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چكيده
هدف اين تحقيق بررسي رابطه توانمند سازي كاركنان و اثربخشي سازماني در ادارات و 

با براي اين منظور توانمندسازي كاركنان .استهاي دولتي شهرستان رفسنجانسازمان
ابعادي همچون احساس شايستگي، احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس 

اثربخشي سازماني از روش .شوددار بودن شغل سنجيده ميعنيخودمختاري و احساس م
جو سازماني، مبتني بر فرايند دروني سازمان و توسط عواملي همچون فرهنگ سازماني،

روش تحقيق در .شودهاي سازماني سنجيده ميگيري و پاداشتصميمروشروابط انساني، 
- مل كارمندان ادارات و سازمانجامعه آماري شااين پژوهش از نوع توصيفي و همبستگي

اي متناسب با گيري طبقهنمونه مربوط با روش  نمونه.استهاي دولتي شهرستان رفسنجان 
و سپس ،حجم و پس از مشخص شدن تعداد نمونه هر سازمان بصورت تصادفي انتخاب

سنجش توانمندسازي كاركنان و به منظور تعيين روايي و اعتبار دو پرسشنامه پس از
آوري اطالعات جمع. شدآوري توزيع و جمع) نفر325(ها بخشي سازماني بين آزمودنياثر

و با استفاده از آمار توصيفي شامل ميانگين، ميانه، SPSSافزارنرمبا شده از نمونه آماري 
هاي آمار استنباطي شامل چنين آزمودنيفراواني و نمودارهاي مختلف و همهايجدول

هاي نتايج تحليل داده. رمن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتآزمون كندال و اسپي
وجود رابطه بين توانمندسازي كاركنان و اثر بخشي سازماني در ادارات ،آوري شدهجمع

چنين بين احساس شايستگي، همكرديدأيهاي دولتي شهرستان رفسنجان را تو سازمان

a-mollahosseini@yahoo.com–استاديار دانشكده مديريت دانشگاه شهيد باهنر كرمان ∗
دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد رفسنجان ∗∗
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دار بودن شغل احساس معنياحساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاري و
هاي دولتي شهرستان رفسنجان رابطه كاركنان و اثربخشي سازماني در ادارات و سازمان

.وجود دارد

C63: طبقه بندي : JEL L81,C65,

هاي دولتي، ادارات و سازمانهاي سازماندر توانمندسازي  شايستگي، اثربخشي :واژگان كليدي

.رفسنجان

مقدمه-1
اكنون نظر بسياري از انديشمندان مديريت را كه هماست ديدجمفهومي ،نمندسازيتوا

كه چند بعدي است بر حسب ادراكات و باورهاي ،اين مفهوم. استكردهبه خود جلب

هاي و حالتاستكاركنان نسبت به نقش خودشان در شغل و سازمان آنها تعريف شده

يستگي، احساس مؤثر بودن، احساس روانشناختي مختلفي را از جمله احساس شا

دهددار بودن شغل به خود اختصاص ميخودمختاري، احساس اعتماد و احساس معني

هرحال توانمندسازي فرايندي است كه طي آن مدير ه ب). 9، 1385عبداللهي و نوه ابراهيم، (

ا د بدين صورت كه به آنهكننهاي الزم را كسب كند تا توانائيبه كاركنان كمك مي

الزم به ذكر است كه اين . نهددهد و تالش آنها را در تصميمات سازماني ارج مياختيار مي

درجه يا اثربخشي سازماني، . تأثير زيادي داردر بهبود، توسعه و اثربخشي سازماني بمتغير 

در واقع ). 103، 1380ال دفت، (آيدل ميئهاي خود ناميزاني است كه سازمان به هدف

همه صاحب نظران مديريت بر اين .ماني يعني ميزان تحقق اهداف سازماناثربخشي ساز

ي كاركنان در پيشبرد سازمان به سوي اهداف تعيين شده خود نقش ياند كه تواناعقيده

هاي دولتي اما آنچه ذهن محقق را به خود مشغول ساخته اين است كه سازمان؛ي دارديبسزا

اند و كردهچه تمهيداتي را فراهم ،اركنان خودتوانمندسازي كبه منظور شهر رفسنجان 

تحقيق انتخاب شد و اين كنند؟ در همين راستا اثربخشي سازماني را چگونه دنبال مي

آيا بين توانمندسازي كاركنان و :دهدرا تشكيل مي، هدف اصلي تحقيقسؤاالت زير

اي وجود دارد يا خير؟اثربخشي سازماني رابطه
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،گيرد و بدون قصد و هدفت كه سازمان براي رفع نياز جامعه شكل ميكامال مسلم اس

هر متغيري .آيد كه هدف يا اهدافي را محقق سازدمعنا ندارد بنابراين سازمان به وجود مي

كه از آن جمله است توانمندي كاركنان كه به ، مهم استكه اين مسير را هموار سازد

پس ضرورت و اهميت كند؛ميمك زيادي پيشرفت سازمان و تحقق اهداف سازمان ك

كه تحقق هر دو نشانه سالمت و رشد و ،پرداختن به اين دو متغير مهم و اصلي سازمان

همين به. است بر كسي پوشيده نيستو مالك بررسي موفقيت سازمان ،توسعه سازمان

.محقق در صدد برآمد تا به شناخت زوايا و ابعاد آنها كمك كنددليل، 

ي نظري تحقيقمبان. 2
توانمند سازي كاركنان. 2-1

كند شود كه طي آن مدير به كاركنان كمك ميتوانمندسازي به فرايندي اطالق مي

يند نه تنها در عملكرد ااين فر.ه دست آورندببراي تصميم گيري مستقل را ي الزم يتا توانا

