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Abstract 
This study aims at designing and examining the 
relationship amongst perceived leadership styles, 
self-efficacy, structural empowerment and 
psychological empowerment .Structural equation 
modeling was used conducting this study. The 
population of this study is comprised of 385 10th 
grade teachers in Khoramabad city selected using the 
multi-stage cluster sampling method. Spreitzer and 
Mishra’s Psychological Empowerment Scale (1995), 
Hersey and Blanchard Perceived Leadership Style 
Scale (2012), Kordnaij, Bakhshizadeh & Fatholahi 
Structural Empowerment (2014), and Tschannen-
Moran, Woolfolk Hoy, and Hoy Teacher Self-
efficacy Scale (2001) were used in this study. The 
findings indicated that among perceived leadership 
styles, the relationship between the delegating 
(Laissez-Faire) and selling leadership styles, and self-
efficacy was significant; however, the relationship 
between self-efficacy and participating and telling 
leadership styles was not significant. The results also 
suggested that selling and participating leadership 
styles had direct, positive, and significant effects on 
psychological empowerment. Moreover, indirect 
effects of selling and delegating leadership styles on 
psychological empowerment with the mediation of 
self-efficacy were significant. However, the results 
were not indicative of a direct and significant 
relationship between structural empowerment and 
psychological empowerment. 
Keywords: Psychological Empowerment, Structural 
Empowerment, Self-Efficacy, Perceived Leadership 
Styles 
 

 دهیچک
 یهاروابط سبک یمدل ساختار یطراح ،هدف از پژوهش حاضر

با  یساختار یو توانمندساز یشده، خودکارآمدادراک  یرهبر
حاضر از  یمطالعه روش. بود رانیدب یشناختروان یتوانمندساز

 لیتحل ،یمعادالت ساختار یالگو قیکه از طر بود یهمبستگ نوع
دوم متوسطه  یدوره رانیدب یهیکلپژوهش، شامل  یشد. جامعه

 یابه روش خوشه ریدب 400 تعداد. بودآباد شهرستان خرم
زن  202) ریدب 385عنوان نمونه انتخاب شدند و به یاچندمرحله

شامل:  سنجش یها پاسخ دادند. ابزارهامرد( به پرسشنامه 183و 
 یها، سبک(PEQ) یشناختروان یتوانمندساز یهاپرسشنامه

و  (SEQ) یساختار یتوانمندساز ،(LSQ)شده  ادراک یرهبر
 نینشان داد که از ب هاافتهی. بود (TSES)معلم  یخودکارآمد

و  یهیتوج یهاشده، ارتباط سبکادراک یرهبر یهاسبک
 یهامعنادار بود، اما ارتباط سبک یبا خودکارآمد یضیتفو

بود که سبک  نیاز ا یحاک جیمعنادار نبود. نتا یو دستور یمشارکت
 راتیتأث یشناختروان یبر توانمندساز یو مشارکت یهیتوج یرهبر
 میرمستقیاثرات غ بیضرا ن،یمثبت و معنادار دارند. همچن م،یمستق
 یبر توانمندساز یضیو تفو یهیتوج یرهبر یهاسبک
 میمعنادار بود، اما ارتباط مستق یخودکارآمد قیاز طر یشناختروان

 یشناختروان یو توانمندساز یساختار یتوانمندساز نیو معنادار ب
 نشد.  دهید

 یتوانمندساز ،یشناختروان ی: توانمندسازیدیکل یهاواژه
 شده ادراک یرهبر سبک ،یخودکارآمد ،یساختار
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 مقدمه

 یبرا را مناسب طیشرا که است یشغل زشیانگ مفهوم از دیجد دگاهید کی ،یمنابع انسان یتوانمندساز
 باعث و سازدیم توانمند را هاسازمان کارکنان ،یتوانمندساز. کندیم فراهم کارکنان یاستعدادها شدنبالفعل

 سازمان یوربهره و یبازده بردن باال یبرا یاتیح یامر کارکنان، یتوانمندساز. شودیم آنان عملکرد یارتقا
خود را  فیکارکنان وظا ییعن ،ی( معتقدند توانمندساز1996) 1و تورالکسون ی(. مار2010 وانگ، و)برد  است

 یمعنابه ،یتوانمندساز(. 2001 لوکز، و یساور ازنقل )به شود یادآوری نانآبه که آن بدونانجام دهند،  یخوببه
  .(2008 من،یو برا نگیک ،یسلیعملکرد سازمان است )گر شیافزا یبرا شتریگو بودن بو پاسخ یریپذتیمسئول

 تیوضع توانمندسازی دهند،یم قرار مدنظر کارکنان دگاهید از را توانمندسازی که پردازانهینظر یبرخ دگاهیاز د
 شیرا افزا یشناختروان یساز(، توانمند1990توماس و ولتهوس ) .دهدیم نشان را کارکنان یشناختروان

، 2یستگیشا: شامل بُعد پنج یدارا یشناختروان یتوانمندساز. دانندیم فیوظا انجام به نسبت یدرون زشیانگ
شده در  انجام یهاپژوهش ژهیوها، بهپژوهش شتریاست. ب 6و اعتماد 5، معناداربودن4یرگذاری، تأث3یخودمختار

 گودمن، و سنجم باس،)کوبرگ،  اندکرده دیتأک یدرون زشیانگ مانند یفرد عوامل بر ،یخصوص یهاسازمان
 لسیزیک تزر،یاسپر؛ 1995 تزر،یری؛ اسپ1994 اسپارو،؛ 1980ئن،یگر و دنیل ؛1999 دن،یل و برتیس مر،یکر؛ 1999

 یهاپژوهش ژهیوبه ها،پژوهش یبرخ حال،نیباا (.2014 بنر، و داگالس ز،یها؛ 1988 من،یت؛ 1997 ناسون، و
 و هاوهیبه ش (،2015 و،یل و وانگ؛ 2002 لر،یم و فگان ،ییچو رنس،یبا تر،یپ؛ 1992 )کرنگن، یعموم بخش
 اند.توجه کرده یساختار یسازبا عنوان توانمند یگرتوانمندسازید کردیرو یعنی محور؛کیدموکرات یهاساختار

به  تیقدرت و مسئول عیتوز یاست که برا یایتیریمد یهاوهیو ش هاکیشامل تکن ،یساختار یسازتوانمند
؛ 2003، و همکاران اتخاذ کنند )پیرس یکار ماتیاند تا افراد بتوانند تصموجود آمدهسازمان به ترنییسطوح پا

 مورمن، هوف،ین؛ 1987 کت،یتر و گروبر؛ 1997 ز،یک و شمنیف -فوستر ؛2000 بامبرگر، و لونی؛ ا1986برک، 
 (.2014 ،ین و یکن ش،یب؛ 2004 وال، و وست پاترسون،؛ 1998 نگهام،یکان و یاولشسک؛ 2001 فولر، و یبلکل

