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Abstract
Aim: The research purpose is to examine the
relationship between personnel psychological
empowerment and level of distress among the
staff members working in the Organization of
Labor and Social Affaires located in Qom.
Method: Through employing a survey, applied
and descriptive design, our Statistical
population included all the personnel of the
above-mentioned organization. The research
tools included a researcher-made questionnaire
which was tested in terms of its validity and
reliability and was shown of being an adequate
tool. Results: Findings indicated that distress is
significantly, negatively correlated to all the
factors of the psychological empowerment.
Moreover, competence was shown to have the
highest correlation.
Keywords: Empowerment,
Empowerment, Distress.
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:چکیده

 هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی:هدف
روانشناختی با میزان فشار روانی منفی در بین کارکنان سازمان کار

 این پژوهش از نظر: روش.و امور اجتماعی استان قم میباشد

هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفی و از

 جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان.نوع همبستگی میباشد
که به علت محدود،سازمان کار و امور اجتماعی استان قم میباشند
 ابزار.یودن جامعه آماری همه آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند
گردآوری اطالعات پرسشنامه میباشد که پس از سنجش روایی و

 نتایج این: نتایج. در بین کارکنان توزیع شده است،پایایی آن
تحقیق نشان داد که بین تمام ابعاد توانمندی روانشناختی و فشار
روانی منفی همبستگی معناداری وجود دارد و وضعیت فشار روانی
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مقدمه

زتدگی پر دردسر و پر اضطراب قرن بیست و یکم فشار روانی را به یک عنوان مهم در مباحث رفتار سازمانی در دهه گذشته تبدیل

نموده است (رضائيان ،7831 ،ص .)1اگرچه در علم پزشکی مساله فشار روانی و علل و عوارض آن مدتها مورد بررسی و تحقیق
قرار گرفته ،اما این بحث در رفتار سازمانی بحث جدیدی است و علمای این رشته ،مدت کوتاهی است که به تحلیل فشار عصبی و
آثار و عواقب آن در سازمان پرداخته اند (الواني ، 1378 ،ص  .)8 27باید توجه نمود که همه فشار روانیها ،مضر نیستند بلکه این