اختيار واگذاري توانمندسازي، ترين مفهوممهم. در شخصيت آنان نيز مؤثر استافراد بلكه

كوئين و اسپريتزر .)2، ص 1386ابطحي و عابسي، (ترين سطوح سازمان است ينيبه پا

هاي پيشتاز، دو رويكرد متفاوت سطح مديران مياني شركتبا مطالعه ميداني در) 1997(

توانمندسازي به معني كه در رويكرد مكانيكي،اندبراي توانمندسازي تشخيص داده

در اين ديدگاه كاركنان .استچنين تحمل اشتباهات آنها و همريرشد و تغيپذيري،ريسك

چنين حس مالكيت نسبت به سازمان داشته باشندو هم؛بايد كارآفرين و ريسك پذير باشند

در توانمندسازي فردي كاركنان با كسب مهارتها ).46، ص 1385عبداللهي و نوه ابراهيم، (

،ولي در توانمند سازي عاليكنند فعاليت ،نياز به حضور مستقيم سرپرستبدون توانند مي

ابعاد ).69، ص 1386آقايار، (هاي كلي سازمان را تدوين نمايندبرنامهتوانندميمديران 

)3احساس خود ساماني)2احساس خود اثربخشي)1:ازاستتوانمندسازي نيز عبارت

اورعي (احساس اعتماد به ديگران )5ار بودنداحساس معني)4پذيرفتن شخصي نتيجه

فرايند است نه چيز خوردني يا ، توانمند سازي1كيلفورد ةبه عقيد). 37، ص 1383يزداني، 

1. Cilfford
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ساده نيست بلكه مستلزم تعهد مديران تمامي سطوح ، طرحييعني اين فرايند؛پوشيدني

شش شرط در نظر ندسازي آقايار براي توانم).254ص 1998فاالم، والندو، (سازمان است

برد -سيستم برد)3اعتماد)2) امين بودن(وثوق پذيري )1:ازاستكه عبارتگرفته

يي پاسخگو)6ها استرتژي ساختار و سيستميي همسو)5هاي خود گردان گروه)4توافقي 

توماس و لتهووس در تحقيقات ). 112، ص 1386آقايار، (درجه360از طريق بازخورد 

از طريق ) كفايت نفس(يافتند كه سطوح باالي معنادار بودن و احساس شايستگي خود در

شان باعث افزايش رضايت شغلي و كاهش استرس ايجاد عالقه در افراد نسبت به مشاغل

بهدريافت كه احساس شايستگي 1گيكاس). 679–682ص ،1997اسپريتزر،(د شومي

،از جنبه انگيزشي.دشوميمنجر هاي چالشي يتابتكار عمل، تالش و پشتكار در برابر موقع

،توماس و تايموون دريافتند كه توانمندسازي با فراهم آوردن آزادي عمل براي كاركنان

در 2ي اشفورث ياز سو. آوردانگيزه الزم را براي بهبود عملكرد در آنها به وجود مي

توانمندسازي، اين احساس تحقيقات خود به اين نتيجه رسيد كه احساس مؤثر بودن ناشي از

در سازمان وجود دارد نظرشان آورد كه گوش شنوايي براي شنيدن را در افراد به وجود مي

-باون و الولر دسترسي به اطالعات نقش مهمي در تصميمالگوي در ). 1997اسپريتزر،(

) 1991(3نولر). 74، ص 1992باون والولر، (گردد كند كه موجب توانمندي ميگيري ايفا 

ما از توانمندسازي : داردمدلي چهار بعدي براي توانمندسازي ارائه كرده است كه بيان مي

كامل يي ه تواناگوييم كوقتي ميفرد يا گروهي از افراد در يك موقعيت معين

مسئوليت كامل اجراي هر نوع تصميم، دسترسي كامل به ابزارهاي مرتبط با گيري،تصميم

وليت كامل پذيرش پيامدهاي هر نوع تصميم گرفته شده رامسئيتصميم گيري و اجرا

در دانشگاه تهران ) 1380(فرهنگ و اسكندري ). 180ص،1997اندروز و هرشل، (دارند 

سه بعدي توانمندسازي، شامل سه بعد ساختاري، رفتاري يطي يك فعاليت پژوهشي، الگو

1 - Gecas
2 - Ashforth
3 - Noller
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1دي و لي .را طراحي نمودند.داردريشه در ديدگاه سيستمي اي طراحي نمودند كهو زمينه

عوامل روانشناختي و ساختاري توانمندسازي معلمان مدارس «در تحقيقي به نام ) 2005(

تشكيل گروه، ارتباطات، (توانمندسازي و ارتباط عوامل ساختاري، اجتماعي ،»ابتدايي

يستگي، شا(با ابعاد توانمندسازي ) تعهد سازماني(و روانشناختي ) آزادي عملاستقالل و

ند نتايج كردنفر از آموزگاران را مطالعه 210، )دار بودنخود مختاري، مؤثر بودن و معني

و تعهد سازماني با توانمندسازي گروهحاكي است كه ارتباطات، استقالل، تشكيل

دهد كه در رساله دكتري خود نشان مي) 2004(2الي جولن . روانشناختي ارتباط دارد

يعني هرچه توانمندسازي آنها ؛ن و رضايت شغلي آنها مؤثر استتوانمندسازي كاركنا

در رساله دكتري خود ) 2004(3مورلز.شودرضايت شغلي كاركنان بيشتر مي،افزايش يابد

از ابزارهاي طرح يددن منابع انساني باكرتوانمند براي به اين نتيجه دست يافت كه 

روها، سازمان دهي، حمايت، پاسخگويي و تحقيق، تعليم و تربيت، بسيج ني(توانمندسازي 

در تحقيق خود نشان داد كه ) 2004(چنين شلتون هم.استفاده كرد)ايارائه خدمات مشاوره

سازمان به منظور به كارگيري توانمندسازي كاركنان، نيازمند توجه اعتماد هر هاي تالش

در ) 2001(اسميت چنين هم. هاستسطح موفقيتيكاركنان به ناظران به منظور ارتقا

هاي ارتباطي پويا، حسابرسي دقيق مالي، تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه ايجاد كانال

