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ي ها چالشي جدي براي پاسخگويي به ازين شيپدر دنياي امروز، تحول در نظام آموزش و پرورش، 
به . شود يمعلمي، فلسفي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و اخالقي در كشورهاي پيشرفته محسوب 

ي آموزش و ها نظامي در سطح جهاني براي بهبود و اصالح مداوم ا گستردهي ها تالشهمين سبب، 
تحوالت و تغييرات بنيادي در يك  ساز نهيزمنهاد آموزش و پرورش كه . پرورش در حال انجام است

؛ رديگ يم، خود بيش از هر نهاد ديگري، تحت تأثير اين تحوالت و تغييرات قرار ديآ يم حساب بهامعه ج
ي در اهداف و ا جامعهتحوالت علمي، اجتماعي و اقتصادي در هر  تبع بهبه همين سبب ضروري است تا 

سرماية اصلي  منابع انساني مدرسه، .ي نظام آموزش و پرورشي تغييرات الزم صورت پذيردها برنامه
سهولت قابل  بديهي است كه منابع انساني منبع اليزال و جاويدان است كه نه تنها به). 8(مدرسه هستند 

ي است كه در صورت مديريت صحيح، زمينة بالندگي مديريت را فراهم ا دهيپددسترسي است، بلكه 
ي دارد و ا ژهيوتغييرات، اهميت  ي منابع مزبور براي مواجهه باساز آمادهرو تجهيز و  ازاين. خواهد كرد

در ابعاد  ها انسانبا هر نوع مأموريتي بايد بيشترين سرمايه، وقت و برنامه را به پرورش  ها سازمانكلية 
 ).5(مختلف اختصاص دهند 

. دشو يمتوانمندسازي يكي از ابزار سودمند ارتقاي كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي 
خودكارامدي، خودتعييني، معناداري، ( 1يشناخت رواند با استفاده از ابعاد توانمندسازي كاركنان توانمن

ي طاليي در ها فرصتقادر خواهند بود سازمان را از بحران نجات دهند و با ايجاد ) و اعتماد ريتأث
تا  سازد يمتوانمندسازي كاركنان را قادر ). 7(، تعهد و وفاداري خود را به سازمان نشان دهند وكار كسب

 تواند يمرو  ازاين. ي بيشتري برخوردار باشندريپذ انعطافدر مواجهه با مشكالت و تهديدها، از مقاومت و 
ي كاركنان جلوگيري كند و بذر اميد را در شرايط بحراني، در دل آنان ريپذ بيآسمنبعي از  عنوان به

 . بكارد

يك راهكار نيروي انساني،  عنوان بهمندسازي ي اخير توانها سالمعتقد است كه در ) 2000( 2ساالزار
به همين سبب . شود ي و خشنودي بيشتر كاركنان در محيط كار استفاده ميور بهرهبراي خلق كارامدي، 

در ايران به گمان ). 29( شود يمچالش مديران در عصر حاضر ياد  نيتر مهم عنوان بهتوانمندسازي  از
و  برد يمي رنج ور بهرهيي و كاراآموزش و پرورش از كاهش و كارشناسان، نظام  نظران صاحببرخي 
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توانمندسازي يك راهكار مهم براي  كه يدرحال. خورد يمكمتر به چشم  مند نظامي توانمندسازي ها برنامه
  ).6(تطابق با روند تغييرات محيط داخلي و خارجي سازمان آموزش و پرورش است  منظور بهتوسعه، 

علت عدم تعهد كاركنانشان نسبت به  ي هنگفتي را بهها نهيهز ها سازمانه با توجه با اينكه امروز
ي ناشي از ها نهيهزو همچنين  آنهاي مربوط به ترك خدمت كاركنان، غيبت ها نهيهزمانند (سازمان 

نظر  ، بهشوند يمناخواسته متحمل  طور به، ...)كارمنديابي، جذب و آموزش مجدد نيروهاي جديد و 
، با توجه به فراهم كردن ها سازماني و افزايش ميزان آن در شناخت رواند توانمندي كه وجو رسد يم
بر تعهد  تواند يمو  شود يم ي مناسب، به مزايايي هم براي افراد و هم براي سازمان منجرها نهيزم

 . بگذارد ريتأثسازماني كاركنان 

ارتباط مثبت و ) 2009( 1چو بوگلر و سوم) 1388(، موغلي و همكاران )1389(ابيلي و ناستي 
توانمندسازي ). 12،8،1(ي و تعهد سازماني معلمان يافتند شناخت روانمعناداري ميان توانمندسازي 

، در بروز و ارتقاي رفتار شهروندي سازماني شود يمشناختي كه در اصطالح، انگيزش دروني تعريف  روان
ي بر شناخت روانبه بررسي نقش توانمندسازي  )2011( 2ي دارد، به شكلي كه كيما كننده نييتعنيز نقش 

ي ورزشي هندبال پرداختند و ارتباط مثبت توانمندسازي ها ميترفتار شهروندي سازماني در 
شناختي، احساس  توانمندسازي روان). 22(ي و رفتار شهروندي سازماني را تأييد كردند شناخت روان

و با نتايج كاري گوناگون مثل رضايت شغلي، تعهد  دهد يمخودكارامدي ميان اعضاي سازمان را افزايش 
در اين پژوهش ابعاد تعهد سازماني . سازماني و عملكرد شغلي و رفتار شهروندي سازماني مرتبط است

كه شامل تعهد عاطفي، تعهد مداوم و  اند شدهي تعهد سازماني در نظر گرفته ريگ اندازهآلن و مير براي 
 .تعهد هنجاري است

ة تعهد سازماني پيوند بين فرد و سازمان و در گان سهمعتقدند وجه مشترك ابعاد ) 1997(آلن و مير  
يي كه به اهميت نقش منابع انساني در ها سازمانآن دسته از ). 9(نتيجه كاهش ترك سازمان است 

 ، بنابراين منابع مهم ودانند يم، ارزش نيروي كار متعهد در صحنه را اند بردهي پي ور بهرهبهبود 
كه كاركنان بتوانند با حداكثر توان خود در  كنند يمي فراوان از مديريت را صرف ايجاد محيطي ها يانرژ

اگرچه نويسندگان و محققان بسياري بر نقش كليدي و محوري تعهد . بهبود عملكرد سهيم باشند
ما معدود مطالعات ، ا)21،19،14،13،11( اند كرده ديتأكسازماني در ارتقا و حفظ عملكرد نيروي انساني 
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را مورد  1علمي در عرصة ورزش هستند كه رابطة تأثير و تأثري توانمندسازي كاركنان با تعهد سازماني
بررسي كردند كه آيا برداشت و ادراك ) 2007( 2در تحقيق ديگري ليا و چيا. بررسي و كاوش قرار دهند
؟ نتايج نشان داد در صورت افزايش ي براي تعهد سازماني استا نهيزم شيپاز توانمندي محيط كار، 

