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هدف :پژوهش حاضر با هدف سنجش توانمندسازي كاركنان و

بررسي ارتباط آن با بهره وري آنان انجام شده است .روش:
تحقيق حاضر يک تحقيق پيمايشي و مبتني بر روش همبستگي

است .نمونه مورد بررسي را  531نفر از کارکنان دانشگاه علوم
پزشکي اصفهان تشكيل میدهند .دادههاي مورد نياز براي پژوهش
با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و به کمک نرم افزار ليزرل مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتایج :نتايج حاصل از پژوهش حاکي

از پايين بودن توانمندسازي شناختي کارکنان در هر  5بعد مورد
بررسي (براساس مدل مشيرا) میباشد .بررسي رابطه بين
توانمندسازي و بهره وري منابع انساني براساس سنجش معادالت
ساختاري حاکي از برازش باالي مدل و وجود ارتباط قوي بين
متغيرهاي مورد بررسي میباشد .باتوجه بهتاثير باالي توانمندسازي
شناختي كاركنان بر افزايش بهره وري آنان پيشنهاد میشود
شهاي مختلف ايجاد و تقويت توانمندسازي شناختي
سازمانها رو 
را در راستاي بهبود بهره وري منابع انساني و نهايتا افزايش بهره
وري سازماني به كارگيرند.
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Abstract
Aim: The research purpose is to evaluate the
effects of cognitive empowerment on
employees’ productivity. Method: Through
employing a survey-correlation method, a
sample of 135 employees was selected from
among the employees working in the Medical
Sciences University of Isfahan. A structural
equation modeling was used by LISREL
software to analyze the acquired data. Results:
Findings indicate that employees’ cognitive
empowerment is low in five dimensions (based
on Mishra model). The relationship between
empowerment
and
human
resources
productivity demonstrates high fit and strong
correlation between the studied variables. Due
to the high impact of empowerment on
increasing the productivity, we suggest
different methods to enable organizations to
improve the human resources productivity.
Keywords: Empowerment, Human Resource
Productivity, Mishra Model.
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مقدمه

یباشند ،تغييراتي چون :رقابت فزاينده
امروزه سازمانها شاهد تغييرات سريع و غير قابل پيش بيني زيادي در محيط فعاليت خود م 

جهاني ،توسعه و گسترش تکنولوژي اطالعات و تغييرات در ويژگيهاي جمعيت شناختي منابع انساني و مشتريان در قلب اين تغييرات
قرار دارند (بير و گووريال1991 ،؛ بنيس و نانوس .)5891 ،با توجه به شتاب تغييرات در عرصههاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و
افزايش رقابت بين سازمانهاي صنعتي و خدماتي ،امروزه بهره وري نيروي انساني به عاملي تعيين کننده تبديل شده است زيرا حيات و
یباشد (گوردزي و عطايي 1388 ،؛ ص  )27از اين رو ،امروزه مهمترين منبع
بقاي هر سازماني متناسب با ميزان دستيابي به بهره وري م 
مزيت رقابتي در سازمانها ،کارکنان متعهد ،برانگيخته و وظيفه شناس هستند (بكسل .)6991 ،در اين راستا مديران بايد شرايط
یشود ،سبك
سازمانها را به گونه اي مهيا سازند که در آن هر شخصي بتواند توانمندتر شود .زماني كه توانايي كاركنان بيشتر م 
یيابد .اين تغيير سبك ،باعث تغيير در مسئوليت پذيري كاركنان
مديريت از نظارت نزديك به سمت نظارت هدايتي و تفويضي تغيير م 
یآورند ،خالق و خود مدير نيز میشوند و اين همان حلقه
نيز میشود ،چرا كه كاركنان با آزادي عملي كه در انجام كارها به دست م 
گم شده اي است كه در ايجاد بهره وري سازماني میبايست مورد توجه قرار گيرد( .هداوند و صادقيان) 386 1 ،
اغلب صاحب نظران معتقداند ايجاد بهره وري باالتر موضوعي انسان محور است ،يعني وابسته به عامل انساني سازمانهاست
(سايون )2002 ،بر اين اساس بهره وري منابع انساني مهم ترين معيار بهرهوري است .زيرا عنصر اساسي در هرگونه تالش براي بهبود
بهره وري ،منابع انساني است .آلفرد مارشال با ارزش ترين سرمايه گذاري را پرورش منابع انساني قلمداد میکند (نصرپور،) 1382 ،
یباشد.
زيرا منابع انساني مهم ترين عامل براي دستيابي به بهره وري بهينه سازماني است( .معنوي پور و همکاران 1388 ،؛ ص  )43م 
یشود ،عدم بهره وري منابع
(ابطحي و كاظمي ) 1379 ،غالبًاًا دليل عمده اي که باعث ناکامي سازمانها در دست يابي به اهداف خود م 
انساني است (انشاسي و همكاران .)7002 ،بنابراين دانستن پيش نيازهاي تقويت و بهبود آن از جمله مهمترين مباحث در اين زمينه
یباشد .در اين ميان نقش منابع انساني و توانمند سازي آنها به عنوان اصلي ترين سرمايههاي يك سازمان برجسته تر از ديگر عوامل
م 
یباشد.
م 
تواناسازي به اين معنا است که افراد را به طور ساده تشويق شود تا نقش فعالتري در کار خود ايفا کنند و تا آنجا پيش روند که
تهاي خويش را بر عهده بگيرند و در نهايت به حدي از توان برسند که بدون مراجعه به مسئول باالتر بتوانند
مسئوليت بهبود فعالي 
تصميماتي کليدي اتخاذ نمايند (باقريان.) 1388 ،