آموزش كاركنان و كنترل مناسب مديريت از عوامل تأثيرگذار بر توانمندسازي كاركنان 

.است

اثر بخشي سازماني. 2-2

دست هاي مورد نظر خودكه سازمان به هدفاست اثربخشي سازمان از  درجه يا ميزاني 

: دشومي، اثربخشي سازمان به اين صورت تعريف ميچنين از ديدگاه سيستهم. يابدمي

برداري از محيط خود در راه تحصيل و در بهره) چه مطلق و چه نسبي(توانايي شركت 

مين أروش مبتني بر ت)1رويكردهاي سنجش اثربخش شامل .مين منابع ارزشمند و كميابأت

1  - Dee & Lee
2  - Light . J . N
3  - Morales



4شماره/ مجله توسعه و سرمايه 

چنين هم.استروش مبتني بر فرايند دروني)3مين منابع أروش مبتني بر ت)2هدف 

هاي مين رضايت گروهأروش مبتني بر ت) 1رويكردهاي نوين سنجش اثربخش شامل 

ال دفت، ترجمه اعرابي و پارسائيان ، (. استهاي رقابتي روش مبتني بر ارزش) 2نفع ذي

الگوي مبتني بر ) 1: ازاستخشي عبارتهاي اثر بچهار الگوي ارزش). 102، ص 1380

)4الگوي مبتني بر روابط انساني ) 3هاي بخردانه الگوي مبتني بر هدف) 2هاي باز سيستم

الگوي مبتني بر فرايند دروني

انعطاف پذيري كنترل

الگوي مبتني بر سيستم هاي باز

رشد تأمين منابع: ارزشهاي هدف

انعطاف پذيري: هدفهاي فرعي

آماده باش به سر بردندر حال 

ارزشيابي عوامل خارجي

الگوي مبتني بر روابط انساني

رشد منابع انساني: ارزشهاي هدف 

حفظ انسجام انساني: هدفهاي فرعي

باال بردن روحيه افراد، آموزش

)بخردانه(الگوي مبتني بر هدفهاي عقالني 

روش مبتني بر تأمين هدف

يي، ابازدهي ، كار: ارزشهاي هدف 
سودآوري

برنامه ريزي و تعيين هدف: هدفهاي فرعي

الگوي مبتني بر فرايندهاي دروني

ثبات و پايداري ، حفظ : ارزشهاي هدف 
تعادل

اطالعات مديريت، : هدفهاي فرعي 
ارتباطات

)455، ص 1383هال ، ترجمه پارسائيان و اعرابي، . اچ . ريچارد ( )1- 2(جدول
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تحليلي تحقيقالگوي. 2-3

تحليلي تحقيقالگوي: ) 1-2(مدل

توانايي
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شناسي تحقيقروش-3

بنابراين با توجه .استمنوط در واقع روش انتخاب تحقيق به ماهيت موضوع اهداف تحقيق 

تحت عنوان توانمند سازي كاركنان و اثر بخشي سازماني در تحقيق، به موضوع 

شد؛ استفاده ،از نوع همبستگيروش تحقيق توصيفياز دولتي شهر رفسنجان يهانسازما

، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت ، توصيف عينيچرا كه هدف از تحقيق توصيفي

گونه دخالت و استنتاج ذهني محقق ارائه يعني آنچه هست بدون هيچ؛با يك موضوع است

زرابطه بين دو يا چند مجموعه از همبستگي ني). 70، 1381، نادري و سيف نراقي(گرددمي

جان (شودضريب همبستگي سنجيده و توصيف مياكه درجه اين رابطه باست متغيرها 

).363، 1380، بست

تحقيق متناسب باشد ويژگيهاي مسئله است كه با الگوييسازي عيانطرح نظري تحقيق

مدل تحليلي مفاهيم وسازدتحليل تحقيق را ميالگوي و همين طرح نظري است كه شالوده 

. كندگيري تبديل ميهاي قابل اندازهرا به شاخصعواملو عوامل به ابعاد و ابعاد رابه را 

شاخصعوامل مفهوم                 ابعاد              

ي دولتي شهرستان رفسنجان هاناز كارمندان ادارات و سازما،در اين تحقيقجامعه آماري

افرادي هستند تمامالزم به ذكر است كه منظور از جامعه آماري .بودندنفر1725كه هستند 

كارمندان تمامبنابراين جامعه آماري . كنيمخواهيم موضوعي را درباره آنان بررسي كه مي

،ي مختلف دولتيهاننظر به اينكه سازما. شودي دولتي را شامل ميهانادارات و سازما

ازمان به همان اندازه در نمونه سهيم باشد كه در هر سدباي،تعداد كارمند يكسان ندارند

اي متناسب با گيري طبقهبنابراين نمونه مربوط با روش نمونه. جامعه آماري سهيم است

كه با شد صورت تصادفي انتخاب ه حجم و پس از مشخص شدن تعداد نمونه هر سازمان ب

315اي به تعدادم نمونهنفر حج1725توجه به فرمول كوكران از جامعه آماري به تعداد 

كه برخي از شدزده  ميالزم به ذكر است به علت اينكه حدس . نفر انتخاب گرديد

شدنفر اضافه ، دهبه تعداد نمونه آماريها را تكميل نكنندپاسخگويان پرسشنامه

)325=10 +315.(
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:كه در اين فرمول

