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رابطه بین توانمند سازی و تعهد سازمانی با عملکرد باال در بین کارکنان دانشگاه
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چکیده
هدف اين پژوهش ،رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد رودهن است که با استفاده از روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی انجام گرديد.
جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن 524 ،نفر می باشند.
تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعيين و سپس بصورت نمونه گيري تصادفی ساده 222نفر مشخص
شده است .ابزار پژوهش سه پرسشنامه استاندارد بوده که به منظور سنجش توانمند سازي از نظر
اسپريتزر( )6991با  62گويه و تعهد سازمانی از پرسشنامه نظر آلن ماير( )6992با  62گويه و عملکرد از
پرسشنامه دميتريوس و همکاران(  )2261با  02گويه استفاده شده است .و پايايی آن آن از طريق
محاسبه آلفا کرونباخ به ترتيب براي پرسشنامه توانمندسازي برابر با  ،2/78براي پرسشنامه
تعهدسازمانی برابر با  ،2/77براي پرسشنامه عملکرد باال برابر  2/91تهيه شده است .اطالعات الزم از
منابع کتابخانه اي و به روش ميدانی جمع آوري شده است که در دو بخش توصيفی و استنباطی در
محيط  spssبا استفاده از مدل رگرسيون چند متغيري خطی تجزيه و تحليل گرديد .نتايج بدست آمده
نشان داد ميزان رابطه توانمندسازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال با ضريب  2/ 12رابطه مثبت و
معناداري بوده است.
کلید واژه ها :توانمندسازي ،تعهد سازمانی ،عملکرد

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
 2دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن
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مقدمه
سازمانها امروزه در محيطی کامالً رقابتی که همراه با تحوالت شگفت انگيز است بايد اداره شوند.
در چنين شرايطی مديران فرصت چندانی براي کنترل کارکنان دراختيار ندارند و بايد بيشترين وقت و
نيروي خود را صرف شناسايی محيط خارجی و داخلی سازمان کنند و ساير وظايف روزمره را به عهده
کارکنان بگذارند .کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظايف محوله برآيند که از مهارت،دانش
و توانايی الزم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند .ابزاري که می تواند در اين زمينه
به کمك مديران بشتابد فرايند توانمندسازي است (عبدالهی و ديگران.)6074،
مهمترين وحياتیترين دارايی هر سازمان ،نيروي انسانی آن سازمان است .کيفيت و توانمندي
نيروي انسانی،مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است .نيروي انسانی توانمند،سازمان توانمند را به
وجود می آورد .از نظر «دراکر» رشد اقتصادي مرهون توانمند کردن کارکنان فرهيخته است .سازمان
توانمند محيطی است که کارکنان در گروههاي مختلف،در انجام فعاليتها با يکديگر همکاري می کنند.
توانمندسازي به صورت عام از ابتداي خلقت بشر وجود داشته است .زندگی گذشته انسان و روند
تکاملی آن طی تاريخ گوياي اين موضوع است .شيوه سکونت،ساخت سرژناه و رشد ابزارهاي مورد
استفاده براي گردآوري خوراك،شکار،کشاورزي و ايجاد تغييرات و تکامل آن براي حفظ نفس و بهبود
زندگی نشان از تکامل توانمندسازي بشر است .توانمندسازي در ابتدا به عنوان يك فن در حرفه
مددکاري و پزشکی بالينی و به منظور کمك کردن به بيماران جسمیوروحی مورداستفاده قرار گرفت
که امروزه با عنوان توان بخشی از آن ياد میشود .ساير رشته هاي علوم انسانی و اجتماعی هم به اين
مفهوم پرداخته اند،اما در آن رشته ها مفهوم توانمندسازي با استفاده از اصطالحات خاص خود توضيح
داده شده است .در مديريت سابقه استفاده از اصطالح توانمندسازي به دموکراسی صنعتی و مشارکت
کارکنان در تصميم گيري هاي سازمان،تحت عناوين مختلفی همچون تيم سازي،مشارکت فعال
ومديريت کيفيت فراگير بر میگردد .به طور کلی اين اصطالح به طور خاص در سال  6972در رشته
مديريت مطرح شد که میتوان آن را پاسخی به ترويج رويکرد براي طراحی کار که سادهسازي شغل
را توصيه میکرد ،دانست .در سادهسازيشغل،کارهاي پيچيده به يکسري از کارهاي سادهتر که توسط
کارکنان مختلف انجام میگيرد ،شکسته میشود .به عبارت ديگر ساده سازي شغل ،شکلی از
ناتوانمندسازي است .تحقيقات اخير تأکيد میکنند چنين مشاغل سادهاي که منجر به خستگی و
کارهاي تکراري میشود ،نارضايتی ايجاد میکند و براي پرورش کارکنان ضعيف مناسب هستند و
روابط صنعتی ضعيف را پرورش میدهند (صنعتی.)67 :6071،
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مديران به ندرت درك میکنند که مديريت آنها درست يا غلط اعمال میشود .در نتيجه آنها آمادگی
چندانی براي مقابله با چالشهاي بزرگی که اکنون با آن مواجه هستند ندارند .در واقع ،مشکالت عمده
اي که مديران با آن روبهرو هستند ،بهواسطه فناوري و يا سياست نيست .منشأ اين مشکالت در خارج
از مديريت و سازمان قرار ندارد ،بلکه مشکالت و مسائل دقيقاً نتيجه نامطلوب اعمال مديريت خود
آنان است( .دراکر .)624 :6072 ،6تعهد سازمانی ،2عامل مؤثري در رفتار سازمانی کارکنان و بازده
سازمانهاست؛ چراکه هيچ سازمانی نمیتواند موفق شود ،مگر اينکه اعضا و کارکنان سازمان نسبت
به آن ،نوعی تعهد داشته و تالش نسبی داشته باشند (اسنوتر و فريمن .)982 :6084 ،اصطالح تعهد
سازمانی عبارت است از نگرشهاي مثبت يا منفی افرادنسبت به کل سازمانی که در آن مشغول به کار
هستند .در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداري قوي دارد و از طريق آن ،سازمان
خود را مورد شناسايی قرار میدهد (استرون.)80 :6088 ،
امروزه توسعه سازمانی منوط به توسعه منابع انسانی است .منابع انسانی هر سازمان ارزشهاي اصلی
چون فرهنگ ،عملکرد و توليد دانايی ،آموزش و يادگيري را عهده دار هستند .سازمانهاي محافظه
کار سنتی به طور کلی وظيفهگرا و عمودي هستند و مديريت ارشد به ندرت در مسائل بنيادي و تحول
درگير میشوند ( .رنجبريان.)56 :6074 ،
بیان مساله
بقاء و تداوم فعاليتها و سازمانها و موسسات به چگونگی عملکرد کارکنان بستگی دارد .درهرسازمانی
نقش نيروي کار در تمام عرصههاي فعاليت مهم شناخته شده است لذا مهمترين مولفه در فرآيند کار و
فعاليت انسانها هستند که تصميمات را اتخاذ می کنند و سپس آنرا به اجرا در می آورند و بر پايه آنها
تداوم و فعاليتهاي آينده را پيش بينی می کنند( .ديويس  .)6081،سيستم سنجش عملکرد نوعی
سيستم اطالعاتی است که قلب فرايند مديريت عملکرد است(بختياري و همکاران.)40 -09 :6079،
بقا و تداوم فعاليت هاي سازمانها به عملکرد کارکنان بستگی دارد در هر اداره اي نقش نيروي کار در
تمام عرصه هاي فعاليت مهم شناخته شده است شواهد تجربی نشان می دهد که وقتی عملکرد
کارکنان پايين باشد مشکالت بسياري در سازمانها و ادارات به وجود می آيد (ديويس .)6081 ،نکته
مهم و بسيار حياتی اين است که پايه و اساس سنجش ارزيابی عملکرد تغيير يافته است به بيانی ديگر

