فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال دهم ،شماره چهارم ،تابستان ( 1398پیاپی )40

تبیین ساختار استراژیک عملكرد مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در
مراکز علمی  -پژوهشی ( مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )
فتانه پورامیرارسالنی ، 1علیرضا علیزاده سودمند ،2یلدا حاجی علیلو ،3ماندانا سادات هاشمی

4

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عملكرد مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در سازمان در مراکز
علمی -پژوهشی ( مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ) می باشد .روش پژوهش
برحسب هدف کاربردي ،ازنظر روش گردآوري دادهها توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی و همینطور ازنظر
نوع داده کمی بود .جامعه آماري این پژوهش ،مدیران ،کارشناسان مسئول و روساي ادرات و ...دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات می باشد که با استفاده از نمونه گیري تصادفی ،نمونه هاي مربوطه انتخاب
گردید .جامعه آماري مورد مطالعه ( 088نفر) بوده ،از فرمول کوکران براي جوامع متناهی براي مشخص کردن
حجم نمونه استفاده شد ( 162نفر) .پس از جمع آوري پرسشنامه ها براي تعیین روایی متغیرهاي تحقیق از
روش محتوایی و براي پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید .به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه
هاي تحقیق از نرم افزار  SPSSورژن  26استفاده شد .ابتدا در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و...
جهت توصیف داده ها استفاده گردید .در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمونهاي کولموگروف -اسمیرنف جهت
نرمال بودن داده ها و سپس از ضریب همبستگی پیرسون جهت ارزیابی تاثیر و معنادار بودن بین متغییر ها
استفاده شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد از چهار فرضیه موجود ،تمامی فرضیه ها مورد
تایید قرار گرفتتند .در ادامه متغییرهاي مورد بررسی رتبه بندي شده ،یافته هاي تحقیق نشان داد ،هیچ گونه
اولویتی میان متغییرهاي وجود نداشته و تفاوت معناداري میان آنها وجود ندارد .از لحاظ رتبه بندي میان
متغییرها تفاوتی وجود ندارد و متغییرهاي تحقیق از اولویت یكسانی برخودارند.
واژههای کلیدی :عملكرد مدیران ،توانمندسازي منابع انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الكترونیكی ،تهران ،ایران)
 2کارشناس ارشد پژوهش (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران)
 3دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الكترونیكی ،تهران ،ایران)
 4دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوري اطالعات (دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الكترونیكی ،تهران ،ایران)
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مقدمه
ارزیابی عملكرد مدیران در سیستم مدیریت ابزاري بسیار کارآمد هستند و از طریق آنها می توان از
دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده اطالع یافت .بررسی عملكرد مدیران در بخش هاي
مدیریتی و برنامه هاي مدون در سازمان اعم از انواع برنامـه هاي استراتژیک ،کالن ،خرد و حتی برنامه
جامع کاربرد فراوان دارد .موجودیت سازمان ،اجراي دستورات مختلف مدیریتی ،ساختارمندي فرایندهاي
سازمانی و تایید فعالیت ها برگرفته از عملكرد مدیران در سازمان می باشد ( غفاري و همكاران.)2931 ،
در این خصوص توجه عمیق به شاخص هاي عملكردي مدیران براساس عملكرد نوین مدیریتی ،در
شناسایی و درك بهتر نارسائی ها و کمبودها در سازمان کمک شایانی می کند .شاخصها و مولفه هاي
اثرگذار معموالً از نگرش ها و موقعیتهاي مختلف در سازمان سرچشمه می گیرند و مانند عالیمی که
مسیر را مشخص می سازند ،می توانند مورد توجه مدیران و کارکنان قرار گرفته و در سازمان نیز
استفاده گردند (ترکاشوند و همكاران .)2936 ،میزان تحقق اهداف سازمان ،یكی از مهمترین معیارهاي
سنجش عملكرد مدیران براساس عملكرد نوین مدیریتی است .شاخصها و مولفه هاي فرآیندي مدیران
را قادر می سازد تا با بررسی آنها از نقاط ضعف سازمان خود آگاه شوند .توانمندسازي منابع انسانی با
پرورش احساس کفایت نفس و با به وجود آوردن آزادي عمل براي کارکنان در سازمان این فرصت را
به وجود خواهد آورد تا تواناییها و مهارتها ،بهبود یافته و موجبات اثر بخشی سازمان فراهم گردد
(کبیري و همكاران  .)2931 ،از سوي دیگر توانمندسازي با پرورش دادن کارکنانی با انگیزه و منابع
انسانی توانا به مدیران امكان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عكس العمل سریعتر و
مناسب تر نشان دهند .نگرش سیستمی کمک زیادي به استقرار نظام ارزیابی عملكرد مدیران خواهد
کرد و امكان تحقق شاخص ها و مولفه ها را با توجه به نوع و سبک هاي مختلف مدیریتی را در
سازمان به نمایش می گذارد ( .گوموسلوغلو.) 1883 ،
عرب زاده
-1طرح مساله :
ارزیابی عملكرد مدیران درسازمان ها ،یكی از مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه هاي
مختلف مدیریتی اعم از مدیریت منابع ،تحلیل ساختار مدیریتی ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت بهره
وري و مدیریت استراتژیک و ...محسوب می شود ،بدیهی است که ارزیابی عملكرد مدیران فرایندي
بسیار مهم و از حساس ترین مسائلی است که مسئوالن سازمان ها با آن روبهرو هستند (عرب زاده و
همكاران .)2931 ،با این وجود تالش مستمر در طراحی سیستم هاي بهینه و موثر براي ارزیابی مدیران
و منابع انسانی و شواهد و مدارك نشان می دهند که ،به طورکلی مسئوالن سازمان از روش ها و
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چارچوب هاي مورد استفاده براي ارزیابی مدیران راضی نیستند (حاجی زاده و همكاران .)2931 ،دلیل
اصلی این نارضایتی ،عوامل مختلفی دارد .ازجمله این دالیل می توان به موارد مختلفی مانند؛ پیچیدگی
فرایند ارزیابی ،وجود کاستی هایی مختلف در سیستم ارزیابی ،عدم تحلیل صحیح وظایف مدیران،
ساختارهاي نامناسب مدیریتی ،عدم وجود قوانین منسجم در حوزه مدیریت در سازمانها ،مبهم بودن
نقش مدیران و رهبران در برخی از سازمانها و عدم تفكیک آنها از یكدیگر ،عدم توجه به مدیریت جامع
عملكرد و نیز وجود نقص هاي فراوان در سیستم ارزیابی عملكرد مدیران اشاره نمود( .حیدري و
همكاران .)2901 ،در سال هاي اخیر سازمانهاي نوین مانند دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و مراکز
علمی – پژوهشی وتحقیقاتی که به عنوان موجودي اجتماعی -متفكر و پویا شناخته شده اند ،با توجه
به اهمیت فعالیت آنها ،نوع مدیریت کالن در این سازمان ها و نیز وجود انواع منابع مختلف سازمانی
مانند منابع انسانی ،نیازمند یک سطح مدیریتی با کیفیت باال هستند .به همین منظور این سازمانها
جهت ادامه حیات خویش و برتري نسبت به سایر سازمانها از سیستم مدیریتی بهتر و با کیفیتري
برخوردار می باشند .دانشگاه ها ،موسسات آموزش عالی با توجه به ساختار درونی و سازمانی و نوع
فعالیت هاي خویش همیشه داراي محیطی پویا و ساختاري فعال نسبت به سایر سازمان ها هستند .در
چنین سازمان هایی رقابت در سطح باال بوده و از تمامی ظرفیت خویش براي انجام فعالیتهاي سازمانی
استفاده می کنند .همچنین این سازمانها داراي ویژگهایی مانند عملكرد باال ،طرح سازمانی مناسب،
راهبرد غالب و مدیریت فرایندي ،استفاده از فناوري پیشرفته ،فرهنگ غنی و سازگار با محیط ،آماده
بهره گیري از فرصت هاي جدید ،نوآور ،خالق وداراي ابتكار هستند (ساعتچی .)2938 ،همچنین این
سازمان ها براي بهبود مستمر قابلیت هاي کلیدي خود و آمادگی براي رویارویی با تغییرات سطحی و
بنیادي نیازمند براي شناخت نواقص و رفع عیب هاي خویش هستند .به عبارت دیگر سیستم سازمانی و
مدیریتی چنین سازمانهایی نیازمند بررسی و ارزیابی ساختارها ،فرایندها و تعامالت خویش در محیط
پیرامون خود است (گلی زاده و همكاران .)2931 ،ارزیابی مدیران و بررسی عملكرد آنها در دانشگاهها و
مراکز علمی– پژوهشی در حوزه مختلف عملكردي خصوصا در توانمندسازي منابع انسانی براساس
رهبري و مدیریت قوي و بهره گیري از نیروي انسانی ماهر و زبده انجام می گیرد .اطمینان از
چگونگی عملكرد مدیران در سازمان و اثرگذاري آن بر نحوه فرایندهاي سازمانی و توانمندسازي منابع
انسانی می تواند ،نه تنها باعث رفع موانع و مشكالت در بخشهاي مختلف سازمان گردد ،بلكه می تواند
در بهبود عملكرد منابع انسانی و فرایندهاي مرتبط مفید باشد .همچنین این مهم می تواند در شناسایی
و رفع موانع و مشكالت مختلف که در آینده ممكن است در سازمان و حوزه هاي مرتبط با منابع انسانی
و توانمندسازي کارکنان ایجاد شود موثر باشد ( ابراهیمی و همكاران .)2936 ،در سالهاي اخیر توجه به
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عملكرد مدیران و ارزیابی آنها در تحقیقات مختلف مورد توجه محققین مختلفی بوده ،ولیكن تبیین
عملكرد مدیران براساس توانمندسازي منابع انسانی کمتر مورد بحث قرار گرفته است .در این تحقیق
می بایست به این سواالت توجه نمود؛ عملكرد مدیران چه تاثیري در توانمند سازي منابع انسانی در
سازمان دارد؟ همچنین مولفه هاي عملكردي مدیران چه تاثیري در توانمندسازي منابع انسانی در مراکز
علمی–پژوهشی دارند؟ مولفه هاي عملكردي مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در مراکز علمی –
پژوهشی از چه اولویتی برخودارند؟
-2اهداف تحقیق:

هدف کلی :
 تبیین ساختار استراژیک عملكرد مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در مراکز علمی  -پژوهشیاهداف فرعی :
 )2بررسی تاثیر افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
 )1بررسی تاثیر افزایش آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
 )9بررسی تاثیر افزایش مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات
 )4بررسی تاثیر افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات

هدف کاربردي :
 بررسی ساختار استراژیک عملكرد مدیران در توانمند سازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمیواحد علوم و تحقیقات
-3چارچوب نظری تحقیق
شاخص های رفتاری وعملکردی :
شاخص هاي رفتاري و عملكردي معموالً از نگرش ها و موقعیت ها انسانی سرچشمه می گیرند و
مانند عالیمی که مسیر را مشخص می سازند می توانند مورد استفاده قرار گیرند  .میزان تحقق اهداف
سازمان ،براساس رعایت اخالق حرفهاي یكی از مهمترین معیارهاي سنجش عملكرد مدیر در
سازمانها است( .الماسی و همكاران.)2931 ،
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شاخصهای عملکرد مدیران:
شاخصهاي عملكرد مدیران در سیستم سازمانی ابزار کارآمدي در نظام ارزیابی مدیریت هستند و از
طریق آنها می توان از دست یافتن به اهداف از پیش تعیین شده در برنامـه ها در حوزه عملكرد
مدیران آگاهی یافت .توجه عمیق به شاخص هاي عملكردي مدیران در شناسایی و درك بهتر
نارسائی ها و کمبودها در سازمان کمک شایانی به مدیریت می کند ( .الوانی.)2934 ،
شاخص های فرآیندی عملکرد مدیران:
شاخص هاي فرآیندي عملكرد مدیران را قادر می سازد تا با بررسی آنها از نقاط ضعف سازمان
خود آگاه شوند .نگرش سیستمی کمک زیادي به استقرار نظام ارزیابی عملكرد خواهد کرد و امكان
تحقق شاخصها را در مرحله اجرا افزایش می دهد ( .سینگ.)2338 ، 2
توانمندسازی:
 توانمندسازي کارکنان؛ توانمندسازي(توانا سازي) فرآیند قدرت بخشیدن به افراد است.
 در این فرآیند به کارکنان خود کمک میکنیم تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر
احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند( .آقایار .)2901 ،
توانمندسازی منابع انساني :
 کارکنان توانمند به سازمان و خودشان نفع میرسانند آنها مشاغل یا زندگی خود را بیشتر داراي
هدف ،حس میکنند و درگیري آنها مستقیما به بهسازي مستمر در سامانهها و فرآیندهاي محل
کار تبدیل میشود ( ایراننژاد.)2910 ،
 بورن و مولمن ( )2336توانمندسازي منابع انسانی را به معناي توسعه و غنی سازي مشاغل
کارکنان در سازمان بیان می کنند.
 به عقیده ایتژاکی و یورك ( )1888توانمندسازي منابع انسانی ،اصطالحی است که بر اساس آن
آزادي عمل و مسؤلیت تصمیم گیري کارکنان بیشتر می شود
مولفه های ارزیابي عملکرد مدیران در توانمندسازی منابع انساني:
مولفه هاي مختلفی در ارزیابی عملكرد مدیران در توانمندسازي منابع انسانی وجود دارد .برخی از
این مولفه ها به شرح ذیل میباشد:
 )2دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی
 )1آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی
SENGE