2

در زمينه توانمندسازي دو تعريف کلي قابل شناسايي است که در واقع به تفاوت دو واژه قدرتمندسازي و توانمندسازي

3

یگردد 4.در زمينه قدرتمندسازي برخي بر اين باورند که قدرتمندسازي دادن قدرت به کارکنان است (بالنچارد و همكاران،
برم 
 ،) 1378بسياري از نظريه پردازان مفهوم توانمندسازي را هم معني با مشارکت کارکنان در محل کار مد نظر قرار دادهاند ،و اعتقاد
یکنند که قدرتمندسازي ممکن
یگردد (الور .)4991 ،اين نظريه پردازان بحث م 
دارند که بدين وسيله قدرت در ميان افراد تسهيم م 
است به عنوان اعطاي قدرت سازماني بيشتر به کارکنان و تفويض اختيار (پيرس و همكاران )3002 ،تعريف شود .ترالکسن (،)5991
توانمندسازي را فرايند تغيير عملکرد کارکنان از وضعيت آنچه که به آنها گفته شود انجام دهند ،به آنچه که نياز است انجام دهند

 - 4در ترجمه هاي فارسي و مقاالت فارسي هر دو واژه قدرتمندسازي و توانمندسازي با عنوان توانمندسازي مطرح گرديده است.

2
- Enabling
3 - Empowerment
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ینمايد (نهر و همكاران )7991،پوسيانت ) 13 76 ( 5نيز تواناسازي را شامل تقويت مهارت کارکنان و ايجاد اعتماد به نفس در
تعريف م 
یداند (پوسيانت .) 376 1 ،بالنچارد (  ) 1378آماده ساختن
تهاي سازمان م 
آنها نسبت به خودشان و تالش در جهت اثر بخشي فعالي 
یداند .به زعم وي هدف از توانا
شرايط جهت عرضه بهترين منابع فکري در هر زمينه از عملکرد سازمان را به توانمند سازي مربوط م 
بترين شيوهها اعمال کنند (بالنچارد و همكاران.) 1378 ،
سازي اين است که ذيصالحترين کارکنان بيشترين نفوذ را با مناس 
یتوان قدرتمندسازي و توانمندسازي را در دو ديدگاه ارائه کرد:
براساس مطالعات انجام شده م 
ديدگاه مکانيكي :توانمندسازي ،تفويض اختيار در تصميم گيري در درون مرزهايي مشخص و واگذاري مسئوليت به افراد است
که به ارزيابي کارهاي خود بپردازند .براساس اين ديدگاه ،توانمندسازي به معناي تفويض اختيار و قدرت از باال به پايين همراه با
یدهد (پيرس و همكاران .)3002 ،اسپريتزر
مرزها و محدوديتهاي روشن و پاسخگويي دقيق است كه كنترل مديريتي را افزايش م 
ینامد (متيوز و همكاران ،3002 ،به نقل از موغلي و همكاران .) 1388 ،اين ديدگاه با تعريفي كه
اين ديدگاه را «رويكرد ارتباطي» نيز م 
از قدرتمندسازي ارائه شده است همخواني دارد (مراجعه شود به :رضاييان) 386 1 ،
ديدگاه ارگانيکي :توانمندسازي ،توانايي ريسک پذيري  ،توسعه و تغييرات و درک نياز کارمندان است .ايجاد مدل رفتاري
یباشد .بر طبق
توانمندسازي کارکنان ،ساخت تيم جهت تشويق انجام کارهاي مشارکتي بين افراد و صحت گذاشتن بر عملکرد افراد م 
يهاي مشتركي هستند كه در تحقيق حاضر تحت عنوان ابعاد توانمندسازي مورد سنجش قرار
اين ديدگاه ،افراد توانا داراي ويژگ 
ینامند( .كانگر و كاننگو .)8991 ،اين ديدگاه با تعريفي كه
گرفته است .كانگر و كاننگو ( ،)8991اين ديدگاه را «رويكرد انگيزشي» م 
از توانمندسازي ارائه شده است همخواني دارد( .مراجعه شود به :رضائيان) 386 1 ،

