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رضا هویدا ،دانشيار دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
حسين سماواتيان ،استادیار دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
چکيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی مفهوم توانمندسازی روانشناختی و رابطه آن با سرمایه روانشناختی معلمان بود.
روش آماری پژوهش توصيفی– همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش ،کليه معلمان رسمی و تمام وقت مدارس ابتدایی
شهر اصفهان بودند که در سال تحصيلی  31-39مشغول به تدریس بوده و تعداد آنها  1284نفر بود .از این تعداد 188
نفر مطابق با روش تعيين حجم نمونه استيونز ( )1337و با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای متناسب با حجم
جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری در پژوهش حاضر پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر
و ميشرا ( )1334و پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران ( )1886بود .هر دو پرسشنامه به منظور روایی
محتوایی مورد بازنگری و تأیيد هفت نفر متخصص مدیریت قرار گرفت .پایایی پرسشنامهها نيز از طریق ضریب آلفای
کرونباخ برآورد گردید .نتایج پژوهش نشان داد که بين سرمایه روانشناختی و ابعاد آن (خودکارآمدی ،اميدواری،
انعطافپذیری و خوشبينی) و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد( .)p≥8/84همچنين ،نتایج تحليل رگرسيون نشان دادکه هر چند سرمایه روانشناختی در کل قادر به پيشبينی
توانمندسازی روانشناختی معلمان است؛ با وجود این ،از بين ابعاد سرمایه روانشناختی اميدواری  11/3درصد و
انعطافپذیری  9/7درصد از توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی را پيشبينی میکنند و ابعاد
خودکارآمدی و خوشبينی به تنهایی پيشبينیکننده توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی نيستند.
واژه های کليدی :سرمایه روانشناختی ،توانمندسازی روانشناختی ،معلمان مدارس ابتدایی.
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مقدمه
سازمان ها همواره با تحوالت و دگرگونی های بسياری روبرو هستند ،تغييرات وسيعی را تجربه
میکنند و در هر برهه از زمان ویژگی های مطابق با شرایط و نيازهای آن زمان را دارا هستند.
سازمان های امروزی با ویژگی هایی چون پویایی ،پيچيدگی ،ابهام و سنت گریزی شناخته می شود
که دائماً از محيط اطراف خود تاثير می پذیرند و تغيير را به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر
پذیرفته اند .در چنين شرایط پویا و پر تحولی ،سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای از حيات انسانی
باید خود را برای رویارویی با این تغيير و تحوالت عظيم آماده نمایند ،در غير اینصورت از گردونه
رقابتی خارج می شوند .موفقيت دراین گردونه رقابتی بر دوش مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه
سازمان یعنی نيروی انسانی می باشد ،این نيروی انسانی است که می تواند سازمان را به سوی رشد و
پيشرفت و یا سقوط و از هم پاشيدگی به پيش ببرد از این رو داشتن نيروی انسانی توانا وکارآمد،
بنياد ثروت ملی و از مهم ترین داراییهای هر سازمان به حساب می آید .سازمان ها اگر بخواهند در
این شرایط رقابتی ،پویا و پيچيده با موفقيت ادامه حيات بدهند ،نيازمند نيروی انسانی دانا و توانا
می باشند ،بدیهی است که کمتر نيروی انسانی تمام مهارتها ،توانایی ها و ویژگی های مورد نياز را
داراست.
از طرف دیگر یکی از دغدغههای مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ،گردآوری سرمایه
انسانی فرهيخته و خردورز می باشد که قادر به ایجاد تغير و تحوالت مثبت در سازمان های مربوط
باشند .پس تجهيز و آماده سازی منابع مزبور به منظور مواجه با تحوالت و زمينه سازی تغييرات مثبت
در سازمان ها از اهميت ویژه ای برخوردار می باشد .بسياری از اندیشمندان راه حل این مساله
(آمادهسازی منابع انسانی برای رویارویی با تحوالت و پيشرفت سازمان) را توانمند سازی 1نيروی
انسانی تشخيص دادهاند و تالش کردهاند زمينه الزم برای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند.
توانمند سازی فرایند قدرت بخشيدن به افراد می باشد تا حس اعتماد به نفس خویش را تقویت
نمایند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چيره شوند که منجر به بسيج انگيزه های درونی افراد
خواهد شد(وتن و کمرون .)1888 ،1توانمندسازی عبارت است از توسعه و گسترش قابليتها و
شایستگی های افراد به منظور نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان(نيازی و کارکنان نصرآبادی،
1- empoverment
2- Whetten & Kemron
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 .)1922توانمندسازی به این معناست که به افراد کمک شود تا احساس اعتماد به نفس خود را بهبود
بخشند ،بر ناتوانی و درماندگی خود چيره شوند و در افراد شور و شوق فعاليت ایجاد و انگيزه های
درونی آن ها را برای انجام دادن وظيفه بسيج نمود(اورعی یزدانی .)1921 ،توماس و ولتهوس