تنیدگی یا همان فشار روانی منفی 1است که میتواند سالمت را به خطر اندازد(سيدل .)9002 ،فشار روانی منفی به عنوان پدیدهای
یدهد و به همین دلیل از ابعاد
زیستی ،روانی و اجتماعی در نظر گرفته شده که ابعاد مختلف زندگی انسانها را تحت تاثیر قرار م 
مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است(آزاد مرزآبادی .)8831 ،بسیاری از تحقیقات انجام گرفته ،مؤید ارتباط نزدیک فشار روانی
ینمایند (وريرپور و رضوانفر .)8831،زیرا
منفی با شغل بوده و محیط کار را به عنوان یکی از عوامل اصلی فشار روانی منفی معرفی م 
اگر در محیطی فشار جسمیو روانی زیادی حاکم باشد ،عالوه بر اینکه دستیابی به اهداف شغلی مشکل خواهد بود؛ کارکنان دچار
معضالت جسمیو روانی نیز خواهند شد (اسنلگرو.) 1999 ،
یشوند .عوامل فشار
عوامل محیطی بسیاری در ایجاد فشار روانی منفی مؤثرند که به سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی تقسیم م 
روانی سطح فردی عواملی اند که با وظایف شغلی فرد ارتباط مستقیم دارند؛ مانند تعارض نقش ،کار بیش از حد ،کار کمتر از ظرفیت
یشوند؛ مانند تعارض درون
یهای گروهی و رفتار مدیریتی ناشی م 
خود و یکنواختی کار .عوامل فشار روانی سطح گروهی از پویای 
گروه ،عدم حمایت و توقع بهره وری زیاد .عوامل فشار روانی سطح سازمانی با توجه به فرهنگ و جو حاکم بر سازمان ،فن آوری،
یشوند و عوامل فشار روانی سطح فرا سازمانی را عوامل خارج از سازمان پدید
ساختار و ایجاد تغییر در شرایط کاری بررسی م 
یآورند؛ یعنی خانواده و اجتماعی که فرد در آن زندگی میکند (رضائيان.) 19 ،7831 ،
م 
یگذارد .برای مثال تحقیقات « ایوان سویچ و ماتسو»
یبر سازمان م 
تحقیقات ثابت کرده اند که فشار روانی منفی اثرات مهم 
یشود .این هزینه فقط مربوط
(  ) 1980نشان میدهد که بیش از ده درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا صرف هزینه عواقب تنیدگی م 
یباشد (رابینز ، 1993 ،ص .)36
یمانند رضایت و عملکرد شغلی م 
به سالمت افراد در سازمان است و ضرر زیاد متوجه متغیرهای مهم 
یدهد .در سال  1980رابرت یرک و جی .دی .دادسون ثابت کردند که تنیدگی تا حد
تنیدگی عملکرد را نیز تحت تاثیر قرار م 
یکند .شکل زیر رابطه تنیدگی با عملکرد را نشان
یدهد ،ولی پس از آن کارایی به شدت سقوط م 
مشخصی کارائی را افزایش م 
یدهد .همانطور که مشاهده میشود ،افراد در سطوح پایین تنیدگی فعال نمیباشند .وقتی تنیدگی در حد اعتدال است عملکرد باال
م 
ینمایند .وقتی تنیدگی از حد اعتدال فراتر
است .در این حالت افراد انرژی خود را بجای مقابله با تنیدگی صرف باال بردن عملکرد م 
ینمایند (صدیقی، 1376 ،ص.)84
یرود افراد بجای باال بردن عملکرد ،انرژی خود را صرف مقابله با تنیدگی م 
م 
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شکل :1رابطه تنیدگی و عملکرد

در چند دهه اخیر ،ارتقای بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمانها،

توجه نیروهای سالم جسمیو فکری در مؤسسات اقتصادی ،خدماتی ،آموزشی و صنعتی را به خود جلب کرده است و همین امر می-
تواند در باال بردن سطح بهرهوری تأثیر به سزایی داشته باشد(حسن زاده .)9831 ،توجه به عوامل کاهنده ناتوانیهای کارکنان در انجام
وظایف شغلی از جمله مسائل مورد توجه برای بهبود عملکرد آنان است(واعظي و سبز كي اران.)9831 ،
مبانی نظری تحقیق
 -توانمندسازی

یکه در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده ،توانمندسازی کارکنان است .امروزه توانمندسازی به عنوان
یکی از مفاهیم 

تهای تکنولوژیک و
شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است .وجود تغییرات سریع ،پیشرف 
تهای آشکار و پنهان در دنیا ،اهمیت و ضرورت توانمندسازی را بیش از پیش آشکار ساخته است(ضيائي و ديگران.)7831 ،
رقاب 
شهای خود را توسعه دهند و از آنها جهت کسب
یها و دان 
منظور از توانمندسازی کارکنان این است که افراد قادر باشند همه توانای 
یشود .در دیدگاه
اهداف فردی و سازمانی استفاده نمایند(سيد جواديان ،7 831،ص  .)803به توانمندسازی از دو دیدگاه نگریسته م 
یدهد؛ اشاره
تهایی که سازمان در جهت سهیم کردن کارکنان در قدرت و تصمیمگیریها انجام م 
اول توانمندسازی به عنوان فعالی 
دارد .در این بعد فراهم آوردن شرایطی برای قدرتمندتر شدن کارکنان مدنظر میباشد .دیدگاه دوم ،توجه به توانمندسازی از منظر
یباشد .یعنی ایجاد یک حس درونی در افراد که بتوانند بطور مستقل تصمیماتی را در فرآیند کاری خویش اتخاذ
روانشناختی م 
یشود(ما و ديگران.)6002 ،
نمایند ،در این دیدگاه به نگرش یا طرز تلقی افراد نسبت به کار و نقش شان در سازمان توجه م 
یداند که این ادراکات در محیط کاری شکل
اسپریتزر( ) 995 1توانمندسازی روانشناختی را مجموعه ای از ادراکات انگیزشی م 
یشود(ونگ و لي .)9002 ،او به کمک علومی چون روانشناسی ،خدمات
یگیرند و در نقش کاری فرد در سازمان منعکس م 
م 
اجتماعی ،1جامعهشناسی و آموزش چهار بعد را برای توانمندسازی روانشناختی به کار برده است که عبارت انداز :احساس معناداری،2