جدول :1رو كي ردهاي توانمندسازي كاركنان (عبداللهي و نوه ابراهيم ، 85 31 ،به نقل از موغلي و همكاران) 88 31 ،
رويكرد

تعريف

راهبرد

مكانيكي

توانمندسازي يه معناي تفويض اختيار

تفويض قدرت به زيردستان

انگيزشي

توانمندسازي به عنوان ايجاد انگيزه

احساس خودكارآمدي

شناختي

توانمندسازي به عنوان آزاسازي نيروهاي دروني انسان

نظريه پرداز
فوي ()7991
بالنچارد و همكاران ()6991
شوول ()3991
كانگر و كاننگو () 88 91

احساس شايستگي
ارگانيكي

احساس معناداربودن

توماس و ولتهوس ()0991

احساس خودمختاري

اسپريتزر ( )5991ليدن ()5002

احساس موثر بودن
احساس اعتماد

وتن و كمرون () 88 91

طبق نظر توماس و ولتهوس ( )0991سطوح باالي چهار بعد توانمندسازي با هم ترکيب میگردند تا سطوح بااليي از انرژي ،ابتکار
عمل ،انعطاف پذيري و پايداري رفتارهاي کاري ايجاد شود (جوزف .)0025 ،از آن جا که رويکرد انگيزشي و شناختي
یگيرد لذا مبناي چهارچوب
محدوديتهاي مذکور رويکرد تسهيم قدرت را ندارد و عالوه برآن چندين مزيت متمايز را در بر م 
یباشد .از ميان مدلهاي مختلف رويکرد انگيزشي و شناختي ،از آنجا که مدل ميشرا کامل
تئوريک تحقيق حاضر رويكرد ارگانيك م 
یگيرد ،ابعاد توانمندسازي بر اساس مدل مذکور مورد بررسي قرار گرفته است .از اين رو میتوان اثر
تر بوده و بقيه مدلها را دربرم 
توانمندسازي بر بهره وري را به شرح زير تبيين نمود.

5 - Pouseyant
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یکنند ،يا اينکه
 -احساس شايستگي (خودكارآمدي) و بهره وري :وقتي افراد توانمند میشوند ،آنان احساس خودکارامدي م 

یکنند قابليت و تبحر الزم را براي انجام موفقيت آميز يک کار دارند (گست 87 91 ،6؛ به نقل از اسپريترز .)5991 ،افراد
احساس م 

یکنند که میتوانند کار را با کفايت انجام دهند بنابراين بهره وري آنان در
توانمند نه تنها احساس شايستگي ،بلکه احساس اطمينان م 
کار افزايش میيابد.
 -احساس داشتن حق انتخاب (خود اختياري/خود ساماندهي) :هنگامیکه افراد به جاي مشارکت اجباري ،داوطلبانه در وظايف