1

( )1338معتقدند که کارکنان توانمند در کنترل و انجام وظایف خود انعطاف پذیری بيشتری دارند و
در پاسخ به مسائل و فرصت ها وظایف جدید را شروع می کنند و موانع را بر طرف می سازند در
نتيجه در برخورد با مسائل و مشکالت انگيزش آن ها تقویت می شود .در یک مفهوم کلی
توانمندسازی به معنی دادن قدرت انجام کار به کارکنان می باشد باید دانست که توانمندسازی به
معنی بی نظمی و هرج و مرج و یا شانه خالی کردن مدیران از زیر بار مسئوليت نيست و فقط به
دادن اختيار به کارکنان محدود نمی شود ،بلکه باید موجب شود که کارکنان با فراگيری دانش،
مهارت و انگيزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند(ایرانزاده وبابایی.)1922 ،
توانمندسازی از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است از مهم ترین این دیدگاهها
توانمندسازی روانشناختی میباشد .توانمندسازی روانشناختی به عنوان انگيزش درونی شغلی
میباشد که شامل چهار بعد معنی داری ،تاثير گذاری ،شایستگی(اعتماد به نفس) و حق انتخاب
است .وتن وکمرون ( )1962براساس تحقيق ميشرا )1331(1بعد اعتماد را به ابعاد فوق اضافه کردند.
توانمندسازی روانشناختی کارکنان به معنای آزاد کردن نيروها ،قدرت درونی افراد و همچنين
فراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت ها برای شکوفایی استعداد ها ،توانایی ها و شایستگی
های کارکنان می باشد و در واقع شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل و سازمان می
شود(عبدالهی .)1921 ،کانگر و کانانگو )1322( 9اولين کسانی بودند که توانمندسازی را از دیدگاه
روانشناختی مورد بررسی قرار دادند و توانمندسازی روانشناختی را به عنوان توانایی یا افزایش
کارآمدی فردی در انجام وظایف شغلی می دانند.
مفهوم توانمندسازی در متون اسالمی نيز بارها مورد توجه قرار گرفته است در آیات و جریانات
تاریخی به خوبی روشن می شود که چگونه مدیر و رهبر می تواند توانایی تصميم گيری و وارد
شدن در امور خطير و به ظاهر غير ممکن را در زیردستان به وجود آورد .یکی از استراتژی هایی که