نشان داد كه توانمندسازي با  ها افتهي. ابدي يمبرداشت از توانمندي محيط كار، تعهد سازماني نيز توسعه 
 ). 23(ي دارد تر يغنتعهد عاطفي به نسبت تعهد مستمر ارتباط 

ي شناخت روانزي و توانمندسا 4طرح مجدد شغلي ريتأث«با عنوان ) 2008( 3ة چن و چينگمطالعدر 
توانمندسازي  نيمعنادار بنتايج نشان از وجود ارتباط مثبت » ي متغيرها طيمحبر تعهد سازماني در 

احساس معناداري، مؤثر (كاركنان و تعهدشان داشت؛ به شكلي كه سه بعد از پنج بعد توانمندسازي 
  ).18(د هر كدام تأثير مثبت معناداري بر تعهد سازماني دار) بودن، خودمختاري

داوطلبانه و اختياري، فراتر از وظايف رسمي و از پيش  طور بهمدارس اثربخش، معلماني دارند كه 
امروزه اين . كنند و براي موفقيت و اثربخشي مدرسه از هيچ تالشي فروگذار نيستند شده، رفتار مي تدوين

ي ا حوزهسال گذشته به  25ل طي اين رفتارها حداق). 27( نامند يم 5رفتارها را رفتار شهروندي سازماني
ي اخير محافل ها سالدر نتيجه در . اند شدهگسترده و وسيع در تحقيقات مديريتي و سازماني تبديل 

علمي و تحقيقاتي ضمن توجه به مفهوم رفتار شهروندي سازماني، تأكيد فراواني بر اهميت تأثير آن بر 
يكي از ). 25( اند پرداختهآن  ليوتحل هيتجزي به اعمال و رفتار نيروي انساني داشته و محققان زياد

 تواند يممتغير امروزي شناسايي عواملي است كه  شدت بهدر دنياي متحول و  ها سازمانمشكالت اصلي 
 . ي نوظهور در زمينة رفتار سازماني است، تأثير بگذاردها دهيپددر بروز رفتار شهروندي سازماني كه يكي از 

ي شناخت روانارتباط فرهنگ سازماني دانشگاه، توانمندسازي «يقي با عنوان در تحق) 2011( 6زيانگ
دريافت كه هم فرهنگ سازماني دانشگاه و هم توانمندسازي » آنهااساتيد و رفتار شهروندي سازماني 

شمار  كنندة ميزان بروز رفتار شهروندي سازماني استادان در دانشگاه به ينيب شيپي استادان، شناخت روان
نيز در پژوهشي رضايت شغلي و تعهد ) 1390(ي آباد نيز). 30(و تأثير بسزايي بر آن دارند  روند يم

كنندة ميزان بروز رفتار شهروندي سازماني بررسي كرد و ارتباط  ينيب شيپ عنوان بهسازماني معلمان را 
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ي ا حرفهتدريس  ).6(د مثبت و معنادار تعهد سازماني با ميزان بروز رفتار شهروندي سازماني را تأييد كر
ي شخصي معلم براي ها هيسرماي گذار هيسرمادر  منتها يبتدريس يك اشتياق . پيچيده و ظريف است

بنابراين الزم است بسياري از رفتارهاي معلمان خارج از محدودة رسمي . است آموز دانشيادگيري 
و  نيتر عمدهني بر اثربخشي سازمان، تأثير شگرف رفتار شهروندي سازما. وظايف و فراتر از آن انجام گيرد

بديهي است اين ). 20،19،17،16،15( رود يمشمار  توجيه دربارة اهميت آن به نيتر يمنطقو  نيتر مهم
از تعريف رفتار شهروندي سازماني چنين استنباط  عالوه به. نيز سنديت و روايي دارد توجيه براي مدارس

ي گوناگون دربارة ها برداشتبا وجود ). 31،27(واهد بودكه اين متغير در نهايت اثربخش خ شود يم
 ها شاخص نيتر مهميكي از  عنوان بهي اثربخشي مدارس، در مورد متغير پيشرفت تحصيلي، ها شاخص

در رسالة دورة دكتري خود دريافت كه ميان ) 2004( 1كه يوريزطور همان). 17(اتفاق نظر وجود دارد 
OCB ان در دروس رياضيات و زبان انگليسي، رابطة معنادار وجود داردآموز معلمان و عملكرد دانش . 

نيز در پژوهشي در مدارس دريافت كه رابطة مثبت معناداري بين ابعاد رفتار ) 2010( 2اپالتكا
تمامي اين شواهد نقش و اهميت ). 26(آموزان وجود دارد  شهروندي سازماني معلمان با عملكرد دانش

عوامل انساني، عامل پوياي مدرسه . دهد يمزماني معلمان را در مدارس نشان شگرف رفتار شهروندي سا
آموزان امروز، مديران و گردانندگان جامعة فردا، سالمت جامعة ايران  كه دانش آنجااز . شوند يممحسوب 

 ي آينده هستند، به وجود معلمان تربيت بدني نياز است تاها كيالمپو نيرومندي قهرمانان پهلوان منش 
ي، مردانگي و فضيلت شهروندي به شناس فهيوظي رفتاري چون تعهد، فداكاري، ها يژگيوبا برخورداري از 

رو با توجه به عدم شناخت كافي از  ازاين. رشد مداوم تربيت بدني در آموزش و پرورش كمك كنند
زمينة  ي در مدارس ايران و همچنين نبود دانش كافي درشناخت روانوضعيت موجود توانمندسازي 

كه انجام چنين پژوهشي از  رسد يمنظر  ارتباط بين آن با تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني، به
  . اهميت خاصي برخوردار است

 

  تحقيق روش
  . ي اطالعات، يك مطالعة همبستگي استآور جمعپژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و به لحاظ روش 
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  جامعة آماري و نمونه
متوسطة دولتي مدارس شاغل به خدمت در تربيت بدني  زن و مرد كلية معلمانتحقيق را  جامعة آماري

براساس آمار دفتر  .دهد تشكيل مي1390- 91ايران در سال تحصيلي سراسر كشور  دخترانه و پسرانة
-91تحصيلي  آمار و بودجة وزارت آموزش و پرورش تعداد معلمان تربيت بدني مقطع متوسطه در سال

 .بوده است يا چندمرحلهتصادفي اي  خوشه صورت بهي ريگ نمونهشيوة . نفر بودند 10450، 1390
استقرار  براساسي كشور ها استانرو ابتدا  نفر باشد، ازاين 300جدول مورگان نمونة آماري بايد  براساس

از هر منطقة  آنگاهجغرافيايي به پنج منطقة شمال، جنوب، مركز، غرب و شرق تقسيم شدند و 
ي مازندران و اردبيل، از ها استاناز منطقة شمال : تصادفي انتخاب شدند صورت بهرافيايي دو استان جغ