یدهد که احساس دارا
شها نشان م 
یکنند (وتن و كمرون .) 1381 ،7پژوه 
خويش درگير شوند ،احساس داشتن حق انتخاب درکار م 
بودن حق انتخاب با از خود بيگانگي کمتر در محيط کار ،رضايت کاري بيشتر ،سطوح باالتر عملکردي ،کارآفريني و خالقيت بيشتر،
سطوح باالتر مشارکت شغلي و فشار کاري کمتر همراه است (موغلي و همكاران ) 1388 ،که مجموعه اين نتايج به بهره وري باالتر
یگردد.
منجر م 
یتواند بر نتايج و پيامدهاي استراتژيك ،اداري و عملياتي شغل اثر
 احساس مؤثر بودن :موثر بودن درجه اي است كه فرد م یکنند با نتايجي
بگذارد (اسپريتزر .)5991 ،افراد توانمند بر اين باوراند که میتوانند با تحت تأثير قرار دادن محيطي که در آن کار م 
یکنند ،بلکه بر
تهاي آنان را کنترل م 
که حاصل میشوند ،تغيير ايجاد کنند .افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محيط بيروني فعالي 
یتوان کنترل کرد .در واقع آنها احساس کنترل فعال دارند .تاثيرگذاري عكس درماندگي آموخته شده
اين باوراند که موانع را م 
یباشد (موغلي و همكاران ) 1388 ،اين تاثيرگذاري خود زمينه ساز افزايش کارايي و اثربخشي فرد و نهايتًاًا افزايش بهره وري وي
م 
یگردد.
م 
یکنند .آنان براي مقصود يا اهداف فعاليتي که
يدار بودن) :افراد توانمند احساس معني دار بودن م 
 احساس ارزشمندي کار( :معن یشوند( .توماس و
لاند .آرمانها و استانداردهايشان با آنچه در حال انجام دادن هستند ،متجانس ديده م 
بدان اشتغال دارند ،ارزش قاي 
یشود .افراد توانمند درباره آنچه توليد
ولتهوس ،0991،به نقل از موغلي و همكاران ) 1388 ،فعاليت در نظام ارزشي شان مهم تلقي م 
شها و رفتارها اشاره
یکنند و بدان اعتقاد دارند .به عبارتي با معنابودن به تناسب بين الزامات نقش كاري با باورها ،ارز 
یکنند ،دقت م 
م 
یگردد.
دارد( .بريف و نورد ،0991 ،8هاكمن و الدهام ، 80 91 ،9به نقل از اسپريتزر )5991 ،که منجر به افزايش بهره وري باالتر افراد م 

ناند که با آنان منصفانه و
 احساس اطمينان و امنيت (اعتماد)  :سرانجام افراد توانمند داراي حسي به نام اعتماد هستند و مطمئ يکسان رفتار خواهد شد .معمو ًالًال معناي اين احساس آن است که آنان اطمينان دارند که متصديان مراکز قدرت يا صاحبان قدرت ،به
آنان آسيب يا زيان نخواهند زد و ديگر اينکه با آنان بي طرفانه رفتار خواهد شد( .وتن و كمرون) 1381 ،
نويسندگان و محققين بسياري نقش کليدي و محوري توانمندسازي بر ارتقا و حفظ عملکرد سازمان را مورد بررسي و تاييد قرار
دادهاند( .مراجعه شود به :چانگ و ليو ( ،)8002تا و همکاران ( ،)5002لش لي ( ،)9991صمدي و سوري (  ،) 1388گرجي ( ،) 1389
شريف زاده و محمدي مقدم (  ،) 1388رضوانپور (  ،) 1388گرجي و رئيسي (  )) 1387پژوهش حاضر نيز با هدف پاسخگويي به سه
سوال زير اجرا گرديده است:
 -1ميزان توانمندسازي کارکنان در سازمان موردنظر چه ميزان است؟
یباشد؟ و
 -2ميزان بهره وري نيروي انساني در سازمان موردنظر چه ميزان م 
6 - Gist
7 - Wotn and Kameron
8 -Breiaf, Nord
9 - Hackman, Oldham
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 -3آيا بين توانمندسازي کارکنان و بهرهوري نيروي انساني در سازمان موردنظر رابطه معناداري وجود دارد؟
در اين راستا با در نظر گرفتن ابعاد مربوط به متغيرهاي مورد بررسي مدل مفهومي پژوهش به صورت زير (شکل  )1تدوين و مورد
یگيرد.
آزمون قرار م 
توان
خودكارآمدي