احساس شایستگی ،3احساس خودسامانی 4و احساس تاثیر(استوارت و ديگران.) 2010 ،

یباشد
شها ،عقاید و رفتارهای فرد م 
 -1احساس معناداری :احساس معناداری به معنی تناسب نیازهای نقش کاری فرد با ارز 

(چيانگ و جانگ.)8002 ،
1

. Social Work
. Meaning
3
. Competence
4
. Self-Determination
2
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یتواند یک فعالیت مخصوص را بطور موفقیتآمیز
 -2احساس شایستگی :شایستگی اشاره به اعتقاد راسخ فرد مبنی بر اینکه او م 
در واحد کاری خود اداره نماید ،دارد(كو و فيرمن ) 2010 ،و احساسی است که باعث انجام وظایف کاری بطور موثرتر توسط افراد
یشود(چيانگ و جانگ.)8002 ،
م 

تهای خود و
 -3احساس خودسامانی :خودسامانی بیانگر احساس فرد در مورد حق انتخاب و پیش قدمی وی در تنظیم فعالی 

تها (واعظي و
شهای انجام کار یا تعیین میزان تالش در انجام فعالی 
استقالل و استمرار فرآیندها است .مانند اتخاذ تصمیم در مورد رو 
سبز كي اران.)9831 ،

 -4احساس موثر بودن :مؤثر بودن ،حدی است که افراد میبینند رفتارهایشان در نقش کاریشان تاثیر دارد (چيانگ و جانگ،

یشود،
 .)8002فراد توانمند بر این باورند که میتوانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار میکنند در نتایجی که حاصل م 
تغییر ایجاد کنند (موغلي و ديگران.)8831 ،
 -فشار روانی منفی

1

استرس از واژه التين «استرينجر» به معني كشش محكم مشتق شده است .منظور از استرس زا ،نيروي خارجي وارد شده بر كي

فرد است که باعث كشيدگي يا تنش مي شود استرس کم ميتواند موجب تحرك و تالش بيشتر و همچنين عملكرد بهتر شود اما
استرس در حد باال تاثير منفي داشته و نابود كننده زندگي انسان است(شهنازدوست و همکاران .) 1390 ،واژه استرس به معنای فشار،
واژه ای است که از فیزیک عاریت گرفته شده و امروزه برای بیان فشار روان -تنی کاربرد عام یافته است .به عبارت بسیار ساده و کلی
استرس حالتی است در روان و تن که ناشی از وارد شدن فشارهای روحی یا جسمی به فرد است (الوانی ، 1378 ،ص  .) 287استرس
وضعیت پویایی است که در آن انسان با یک فرصت ،محدودیت یا تقاضایی روبه رو است که با آنچه بدان اشتیاق دارد و نتیجه آن
یباشد(رضائيان ،7831 ،ص.)8
برایش مهم و در عین حال نامطمئن است مرتبط م 
بطور کلی دو نوع فشار روانی وجود دارد :الف) استرس سازنده ،مفید و خوش خیم که عبارتست از استرس مطبوع ،خوشایند و
یدهد .ب) استرس مخرب ،مضر و بدخیم که استرسی نامطبوع ،زیان آور و بیماری زاست
احساسات مثبتی که به یک شخص دست م 
و به آن « فشار روانی منفی» میگویند(مقیمی ،5831 ،ص .) 87
نگاهی به گستره پژوهشها در زمینه فشار روانی منفی نشان میدهد که نظریهپردازان و پژوهشگران مختلف فشار روانی منفی را از
شهای بیشماری که در قلمرو فشار روانی منفی انجام شده اند ،در مورد
زوایای متفاوت بررسی کرده اند .با این حال به رغم پژوه 
معنای اصطالح فشار روانی منفی توافق چندانی وجود ندارد( نعمت طاووسي ،)3831 ،و تعاریف متعددی از فشار روانی منفی به عمل
آمده است .سلیه (  ) 1978فشار روانی منفی را مجموعه واکنشهای عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و غیر منتظره خارجی یا به
یکند(سليه ، 1978 ،ص  .) 148ایوان سویچ و ماتسون
عبارت ساده ،اخالل در سیستم سازگاری و تطبیق بدن با محیط خارجی تعریف م 