شده  فی( تعر2003 چ،ینقل از منوجلوبه ؛1983) 7کانتر توسط که است یاسازه ،یساختار یسازتوانمند
کارکنان فراهم شود،  یهمه یکه فرصت و قدرت برا ابدیساختار  یسازمان طور یوقت ،یاست. طبق مدل و

(. کردنائیج، 2017؛ کانگر، 2003 چ،ی)منوجلو ابدییم شیسازمان افزا یو خروج شودیتر مرفتار کارکنان اثربخش
آن  یچهار بُعد برا ،یساختار یتوانمندساز فیو تعار یپژوهش اتی(، با توجه به ادب1394) یالهزاده و فتحبخشی

                                                           
1. Marie, H., & Torlaxon, E. 

2. competence  

3. self-determination 

4. impact  

5. meaning 

6. confidence 

7. Kanter, R. M. 
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 ی. برخ4کنترل -4و  3میمشارکت در تصم -3 ؛2اطالعات میتسه -2 ؛1اریاخت ضیتفو-1اند: مطرح کرده
نشان  ،یشناختها را با توانمندشدن روانسازمان یتوانمندساختن ساختار میمستق یرابطه و تیها اهمپژوهش

؛ 2002؛ پاول، 1394 ،یالهو فتح زادهیبخش ج،ی؛ کردنائ1389 کاران،یو سبز ی؛ واعظ2008چو، اند )جانداده
؛ ناطق، 1393 ،یارکالئیم یو صمد یآقاجان ،یارکالئیم ی؛ صمد2012 ،یو نوروز یرینص دوست،قهیوظ
 یساختارها یجابه یمشارکت یساختارها ینیگزیها موجب جاپژوهش نی(. ا1393 و باغبان، یاختر زاده،یمک
(، 1995) تزریریاسپ دهیعقبه گر،ید ی(. از سو2010 و برناردو، نسونیلکیو ستوف،یکر م،یشد )ما یرمشارکتیغ

کارکنان  یشناختروان یسازآن توانمند یجهینت رد،یصورت گ یدرستسازمان به یاگر توانمند کردن ساختار
(. 2017)کانگر،  کنندیتوجه م یپژوهشگران از منظر باورها و احساسات به توانمندساز یخواهد بود. برخ

 یباورها یکه رو ینقش خود در سازمان. هر کار یطرز نگرش افراد درباره یعنی یتوانمندساز اساس،نیابر
دنبال خواهد داشت را به یکند، توانمندساز تیکارکنان را تقو یمثبت داشته باشد و خودکارآمد ریافراد تأث

 (. 1392 ،ییو موسا یدی)سالجقه، پوررش
 هر،یو ب میارتباط مثبت و معنادار است )ک یدارا ،یشناختروان یسازبا توانمند 5یکارآمدخود ن،یهمچن

 ،ی)اصغر ی( قرار دارد. در متون پژوهش1986بندورا ) یاجتماع یشناخت یهیدر مرکز نظر یآمدکار(. خود2017
 ج،یو گل فریپرست، مهدووطن ،یربان ،یانی؛ رو1394 ،یباقرانو عرب ی؛ کجباف، نقو1387پور، و صدق یخداپناه
 عنوانبه یگرید یزشیانگ یهساز ایاز هر مفهوم  شتریب یخودکارآمد ی(، باورها1388 ،ی؛ ساع1393

 ی؛ محمدنور، جالل1389 ،یانیها )قدپژوهش یاند. برخشده یکارکنان معرف یتوانمند یکنندهینیبشیپ
(، 1394 ،یآرانو سکوت یمنصور؛ شاه1393 ،یو بهروز دای؛ هو1396 ،یو سالم نژادمیابراه دوست،یعل ،یفراهان
 یاند با استفادهها در تالشاند. در واقع، امروزه سازمانمسئله مرتبط دانسته نیرا با ا رانیمد یرهبر یالگو

 یورکارکنان، باعث بهره یخودکارآمد یهیمرکز نظر تیاز جمله نها موجود، یامکانات و ابزارها یاز همه نهیبه
مناسب  یمهم بدون اتخاذ سبک رهبر نیا رسد،ینظر م(. به2017 هر،یو ب میخود شوند )ک یمجموعه شتریب
وجود آمدن احساس مناسب باعث به یاتخاذ سبک رهبر (.1394 ،یآرانو سکوت یمنصورنخواهد بود )شاه سریم

پژوهش  (.1393 ،یو بهروز دایها خواهد شد )هوآن شتریب یکارکنان و سپس موجب خودکارآمد انیبهتر در م
 یو توانمندساز یسبک رهبر نیب ی(، نشان داد که ارتباط معنادار2012) ییپور و سمنقوحسن ،یپور، مهرابحسن
و مستمر که افراد هنگام کار با  یدائم یرفتار یالگوها عبارت است از: یوجود دارد. سبک رهبر یشناختروان

 ،ی(. هرس1382 ان،ی)رضائ شودیافراد درک م یلهیوسو به کنندیاز آن استفاده م گرانید یلهیوسو به انگرید
 ؛یدستور -1: از است عبارت که اندکرده میتقس هرا به چهار دست یرهبر یها(، سبک2012بالنچارد و جانسون )

 .یضیتفو -4و  یمشارکت -3 ؛یهیتوج -2

                                                           
1. delegation of authority 

2. sharing information 

3. participation in decision  

4. control  

5. self-efficacy 
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 کارآمد و مؤثر یانسان یروین بر دیتأک. است سازمان کی یبرتر در مهم اریبس یعامل کارآمد، یانسان یروین
 تیشده و اهم ادی یهایو با توجه به بررس حالنیاست. باا تیحائز اهم زیوپرورش نسازمان آموزش یعرصه در

کارکنان  یسازتوانمند ینهیزم در هاپژوهش اغلب و نشده سازمان نیا در یسازتوانمند به یچندان توجه موضوع،
 است، زین معلمان با مرتبط که سازمان نیموجود در ا یهابوده است. در واقع، پژوهش یرآموزشیغ یهاسازمان

؛ 1389 و مهرام، یشاهوردییتوانا؛ 1393 ،یخواستزدی و یمیکر ،یاصغر ،یاسیال) اندنپرداخته آن یسازمدل به
؛ 1394 ،یباقرانو عرب ینقو کجباف،؛ 1394 ان،یسماوات و دایهو ،یجندانیی؛ رضا1394 ،ینژاد و خدادادحاتم

 به پژوهش نیا در ،یعلم یها. با توجه به روابط استنتاج شده در پژوهش(1393 ،یو بهرام یخشوعسادات
پژوهش  نیمعلمان پرداخته خواهد شد. ا تیدر جمع رهایمتغ نیا یشده فرض ارتباطات یکل یالگو یبررس