1- Thomas & Velthouse
2- Mishra
3- Conger & Kanaungo
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معموالً در سازمان ها از آن برای ایجاد اعتماد به نفس و شایستگی در کارکنان استفاده می شود "
تشویق" است .در متون اسالمی بر عواملی که می تواند موجب تشویق ،انگيزه و تحریک شود تاکيد
بسيار شده است همچنين آیات و احادیث متعددی مشاهده می شود که خداوند بندگانش را دعوت
به پذیرش مسئوليت و تکليف کرده ،در کنار آن ،آن ها را به انواع نعمت های مادی و معنوی نوید
داده است .همانگونه که خداوند در قرآن کریم می فرمایند ( مَن عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَکَرٍ أَو أُنثَی وَ هُوَ
مِنُ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُم أجرَهُم بِأ حسَنِ مَا کَانُوا یَعمَلُونَ) " هرکس عمل صالح کند ،در
حالی که مومن است  -خواه مرد باشد یا زن -به او حيات پاکيزه می بخشيم و پاداش آن ها را به
بهترین اعمالی که انجام می دادند خواهيم داد( ".مافی.)1938 ،
اندیشمندانی همچون توماس و ولتهوس توانمندسازی را به عنوان فرایند افزایش انگيزش درونی
وظایف محوله به کارکنان تعریف نمودند .آن ها وظایف دارای انگيزش درونی را با موثر بودن
وظایف ،شایستگی وظایف ،معناداری وظایف و حق انتخاب تعریف میکنند(رویکرد
روانشناختی) ،در قرآن کریم نيز به این موضوع اشاره شده است که هر کسی بر اساس ساختار
روحی خود فقط به انجام وظایفی بپردازد که متناسب با او باشد .قرآن کریم در این زمينه می فرماید
(قُل کُلُّ یَعمَلُ عَلَی شَاکِلَتِهِ) "بگو هرکس طبق روش (وخلق و خوی) خود عمل می کند( ".مافی،
.)1938
امروزه این موضوع که آیا توانمندسازی روانشناختی می تواند به وسيله ویژگی های شخصيتی
افراد توانمند پيش بينی شود ،توجه بسياری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است و اینکه
توانمندسازی برای چه افرادی با داشتن چه ویژگی های شخصيتی زمينه بيشتری برای ظهور خواهد
داشت .شناخت این ویژگی ها از چند نظر حائز اهميت می باشد یکی اینکه دیگران نيز می توانند
این ویژگی ها را در خود پرورش دهند و دیگر آنکه به مسئولين جامعه کمک می کند تا شرایط
الزم برای توانمندسازی نيروی انسانی را فراهم آورند.
در این زمينه می توان از مفهوم سرمایه روانشناختی یاد کرد که به تازگی وارد ادبيات رفتار
سازمانی شده است و ریشه در نهضت روانشناسی مثبت گرا دارد .قبل از ظهور این نهضت برای
ساليان متمادی روانشناسان بر ابعاد بيمارگونه عملکرد و رفتار بشر متمرکز بودند و کمتر ویژگی-
های مثبت انسان را مورد توجه قرار می دادند اما با ظهور روانشناسی مثبت گرا جنبشی در این زمينه
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به وقوع پيوست که با تمرکز بر جنبه های مثبت رفتاری در جستجوی رشد و توسعه فرد ،سازمان و
جامعه برآمد .هدف روانشناسی مثبت گرا شناسایی سازه ها و شيوه هایی است که در نهایت باعث
بهزیستی انسان میگردد و با تکيه بر نقاط قوت افراد به بهبود عملکرد فردی و سازمانی آن ها کمک
می کند (لوتانز و جنسن .)1881 ،1روانشناسی مثبت گرا ،جهت تسهيل رشد به مطالعه علمی تجارب
مثبت و ویژگی های فردی می پردازد تا چارچوبی مفهومی برای شادمانی بسازد( .دوک ورث،
استين و سليگمن.)1884 ،1
مفهوم روانشناسی مثبت گرا در متون اسالمی نيز مورد توجه قرار گرفته است ،بررسی آیات و
روایات گویای آن است که اغلب تاکيد ها بر خوبی ها ،درستی ها و نقاط قوت افراد است و ضعف
و کژی کمتر مد نظر می باشد ،همچنين خداوند در مقابل ضعف های بشر گذشت فراوان دارد و