یکنند (لوزانس ، 1989 ،ص  .)302با توجه به تعاریف
فشار روانی منفی را به زبان ساده « تأثیر و تأثر ارگانیسم و محیط» تعریف م 
یتوان در یک تعریف رسمی بیان داشت که فشار روانی منفی عبارتست از پاسخی انطباقی که تحت تأثیر ویژگیهای
اشاره شده ،م 

فردی یا فراگردهای روانشناختی شکل میگیرد ،بدین معنی که نتیجه یک عمل ،وضعیت یا رخداد خارجی است که تقاضاهای ویژه
جسمانی یا روانشناختی را بر انسان تحمیل میکند(نظري زاده .)9831 ،اگر چه برخی مطالعات فشار روانی منفی به بررسی نقش

. Stringere
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برنامههای سازمانی از قبیل غنیسازی شغل ،استقالل گروههای کاری در کاهش فشار روانی منفی پرداخته اند ،اما تحقیقات کمی
پیرامون نقش توانمندسازی در کاهش فشار روانی منفی انجام شده است (جوينر و بارترام.)4002 ،
سطح پایین توانمندسازی در زندگی کاری بطور قوی در ارتباط با فشار روانی منفی و افزایش بیماریها میباشد و بسیاری از
مطالعات بر اثر مثبت توانمندسازی در کاهش ناخوشیها در کار ،غیبت ،ترک شغل و مسائلی از این دست ،تأکید نمودهاند .برای مثال
هولدسورس کارتوریگت( )3002در پژوهش خود با عنوان «توانمندسازی ،استرس و رضایت شغلی» در یک مرکز مکالمه ای بدین
یگذارد و بین توانمندسازی روانشناختی و استرس
نتیجه رسیدند که توانمندسازی روانشناختی بر رضایت کارکنان تأثیر مستقیم م 
شغلی ارتباط منفی وجود دارد .الموست و السچینگر( )2002نیز در پژوهش خود با عنوان «توانمندسازی در محیط کار ،روابط کاری
مبتنی بر همکاری و سختی کار در مشاغل پرستاری» بدین نتیجه رسیدند که میان سطح باالی توانمندسازی با سطح باالی ارتباط
مشارکتی و سطح پایین فشار روانی منفی ارتباط مثبت وجود دارد .پژوهش انجام شده توسط مارتین ( )7002با عنوان « بررسی ارتباط
بین توانمندسازی محیطی و توانمندسازی روانشناختی پرستاران با میزان فشار روانی» انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد که
توانمندسازی محیطی و روانشناختی با فشار روانی رابطه معکوس دارند .پژوهش انجام شده توسط اوبرین (  ) 2010با عنوان «بررسی
ارتباط بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی با تحلیل رفتگی در میان پرستاران شاغل در بخش دیالیز » انجام شد .نتایج این تحقیق
نشان داد که بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی با تحلیل رفتگی شغلی رابطه معکوس وجود دارد .آلموست و لسچینگر()2002
نیز در تحقیق خود با عنوان «توانمندسازی محل کار ،ارتباط کاری مشارکتی و تنیدگی شغلی در پرستاران » نشان دادند که میان سطح
باالی توانمندسازی با سطح باالی ارتباط مشارکتی و سطح پائین تنیدگی شغلی ارتباط مثبت وجود دارد .سالمت رواني بعنوان چيزي
يهاي رواني توصيف شده است .همچنين ذكر شده است كه سالمت رواني حالتي از بهزيستي
بيش از نبود اختالالت رواني يا ناتوان 
است كه در آن كي