1

. Deraker
. Organizational Commitment

2

 61فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال يازدهم ،شماره دوم ،زمستان 6931

امروزه ارزيابی عملکرد با چالش هايی روبرو شده و مستلزم دامنه ي جديدي از شاخص هاي عملکرد
می باشد (نوبيتس.)2222 ،
سيستمهاي کاري با عملکرد باال مجموعه روشهاي مديريت منابع انسانی ،که عملکرد را بهبود می
بخشد ،به کار برده شده است .روشهايی که کارکنان را با مهارتها ،اطالعات ،انگيزش ،تعهد و آزادي
عمل در تصميم گيريهاي مهم ،مانند خلق نوآوري ،بهبود کيفيت و در نهايت پاسخ سريع به اين قبيل
تغييرات آماده می سازد .اين سيستمها بيانگر طراحی کلی از فعاليت سازمانی است که شامل ترکيبات
اصلی و به وابسته ،از قبيل :مداخله ،مشارکت ،توانمند سازي ،توسعه سازمانی ،ابراز احساسات ،کار
تيمی و پاداشها مبتنی بر عملکرد کارکنان است .چنين سيستم هايی همچنين با توليد باال ،کيفيت
باال ،جلب رضايت مشتريان و کارکنان و عملکرد مالی شرکت در آينده ،نيز مرتبط اند(ميهالی و
کلونسينونيس .)2261هر چند در مورد رابطه بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در بين
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن است ،پژوهشگر با پژوهش هاي فراوانی روبه روست ،اما
چون به طور دقيق نمی توان ادعا نمود که آيا بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در
بين کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه وجود دارد .بنابر اين پژوهش حاضر به دنبال
يافتن پاسخ براي اين سوال که آيا بررسی رابطه بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در
بين کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه وجود دارد؟ که در اين پژوهش توانمند سازي و
تعهد سازمانی متغير مستقل و عملکرد باال متغير وابسته است
اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش
در عصر حاضر شرکت هايی عملکرد بهتري دارند که از دارايی هاي نامشهود خود به شکل
مؤثرتري بهره برداري کنند .نيروي انسانی هرسازمان منبع گرانبهاي آن سازمان است که می تواندآن
رادرراستاي نيل به اهدافش ياري نمايد .کارکنان متخصص،وفادار،سازگاربا ارزش هاواهداف سازمانی
داراي انگيزه قوي و متمايل ومتعهد به حفظ و ادامه عضويت سازمانی ازنيازهاي اصلی وبسيارضروري
هرسازمانی است .سازمان به کارکنانی نيازدارد که فراتراز شرح وظايف مقرر ومعمول خودبه کاروفعاليت
بپردازند .چه بسابسياري ازجوامع عليرغم برخورداري ازمنابع طبيعی فراوان تنها به دليل فقدان نيروي
انسانی اليق توان استفاده ازاين مواهب رانداشته حال آنکه ملتهاي ديگرباوجودعدم برخورداري ازمنابع
طبيعی فراوان تنهابه دليل بهره مندي ازنيروي انسانی متعهد مسيرپيشرفت وترقی را باسرعت
چشمگيري طی نموده اند (بختياري  ،6095به نقل از خوشنود .)6092،هدف عمده سازمان ها ،باال
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بردن عملکرد سازمان و اعضاي آن ،به منظور رسيدن به اهداف مطلوب می باشد .با توجه به اينکه
هزينه هاي زيادي در سازمان ها صرف باال بردن عملکرد کارکنان می شود ،بايدشرايطی فراهم آيد
که سازمانها رويکردهاي سنتی مديريت را کنار گذاشته و به تجديد ساختار سازمانی بپردازند تا موجب
رشد و پيشرفت خود و سازمانها شوند .به اعتقاد تمامی صاحب نظران ،امروزه هزينه کردن براي
آموزش نيروي انسانی نه فقط هزينه محسوب نمی شود ،بلکه سرمايه گذاري نسبتاً پر منفعتی است
(فقيهی.)6077،
اهميت رشد و پيشرفت دانشگاهها از اين جهت است که شهروندان نوآور ،خالق ،پژوهشگر،
متخصص و رهبر ،در پرورش می يابند .از اين رو بايد بيشترين تمرکز بر روي کارکنان ،به عنوان
هسته مرکزي اين سازمان باشد ،تا هر آن چه کارکنان براي بهتر عمل کردن به آن نياز دارند ،فراهم
شود .سازمان ها در پی يافتن عواملی هستند که با تغيير آن بتوان ،به حد مطلوبی از توانايی هاي
کارکنان دست يافت .در گذشته تصور می شد که مسايل مادي بيشترين تاثير را بر رضايت و عالقه
مندي افراد در محيط کار و در نتيجه افزايش کارايی آنها دارد .اما بعدها تحقيقات نشان داد که
برقراري روابط انسانی ،جو دوستانه مشارکت ،پذيرش و اعمال روش هاي انسانی تأثير عميقی بر
رضايت و کارايی افراد می گذارد و باعث افزايش عملکردشان می شو( .زارعی)6077،
فلسفه وجودي سازمانها و نهادهاي اجتماعی به ويژه سازمانهاي رسمی دستيابی به اهدافی است که
بدان منظور تأسيس يافته اند سازمانها ابزاري هستند براي پاسخگويی به نيازهاي جامعه ،از اين رو با
توجه به انتظاراتی که از آنها متصور است در موقعيتی حساس قرار دارند(کريفن  . )6085با توجه به
اهميت و نقش آن به خصوص در بعدهاي (اجتماعی ،فرهنگی و سياسی) جامعه؛ ضروري است تا در
جهت بهتر کردن کيفيت کاري و عملکرد کارکنان اقدامات اساسی صورت بگيرد چون جامعه ،نيازمند
کارکنانی است که عالوه بر انجام وظايف عادي و روزمره خود بتوانند براي حل مسائل پيچيدهاي که
در اطرافشان وجود دارد بيشترين تالش و کوشش خود را ايفا نمايند و با کمترين هزينه هاي ممکن
باالترين عملکرد را داشته باشند و بيشترين تعهد خود را به وظيفه شان اعمال نمايند .اگر عملکرد
کارکنان در سازمانها افزايش يابد پويايی در تمام ابعاد جامعه را بدنبال خواهد داشت و در تمامی عرصه
هاي علمی ،فرهنگی ،ورزشی و  . . .رشد فزاينده اي در زمان درازمدت را شاهد خواهيم بود (يعقوبی و
همکاران.)6077،
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اهداف پژوهش
هدف اصلی:
بررسی و تعيين رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازمانی با عملکردباال دربين کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد رودهن.
اهداف فرعی:
 بررسی و تعيين رابطه بين تعهد سازمانی و ابعاد آن با عملکرد باال دربين کارکنان دانشگاه آزاداسالمی واحد رودهن.
 بررسی و تعيين رابطه بين توانمندسازي و ابعاد آن با عملکرد باال دربين کارکنان دانشگاه آزاداسالمی واحد رودهن
 الگويی براي ارتقا عملکرد کاري کارکنان در دانشگاه براساس توانمند سازي و تعهد سازمانی .سوال پژوهش
 آيا بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در بين کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحدرودهن رابطه معناداري وجود دارد؟
مفاهیم
واژه توانمندسازي درفرهنگ فشرده آکسفورد" ،قدرتمند شدن"" ،مجوز دادن" "،ارائه قدرت "و
"توانا شدن" معنی شده است (خانعليزاده و همکاران .)6079 ،زيمرمن ،)6994 ( 6معتقد است
توانمندسازي واژه اي است که ارائه ي تعريفی از آن سهل و ممتنع است .هر کسی تصوري از آن در
ذهن خود پرورش می دهد ،اما حقيقتاً افراد کمی به آن اشراف دارند( نادري و همکاران.)6071 ،
توانمندسازي به معناي قدرت بخشيدن است و اين يعنی به افراد کمك کنيم تا احساس اعتماد به
نفس خود را بهبود بخشند ،بر ناتوانی يا درماندگی خود چيره شوند و در افراد شور و شوق فعاليت ايجاد
و انگيزه هاي درونی آنان را براي انجام وظيفه بسيج کنيم (بالنچارد .)2220 ،توانمندسازي کارکنان
با ارائه فرصت به آنان براي تصميم گيري ،انگيزش کارکنان را افزايش داده و باعث کاهش مقاومت
Zimmerman