بيشتر به نکات مثبت و درستی ها و راستی های او تکيه می کند که این خود تاکيدی بر مثبت نگری
در اسالم می باشد این نوع نگرش به انسان ها می فهماند که باید نسبت به دیگران و حتی خود دید
مثبتی داشته باشند ،خوبی های یکدیگر را بنگرند ،به زبان خوش با یکدیگر تکلم کنند و پيوسته به
دنبال کشف نقاط ضعف و سستی یکدیگر نباشند .در همين راستا رسول اکرم (ص) می فرمایند
گمان خود را نسبت به برادران دینی خود خوب کنيد که بدین وسيله به صفا و منائت طبع
میرسيد (حسن خانی  .)1931،این حدیث همچنين تاکيدی است بر داشتن روحيه خوش بينی که از
مولفه های سرمایه روانشناختی می باشد.
روانشناسی مثبتگرا مفاهيم زیادی را در برمیگيرد از جمله این مفاهيم مفهوم سرمایه
روانشناختی می باشد .سرمایه یکی از مفاهيم کليدی و مهم در عرصه مدیریت محسوب می شود
امروزه بسياری از پژوهشگران بر این باورند که سرمایه روانشناختی سازمان ها می تواند مزیت
رقابتی پایدار برای آنها فراهم کند .سرمایه روانشناختی عبارت است از صفات و توانمندیهای
مثبت در کارکنان ،مدیران و فضای کلی سازمان یا شرکت (آوولی9و لوتانز .)1884 ،لوتانز ،یوسف
و آووی )1887(1سرمایه روانشناختی را این گونه تعریف میکنند سرمایه روانشناختی یک
وضعيت توسعه ای مثبت روانشناختی با مشخصه های زیر می باشد:
1- Luthans & Jensen
2- Steen & Sligman & Dukworth
3- Avolio
4- Youssef & Avey
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 متعهد شدن وتالش الزم برای موفقيت در کارها و وظایف چالش برانگيز (خود کار آمدی) داشتن استناد مثبت درباره موفقيت های حال وآینده (خوش بينی) پایداری و در صورت لزوم تغيير مسير هدف برای دستيابی به موفقيت (اميدواری) پایداری هنگام مواجه با سختی ها و مشکالت برای دستيابی به موفقيت(انعطاف پذیری)از نظر لوتانز( )1886سرمایه روانشناختی سازه ای ترکيبی و به هم پيوسته است که چهار مولفه
ادراکی -شناختی یعنی خودکارآمدی ،اميدواری ،انعطاف پذیری و خوش بينی را در بر دارد،
خودکارآمدی به قضاوت فرد در مورد توانایی هایش در مورد انجام یک عمل مربوط می شود
(باندورا .)1882 ،1اميد یک حالت انگيزش مثبت با در نظر گرفتن اهداف روشن برای زندگی
است(بایلی و اسنایدر .) 181 ،1انعطاف پذیری به عنوان داشتن سازگاری مثبت در واکنش به شرایط
ناگوار تعریف می شود(والر )1881 ،9و خوش بينی به معنای داشتن انتظارات مثبت برای نتایج و
پيامدهاست (پيترسون .)1888 ،1این مولفه ها در یک فرایند تعاملی و ارزشيابانه ،به زندگی فرد معنا
بخشيده ،تالش فرد را برای تغيير موقعيت های فشار زا تداوم داده ،او را برای ورود به صحنه عمل
آماده نموده و مقاومت و سرسختی وی در تحقق اهداف را تضمين می کنند(پارکر 4وهمکاران،
.)1889
بوگلر و سومچ )1881( 7در مطالعه خود تحت عنوان " تاثير توانمندسازی بر تعهد سازمانی،
تعهد حرفهای و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس"  329معلم مدارس متوسطه را مورد مطالعه
قرار دادند و دریافتند که توانمندسازی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی ،حرفهای و رفتار
شهروندی معلمان دارد و توانمندسازی معلمان می تواند بهترین پيش بينی کننده تعهد سازمانی،
حرفه ای و رفتار شهروندی معلمان در نظر گرفته شود .چونگ و تنگ )1811( 6در پژوهش خود با
عنوان "سرمایه روانشناختی به عنوان متغير ميانجی ارتباط بين کار هيجانی و فرسودگی شغلی و
رضایت شغلی" معلمان مدارس چينی را مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که سرمایه روانشناختی