فرد توانا يي هايش را درك مي كند ،مي تواند با فشارزاهاي طبيعي زندگي اش سازگار شود ،بگونه اي بهره ور

كار كند و قادر است به جامعه اش ياري برساند .در اين مفهوم مثبت ،سالمت رواني اساسي براي بهزيستي فردي و كاركرد موثر كي
جامعه است( حمید و همکاران .) 1390 ،از آنجا كه فرايند توليد نيروي انساني ناسالم و پريشان حال ،بخشي از آفات سازماني است به
همين دليل ،هيچ پديده اي به اندازه سالمت روان ،براي كاركنان داراي اهميت نمي باشد ،بنابراين برنامه ريزي تامين بهداشت رواني
كاركنان به سالمت رواني  -اجتماعي كاركنان كمك مي نمايد(فرشته مصطفوي راد و همکاران .) 1390 ،لذا ما در این تحقیق سعی
یکنیم تا به بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و میزان فشار روانی منفی بپردازیم تا بر آن اساس بتوانیم راهکارهایی را برای
م 
ارتقای سالمت روانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی قم ،بیابیم.

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی

بین توانمندسازی روانشناختی و فشار روانی منفی رایطه معناداری وجود دارد.

فرضیههای فرعی

بین احساس معناداری و فشار روانی منفی رایطه معناداری وجود دارد.
بین احساس شایستگی و فشار روانی منفی رایطه معناداری وجود دارد.

بین احساس خود سامانی و فشار روانی منفی رایطه معناداری وجود دارد.
بین احساس موثر بودن و فشار روانی منفی رایطه معناداری وجود دارد.
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روش پژوهش

یباشد.
پژوهش حاضر از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی م 

یپردازد ،مقطعی است .در این پژوهش جهت گردآوری
این پژوهش به لحاظ آنکه به بررسی دادههای مرتبط با برههای از زمان م 
اطالعات در زمینه مبانی نظری ،تدوین ادبیات تحقیق ،شناسایی شاخصها و تعاریف مربوط به آنها از روش مطالعه کتابخانهای و
میدانی استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش دو ابزار مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:
پرسشنامه تنیدگی یا فشار روانی رندلوف و بلک برن که از رايج ترين ابزار اندازه گيري تنیدگی است و از  10گزاره تش يك ل شده
كه فراواني آن با نمراتي از یک (خیلی موافق) تا ( 5خیلی موافق) سنجيده مي شود .اعتبار و پايا يي اين پرسش نامه با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ  ٪ 91به دست آمده است .به منظور سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسش مان ههه اس رادنات ددد اس زتیرپ ررر اس هدش هدافت   
است .این پرسش نامه از  12گزاره تشکیل شده است که سه گزاره آن درباره احساس معناداری ،سه گزاره درباره احساس شایس ،یگت
ک (خیلی
یباشند که فراواني آنها ب زا يتارمن ا    یک ک
سه گزاره درباره احساس خود سامانی و سه گزاره نیز درباه احساس مؤثر بودن م 
موافق) تا ( 5خیلی موافق) سنجيده مي شود .اعتبار و پايا يي اين پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونب خا

 ٪ 94ب هدمآ تسد ه    

است .لذا میتوان گفت پرسشنامهها از پایایی خوبی برخوردار بوده اند .از آنج دناتسا همانشسرپ هس زا رضاح شهوژپ رد هک ا ارد        