1
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 )9مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی
 )4قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی
نقش مدیر و ارزیابي عملکرد آن در سازمان:
ریگو پلو 2و همكارانش (  ) 1821معتقدند که بهترین روش براي شناخت ماهیت نقش مدیر و
رهبر در یک سازمان این است که رخدادهاي مدیریتی در سازمان را باید بررسی نمود و نقش مدیران
را در جنبه هاي مختلف سازمانی را مورد شناسایی قرار داد .براي این منظور هویت فردي ،شخصیتی،
اجتماعی و عملكردي مدیران در سازمان ها را در بخش هاي مختلف مورد بررسی قرار می دهند
(ریگو پلو و همكاران .) 1821.رخداد و اتفاقاتی که توسط مدیر در قالب نقش مدیریتی در یک سازمان
ایجاد می شود بیانگر توانایی هاي آن در چین و نظم دهی به فعالیت هاي مختلف سازمانی در قالب
ساختار سازمانی می باشد( .حجتی و همكاران .)2934 ،بنابراین می توان این گونه بیان نمود صرف
وقت بیشتر براي ارزیابی عملكرد مدیران نسبت به طرح ریزي عملكرد می تواند بر بهبود فرایندهاي
سازمانی مفید باشد.
ساختار عملکردی مدیران در سازمانها :
ساختار عملكردي سازمان برگرفته از نتایج فعالیت هاي مدیران و کارکنان آن سازمان می باشد.
لذا در سازمانهاي نوین خصوصا در سازمان هایی که اکثر فعالیتهاي آن در حوزه هاي آموزشی و
پژوهشی است ،این سازمانها نیازمند قاعده اي براي ارزیابی شایستگی هاي کارکنان خود در مراکز
علمی  -پژوهشی هستند .باز آزمایی و سنجش عملكرد مدیران در هر سیستم و سازمانی پس از یک
دوره زمانی مشخص می تواند به طور مناسبی بر عملكرد کل سازمان اثربخش باشد( .نورا شیكین 1و
همكاران.)1886 ،
پیشینه تحقیقات :
پژوهشها و تحقیقات متعددي در بخش هاي مختلف دراین خصوص انجام پذیرفته است  .در
خصوص تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می توان به طور خالصه به موارد ذیل اشاره نمود:
 طی تحقیقی که توسط نصیرپور و همكارانش در سال  2903با موضوع آثار جهانی شدن بر
توانمندسازي سیاسی زنان در کشورهاي در حال توسعه ( مطالعه موردي ایران ) صورت پذیرفت .اثرات
جهانی شدن برتوانمندسازي سیاسی زنان مشخص گردید ونیز نحوه تعامل و میان مباحث کلیشه اي
Rigopoulou
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مطابق با قاعده هاي سیاسی کشور درحال توسعه (مطالعه موردي ایران) مطرح شد و براساس آن میزان
تعامل و همراستایی در حوزه هاي مختلف در عرصه هاي سیاسی  ،توانمندسازي توسط رهبران و
م دیران براساس شاخص هاي مهارت ،تخصص ،آگاهی و دانش مدیران در ایران بیان گردید( .نصیرپور
وهمكاران .)2903،طی تحقیقی که توسط رفعتجاه وهمكارانش در سال 2938با موضوع بررسی رابطه
توانمندسازي روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی و عملكرد مدیران متوسطه شهرستان رباط
کریم سال تحصیلی ( )03-38صورت پذیرفت .در این تحقیق شیوه هاي روانشناختی با رضایت شغلی
و میزان اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید چارچوب و اصول تعهد سازمانی دبیران
متوسطه براساس نوع فعالیتها و میزان سواد و عوامل دیگري مانند عوامل محیطی می تواند در دانش
آموزان مهم و موثر واقع گردد .از بررسی نتایج بدست آمده مشخص شد .دانش و آگاهی می تواند نقش
عمده اي در فرایند توانمندسازي روانشناختی دبیران داشته باشد .بین عوامل و شاخص هاي
توانمندسازي روانشناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی با عملكرد مدیران ارتباط معناداري وجود
دارد( .رفعتجاه وهمكاران .)2938،در تحقیق دیگري که در سال  2931توسط خانلري و همكارانش با
موضوع بررسی عوامل موثر بر توانمندسازي شورایارهاي محالت شهر تهران عوامل مختلف مانند نوع
سیستم کارایی و بهره وري شورایاري ها ،افزایش رضایت ،ایجاد و افزایش انگیزه مدیران و کارکنان و..
 ..بر توانمندسازي شورایارهاي محالت شهر تهران در این حوزه مورد شناسایی قرار گرفت و مشخص
گردید این عوامل در توانمندسازي شورایارهاي محالت شهر تهران اثر مستقیمی دارند (خانلري و
همكاران .)2931 ،در پژوهش دیگري که توسط صرفی و همكارانش در سال  2939با موضوع نقش
رهبري معنوي در توانمندسازي کارکنان شرکت مخابرات استان سمنان پس از خصوصی سازي انجام
پذیرفت .تئوري رهبري معنوي یک مدل براي تحول سازمانی می باشد که براي ایجاد انگیزش درونی
و یادگیري سازمانی طراحی شده است (صرفی و همكاران .)2939 ،طی تحقیقی دیگري که توسط
ابراهیمی و همكارانش در سال  2936با موضوع تاثیر گرایش بازار و توانمندسازي نیروي انسانی بر
عملكرد صادرات شرکتهاي کوچک و متوسط ،با نقش میانجی توانایی نوآوري انجام پذیرفت .در این
تحقیق تاثیر گرایش بازار بر توانمندسازي نیروي انسانی مورد بررسی قرار گرفت .همچنین اثرات
گرایش بازار و توانمندسازي نیروي انسانی و مولفه هاي مختلف آن مانند افزایش دانش و آگاهی و
مهارت  ،افزایش ارتباطات و تعامالت  ،افزایش رضایت و انگیزه میان نیروي انسانی و ..برعملكرد
صادرات شرکتهاي کوچک و متوسط ،با نقش میانجی توانایی نوآوري مورد ارزیابی قرار گرفت (
ابراهیمی و همكاران .)2936 ،در تحقیق دیگري که توسط تیان 2و همكارانش درسال  1821با موضوع
1Tian