1.
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آنها نسبت به تغييرات سازمانی می شود .توانمندسازي ،تقويت عقايد افراد نسبت به اثربخشی خودشان
است؛ فرايند تغيير اعتقادات درونی کارکنان (فلوس 6و همکاران2228 ،؛ کانگر و کاننگو" .)6997 ،2
توانمندسازي ،نوآوري در کنترل مديريتی می باشد (کولينس .)6991 ،توانمندسازي ،کليدي در جهت
آزاد کردن توان بالقوه کارکنان است (کوك .)6995 ،0توانمندسازي ،ابزاري براي توانا ساختن کارکنان
براي تصميم گيري می باشد" (باون و الولر.)6992،5
کارکنان معموالً دنبال ايجاد تفاوت در خود هستند و سازمان ها شديداً نيازمند اين گونه تفاوت
میباشند .به عبارتی،تواناسازياصوالً يكراهاساساً متفاوت برايکارکردن انسانها با يکديگر است.
تواناسازي معموالً به معنی مديريت و راه جديد اداره کردن سازمان هاي مستعد با فرآيند رقابتی است.
بهبود مستمر تواناسازي کارکنان يك سازمان،تنها هنگامیمفهوم پيدا میکند که افراد اطالعات الزم
را در اختيار داشته و مورد اعتماد مدير قرار گيرند تا بتوانند از مهارت ها و توانايی هايشان استفاده
کنند .تواناسازي يك تکنولوژي مؤثري است که هم براي سازمان مزيت راهبردي ايجاد میکند و همه
براي کارکنان فرصت جديدي میآفريند توان افزايی کارکنان به مديران(مديرانی که مشتاق تحول
اساسی هستند)امکان میدهد تا از مهارت،تجربه و انگيزه همه افراد سازمانی بهرهبرداري نمايند.
مديرانی که توان افراد را تقويت میکنند،در واقع بار مسئوليت آنها را افزايش میدهند تا نتيجه کار
حاصل شود .با اينکه توان افزايی کارکنان،بار مسئوليت اعضاي گروه هاي کاري را سنگين تر
میکند،اما متأسفانه برخی مديران کمتر به راه و رسم ايجاد فرهنگ توانا سازي افراد توجه میکنند.
توانا سازي،دادن قدرت به افراد نيست بلکه برعکس آنها معموالً به اندازه کافی قدرت زيادي از انگيزه
دارند که بتوانند کار خود را به نحو احسن انجام دهند به شرطی که توانا سازي را به عنوان آزاد کردن
اين قدرت و تفويض اختيار به کارکنان سازمانی تعريف کنيم(بالنچارد و ديگران.)24-22: 6089،
امروزه مفهوم توانمند سازي گسترش يافته و محدود به اعطاي قدرت تفويض اختيار به کارکنان
نيست بلکه فرآيندي است که به موجب آن کارکنان با فراگيري دانش،مهارت و انگيزه قادر به بهبود
عملکرد خود هستند ( .)savage. 2229اين تقلی از توانمند سازي بر نقش سازمان و مديران آن به
عنوان عامل توانا سازي کارکنان تأکيد دارد .اگرکارکنان عملکرد مديران خود را اثربخش تلقیکنند
میتواند احساس توانمندي کنند ( .)lashinger & et al , 2221مادام که توانمندسازي صرفاً
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واگذاري قدرت از طرف باالدست يا سهيم کردن پايين دست در قدرت تعريف شود،بهبود عملکرد از
طريق آن تحقق نمیيابد .هنگامیکه توانمند سازي محدود به تبادالت يك سويه از جانب افراد
قدرتمند به طرف افراد فاقد قدرت باشد ،معناي آن تحريف میشود.
چنين برداشتی از توانمند سازي،اين اشاره ضمنی را بههمراه دارد که آنچه داده شده است،میتواند
پس گرفته شود .قدرتی که بتوان آن را واگذار کرد و باز پس گرفت،افراد را در موقعيتی قرار میدهد
که با اجازه ديگري عمل کنند .اين ايده توانمند سازي يقيناً نمیتواند نياز سازمان را به داشتن اعضايی
که فعاالنه در جستجوي ايجاد صالحيت شخصی(بدون اجازه يا حتی اطالع ديگري)باشند و همچنين
يافتن روش هاي نوين به ابتکار خودشان جهت کاربرد شايستگی هاي جديدشان برآورده سازد
(ياري .)48 :6074،مفهوم کامل توانمند سازي هنگامی محقق میشود که آن را عامل پديد آورنده
شيوه هاي تازه براي افراد وگروه ها در جهت ايجاد سطوح باالتر صالحيت و همچنين ايجاد شيوه
هاي کامل تر نفوذ در نحوه عمل سازمان بدانيم .هنگامیکه کارکنان صالحيت بيشتري ايجاد میکنند
و راههاي جديدي براي بکارگيري اين صالحيت میيابند،هيج فرد و گروهی قدرت کمتري ندارد.
قدرت تقسيم نشده،بلکه ايجاد گرديده است .توانمند سازي بايد بدين معنا باشد که از هر فردي انتظار
میرود براي اعمال نفوذ مبتنی برصالحيت خود شيوه تازه اي بيابد .توانمند سازي فقط يك فرآيند
عمل انفرادي نيست،بلکه فرآيند کنش متقابل نيز هست .افراد،در حالت عملکرد جمعی میتوانند دانش
و مهارت يکديگر را متقابالً افزايش دهند .همچنين میتوانند متقابالً شيوه هاي جديد بکارگيري
صالحيت شان را کشف کنند .تيم هايی که اعضاي آن به صورت روزمره به سهولت و به نحو مطلوب
با هم کار میکنند،تصميماتی را اتخاذ و مشکالتی را حل مینمايند که در نوع خود فراتر از توانايی
فردي هر يك از اعضاست .وقتی تيم ها سطح جديدي از صالحيت ايجاد میکنند و گرايی را از اين
طريق تحت تأثير قرار میدهند ،قدرت هيچ فرد و گروهی تنزل نمیکند بلکه قدرت کلی سازمان
افزايش میيابد (ابطحی و عابسی.)66-7 :6071،
هنگامیکه کارکنان صالحيت بيشتري به دست میآورند و آن را به کار میگيرند،قدرت مديران نيز
افزايش میيابد .قدرت کارکنان،هنگامیکه مديران آنان با کفايت تر میشوند و توانايی الزم را براي
ايفاي نقش هاي جددي در يك سازمان توانمند به دست میآورند،افزايش میيابد .توانمند سازي،يك
فرآيند تعاملی به هم پيوسته است،زيرا هر فرد و تيمیکه قدرت کسب میکند  :الحيت به دست
میآورد و آن را به کار میگيرد .توانمند سازي فردي و سازمانی،زمانی حاصل میشود که کارمندان
بتوانند سطح برتري خودشان را به دست آوردند( .)George, 6992
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در جامعه شناسی ،مفاهيم توانمندسازي در مورد بيشتر جنبشهاي حقوق انسانی (سلومون6981 6،؛
بوکمن و مورگان ،) 6977 2،که در آن مردم براي آزادي و کنترل اوضاع و احوال شخصی خويش
مبارزه می کنند ،اساسی بوده است .به عالوه ،بسياري از نوشته هايی که به مشکالت اجتماعی از
0
طريق تغيير اجتماعی حمله کرده اند ،اساساً روي توانمندسازي گروهها متمرکز شده اند(مارکس،
6755؛ آلينسك .)6986 5،يعنی افراد به اين منظور براي تغيير اجتماعی تالش می کنند که دسترسی
خود را به يك وضعيت توانمند شده افزايش دهند .در الهيات ،مجادالت درباره اختيار در مقابل جبر،
خود رأيی در مقابل تسليم ،قضا و قدر در مقابل ايمان و کار و فعاليت و انسان گرايی در مقابل اثبات