 :باشدیم ریسؤاالت ز یدنبال پاسخ برابه

 یساختار یو توانمندساز یشده، خودکارآمد ادراک یرهبر یهاسبک روابط یساختار مدل ایسؤال اول: آ
 ها برازش دارد؟با داده ،یشناختروان یبا توانمندساز

 شهر رانیدب یخودکارآمد بر میو مستق یطور علّادراک شده به یرهبر یهاسبک از کیسؤال دوم: کدام
 دارند؟ ریتأث آبادخرم

 یشناختروان یتوانمندساز بر میو مستق یطور علّادراک شده به یرهبر یهاسبک از کیسؤال سوم: کدام
 دارند؟ ریتأث آبادخرم شهر رانیدب

 شهر رانیدب یشناختروان یتوانمندساز بر میو مستق یعلّ طوربه یساختار یتوانمندساز ایسؤال چهارم: آ
 دارد؟ ریتأث آبادخرم

 یتوانمندساز بر یخودکارآمد قیطر از میرمستقیو غ یطور علّبه یرهبر یهاسبک از کیسؤال پنجم: کدام
 دارند؟ ریتأث آبادخرم شهر رانیدب یشناختروان

 روش
 پژوهش ی، نمونه و روش اجرایآمار یجامعه

شامل  یآمار یجامعه. شودیم لیتحل یساختار معادالت یالگو قیو از طر یپژوهش حاضر با روش همبستگ
است که  1396-97 یلیآباد در سال تحصشهرستان خرم یدر مدارس متوسطه سیشاغل به تدر رانیتمام دب

 حداقل حجم نمونه است. نییتع یعامل لیدر تحل تیبااهم اریسؤال بس کی باشد.ینفر م 1092ها تعداد آن

 تیبااهم اریبس یمعادالت ساختار یابیمربوط به مدل ،هاداده یگردآور یبرا الزم ینمونه حجم حداقل نییتع
فان،  و،ی)س باشدیم 200الزم  یاز پژوهشگران حداقل حجم نمونه یاریزعم بس(. به2004 ،یتیکواست )مک

هر  یبرا یاکتشاف یعامل لیدر تحل استمعتقد  زی( ن2010) نی(. کال2008لونز،  وی؛ هو س2006 لز،یو و تایو
 یدییأت یعامل لیدر تحل یولقابل دفاع است؛  200اما حداقل حجم نمونه  ،باشدیمنمونه الزم  20 ای 10 ریمتغ

 شود، استفاده یساختار معادالت یابیمدل از اگر. رهایمتغ نه شودیم نییتع هاعامل براساس نمونه حجم حداقل
 یشده برا هیتوص ی(. حجم نمونه2003پنهان( الزم است )جکسون،  ریهر عامل )متغ ینمونه برا 20حدود 
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 نیدر ا .(2006 ن،یشده است )شه و گلداشتا هیعامل توص 10 ینمونه برا 200 حدود یدییتأ عامل لیتحل
( با در نظر 1970) مورگان و یکرجس جدول از استفاده با نینچشده و هم انیبا توجه به مطالب ب زیپژوهش ن
 یتصادف روش به که شد گرفته نظر در ییآزماسؤال یبرا ینفر 400 نمونه حجم هاداده زشیگرفتن ر

 ت،ینها در. شد عیتوز هاآن انیم پژوهش استاندارد یهاپرسشنامه و شد نییتع یصورت تصادفو به یاچندمرحله
 یهیدو ناح نیصورت بود که ابتدا از ب نیبه ا یریگدست آمد. روش نمونهو کامل به حیصح یپرسشنامه 385

 یصورت تصادفاول به یمتوسطه اول و دوم، دوره یدو دوره نیدو و از ب هیآباد، ناحو پرورش خرمآموزش
ساده انتخاب و از هر مدرسه  یصورت تصادفمدرسه به 25 زیدوم ن هیاول ناح یمدارس دوره نیانتخاب شد. از ب

تمام  -24SPSSافزار ها، با استفاده از نرمساده انتخاب شدند. پس از ورود داده یصورت تصادفبه ریدب 16
 افزارنرم از استفاده با سپس. شد محاسبه یفیتوص آمار به مربوط جینتا و ییایپا بیضرا ،یهمبستگ بیضرا

 قرار گرفت.  لیپژوهش مورد تحل یهاداده 1زرلیل

 سنجشابزار 
از  ران،یمد یکردن سبک رهبرمشخص یبرا :)LSQ( 2شده ادراک یرهبر یهاسبک یپرسشنامه

 یشده است. قبالً در پژوهش نوربخش و محمد( استفاده 1986و بالنچارد ) یاستاندارد هرس یپرسشنامه
 4ییایپا بیضر و دییأت یورزش تیریمد یپرسشنامه توسط استادان رشته نیا 3ییمحتوا یی(، روا1383)

پرسشنامه است. در  نیقبول اقابل ییایپا انگریمحاسبه شده که ب 79/0کرونباخ  یآلفا قیها از طرپرسشنامه
 ییایپا بیقرار گرفت. ضر یشناساستاد رشته روان دییپرسشنامه مورد تأ نیا ییمحتوا ییروا زیپژوهش ن نیا

 دست آمد.به 91/0کرونباخ  یآلفا قیاز طر

توانمندسازی ساختاری، از پرسشنامه یمنظور بررسبه (:QES) 5یساختار یتوانمندساز یپرسشنامه
 یالهو فتح زادهیبخش ج،ی( استفاده شد. کردنائ1394) یالهو فتح زادهیبخش ج،یکردنائ یساختار یتوانمندساز ی
و میانگین  7، از نتایج تحلیل عاملی تأییدی6(، برای تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و تعیین روایی همگرا1394)

ابزار را  نیا ییایو پا ییروا جیو نتا کرونباخ استفاده کرده یآلفا بیاز ضر ییایپا یو برا 8شده واریانس تبیین
قرار گرفت.  یشناساستاد رشته روان دییپرسشنامه مورد تأ نیا ییمحتوا ییروا ،زین پژوهش نیا در. اندکرده دییأت

 یآلفا بیضرا و 87/0 اسیمق کل یآلفا بیضر شد. استفاده کرونباخ یآلفا روش از ییایپا بیضر نییتع یبرا
 است.  82/0تا  76/0 نیب هااسیمقخرده کرونباخ

                                                           
1. lisrel 

2. Leaderships Styles Questionnaire (LSQ) 

3. content validity 

4. reliability coefficient 

5. Structural Empowerment Questionnaire (SEQ) 

6. convergent validity 

7. confirmatory factor analysis 

8. explained variance mean 
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از  ،یشناختروان یتوانمندساز یریگاندازه یبرا (:PEQ) 1یشناختروان یتوانمندساز یپرسشنامه