می تواند به عنوان یک تعدیل کننده ارتباط کار هيجانی و فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در نظر
1- Bandura
2- Baily & Snyder
3- Waller
4- Peterson
5- Parker
6- Bogler & Somech
7- Cheung & Tang
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گرفته شود ،همچنين نتایج این تحقيق نشان داد که زمانی که سرمایه روانشناختی باال بود ،ارتباط
منفی بين اقدامات سطحی و رضایت شغلی و ارتباط مثبت بين اقدامات عميق و رضایت شغلی وجود
دارد .شپيرا و تماچ )1811( 1در مقاله خود با عنوان" توانمندسازی روانشناختی به عنوان ميانجی
ارتباط بين برداشت معلمان از رهبری اصيل و رفتارهای مدنی" دریافتند که توانمندسازی
روانشناختی و هریک از مؤلفههایش دارای یک نقش واسطهای بين رهبری اصيل و رفتار شهروندی
سازمانی می باشند و می توانند بين رهبری اصيل و رفتار های مدنی معلمان رابطه برقرار کنند.
در این پژوهش رابطه بين سرمایه روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی معلمان مدارس
ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفته بدین منظور پژوهش دارای یک فرضيه اصلی و پنج فرضيه ویژه
بوده است.
فرضيه اصلی:
بين سرمایه روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.
فرضيات ویژه:
بين خودکارآمدی و توانمند سازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.
بين اميدواری و توانمند سازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.
بين انعطاف پذیری و توانمند سازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.
بين خوش بينی و توانمند سازی روانشناختی معلمان رابطه وجود دارد.
سرمایه روانشناختی قادر به پيش بينی توانمندسازی روانشناختی معلمان می باشد.
روش پژوهش
روش تحقيق در این پژوهش توصيفی از نوع همبستگی بوده .جامعه آماری پژوهش شامل کليه
معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان که در سال  39-31مشغول به فعاليت بوده می باشد که جمعاٌ
 1284نفر می باشند .که از این تعداد  188نفر به عنوان حجم نمونه مطابق با روش تعيين حجم نمونه
استيونز )1337( 1و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند .بدین
1- Shapira & Tsemach
2 - Stevens
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صورت که از هر طبقه (نواحی ششگانه آموزش و پرورش) متناسب با تعداد معلمان ،نمونه انتخاب
شد و برای رعایت سهم طبقات مختلف در نمونه کوشش شد ،نواحی دارای معلم بيشتر ،تعداد نمونه
باالتر و نواحی دارای معلم کمتر ،نمونه کمتری در پژوهش داشته باشند .در انجام پژوهش پژوهشگر
شخصا به مدارس مراجعه نمود و با رعایت اصل تصادفی بودن ،پرسشنامهها را بين معلمان توزیع
کرد .به منظور جمع آوری اطالعات در این پژوهش از دو پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و
همکاران ( )1886و پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و ميشرا ( )1334استفاده شده
است .روایی محتوایی دو پرسشنامه بعد از اجرای آزمایشی و بررسی و ارزیابی اساتيد و صاحب
نظران مورد تأیيد قرار گرفت .به منظور سنجش پایایی دو پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده گردید ،که آلفای کرونباخ توانمندسازی روانشناختی  8/21و آلفای کرونباخ سرمایه
روانشناختی  8/26محاسبه شد ،همچنين ضریب آلفای سرمایه روانشناختی خودکارآمدی ،8/62
اميدواری  ،8/21انعطاف پذیری  8/61و خوش بينی  8/29برآورد گردید.
یافتهها
جدول :1ضریب همبستگی مربوط به سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با توانمندسازی
معلمان مدارس ابتدایی

