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چکیده
روششناسی مورداستفاده در این مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی است .جامعهه ممهار ش شهامل ک یهه
مدیران مدارس ابتدایی شهر خرممباد در سال تحصی ی  69-69بود که تعداد منهها امها از زن و مهرد شهامل
 241نفر بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیر هدفمند برا انتخاب نفر اول و برا انتخاب سایر افراد از
فن گ وله برفی استفاده شد و بها توجهه بهه روش اشه اعش تعهداد افهراد مصا هشهونده  12نفهر تعیهین شهد.
مشارکتکنندگان  12نفر از مدیران مجرب و باسابقه مهدارس ممهوزشوپرورش اسهتان لرسهتان بودنهد .ابهاار
جمعمور اطالماتش مصا ه نیمه ساختاریافته بود و جهت تح یل دادهها از روش تح یهل محتهوا اسهتفاده
گردید .در تح یل یافتهها ابتدا با مرور و بازنگر متن مصا ههاش مفاهیا و م ارات معنیدار استخراج شهدند
در مر ه بعد از تجایهوتح یل و کدگذار ش یافتهها نشان داد که  1مؤلفه (موامل سهازمانی و موامهل فهرد )
بیشترین تأثیر را بر توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی شهر خرممباد دارد .بر این اساسش محقق بهر اسهاس
م انی نظر تحقیقش پیشینه توانمندساز و تجایه وتح یل اصل از مصا هش الگو توانمندساز را ارائهه
نمود.
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مقدمه
ازمنجاکه نیرو انسانی برخالف سایر منابع سازمانی بهمنوان صا ب مقل و هماهنگکننده
سایر موامل شناخته میشود و مهاترین مامل در افهاایش و کهاهش بههرهور سهازمان هسهتش
بنابراین از جایگاه ویژها

