازیانی سازیان و در نهايت عملکرد 

احيااس  ) هايااان دارناد   اد در یاورد تواناايی  چنين، توجاه یاديران باه بااور و اعتقاادي کاه افار        هم
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هاي کاري به نيو احيان اساتفاده    در حيطه هاي خود ت ربهتا از  ،باعث خواهد شد( خودکارآیدي
آوري اطالعاات بااالتري    و بتوانناد قابليات فان    کنند و نتاي  یطلوبی را از اين استفاده بهينه بنيرناد 

 .داشته باشند
 :باشد هاي کاربردي قابل ارايه یی ه از اين یطالعه، توصيهدست آید  با توجه به نتاي  به

آوري اطالعات  شناختی با قابليت فن سازي روان دار شدن رابطه بين توانمند ابا توجه به یعن •
به توانمندي یديران هاي آیوزشی،  گردد که آیوزپ و پرورپ و سازیان یديران، پيانهاد یی

هاي الز  در حين  جه بياتري نمايند و با آیوزپدر ابتداي انتلاب آنان در اين پيت تو
آوري اطالعات  خدیت، توانمندي یديران را ارتقا  بخاند تا بتوانند از اين طريق قابليت فن

 . یديران خود را افزايش دهند

آوري اطالعات یديران،  دار شدن رابطه بين خودکارآیدي عمویی با قابليت فن ابا توجه به یعن •
خودکارآیادي عماویی یاديران در نظار      هااي الز  جهات تقويات    آیوزپ گردد پيانهاد یی
 . گرفته شود

شاناختی و ابعااد آن باا خودکارآیادي      ساازي روان  دار شدن رابطه باين توانمناد   ابا توجه به یعن •
هااي آیوزشای    گيري از اساتادان ی ارب در زیيناه آیاوزپ، اساتفاده از کاالس       بهرهیديران، 

کياب  تواند کمك زيادي باه   رسد و یی ان ضروري به نظر ییتوانمندسازي براي حيات سازی
هاي یناسب و ایکاناات   شود آیوزپ به یيؤوالن آیوزشی توصيه یی. در سازیان کند یوفقيت

ها، بتوان  برداري از آیوزپ فراهم نمايند تا ضمن بهرهرا الز  براي اي اد و رشد توانمندسازي 
 .دادرشد خودکارآیدي را تا حد بااليی افزايش 
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