گرايی ،در طول قرن ها مطرح بوده است .ريشه همه اين مباحث ،اشکال تغيير يافته موضوع توانمندي
در مقابل ناتوانی و درماندگی است.
منابع علمی متأخرتر مربوط به " آزادي مذهبی "4برتوانمند شدن افراد براي به عهده گرفتن
سرنوشت شخصی خويش ،به جاي اعتماد صرف بر يك نيروي مافوق طبيعی که همه چيز را در
کنترل خويش دارد ،تأکيد می کنند .اين تأکيد به معنی آن نيست که افراد معتقد به يك وجود متعالی
نمی توانند احساس توانمند بودن بکنند ،بلکه افراد توانمند احساس تسلط بر خويشتن و استقالل فردي
را با ايمان خويش به قدرتی برتر در می آميزند.
مفهوم توانمندسازي به صورت هاي مختلف در سرتاسر ادبيات منابع علمی جديد مديريت آمده
است؛ براي مثال در سال هاي دهه  ،6942منابع علمی مديريت آکنده از اين تجويزها بود که مديران
بايد در قبال کارکنانشان رفتار دوستانه اي داشته باشند( .روابط انسانی)؛ در سال هاي دهه ،6912
مديران بايد نسبت به نيازها و انگيزه هاي کارکنان حساس می بودند (آموزش حساسيت)؛ در سال
هاي دهه  ،6982مديران بايد از کارکنان کمك می طلبيدند( .درگير کردن کارکنان )؛ و در سال هاي
دهه  ،6972مديران بايد تشکيل گروه می دادند و جلسه ها را برگزار می کردند( .حلقه هاي کيفيت )
پيگيري اين موضوعات در سال هاي دهه 6992و پس از آن حاکی از اين است که مديران بايد
بياموزند که چگونه توانمندسازي را گسترش دهند .اما عليرغم تأکيد بر شکل هاي مختلف درگير
کردن کارکنان و توانمندسازي ،هنوز قدرت توانمندسازي کارکنان در مجموعه مهارت هاي اغلب
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مديران عموميت ندارد و توانمندسازي ،بسيار بندرت نسبت به آنچه تجويز می شود ،ديده می شود
(وتن و کمرون.)6076 ،
اهمیت و ضرورت توانمندسازي
يکی از مهمترين چالش هاي مديران عصر حاضر در سازمانها ،عدم استفاده کافی از منابع فکري،
توان ذهنی و ظرفيت هاي بالقوه منابع انسانی است .در اغلب سازمانها از توانايی هاي کارکنان استفاده
بهينه نمی شود و مديران قادر نيستند ظرفيت هاي بالقوه آنان را به کار گيرند .به عبارت ديگر با اين
که افراد ،توان بروز خالقيت و ابتکار و انجام فعاليت بيشتري را دارند ،اما در محيط سازمانی به داليلی
از اين قابليتها بطورمطلوب بهره برداري نمی شود .انديشمندان مديريت تحول و بهسازي سازمان،
توانمندسازي منابع انسانی را به عنوان راهبردي اثرگذار بر عملکرد و بهسازي نيروي انسانی معرفی
کرده اند و معتقدند توانمندسازي منابع انسانی يکی از نگرش هاي عصر جديد است که امروزه توسط
سازمانها بکار گرفته می شود و در واقع پاسخ به نياز حياتی مديريت معاصر است(کينال .)6070 ،با
وجود آنکه توانمندسازي می تواند به سازمان مزيت رقابتی بدهد و به رغم اينکه بسياري از مديران
اين واقعيت را قبول دارند که توانمندسازي مطلوب است ،اما اغلب سازمانها در اجراي آن دچار مشکل
شده اند(کوين و اسپريتزر .)6998 ،سازمان هم از درون و هم از برون مورد هجوم قرار می گيرد .از
جنبه ي بيرونی ،رقابت شديد در سطح جهانی ،تغييرات سريع باورنکردنی ،تقاضاي جديد براي کيفيت
و خدمات و محدوديت منابع ،پاسخگويی سريع را از سازمانها می طلبند .از جنبه درونی ،کارکنان
احساس می کنند که با آنان صادقانه برخورد نمی شود و مأيوس و سرخورده می شوند .سازمان نيز
پيوسته توقع بيشتري دارد و مرتباً قواعد بازي را تغيير می دهد .در عين حال کارکنان ،خواهان کار با
معنی هستند ،صراحت و صداقت بيشتري را خواستارند و خوديابی و خود شکوفايی بيشتري از کارشان
طلب می کنند .مديران بايد در مقابل اين فشارها ،گروهی را بکار گيرند تا سازمان بتواند وظايفش را
انجام دهد .محيط کار امروزي به کارکنانی نياز دارد که بتوانند تصميم بگيرند ،راه حل هاي تازه اي
براي مسائل پيدا کنند ،خالقيت داشته و در مقابل کار خود پاسخگو باشند(اسکات و ژاف.)69 :6084 ،
اهداف توانمندسازي
 .1دادن مسئوليت تجزيه و تحليل مداوم مشاغل به همه کارکنان به منظور انجام توسعه شيوه هاي
کاري اثربخش در ارتباط با مشتريان و ذينفعان
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 .2واگذاري مسئوليت ايجاد اهداف عملکرد ،راهبردهاي عملکرد و سنجش عملکرد به تيم هاي
کاري در ارتباط با مشتريان و ذينفعان
 .3سهيم نمودن مجموعه کلی سازمان در تصميمات مهم مديريت ،مانند برنامه هاي راهبردي
توسعه ،تدوين خط مشی هاي کارگزينی و برنامه هاي کاري
 .4درگير نمودن مستقيم کارکنان در فرايندهاي کاري همراه با بهبود مستمر آن فرآيندها
 .5فراهم نمودن موجبات رضايت شغلی کارکنان و کاهش اضطراب هاي روحی آنان
 .6ايجاد احساس سودمندي در اعضاي سازمان از طريق شناخت و حذف شرايطی که موجبات
تضعيف قدرت آنان را باعث می گردد
 .7ارتقاء مهارتها ،روحيه تعاون و کارايی سازمان
 .8افزايش احساس ارزشمندي کارکنان (پاك طينت.) 6078 ،
انواع توانمند سازي
توانمند سازي کارکنان به عنوان فعاليت مديريتی،به دو نوع اصلی مستقيم و غير مستقيم تقسيم
میشود .اشکال مستقيم شامل تفويض اختيار،مشارکت در تصميمگيري،غنی سازي شغل،تيم هاي
کاري خود مديريتی و بسياري از جنبه هاي کنترل کيفيت جامع است .اشکال غير مستقيم شامل
حضور در گستره گروه از دواير کيفيت تا هيأت هاي مديريتی است .البته بيشترين نوآوري هاي
توانمند سازي از روش مستقيم حاصل شده است(.)Lee & keh, 2224
در بررسی ادبيات توانمند سازي دو رويکرد ارگانيکی 6و مکانيکی 2يافت میشود .رويکرد مکانيکی
توانمند سازي را تفويض اختيار با مرزهاي روشن و پاسخ گويی دقيق میداند که کنترل مديريتی را
افزايش میدهد،اين رويکرد به طور خالصه توانمندسازي را تصميمگيري در يك محدوده معين
میداند .ديدگاه ارگانيکی شامل رويکرد ازپايين به باالست وباعث کاهش کنترل میشود .در اين
ديدگاه،افراد توانا داراي ويژگی هاي مشترکی هستند که ابعاد توانمندي را تشکيل میدهند و توانمندي
بر اساس باورهاي شخصی افراد تعيين میشود .بنابراين مديريت سازمان،بستر ساز توانمند سازي است
و اين کارکنان هستند که بايد احساس شايستگی،آزادي عمل،تأثير گذاري،تعلق به سازمان و احساس
قدرت در تصميمگيري کنند(.)voisard, 2227
.Organizational approach
.Mechanical approach