برخوردار بوده و باید توجه خاصی به من م ذول داشت ( Allah vardi,

2009:78ش  .)Sajadi & Farah Abadiبرا رفع این مشهکالت و چالشهها پهیش رو منهابع
انسانی از ق یل کم ود نیرو کار متعهد و ماهرش هرم تصمیاگیر ش مدم شناخت نیهاز کارکنهانش
ن هود برنامهه مناسهب ( )Hashemi & Pour Aminzad, 2011:4و فهراها موردن وعهعیتی
بهمنظور داکثر بهرهور سازمان از داناییش مهارتش تجربه و استعدادها افرادش بحث جدید با
منوان توانمندساز  2مطرح که بهسرمت به مهاترین و نویدبخشترین موعهوع هوزه مهدیریت
منابع انسانی ت دیلشده است ( .)Van, 2005توانمندساز فرایند توسهعه اسهتش فراینهد کهه
بامث افاایش توان کارکنان برا ل مشکل ارتقا بینش سیاسی و اجتمامی کارکنان میشهود
و منان را قادر می سازد تها موامهل محیطهی را شناسهایی کننهد و تحهت کنتهرل خهود درمورنهد.
( )Cartwright, 2002توانمندسهههاز مفهومینههها ر بههههغایت انسهههانی اسهههت .بنهههابراین در
سیاست گذار و راه ردها مم ی نا ر به من باید با تفکیک میهان ابهاار و غایهتش مصهادیقی را
هدفگذار کرد که بهغایت بهروز انسان و فع یت یافتن توانها فرد منجر شود .رابینها1ش در
مطالعات خود استراتژ ها تفویض اختیارش ره ر تحولیش تشویق به خود مدیریتی و.....را منجر
به توانمندساز کارکنان میداند(.)Robbins, 1999
به ود مموزشوپرورش بدون مدیریت صحیحش درسهت و توانمنهد امکانپهذیر نیسهت .به هود
شرایط کارش افاایش رعایت و ایمنی خاطر کارکنان و هماهنگ ساختن تالشها در شکلدهی به
امکانات و منابع موجود جهت تحقق اهداف و درنتیجه تقویت رو یه کارکنهان و ممهادگی بهرا
شکوفاییش خالقیت و نومور استعدادها بالقوه دانش مموزان ازجم ه و های مهدیران مهدارس
است ) .(Behrangi, 2008تحقیقهات زیهاد در خصهوا ناکارممهد ممهوزشوپرورش صهورت
گرفته استش موامل زیاد بامث ناکارممد نظام مموزشی میشهود ازجم هه ناکارممهد مهدیران
بهویژه در سطح ادارات مموزشوپرورش (اما از ستاد ش اسهتانی و منطقهها )ش مهدم پویهایی در
مدیریت مموزشگاهها بهویژه درزمینه ج ب مشارکت اولیا و مع مان بهرا اداره بهتهر مهدارسش
ناکارممد نظام کنترلش نظارت و ارزشیابی م می از برنامههاش طرحهاش روشهها و مم کردههاش کها
اثربخش بودن برنامه ها درسی موجودش به م ت م تنی ن ودن بر نتایج تحقیقهات م مهی و مهدم
1. Empowerment
2. Robbins
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انط اق بادانش و فناور روز ) .(Hajj Frosh, 2013از سو دیگهر مهدارس در ایرانشنسه ت بهه
سههایر سههازمانهاشدارا ویژگههیههها سههازمانی متفههاوتی )ازجم ههه تفههاوت در نقههش مههدیر
مدرسهشتدارکات و امکانهات در اختیارشسه ک ارزشهیابیهها و (مهیباشهند.درواقهع در ایرانشنگهاه
سازمانی ععیفی به مدارس وجود داشهته و تفاوتهها زیهاد بهین سهازمان مدرسهه بها سهایر
سازمانها وجهود دارد  .)Hajipour Abai, 2017( .بنهابرا ین ههر فراینهد کهه موجهب ارتقها
توانمند نیرو انسانی گرددش فرایند سرمایه افهاا اسهت کهه نتیجهه من بههطور مسهتقیا در
کیفیت و کمیت خدمات نمودار میشود .سازمانها مموزشی بهویژه مموزش ابتدایی و مهدیریت
من از اهمیت بسیار برخوردار استش زیرا مموزشوپرورش نهاد فراگیرش پویا و تأثیرگذار اسهت.
ماهیهههت فعالیتهههها و اههههداف من ارتقههها رو یهههه خالقیهههتش شهههکوفایی و بهههروز
استعدادهاو...هسهت (Document and charter of reforming the country's education
)system, 2003:76
در پژوهشی) Suri et al (2015که در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور انجام