P=0.5:گرفته /. 5دليل در دسترس نبودن برابر با ه جامعه باحتمال وقوع يك صفت در

.شده است

=0.05α←1.96 =2/1 α−Zd=0.05 :حداكثر خطاي مورد قبول

N=1725 :                               315حجم جامعه ≅ n :حجم نمونه

بدين صورت كه براي هر دو متغير به صورت است؛ پرسشنامه ، طالعاتآوري اابزار جمع

آوري روش جمع.شدين روايي و اعتبار توزيعيو پس از تع،جداگانه پرسشنامه تنظيم

طور ه اطالعات بدين صورت انجام گرفت كه ابتدا پس از تعيين حجم نمونه مربوط، افراد ب

سنجش توانمندسازي كاركنان و ي براسپس دو پرسشنامه شدند وتصادفي انتخاب

آوري ها توزيع و جمعاثربخشي سازماني تدوين، و پس از تعيين روايي در بين آزمودني

سؤال و پرسشنامه 20الزم به ذكر است كه پرسشنامه توانمندسازي كاركنان داراي . شد

.استآمدهها كه در پيوستاستسؤال 18سنجش اثر بخشي سازماني داراي 

،گيريتوانايي اندازهوگيرينظور از روايي پرسشنامه اين است كه وسيله اندازهم

آزمون هرهاي مشاهده شده ويژگي مورد نظر را داشته باشد و اعتبار بدين معناست كه نمره

در اين تحقيق ). 288، 1384خاكي، (باشدزيادي داشته همبستگي ،هاي متفاوتدر دوره

كه روايي شد محترم دانشگاه تعيين روايي تادانج نفر از اسهر دو پرسشنامه توسط پن

و روايي پرسشنامه اثربخشي سازمان به ميزان % 98پرسشنامه توانمندسازي كاركنان به ميزان 

ها، هر دو پرسشنامه طي دو نوبت به چنين براي تعين اعتبار پرسشنامههم. تعيين گرديد% 94

بين دو آزمون هاي هو همبستگي نمر،و جمع آوريفاصله ده روز بين ده آزمودني توزيع 

و اعتبار پرسشنامه اثر % 82كه اعتبار پرسشنامه توانمند سازي كاركنان به ميزان شد محاسبه 
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فرضيات ، نظري تحقيقالگوي حال با توجه به . دست آمده ب% 82بخشي سازماني به ميزان 

:ازاستتحقيق عبارت

0H:نيسترابطه خطي ،اثربخشي سازمانوانمندسازي كاركنان وبين ت.

1H :استرابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين توانمندسازي كاركنان و.

0H:نيسترابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس شايستگي و.

1H :استرابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس شايستگي و.

0H:نيسترابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس اعتماد كاركنان و.

1H :استرابطه خطي،بين احساس اعتماد كاركنان  واثربخشي سازمان.

0H:نيسترابطه خطي ،اناثربخشي سازمثر بودن وؤبين احساس م.

1H :استرابطه خطي ،اثربخشي سازمانثر بودن وؤبين احساس م.

0H:نيسترابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس خود مختاري و.

1H :استرابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس خود مختاري و.

0H:نيسترابطه خطي ،اثربخشي سازمانداري شغل كاركنان وبين احساس معني.

1H :استرابطه خطي ،اثربخشي سازمانبين احساس معني داري شغل كاركنان و.

)000/0(زمونآآمده هر دو به دست مقدار -Pبا توجه به اينكه : تجزيه و تحليل آماري

توان ادعا كردكه بين و ميدشوميرد فرض صفركمتر است، ) 05/0(از سطح معني داري 

داري وجود دارد كه با رابطه معني،اثربخشي سازماندو متغير توانمندسازي كاركنان و

ن بنابراي.استمستقيم،اين رابطه) 55/0و50/0(توجه به مثبت بودن ضرايب همبستگي 

طور همان.با افزايش توانمندي كاركنان، اثر بخشي سازمان نيز افزايش يابدرود ميانتظار 

در نواحي كه توانمندي كاركنان بيشتر است، اثربخشي شودكه در نمودار مشاهد مي

.سازمان افزايش يافته است
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جدول محاسبات آزمون همبستگي

دسازينتوانم

كاركنان

احساس

شايستگي

احساس

اعتماد

احساس

ثربودنؤم

احساس

خودمختاري

احساس

دار بودنمعني

اثربخشي

ضريب همبستگي 

كندال
50/035/063/043/054/037/0

P -000/0000/0000/0000/0000/0000/0مقدار

ضريب همبستگي 

پيرسن
55/038/069/049/062/043/0

P -000/0000/0000/0000/0000/0000/0مقدار

324324324324324324فراواني

از سطح معني داري )000/0(به دست آمده هر دو آزمونمقدار -Pبا توجه به اينكه 

ساس توان ادعا كردكه بين دو متغير احو ميدشوميرد فرض صفركمتر  است ) 05/0(

داري وجود دارد كه با توجه به مثبت بودن رابطه معني،اثربخشي سازمانشايستگي و

بنابراين انتظار.استاين رابطه مستقيم،دو آزمون) 38/0و35/0(ضرايب همبستگي 

-ي كه كاركنان آن وظايف شغلي خود را با مهارت بيشتري انجام مييهانازمارود در سمي

به دست آمده هر دو مقدار -Pبا توجه به اينكه .نيز افزايش يابددهند، اثربخشي سازمان 

توان و ميدشوميرد فرض صفركمتر است، ) 05/0(از سطح معني داري )000/0(آزمون

داري وجود دارد كه با رابطه معني،اثربخشي سازماناعنماد وكه بين دو متغيرادعا كرد

.استدو آزمون اين رابطه مستقيم) 69/0و63/0(ن ضرايب همبستگي توجه به مثبت بود

ي كه اعتماد بين كاركنان با زيردستان و مافوقشان در يهاندر سازمارودميبنابراين انتظار 

به دست مقدار - Pبا توجه به اينكه .اثر بخشي سازمان نيز افزايش يابدخوبي است،سطح 

دشوميرد فرض صفركمتر است، ) 05/0(داري از سطح معني)000/0(دو آزمونآمده هر

رابطه ،اثربخشي سازمانثر بودن وؤكه بين دو متغير احساس متوان ادعا كردو مي

اين رابطه ) 49/0و43/0(با توجه به مثبت بودن ضرايب همبستگي .داري وجود داردمعني

ثر بودن خود نسبت به ؤمهبيشتر ب،هر چه قدر كارمندود رميبنابراين انتظار .استمستقيم
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نتايج و پيامدهاي راهبردي، اداري و عملياتي شغل خود معتقد باشد، اثر بخشي سازمان نيز 