 08فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره چهارم ،تابستان 8930

ارزیابی منابع اثرگذار و مثبت براي مبارزه با فرسودگی شغلی درمیان اپراتورهاي تلفن چینی :انعطاف
پذیري و توانمندسازي روانشناختی کارکنان انجام گرفت  .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین
انعطاف پذیري ،توانمندي روانی و فرسودگی شغلی کارکنان و نقش واسطه مهارت و تخصص و
همچنین دانش مدیران در توانمندسازي روانشناختی کارکنان بود .بررسی مقطعی از  111اپراتورهاي
تلفن در  1مراکز تماس در استان شاندونگ،چین انجام شد .در تدوین پرسشنامه از افراد خبره و
کارشناسان و گزارشات درون سازمانی براي تشخیص عالئم فرسودگی شغلی ،انعطافپذیري،
توانمندسازي روانشناختی در سازمان استفاده شد .نتایج تحقیق نقش عوامل اثرگذار مورد تایید قرار داد.
طی تحقیقی که توسط ژینگ ژو 2و همكارانش در سال  1820با موضوع توانمندسازي نظارت
وکارشكنی خدمات :یک مدل میانجی گري نظارت براساس حفاظت از نظریه منابع انجام پذیرفت.
نتایج حاصل تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق نشان داد بین نظارت بر توانمندسازي و کارشكنی
خدمات و نیز مهارت کارکنان و بهره گیري از منابع و همچنین نظارت و دانش مدیران در انجام امور
سازمانی ارتباط معناداري وجود دارد و مدلی میانجیگري نظارت در خدمات مهمان داري ارائه
گردید(.ژینگ ژو و همكاران؛ .)1820
-4روش پژوهش
 فرضیههای تحقیق:)2افزایش دانش مدیران تاثیر معناداري در توانمند سازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات دارد.
 )1افزایش آگاهی و فهم مدیران تاثیر معناداري در توانمند سازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات دارد.
)9افزایش مهارت و تخصص مدیران تاثیر معناداري درتوانمندسازي منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات دارد.
)4افزایش قانونمندي وقانونپذیري مدیران تاثیر معناداري درتوانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات دارد.
نوع پژوهش حاضر ( جامعة آماری ،روش نمونهگیری):دراین تحقیق با توجه به نوع موضوع و متغییرهاي موجود با توجه به این توضیحاتی که محیط کار
توانمند محیطی است که در آن گروههایی از انسانها با همكار می کنند و در انجام کارها با یكدیگر
Zhou
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مشارکت می کنند .با توجه ماهیت موضوع و روش انجام آن اطالعات مربوط به مباحث نظري و
فعالیت هاي کتابخانهاي به همراه فعالیتهاي تحقیقاتی معتبر اینترنتی ،مجالت و مقاالت به همراه
روشها و متدلوژي اندازه گیري و ارزیابی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .ضمنا از ابزار پرسشنامه،
مصاحبه و غیره جهت تكمیل تحقیق و تجزیه و تحلیل با استفاده از روش میدانی میسر خواهد شد .این
روش پژوهش از نوع مطالعات کمی بوده که میتواند قابلیت آزمونپذیري و تعمیمپذیري داشته باشد و
در بعد خرد قرار دارد .لذا در این تحقیق هم از روشهاي کمی و هم کیفی استفاده گردید .به عبارت
دیگر روش پژوهش در این تحقیق برحسب هدف کاربردي ،ازنظر روش گرداوري داده ها توصیفی-
پیمایشی از نوع همبستگی و همینطور از نظر نوع داده کمی بود .در این تحقیق با راهنمایی اساتید
راهنما و مشاور متناسب با موضوع و نوع تحقیق و متغییرها و فرضیات تحقیق به روش نمونه گیري
تصادفی بر روي جامعه آماري انجام پدیرفت .جامعه آماري این پژوهش ،مدیران ،کارشناسان مسئول و
روساي ادرات و ...دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات می باشد که با استفاده از نمونه گیري
تصادفی ،نمونه هاي مربوطه انتخاب گردید.
 حجم نمونه:منظور از حجم نمونه در واقع میزان افراد مورد مطالعه در هر تحقیق می باشد که براساس موضوع
و نوع تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .در این تحقیق با استفاده از یک نمونه تصادفی تحقیقات بر
روي افراد جامعه مورد نظر صورت پذیرفته است .با توجه به این که تعداد جامعه آماري مورد مطالعه
مشخص بود (.حدود  088نفر ) .پس از فرمول کوکران براي جوامع متناهی براي مشخص کردن حجم
نمونه به شرح ذیل استفاده شده است :
𝒒𝑵𝒛𝟐 𝜶⁄ .𝒑.

𝒒𝒏 = (𝑵−𝟏)𝜺𝟐+𝒛𝟐𝟐𝜶⁄ .𝒑.رابطه .2
𝟐

=Nحجم جامعه آماري =n ،حجم نمونه الزم  =P ،احتمال موفقیت =  =q=( 2-p) ، 8.1احتمال
شكست =8.1
 =εنماینده دقت برآورد یا همان حداکثر خطاست=8.81
= 𝑍𝛼⁄2مقدار متغییر متناظر با سطح اطمینان مورد نظر براي فاصله اطمینان %31که برابر با 2.36
می باشد .حجم نمونه به دست آمده جهت مطالعه یا جامعه آماري مورد مطالعه  168نفر می باشد .در
انجام تحقیق چون احتمال این مورد وجود داشت که تمامی پرسشنامه ها تكمیل نگردند .لذا 101
پرسشنامه در بین جامعه اماري مورد مطالعه پخش گردید و در پایان دقیقا تعداد  162پرسشنامه مورد
تایید قرار گرفته و جمع آوري گردید.