یتوان گفت روایی ابزار پژوهش مورد تأیید میباشد ،با ای وجو ن د  زا رتشیب نانیمطا تهج  ،روا همانشسرپ ،یی        
استفاده شده است م 
تحقیق در اختیار جمعی از اساتید رشته مدیریت قرار گرفت و از آنها خواسته شد در مورد میزان وضوح ،گویایی و مرب وب طو د ره ن    
یک از سؤاالت پرسشنامه نظر دهند که در نهایت نظر آنان مؤید روایی پرسشنامه بود .جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان سازمان
یباشند که پرسشنامه پژوهش در می رگ عیزوت اهنآ نا ددد ددددی یید .تعد ارفا لک دا د یرامآ هعماج       
کار و امور اجتماعی استان قم م 

 58نفررر

یکارکنان توزیع شده و در
یباشند .با توجه به اینکه جامعه آماری پژوهش خیلی بزرگ نمیباشد ،پرسشنامههای تحقیق در میان تمام 
م 
نهایت  15پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها ،از آزمونهای
همبستگی پیرسون ،میانگین یک جامعه آماری و فریدمن استفاده شده است.

یافتههاي آماري

درباره فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،وجود رابطه معنا دار ب زا کی ره نی

زاسدنمناوت لماوع ییییی یییییی

روانشناختی و فشار روانی منفی بررسی شده است .چنانچه ( )p<0.05به دست آید ،فرض صفر مبنی بر عدم وجود رابطه معنا دار بین
یتوان چنین ادعا نمود که بین متغییرهای مورد نظر رابطه معنا داری وجود دارد .نتایج آزم نوسریپ یگتسیمه نو    
متغییرها رد شده و م 
در مورد هر یک از متغیرها در جدول  1آمده است:

جدول  :1نتایج آزمون همبستگی پیرسون

شماره فرضیه

فرضیه

فشار روانی منفی
تعداد

ضریب

سطح معنا

همبستگی

داری

فرضیه فرعی اول

احساس معناداری

-0/ 830

0/000

15

فرضیه فرعی دوم

احساس شایستگی

-0/ 847

0/000

15

فرضیه فرعی سوم

احساس خودسامانی

-0/ 62 8

0/000

15

فرضیه فرعی چهارم

احساس مؤثر بودن

-0/ 850

0/000

15

فرضیه اصلی

توانمندسازی روانشناختی

-0/ 936

0/000

15
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یشود ،سطح معناداری بدست آمده برای تمام فرضیهها کوچکتر از سطح معناداری در نظر
همانطور که در جدول 1مشاهده م 
یتوان گفت که فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته
یباشد ،لذا با سطح اطمینان  % 99برای تمام فرضیهها م 
گرفته شده ( )0/01م 
یشود و ارتباط معنادار و منفی بین توانمندسازی روانشناختی و مؤلفههای آنها با فشار روانی منفی مورد تأیید قرار میگیرد.
م 
به منظور بررسی وضعیت فشار روانی منفی و توانمندسازی روانشناختی از آزمون میانگین جامعه آماری استفاده شده است.
فرضیههای آماری چنین تعریف میشوند:
H1:وضعیت متغیرها در حد متوسط نمیباشند

یباشند
HO:وضعیت متغیرها در حد متوسط م 

نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری برای فشار روانی منفی و توانمندسازی روانشناختی به ترتیب در جداول  2و 3آمده است.
جدول :2نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری
مقدار میانگین برابر با 3
متغیرها
فشار روانی منفی

درجه

T

sig

آزادی

- 1/ 325

تفاوت میانگین

50

- 0/ 14902

0/ 191

فاصله اطمینان % 95
حد پایین
-0/ 3750

حد باال
0/ 0762

یباشد و این مقدار از سطح معناداری در نظر
نتایج بدست آمده در جدول 2نشان میدهد که سطح معناداری آزمون(  )0/ 191م 
یتوان گفت که وضعیت فشار روانی منفی کارکنان در حد
یشود و م 
گرفته شده (  )0/ 05بیشتر میباشد ،بنابراین فرض صفر پذیرفته م 
یباشد.
متوسط م 