1
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فرآيند توانمند سازي
از نظر فوکس)6997(6توانمند سازي کارکنان يك فرآيند است و از طريق آن يك فرهنگ توانمند
سازي توسعه میيابد که در آن آرمان ها،اهداف،مرزهاي تصميمگيري و نتايج تأثيرات و تالش هاي
آنان در کل سازمان به اشتراك گذاشته میشود .در چنين فرهنگی منابع و رقابت براي کسب منابع
مورد نياز جهت اثربخشی فعاليت هايشان فراهم و حمايت میشود( .رجائی پور،جمشيديان و
نادري.)6074،
مسئولیت پذيري
يکیازمهمترينويژگيهايرفتاري کهدرارتباط بابهرهوري شغلی ورشدوتحول میباشد،مسئوليتپذيري
و تعهد پذيري سازمانی است (گودرزي.)52 : 6072،
سازمان نيازمند کارکنانی است که درحل مشکالت فعال باشند ونه تنها در قبال وظايف برعهده،بلکه
در برابر بهبود کارکرد کل مجموعه احساس مسئوليت کنند .الزمه اين کار آن است که به سازمان
داراي افکار مثبت بوده و در قبال ايده هاي جديد کارکنان،ضمن انعطافپذيري،آمادگی پذيرش
ديدگاههاي تازه را نيز داشته باشد .اجراي آموزش هاي مؤثر در زمينه تصميمگيري هاي
گروهی،تقويت مهارت هاي ارتباطی در قالب هاي گروهی،تقويت مهارت هاي برنامهريزي و نهايتاً
شيوه قدردانی از کوششهاي سازمانی میتواند اثرات شگرفی در خلق مسئوليت پذيري فردي و
سازمانی داشته باشد(هداوند و صادقيان .)6071،اما مسئوليت پذيري و تعهد سازمانی از آن دسته از
ويژگی هاي رفتار شخصيتی میباشد که تحت تأثير عوامل متعددي چون رشد شخصيت و رفتار در
خانواده همچنين محيط اجتماعی و وراثتی میباشد (فراهانی.) .78 : 6078،
بايد به کارکنان فرصت داد بعضی از کارهايی را که مايل به انجام آن هستند،انجام دهند .اگر يك
نفر به دنبال مسئوليت پذيري بيشتر است میتوان اين مسئوليت را به وي واگذار کرد و چنانچه
شخصی يك استعداد پنهانی را آشکار میکند،میتوان به او فرصت داد تا توانائی خود را در آن مورد
بکار گيرد .مدير توانمند ساز،کسی است که انتظارات زيادي از کارکنان دارد و مسئوليت آن ها را
بتدريج افزايش میدهد (شاهرکنی.)58 : 6076،