 00فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره چهارم ،تابستان 8930

در ضمن درخصوص سؤاالت تحقیق از آزمون هاي مورد تایید و معتبر همچون آزمون آلفاي
کرونباخ براي پایایی سواالت پرسشنامه استفاده شده است که میزان پایایی سواالت پرسشنامه را تایید
می نماید .ضریب آلفاي کرونباخ زمانیكه بیش از  8.1باشد می توان گفت پرسشنامه از اعتبار باالیی
برخوردار است و چون ضریب آلفاي کرونباخ در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  spssبرابر با جدول
 .2به دست آمده پس میتوان این گونه بیان نمود پرسشنامه تحقیق فوق از اعتبار قابل قبولی برخوردار
است .
جدول.2جدول ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها
نوع پرسشنامه
پرسشنامه مولفه هاي توانمندسازي منابع انسانی
پرسشنامه عملكرد مدیران

ضریب آلفای کرونباخ
8.16
8.14

-5روش تجزیه وتحلیل دادهها
در ابتدا با استفاده از داده هاي جمع آوري شده که از پرسشنامه توزیع شده میان جامعه آماري
استخراج گردیده فرضیه هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزارهاي
مانند Excel ,Spssبه تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد .در بخش آمار توصیفی به منظور کسب
اطالعات بیشتر درباره جامعه آماري و متغیرهاي مورد مطالعه ،از جداول فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی،
فراوانی نسبی تجمعی و نمودار میله اي براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید .در بخش آمار
استنباطی نیز ابتدا جهت محاسبه نرمال بودن متغیرهاي تحقیق از آزمون آماري کولوموگروف–
اسمیرنوف استفاده شد .سپس با توجه به خروجی داده ها ،از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن جهت
بررسی فرضیه ها ،ونحوه ارتباط میان مولفه ها و تاثیر مولفه ها بر یكدیگر استفاده گردید .همچنین در
بخش پایانی تحقیق میان مولفه هاي مورد بررسی ،رتبه بندي و اولویت بندي صورت پذیرفت.
آمار توصیفي داده ها :
در این بخش می بایست سواالتی که این فرضیه ها را شامل می شوند مشخص گردید وسپس
براساس داده هاي موجود فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی ،فراوانی نسبی تجمعی را به دست آورد و
نمودارهاي مربوط به هر جدول ترسیم گردید.
آمار توصیفي جنسیت افراد مورد مطالعه :
براساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه جنسیت افراد مورد مطالعه در این تحقیق مطابق جدول
 .1و نمودار  .2ذیل می باشد :
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جدول .1توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
زن
مرد
جمع

فراوانی
12
238
162

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی تجمعی

11.1
11.0
288

11.1
288

جنسیت بیشتر پاسخ دهندگان مرد بوده  238نفر و  12نفر نیز زن می باشد
زنSeries1, ,
27 ,27.2%
مردSeries1, ,
73 ,72.8%

نمودار : 2توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
آمار توصیفي گروه سني افراد مورد مطالعه :
براساس اطالعات بدست آمده از پرسشنامه سن پاسخ دهندگان در این تحقیق مطابق جدول  9و
نمودار  1می باشد :
جدول :9توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی نسبی
تجمعی

 18-98سال
 98-48سال
 48-18سال
18-68سال
باالتر از 68سال
جمع

98
01
32
18
1
162

22.1
91.6
94.3
23.2
2.3
288

22.1
44.2
13
30.2
288

گروه سنی بیشترین پاسخ دهندگان حدود  48-18سال یعنی  32نفر حدود  94.3درصد می باشد و
گروه سنی کمترین پاسخ دهندگان باالتر از 68سال یعنی  1نفر حدود  2.3درصد می باشد
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نمودار .1توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
آمار استنباطي داده ها :
در این بخش آمار استنباطی داده ها ارائه می شود که شامل بررسی نرمال بودن داده ها و اثر آنها
به صورت مستقیم بر ارزیابی تاثیر عملكرد مدیران در توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد .الزم به ذکر است بررسی نرمال بودن داده ها این امكان را
براي محقق ایجاد می نماید تا بتواند و بداند از چه نوع همبستگی می بایست در تحقیق استفاده
نماید.حال باتوجه به مطالب فوق داریم :
داده ها نرمال هستند H8 :
داده ها نرمال نیستند H2 :
به عبارت ساده می توان این گونه بیان نمود :
پذیرش H8یعنی داده ها نرمال می باشند) sig >8.81 ( .
رد H8یعنی داده ها نرمال نمی باشند) 8.81<sig ( .
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ارزیابي و نرمال بودن داده ها :
فرض نرمال بودن داده ها در واقع شامل  9مولفه اثر گذار در فرضیه هاي تحقیق می باشد که به
طور جداگانه ،نرمال بودن نمرات این مولفه ها مورد سنجش قرار گرفته است :
جدول .4آمار استنباطی نرمال بودن داده ها
متغییر

تعداد

 - pمقدار

تبیین میزان تاثیر افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران

162

8.882

تبیین میزان تاثیر افزایش آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
تبیین میزان تاثیر افزایش تخصص و مهارت مدیران در توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
تبیین میزان تاثیر افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

162

8.888

162

8.881

162

8.882

مطابق جدول 4چون  -Pمقدار به دست آمده براي تمامی مولفه هاي مورد بررسی کمتر از
8/81است بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها در این مولفه ها برقرار نیست (.)8.81<sig
یعنی  -Pمقدار به دست آمده براي تبیین میزان تاثیر افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع
انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران برابر با  ، 8.882تبیین میزان تاثیر افزایش
آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
برابر با  ، 8.888تبیین میزان تاثیر افزایش تخصص و مهارت مدیران در توانمندسازي منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران برابر با  ،تبیین میزان تاثیر افزایش قانونمندي و
قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
8.882است .بنابراین از انجا که همه -Pمقدارهاي به دست آمده از  8.81کوچكتر می باشد فرض
H8مورد پذیرش قرار نمی گیرد به عبارت ساده تر داده ها نرمال نمی باشند .
فرضیه اول :
" افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ".