ي خراسان رضوي و ها استاني چهارمحال و بختياري و كرمانشاه، از منطقة شرق ها استانمنطقة غرب 
بعد . و اصفهان ي تهرانها استاني خوزستان و فارس و از منطقة مركز ها استانكرمان، از منطقة جنوب 

از هر . از آن نيز با تقسيم استان به سه منطقة شمال، جنوب و مركز از هر منطقه يك شهر انتخاب شد
 تيتربتسهيم به نسبت جمعيت معلمان  صورت بهبه شكل گزينش تصادفي و  شده انتخابشهر و منطقة 

  .يق مشخص شدندنمونة آماري اين تحق عنوان بهنفر معلم  330بدني آن استان در مجموع 
  يريگ اندازهابزار 

ي فردي چون ها يژگيوساختة  ي اطالعات فردي از پرسشنامة محققآور جمعمنظور  در اين پژوهش به
سن، جنسيت، سطح تحصيالت، سابقه، نوع استخدامي و محل خدمت و براي سنجش توانمندسازي 

 دار امعند كه به سنجش ابعاد احساس استفاده ش) 1996(1شناختي از پرسشنامة استاندارد اسپريتزر روان
 18بودن، احساس شايستگي يا خودكارامدي، احساس خودتعييني، احساس تأثير و اعتماد در قالب 

ماير و آلن ) 2OCQ(ة تعهد سازماني پرسشناممنظور سنجش تعهد سازماني از  به. پردازد يم سؤال
به  يا هنجاري تكليفيتعهد  مستمر و ، تعهدتعهد عاطفياستفاده شد كه در قالب سه بعد ) 1993(

رفتار شهروندي سازماني از پرسشنامة رفتار شهروندي براي سنجش  تينهاو در  پردازد يمسنجش تعهد 
ي، نوعدوستي، ادب شناس فهيوظپنج بعد  براساسگويه  15، استفاده شد كه شامل )16(سازماني معلمان 

آن توسط ) 16( مؤلفانرسشنامه پس از كسب اجازه از اين پ. و مهرباني، جوانمردي و فضيلت مدني بود

                                                           
1 . Spreitzer 
2 . Organizational  commitment questionnaire 
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جديدترين نسخة اصالحي به فارسي ترجمه شده و روايي آن توسط  براساسو ) 1388(ي آباد نيز
  . اعالم شده است 94/0، )1388(ي آباد نيزاستادان تأييد شده و پايايي آن توسط 

كردن ابهامات احتمالي، مطالعة ، تشخيص و برطرف ها پرسشنامهبراي تعيين روايي و پايايي 
ي آور جمعنفر از معلمان تربيت بدني مناطق مختلف تهران توزيع و  50پرسشنامة نهايي بين  مقدماتي

و با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ، ضريب ثبات  ها پرسشنامهي حاصل از ها دادهپس از استخراج . شد
، α= 84/0ي، شناخت رواننباخ پرسشنامة توانمندسازي ضريب آلفاي كرو. محاسبه شد ها پرسشنامهدروني 

ة پايايي باالي دهند نشانآمد كه  دست به α= 83/0و رفتار شهروندي سازماني  α= 87/0تعهد سازماني، 
و اطمينان محقق از نتيجة مطالعة راهنما،  ها پرسشنامهبا توجه به پايايي باالي . بود ها پرسشنامهاين 

  .آمده است 1نتايج تحليل عاملي تأييدي در جدول . نهايي آماده شدپرسشنامه براي اجراي 
 

 ي برازندگي تحليل عاملي تأييدي متغيرهاي اصليها مشخصه. 1جدول 

  متغيرها                                             
  مشخصه

توانمندسازي 
  يشناخت روان

تعهد 
  سازماني

رفتار شهروندي 
  سازماني

  x2/df( 77/2 45/2  83/2(ه درجة آزادينسبت مجذور خي ب
  RMSEA( 067/0 062/0  069/0(واريانس خطاي تقريب برآوردجذر 

  AGFI( 91/0 90/0  92/0(ة نيكويي برازشافتيليتعدشاخص 

  GFI(  93/0  94/0  96/0(نيكويي برازش  شاخص
 

 3ه مقدار آن كمتر از فاقد يك معيار ثابت براي مدل قابل قبول است، ولي بهتر است ك  x2/dfنسبت
يي كه داراي برازندگي خيلي خوب هستند، مساوي يا كمتر از ها مدلبراي  1RMSEAمقدار  ) .6(باشد
و GFI 2مقدار . ة خطاي معقول در جامعه استدهند نشان 08/0تا  05/0است و مقادير باالي  05/0

3AGFI  ي ها مشخصهبا توجه به ). 6(است 9/0از  تر بزرگي داراي برازندگي خوب مساوي يا ها مدلبراي
قابليت (ي فني ها يژگيوداراي  ها دادهشده، ابزار گردآوري  برازندگي و ضرايب آلفاي كرونباخ گزارش

  . در سطح بسيار خوبي هستند) اعتماد و اعتبار

                                                           
1 . Root mean square error of approximation 
2 . Goodness of fit index 
3 . Adjusted goodness of fit index 
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 ي آماريها روش

ي بند طبقهبراي (ي آمار توصيفي ها وهيشآمده با استفاده از  دست در تحقيق حاضر، اطالعات به
، درصدها، ها يفراواني پراكندگي از جدول ها شاخصو محاسبة  ها يفراوانخام، محاسبة  هاي نمره

براي تعيين توزيع طبيعي متغيرها از آزمون كولموگروف (و آمار استنباطي ) ميانگين، انحراف معيار
از رگرسيون بر متغير مالك  نيب شيپي سهم و نقش متغير نيب شيپاسميرنوف، همچنين براي 

 افزار نرمروابط علي از  مدلسازيي تكميلي از روش تحليل مسير براي ها ليتحلچندمتغيري و در راستاي 
  .شده است ليوتحل هيتجز) استفاده شد 2/9ليزرل 

 

  تحقيق هاي يافته
  .آمده است 2شناختي افراد مورد بررسي در جدول  ي جمعيتها يژگيواطالعات مربوط به 

 دهندگان پاسخفردي  هاي ويژگيوصيفي آمار ت. 2جدول 

نمونة 
 آماري

 
 

 سازمان

( سن سطح تحصيالت جنسيت
M

± 
S

D
(  

مت  
خد

قة 
ساب

 )
M

±
 S

D
(  

 
 نوع استخدامي

مي
خدا

ست
 ا

داد
 تع

صد
 در

س
جن

 

داد
 تع

صد
 در

الت
صي

تح
 

داد
 تع

صد
 در

معلمان 
تربيت 
بدني 

مدارس 
متوسطة 
 ايران

5/48 160 زن 6/0 2 ديپلم   

86/6±
83/

36  

45/7±
12  

رسمي 
 56 185 قطعي

5/51 170 مرد  

پلميد فوق  67 3/20  
رسمي 
7/12 42 آزمايشي  

8/51 171 ليسانس 7/19 65 قراردادي   

سانسيل فوق 6/11 38  سيالتدر حق 27 89  3/0 1 دكتري   
  

ي در كل نمونة تحت اختشن روان، ميانگين امتيازات و انحراف معيار توانمندسازي 3مطابق جدول 
ي معناداري، خودكارامدي، ها مؤلفهة خودتعييني نسبت به و مؤلفبود  61/0و  63/2ترتيب  بررسي به