Fox

1.
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تصمیمگیري خودگردان
تصميمگيري نوعی واکنش است که فرد در برابر يك مسئله از خود نشان میدهد .بين وضع موجود
و وضع مورد نظر فاصله يا تفاوت است و براي رسيدن به وضع مورد نظر بايد اقداماتی صورت گيرد.
(رابينز)222 : 6074،
توانمند سازي به فرآيندي اطالق میشود که طی آن مدير به کارکنان کمك میکند تا توانايی الزم
براي تصميمگيري مستقل را بدست آورند .اين فرآيند نه تنها در عملکرد افراد بلکه در شخصيت آنان
نيز مؤثر است (ابطحی و عباسی.)2 : 6071،
شرکت دادن کارکنان درهنگام تصميمگيري پيرامون موضوعات پيچيده،موجب میشود تا با
بکارگيري ذهن خالقانه آنان در حل مشکل،زمينه بروز استعدادها و ارائه روش هاي مبتکرانه فراهم
شود (شاهرکنی.)51 : 6076،
خودکنترلی و خودمختاري به تمايل کارکنان براي شرکت در تصميمگيري ها،تعيين اهداف و کار
کردن به شيوه خودکنترل و خودمختار بدون مراقيت ديگران ارتباط پيدا میکند .کارکنان تمايل دارند
مسئوليت بپذيرند و در انجام دادن کارهاي خود آزاد باشند (بالنچارد.)44 : 6071،
توانمند سازي از تفويض قدرت مديران به کارکنان به منظور تصميمگيري حمايت میکند .بنابراين
در سازمان هاي امروزي توانمند سازي با تشويق کارکنان،پاسخگويی به مسائل مربوط به کيفيت را
عملی میسازد .همچنين با تفويض اختيار به کارکنان و اختصاص منابع کافی با آنان اجازه میدهد تا
در مورد کيفيت در کارشان تصميمگيري کنند ( .)sigler & pearson, 2221چنانچه به افراد
اطالعات الزم وضروري کارداده نشودجو بی اعتمادي ايجاد شده و ديگر نمیتوان از آنان رفتار
مسئوالنه را انتظار داشت .جو بی اعتمادي موجب اختالل در امر تصميمگيري میشود .آدمها بدون
اطالعات قادر نيستند خود را اداره کنند يا تصميمات مناسب را بگيرند .بنابراين،افراد با داشتن اطالعات
ناگزيرند مسئوالنه عمل کنند (بالنچارد و ديگران.)47 : 6074،
توانمند سازي فرآيند توسعه است،فرآيندي که باعث افزايش توان کارکنان براي حل مشکل،ارتقاي
بينش سياسی و اجتماعی کارکنان میشود و آنان را قادر میسازد تا عوامل محيطی را شناسايی کنند و
تحت کنترل خود درآورند ( .)Cartwright, 2229,p1افراد توانمند نه فقط از امکانات انجام دادن
برخی کارها برخوردار میشوند،بلکه انديشه آنان دربارة توانمند سازي به مديران امکان میدهد تا از
دانايی،مهارت،تجربه و انگيزه همه افراد سازمان بهرهبرداري کنند .مديرانی که توان افراد را تقويت
میکنند و در واقع بار مسئوليت آنها را افزايش میدهند تا نتيجه اي بهتر حاصل شود با اين که توان
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افزايی بار مسئوليت اعضاي گروه ها را سنگين تر میکند،اما متأسفانه شمار رهبران و گروه هايی که
راه و رسم ايجاد فرهنگ توان افزايی را بدانند اندك است (جعفري قوشچی.)1 : 6072،
در سازمان معموال کليه افراد به طور غيررسمی مورد ارزيابی قرار ميی گيرنيد ،اميا فراينيد ارزييابی
عملکرد نيروي انسانی به ارزيابی نظام مند نحوه انجام کار کارکنان می پردازد ،به طيوري کيه بيا آن
بتوان به اهداف مورد نظر دست يافت .بنابراين ،ارزيابی عملکرد ،فرايندي است که به طور نظام مند به
تشريح قوت ها و ضعف هاي کارکنان با توجه به شغل آن ها و در فواصل معيين ميی پيردازد (سييد
جوادين و همکاران  .)6092سيستم ارزيابی عملکرد می تواند براي اهداف اداري کارکنان کيه شيامل:
ترفيع ،خاتمه فعاليت و پاداش است ،مورد استفاده قرار بگيرد.
پیشینه پژوهش
 علمداري و همکارانش ( )6092در تحقيقی به بررسی رابطه سيستم هاي کاري با عملکرد باال بانقش ميانجی استراتژيهاي منابع انسانی با کارآفرينی درون سازمانی(منطقه ويژه اقتصادي ،بندر امام
خمينی(ره)) پرداختند .در دهه اخير ،کارآفرينی درون سازمانی به يکی از موضوع هاي مورد توجه
محققان تبديل شده است .ابزار مورد استفاده تحقيق ،پرسشنامه اي شامل دو بخش «سنجش
کارآفرينی درون سازمانی» و «سنجش استراتژي هاي مديريت منابع» و روش مورد استفاده تجزيه و
تحليل داده ها ،آمار توصيفی و استنباطی بوده است .پايايی ابزار پرسشنامه به تأييد رسيده و ضريب
آلفاي کرونباخ به ترتيب برابر  2/74و  ./70محاسبه شده است .نتايج نشان می دهد که بين آموزش و
توسعه ،توانمندسازي ،انتخاب صحيح ،پاداش و امنيت شغلی کارکنان و کارآفرينی درون سازمانی
رابطه وجود دارد .بنابراين سازمان ها می توانند با تقويت و برنامه ريزي اصولی در استژاتژي هاي
مرتبط با مديريت منابع انسانی ،تعلق و تعهد کارکنان را بر انگيخته و باعث ارتقاء اعتماد کارکنان به
سازمان شوند و کارکنان با درك ميزان حمايت سازمانی به طور خودجوش به ارائه خالخيت و نوآوري
و در نتيجه منجر به کارآفرينی سازمانی شوند.
 نجارزداه و داوودي ( )6090در تحقيقی به بررسی بکارگيري روش سيستم کاري عملکرد باال( )HPWSجهت مديريت بهينه منابع انسانی درسازمان هاي کوچك پرداختند .در برهه زمانی کنونی
سازمان ها با محيط هاي پويا و در حال تغيير مواجه بوده و مجبورند جهت حفظ بقاء ,خود را با
تغييرات محيطی سازگار نمايند و به طور کلی ,سازمان هايی موفق و کارآمد محسوب می گردند که
عالوه بر حفظ و هماهنگی خود با تحوالت جامعه امروزي  ,بتوانند مسير تغييرات و دگرگونی ها را نيز
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در آينده پيش بينی کرده و قادر باشند که اين تغييرات را در جهت ايجاد تحوالت مطلوب براي ساختن
آينده اي بهتر هدايت نمايند و از سود ديگر آنچه مقوله تحول را حيات می بخشد و بقاي سازمان را
نيز تضمين می کند  ,منابع انسانی است  .از اين رو در نظر است در اين پژوهش به بررسی شيوه هاي
مختلف مديريت منابع انسانی و شيوه هاي متنوع ارزيابی عملکرد پرداخته و در پايان ضمن تشريح
مدل  HPWSو لزوم بهره گيري و استفاده از اين روش جهت افزايش عملکرد سازمان ها و
باالخص سازمان هاي کوچك ,راه کارهاي اجرايی و عملی براي بکارگيري اين سيستم جهت مقابله
با تهديدها و آسيب هاي موجود در سازمان هاي کوچك و دست يابی به نقشه راهی مدون جهت
کاهش نقاط ضعف و تبديل اين نقاط به نقاط قوت و حرکت به سوي تعالی و رشد سازمان هاي
کوچك با بهره گيري مناسب نيروي انسانی موجود در جهت مديريت بهينه و بر طرف نمودن چالش
ها و نيازمندي هاي سازمان هاي کوچك ارائه گردد.
 ميلر و ارتورگوت ( ) 2229در تحقيقی با عنوان" ارتباط بين يادگيري سازمانی و تعهد سازمانی "انجام گرفت و نتايج آن حاکی از آن بود که بين يادگيري سازمانی و تعهدعاطفی رابطه معنی داري
وجود دارد ،بين يادگيري سازمانی و تعهدمستمر ارتباط معنی داري وجود دار دو بين يادگيري سازمانی
و تعهد تکليفی رابطه معنی داري وجود ندارد.
 ميشليس و همکارانش )2264( 6در تحقيقی به بررسی نقش ميانجی مديريت دانش بين سيستمهاي کاري با عملکرد باال و کارايی کارکنان پرداختند .در اين تحقيق از شرکت هاي کشور آلمان براي
تجزيه و تحليل استفاده شد .نتايج اين تحقيق نشان می دهد مديريت دانش به خوبی باعث بهبود
عملکرد سيستم هاي کاري با عملکرد باال می شود.
 الويرا و سيلوا )2264( 2در تحقيقی به بررسی تاثير سيستم هاي کاري با عملکرد باال بر رويکيفيت تغيير اعضاي مديريت و همچنين اثر آن بر روي درگيري کارکنان در اين مهم پرداختند .اين
تحقيق در کشور برزيل انجام شده است .براي اين مهم از رويکرد تجزيه و تحليل معادالت ساختاري
استفاده شده است .نتايج اين تحقيق نشان می دهد سيستم هاي کاري با مديريت باال بر روي تغيير
مديران اثر گذار می باشد.
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روش پژوهش
روش تحقيق اين پژوهش توصيفی با روش همبستگی است.
جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن در سال
6091است که داراي حداقل مدرك ديپلم بوده و تعداد آنها  524نفر می باشند.
با استفاده از جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه مورد نظر در اين تحقيق  222نفر به دست آمد.
نمونه آماري و روش نمونه گیري
براي نمونه گيري در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفی ساده استفاده می شود .با استفاده از
جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه مورد نظر در اين تحقيق  222نفر به دست آمد.
ابزار پژوهش
روش گردآوري داده هاي اين پژوهش باتوجه به مراحل مختلف پژوهش به دو صورت کتابخانه اي
و ميدانی (اجراي پرسشنامه) بود .براي سنجش توانمند سازي از پرسشنامه اسپرسيتزر( ،)6991براي
سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن ماير( )6992و براي سنجش عملکرد از پرسشنامه (دميتريوس
و همکاران  )2261استفاده شده است.
روش تجزيه و تحلیل
پس از جمع آوري اطالعات وکدگذاري داده ها ،براي استخراج اطالعات گردآوري شده از نرم افزار
کامپيوتري ( )SPSSکه براي تحقيقات علوم انسانی و اجتماعی مناسب است استفاده می شود و جهت
محاسبه ميانگين ،انحراف معيار وکجی و کشيدگی از آمار توصيفی و براي آزمون رگرسيون چند خطی
از آمار استنباطی استفاده خواهد شد.
جدول شماره  6توزيع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سطح تحصيالت
گزينه ها
ديپلم وفوق ديپلم
ليسانس
فوق ليسانس و باالتر
تعداد کل