شناخت شغل

خود اختياري

معنادار بودن

حمايت سازماني
بهره وري
منابع انساني

توانمندسازي

انگيزش

كاركنان

بازخورد عملکرد

اعتماد

اعتبار
موثر بودن

رو ش

سازگاري محيطي
شکل :1مدل مفهومي پژوهش

یباشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،و از نظر روش انجام پژوهش توصيفي -پيمايشي م 

جامعه و نمونه

یباشند .نمونه گيري
جامعه آماري اين پژوهش شامل کاركنان اداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (مستقر در سازمان گسترش) م 

به صورت تصادفي انجام شد و براساس مقدار انحراف معيار محاسبه شده براساس  30پرسشنامه جمع آوري شده اوليه ،پس از
جايگذاري مقدار واريانس ،حداقل تعداد نمونه با اطمينان  ، % 95برابر با  119نفر محاسبه گرديد .بر اين اساس و با محاسبه ريزش
احتمالي 150 ،پرسشنامه توزيع و در نهايت  531پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

ابزار پژوهش

یباشد:
جهت جمع آوري دادههاي پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است كه مستخرج از دو پرسشنامه زير م 
یباشد
یسنجد .اين مدل داراي  5بعد م 
 -پرسشنامه توانمندسازي كاركنان :اين پرسشنامه ابعاد توانمندسازي را براساس مدل ميشرا م 

که قب ًالًال تشريح گرديد 18 .سوال جهت اندازه گيري  5بعد معناداربودن ،موثربودن ،خودكارآمدي ،خود اختياري و اعتماد مورد
يباشد.
استفاده قرار گرفت .براي تعيين همساني دروني از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد کهاين ضريب برابر با  0/ 812م 
 -پرسشنامه بهره وري منابع انساني :به منظور سنجش ميزان بهره وري منابع انساني از مدل هرسي و گلداسميت استفاده شده است.

مدل هرسي و گلداسميت( 10مدل اچيو ،)11به مديران در تعيين علت وجود مشکالت در سازمان و به وجود آوردن راهبردهاي
10 - Hersey and Gold Smith
11 - ACHIEVE Model
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یکند  .دراين مدل هفت متغير توانايي( 12دانش کاري و
تغيير به منظور حل مشکالت و بهبود عملکرد نيروي انساني کمک م 

کاري مربوط به شغل و استعداد درک يا تصور نقش) (محمدعلي زاده ) 1372 ،درک و پذيرش نحوة کار (13محل و چگونگي
انجام آن) حمايت سازماني( 14حمايتي که پيرو براي تکميل کردن اثربخشي کار به آن نياز دارد) ،انگيزش يا تمايل( 15انگيزة

به تکليف يا انگيزش براي کامل کردن تکليف خاص مورد تحليل به گونه اي توفيق آميز) ،ارزيابي( 16بازخورد روزانة عملکرد و

مهاي مدير در مورد منابع انساني) و محيط يا
مرورهاي گاه به گاه) ،اعمال معتبر 17و حقوقي نيروي انساني(مناسب بودن تصمي 
یتوانايي ,وضوح ,حمايت و انگيزة الزم براي شغل ,باز هم بر
تناسب سازماني( 18عوامل خارجي که حتي با وجود داشتن تمام 

یگذارند) براي تحليل عملکرد مؤثر نيروي انساني و شناسايي اثربخشي وجود دارد .مديران با تحليل اين متغيرها و
عملکرد تأثير م 
یبخشند (هرسي وبالنچارد.) 1378 ،
کنترل عوامل مخل و تقويت عوامل مثبت ،به طور چشمگيري عملکرد سازمان خود را بهبود م 
یگردد كه براساس طيف ليكرت ( 5تايي) میباشد .قادري و همکاران (  ) 1390ضريب آلفا براي
براي سنجش هر بعد  3سوال مطرح م 
اين پرسشنامه را  0/ 87گزارش نمودهاند .در پژوهش حاضر نيز براي تعيين همساني دروني از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد
کهاين ضريب برابر با  % 921ميباشد .ميزان آلفاي كرونباخ و گويههاي مورد استفاده براي سنجش هر بعد از پرسشنامهها در جدول 2
نشان داده شده است .براي تجزيه و تحليل دادهها از نرم افزارهاي  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
جدول :2اطالعات پرسشنامه و ميزان همساني دروني