و اعتماد وضعيت بهتري دارد و ميانگين امتيازها و انحراف معيار تعهد سازماني در كل نمونة تحت  ريتأث
ي تعهد ها مؤلفهؤلفة تعهد عاطفي نسبت به بود و مشخص شد كه م 53/0و  89/2ترتيب برابر  بررسي به

همچنين ميانگين امتيازات و انحراف معيار رفتار شهروندي . مستمر و تعهد هنجاري وضعيت بهتري دارد
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ي ها مؤلفهمؤلفة جوانمردي نسبت به . بود 58/0و  60/2ترتيب  سازماني در كل نمونة تحت بررسي به
  .ي وضعيت بهتري داشتسشنا فهيوظنوعدوستي، فضيلت مدني، ادب و 

 
  توصيف آماري متغيرهاي اصلي تحقيق در كل نمونة تحقيق. 3جدول 

شاخص                             
رهايمتغ  

نيانگيم اريمع انحراف   

  77/0 58/2 معناداري
  58/0 89/2 خودكارامدي
  60/0 95/2 خودتعييني

  66/0 27/2 تأثير
  80/0 44/2 اعتماد

  61/0 63/2 يشناختروانتوانمندسازي
  68/0 99/2 تعهد عاطفي
  63/0 93/2 تعهد مستمر

  64/0 74/2 تعهد هنجاري
  53/0 89/2 تعهد سازماني

  69/0 83/2 نوعدوستي
  62/0 95/2 جوانمردي

  68/0 21/2 فضيلت مدني
  58/0 58/2 ادب و نزاكت

  54/0 42/2 يشناسفهيوظ
  58/0 60/2 رفتار شهروندي سازماني

 

ي سازماني از روي ابعاد توانمندسازي رفتار شهروندي نيب شيپمعادلة رگرسيوني . 4 جدول
  يشناخت روان

 رگرسيون

 گام به گام

 ضريب معياري ياريرمعيغضرايب 
t P 

 همبستگي

 B Sd.Er Beta يا هيسهم

)a (000/0  23/16  16/0 94/2 مبدأعرض از   
  33/0 000/0  29/5 32/0 05/0 27/0 خودكارامدي
  23/0 000/0  53/3 22/0 06/0 22/0 خودتعييني

  16/0  000/0  20/2 15/0 05/0 12/0 اعتماد
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خودكارامدي، خودتعييني و اعتماد واجد شرايط كه  دهد ينشان م نتايج رگرسيون چندمتغيره
در مورد متغيرهاي ) B( نتايج مربوط به شيب خط رگرسيون. هستند ي رفتار شهروندي سازمانينيب شيپ
و ) 22/0(خودتعييني و ) 27/0(خودكارامدي شهروندي سازماني با رفتار كه بين  دهد يم نشان نيب شيپ

  . رابطه وجود دارد) 12/0(اعتماد 
ي از روش شناخت روانبررسي روابط علي ميان رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي  منظور به

خروجي آزمون رابطة  1شكل . تفاده شده استليزرل اس افزار نرممدلسازي معادالت ساختاري به كمك 
 .دهد يمي را نشان شناخت روانعلي ميان رفتار شهروندي سازماني و توانمندسازي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ي و رفتار شهروندي سازمانيشناخت روانخروجي آزمون رابطة علي ميان توانمندسازي . 1شكل 

 
ي، شاخص شناخت روانة توانمندسازي نندك نييتبي ها شاخصدر بين  شود يمكه مشاهده طور همان

 52/0ي است كه ميزان همبستگي شناخت رواناعتماد داراي باالترين همبستگي با متغير توانمندسازي 
همچنين . شود يمي از طريق آن تبيين شناخت رواندرصد واريانس توانمندسازي  27عبارت ديگر، به. است

ي تأثيرگذار بر رفتار ها شاخص نيتر مهمهروندي سازماني، ة متغير رفتار شكنند نييتبي ها شاخصاز بين 
در مورد ارتباط بين تعهد سازماني و  .اند بودهي نوعدوستترتيب ادب و مهرباني و  شهروندي سازماني به

و  P >01/0( يدار ارابطة مثبت و معنكه  دهد يمرفتار شهروندي سازماني نتايج ضريب همبستگي نشان 
50/0 =r ( وجود  معلمان تربيت بدني مدارس متوسطهازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني ستعهد بين
تغييرات رفتار شهروندي سازماني  درصد 25بيانگر آن است كه نتايج ضريب همبستگي چندگانه . دارد
همچنين نتايج . شود يدرصد به ساير عوامل خارج از مدل مربوط م 75و  استمربوط  مذكورعوامل به 
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ي رفتار نيب شيپتعهد عاطفي و تعهد مستمر واجد شرايط كه  دهد يدمتغيره نشان مرگرسيون چن
  :نوشت توان يبراساس نتايج م. هستند شهروندي سازماني

OCB= 82/2  + ( 40/0 ) + تعهد عاطفي( 25/0  تعهد مستمر(

ي رفتار شهروندي سازماني از روي ابعاد تعهد سازمانينيب شيپمعادلة . 5 جدول  
 رگرسيون

 گام هب گام

 ضريب معياري ياريرمعيغضرايب 
T P 

 همبستگي

 B Sd.Er Beta يا هيسهم

)a (000/0  94/11  24/0 82/2 مبدأعرض از   
  39/0 000/0  36/6 38/0 06/0 40/0 تعهد عاطفي
  25/0 000/0  42/3 23/0 07/0 25/0 تعهد مستمر

 

ماني و تعهد سازماني از روش بررسي روابط علي ميان رفتار شهروندي ساز منظور بههمچنين 
خروجي آزمون رابطة علي  2شكل . ليزرل استفاده شد افزار نرممدلسازي معادالت ساختاري به كمك 

  .دهد يمميان رفتار شهروندي سازماني و تعهد سازماني را نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  خروجي آزمون رابطة علي ميان تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني. 2شكل 

 

ة تعهد سازماني شاخص تعهد عاطفي داراي باالترين همبستگي با كنند نييتبي ها شاخصدر بين 
درصد واريانس تعهد  25عبارت ديگر،  به. است 50/0متغير تعهد سازماني است كه ميزان همبستگي آن 

عهد ي تعهد هنجاري و تها شاخصترتيب  و بعد از آن به شود يمسازماني از طريق اين شاخص تبيين 
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 نيتر مهمة متغير رفتار شهروندي سازماني، كنند نييتبي ها شاخصهمچنين از بين . مستمر قرار دارند
  .بودند نوعدوستيترتيب ادب و مهرباني و  بر رفتار شهروندي سازماني به رگذاريتأثي ها شاخص