از سطح )000/0(به دست آمده هر دو آزمونمقدار - Pبا توجه به اينكه .افزايش يابد

توان ادعا كرد بين دو متغير و ميدشوميرد فرض صفرست،كمتر ا) 05/0(داري معني

با توجه به مثبت .داري وجود داردرابطه معني،اثربخشي سازماناحساس خودمختاري و

در رودميلذا انتظار است؛اين رابطه مستقيم،)62/0و54/0(بودن ضرايب همبستگي

ها  نسبت به ها و مشاركتگيريمي كه افراد از استقالل كاري بيشتر در تصمييهانسازما

-Pبا توجه به اينكه . باشدبيشتر ها نيز برخوردارند، اثربخشي اين سازمان هانساير سازما

فرض كمتر است،) 05/0(داري از سطح معني)000/0(به دست آمده هر دو آزمونمقدار 

اثربخشي داري ومتغير احساس معنيتوان ادعا كردكه بين دو و ميدشوميرد صفر

37/0(داري وجود دارد كه با توجه به مثبت بودن ضرايب همبستگي رابطه معني،سازمان

هرچه قدر افراد احساس رود ميبنابراين انتظار .استاين رابطه مستقيم،دو آزمون) 43/0

سازمان نيز د، اثر بخشينداشته باشخود ارزش بودن اهداف شغليبهتري نسبت به با

.افزايش يابد

به منظور در اين قسمت :تحليل لگ خطي سه متغيره اثر بخشي، توانمند سازي و جنسيت

به تحليل لگ خطي توانمندسازي، اثربخشي و جنسيتبررسي روابط متقابل سه متغير

هاي مورد قرار گرفتن سه متغير در گروهروش جدول توافقي زير در. پرداخته شده است

:نظر نمايش داده شده است

توانمند سازي اثر بخشي و جنسيتجدول توافقي 

توانمند سازي
اثر بخشي جنسيت

زياد متوسط كم
0 76 42 پايين

8مرد 31 3 متوسط
6 10 0 زياد
0 57 44 كم

5زن 32 1 متوسط
2 6 1 زياد
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رات يكي ودوتايي از سطح يثتأمقدار -Pشودميهمان طور كه در جدول زير مشاهده 

يكي و دوتايي قابل مشاهده تأثيرات در اين مدل كمتر بنابراين ) 05/0(معني داري 

).جنسيت= Cوتوانمند سازي= Bاثر بخشي،=A(است

جدول محاسبات آماري

K درجه آزادي 2Gآماره P-مقدار

1 5 90/376 000/0

2 8 46/95 000/0

3 4 32/3 98/0

.كناري بسنده زير به عنوان بهترين مدل انتخاب شده است5طبق گام 

CAB,
:دشوميرد ن)05/0(لذا فرض زير در سطح معني داري 

ABC ⊥
چنين باتحليل هم,BCACبررسي استقالل دو متغير اصلي با شرط ثابت بودنبه منظور 

بسنده كناري 

كارمند، طبق جنسيت P:شودميفرض زير رد) 000/0و44/95(مقدار به دست آمده-

آماره آزمون و 

CBA ⊥
براي . لذاحداقل در يكي از سطوح جنسيت، بين دو متغير رابطه معني داري وجود دارد

.استشده آزمون همبستگي در سطوح جنسيت انجام،بررسي ميزان رابطه خطي موجود
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در سطوح جنسيتجدول محاسبه ضريب همبستگي توانمندسازي و اثر بخشي 

فراواني اسپيرمن P-مقدار كندال P-مقدار جنسيت

176 52/0 000/0 49/0 000/0 مرد

148 56/0 000/0 52/0 000/0 زن

با توجه به ضرايب همبستگي در هردو سطح جنسيت، بين دو متغير اثر بخشي و 

، ها در جدولكه ميزان همبستگيدشوميدارخطي مثبتي مشاهده معنيرابطه،سازيتوانمند

متغير در گروه مردان رابطه خطي بين دو، بيشترينبا توجه به جدول. شودميمشاهده زياد

.دشوميمشاهده 

توانمند سازي، اثر بخشي و تحصيالت، سن و مديريتتحليل لگ خطي سه متغيره اجراي 

سابقه خدمت

اجراي مديريت اثر بخشي، توانمند سازي بررسي روابط متقابل سه متغيربراي ن تحليل در اي

در جدول توافقي . به تحليل لگ خطي پرداخته شده استوتحصيالت، سن و سابقه خدمت

.قرار گرفتن سه متغير در گروه هاي مورد نظر نمايش داده شده استروش زير 

بخشي و تحصيالت، سن و سابقه خدمتاجراي توانمند سازي، اثر جدول توافقي 

توانمند سازي اثر 
بخشي

سابقه 
خدمت

توانمند سازي اثر 
بخشي

سن
توانمند سازي اثر 

بخشي
تحصيالت

زياد متوسط كم زياد متوسط كم زياد متوسط كم

0 74 37 كم
سال10

وكمتر

0 23 9 كم سال30
وكمتر

0 62 32 كم
كمتر از
7ليسانس 38 3 متوسط 2 13 1 متوسط 7 31 2 متوسط

2 10 0 زياد 0 2 0 زياد 4 5 0 زياد
0 49 32 كم

20 -11
سال

0 76 57 كم
40 -31

سال

0 59 47 كم
6ليسانس 19 1 متوسط 9 37 2 متوسط 6 27 2 متوسط

5 5 1 زياد 5 10 1 زياد 3 9 1 زياد
0 9 14 كم بيش از

20
سال

0 24 20 كم
بيش از

سال40

0 12 6 كم
فوق 
ليسانس
وباالتر

0 5 0 متوسط 2 13 1 متوسط 0 5 0 متوسط

1 1 0 زياد 3 3 0 زياد 1 2 0 زياد
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تر كميكي، دوتايي تأثيراتمقدار- Pشودميهمان طور كه در جدول زير مشاهده 

