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 چکیده  
ها تبدیل شده است. بقا و توسعه سازمانی زمانی تحقق می یابد که  هاي سازماندغدغه ترین  به یکی از مهم نیروي انسانیسازي منددر دو دهه اخیر توان     

عوامل موثر  در این راستا تحقیق حاضر با بررسی برخوردار باشد.یعنی بهره وري منابع انسانی از نیروهاي دانشی، خالق و با انگیزه  با مشارکت کارکنان سازمان

. متغیرهاي مورد نظر با به انجام رسید  آباده شهرستانمطالعه موردي تامین اجتماعی  یاجتماع نیسازمان تام کارکناني بهره ور شیو افزا يبرتوانمند ساز

نفر از کارکنان و مدیران مورد بررسی قرار گرفتند. براي  33بین  538/0پرسشنامه محقق ساخت با روایی مورد تایید متخصصین و اساتید و پایایی محاسبه شده 

 با سپس و شد پرداخته تحقیق از فرضیات یک هر در غیرهامت بودن نرمال بررسی به اسمیرنوف کولوموگروف آزمون از استفاده با تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا

پس از بررسی نتایج یافته ها و شد  پرداخته تحقیق هاي فرضیه رد یا و تأئید بررسی به  Spssبا استفاده از نرم افزارهاي رگرسیون ضریب فرض آزمون از استفاده

وري و توانمندساري کارکنان تاثیر مثبت و معناداري تماعی، اقتصادي و محیطی بر بهرهتفسیر آنان نشان داده شد که در مجموع  عوامل مدیریتی، فردي، اج

                                      داشتند.

 وري، سازمان تامین اجتماعیکلیدواژه: توانمدسازي، بهره

 مقدمه 9

ها به عنوان یک سیستم باز در تعامل می  ت در حال تغییر و تحول است. سازمانهاي سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشریت همه چیز به شد با توجه به دگرگونی

شود، تجهیز و  ها محسوب می ترین عامل و محور سازمان مهم 1جا که منابع انسانی گوئی به تغییرات محیطی هستند. از آن باشند و براي تداوم حیات، نیازمند پاسخ

ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به  اي برخوردار است و کلیه سازمان غییرات، از اهمیت ویژهسازي منابع مزبور براي مواجهه با ت آماده

 (.1351ها در ابعاد مختلف اختصاص دهند )جعفرزاده،  پرورش انسان

ی، ابیارز يهاستمیس ،یمشارکت تیریمد ت،یفیک تیریمثل مد یوعاتموضاز جمله سازمان مورد مطالعه در این پژوهش  یرانیا ياز سازمانها ياریمتاسفانه در بس

سازمان،  نیارشد ا رانیمد یانتساب دولت لیبه دل ریاخ يهادر سال .شده است لیو مد روز تبد یفاتیامر لوکس، تشر کی بهو . . .  وري و توانمندسازيبهره

 یطیو اقتصاد، شرا  مهیدر بخش درمان، ب یاجتماع نیسازمان تام رانیمد يا قهیسل عملکردست. داشته ا یقابل توجه شیافزا ران،یمد قهیسل يبر مبنا ماتیتصم

شده  يادیگزاف آن به صندوق، باعث اتالف منابع ز يها نهیهز لیو تحم دیکرده که توان حرکت از سازمان گرفته شده، به طور مثال انتشار روزنامه خورش جادیا

دخالت دولت بعداز همنچنین  مواجه بوده است. یقابل توجه زشیسازمان، با ر نیمتخصص در ا یانسان يروین ،یاجتماع نیدر تام یتیریتالطمات مد لیبه دل است.

 یتیریمد یاپیپ راتییبا تغ ریاخ يها درسال و افتی شیقانون افزا نیو برخالف روح ا جیخوب طراحان آن به تدر اتیبرخالف ن یاجتماع نیوزارت رفاه و تأم سیتأس

 شد.  دیآشکارا تشد

 یکی آید،می شمار به سازمانی هر اساسی هايقابلیت کننده ایجاد و رقابتی مزیت اصلی منبع و سرمایه مهمترین و تولید عامل ترین باارزش انسانی منابع که آنجا زا

 مستلزم انسانی و سازمان منابع توسعه هاي برنامه در انسجام. است اسازمانه کارکنان کردن کارآمدتر فعلی، شرایط در رقابتی مزیت به دستیابی هايراه مؤثرترین از

 این در انسانی نمونه مورد مطالعه، منابع حوزه مدیران به کمک و هدف این به دستیابی منظور است. فلدا، به وري کارکنانو بهره توانمندسازي هايبرنامه توسعه

 .شودپرداخته می وري کارکنانمندسازي و بهرهبه شناسایی عومل موثر بر توان است شده سعی پژوهش

                                                                 

1. Human Resource  
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 ادبیات تحقیق 0

اند زمینه الزم براي پرورش کارکنان توانمند را  تشخیص داده و تالش کرده 2هاي توانمندسازي کارکنان ها راه حل این مسئله را اجراي برنامه بسیاري از سازمان