 46/0و  P >01/0( يدار اكه رابطة مستقيم و معن دهد ينتايج ضريب همبستگي چندگانه نشان م
=r ( درصد 21اين مطلب بيانگر آن است كه  .وجود داردي شناخت روانبين تعهد سازماني و توانمندسازي 

. شود يدرصد به ساير عوامل خارج از مدل مربوط م 79و  مذكورعوامل تغييرات تعهد سازماني به 
واجد شرايط  ابعاد خودكارامدي و اعتمادكه  دهد يشان من همچنين نتايج رگرسيون چندمتغيره

سازماني را از روي  تعهدرگرسيون  ةمعادل توان يبراساس نتايج م. هستند ي تعهد سازمانينيب شيپ
  :صورت زير نوشت مربوط به نيب شيمتغيرهاي پ

OC= 03/2  + ( 18/0 ) + خودكارامدي( 16/0  اعتماد(
 

  يشناخت رواني تعهد سازماني از روي ابعاد توانمندسازي نيب شيپمعادلة رگرسيوني . 6 جدول
 رگرسيون

 گام به گام

 ضريب معياري ياريرمعيغضرايب 
T P 

 همبستگي

 B Sd.Er Beta يا هيسهم

)a (000/0  22/17  14/0 14/2 مبدأعرض از   
  36/0 000/0  42/5 31/0 06/0 18/0 خودكارامدي

  34/0 000/0  65/4 28/0 04/0 16/0 اعتماد
 

ي و تعهد سازماني از روش مدلسازي شناخت رواننمندسازي بررسي روابط علي ميان توا منظور به
خروجي آزمون رابطة علي ميان تعهد  3شكل . ليزرل استفاده شد افزار نرممعادالت ساختاري به كمك 

 . دهد يمي را نشان شناخت روانسازماني و توانمندسازي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ي و تعهد سازمانيشناخت روانخروجي آزمون رابطة علي ميان توانمندسازي . 3شكل 
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) r= 57/0و  P >01/0(ي دار اكه رابطة مستقيم و معن دهد ينتايج ضريب همبستگي چندگانه نشان م
 ي و تعهدشناخت روانتوانمندسازي ( نيب شيپو متغيرهاي ) رفتار شهروندي سازماني(بين متغير مالك 

ييرات رفتار شهروندي سازماني به تغ درصد 32اين مطلب بيانگر آن است كه  .وجود دارد) سازماني
همچنين نتايج رگرسيون . شود يدرصد به ساير عوامل خارج از مدل مربوط م 68و  مذكورعوامل 

ي رفتار نيب شيپواجد شرايط  سازماني ي و تعهدشناخت روانتوانمندسازي كه  دهد ينشان م چندمتغيره
شهروندي سازماني را از روي رفتار سيون رگر ةمعادل توان يبراساس نتايج م. ندا شهروندي سازماني

  :صورت زير نوشت مربوط به نيب شيمتغيرهاي پ
OCB= 61/2  + ( 52/0 )PE + ( 32/0 )OC 

 
ي و شناخت رواني رفتار شهروندي سازماني از روي توانمندسازي نيب شيپمعادلة رگرسيوني . 7 جدول

  تعهد سازماني
رگرسيون

 گام به گام
 ريضريب معيا ياريرمعيغضرايب

t P 
 همبستگي

 B Sd.Er Beta يا هيسهم
)a (000/0  23/12  28/0 61/2مبدأعرض از  

  000/043/0  12/6 45/0 06/0 52/0 يشناختروانتوانمندسازي
  008/018/0  38/4 37/0 09/0 32/0سازمانيتعهد 

  
حسب متغيرهاي  با توجه به اينكه در نهايت هدف تحقيق ارائة مدل رفتار شهروندي سازماني بر

ي و تعهد سازماني بود، با استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري مدل شناخت روانتوانمندسازي 
  . تدوين شده است 4شكل  صورت بهنهايي 

ي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازمانيشناخت روانخروجي آزمون رابطة علي ميان توانمندسازي . 4شكل    
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  ي مدل معادالت ساختاري ميان تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازمانينتايج اجرا. 8جدول 
  R 2R t- value  مدل

  84/3  21/0  46/0 ي سازمانيرفتار شهروند-يشناختروانتوانمندسازي
  65/4  34/0  58/0 ي سازمانيرفتار شهروند-تعهد سازماني
  32/3  12/0  34/0 تعهد سازماني-يشناختروانتوانمندسازي

 

در اين مدل . دهد يمنتايج آزمون به روش مدلسازي معادالت ساختاري را نشان  8دول ج
70/113=2χ 2، نسبتχ  087/0، 18/2به درجة آزادي =RMSEA ،90/0 =GFI  91/0و =AGFI 

تأثيرات  توان يمبا توجه به مدل . مدل از برازش مناسبي برخوردار است دهند يمهستند، كه نشان 
ي و تعهد سازماني را بر رفتار شهروندي شناخت روانو كل متغيرهاي توانمندسازي  ميرمستقيغمستقيم و 

  .دهد يماين تأثيرات را نشان  9نتايج جدول . سازماني محاسبه كرد
  ي وشناخت روانو كل توانمندسازي  ميرمستقيغبرآورد ضرايب مستقيم، . 9جدول 

  تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني 
  كل  مستقيم ميرمستقيغ 

  66/0  46/0 34/0×58/0 يشناختروانتوانمندسازي
  58/0  58/0 - تعهد سازماني

 

نسبت به تعهد سازماني ) 66/0(ي داراي ضريب اثر بيشتري شناخت روانبنابراين توانمندسازي 
 يشناخت رواننتيجه گرفت كه توانمندسازي  توان يمبر رفتارهاي شهروندي سازماني است و ) 58/0(

  .ي در تبيين رفتارهاي شهروندي سازماني داردتر مهمنقش 
 

  يريگ جهينتبحث و 
ي، تعهد سازماني و رفتار شهروندي شناخت روانهدف از پژوهش حاضر تعيين ارتباط بين توانمندسازي 
نتايج حاكي از وجود ارتباط مثبت و معنادار . سازماني معلمان تربيت بدني مدارس متوسطة ايران بود

  .ي و تعهد سازماني استشناخت روانفتار شهروندي سازماني و ابعاد مختلف آن با توانمندسازي بين ر
وضعيت رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني در كل نمونة تحت بررسي  در پژوهش حاضر

به كمي باالتر از ميانگين گزارش شده و در بين ابعاد رفتار شهروندي سازماني مؤلفة جوانمردي نسبت 
نتايج . ي وضعيت بهتري داشتشناس فهيوظ، فضيلت مدني، ادب و مالحظه و نوعدوستيي ها مؤلفه