منبع

همبستگی

سطح معناداری

پيرسون
سرمایه روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی

8/141

8/881

خودکارآمدی و توانمندسازی روانشناختی

8/167

8/819

اميدواری و توانمندسازی روانشناختی

8/172

8/881

انعطاف پذیری و توانمندسازی روانشناختی

8/921

8/881

خوش بينی و توانمندسازی روانشناختی

8/122

8/882

بر اساس نتایج جدول 1رابطه بين سرمایه روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی (،)r=8/141
رابطه بين خودکارآمدی و توانمندسازی روانشناختی( ،)r=8/167رابطه بين اميدواری و
توانمندسازی روانشناختی ( ،)r=8/172رابطه بين انعطافپذیری و توانمندسازی روانشناختی
( )r=8/921و رابطه بين خوشبينی و توانمندسازی روانشناختی ( )r=8/122در سطح آلفای ()8/84
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معنادار است در نتيجه فرضيه کلی پژوهش تایيد می شود ( ،)p≥8/84می توان گفت بين سرمایه
روانشناختی و توانمندسازی روانشناختی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،همچنين فرضيه
ویژه اول تا چهارم پژوهش نيز تأیيد میگردد ( ،)p≥8/84بدین معنا که بين مولفه های سرمایه
روانشناختی (خودکارآمدی ،اميدواری ،انعطاف پذیری و خوش بينی) با توانمندسازی روانشناختی
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،یعنی هرچه سطح سرمایه روانشناختی و مولفه های آن
(خودکارآمدی ،اميدواری ،انعطاف پذیری و خوش بينی) افزایش یابد توانمندسازی روانشناختی
معلمان نيز افزایش خواهد یافت.
جدول  :1تحليل رگرسيون برای پيش بينی متغير توانمندسازی روانشناختی از طریق
متغير سرمایه روانشناختی

الگو

شاخصهای آماری
منبع تغييرات

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

همزمان

رگرسيون

1189/441

1

414/222

17/31

8/881

باقيمانده

7849/472

134

91/811

-

-

کل

2146/118

133

-

-

 = 0/258و R =0/508

همانطور که تحليل رگرسيون در جدول  1نشان میدهد ضریب تعيين  8/142میباشد .به عبارت
دیگر  8/142درصد تغييرات و واریانس مربوط به توانمندسازی روانشناختی به وسيله متغير سرمایه
روانشناختی قابل توضيح وتبيين می باشد.
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جدول  :9ضرایب استاندارد رگرسيون همزمان جهت پيش بينی توانمندسازی روانشناختی از طریق
متغير های خودکارآمدی ،اميدواری ،انعطاف پذیری و خوش بينی
الگو