رقابت کنند. توانمندسازي  وفق داده و مند، متعهد، ماهر و باانگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییراتها با داشتن کارکنان توان فراهم نمایند. چرا که سازمان

شود و حس  ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژي مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکائی در افراد ایجاد می سالم

 (.1355زاده و همکاران، سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت )ایرانجویی در امور  مشارکت

است.  مباحث نظري و عملی مدیریتی، در حدود دو دهه، مد لهاي گوناگون و متنوعی براي تحقق بخشیدن به مفهوم توانمندسازي، با اشاعه مفهوم توانمندسازي در

 کور، به طور مختصر بیان می شوند.اکنون نظریه هاي مذ

و نظام  عبارت اند از: ساختار رسمی سازمانی، فقدان مهار تهاي مورد نیاز، اکراه مدیریت، داند که(، چهار متغیر را در توانمندسازي کارکنان مؤثر می 2008کانونی ) 

توانمندسازي کارکنان بیان می کند:  آثار چندین صاحب نظر، تکنیک هاي زیر را براي(، با مرور  1993ارستاد )  (. مارگارت2008اطالعاتی قدیمی و کهنه )کانونی، 

( نشان دادن اینکه 3توانمندسازي،  ( کاوش و جستجو در مسائل2پاداش به کارکنان براي رفتار توانمند شده،  ( وجود نظام پرداخت منعطف به منظور اعطاي1

عملیاتی و انسانی براي  ( اظهار نیاز براي توازن مسائل8استفاده از گروه هاي ترغیب کننده توانمندسازي، ( 4توانمندسازي، راهی براي بهبود کیفیت است، 

( طرفداري از 3می کند،  چگونه گروه کاري طراحی می شود و مفهوم خودمدیریتی را براي آنها بااهمیت ( توصیف توانمندسازي بر حسب اینکه1توانمندسازي، 

( ارائه نمونه هاي 9عمومی و  ( نظریه سازي درباره کاربرد توانمندسازي در بخش5فرهنگ هاي توانمند شده،  ، به عنوان راهی براي شبیه سازيکاربرد خیال و مزاح

با بررسی آثار  (2009)کاراکوك .(1359)معمارزاده و همکاران، مشارکت کارکنان در سطوح پایی نتر مدیریت عملی از یک برنامه توانمندسازي، با تأثیرگذاري بر

هماهنگی، ساختار پویا، ارزشیابی عملکرد،  نظران پی برد که تمایل به توسعه، داشتن مهارت تفکر انتقادي، پذیرش تغییر، اعتماد به نفس فراوان،برخی صاحب

شویق از سوي مدیریت، ایجاد فرهنگ مشارکت، ت ارتباطات، سطحی که اختیار آن به کارمند واگذار شده است، ایجاد انگیزش و بازخور، پاداش، حمایت، آموزش،

الوسون  انعطاف پذیري و استقالل رأي، تسهیم اطالعات، و اعتماد مدیریت به کارکنان، برتوانمندسازي کارکنان تأثیر می گذارند. دورنماي مشترك، تأکید بر

در فرایند  ( دخالت دادن کارکنان2ادن کارکنان در فرایند تصمیم گیري، ( دخالت د1( چهار عامل مهم را براي توانمندسازي کارکنان پیشنهاد می کند: 2001)

صاحب نظران دیگري معتقدند که چهار متغیر دانش، همچنین،  حمایت مستمر کارکنان. ( فراهم کردن آموزش و4( سپاسگزاري از کارکنان، و 3برنامه ریزي، 

  .مشوق ها بر توانمندسازي مؤثر هستند ارتباطات، اعتماد، و

بود که در برنامه  تیواقع نیدرك ا با شده است. لیضرورت تبد کیفراتر رفته و عمال به  انتخاب کیاز  يبهره ور يبهبود و ارتقا يدر کشور ما تالش برااز سویی، 

قرار  ياقتصاد زانیر برنامه گذاران و استیمورد توجه خاص س يبهره ور شیافزا ، مسئله 93در قالب تبصره  میکشور به طور مستق یاجتماع و يدوم توسعه اقتصاد

رسالت (. بنابراین، 1392)قابضی، اختصاص دهند  يبهره ور بهبود خود را به امر ياز اعتبارات جار یاجازه داده شد بخش یدولتي گرفته است و به دستگاه ها

 نیب نیو اطالعات است. در ا يمواد، انرژ ه،یسرما کار، يرویون چون ناز منابع و امکانات گوناگ نهیو به مؤثر هر سازمان استفاده رانیمد یو هدف اصل تیریمد

 یشرکت م دیدر تول میمستق طور سو به کیکاال و خدمات از  دیعامل تول کیبه عنوان  انسان برخوردار است. یخاص تیاز اهم یانسان يها هیاز سرما نهیبه استفاده
 دیتول عوامل ریسا نیدر ب يا ژهیو گاهیشناخته شده است، لذا جا دیتول عوامل ریاهنگ کننده ساشعور و هم يعامل ذ کی عنوان به گریکند و از طرف د