نشان داد كه ) 1390(ي آباد نيز. همخواني دارد) 2011(و كيم ) 1390(ي آباد نيزي ها افتهحاصل با ي
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ردي و تأثير ي، جوانمشناس فهيوظرفتار شهروندي سازماني معلمان تهران وضعيت مناسبي داشت و ابعاد 
با ) 2011(همچنين كيم . آورد دست بهبيشترين امتياز و بعد اعتماد و نوعدوستي كمترين امتياز را 

معادالت ساختاري، نشان داد كه رفتار شهروندي سازماني بازيكنان تيم هندبال  ليوتحل هيتجزاستفاده از 
ژوهش حاضر تقريباً مشابه است، با اين نتايج مذكور با نتايج پ. از وضعيت نسبتاً مناسبي برخوردار است

آورد؛  دست بهتفاوت كه در پژوهش آنان جوانمردي باالترين ميانگين و نوعدوستي كمترين ميانگين را 
ي ورزش و ها يژگيودليل خصوصيت و  به مورد مطالعه يها داليل اين امر احتماالً مربوط به نوع نمونه

، عوامل مؤثر و مرتبط با گرفته ي انجامها پژوهش هرچند .دارند سروكاري با ورزش نوع بهافرادي است كه 
و  كنند ينم، عوامل پراكنده هستند و از آهنگ موزوني پيروي اند كردهرفتار شهروندي سازماني را بررسي 

شايد دليل . ي ديگر استها پژوهشكنند، بيش از  يي كه عوامل فردي را بررسي ميها پژوهشحجم 
، بنابراين بهتر است از زند يمكه چون رفتار شهروندي سازماني از فرد سر اين باشد  آنهاعمدة 
و  افتد ينماتفاق  خألرفتار شهروندي سازماني در  واقع بهاما . ي فردي به درك آن پرداختاندازها چشم

رار ، بنابراين متغيرهاي سازماني مؤثر بر آن نيز بايد مورد توجه قشود يمدر قالبي به نام سازمان اعمال 
، بر اين باورند كه كاركرد اثربخش مدارس، به تالش معلمان )2006(گارج و راستوگي ). 16(گيرد 

بر . رود يم، بلكه از آن فراتر دگير ينمبستگي دارد؛ تالشي كه در چارچوب و مرزبندي مشخص انجام 
سي كه اثربخشي همين اساس بايد پذيرفت كه رفتار شهروندي سازماني معلمان تربيت بدني، براي مدار

  .، از ضروريات استديآ يمشمار  ي هميشگي آنان بهها دغدغهمداوم از 
ي نتايج نشان داد كه وضعيت موجود اين متغير و شناخت رواندر مورد وضعيت توانمندسازي 

كمي باالتر از ميانگين گزارش شده ) خودتعييني، معناداري، خودكارامدي، تأثير و اعتماد(ي آن ها مؤلفه
و اعتماد وضعيت بهتري  ريتأثي معناداري، خودكارامدي، ها مؤلفهمؤلفة خودتعييني نسبت به  .است
ة تفاوت در دهند نشاني شناخت رواني پرسشنامة توانمندسازي ها دادههمچنين نتايج حاصل از . دارد

ي توانمندي ها مؤلفهدر واقع وجود برخي از . سطح و ميزان احساس توانمندي معلمان است
در افراد و فقدان برخي ديگر، ) خودكارامدي، خودتعييني، معناداري، اثرگذاري و اعتماد(ي شناخت روان

ي توانمندي ها مؤلفهبنابراين تفاوت در برخورداري از . نشان از وجود يا نبود توانمندي در افراد نيست
نتايج پژوهش با . تي به مفهوم تفاوت در ميزان، سطح يا درجة احساس توانمندي افراد اسشناخت روان

كه نشان دادند شاخص كل ) 1388(ي و همكاران عامر ديسو ) 1388(نتايج موغلي و همكاران 
ي ها افتهي .توانمندسازي مربيان ادارة كل تربيت بدني در سطح زياد خيلي زياد است، همخواني ندارد
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ي توانمندسازي ها لفهمؤمربوط به احساس خودتعييني نشان داد كه معلمان در اين مقوله از ساير 
ي حاصل از اين بعد از متغير با نتايج تحقيقات زارع ها افتهي .ي وضعيت بهتري داشتندشناخت روان

رو به اين معناست كه معلمان توانمند  ازاين. داشتهمخواني ) 2005(و باتناگر ) 1387(، فيضي )1386(
مطالعات نشان . بهتر وظايف محوله هستندي الزم براي انجام هرچه ها مهارتباور دارند داراي دانش و 

خودكارامدي بر ايفاي هرچه بهتر نقش و رضايت شغلي فرد تأثيرگذار بوده و در اين زمينه،  دهد يم
ي ها افتهي .ي الزم و دانش و توانايي ارتقاي سالمت از عوامل مؤثر بر خودكارامدي استها مهارتكسب 

اعتماد انعكاس . ان در اين مقوله وضعيت مطلوبي نداشتندمربوط به احساس اعتماد نشان داد كه معلم
خيرخواهانه عمل خواهد كرد، رفتار ديگران استوار، ثابت و قابل  طور بهاين باورهايي است كه ديگري 

. به قول و قرارها عمل خواهد شد نكهيابا اطمينان تلقي كرد و  توان يماعتماد است، اطالعات را 
. س تأثيرگذاري نشان داد كه معلمان در اين مقوله نيز وضعيت مطلوبي ندارندي مربوط به احساها افتهي
و ليدن و همكاران ) 1388(ي حاصل از اين بعد از متغير با نتايج تحقيقات بوداليي و همكاران ها افتهي
) 2009(همخواني داشته و با نتايج تحقيق بوگلر و سومچ ) 2003(و كون دوتينگ و همكاران ) 2000(

ي ها تيفعالاني ندارد، كه به اين معناست كه معلمان توانمند اعتقاد دارند كه عوامل محيط بيروني همخو
  .كند يمآنان را كنترل 
عاطفي، مستمر و (ي آن در هر سه بعد ها مؤلفهنتايج حاصله وضعيت تعهد سازماني و  براساس

ي چن و ها افتهآمده با ي دست بهخوب و باالتر از ميانگين گزارش شد، نتايج  نسبتاًدر حد ) هنجاري
، كه وضعيت متغير تعهد سازماني را در حد متوسط گزارش كردند، )2007(و ليا و چيا ) 2008(چينگ 
وضعيت مؤلفة تعهد هنجاري را در حد ضعيف گزارش كرده بود، همخواني ندارد، نتايج اين  كه يدرحال

ارد، زيرا ميانگين تعهد سازماني كاركنان ادارات همخواني د) 1389(ي ابيلي و ناستي ها افتهتحقيق با ي
در تحقيق مذكور علت پايين . ي منتخب متوسط به پايين گزارش شده استها استانكل تربيت بدني 