پرسشنامه

پرسشنامه
توانمندسازي كاركنان

پرسشنامه بهره وري
منابع انساني

ابعاد مورد سنجش

آلفاي کرونباخ

خودكارآمدي

0/ 846

معني دار بودن

0/ 872

مؤثر بودن

0/ 751

خود اختياري

0/208

اعتماد

0/ 867

توان

0/398

شناخت شغل

0/ 910

حمايت سازماني

0/ 868

انگيزش

0/ 912

بازخورد عملكرد

0/ 874

اعتبار

0/ 887

تناسب محيطي

0/439

يافتهها

جهت پاسخگويي به سواالت پژوهش از آزمونهاي آماري به کمک نرم افزار  SPSSو ليزرل استفاده شد .يافتههاي حاصل به

یباشد:
شرح زير م 

12 - Ability
13 -Clarity
14 - Help
15 - Incentive
16 - Evaluation
17 - Validity
18 - Environment
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یدهد كه
سوال اول :ميزان توانمندسازي کارکنان در سازمان موردنظر چه ميزان است؟ نتايج مشاهده شده در جدول  3نشان م 
وضعيت توانمندسازي كاركنان كمی بيشتر از مقدار متوسط ( )3/16قرار دارد .نتايج حاصل از آزمون فريدمن و در نظر گرفتن مقادير
حاصل از ميانگين دادهها براي هر شاخص نشان میدهد که در بين شاخصهاي استفاده شده جهت سنجش توانمندسازي کارکنان،
اعتماد باالترين رتبه و بعد موثر بودن کمترين رتبه را به خود اختصاص دادهاند.

جدول -3بررسي ميزان توانمندسازي کارکنان

ابعاد توانمندسازي كاركنان

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين رتبهاي

خودكارآمدي

3/ 83

0/ 56

3/ 84

خود اختياري

3/ 59

0/ 44

2/ 90

معناداربودن

3/ 45

0/ 48

2/ 28

موثر بودن

3/ 14

0/ 62

1/ 86

اعتماد

4/ 08

0/ 52

4/ 12

3/16

0/33

کل

كاي دو= 117 / 884

درجه آزادي= 4

Sig = 0/000

یباشد؟ در زمينه بهره وري منابع انساني نيز مقدار بهره
سوال دوم :ميزان بهره وري نيروي انساني در سازمان موردنظر چه ميزان م 
یباشد .در ميان ابعاد مورد بررسي در اين زمينه ،بعد شناخت شغل باالترين و بعد بازخورد عملکرد
وري كمي بيشتر از ميزان متوسط م 
پايين ترين ميزان ميانگين را به خود اختصاص دادهاند.

جدول -4بررسي ميزان بهره وري نيروي انساني
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين رتبه اي

3/ 77

0/ 65

5/ 26

ابعاد بهروه وري نيروي انساني

4/00

0/ 75

5/ 88

حمايت سازماني

2/ 85

0/15

2/ 86

انگيزش

2/ 96

0/ 78

3/ 18

بازخورد عملكرد

2/ 74

0/ 79

2/ 44

اعتبار

3/ 12

0/ 67

3/ 54

سازگاري محيطي

3/ 66

0/ 50

4/ 84

کل

3/ 30

0/33

كاي دو= 86 1/959

درجه آزادي= 6

توان
شناخت شغل

Sig = 0/000

سوال سوم :آيا بين توانمندسازي کارکنان و بهره وري نيروي انساني در سازمان موردنظر رابطه معناداري وجود دارد؟ جهت
پاسخگويي به سوال سوم پژوهش ،نرم افزار ليزرل استفاده شده است و مدل مفهومي پژوهش بر اين اساس مورد بررسي قرار گرفته
یدهد و شکل  3نيز نشان دهنده مقادير معناداري براساس t-
است .شکل  ، 2نتيجه بررسي را براساس مقادير استاندارد شده نشان م 
یباشد.
 valueمحاسبه شده م 
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شكل  -2ضرايب استانداردشده