شاخصهای آماری

ضریب

متغيرهای پژوهش

استاندارد بتا

مقدار ثابت
همزمان

t

سطح معناداری

4/343

8/881

خودکارآمدی

8/818

8/719

8/418

اميدواری

8/947

1/361

8/881

انعطاف پذیری

8/133

1/664

8/887

خوش بينی

8/811

8/764

8/481

با توجه به نتایج جدول  ،9در رابطه با فرضيه ویژه پنجم پژوهش می توان گفت که هر چند در
کل سرمایه روانشناختی پيش بينی کننده توانمندسازی روانشناختی می باشد با این حال با توجه به
مقدار معناداری مشاهده شده در سطح آلفای ( ،)8/84تنها بعد اميدواری و انعطاف پذیری قادر به
پيش بينی توانمندسازی روانشناختی معلمان می باشند( )p≥8/84و ابعاد خودکارآمدی و خوش
بينی هيچ یک به تنهایی قادر به پيش بينی توانمندسازی روانشناختی معلمان نمی باشند.
بحث و نتيجه گيری
توانمندسازی از موضوعات بسيار پرطرفدار ،مطلوب و خواستنی در هر سازمان و نهادی می باشد
به طوریکه هر فردی به عنوان عضوی از یک سازمان به شرط مساعد بودن شرایط و امکانات به
دنبال افزایش توانمندی های خویش می باشد ،همچنين مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش نيز به
دنبال فراهم کردن شرایط الزم جهت توانمندسازی معلمان می باشند و در صورت تحقق آن بسيار
خرسند می شوند ،به این دليل که رشد سازمان آموزش و پرورش و رضایت معلمان و دانش آموزان
را در پی خواهد داشت .همچنين سازمان آموزش و پرورش به شرط داشتن معلمان توانمند عملکرد
بهتری خواهد داشت و بهتر خواهد توانست خود را با تغييرات وفق دهد و از گردونه رقابتی جا نماند
بدیهی است که توجه به ویژگی ها و عواملی که می توانند منجر به توانمندسازی معلمان شوند
همواره مورد توجه بوده اند.
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سرمایه روانشناختی و مولفههای آن با توانمندسازی
روانشناختی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان رابطه مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش
سرمایه روانشناختی و مولفه های آن ميزان توانمندسازی روانشناختی معلمان نيز افزایش می یابد از
سوی دیگر نتایج نتایج تحليل رگرسيون نشان داد  8/142درصد تغييرات و واریانس مربوط به
توانمندسازی روانشناختی معلمان به وسيله ترکيبی از متغيرهای پيش بين یعنی خودکارآمدی،
اميدواری ،خوش بينی و انعطاف پذیری قابل توضيح وتبيين می باشد .با این وجود از بين مولفه های
سرمایه روانشناختی تنها مولفه اميدواری و انعطافپذیری قادر به پيش بينی توانمندسازی
روانشناختی معلمان می باشند و هيچ یک از دو مولفه خودکارآمدی و خوش بينی ،به تنهایی قادر
به پيش بينی توانمندسازی روانشناختی معلمان نمی باشند.
یافتهها در مورد این پژوهش با نتایج پژوهش های سایر محققان از جمله زعيمی پور (،)1929
وطنی ( ،)1922لوتانز و همکاران ( ،)1886اصغری و همکاران ( ،)1926اسپریتزر( ،)1334لوتانز و
یوسف ( )1886و توماس و ولتهوس ( )1338دارای وجه اشتراک می باشد .زعيمی پور ( )1929در
پژوهش خود نشان داد که می توان با تغيير رفتارهای مدیران منجر به افزایش توانمندسازی کارکنان
شد .در ارتباط با نتایج تحقيق حاضر می توان اذعان کرد یکی از تغييرات رفتارهای مدیران ،تغيير در
جهت بهرهگيری از سرمایه روانشناختی می باشد و مدیران می توانند با بهرهگيری از سرمایه
روانشناختی منجر به افزایش توانمندی روانشناختی معلمان خود شوند.
همچنين وطنی ( )1922مهم ترین عوامل تاثيرگذار در زمينه توانمندسازی منابع انسانی را
مهارت ،نگرش و شخصيت نيروی انسانی معرفی کرده است که مطابق با نتایج تحقيق حاضر و
همانطور که قبال اشاره شد سرمایه روانشناختی از ویژگیهای شخصيتی قابل اکتساب میباشد پس
سرمایه روانشناختی بر توانمندسازی روانشناختی معلمان موثر می باشد .این نتيجه می تواند این
تلویح را برای مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش به همراه داشته باشد که با شناسایی ویژگی های
شخصيتی معلمان می توانند از ابتدا معلمانی را به کار بگيرند که دارای احساس خودکارآمدی،