جدول  :3نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری
مقدار میانگین برابر با 3
متغیرها
احساس معناداری

T

درجه
آزادی

1/ 638

احساس شایستگی

3/ 045

احساس خود سامانی

0/ 364

احساس مؤثر بودن

0/1 59

توانمندسازی

1/ 559

50
50
50
50
50

Sig

تفاوت میانگین

فاصله اطمینان % 95
حد پایین

حد باال

0/801

0/ 26144

-0/ 0591

0/ 20 85

0/400

0/ 43137

0/ 1468

0/ 59 17

0/ 717

0/ 05229

-0/ 60 32

0/ 406 3

0/ 557

0/ 08497

-0/ 2036

0/ 3735

0/ 25 1

0/ 20752

-0/ 0599

0/ 4749

روانشناختی

همانطور که در جدول 3مشاهده میشود سطح معناداری تمامی ابعاد توانمندسازی روانشناختی و همچنین خود توانمندسازی
یتوان گفت که فرض صفر
روانشناختی بزرگتر از سطح معناداری در نظر گرفته شده (  )0/ 05میباشد ،بنابراین با اطمینان  % 95م 
پذیرفته میشود و وضعیت توانمندسازی روانشناختی و ابعاد آنها در حد متوسط میباشد .در مورد بعد احساس شایستگی سطح
یتوان گفت که با اطمینان % 95
یباشد ،بنابراین در مورد این بعد م 
معناداری  0/400بدست آمده که این مقدار کوچکتر از  0/ 05م 

یشود و با توجه به اینکه حد باال و پایین میانگین در مورد این بعد هر دو مثبت هستند می-
فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته م 
یباشد.
توان گفت که وضعیت بعد احساس شایستگی در حد مطلوب م 
به منظور رتبهبندی ابعاد توانمندسازی روانشناختی از آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج بدست آمده از این آزمون در مورد
توانمندسازی روانشناختی در جدول 4نشان داده شده است.
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جدول  :4اولویت بندی ابعاد توانمندسازی
توانمندسازی

میانگین رتبه

احساس شایستگی
توانمندسازی
روانشناختی

سطح معناداری به دست
آمده

2/ 90

احساس معناداری

2/ 53

احساس مؤثر بودن

2/63

احساس خود سامانی

2/ 21

0/ 022

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،سطح معناداری بدست آمده (  )0/ 022کوچکتر از سطح معناداری در نظر گرفته شده
(  )0/ 05است ،بنابراین با اطمینان  % 95میتوان گفت که فرض صفر رد شده و فرض مقابل پذیرفته میشود ،به عبارت دیگر بین
وضعیت موجود ابعاد توانمندسازی روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد ،این ابعاد به ترتیب اولویت در جدول 4نشان داده شده
اند.

نتیجهگیری و پیشنهادات

در این پژوهش تالش گردید تا ارتباط دو مقوله مهم رفتاری که در سازمانهای کارآمد امروزی حائز اهمیت است م رب درو ر یس   