درابتدا قبل از آن که بخواهیم بدانیم افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري وجود داردیا نه؟!
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براي این منظور می بایست بدانیم از چه نوع همبستگی باید استفاده شود و براي این مهم به طوري که
گفته شد قبل از انجام تمامی کارها می بایست نرمال بودن داده ها مورد بررسی قرار گیرد .از آنجا که
در مرحله قبل فرض نرمال بودن داده ها در مورد تمامی متغییر رد شد اکنون می بایست نحوه تاثیر و
معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه براي بررسی اثرپذیري بین دو
متغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود .بنابراین در این مرحله هدف انجام آزمون فرض
زیر است:
افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ندارد H0 :
افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود داردH1 :.
مطابق مطالب باال اگر مقدار  8.81<sigباشد افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازي
منابع انسانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري دارد و  H2مورد
تایید می باشد و  H8رد خواهد شد.در فرضیه اول می بایست اثر افزایش دانش مدیران در سازمان بر
توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مورد بررسی قرار دهیم.
نتایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در جدول  1به شرح زیر می باشد :
جدول .1آمار استنباطی بررسی آمار استنباطی بررسی فرضیه اول
متغییرها
تعداد
 -pمقدار
ضریب همبستگی

بررسی اثر افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی
162
8.888
8.411

همان طور که در جدول باال بیان شده:
 تعداد برابر با  162می باشد و چون -pمقدار برابر با 8.888و کمتر از  8.81می باشد.
 بنابراین افزایش دانش و آگاهی و مهارت مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید
می گردد.
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 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد
و فرض مقابل تایید می گردد.
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است (.)r=8.411
فرضیه دوم :
" افزایش آگاهي و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ".
از آنجا که در مرحله قبل فرض نرمال بودن دادهها در مورد تمامی متغییر رد شد اکنون می بایست
نحوه تاثیر و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررسی قرار گیرد .براي بررسی اثرپذیري
بین دو متغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
افزایش آگاهي و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ندارد H0 :
افزایش آگاهي و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود داردH1 :.
مطابق مطالب باال اگر مقدار  8.81<sigباشد افزایش آگاهی و فهم مدیران در سازمان بر
توانمندسازي منابع انسانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري دارد
و  H2مورد تایید می باشد و  H8رد خواهد شد.در فرضیه دوم می بایست اثر افزایش آگاهی و فهم
مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
مورد بررسی قرار دهیم .نتایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در جدول 6به شرح زیر می باشد :
جدول  : 6آمار استنباطی بررسی آمار استنباطی بررسی فرضیه دوم
متغییرها
تعداد
 -pمقدار
ضریب همبستگی

بررسی اثر افزایش آگاهی و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی
162
8.888
8.401

همان طور که در جدول باال بیان شده:
 تعداد برابر با  162می باشد و چون -pمقدار برابر با 8.888و کمتر از  8.81می باشد.
 بنابراین افزایش دانش و آگاهی و مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه دوم تایید می گردد.
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 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است (.)r=8.401
فرضیه سوم :
" افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ".

درابتدا قبل از آن که بخواهیم بدانیم افزایش تخصص و مهارت و مدیران در سازمان بر توانمندسازي
منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري وجود داردیا
نه؟!
از آنجا که در مرحله قبل فرض نرمال بودن داده ها در مورد تمامی متغییر رد شد اکنون می بایست
نحوه تاثیر و معن ا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه براي بررسی
اثرپذیري بین دو متغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.بنابراین در این مرحله هدف
انجام آزمون فرض زیر است :
افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ندارد :
H0
افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود داردH1 :.
مطابق مطالب باال اگر مقدار  8.81<sigباشد افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر
توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري
دارد و  H2مورد تایید می باشد و  H8رد خواهد شد.در فرضیه سوم می بایست اثر افزایش تخصص و
مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران مورد بررسی قرار دهیم .نتایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در جدول  1به شرح زیر می
باشد:
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جدول  : 1آمار استنباطی بررسی آمار استنباطی بررسی فرضیه سوم
متغییرها
تعداد
 -pمقدار
ضریب همبستگی

بررسی اثر افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی
162
8.888
8.469

همان طور که در جدول باال بیان شده:
 تعداد برابر با  162می باشد و چون -pمقدار برابر با 8.888و کمتر از  8.81می باشد.
 بنابراین افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه سوم تایید می گردد.
 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.469بنابراین
ارتباط در جهت مستقیم می باشد.
فرضیه چهارم :
" افزایش قانونمندی و قانونپذیری مدیران در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ".
درابتدا قبل از آن که بخواهیم بدانیم افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در سازمان بر

توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري
وجود داردیا نه؟!
از آنجا که در مرحله قبل فرض نرمال بودن داده ها در مورد تمامی متغییر رد شد اکنون می بایست
نحوه تاثیر و معنا دار بودن بین دو متغییر در فرضیات مورد بررسی قرار گیرد .در ادامه براي بررسی
اثرپذیري بین دو متغییر از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.بنابراین در این مرحله هدف
انجام آزمون فرض زیر است :
افزایش قانونمندی و قانونپذیری در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود دارد ندارد :
H0
افزایش قانونمندی و قانونپذیری در سازمان بر توانمندسازی منابع انساني
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران اثر معناداری وجود داردH1 :.
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مطابق مطالب باال اگر مقدار  8.81<sigباشد افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در سازمان
بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاثیر مثبت و معنا داري
دارد و  H2مورد تایید می باشد و  H8رد خواهد شد.در فرضیه چهارم می بایست اثر افزایش قانونمندي
و قانونپذیري مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران مورد بررسی قرار دهیم .نتایج به دست آمده از آزمون فرض فوق در جدول  1به شرح
زیر می باشد:
جدول  : 1آمار استنباطی بررسی آمار استنباطی بررسی فرضیه چهارم
متغییرها
تعداد
 -pمقدار
ضریب همبستگی

بررسی اثر افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانی
162
8.882
8.689