دادندش دریافتندش کارکنانی که بیشتر مورد مایت سازمانی قرار گیرندش توانهایی کنتهرل تیییهرات
محیطی رادارنهد و تیییهرات مخت ه سهازمانی توانمندسهاز منهها را بهه دن هال دارد(2014) .
 Karimi et alدر پژوهشی که باهدف بررسی رابطه ساختار سازمانی و توانمندساز کارکنهان در
شرکت برق منطقه مبیک انجام دادندش دریافتند کهه بها اطمینهان  %69بهین سهاختار سهازمانی و
توانمندساز رابطه معنادار وجود دارد Fouladi (2014) .در پایاننامه خهود بها منهوان تهأثیر
موامل سازمانی بر مدیریت توانمندساز کارکنان بانک م ت نشانگر تأثیر مث ت و معنادار موامل
سازمانی بر رو توانمندساز کارکنان است Shaemi (2013) .در پژوهشی که انجام داد به ایهن
نتیجه رسید که رابطه معنادار بین توانمندساز بافرهنگ سهازمانی وجهود دارد .بها افهاایش
فرهنگسازمانی میاان توانمند شی ی رو به افاایش است Hosseini (2013) .در پژوهش خهود
با منوان بررسی موامل سازمانی مؤثر بر توانمندساز نیهرو انسهانی در معاونهت توسهعه وزارت
جهاد کشاورز نشان داد که بین توانمندساز کارکنان با موامل سازمانی رابطه معنادار وجود
دارد Giorian et al )2013) .در پژوهش خهود بها منهوان تهأثیر موامهل مهؤثر (درون سهازمان )
ساختار و رفتار بر توانمندساز کارکنان بانک کشاورز بهه ایهن نتیجهه رسهیدند کهه بهین
توانمندساز کارکنان با ک یه موامهل سهازمانی ارت هاع معنهادار وجهود دارد  .پهژوهش )(2004
 Abdullahiبا منوان طرا ی الگو توانمندساز کارشناسان ستاد وزارت م هوم ش تحقیقهات و
فناور به بررسی میاان تواناییها کارشناسان بهر اسهاس ابعهاد توانمندسهاز روانشهناختی ش
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مشخص کردن سازوکارها تواناساز و درنهایهت طرا هی الگهو توانمندسهاز روانشهناختی
برا کارکنان پرداخته است .
در پژوهش خود ( Miri et al )2010به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه دسترسهی بهه اطالمهات
بیشترین تأثیر را بر توانمندساز دارد  Buon & Lauler (2001) .توانمندساز را تنهها نهومی
راه رد در سهیا کردن هر چه بیشتر کارکنان در قدرت میدانند .در مدل توانمندسهاز بهاون و
الولر دسترسی به اطالمات نقشی مها در تصمیاگیر ایفا میکنهد .موسسهه گهائو)1222( 2بهه
نمایندگی از کمیته امور دولتی سنا ممریکها پژوهشهی را تحهت منهوان سهرمایه انسهانی ش
اقداماتی را که به توانمندساز کارکنان منجر گردیده ش اجرا کرد  .این موسسه نتیجهه مطالعهات
خود را در شش گام اساسی برا توانمندساز کارکنان ارائهه کهرد  .و معتقهد اسهت توجهه بهه
توانمندساز کارکنان و درگیر کردن منان در امور اجرایی ش تیییر را مسانتر مهیکنهد Thomas
& 1 Volthausروش ک ی را که کانگر و کاننگو در سال  2692ارائه کرده بودند بسط و گسترش
دادند و پیشنهاد کردند که توانمندساز بهتر است بهمناله سهاختار چندبعهد موردتوجهه
قرار گیرد  .این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود از توانمندسهاز کارکنهان بهه تح یهل ابعهاد
چهارگانه توانمندساز یعنی تأثیر ش انتخاب ش شایستگی و معنادار بودن پرداختهاند  .بر ط ق نظر
توماس و ولتهاوس سطوح باال چهار بعد توانمندساز باها ترکیب میشوند تا سطوح باالیی از
انرژ ش ابتکار ممهل ش انعطافپهذیر و پایهدار رفتارهها کهار ایجهاد شهود( Thomas and
 .) Volthaus, 1990:667مینده م تهها بهه توانهایی نظهام مموزشهی و توانمندسهاز مهدیران و
مع مان در تربیت فرزندان من کشور بسهتگی دارد .لهذا اولویهت اول بهرا افهاایش بههرهور در
مدرسهش توجه همهجان ه به توانمندساز مدیران و مع مان در مهدارس اسهت .مطالعهات صهورت
گرفته نشان می دهد که افراد توانمند سرمایه بارگی برا سازمان و مدیریت محسوب میشهوند.
زیرا منها خود راه ر و قابلاطمینان هستند و توانایی تطابق با تیییرات برونی و درونهی سهازمان
رادارندش پذیرا یادگیر هستند و از مشارکت در امور لذت میبرند.
نتههایج اصههل از اجههرا ایههن پههژوهش میتوانههد در تههدوین مههدلی جهههت کمههک بههه
توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی مورداستفاده قرار گیرد و لذا سؤاالتی که در ایهن پهژوهش
مطرح می شودش من است که :مدل توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی چگونه است؟ مؤلفهها
توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی کدماند ؟پیشینهها توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی
کدامند؟
2. Gao
3. Thomas and Volthaus
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روش
در این تحقیق بهمنظور دستیابی به الگویی جامع در رابطه با توانمندساز مدیران مدارس
ابتدایی از استراتژ کیفی نظریهپرداز پدیدارشناسی استفادهشده است .جامعه ممهار تحقیهق
شامل ک یه مدیران مدارس ابتدایی شهر خرممباد در سال تحصی ی  69-69بود که تعهداد منهها
اما از زن و مرد شامل  241نفر بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیر هدفمند برا انتخاب
نفر اول و برا انتخاب سایر افراد از فن گ وله برفی استفاده شد و معیار ورود افهراد بهه مطالعههش
سابقه مدیریتی منها بود .شرکتکنندگان در طول مطالعه اجهازه داشهتند کهه در صهورت مهدم
تمایل به همکار در پژوهش از مطالعه خارج شوند .جمعمور و تح یل دادهها درروش تحقیهق
کیفی بهصورت مداوم و هازمان بود .روش اص ی جمعمور دادههاش مصا ه نیمهه سهاختاریافته
بود و این امکان را برا شرکتکنندگان فراها میکند که تجربیات خود را در مورد پدیده تحت
بررسی بهطور کامهل توعهیح دهنهد .ق هل از شهروع مصها ه از شهرکتکنندگان جههت عه ط
مصا ه ها اجازه گرفته شد و هدف تحقیق برا من ها شرح داده شدش همچنین در مورد محرمانه
بودن اطالمات به منان اطمینان داده شد .ج سات مصا ه ابتدا با سؤاالت ک ی مغهاز و بهتهدریج
بر اساس تح یل داده ها با سؤاالت ژرف کاو و پیگیر ادامه مییافهت .طهول مهدت مصها ههها
انجامشده بین  42-49دقیقه بر اساس وص ه و تحمل شرکتکنندگان متییر بود .پس از انجهام
 29مصا ه ممیق و نیمه ساختاریافتهش اش اع 2نظر اصل شدش اما جههت اطمینهان بیشهتر
مصا هها تا  12نفر ادامه یافت .با توجه به اینکه ث ت فور دادهها در پژوهش کیفی الزمه کار
محققین استش متن مصها ه ها پهس از چنهدین بهار گهوش کهردن بهصهورت ک مهه بهه ک مهه
دستنویس شد تا تحت تجایه وتح یل قرار گیرد .در ایهن مطالعهه از روش تح یهل محتهوا بهرا
تح یل دادهها استفادهشده است که به ترتیب م ارتاند از کدگذار باز1ش کدگهذار محهور  3و
کدگذار گاینشی.4