شكل  -3مقادير t-value

صهاي برازندگي مورد بررسي قرار گيرد.
یباشد ،الزم است شاخ 
جهت بررسي اينكه آيا برازش در حد قابل قبول م 

یدهد .شاخص مجذور كاي (Chi-
(هومن .) 1384 ،جدول  ،5مقادير شاخصهاي برازندگي و قضاوت درباره هر يك را نشان م 

 )Squareبراي اين مدل با درجه آزادي  ،16برابر با  95 / 24است كه از لحاظ آماري معنادار نيست و با توجه به سطح معناداري آن

یكند .اما چون مشخصه مجذور كاي نسبت به
یتوان نتيجه گرفت كه آزمون كاي برازش مدل را با دادههاي مشاهده شده تاييد م 
م 
حجم گروه نمونه خيلي حساس است ،بنابراين بايد ساير شاخصها را نيز مورد توجه قرار داد (هومن.) 319 : 1384 ،

یباشد كه مورد قبول براي تاييد بر تسا لدم شزا    
مقدار نسبي واريانسها و كوواريانسها ( )GFIدر مدل حاضر برابر با  0/ 92م 

زيرا هر چه اين عدد به يك نزديكتر باشد ،مدل با دادهها برازش بهتري دارد( .هومن.) 1384 ،
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صهاي برازش کلي مدل
جدول  :5شاخ 
نام شاخص

محدوده پذيريش

مقدار توليد شده براي مدل

Chi-Square

p≥ 0/5

95 / 24

GFI

≥ 0/9

0/ 92

AGFI

≥ 0/8

0/98

NFI

≥ 0/9

0/ 91

RMSEA

≥ 0/ 08

0/ 061

CFI

≥ 0/9

0/ 90

RMR

≥0/1

0/ 12

عالوه بر اين مقدار جذر برآورد خطاي تقريب ( )RMSEAنيز در فاصله اطمينان  90درصدي قرار دارد .مقادير ساير ش خا صصصها ا
كه در جدول  4آمدهاند نيز تاييد كننده برازندگي مدل میباشند .بنابراين با توجه به مق اري هدمآ تسدب راد ي رض  ي ادناتسا ب ر ود د       
یتوان گفت كه توانمدسازي كاركنان بر افزايش بهره وري آنان تاثير دارد.
متغير توانمند سازي و بهره وري نيروي انساني (  )0/ 87م 
بحث و نتيجهگيري

یباشد ،به گونه اي که بسياري از سازمانها ارتقاي بهره وري
بهره وري منابع انساني از موضوعات مورد توجه در تئوري و عمل م 