ی روانش تخان ییی و
قرار گیرد .که نهایتًاًا نتایج بررسیهای آمار تحلیلی بیانگر ارتباط معنادار و معکوس قوی بین مولفهها ای توانمندس زا ی ی
ییابد .این نتایج با نتایج
فشار روانی منفی بود .این بدان معنی است که با افزایش توانمندسازی روانشناختی ،فشار روانی منفی کاهش م 
یتوان گفت ک دنمناوت ه   
تحقیق هولدسورس کارتوریگت( )3002و الموست و السچینگر( )2002همسوست .در استدالل این نتایج م 
سازی روانشناختی از طریق ایجاد فعالیتهای دارای چاشنی معنی داری ،نوعی احساس هدفمند بودن ،هیجان یا ماموری یارب نتشاد ت    
یکند و به جای اینکه اشتیاق و نیروی افراد را هدر بدهند ،منبعی از اشتیاق و نیرو برای آنان فراهم میآورد و چنین اف دار
افراد ایجاد م 
یکنند و وظایف را بطور موثر انجام میدهند .آنان احساس تسلط شخصی
مشتاقی نه تنها احساس معنی داری ،بلکه احساس اطمینان م 
داشته و معتقدند که قادرند برای رویارویی با چالشهای جدید بیاموزند و رشد کنند .نیز مشارکت دهی افراد در برنامهها و مس تدعا
یشود و اهداف سازمانی ،منابع انسانی را
افراد در زمینههای مختلف ،موجب حق انتخاب و پیش قدمی در تنظیم فعالیتها و استقالل م 
ینماید.
به هم متصل و مرتبط م 
یشوند ،تغییر
یکنند یا نتایجی که حاصل م 
افراد توانمند بر این باورند که میتوانند با تحت تاثیر قرار دادن محیطی که در آن کار م 
تهای آنان را کنترل میکنند ،بلکه بر این باورند که موانع را میییت لرتنک ناو   
ایجاد کنند و اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالی 
یگردند.
کرد در واقع آنها احساس کنترل فعال دارند؛ که همه این موارد به کمک یکدیگر موجب کاهش فشار روانی در کارکنان م 
یتوان گفت ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی زمینهس شهاک زا   
بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش م 

فش یفنم یناور را    

کارکنان میباشد و بدین ترتیب میتوان از آثار زیانبار فشار روانی منفی روی سالمت جسمی و روانی کارکنان و همچنین فرس یگدو
یشود:
شغلی آنان جلوگیری کرد .در همین راستا به منظور تقویت ابعاد توانمندسازی ساختاری و روانشناختی پیشنهادات زیر ارائه م 
الف) احساس معناداری :بطور کلی تبیین چشمانداز و مأموریت سازمان کار و امور اجتماعی از سوی مدیران برای کارکنان و
ینماید ،همچنین توافق
تهای سازمان در سطح کشور در ابعاد مختلف به لحاظ ارزشی که ایجاد م 
روشن نمودن جایگاه و اهمیت فعالی 
تهای خود را معنیدار
یگردد کارکنان شغل و فعالی 
بر سر اهداف سازمانی و همسو نمودن آن با هدف شخصی کارکنان باعث م 
احساس کنند که به این وسیله مدیران میتوانند موجبات کاهش فشار روانی منفی کارکنان را مهیا نمایند.
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تهای مورد نیاز شغلی کارکنان و آماده سازی آنها برای
تها ،تواناییها و مهار 
ب) جهت تقویت احساس شایستگی ،توسعه قابلی 
شهای ضمن خدمت متناسب با دانش روز و متناسب با حوزه
شهای کاری احتمالی اثربخش است لذا اجرای آموز 
رویارویی با چال 
یتواند به احساس شایستگی کارکنان کمک نماید .
کاری م 
د) احساس خودسامانی :مدیران میتوانند از طریق ایجاد جو مشارکت بیشتر  ،اعطای آزادی عمل کافی برای چگونگی انجام
وظایف شغلی ،اجازه کاربست خالقیت و نوآوری فردی در انجام وظایف شغلی ،اهمیت دادن به نظرات و پیشنهادات کارکنان سطوح
پایینتر در فرآیندهای تصمیم گیری و توجه به انتقادات از روشهای موجود ،کارکنان را در این زمینه توانمندی برسانند.
تهای آنان در تحقق چشم انداز سازمان ،تقویت احساس
ج) احساس موثر بودن :مشخص نمودن نقش هر یک از کارکنان و فعالی 
یهای کارکنان برای همسو نمودن محیط با خواستههای
داشتن کنترل بر پیامدهای اداری و عملیاتی در کارکنان ،همچنین توسعه توانای 
یتوان احساس موثر بودن را تقویت نمود.
تهای شغلی و کنترل فعال بر نتایج انجام کارها م 
خود زمینه الزم برای تاثیر بیشتر بر فعالی 
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