1. Saturation
2. Open coding
3. Axial coding
4. Selective coding

 6ارائه مدل توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی

روایی و پایایی مطالعه اعر ریشه در چهار محهور (موثهق بهودن و امت هار (باورپهذیر )2ش
انتقالپذیر 1ش اطمینانپذیر  3و تائید پذیر ) داشت .برا دستیابی به هر یک از این معیارههاش
کارها زیر انجام گرفت.
اعتبار :صرف زمان کافی برا پژوهشش تائید فرایند پژوهش توسهط دو تهن از اسهتادان گهروه
م وم تربیتی دانشگاه لرستانش اطمینان از یکسانی دیدگاه کدگهذاران بها اسهتفاده از دو کدگهذار
دیگر برا کدگذار چند نمونه مصا ه.
انتقالپذیری :کسب نظهر و تائیهد چنهد مهدیر کهه در پهژوهش مشهارکت نداشهتند در مهورد
یافتهها پژوهش.
اطمینانپذیری :ث ت و ع ط تمامی جاییات پژوهش و یادداشهتبردار در تمهامی گامهها
کار.
تائید پذیری :مستندساز و فظ تمامی گام ها پژوهش و مستندات در فرایند پژوهش.

یافتهها
پرسش ک ی در این پژوهش من بود که مدل توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی چگونهه
است؟ برا جمعمور یافتهها کیفی مصا ه هدفمند با  12نفر از مدیران مجرب و باسابقه
مدارس ابتدایی شهر خرممباد صورت پذیرفت .دادهها بهدستممده از تجایهوتح یل مصها هها
پیرامون توانمندساز مدیران مدارس ابتدایی در  34کدباز  9مقوله ممهده و  1مقولهه محهور
(شامل موامل فرد و موامل سازمانی) جمعمور شد که در جدول  2نشان دادهشده است.