را در سر لوحه برنامههاي خود قرار دادهاند .سازمانها به منظور کسب موفقيت ناگريز از بهبود به بهره وري هستند .در واقع
سازمانهايي که بهرهوري را بهبود نمیبخشند محکوم به ناکامي هستند .ناکامي سازمانها منجر به ناکامي صنايع؛ و شکست صنايع
یگردد .اما در راستاي بهبود بهره وري منابع انساني توجه به پيش نيازها و زمينههاي الزم براي
موجب اضمحالل ساختار اقتصادي م 
ارتقا بهره وري از اهميت خاصي برخوردار است.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش و مقدار محاسبه شده ضريب تعيين براي تاثيرگذاري توانمندسازي بر بهره وري کارکنان
یتوان تاثيرگذاري توانمندسازي کارکنان بر افزايش بهره وري آنان را مورد تاييد قرار داد .اين نتيجه با نتايج حاصل از
(  )0/ 87م 
یداند که براي جلب توجه بيشتر به
پژوهش تا و همکاران ( )2500نيز همخواني دارد .تا و همکاران ( )5002در پژوهش خود بيان م 
منابع انساني و توامندساختن آنها از طريق ايجاد برنامههاي توسعه منابع انساني ،بايستي مديريت را قانع نمود که بهره وري منابع انساني
سهم بسزايي در ايجاد ارزش براي سازمانها ايفا میکند .زيرا مسلم است که برنامههاي توانمندسازي منابع انساني تأثير مستقيم بر بهره
وري منابع انساني دارد (دتا و همكاران .)5002 ،بنابراين با توجه به اهميت روزافزون بهره وري منابع انساني که نهايتًاًا به ايجاد ارزش
براي سازمان منجر میگردد( .قلي پور و همكاران ) 1388 ،توجه به توانمندسازي کارکنان به عنوان يکي از محرکهاي افزايش اين
بهره وري بايد در راس اقدامات منابع انساني قرار گرفته و تصميمات الزم در اين زمينه اتخاذ گردد.
یدهد توانمندسازي كاركنان يكي از ابزارهاي موثر براي افزايش بهره وري كاركنان و استفاده
همانطور که نتايج پژوهش نشان م 
يهاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني است .اسپريتزر معتقد است که سازمانها همواره در
بهينه از ظرفيتها و تواناي 
یگيرند .در صورتي که قبل از هر
مورد توانمندسازي يک رويکرد جهان شمول را اتخاذ میکنند و آن را در هر موقعيتي نيز به کار م 
یبايست کارگران خود را از لحاظ رواني توانمند سازند.
اقدامي م 
جهت توانمندسازي کارکنان با هدف افزايش بهره وري آنان ،مديران و رهبران بايستي همواره سعي کنند تا به وسيله مشارکت
دادن کارکنان از يک سو به کارکنان خود کمک کنند و از سوي ديگر روحيه همکاري و مساعدت را در سازمان گسترش دهند؛
یشود .مديران
تهاي سازمان ،باعث تقويت جو اعتماد م 
زيرا مشارکت کارکنان در جريان هدف گذاري ،تصميم گيري و انجام فعالي 
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تها و آراي کارکنان خود گوش دهند به گونه ايي که در کارکنان اين احساس ايجاد گردد که
و مراودات روزانه خود به صحب 
مديران براي آنها ارزش قايلاند .شفافيت در امور روزمره سازمان ،رفتار مديران و همچنين بيان روشن اهداف و برنامههاي سازمان به
یگردد .پايبندي و جامه عمل پوشاندن توانمندسازي و واگذاري قدرت و اختيار نيز در
کارکنان ،باعث تقويت جو اعتماد در سازمان م 
یتواند محرکي قوي و مؤثر براي کارکنان محسوب شود ،وقتي مدير به کارکنان اعتماد کند آنها
صورتي که همراه با اعتماد باشد م 
قتري بگيرند و دانش ومعلومات خود را براي انجام وظايف توسعه بدهند ..قدرداني و
نيز سعي میکنند تصميمات بهتر و دقي 
یکند.
تها انگيزه ايجاد م 
تهاي مديران عالي سازمان ،به افراد شخصيت داده و در آنها براي استفاده از توان بالقوه و توسعه مهار 
حماي 
تها را بپذيرند و آنها را اجرا کنند .در کنار
اگر مديران کارکنان را در اطالعات سهيم نکنند نمیتوان از آنها انتظار داشت که مسؤلي 
آنچه گفته شد سهيم شدن در اطالعات براي توانمندسازي کارکنان از ضرورت حياتي برخوردار بوده ،موجب برقراري جو اعتماد،
یشود.
صميميت و مسؤليت پذيري م 
یشود .کارکنان توانمند قادرند راه حلهاي مناسب براي حل مشکالت پيدا
توانمندسازي فرايندي است که موجب رشد کارکنان م 
شهايي که ضرورت
کنند و بهره ور تر از کارکناني که توانمند نشدهاند (براساس نتايج پژوهش حاضر) ظاهر گردند .از جمله چال 
شهاي خارجي شامل :افزايش شتاب تغييرات ،محيط رقابتي،
ینمايند چال 
توانمندسازي را روشن نموده و به تسريع آن کمک م 
شهاي داخلي همچون تاکيد بر حفظ و نگهداري منابع انساني موجود،
انتظارات جديد مشتريان و شرايط جديد بازار کار ،و چال 
لها
یباشند .توانمندسازي با اعمال فشار مديران و دستورالعم 
تهاي کارکنان م 
افزايش سطح انگيزش ،رشد و شکوفايي استعداد و مهار 
یيابد بلکه فرايندي است که الزمه اش پذيرش فرهنگ توانمندسازي و مشارکت کارکنان است.
تحقق نم 
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