را بايد در مسائل اقتصادي و فرهنگي  ها استانبودن تعهد سازماني كاركنان استان تهران نسبت به ديگر 
ي كوچك، نوع زندگي افراد ها استاندر شهرها و . جو كردو جست و نوع معيشت مردم در شهرهاي بزرگ

اين افراد  شود يمهمين مسئله موجب . ي برخوردارندتر يقواست و افراد از ارتباطات اجتماعي  تر ساده
) شغل دوم(تنها با تكيه بر حقوق و مزاياي ادارة خود، امرار معاش كنند و نيازي به انجام مشاغل ديگر 

در اين تحقيق باالترين ميزان تعهد  .د كه از اين حيث با نتايج تحقيق حاضر همخواني داردنداشته باشن
نتايج تحقيق باقري . ميزان تعهد مربوط به تعهد هنجاري بود نيتر نييپامربوط به تعهد عاطفي و 
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كنان رفتگي بازي تحليل ميزان تعهد و ارتباط آن با رهبري مربيان و يها بررسي سبك با هدف) 1384(
نتايج اين . با نتايج تحقيق حاضر همخواني ندارد دسته يك و) سوپر ليگ( فوتبال ليگ برتر يها ميت

درصد بازيكنان داراي تعهد باالتر از ميانگين  98حاكي از آن بود كه  ،در خصوص ميزان تعهدتحقيق 
استمرار و ثبات عضويت اين سن باالتر بيشتر بود و شايد  ميزان تعهد در بين بازيكنان باسابقه و. بودند

تعهد  شد يم ينيب شيبراساس مباني نظري پ كه يدرصورت، بازيكنان نيز ناشي از تعهد آنان به تيم باشد
شايد از داليل آن اين  .كه در اين تحقيق چنين نبود شود جايي بازيكنان هباال موجب پيشگيري از جاب

  .كه تعهد يكي از آن عوامل است باشد يي مؤثرجا هجاب موفقيت و از عوامل در يا باشد كه مجموعه
ي با رفتار شهروندي سازماني رابطة مثبت و شناخت روان، توانمندسازي رفت يمكه انتظار  گونه همان

و خالصي و همكاران ) 2009(و بوگلر و سومچ ) 2011(ي كيم ها افتهاين نتايج با نتايج ي. معناداري دارد
ما را در افزايش  تواند يملي آشنايي با پيشايندهاي مورد نياز هر متغير ك طور به. همخواني دارد) 1388(

بنابراين فرض ما بر اين بود . مقدار متغير مورد نظر از طريق دستكاري در ميزان پيشايندها ياري رساند
ي و مزاياي آن، موجب افزايش ميزان بروز رفتارهاي شهروندي سازماني شناخت روانكه توانمندسازي 

ي و اثربخشي سازماني كه از نتايج بروز رفتار ور بهرهيي كاراافزايش جذابيت محيط كار، افزايش (د شو مي
منظور افزايش  به دنتوان يم ها سازمانبنابراين . كه نتايج حاصل آن را تأييد كرد) شهروندي سازماني است

اين زمينه اقدام الزم را  ي درشناخت روانسطح رفتار شهروندي سازماني كاركنان از طريق توانمندسازي 
سبب اهميت آموزش و پرورش ناگزير از حفظ و ادارة يك نيروي انساني  مديران مدارس به. عمل آورند به

چنانچه در ). 28( اند شدهعامل پويايي مدرسه شناخته  نيتر مهم عنوان بهمعلمان توانمند . پرتوان هستند
ي معلمان فراهم آيد، امكان بروز و ظهور شناخت انرومدارس بستر مناسب براي ارتقاي توانمندسازي 

در محيطي كه فرهنگ رفتار شهروندي . رفتار شهروندي سازماني از سوي معلمان بيشتر خواهد شد
بر اين . تا حد توان پيش روند شود يمسازماني ايجاد شده باشد، به سازمان و اعضاي آن فرصت داده 

اكنون كه اهميت شهروندان . دموكراتيك رو به افزايش استاساس توجه به شهروندان در نظام ارزشي 
بسيار بااهميت تلقي  تواند يمهم  آنهايكي از منابع بسيار مهم سازمان درك شده است، رفتار  عنوان به

ي تربيت بدني و علوم ورزشي در سال الملل نيبدر مطالعة شش تحقيق كه در هفتمين همايش . شود
ي ورزشي و همچنين معلمان ها ونيفدراسيكرد كاركنان و مديران سازمان و برگزار شد، نگاه و رو 1388

  .تربيت بدني به رفتار شهروندي سازماني نگاهي متعادل و رو به رشد بود
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ي اين پژوهش ارتباط مثبت و معنادار ميان تعهد سازماني و رفتار شهروندي ها افتهاز ديگر ي
و ابيلي و ناستي ) 1387(و سليماني ) 2011(و زيانگ ) 1390(ي آباد نيزي ها افتهسازماني است كه با ي

كه تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني همديگر  دهد يمكلي تحقيقات نشان  طور به. همخواني دارد
بين تعهد عاطفي و تعهد مستمر و رفتار شهروندي سازماني  دهد يمنتايج نشان . دكنن يمرا تقويت 

دارد و هرچه ميزان تعهد عاطفي و تعهد مستمر معلمان افزايش يابد، تأثير  رابطة مثبت معنادار وجود
كه در  شود يمبيشتري بر رفتار شهروندي سازماني دارد و موجب ارتقاي رفتار شهروندي سازماني 

، )1388(ي آباد نيزي ها افتهاين نتايج با ي. دانجام يميي سازماني كارامجموع به افزايش اثربخشي و 
براي افزايش ميزان تعهد  شود يمرو پيشنهاد  ازاين. همخواني دارد) 1387(و كوشكي ) 1387(توكلي 

ي مدارس مربوطه با برقراري ها ارزشعاطفي معلمان مدارس، ضمن تبيين درست و واقعي اهداف و 
ي آنان شناخته شده و در جهت نزديكي و همسويي اين ها ارزشارتباط مفيد و مؤثر با معلمان اهداف و 

 طور بهو اهداف مدارس گام برداشته شود تا معلمان براي موفقيت سازمان  ها ارزشبا  ها ارزشاهداف و 
شخصي احساس مسئوليت كنند و با رفتارهاي داوطلبانه و اختياري خود موجب بهبود مؤثر وظايف و 

موضوع  آنهاراي رو اگر افرادي جذب سازمان شوند كه ماندن در سازمان ب ازاين. ي سازمان شوندها نقش
براي  تواند يمسخت باشد و تعهد به سازمان خود داشته باشند،  آنهامهمي باشد و ترك سازمان براي 

مسئلة رفتار . سازمان مهم باشد و رفتارهاي فرانقشي در قالب رفتار شهروندي سازماني از خود بروز دهند
ي ورزشي و آموزش و پرورش كه ها ونيفدراسيي مانند ها سازمانبراي  ژهيو بهشهروندي سازماني 
ي آموزشي فضاهايي هستند كه رفتار فرانقشي ها سازماناست، چراكه  تر مهمند ا نهادهايي آموزشي