5. Credibility
5.Transferability
6. Dependability
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جدول شماره ( .)1مفاهیم ،مقوالت محور و مقوله انتخابی استخراجشده از دادههای کیفی
کدها محور

کدها باز (فراوانی)
ایجاد انگیاش در مدیران (2پ) دسترسی مسان بهه
اطالمههات سههازمانی موردنی هاز جهههت انجههام امههور ()24
بازخورد مم کرد ( )21امنیت شی ی ( )29مدم جابجایی
مکرر مدیر ( )29مموزش ( )29نظارت ()9

ویژگیها مدیریتی

مدم تمرکا قدرت در سطح سازمان مموزشهی ()24
انعطافپذیر سهاختار سهازمان ( )21سهادگی سهاختار
سههازمانی ()21ش دادن مزاد ممههل بههه مههدیران ()26ش
تفویض اختیار ()29ش مشارکت دادن مدیر در انجام بهتر
امور ()29ش تناسب مسئولیت و اختیار ()24

سهههههاختار
سازمانی
موامل سازمانی

وجود فضا مشارکت جویانه ( )22مایت از شأن
و منالت مدیر ( )29مگهاهی از اههداف و مأموریتهها
سازمان ( )21عابطه مدار و پرهیا از رابطه مدار در
انتصاب مدیر ( )24بهینهساز روشها و فرایندها ()21
توجه به منابع مالیش فیایکی و بودجه مدارس ()29
امکان دسترسی مسان مدیران به منابع و م اومات ()29
توجه به قوق و ماایها مهدیران ( )12دادن پهاداش و
قدردانی از مدیرانی ()29
قاطعیت ( )24صهداقت و صهمیمیت ( )21قاب یهت
انعطاف مدیر ( )21امتمادبهنفس ( )9ا ساس امتماد به
افراد ( )7داشتن رو یه نومور ( )9چالش پهذیر بهودن
( )4مشنایی با م ا روانشناسی ()3

کدها انتخابی

فرهنگ سازمان

منههابع مههاد و مههالی
سازمان

ویژگهههههههیهههههههها
روانشناختی
موامل فرد

دانایی و توانایی مدیر در انجام دادن و ای خهاا
( )21کسب مهارتها ره هر و روابهط انسهانی ()29
درک پیچیدگیها ازمان ()21
34

مهارتها
9

رفها
1
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مدل پیشنهادی تحقیق بر اساس دادههای کیفی

ویژگیها ساختار

موامل سازمانی

موامل اقتصاد

راه ردها مدیریتی
موامل فرهنگی

توانمندسازی

ویژگیها

رفها

موامل فرد

ویژگیها روانشناختی

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهشش برا جمعمور دادهها با  12نفر از مدیران مجرب مدارس ابتهدایی شههر
خرم مباد در جو کامالً دوستانه و با مشارکت فعال افرادش مصا ه نیمهه سهاختاریافته صهورت
گرفت .از تجایهوتح یل متن دستنوشته ها پیرامون توانمندساز دو مؤلفه مها اسهتخراج شهد.
مؤلفههایی که میتواند ک یه مقوالت و م ا ث را پوشش داده و نیا جن ه تح ی ی داشهته باشهد.
موامل سازمانی که خود برگرفته از چهار مفهوم راه ردها مدیریتیش ساختار سهازمانیش موامهل
اقتصههاد و محههیط فرهنگههی اسههت یکههی از موامههل مههؤثر بههر توانمندسههاز اسههت کههه تمههام
مشارکتکنندگان به من اشارهکردهاند .این یافته با تحقیقات
)Abtahi & Abbasi (2007( ،Fuladi (2014) ،Hosseini(2013) ،Giorian et al (2013
 Abdullahi (2004)،و ) Miri (2010هاراستا است .تمامی این پژوهشگران دریافتند کهه بهین