 یپژوهش برا نی( استفاده شد. در ا1997) شرایو م تزریریاسپ یشناختروان یاستاندارد توانمندساز یپرسشنامه
و کارشناسان سازمان  یشناسروان یاستادان متخصص رشته یو شفاه یپرسشنامه از نظرات کتب ییروا شیافزا

 یآلفا روش از نیهمچن. است شده استفاده سازمان بر حاکم ضوابط و طیوپرورش، با توجه به شراآموزش
 از پرسشنامه گفت، توانیم که آمد دستبه 95/0 آلفا مقدار. شد استفاده پرسشنامه ییایپا نییتع یبرا کرونباخ

استاد  دییپرسشنامه مورد تأ نیا ییمحتوا ییروا ،زین پژوهش نیا در. است برخوردار یقبولقابل ییایپا و ثبات
کرونباخ  یآلفا بیو ضرا 87/0 اسیکرونباخ کل مق یآلفا بیضر نیقرار گرفت. همچن یشناسروان یرشته
 ابزار است. ابودنیپا انگریبوده که ب 86/0تا  67/0 نیب هااسیمقخرده

کوتاه  یهمعلم از نسخ یاحساس کارآمد یریگاندازه یبرا :)TSES( 2معلم یخودکارآمد یپرسشنامه

 بی(، ضرا1392) اریورمز ییرضا و یآبادنیزشد. در پژوهش ( استفاده 2001) یموران و هو -شاننیت اسیمق
 یبرا 78/0 کالس تیریو مد 68/0 یآموزش ی، راهبردها75/0آموزان کردن دانش ری، درگ89/0کل  ییایپا
 که شد مشخص و انجام یدییتأ یعامل لیتحل سازه، ییروا یبررس یبرا نیهمچن. است آمده دستبه ابزار نیا
 نیا در. کنندیم یریگاندازه را معلم یکارآمد احساس ر،یمتغ کامل برازش با و باال توان با هااسیمقخرده نیا

 یبرا نیقرار گرفت. همچن یشناسروان یاستاد رشته دییپرسشنامه مورد تأ نیا ییمحتوا ییروا ز،ین پژوهش
 و 83/0 اسیمق کل یآلفا بیضر شد. استفاده کرونباخ یآلفا روش از پرسشنامه نیا اعتبار بیضر نییتع

 .است 83/0 تا 74/0 نیب هااسیمقخرده کرونباخ یآلفا بیضرا

 هاافتهی
 یشناخت تیجمع فیالف( توص

سابقه نیانگیم نیچنهم است؛ 56/7 اریمع انحراف با، 70/38 با برابر دهندگانپاسخ از نفر 385 یسن نیانگیم
برابر با  قیکننده در تحقاست. تعداد زنان شرکت 34/8 اری، با انحراف مع67/17کنندگان برابر با کار شرکت ی

دال  جینتا نیهمچن درصد( است. 5/47) 183برابر با  قیکننده در تحقدرصد( و تعداد مردان شرکت 5/52) 202
 درصد(. 2/65بودند ) یمدرک کارشناس یدارا قیکنندگان در تحقاست که اکثر شرکت نیبر ا

 یساختار معادالت برازش یریگب( اندازه

 عنوانبه یخودکارآمد ریمتغ و کنندهینیبشیپ یرهایمتغ عنوانبه یرهبر سبک ابعاد ،یساختار مدل نیدر ا
 با مدل، نیا لیتحل یبرا. بود یشناختروان یتوانمندساز زین مالک ریمتغ. شدند گرفته نظر در یانجیم ریمتغ

 لیتحل نیکه در ا یمهم فرضشیاستفاده شد. پ زرلیل افزارنرم از نبودند، نرمال هاداده عیتوز کهنیتوجه به ا

                                                           
1. Psychological Empowerment Questionnaire (PEQ) 

2. Teacher Sense Effective Scale (TSES) 
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 یبررس از پس. است بودن یخطهم یهاشاخص ،یونیرگرس یهامدل مانند رد،یبگ قرار یبررس مورد دیبا
 )VIF( 1انسیوار تورش شاخص نظر از پژوهش یرهایمتغ از کیچیه که شد مشخص تورش، یهاشاخص

برازش  یها، مشخص است که تمام شاخص1شده در جدول  گزارش جیبا توجه به نتا نیندارند. همچن یمشکل
 SRMRمثال، شاخص  یبرا .است برخوردار یقبولقابل مقدار از قیتحق یهاداده با ندهایشایپ یمدل ساختار

 مناسب برازش نشانگر یساختار معادالت یابیمدل در اعداد نیاست. ا 95/0مقدار  NFIو  08/0مقدار  یدارا
 .هستند هاداده

 قیتحق یهاداده با ندهایشایپ یبرازش مدل ساختار یهاشاخص -1جدول 
 SRMR D_ULS D_G1 D_G2 X2 NFI 

 952/0 397/532 225/0 265/0 467/0 059/0 مدل اشباع

 952/0 971/569 253/0 298/0 037/1 087/0 مدل برآوردشده

 هاهیج( آزمون فرض
 که است نیا یایگو ن،یبشیپ یرهایمتغ توسط شده نییتب یهاانسی، وار1به شکل با توجه به مدل مربوط 

 نییتع نیبشیپ یرهایمتغ توسط( یشناختروان ی)توانمندساز مالک ریمتغ در راتییتغ از درصد 52 حدود
شده  برآورد استاندارد بیضرا، 1 شکل یساختار مدل در. شودیم محسوب یامالحظهقابل مقدار که شوندیم

 ونیرگرس استاندارد بیشده است که با استفاده از ضرا گزارش یتوسط روش برآورد، حداقل مجذورات جزئ
 .ردیگیم قرار یبررس مورد بیضرا نیا ی، معنادارt یآماره نیهمچن و ینیبشیپ

                                                           
1. Variance Inflation Factor 





 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یبا توانمندساز یساختار یو توانمندساز یشده، خودکارآمد ادراک یرهبر یهاروابط سبک یاستاندارد مدل ساختار بیضرا -1شکل 

 یشناختروان

[   + ] 

[   + ] 

[   +

] 

[   + ] 

 

517/0 

298/0 

 راهبردهایی مدیریت کالس درگیر کردن

 کنترل
 مشارکت تفویض اختیار تسهیم اطالعات

 اعتماد

 ثیرگذاریتأ

 شایستگی

 معناداری

 خودمختاری

 سبک دستوری

 سبک توجیحی

 سبک مشارکتی

 سبک تفویضی

 توانمندسازی ساختاری

 خودکارآمدی

 شناختیتوانمندسازی روان

845/0 876/0 800/0 

113/0- 

052/0 

410/0 

300/0 

160/0 

047/0- 
070/0 

118/0 

288/0- 

052/0 

878/0 858/0 891/0 
702/0 
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 مالک یرهایمتغ ینیبشیپ ونیرگرس استاندارد بیضرا -2جدول 
P values یآماره  t  انحراف