فراوانی
40
72
14
222

درصد
21/4
56
02/4
622
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همانطور که جدول شماره يك نشان می دهد  12درصد از افراد مورد مطالعيه بيا بيشيترين درصيد
فراوانی  62سال به باالتر سابقه خدمت داشته اند .و  62درصد زير  4سال سابقه داشتند و  27درصد 4
تا  62سال سابقه داشتند.
جدول شماره  2توزيع شاخصهاي مرکزي و پراکندگی متغيرتوانمند سازي و ابعاد آن
ميانگين
ميانه
نما
انحراف معيار
دامنه تغييرات
حداقل نمره
حد اکثر نمره
نمره کل

توانمند سازي
00/77
05
01
1/08
02
67
57
1884

خود مختاري
8/17
7
1
2/29
9
0
62
6404

شايستگی
9/16
9
9
6/99
7
5
62
6926

معنی دار بودن
7/74
9
9
2/21
7
5
62
6882

تاثير پذيري
8/84
7
1
6/92
9
0
62
6459

شاخصهاي مرکزي نما،ميانه،ميانگين براي نمره متغير توانمند سازي و ابعاد آن به دليل نزديك
بودن مقدار عددي آنها با يکديگر،حکايت از نزديك بودن به توزيع نرمال دارد .همانطور که مالحظه
می شود ،پايين ترين نمره« توانمند سازي» متعلق به کسانی است که نمره  67را کسب کرده اند و
باالترين نمره متعلق به کسانی است که نمره  57را کسب کرده اند و نمره کل آن 1884می باشد.
بنابراين،دامنه توزيع نمرات برابر با 02نمره می باشد .نمره توانمند سازي بيشتر افراد برابر با  01می
باشد .نمره توانمند سازي نيمی از پاسخگويان مساوي يا کمتر  05و نيمی ديگر بيش از آن نمره می
باشد .متوسط نمره “توانمند سازي برابر با 00/77می باشد .با توجه به مقدار انحراف معيار توزيع متغير
نمره هاي"توانمند سازي " در حدود  8واحد در اطراف ميانگين پراکنده شده اند.
تحلیل داده ها
در اين قسمت براي بررسی تأثير متغيرهاي مستقل برمتغير وابسته از رگرسيون چند متغيره خطی
استفاده شده است که تحليل رگرسيون اين امکان را براي محقق فراهم می کند تا تغييرات متغير
وابسته را از طريق متغيرهاي مستقل پيش بينی و سهم هر يك از متغيرهاي مستقل را در تبيين متغير
وابسته تعيين کندکه نتايج آن در زير ارائه می گردد.
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سوال پژوهش :آيا بین توانمند سازي و تعهد سازمانی با عملکرد باال در بین
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن رابطه معناداري وجود دارد؟
جدول شماره  0خالصه نتايج رگرسيون در خصوص رابطه بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با
عملکرد . . .
ضريب همبستگی چندگانه
2/122