توانمندساز کارکنان با ک یه موامل سازمانی ارت اع معنهادار وجهود دارد و موامهل سهازمانی
موجب خودکار ممد یا قدرت شخصی میشود.
این بدان معناست که در مدارس ابتدایی شهر خرممباد باید به این مؤلفهها توجه الزم و کافی
شود تا مدیران به کارایی الزم دست یابند .ولی با توجه به گفتههها مصا هشهوندگان بهه ایهن
مؤلفهها در شهر خرممباد توجه الزم میشود اما کافی نیست .ریشه این مسهئ ه را میتهوان در
کم ود بودجه و اکا بودن جو س س ه مرات ی بر مدارس ایران نس ت داد که بهت ع من مموزشی
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برا ارتقا مدیران صورت نمیگیهرد و مهدیران خهود نقشهی در تعیهین اههدافش چشهاانداز و
مأموریت مدرسه تی در راستا پیش رد ا هداف مموزشی مدرسه و دانش مموزان ندارند .مدیران
م ام به رمایت دستورالعمل ها صادره از مدیران سطوح باال نظام مموزشی میباشهند .درواقهع
نومی ساختار سنتی با ویژگیهایی چون تمرکاش تقسیاکار شدیدش مدم انعطاف در برابر تیییهرات
محیطش کنترل محیط بر نظام مموزشی شهر خرم مباد اکا است که هر نوع پویایی را از مهدیران
میگیرد و منان انگیاه ا برا افاایش کارایی و توانمند خود ندارند .در ال اعرش مدم تمرکا
و میل به خودگردانی یکی از مشخصه ها اصه ی کارممهد مهدارس بهه شهمار میمیهد) Saki,
 .(2003:43بهطورک ی مدیریت مزاد ممل الزم را ندارند تا بها بررسهی شهرایط و امکانسهنجی
بتواند ایدهها و نومور ها خود و همکاران را بهکارگیرند .بها تکیههبر تجربههها نهاموفق نظهام
مموزشوپرورش ایران در انجام اقدامات اصال ی و نیا شواهد موجهودش سیاسهتگذار و اجهرا
طرحها و برنامهها معطوف به توسعه و به ود مدیریت مدرسه را میتوان ناموفق توصی کرد)
) (Hossein Gholizadeh, 2012از طرف دیگر استان لرستانش استان محرومهی اسهت و در ایهن
استان کمکها مردمی بسیار کا صورت میگیرد .با توجه به بیانهات مصا هشهوندگان بیشهتر
مدارس از تجهیاات و امکانات رفاهی بسیار کمی برخوردارند .همچنین به دلیهل کم هود بودجهه
بیشتر مدیران ازنظر مالی ا ساس نارعایتی دارند .همین امر بامهث کهاهش کهارایی در مهدیران
میشود .در شهرستان خرممباد اکثر فعالیتها بر اساس سیاست و رابطه انجام میشود .عهابطهها
در نظر گرفته نمیشود و بیشتر به رابطهها اهمیت میدهند .اکثر مدیران خود را رقیب یکهدیگر
میپندارند و با یکدیگر همکار نمیکنند و نظام مموزشی دارا فرهنگ امی و تقویتکننهده
نیسههت .بهها بررسههی فرهنههگ سههازمان میتههوان بههه م ههل کامیههابی و یهها شکسههت سههازمان پههی
برد).(Harrabadi Farahani, 2005
این مؤلفه نقطه قوتی را برا مموزشوپرورش و جامعه نشان میدهد .موامل سازمانی یکهی
از موامل شناختهشده درزمینه کسب موفقیت و مینده مموزشوپرورش است .اگهر سهازمان بهه
مشکالت کارکنان توجه کنندش در برابهر مسهائل و مشهکالت فهرد و سهازمانی از منهان مایهت
نمایندش انتقادات منها را بپذیرند و باالخره امی و پشهتی ان منهها باشهندش میتواننهد در منهها
نومی پشتگرمی و اطمینان را به وجود مورنهد و درنهایهت موجهب توانمندسهاز منهها شهوند.
بهطورک ی رفتار و اممال افراد تحت تأثیر نگرش و نوع تفکر فرد نس ت به خود و محیطش است.
درصورتیکه محیط سازمان بهگونها باشد که افراد خود را در من بههمنوان مناصهر ارزشهمند و
مها سازمانی ب ینند این نگرش منجر به به ود مم کرد و افاایش سطح سهازگار فهرد در درون