 استاندارد

 بیضرا

 ونیرگرس

 رهایمس

 یشناختروان یتوانمندساز <- یساختار یتوانمندساز 070/0 043/0 648/1 100/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یخودکارآمد 410/0 047/0 702/8 000/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یضیسبک تفو -047/0 089/0 0534/0 593/0

 یخودکارآمد <- یضیسبک تفو -288/0 073/0 952/3 000/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یهیسبک توج 300/0 082/0 666/3 000/0

 یخودکارآمد <- یهیسبک توج 204/0 068/0 011/3 003/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یسبک دستور 052/0 080/0 645/0 519/0

 یخودکارآمد <- یسبک دستور -113/0 076/0 478/1 140/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یسبک مشارکت 160/0 064/0 488/2 013/0

 یخودکارآمد <- یسبک مشارکت 118/0 070/0 669/1 096/0

 ریتأث یهیتوج سبک ،یرهبر یهاسبک نی، مشخص است که از ب2شده در جدول  گزارش جیبا توجه به نتا
( P<01/0) 204/0 ینیبشیپ نیا استاندارد ونیرگرس بیکه ضر یطوربه دارد؛ یخودکارآمد بر معنادار و مثبت

 P<01/0 سطح در ریتأث نیا که بوده -288/0 یخودکارآمد بر یضیتفو یرهبر سبک ریتأث نیاست. همچن
 نیهمچن. ستیمعنادار ن یاز نظر آمار یبر خودکارآمد یو دستور یمشارکت یسبک رهبر ریمعنادار است، اما تأث

 بر یمشارکت و یهیتوج یرهبر سبک که است مشخص جدول، نیشده در ا گزارش جیتوجه به نتا با
سبک  ینیبشیاستاندارد پ بیضر یکه اندازه یطوربه دارند؛ معنادار و مثبت ریتأث یشناختروان یتوانمندساز

 یتوانمندساز ریبر متغ یمشارکت یسبک رهبر ریو تأث 30/0 یشناختروان یتوانمندساز ریبر متغ یهیتوج یرهبر
 ریو تأث یشناختروان یبر توانمندساز یضیو تفو یدستور یدو سبک رهبر ریاست. تأث 174/0 یشناختروان
 یانجیم نقش یبررس یبرا. ستین معنادار زین یشناختروان یتوانمندساز بر یساختار یتوانمندساز میمستق

 نگیاسترپ بوت آزمون از ،یشناختروان یتوانمندساز با یرهبر یهاسبک نیب ارتباط در یخودکارآمد ریمتغ
 .است شده گزارش آزمون نیا جینتا 3 جدول در. شد استفاده

سبک  نیدر ارتباط ب یخودکارآمد یانجینقش م یبررس یبرا نگیآزمون بوت استرپ -3جدول 

 یشناختروان یبر توانمندساز یرهبر

 یآماره یمعنادار
t 

انحراف 

 استاندارد

  بیضرا

 ونیرگرس

 رهایمس

 یشناختروان یتوانمندساز <- یخودکارآمد <- یضیسبک تفو -118/0 033/0 589/3 000/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یخودکارآمد <- یهیسبک توج 084/0 029/0 884/2 004/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یخودکارآمد <- یسبک دستور -046/0 032/0 455/1 146/0

 یشناختروان یتوانمندساز <- یخودکارآمد <- یسبک مشارکت 048/0 030/0 630/1 104/0
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 نیب ارتباط در یانجیم نقش ،یخودکارآمد ریمتغ که است نیا یایگو 3شده در جدول  گزارش جینتا یبررس
دارد.  یشناختروان ی( با توانمندساز>T=01/0P ,88/2) یهی( و توج>T=01/0P ,58/3) یضیتفو سبک

 سبک نیب یانجیم ینقش ،یخودکارآمد که کندیم مشخص جدول نیشده در ا گزارش یهاافتهی حال،نیباا
 .ندارد یشناختروان یتوانمندساز با یدستور و یمشارکت یرهبر

 یریگجهیبحث و نت

 قاًیدق یجا که تاکنون پژوهشآن از. داشت برازش هاداده با موردنظر مدل که بود آن از یحاک پژوهش جینتا
 جینتا. شد اشاره موضوع به مطالعات نیترکینزد به هیفرض نیا نییتب در است، نگرفته صورت مدل نیا مانند

 : دهندیقرار م دییتأ مورد را حاضر قیشده در تحق فرض ارتباطات یالگو ریز یهاپژوهش
 (؛2002(؛ پاول )1394) یالهفتح و زادهیبخش ج،ی(؛ کردنائ1389) کارانیو سبز ی(؛ واعظ2008چو )جان

 ی(؛ صمد2012) ینوروز و یرینص دوست،فهی(؛ وظ2011) کارانیسبز و زیرنگر ،یری(؛ م1389) دفریو ام ینفر
(؛ 1389) یانی(؛ قد1393) باغبان و یاختر زاده،ی(؛ ناطق، مک1393) یارکالئیم یصمد و یآقاجان ،یارکالئیم

و  یمنصور(؛ شاه1393) یبهروز و دای(؛ هو1396) یسالم و نژادمیابراه دوست،یعل ،یفراهان یمحمدنور، جالل
 ییموسا و یدی(؛ سالجقه، پوررش1995) تزریری(؛ اسپ2013) اسچاپر و یوبری(؛ ناسون، ن1394) یآرانسکوت

و  یانی(؛ رو1394) یباقرانو عرب ی(؛ نقو1387) پورصدق و یخداپناه ،ی(؛ اصغر1384) ی(؛ عبدالله1392)
 (.1388) یساع (؛1393همکاران )

 تیجمله نها از موجود، یابزارها و امکانات همه از نهیاند با استفاده بهها در تالشامروزه سازمان
مهم بدون اتخاذ سبک  نیا رسد،ینظر مخود شوند. به یمجموعه شتریب یوربهره باعث کارکنان، یخودکارآمد

باعث  ،مناسب یاتخاذ سبک رهبر (.1394 ،یآرانو سکوت یمنصورنخواهد بود )شاه سریمناسب م یرهبر
(. 1393 ،یو بهروز دایها خواهد شد )هوآن شتریب یکارکنان و خودکارآمد انیوجود آمدن احساس بهتر در مبه
 یدارد. سبک رهبر یمثبت و معنادار بر خودکارآمد ریتأث ،یهیتوج یپژوهش نشان داد که سبک رهبر نیا جینتا
 ریتأث یو دستور یمشارکت یرهبر یهااست؛ اما سبک یو معنادار بر خودکارآمد یمنف ریتأث یدارا ز،ین یضیتفو