، به نسبت دهد يمهر رفتار فرانقشي كه يك كارمند از خود نشان  چراكه. كاركنان بيشتر مورد نياز است،
اينكه ميزان تعهد سازماني كاركنان در ميزان بروز  با توجه به. گذارد يمخود بر فرايند آموزش تأثير 

 شود يمي مؤثر است، به مديران توصيه رورزشيغي ورزشي و ها سازمانرفتارهاي شهروندي سازماني در 
آگاه باشند و اين سرماية  گذارند يمكه بر ميزان رفتار شهروندي سازماني كاركناني كه بر سازمان تأثير 

يج دهند و زمينة رشد و پويايي هرچه بيشتر آن را فراهم آورند، زيرا بروز رفتار اجتماعي و فرهنگي را ترو
  . دشو يمي سازمان ور بهرهيي و كاراشهروندي سازماني موجب بهبود اثربخشي، 

ي و تعهد سازماني رابطة مثبت و شناخت روانهمچنين نشان داد كه بين توانمندسازي  ها افتهي
، ابيلي و ناستي )2007(، ليا و چيا )2008(ي چن و چينگ ها افتهافته با يمعناداري وجود دارد كه اين ي

ارتباط بين توانمندسازي كاركنان  ها پژوهشدر اين . همخواني دارد) 2009(و بوگلر و سومچ ) 1389(
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گفت از  توان يمدر تبيين اين يافته . مديران و معلمان با تعهد سازماني آنان روشن شده است ژهيو به
كه توانمندسازي معموالً با تفويض اختيار و قدرت همراه است، به دادن آزادي عمل ختم خواهد  آنجا

شد و اعطاي آزادي عمل و اختيار انجام كار موجبات بهبود نگرش افراد به كار را فراهم خواهد كرد، 
افزايش  دهند يمم ي كه تا اندازة زيادي كار را از خود بپندارند و تعهد آنان به كاري كه انجاا گونه به
همخواني ) 1388(و بوداليي) 1388(از طرفي نتايج حاصله با نتايج تحقيقات موغلي و همكاران . ابدي يم

ي و تعهد سازماني جز در شناخت رواننتايج تحقيق موغلي حاكي از اين بود كه بين توانمندسازي . ندارد
در ضمن ميزان توانمندسازي . ندارددو مؤلفة احساس مؤثر بودن و داشتن اعتماد ارتباطي وجود 

كاركنان از سطح متوسط باالتر است كه با نتايج تحقيق حاضر همخوان است و ميزان تعهد سازماني 
) 1388(بوداليي  كه يدرحال. است كه با نتايج پژوهش ناهمخوان است تر نييپاكاركنان از سطح متوسط 

ي با شناخت روانزماني و يادگيري ارتباط توانمندسازي ي در زمينة اينكه تا چه حد اعتماد ساا مطالعهطي 
، به اين نتيجه رسيد كه با افزايش توانمندي كاركنان سازد يمتعهد سازماني در كاركنان بانك را متأثر 

 توان يماز ديگر داليل احتمالي اين عدم همخواني با نتايج تحقيق حاضر . ابدي يمبانك تعهدشان كاهش 
ميانجي يعني اعتماد سازماني و يادگيري اشاره كرد كه ارتباط توانمندسازي متغيرهاي  ريتأثبه 
ي تعهد ها مؤلفهشايان ذكر است از بين . ي و تعهد سازماني را تحت تأثير قرار داده استشناخت روان

ي داشت، به اين معنا كه شناخت روانسازماني مؤلفة تعهد مستمر ارتباط معنادار و منفي با توانمندسازي 
رچه افراد ادراك بهتري از ميزان توانمندي خود داشتند، تمايل به ماندن و ادامة كار در محل ه

ي و تعهد شناخت روانبا توجه به محرز شدن رابطة بين توانمندسازي . خدمتشان كمتر بود و بر عكس
 تواند يمپذيرفت كه تالش براي بهبود توانمندسازي معلمان  توان يمسازماني معلمان تربيت بدني 

در مجموع در اين پژوهش نشان داده شد كه رفتار . راهبردي ارزشمند براي بهبود تعهد سازماني باشد
ي و هم با تعهد سازماني مرتبط است، ليكن شناخت روانشهروندي سازماني هم با توانمندسازي 

بر ) 58/0(نسبت به تعهد سازماني ) 66/0(ي داراي ضريب اثر بيشتري شناخت روانتوانمندسازي 
ي تر مهمي نقش شناخت رواننتيجه گرفت كه توانمندسازي  توان يمرفتارهاي شهروندي سازماني است و 

ي و تعهد سازماني نقش شناخت روانبنابراين توانمندسازي . در تبيين رفتارهاي شهروندي سازماني دارد
  .مهمي در ايجاد، حفظ و استمرار رفتارهاي شهروندي سازماني معلمان دارد

ي اثر مثبت و معناداري بر تعهد سازماني و رفتار شناخت روانا توجه به اينكه توانمندسازي ب
 يو مشاوران تخصص تيريمد تادانبا اخذ كمك از اس رانيمد دشو يم شنهاديپشهروندي سازماني دارد، 
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معناداري، (ي شناخت روانتوانمندسازي در ابعاد مختلف  رييتغ يها اهرم جادياقدام به ا نه،يزم نيدر ا
و برطرف  مذكورنقاط قوت خود در ابعاد  تيكنند، تا با تقو) و اعتماد ريتأثخودكارامدي، خودتعييني، 

. سازند ايمه سازمانيمناسب را جهت حصول اهداف  ي توانمنديها رساختيموجود، ز يها كردن ضعف
ئولوژي سازماني واضح و افزايش تعهد سازماني معلمان مدارس، داشتن رسالت و ايد منظور بههمچنين 

 براساسو فرهنگ سازماني و استخدام افراد  ها ارزشروشن، خلق ايدئولوژي و آرمان مشترك، تأكيد بر 
ي معلمان و شكوفا كردن، ا حرفهو فرهنگ سازماني، رشد  ها ارزشآن، سوق دادن معلمان در جهت 

ي مبني بر ها استيسبا اعمال  شود يمپيشنهاد رو  ازاين. و امنيت شغلي ضروري است آنهاتوانمندسازي 
تشويق رفتارهاي شهروندي سازماني، مديران مدارس راهبردهاي مناسب را براي رشد و شكوفايي 

ي مانند خودكارامدي و احساس ا كننده تيتقوي ها مؤلفه براساسرفتارهاي شهروندي مفيد و سازنده 
منظور توسعة تعهد  ي الزم بهها مشوقجاد ي و ايشناخت روانداشتن اعتماد از ديدگاه توانمندسازي 

عاطفي و تعهد مستمر از ابعاد تعهد سازماني زمينه را براي بروز رفتارهاي شهروندي سازماني فراهم 
  .آورند
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