خوش بينی ،انعطاف پذیری و اميداوری هستند زیرا چنين ویژگیهایی می تواند زمينه های بيشتری
را جهت توانمندسازی آن ها در مسير شغلی فراهم نماید.
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یافتههای پژوهش حاضر میتواند همسو با نظریه لوتانز و همکاران ( )1886در نظر گرفته شود
مبنی براینکه مولفههای سرمایه روانشناختی دارای هم افزایی هستند و کل سرمایه روانشناختی از
مجموعه مؤلفه های خود( خودکارآمدی ،اميدواری ،انعطاف پذیری و خوش بينی) بيشتر است .این
نکته گویای این مطلب است که به کل سرمایه روانشناختی به صورت یکجا نگریسته شود و توجه
به تمام ابعاد آن در یک رویکرد جامع جهت افزایش توانمندسازی روانشناختی معلمان از موفقيت
بيشتری در زمينه تحقق توانمندسازی روانشناختی برخوردار است .همچنين اصغری و همکاران
( ) 1926در پژوهش خود نشان داد که بين توانمندسازی و رضایت شغلی و بين توانمندسازی و
خودکارآمدی معلمان رابطه مستقيم و معنادار وجود دارد.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای اسپریتزر( )1334در یک راستا می باشد ،اسپریتزر در بررسی
خود پيرامون توانمندسازی روانشناختی کارکنان به این نتيجه رسيد که اعتماد به نفس
(خودکارآمدی) ،دسترسی به اطالعات درباره اهداف سازمان ،عملکرد شغلی ،و رفتارهای نوآورانه
و خالقانه در کارکنان با توانمندسازی روانشناختی آنها رابطه مثبت و معنادار دارند .همچنين لوتانز
و یوسف ( )1886در نظریه خود تاثير اميدواری در محيط کار را به اثبات رساندهاند ،چنانکه در
تحقيق خود نشان دادند که بين اميدواری کارکنان و عملکرد فردی و سودآوری سازمان ارتباط
مستقيمی وجود دارد .همچنين توماس و ولتهوس ( )1338طی مطالعات خود دریافتند که کارکنان
توانمند سطوح باالتری از تمرکز ،ابتکار و انعطاف پذیری را دارا می باشند ،بدین معنا که تمرکز،
ابتکار و انعطاف پذیری نقش اساسی در توانمندسازی دارند و مسير توانمندسازی را هموارتر
می کنند .بهرهگيری معلمان از سرمایه روانشناختی یک عامل اساسی تاثير گذار بر پيامدهای کاری
مهم چون تعهد سازمانی ،خشنودی شغلی ،رفتار مدنی و تمایل به ترک کار میباشد .معلمان به مدد
سرمایه روانشناختی میتوانند برخورد مناسب تری را با همکاران خود ،مدیران و دانش آموزان
داشته باشند .این روابط با کيفيت باالتر دلبستگی عاطفی ،حسی از تعهد و مسئوليت پذیری را ایجاد
میکند ،بنابراین عملکرد را ارتقا می دهد و منجر به افزایش انگيزش شغلی و یا به عبارت دیگر
توانمندسازی روانشناختی میگردد.
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با توجه به یافته ها و بحث های نظری پيرامون پژوهش حاضر به مدیران و مسئوالن آموزش و
پرورش پيشنهاد می شود که با بهره گيری و استقبال از نظرات و تجربيات معلمان در امور و مسائل
مختلف ،اعتماد به نفس و خودکار آمدی معلمان را افزایش دهند ،با تقدیر و تجليل از موفقيتهای
شغلی معلمان (هر چند کوچک) احساس اميدواری آنان را تقویت کنند ،با تشویق معلمان به استفاده
از روش های کاری مختلف و استقبال از نظرات دیگر همکاران در این زمينه ،انعطافپذیری معلمان
را افزایش دهند و با ترسيم آیندهای بهتر و یادآور شدن جنبههای مثبت شغل معلمی احساس خوش
بينی معلمان را تقویت کنند و بعد از آن نظارهگر نتایج شگفتانگيز این اقدامات در زمينه
توانمندسازی روانشناختی معلمان باشند.
بدین معنا که با افزایش و تقویت سرمایه روانشناختی و ابعاد آن توانمندسازی روانشناختی
معلمان نيز افزایش می یابد که این امر با باال رفتن اعتماد متقابل بين معلمان ،افزایش احساس
معناداری و مهم بودن معلمان در محيط کاری ،افزایش حس خودمختاری و استقالل معلمان در
ارتباط با مسائل مربوطه ،افزایش احساس شایستگی معلمان در انجام امور و افزایش حس موثر بودن
معلمان در تصميم گيری ها همراه است .البته باید توجه داشت که سرمایه روانشناختی تنها عامل
موثر بر توانمندسازی نمی باشد بلکه عوامل موثر دیگری نيز وجود دارند.
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