و حسنوند،  یحسنوند ،یلیدالور، اسماع یهاو پژوهش هایبا تئور افتهی نیا جیندارند. نتا یمعنادار برخودکارآمد
 ،یبهروز و دایهو؛ 1396 ،یسالم و نژادمیابراه دوست،یعل ،یفراهانیجالل محمدنور، ؛1389 ،یانی؛ قد1394
 بر یرهبر یهاسبک میمستق و یعلّ ریتأث و داشت ییسوهم، 1394 ،یآرانسکوت و یمنصورشاه؛ 1393

 داد. قرار دییتأ مورد را یخودکارآمد
 یشناختروان یتوانمندساز بر یرهبر یهاسبک میمستق و یعلّ ریتأث یبه بررس پژوهش نیا نیهمچن

 معنادار و مثبت ریتأث یمشارکت و یهیتوج یرهبر یهاسبک که داد نشان جینتا. پرداخت آبادخرم شهر رانیدب
 ریتأث یضیتفو و یدستور یهاسبک که بود آن یایگو هاافتهی نیهمچن. دارد یشناختروان یتوانمندساز بر

 که مستمر و یدائم یرفتار یالگوها :از است عبارت یرهبر سبک. ندارند یشناختروان یتوانمندساز بر معنادار
 ان،ی)رضائ شودیافراد درک م یلهیوسو به کنندیاز آن استفاده م گرانید یلهیوسبه و گرانید با کار هنگام افراد
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 دارد یبستگ ریمد یرهبر یهاسبک به ابد،ییم دست خود اهداف به اندازه چه تا سازمان کی کهنی(. ا1382
 زین یآموزش یهاسازمان عملکرد یارتقا در تیریمد اند،داده نشان هاپژوهش یبعض (.1393 ،یبهروز و دای)هو

(. 1394 ،یمیکر و یرینص اردالن، ،یقنبر از نقلبه؛ 1390 رزاپور،یو م یمورکان)شمس است بوده موفق
. بود وابسته رانیمد یرهبر یهاسبک به که شدینظر گرفته م در یتیریمد یابزار عنوانبه ابتدا یسازتوانمند
 یسازتوانمند بر مؤثر عامل را کارکنان مشارکت و یمشارکت تیری(، مد2013) اسچاپر و یوبرین ناسون،

(، نشان داد که ارتباط 2012) ییو سمنقو پورحسن ،یمهراب پور،حسن پژوهش جینتا. دانندیم یشناختروان
 یتوانمندساز یبرا رانیمد نیبنابرا دارد؛ وجود یشناختروان یتوانمندساز و یرهبر سبک نیب یمعنادار

 هایتئور با افتهی نیا جینتا. باشند داشته یاژهیو توجه خود تیریمد و یرهبر سبک به دیبا کارکنان یشناختروان
؛ ناسون، 1394 ،یمیو کر یرینص اردالن، ،یقنبر از نقلبه؛ 1390 رزاپور،یم و یمورکان شمس یهاپژوهش و
(؛ 1385) یو سور یمرزبان زادهکی(؛ ب2012) ییو سمنقو پورحسن ،یپور، مهراب(؛ حسن2013و اسچاپر ) یوبرین

 .داشت ییسوهم(، 1387) یاصفهان و انینرگس ،یائیض و( 1387) زادهخیش
 یشناختروان یتوانمندساز بر میمستق و یعلّ طوربه یساختار یتوانمندساز داد، نشان هاافتهی نیهمچن

 ژهیوبه ،یشناختروان یتوانمندساز ینهیشده در زم انجام یهاپژوهش شتریب. ستین اثرگذار آبادخرم شهر رانیدب
اند )کوبرگ، باس، سنجم و گودمن، کرده دیتأک یدرون زشیمانند انگ یبر عوامل فرد ،یخصوص یهادر سازمان

 (.1988 من،یت؛ 1995 تزر،یری؛ اسپ1994 ،؛ اسپارو1980 ئن،یو گر دنی؛ ل1999 دن،یو ل برتیس مر،ی؛ کر1999
 و فگان ،ییچو رنس،یبا تر،یپ؛ 1992 )کرنگن، یعموم بخش یهاپژوهش ژهیوبه هاپژوهش یبرخ حال،نیباا
 یسازعنوان توانمند با یتوانمندساز گرید کردیرو یعنی محور،کیدموکرات یهاساختار و هاوهیش به(، 2002 لر،یم

 عیتوز یبرا که است یایتیریمد یهاوهیش و هاکیشامل تکن یساختار یسازتوانمند اند.توجه کرده یساختار
)پیرس  کنند اتخاذ یکار ماتیتصم بتوانند افراد تا اندآمده وجودبه سازمان ترنییپا سطوح به تیمسئول و قدرت

 کت،یتر و گروبر؛ 1997 ز،یک و شمنیف -فوستر؛ 2000 بامبرگر، و لونی؛ آ1986 برک،؛ 2003 همکاران، و
 نی؛ کو2004 وال،و  وست ،پاترسون؛ 1998 نگهام،یکان و یاولشسک؛ 2001 ،یلبلک و مورمان هوف،ین؛ 1987

 جادیرا در ذهن ا هیفرض نیا تواندیم فوق، یهاافتهی جینتا زین و پژوهش نیا یهاافتهی (.1997 تزر،یریاسپ و
 ای ریمتغ یگریانجیبا م یشناختروان یبا توانمندساز یساختار یتوانمندساز نیکند که احتمال دارد، ارتباط ب

در نظر گرفته  یآت یهاموضوع پژوهش تواندیکه م یاباشد؛ مسئله میرمستقیصورت غو به گرید یرهایمتغ
 شود.

 یتوانمندساز بر یرهبر یهاسبک میرمستقیغ و یعلّ یاثربخش یبررس به پژوهش نیا نیهمچن
از  فیانجام وظا یبرا زهیانگ شیافزا یعنی توانمندبودن،. است پرداخته یخودکارآمد قیطر از یشناختروان

پژوهش  یجهی(. نت1393 ،یو نعام یشبانخیش یهاشم لده،ی)بهارلو، بش یاحساس خودکارآمد یارتقا قیطر
 اساس،نینشان داد. برا یشناختروان یو توانمندساز یخودکارآمد نیرا ب ی(، ارتباط معنادار1392) یعبد

 یباورها یکه رو ی. هر کارباشدینقش خود در سازمان م یطرز نگرش افراد درباره یمعنابه یتوانمندساز
دنبال خواهد داشت را به یکند، توانمندساز تیکارکنان را تقو یمثبت داشته باشد و خودکارآمد ریافراد تأث
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 یسازبا توانمند یکارآمدکه خود کندیم انیب ز،ین( 1384) یعبدالله(. 1392 ،ییموسا و یدی)سالجقه، پوررش
؛ 1387پور، و صدق یخداپناه ،ی)اصغر یارتباط مثبت و معنادار است. در متون پژوهش یدارا یشناختروان