يكي ودوتايي  قابل مشاهده تأثيرات لذا در اين مدل است، ) 05/0(داري از سطح معني

طور كه در چنين همانهم). تحصيالت= Eوتوانمند سازي = Bاثر بخشي،=A(است

داري معنييكي و دوتايي كمتر از سطحتأثيرات مقدار - Pگرددميجدول زير مشاهده 

اثر =A(يكي و دوتايي قابل مشاهده استتأثيراتلذا در اين مدل است،) 05/0(

طور كه در جدول در مورد سابقه خدمت نيز همان). سن= Gوتوانمند سازي= Bبخشي،

داري يكي و دوتايي  كمتر از سطح معنيمقدار تأثيرات-Pگرددميزير مشاهده 

اثر =A(يكي و دوتايي  قابل مشاهده استتأثيرات لذا در اين مدل است؛) 05/0(

).سابقه خدمت= Sوتوانمند سازي = Bبخشي،

جدول محاسبات آماري

سابقه خدمت، اثربخشي و توانمندي سن، اثربخشي و توانمندي تحصيالت، اثربخشي و توانمندي

K
درجه 

آزادي

آماره
2G

P-
مقدار K

درجه 

آزادي

آماره
2G

P-
مقدار K

درجه 

آزاد

ي

آماره
2G

P-
مقدار

1 6 97/478 000/0 1 6 37/479 000/0 1 6 93/480 000/0

2 12 72/100 000/0 2 12 12/102 000/0 2 12 62/97 000/0

3 8 54/6 58/0 3 8 68/3 91/0 3 8 32/3 91/0

.كناري بسنده زير به عنوان بهترين مدل انتخاب شده استپنجطبق گام

EAB,
.كناري بسنده زير به عنوان بهترين مدل انتخاب شده استچهارطبق گام 

GAB,
.شوميرد ن)05/0(لذا فرض زير در سطح معني داري 

.عنوان بهترين مدل انتخاب شده استكناري بسنده زير بهچهارطبق گام 
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SAB,
ABE ⊥

چنين تحليل هم,BEAEبررسي استقالل دو متغير اصلي با شرط ثابت  بودن به منظور

بسنده  كناري 

تحصيالت كارمند، طبق آماره Pدهدمينشان ) 000/0و98/94(مقدار به دست آمده-

:دشوميرد )05/0(داري آزمون و كه فرض زير در سطح معني

EBA ⊥
BSASبررسي استقالل دو متغير اصلي با شرط ثابت بودن براي  چنين باتحليل هم,

بسنده كناري 

كارمند، مشاهده سابقه خدمت Pفرض زير در ) 003/0و15/95(مقدار به دست آمده-

)پيوست21صفحه(دشوميرد ) 05/0(طبق آماره آزمون و در سطح معني داري شد

SBA⊥
براي . حداقل در يكي از سطوح تحصيالت، بين دو متغير رابطه معني داري وجود داردلذا

انجام همبستگي بين سه سطح تحصيالتآزمون،بررسي رابطه خطي در سطوح تحصيالت

. داري وجود داردرابطه معني،حداقل در يكي از سطوح سن، بين دو متغيرلذا؛ استشده 

. استشده ر سه سطح سن انجام دبررسي ميزان رابطه خطي موجود آزمون همبستگي براي 

چنين باتحليل هم,BGAGبررسي استقالل دو متغير اصلي با شرط ثابت بودن سنبراي 

بسنده كناري 

طبق آماره و د شكارمند، مشاهده Pفرض زير در ) 000/0و93/95(مقدار به دست آمده-

:دشوميرد ) 05/0(آزمون و در سطح معني داري 

GBA ⊥
بهم . طه معني داري وجود داردحداقل در يكي از سطوح سابقه خدمت، بين دو متغير رابلذا

بررسي رابطه موجود در دو گروه  آزمون استقالل در دو  سطح  سابقه خدمت  انجام منظور

. استشده
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و اثر بخشي در سطوح تحصيالت، جدول محاسبه ضريب همبستگي توانمند سازي

سن و سابقه خدمت

فراواني اسپيرمن P -مقدار كندال P -مقدار تحصيالتگروه 

143 52/0 000/0 47/0 000/0 كمتر از ليسانس

154 56/0 000/0 52/0 000/0 ليسانس

26 67/0
000/0 61/0 000/0 فوق ليسانس 

وباالتر

فراواني اسپيرمن P -مقدار كندال P -مقدار گروه سن

60 29/0 02/0 26/0 02/0 سال وكمتر30

197 57/0 000/0 52/0 000/0 سال31- 40

66 66/0 000/0 61/0 000/0 سال40بيش از 

فراواني اسپيرمن P -مقدار كندال P -مقدار گروه سابقه خدمت

171 50/0 000/0 46/0 000/0 سال وكمتر10

118 58/0 000/0 53/0 000/0 سال11- 20

30 63/0 000/0 59/0 000/0 سال20بيش از 

د در هر سه سطح تحصيالت، بين دو متغير شبا توجه به ضرايب همبستگي مشاهده 

ها كه ميزان همبستگيدشوميدار خطي مثبتي مشاهده رابطه معني،اثربخشي توانمندسازي

با افزايش سطح تحصيالت  دشوميطور كه مشاهده نهما. دشوميدر جدول باال مشاهده 

به بيان ديگر اگر ميزان توانمندي سه ؛ميزان همبستگي دو متغير اصلي نيز افزايش يافته است