سازمان میشود.
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تعداد از مشارکت کنندگان ابراز کردندش افراد که داوط ب اخذ پسهت مهدیریت مهدارس
میشوندش باید انگیاه و مالقه به کار در مدرسه را داشهته باشهد و بایهد بها مهارتهها مهدیریت
مشنایی کافی داشته باشند و دانش کافی در تمام زمینهها و وزهها مموزشی را دارا باشند .این
مؤلفه شامل ویژگیها روانشناختی و مهارتها رفه ا مدیران است .ایهن یافتهه بها نتهایج
تحقیق ) Mansoori khah (2014که نشان داد بین ویژگیها شخصیتی و توانمندساز رابطه
معنادار وجود نداردش در تناقض اسهت و از طرفهی بها مطالعهات ) Arshadi (2016م تنهی بهر
اینکه بین ویژگی ها شخصیتی و توانمندساز رابطه وجود دارد هاراستا است .همچنین ایهن
یافته با نتایج تحقیقات ) Almasi (2013و پژوهش ) Karimi (2008که نشهان داد مهارتهها
مدیریتی مخصوصاً مهارت در برقرار روابهط انسهانی بیشهترین نقهش را در توانمندسهاز داردش
همسو است .با توجه به گفتهها مصا هشوندگان بهه ایهن نتیجهه میرسهیا کهه سهاختارها
سنتی اکا بر تعیین مدیران در شهر خرممباد بامث شده است که برخهی مهدیران انتخابشهده
بدون هیچگونه مزمون روانشناسی و مزمودن ها شخصیتی انتخاب شوند و فاقد االت رو هی و
جسمی مناسب مدیریت میباشند .اگر نوع شخصیت بها شهیل همخهوانی داشهته باشهد فهرد در
مم کرد سازمانی خود نیا موفقتر خواهد بود .بنابراین مدیرانی که دارا ویژگیها شخصهیتی
مدیریتی باشند در پست خود و افاایش کاراییش موفقتر هستند .از طرف دیگهر بهه دلیهل مهدم
انتخاب درست مدیرانش افراد باصال یت انتخاب نمیشوند و اکثراً فاقد مهارت رفها میباشند
بنابراین برا دستیابی به اهداف سازمانش توجه به ایهن موامهل عهرورت دارد .از طهرف سهازمان
مموزشوپرورش باید مموزش هایی برا مدیران صورت گیرد تا بتوانند به مهارتهها و دانهش روز
مگاهی یابند .کم ود بودجه مموزش دستگاهها اجرایی سازمان بهمنوان یکی از مهاترین موانهع
اسهت) .(Harrabadi Farahani, 2005بنهابراین مهدیرانی کهه دانهش رفهها بهاالیی دارنهدش
ازمنجاییکه ا ساس شایستگی و خود ارزشمند بیشتر بهمنوان یهک مضهو توانها سهازمانی
دارندش بامث اثربخشی بیشتر فعالیتهایشان میشود .بنا بر نتایج ایهن پهژوهش مؤلفهه موامهل
سازمانی بیشترین نقش را در توانمندساز مدیران شهر خرممباد دارد .امید است که نتهایج ایهن
تحقیق موردتوجه مسئوالن و مدیران مموزشوپرورش قرار گیرد.
پیشنهادها
بررسیها انجام شده در ایهن پهژوهش پیشهنهادهایی را بهرا برنامهه ریهاان و مسهئوالن
مموزش وپرورش دارد :با استفاده از اهرم اقتصاد از ق یل مسکنش امکانات رفاهیش برقرار ارت اع
مناسب بین جا کار و ق مدیریتش مرخصی تشهویقی بهرا مهدیران و همچنهین افهاایش
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امت ارات مدارس جهت تهأمین عهروریات مموزشهی و پرورشهی در مهدارس انگیهاه بیشهتر در
 جهت تشهویق نیروهها. از تعویض و جابجایی مکرر مدیران ج وگیر شود.مدیران ایجاد کنند
توانمند به ق ول پست مدیریت و استفاده کارممد و مؤثر از منها اختیارات بیشتر به منان واگذار
 بدون هیچگونه باندباز در سهازمان صهرفاً افهراد و یفهشهناس و افهراد موفهق بههمنوان.نمایند
.مدیران سامی معرفی شوند تا این امر بامث تشویق سایرین گردد
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