 شتریب یخودکارآمد یباورها(، 1388 ،یساع ؛1393 و همکاران، یانی؛ رو1394 ،یباقرانو عرب یکجباف، نقو
اند. شده یکارکنان معرف یتوانمند یکنندهینیبشیعنوان پبه گر،ید یزشیانگ یسازه ای مفهوم هر از

و  دای؛ هو1396 ،یو سالم نژادمیابراه دوست،یعل ،یفراهان ی؛ محمدنور، جالل1389 ،یانیقد یهاپژوهش
اند. مسئله مرتبط دانسته نیرا با ا رانیمد یرهبر ی، الگو1394 ،یآرانو سکوت یمنصور؛ شاه1393 ،یبهروز

 تیاز جمله نها موجود، یامکانات و ابزارها یهمه از نهیبا استفاده به تااند ها در تالشامروزه سازمان
 سبک اتخاذ بدون مهم نیا رسدیم نظربه. شوند خود مجموعه شتریب یوربهره باعث کارکنان، یخودکارآمد

باعث  ،مناسب یرهبر سبک اتخاذ (.1394 ،یآرانو سکوت یمنصور)شاه بود نخواهد سریم مناسب یرهبر
 کی تیموفق ،یاز طرف ها خواهد شد.آن شتریب یکارکنان و خودکارآمد انیوجود آمدن احساس بهتر در مبه

 یوبری(. ناسون، ن1393 ،یو بهروز دایدارد )هو ریمد یرهبر یهابه سبک یبه اهداف بستگ دنیسازمان در رس
 داند؛یم یشناختروان یسازؤثر بر توانمندو مشارکت کارکنان را عامل م یمشارکت تیری(، مد2013و اسچاپر )

نوع سبک  رد،یمدنظر قرار گ دیکارکنان با یتوانمندساز یبرا تیریکه از جانب مد یاز عوامل یکی نیبنابرا
سبک  ریتأث .است یتیریمد یهاسبک یقو ریتأث یدهنده(، نشان1389) خاکسار قیتحق یجهیاست. نت یرهبر

آمرانه است. در واقع، سبک  از سبک شتریمراتب بکارکنان، به یو توانمندساز یسازمان یریادگیبر  یمشارکت
. ندارد یچندان ریتأث گران،یبودن و حس اعتماد به د مانند احساس معنادار یاز ابعاد توانمندساز یآمرانه در برخ

(. 1389)خاکسار،  دارد ریتأث یتوانمندساز و یسازمان یریادگیبر تمام ابعاد  یکه سبک مشارکتاست  یحال در نیا
 یشناختروان یو توانمندساز یرهبر یهابا سبک یخودکارآمد یاز ارتباط دوجانبه یحاک فوق، پژوهش جینتا

 یهیتوج یرهبر یهاسبک میرمستقیاثرات غ بیاست که ضرا نیاز ا یحاک جینتا ز،یاست. در پژوهش حاضر ن
و  یدستور یهاسبک یاما برا ؛معنادار است یخودکارآمد قیاز طر یشناختروان یبر توانمندساز یضیو تفو

 نیا جیاند. از نتارا موردتوجه قرار داده یارتباط یالگو نیا ،فوق یهاپژوهش جی. نتاستیمعنادار ن یمشارکت
انجام  ایکارکنان و  یشناختروان یتوانمندساز یارتقا یوپرورش برادر سازمان آموزش توانیم ،پژوهش
 بهره جست. دیجد یهاپژوهش

 منابع
 یمجله. یشغل تیو رضا یبا خودکارآمد یسازتوانمند یرابطه(. 1387. )ب پور،صدق و.، م ،یخداپناه.، آ ،یاصغر

 .227-239 (،12)2. یشناسروان

آموزش ضمن خدمت بر  یهادوره یاثربخش ی(. بررس1393م. ) ،یزدخواستیح.، و  ،یمی، کرم. ،ی.، اصغرف ،یاسیال
 مطالعات ،یشناسو روان یتیدر علوم ترب داریپا یتوسعه یمل کنفرانس نیاولمعلمان استان اصفهان.  یتوانمندساز

 مهر الوند. یآموزش عال ی. مؤسسهیفرهنگ و یاجتماع

و  ندهایشایاز پ ییو آزمودن الگو ی(. طراح1393ع. ) ،یس. ا.، و نعام ،یشبانخیش یهاشم.، ک ده،یبهارلو، م.، بشل

http://www.civilica.com/Papers-EPSCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-EPSCONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
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 .383-396(، 4)8. یعلوم رفتار یمجله. یشناختروان یتوانمندساز یامدهایپ

(. رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت 1385زاده مرزبان، ن.، و سوری، ح. )بیک
 المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.چهارمین کنفرانس بیندانش. 

 یهاآن با مؤلفه یابطهر و ییابتدا مقطع معلمان یتوانمند زانیم یبررس(. 1389. )ب مهرام، و.، ع ،یشاهوردییتوانا
 .23-40 (،2)12. سال پنجم، یآموزش نینو یکردهایرومدرسه.  یسازمان فرهنگ

 یبدنتیمعلمان ترب یسازمان یبا توانمندساز ییگراکمال نیارتباط ب ی(. بررس1394م. ) ،ی.، و خدادادینژاد، حاتم
صورت الکترونیکی، انجمن توسعه و ترویج به. رانیا یبدنتیترب و یورزش علوم یمل شیهما نیاولشهرستان مهاباد. 

 علوم و فنون بنیادین.

. ینظارت و بازرس ینامهفصلکارکنان ناجا.  یسبک مدیریت و یادگیری سازمانی بر توانمندساز ری(. تأث1389خاکسار، ا. )
(12)، 25-50. 

 یبین راهبردهای یادگیری خودتنظیم یرابطه یبررس(. 1394. )ب حسنوند، و.، ص ،یحسنوند.، ن ،یلیدالور، ع.، اسماع
 .59-78 (،36)11. یتیترب یشناسروان ینامهفصلآموزان. دانش یهدف با پیشرفت تحصیل یریگو انواع جهت

 یهیآن با سرما یرابطه و یشناختروان یتوانمندساز مفهوم(. 1394. )ح ان،یسماوات و.، ر دا،یهو.، م ،یجندانیرضائ
 . 67-82 (،1)10. یآموزش نینو یکردهایرومعلمان.  یشناختروان

 چاپ پنجم. تهران: سمت. مبانی سازمان و مدیریت.(. 1382رضائیان، ع. )

با  یو خودمراقبت یخودکارآمد یرابطه(. 1393. )ج ج،یگل و.، م فر،یمهدو.، م پرست،وطن.، م ،یربان.، ز ،یانیرو
 .116-122(، 2)1. ینظام یعلوم مراقبت یمجله. زیالیتحت درمان با همود مارانیدر ب یتوانمندساز