ضريب تعيين
0122/

خطاي معيار برآورد
801/65

ضريب تعيين تعديل شده
0412/

نتايج حاصل از جدول  0نشان داد که :ضريب همبستگی چندگانه برابر  R=2/12و ضريب تعيين
برابر R Square=2/01و نيز ضريب تعيين تعديل شده برابر  R =2/04محاسبه شده است
( p=2/24و  .) F=44/989لذا با مشاهده ضريب تعيين می توان اظهار نمود که متغير هاي توانمند
سازي و تعهد سازمانی در مجموع حدود  01درصد از تغييرات متغير وابسته عملکرد کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی رودهن را تبيين نموده اند.
جدولAn ova : 5
مجموع مجذورات

درجه آزادي

مجذور ميانگين

F

سطح معنی داري

رگرسيون

25066/562

2

62644/821

44/989

2/222

باقيمانده

52888/817

698

268/651

جمع

18279/672

699

سطح معنی داري ارائه شده در جدول  5با توجه به مقدار  fکه برابر  ، 44/989سطح معنی داري
کمتر از  2/24است که حکايت از تاييد مدل رگرسيونی است و متغيرهاي مستقل قادر به پيش بينی
تغييرات متغير وابسته می باشند.
جدول  : 4ضرايب متغيرهاي مربوط به معادله رگرسيون
متغير مستقل

ضرايب استاندارد نشده
خطاي معيار
B

ضرايب استاندارد شده
Bet a

مقدار ثابت

5/062

1/619

توانمند سازي

2/158

2/679

2/224

تعهد سازمانی

6/227

2/681

2/547

t

سطح معنی داري

2/199

2/222

0/502

2/226

1/976

2/222
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همانطور که در جدول  4مشاهده می شود همبستگی چندگانه بين توانمند سازي و تعهد سازمانی با
عملکرد نشان داد که توانمند سازي با ميزان بتاي 2/22و تعهد سازمانی با ميزان بتاي 2/54قدرت
تبيين متغير وابسته را دارد و به عبارت ديگر به ازاي يك انحراف معيار افزايش در توانمند سازي،
مقدار  2/22انحراف معيار افزايش درعملکرد کارکنان ،و به ازاي يك انحراف معيار افزايش در تعهد
سامانی  2/54 ،انحراف معياردرعملکرد کارکنان به وجود می آيد.
اين مطالعات با عنايت بر پيشينه نظري و سوابق پژوهشی در حوزه عملکرد طراحی شده است .در
اين تحقيق سعی بر آن بوده است که با استفاده از الگوهاي علی تاثير توانمند سازي و تعهد سازمانی با
عملکرد باال محاسبه و مشخص شود .در فصل حاضر با توجه به مطالبی که در فصول قبل مطرح شد
و بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از اجراي پرسشنامه هيا در قاليب آميار توصييفی و
استنباطی در فصل چهارم آمده است ،به بحث و نتيجه گيري درباره فرضييه هياي تحقييق پرداختيه،
همچنين جهت افزايش اعتبار بدست آمده از تجزيه و تحليل فرضيه هاي پژوهش ،نتايج بدست آميده
از تحقيقات پيشين آورده و در ادامه به محدوديت هاي اين پژوهش پرداختيه و نهايتيا پيشينهادهايی
مبتنی بر نتايج تحقيق ،همچنين پيشنهادهايی براي بدست آوردن نتايج جامع تر ،در بررسی رابطه بين
توانمندسازي و تعهد سازمانی با عملکرد به محققان آينده ارائه خواهد شد.
بحث و نتیجه گیري
يافته هاي پژوهش نشان داد که رابطه معناداري بين توانمندسازي و تعهد سازمانی با عملکرد
وجود دارد .بر اساس نتايج حاصل از تحليل در فصل چهار ،ضريب همبستگی بين توانمندسازي و تعهد
سازمانی با عملکردد برا 2/12و ضريب تعيين برابر  2/01درصد است که بيانگر اين است که  2/01از
تغييرات متغير وابسته عملکرد توسط متغيره هاي توانمندسازي و تعهد سازمانی پوشش داده می شود.
میزان بتاي بدست آمده در رگرسيون براي متغير توانمند سازي با ميزان بتاي 2/22و تعهد
سازمانی با ميزان بتاي  2/54می باشد .در تبيين اين يافته پژوهش می توان گفت که پی بردن به
عوامل موثر و مرتبط با عملکرد داراي اهميت زيادي است ،زيرا با اين رابطه می توان عوامل را
درستکاري کرد و عملکرد آنها را بهبود بخشيد و در رشد سازمان گام برداشت .با توجه به نتايج بدست
آمده از سوال اصلی پژوهش می توان گفت که توجه به توانمندسازي يعنی ارائه فرصت براي تصميم
گيري ،انگيزش کارکنان را افزايش داده و باعث کاهش مقاومت آنها نسبت به تغييرات سازمانی می
شود .و تعهد سازمانی باعث باال رفتن سطوح عملکرد کارکنان و پايين آمدن ميزان غيبت ،تاخير و
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ترك خدمت آنان است .و از سوي ديگر وجهه سازمان را در اجتماع ،مناسب جلوه داده و زمينه را براي
رشد و توسعه سازمان فراهم می آورد و در نهايت باعث باال رفتن عملکرد کارکنان در سازمان می
شود .يافته سوال پژوهش را می توان با نتايج حاصل از پژوهش امين نيکپور( )6094که همگی بيانگر
وجود رابطه بين توانمندسازي ،تعهد سازمانی با عملکرد می باشد همسو و همخوان دانست.
محدوديت ها و مشکالت پژوهش
 همکاري ضعيف برخی از آزمودنی ها.محدود بودن پژوهش به دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن .محدود بودن ابزار پژوهش به پرسشنامه . نبود زمان کافی براي آزمودنی ها در پاسخگويی به سيواالت کيه موجيب چنيدين بيار مراجعيهپژوهشگر به آنان شد و فقدان و يا مخدوش شدن پرسشنامه ها در مراجعات بعدي که نهايتا منجر به
ارائه پرسشنامه اي ديگر می شد.
پیشنهاد به محققان آينده
 انجام پژوهش هايی با عناوين مشابه در مناطق و واحدهاي مختلف آموزشی و تحقيقاتی که میتواند در تعميم پذيري يافته هاي پژوهش موثر واقع گردد.
 انجام پژوهش هايی در رابطه با توانمندسازي و تعهد سازمانی در مناطق و واحدهاي مختلفآموزشی و تحقيقاتی می تواند موثر و در برگيرنده نتايج قابل توجهی براي سيستم آموزشی کشور
باشد.
 انجام پژوهش هايی با عناوين مشابه که در آن ابعادعملکرد باال لحاظ شود. انجام پژوهش هايی در مورد رابطه بين توانمندسازي و تعهد سازمانی کارکنان می تواند اطالعاتمفيدي در مورد تاثير هماهنگی و انطباق توانمندسازي و تعهد سازمانی بر عملکرد ،کارايی و اثر
بخشی کارکنان فراهم آورد.
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