ميزان اثربخشي بيشترين گروه كارمند با سه سطح تحصيالتي به يك اندازه افزايش يابد، 

با توجه به ضرايب . را دارندمتعلق به كارمنداني است كه باالترين سطح تحصيالت

توانمندسازي و اثربخشي رابطه سطوح سن، بين دو متغيرهمبستگي در هر سه سطح از

ها در جدول باال مشاهده كه ميزان همبستگيدشوميدار خطي مثبتي مشاهده معني

با . يابدرابطه خطي بين دو متغير با افزايش سن افزايش مي،با توجه به جدول. گرددمي
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وبه دست آمده در هر سه سطح سابقه، بين دو متغير توانمندسازيمقدار- Pتوجه به

ت وجه به ضرايب به دست آمده ببا.گرددميدار خطي مشاهده اثربخشي رابطه معني

گردد با افزايش سابقه خدمت كاركنان، ميزان رابطه دو متغير مورد نيز افزايش مشاهده مي

به بيان ديگر اگر توانمندي هر سه گروه سابقه خدمتي به يك ميزان افزايش ؛بديامي

.دشوسابقه ترين كارمندان مشاهده ميميزان اثربخشي بين با،بيشترين يابد

يافته هاي اصلي تحقيق. 4
ي دولتي شهرستان هانادارات و سازمابين توانمندسازي كاركنان و اثربخشي سازماني در

. جان رابطه وجود داردرفسن

كمتر 05/0دار از سطح معنيار به دست آمده هر دو آزمون مقد-Pبا توجه به اينكه 

توان ادعا كرد كه بين دو متغير توانمند سازي كاركنان و شود و ميفرض صفر رد مياست،

همبستگي با توجه به مثبت بودن ضرايب.داري وجود داردرابطه معني،اثربخشي سازماني

يعني با افزايش توانمندسازي سازمان اثربخشي است؛اين رابطه مستقيم ) 55/0، 50/0(

. يابدسازمان افزايش مي

هاي فرعي تحقيق يافته. 4-1
ي دولتي شهرستان رفسنجان هانبين احساس شايستگي و اثربخشي سازماني در ادارات و سازما

. رابطه وجود دارد

كمتر 05/0داري مقدار بدست آمده هر دو آزمون كه كمتر از سطح معني–Pبا توجه به 

يعني بين دو متغير احساس شايستگي و اثربخشي رابطه وجود ؛شودفرض صفر رد مي،است

در صد اين 38/0و 35/0از استدارد و با توجه به ضرايب مثبت همبستگي كه عبارت

ستگي كاركنان اثر بخشي سازمان نيز افزايش و با افزايش احساس شاياسترابطه مستقيم 

. يابدمي

ي دولتي شهرستان هانبين احساس اعتماد كاركنان و اثر بخشي سازماني درادارات و سازما
. رفسنجان رابطه وجود دارد
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،استكمتر 05/0داري دست آمده هر دو آزمون از سطح معنيه مقدار ب- Pنظر به اينكه 

ن احساس اعتماد كاركنان و اثربخشي سازماني رابطه معني شود و بيفرض صفر رد مي

است، كه مثبت ) 69/0و 63/0(چنين با توجه به ضرايب همبستگي هم.داري وجود دارد

يعني با افزايش احساس اعتماد كاركنان اثربخشي سازمان نيز است؛اين رابطه مستقيم 

. يابدافزايش مي

ي دولتي شهرستان هانادارات و سازماشي سازماني دربين احساس مؤثربودن كاركنان و اثربخ
. رفسنجان رابطه وجود دارد

است كمتر 05/0داري از سطح معني، كهمقدار حاصل از هر دو آزمون- Pبا توجه به 

. هر دو مثبت هستنداست، 49/0و 43/0كه ،و ضرايب همبستگي

دار و مستقيم وجود دارد و با ابطه معنير،بين احساس مؤثر بودن و اثربخشي سازمان

. يابدافزايش احساس مؤثر بودن در كاركنان اثربخشي سازمان نيز افزايش مي
ي دولتي شهرستان هانادارات و سازمابين احساس خودمختاري كاركنان و اثربخشي سازماني در

. رفسنجان رابطه وجود دارد

كمتر 05/0داري هر دو آزمون از سطح معنيدست آمده ه مقدار ب–pبا توجه به اينكه 

بين احساس خود مختاري و است،نيز مثبت 62/0و 54/0بستگي ماست و ضرايب ه

يعني با افزايش احساس خودمختاري ؛دار وجود داردمستقيم و معنيايابطهر،اثربخشي

. يابداثربخشي نيز افزايش مي
ي دولتي شهرستان هانسازماني در سازماداري شغل كاركنان و اثربخشيبين احساس معني

كمتر است و05/0داري مقدار كه از سطح معني- pتوجه به با.رفسنجان رابطه وجود دارد

داري شغل و اثربخشي بين احساس معنياست،نيز مثبت43/0و 37/0ضرايب همبستگي 

ا افزايش احساس يعني بدار و مستقيم است؛ سازمان رابطه وجود دارد و اين رابطه معني

چنين الزم به ذكر است هم.يابدافزايش ميداري شغل كاركنان اثربخشي سازمان نيزمعني

: دهد كهكه تحقيقات لگ خطي نشان مي

بين توانمندسازي كاركنان و اثربخشي سازماني با توجه به جنسيت رابطه وجود -1

. دارد

. ه به سن رابطه وجود داردبين توانمندسازي كاركنان و اثربخشي سازماني با توج-2
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بين توانمندسازي كاركنان و اثربخشي سازماني با توجه به سابقه خدمت رابطه -3

. وجود دارد

رابطه ،بين توانمندسازي كاركنان و اثر بخشي سازماني با توجه به ميزان تحصيالت-4

. وجود دارد

ت روان شناختي لپنج حادسازي مفهومي چند بعدي است و ناصوالً توانم:بحث و بررسي

احساس شايستگي، احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس : ازاستآن عبارت