همان طور که در جدول باال بیان شده:
 تعداد برابر با  162می باشد و چون -pمقدار برابر با 8.882و کمتر از  8.81می باشد.
 بنابراین افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه چهارم تایید می گردد.
 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.689بنابراین ارتباط
در جهت مستقیم می باشد.
رتبه بندی متغییرهای تحقیق :
اولویت میان متغییر مورد بررسي تحقیق یکسان است H0 :
اولویت میان متغییر مورد بررسي تحقیق یکسان نیست H1 :
به عبارت دیگر می توان این گونه بیان نمود:

فرض صفر  :میان متغییر مورد بررسي تحقیق اختالف معناداری وجود ندارد.
فرض مقابل  :میان متغییر مورد بررسي تحقیق اختالف معناداری وجود دارد.
در ادامه پس از بررسی فرضیه ها ومتغییرهاي تحقیق و ارتباط میان آنها و ارزیابی همبستگی میان
متغییر ها در این بخش می بایست متغییرهاي مورد بررسی رتبه بندي شوند :
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میزان افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات
میزان افزایش آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات
میزان افزایش مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات
میزان افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات
جدول. .0آمار توصیفی آزمون فریدمن متغییرهاي مورد بررسی تحقیق
متغییرهای مورد بررسي تحقیق

میانگین نمرات
(میانگین رتبه متغییر )

میزان افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
میزان افزایش آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
میزان افزایش مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
میزان افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

1.10
1.41
1.18
1.49

مطابق جدول  .0آمار توصیفی مربوط به متغییرهاي مورد بررسی تحقیق بیان شده است در این
جدول میانگین نمرات هر متغییر نشان داده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده :
میانگین رتبه متغییر میزان افزایش دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات (برابر است با ، )1.10میانگین رتبه متغییر میزان افزایش آگاهی و فهم
مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات (برابر است با
 .)1.18میانگین رتبه متغییر میزان افزایش مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات عملكردي برابر است ( .)1.18میانگین رتبه متغییر میزان
افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات برابر است ( .)1.49همچنین با توجه به جدول  0میانگین رتبه متغییرهاي موجود در
جدول ،این مقادیر به هم بسیار نزدیک می باشد .
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جدول . 3مقادیر آزمون فریدمن متغییرهاي مورد بررسی تحقیق
اقدامات متغییرهاي تحقیق
تعداد داده هاي هر متغییر
مقدار آماره کاي دو.
درجه آزادي
سطح معناداري متغییرها ( )sig

مقادیر آزمون فریدمن
162
8.212
9
8.308

مطابق جدول  .3آمار استباطی مربوط به متغییرهاي مورد بررسی تحقیق بیان شده است در این
جدول سطح معناداري متغییرها (  )sigبه علت اینكه بیشتر از  8.81است فرض H8مورد تایید قرار
می گیرد و فرض  H2رد می شود .به عبارت دیگر تفاوت معناداري میان آنها وجود ندارد به عبارت
دیگر از لحاظ رتبه بندي میان این متغییرها تفاوتی وجود ندارد و فرض صفرمورد تایید قرار می گیرد.
-6یافتههای تحقیق ( تحلیل و بحث روی نتایج تحقیق ):

تحلیل و بررسي نتایج حاصل از فرضیّة اّول:

 افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.411بنابراین ارتباط
در جهت مستقیم می باشد.
 با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
میزان هماهنگي یافته ها تحقیق ( فرضیه اول ) با سایر تحقیقات مرتبط :
میزان هماهنگی و عدم هماهنگی یافته ها تحقیق ( فرضیه اول) با سایر تحقیقات مرتبط به شرح
ذیل می باشد :
نتایج حاصل از این فرضیه مانند نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط مانند ابراهیمی و همكارانش ،رفعت
جاه و همكارانش ،نصیرپور و همكارانش ،تیان و همكارانهمراستا و همسو می باشد .به عبارت بهتر تایید
این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته همسو و هماهنگی بوده و نوعی همسویی میان
نتایج حاصل از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می باشد.

تحلیل و بررسي نتایج حاصل از فرضیّة دوم :
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افزایش آگاهی و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه دوم تایید می گردد.
بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.401بنابراین ارتباط
در جهت مستقیم میباشد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
میزان هماهنگي یافته ها تحقیق ( فرضیه دوم ) با سایر تحقیقات مرتبط :
میزان هماهنگی و عدم هماهنگی یافته ها تحقیق ( فرضیه دوم ) با سایر تحقیقات مرتبط به شرح
ذیل می باشد :
نتایج حاصل از این فرضیه مانند نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط مانند نصیرپور و همكارانش،
ابراهیمی و همكارانش ،هاشمی و همكارانشو ژینگ ژوو همكارانش ،تیانوهمكارانشهمراستا و همسو می
باشد .به عبارت بهتر تایید این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته همسو و هماهنگی
بوده و نوعی همسویی میان نتایج حاصل از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می باشد.

تحلیل و بررسي نتایج حاصل از فرضیّة سوم :





افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه سوم تایید می گردد.
بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.469بنابراین ارتباط
در جهت مستقیم می باشد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
میزان هماهنگي یافته ها تحقیق ( فرضیه سوم ) با سایر تحقیقات مرتبط :
میزان هماهنگی و عدم هماهنگی یافته ها تحقیق ( فرضیه سوم ) با سایر تحقیقات مرتبط به شرح
ذیل می باشد :
نتایج حاصل از این فرضیه مانند نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط مانند نصیرپور و همكارانش ،صرفی
و همكارانش ،ابراهیمی و همكارانش ،رفعت جاه و همكاران ،ژینگ ژوو همكارانش ،تیان و همكارانش
همراستا و همسو می باشد .به عبارت بهتر تایید این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته
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همسو و هماهنگی بوده و نوعی همسویی میان نتایج حاصل از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می
باشد.