 یلیتحص شرفتیمعلمان در پ یشغل یهانقش نگرش ی(. بازپژوه1392. )عم.  ار،یورمز ییرضاح، ر.، و  ،یآبادنیز
 یمشاوره ینامهفصلزا. نهفته درون ریمتغ کیزا و نهفته برون ریمتغ کی یعلّ نقش به نو ینگاه: آموزاندانش

 .129-148 (،15)5. یو سازمان یشغل

معلمان.  یشغل یبر فرسودگ یو تعهد سازمان یشناختروان یساز(. نقش توانمند1393م. ) ،یم.، و بهرام ،یخشوعسادات
 . 37-54 (،1)3مدرسه.  یشناسروان

 یخودکارآمد ،یکنترل شغل ،یعدالت سازمان ،یگذارهدف یزشیانگ یرهایمتغ یبرخ یرابطه یبررس(. 1388. )ا ،یساع
چمران  دیارشد، دانشگاه شه یکارشناس ینامهانیپا. یو التزام کار یشناختروان یبا توانمندساز یمیخودتنظ ،یشغل

 اهواز.

 تیریآن با مد یرابطه و کارکنان یشناختروان یتوانمندساز لیتحل(. 1392. )م ،ییموسا و.، ر ،یدیسالجقه، س.، پوررش
 .99-118 (،72)22)بهبود و تحول(.  تیریمطالعات مد ینامهفصلدانش. 

 یکارکنان )در شهردار یبر خودکارآمد نیآفرتحول یسبک رهبر ری(. تأث1394م. ) ،یا.، و سکوت آران ،یمنصورشاه
 .43-48 (،21توسعه و تحول. ) تیریمد یهینشر(. دگلیشهرستان آران و ب

 .49-53 (،202تدبیر. اسفند) یماهنامه. تیدر پرتو معنو تیری(. مد1387گ. ) ،یاحمد و.، ف نژاد،یخیش

 یساختار سازمان انیارتباط م ی(. مدل معادالت ساختار1394ح. ) ،یارکالئیمیح.، و صمد ،یح.، آقاجان ،یارکالئیمیصمد
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 ینامهفصل(. ریوپرورش شهرستان بابلسر و بهنمآموزش یاداره: یکارکنان )شاهد تجرب یشناختروان یو توانمندساز
 . 147-166 (،21)6. یآموزش تیرینو در مد یافتیره

 تیریمد. تهران دانشگاه کارکنان یتوانمندساز در یمعنو یرهبر نقش(. 1387. )س ،یاصفهان و.، ع ان،ینرگس.، م ،یائیض
 .67-86 (،1)1. یدولت

. یبراساس مدل معادالت ساختار یکارکنان: ابعاد و اعتبارسنج یشناختروان ی(. توانمندساز1384ب. ) ،یعبداله
 .37-63 (،1)11. یدر آموزش عال یزیرپژوهش و برنامه ینامهفصل

کارکنان فرش غرب.  یشغل تیرضا با یو خودکارآمد یشناختروان یتوانمندساز یرابطه یبررس(. 1392. )ف ،یعبد
 .رازیش ،راهکارها و هاچالش ت،یریمد یالمللنیب کنفرانس

 یکارکنان سازمان فرهنگ یرها شده( با خودکارآمد یتعامل ی)تحول یسبک رهبر یرابطه یبررس(. 1389. )ح ،یانیقد
 عالمه دانشگاه ،یتیو علوم ترب یشناسروان یارشد. دانشکده یکارشناس ینامهانیپاتهران.  یشهردار یهنر

 .یطباطبائ

کارکنان در  یشناختروان یتوانمندساز یانجینقش م نیی(. تب1394ا. ) ،یمیف.، و کر ،یریس.، اردالن، م.، نص ،یقنبر
 .487-514 (،2)13. یسازمان فرهنگ تیریمد یعلم یمجله. یسازمان یاثربخش و تعال تیریمد انیم یهرابط

بر ابراز وجود معلمان.  یو شادکام یتوانمندساز ،یخودکارآمد ری(. تأث1394ح. ) ،یم.، و عرب بافران ،یکجباف، م.، نقو
 .88-96 (،1)16. یکاربرد یشناسدانش و پژوهش در روان

 یساختار یتوانمندساز بر یشناختروان یسازتوانمند ریتأث یبررس(. 1394.)م ،یالهفتح و.، ع زاده،یبخش.، ا ج،یکردنائ
 .97-119(، 3)4. یمطالعات رفتار سازمان ینامهفصل(. پایسا مورد مطالعه: شرکت)

با  انیمرب یسبک رهبر نیب یرابطه(. 1396. )ج ،یسالم و. ا.، یقهفرخ دوستیم.، عل ،یفراهان یمحمدنور، م.، جالل
در ورزش.  یرفتار سازمان تیریمطالعات مد ینامهفصلبرتر استان هرمزگان.  گیل یهاستیبالیوال یخودکارآمد

4(3 ،)21-31. 

 یو توانمندساز یساختار سازمان انیم یرابطه یبررس(. 1393. )م باغبان، و.، م ،ی.، اخترهـ زاده،یناطق، ا.، مک
 یالمللنیکنفرانس بمشهد(.  یشهردار یو ادار یکارکنان معاونت مال ؛یمورد یکارکنان )مطالعه یشناختروان

 .رایو تختیپا پردازدهیا رانیمد یسسهمؤ تهران، وکار،کسب یتعال و توسعه

 یبررس» کارکنان(. بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی )ابعاد ساختاری( بر توانمندسازی 1389غ. ) دفر،ین.، و ام ،ینفر
 (،73)1389و توسعه.  ندیفرآ تیریمد ینامهفصل. »وزارت امور اقتصادی و دارایی یموردی: معاونت هزینه

63-82. 

 یهادانشکده رانیبا منابع قدرت در مد یرهبر یهاسبک نیب یرابطه یبررس(. 1383. )س ،ینوربخش، م.، و محمد
 .109-124(، 19)19حرکت.  یهینشر. یعلم ئتیه یاعضا دگاهیکشور از د یبدنتیترب

پخش  یکارکنان در شرکت مل یو توانمندساز یساختار سازمان نیب یرابطه یبررس(. 1389. )ا کاران،یسبز و.، ر ،یواعظ
 .153-178 (،3)2تحول.  تیریمد ینامهپژوهشمنطقه تهران.  -رانیا ینفت یهافراورده

کارکنان )مورد مطالعه:  یو خودکارآمد رانیمد یرهبر یهاسبک انیم یرابطه یبررس(. 1393. )م ،یبهروز و.، م دا،یهو
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سفیران سسه مؤ تهران، ت،یریمد یالمللنیب شیهماکارکنان سازمان صنعت، معدن و مخابرات شهرستان بوشهر(. 
 فرهنگی مبین.
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