در واقع ). 9، ص 1385عبدالهي و ديگران، (دار بودن شغل خودمختاري، احساس معني

تواند اثربخشي سازماني را تحت تأثير قرار دهد و دهد كه اين ابعاد ميتحقيقات نشان مي

. افزايدمطلوب بر ميزان تحقق اهداف سازمان ميايهگونوجود آنها به 

)1445، 1995اسپريتزر، ( 

تواند پيامدهاي رفتاري مهمي را در پي داشته باشد و به ابتكار هرحال توانمندسازي ميه ب

،چرا كه آزادي عمل كاركنان و توانمند نمودن آنانشود؛ عمل، تالش و پشتكار منجر 

عالوه آزادي عمل شغلي احساس ه بو گردد نان در مقابل موانع ميموجب واكنش سريع آ

تواند موجبات انگيزش و بهبود را فراهم اعتماد و ساير عوامل مرتبط با توانمندسازي مي

دهد كه احساس مؤثر بودن ناشي از توانمندسازي اين چنين تحقيقات نشان ميهمسازد

.وجود داردنظرياتشانشنوايي براي شنيدن آورد كه گوشاحساس را در افراد به وجود مي

ي عملكرد دكنند در تعيين امور كاري خود نقش دارند و بايبه همين دليل احساس مي

در واقع هر چه قدر افراد فرصت بيشتري در انتخاب شغل خود . بهتري از خود نشان دهند

شتري دارند احساس توانمندي بيكنند، داري داشته باشند و احساس شايستگي و معني

). 667، ص 1990توماس، وولتهووس، (

دينتوانماثر بخشي سازمان 
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دهد كه توانمندي وقتي وجود دارد كه قدرت، تحقيقات نشان مي،صورتهردر

كه اين ) 73، ص 1992باون و الولر، (شودها در سازمان توزيع اطالعات، دانش و پاداش

. عوامل در افزايش اثربخشي سازمان نيز تأثير چنداني دارد

رابطه ابعاد ،كه در اين تحقيق نيز همچون ساير تحقيقات گذشتهبايد يادآور شدضمناً

ايستگي، شبدين صورت كه بين احساس ؛شديد أيتوانمندسازي و اثربخشي سازماني ت

داري شغل با اثر احساس اعتماد، احساس مؤثر بودن، احساس خودمختاري و احساس معني

.ردجود داورابطه ،بخشي سازماني

احساس شايستگي
احساس اعتماد

احساس مؤثر بودن
احساس خود مختاري

احساس معني داري شغل

)39، ص1385عبداللهي و نوه ابراهيم ، (

هاپيشنهاد. 5
دار و مستقيم بين توانمندسازي كاركنان حاكي از رابطه معني،تحقيقاين نظر به اينكه -1

بيش از بيش به توانمندسازي نمديران و مسئوالشوديپيشنهاد م،و اثربخشي سازماني است

. تالش بيشتري كنندكاركنان بپردازند و در پرورش آنان 

تواند در جهت افزايش توانايي كاركنان گام رويكرد ارگانيك و پويا به سازمان مي-2

مداري صرف و تمركز قدرت فاصله گرفته  گردد از قانونبنابراين توصيه مي؛مؤثري باشد

. اختيارات بيشتري واگذار شودبه كاركنان 

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين احساس شايستگي كاركنان و اثربخشي سازماني -3

توان هاي انساني به كارمند ميبنابراين با دادن اختيار و برگرداندن ارزش.رابطه وجود دارد

. ساخترا فراهمانزمينه توانمندي آن

اثر بخشي سازماني
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جلب اعتماد ،تحقيق نيز به بوته آزمون گذاشته شدآنچه مسلم است و در اين-4

. آيدوجود ميه كاركنان است كه با صداقت و درستي، ايجاد محيطي امن و مناسب ب

اثر بخشي چنداني نخواهند ،كاركناني كه احساس كنند تأثيري در امور كاري ندارند-5

. ه به آنها تفهيم شودعنوان جزئي از كل مجموعه نقش و اهميت كاركنان بدلذا باي؛داشت

استقالل و آزادي عمل در كاركنان است كه به آنها جرأت تجربه كردن امور را -6

. با اعطاي اختيار به زيردستان اين زمينه فراهم گرددشودبنابراين پيشنهاد مي؛بخشدمي

دار در معنيدلذا باي؛انگيزدمعنا باشد كاركنان را چندان برنميشغلي كه پوچ و بي-7

. بخشيدن به آن تالش شوداسازي و محتون شغل، غنيكرد

مديريت توانمند سازي شامل شناخت، اجرا و كنترل توانمندي -8

هاي آنان ن تالشكردسازماني و مضاعف هاي مشاركت دادن كاركنان در پيشنهاد-9

حذف موانع توانمندسازي - 10

ي سازمان توجه به ارتباطات و تبادل اطالعات به عنوان شريانهاي حيات- 11

آموزش كاركنان - 12

هاي افراد قدرداني از موفقيت- 13

تقويت باور كاركنان به تواناييهاي خود- 14
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، 1385فروزنده دهكردي، لطف اهللا، مديريت استراتژيك، انتشارات دانشگاه پيام نور، چ سوم، -
ي در مـديريت و الگوهـاي آن،   فرهنگي، علي اكبر و اسـكندري، مجتبـي، معرفـي توانمنـد سـاز     -

.40،1382و39فصلنامه مطالعات مديريت، دانشگاه عالمه طباطبايي، شماره 
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كونتز، هارولد و اودانل، سيديل و ويريچ، هنيز، ترجمه چمران، محمد هـادي، اصـول مـديريت،    -
. 1384انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شريف ، چ چهارم، 

، مريم، روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني، نادري، عزت اهللا و سيف نراقي-
.1381انتشارات بدر، چ بيست و دوم،

. 1380،نجف بيگي، رضا، سازمان و مديريت، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي-
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