تحلیل و بررسي نتایج حاصل از فرضیّة چهارم :

 افزایش قانونمندي و قانون پذیري مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
 بنابراین فرض H8رد می شود .بنابراین فرض صفر در سطح  31درصد مورد تایید قرار نمی گیرد و
فرض مقابل تایید می گردد .
 الزم به ذکر است از آنجا که مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن مثبت است ( .)r=8.689بنابراین ارتباط
در جهت مستقیم می باشد.
 با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
میزان هماهنگي یافته ها تحقیق ( فرضیه چهارم ) با سایر تحقیقات مرتبط :
میزان هماهنگی و عدم هماهنگی یافته ها تحقیق ( فرضیه چهارم ) با سایر تحقیقات مرتبط به
شرح ذیل می باشد:
نتایج حاصل از این فرضیه مانند نتایج تحقیقات مشابه و مرتبط مانند خانلري و همكارانش ،صرفی
و همكارانش ،ابراهیمی و همكارانش ،رفعت جاه و همكاران ،ژینگ ژو و همكارانش ،همراستا و همسو
می باشد .به عبارت بهتر تایید این فرضیه با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته همسو و
هماهنگی بوده و نوعی همسویی میان نتایج حاصل از این تحقیق با سایر تحقیقات مشابه می باشد.
 -7نتیجهگیری
دراین بخش نتایج بد ست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته می شود:
نتیجهگیری فرضیه اول :
 افزایش دانش مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
 به عبارت دیگر هرچه توجه به بهبود شرایط و افزایش دانش مدیران در سازمان بیشتر شود .قاعدتا این
مهم باعث افزایش اثرگذاري بیشتر و بهتر بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران می گردد.
نتیجهگیری فرضیه دوم :
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افزایش آگاهی و فهم مدیران در سازمان بر توانمندسازي منابع انسانیدانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه دوم تایید می گردد.
به عبارت دیگر هرچه توجه به بهبود شرایط و افزایش آگاهی و فهم مدیران در سازمان بیشتر شود،
قاعدتا این مهم باعث افزایش اثرگذاري بیشتر و ساختارمندي بهتر بر توانمندسازي منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می گردد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
نتیجهگیری فرضیه سوم :
افزایش تخصص و مهارت مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
به عبارت دیگر هرچه توجه به بهبود تخصص و مهارت مدیران در سازمان بیشتر شود ،قاعدتا این مهم
باعث افزایش اثرگذاري بیشتر و سیستماتیک بهتر بر توانمندسازي منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران می گردد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
نتیجهگیری فرضیه چهارم :
افزایش قانونمندي و قانون پذیري مدیران در سازمان بر توانمند سازي منابع انسانی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اثر مثبت و معناداري دارد و فرضیه اول تایید می گردد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
به عبارت دیگر هرچه توجه به بهبود قانونمندي و قانون پذیري مدیران در سازمان بیشتر شود ،قاعدتا
این مهم باعث افزایش ساختارمندي بیشتر و قانونمندي بهتر و نظم و انظباط کاري بر توانمندسازي
منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می گردد.
با افزایش هر یک از شاخص ها بر شاخص دیگر نیز اثر مثبت و مستقیمی می گذارد.
نتیجهگیری رتبه بندی متغییرهای تحقیق :
در خصوص رتبه بندي متغییرهاي تحقیق ،پس از بررسی نتایج و تجزیه وتحلیل دقیق متغییرها که
در قسمت اول مقاله بیان شد ،مشخص گردید میان متغییرهاي مورد بررسی تحقیق ،میزان افزایش
دانش مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،میزان
افزایش آگاهی و فهم مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات ،میزان افزایش مهارت و تخصص مدیران در توانمندسازي منابع انسانی در دانشگاه آزاد
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اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،میزان افزایش قانونمندي و قانونپذیري مدیران در توانمندسازي منابع
انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،هیچ گونه اولویتی وجود ندارد به عبارت دیگر
تفاوت معناداري میان آنها وجود ندارد به عبارت دیگر از لحاظ رتبه بندي میان این متغییرها تفاوتی
وجود ندارد و فرض صفر مورد تایید قرار می گیرد .و متغییرهاي تحقیق از اولویت یكسانی برخودارند.
 -8پیشنهادها:
پیشنهادات فرضیه اول :
براساس یافته هاي این فرضیه پیشنهاد می شود:
 به دانش و نحوه نگرش مدیران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اهمیت
فراوان داده شود زیرا این مهم اثر مثبتی بر استفاده بهینه از کارکنان در سازمان دارد.
 جهت افزایش دانش مدیران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران می بایست
برنامه منسجم و یكپارچه ،ساختارمند تدوین گردد.
 دوره هاي ویژه ضمن خدمت در جهت همافزایی دانشی میان مدیران ،کارشناسان ارشد ،روساي
ادارات مختلف در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در نظر گرفته شود
 در مراکز علمی– پژوهشی مانند دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات مدیران می بایست
همزمان با افزایش سطح دانش خویش به فكر افزایش سطح دانش کارکنان و منابع انسانی
خویش نیز باشند.
پیشنهادات فرضیه دوم :
براساس یافته هاي این فرضیه پیشنهاد می شود:
 افزایش آگاهی و فهم مدیران باعث می شود شیوه برخورد آنان با کارکنان و ارباب رجوع بهتر
گردد .
 همچنین توجه به این مهم بر نحوه کارایی مدیران و عملكرد آنها در توانمندسازي منابع انسانی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران موثر می باشد.
 افزایش آگاهی و فهم مدیران باعث می شود مدیر سازمان قبل از اتخاذ تصمیمات مهم سازمانی
نظرات همه کارکنان را جویا شود.
پیشنهادات فرضیه سوم :
براساس یافته هاي این فرضیه پیشنهاد می شود:
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 توجه به افزایش تخصص و مهارت مدیران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات بر
استفاده بهتر از امكانات و منابع موجود اثرگذار می باشد.
 همچنین توجه به افزایش تخصص و مهارت مدیران در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات می تواند بر میزان استفاده از تخصص کارکنان موثر باشد.
 استفاده از تكنولوژیهاي نوین جهت افزایش خدمات به کارکنان و منابع انسانی در زمان کمتر موثر
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات می باشد.
پیشنهادات فرضیه چهارم :
براساس یافته هاي این فرضیه پیشنهاد می شود:
 افزایش قانونمندي و قانون پذیري مدیران در مراکزعلمی – پژوهشی می بایست براساس
ساختارهاي سازمانی خاصی براي منافع مختلف کارکنان در سازمان در نظر گیرند.
 توجه ویژه به افزایش قانونمندي و قانون پذیري مدیران در مراکز علمی– پژوهشی شود زیرا این
مهم بر بهبود فرایندهاي سازمانی اثر مطلوبی دارد
 توجه به افزایش قانونمندي و قانون پذیري مدیران در مراکز علمی– پژوهشی می تواند بر -در نظر
گرفتن حجم کاري کارکنان و ساعات کاري مناسب براي کارکنان اثر مطلوبی داشته باشد.
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