 .(1392؛ نقل از قابضی، 1993)کاورس، دارد

ارآمد بودن می کنند. عواملی چون پایین بودن سطح کیفی انجام امور، ناک بهره وري همواره معلول یک دسته متغیرها ي مداخله گر است که روشنایی آن را کدر

وري، نارضایتی شغلی اجراي طر حهاي مرتبط با بهره نظام هاي مدیریتی، فقدان شایسته ساالري در مدیریت، فقدان بسترهاي فرهنگی مناسب براي ساختار، ضعف

وري، نداشتن چش زمینه نظام بهره روز در کارکنان، فقدان اعتماد میان مدیران و کارکنان، کمبود آموزش هاي مناسب و به کارکنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و

سازمان، کمبود اخالقیات کاري در کارکنان، کمرنگ شدن نظام مشارکت کارکنان دردرون سازمان، کیفی  مانداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت هاي

 .(1390القانی و همکاران، )طپیچیده درآورده است نبودن نظام مدیریت و دالیل دیگر، بهره وري را به صورت متغیري

وري نیروي کار تأثیر دارد، انگیزه که بر روي بهره وري نیروي کار مؤثر هستند. مهم ترین عاملیو ارز شهاي حاکم بر سازمان، بر روي بهره مجموعه اي از عوامل

)ابطحی و همکاران، هستند  ه کلی، مادي و فرهنگ سازمانی وابستهکه بر روي انگیزه نیروي کار تأثیر دارند به دو دست نیروي کار در انجام کار است . عواملی

برآورد نیازهاي اولیه افراد )نیازهاي مازلو( بستگی دارد و عوامل  عوامل مادي به میزان حقوق و دستمزد افراد در مقایسه با سطح قیمت ها در جامعه و(. 1350

مدیریت سازمان امکان بروز عقاید و افکار نو را به  فضاي سازمان براي کارگران چگونه است؟ یعنی مسئله می پردازد که جو مدیریتی و فرهنگ سازمانی به این

معیار صرفاً بر اساس داشتن رابطه  ها است یا اینکهانتخاب و به کارگیري افراد در مشاغل بر اساس شایستگ یها و صالحیت زیردستان خود م یدهد یا خیر؟ آیا معیار

میزان محیط را براي انجام  عادالنه در سازمان وجود دارد؟ میزان مشارکت در سازمان چقدر است؟ مدیران تا چه ؟ آیا سیستم تشویق و تنبیهو اطالعات محض است

 (.1350)ابطحی و همکاران، کار جذاب نموده اند 
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اخص عبارتند  اي خدماتی به طورسازمانها به طور اعم و در سازمانه اند. این عوامل دروري نیروي انسانی مؤثر دانستهبهره صاحبنظران، عوامل مختلفی برهمچنین 

نوآوري  شرایط بروز خالقیت و -3هاي علمی و کاربردي. امکانات آموزشی نظیر آموزش -2انگیزش کارکنان.  از: عوامل انگیزشی، نظیر شرایط مؤثر بر رضایتمندي و

 -3تجربه  سابقه و -1گیري. کار و مشارکت آ نها در تصمیم شیوه و سبک رهبري مانند توجه به نیروي -8 سازمانی. روحیه رقابتپذیري درون و برون -4کارکنان. 

 نیروي انسانی، متعلق به هرسی و گلداسمیت است. بر وريیکی از نظریات مشهور در زمینه عوامل مؤثر بر بهره(. 1392بردبار،  )وضعیت جمعیت شناختی نیروي کار

 -2توانایی )دانش و مهارتها(  -1(: 1392)بردبار، باشدمرتبط با مدیریت عملکرد اثربخش، بدین شرح می بعد 3بهرهوري نیروي انسانی شامل  اساس نظریه مذکور،

ال معتبر و حقوقی اعتبار )اعم -1عملکرد(  - ارزیابی )آموزش و بازخورد -8)تمایل به انجام کار(  انگیزه -4کمک )حمایت سازمانی(  -3تصور نقش(  وضوح )درك یا

 محیط )تناسب محیطی(. -3پرسنل( 

سازمان را  تاًیرا محقق سازد و نها يبهره ور انواع و ردیمنابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گ ریتواند سا یم و توانمند، بهره ور باشد زهیانسان با انگ نیحال اگر ا

 يو يوربهره ایشود و  یور مبهرهی انسان يها هیچگونه سرما نکهیاست. اما ا زهیانگ یو ب منفعلی انسان ياه هیارمغان سرما یگرنه رکود و عقب ماندگ و ور کندبهره

 قیاز چهار طر یانسان هیکارکنان آنها متفاوت است. سرما يازهایرسالت و ن تناسب مختلف به يها و سازمان هاکه پاسخ آن در مؤسسه استی سوال ابد،ییم شیافزا

 (.2010 ،ياگر)دهد یقرار م ریحت تأثرات يبهره ور

 ،یتیریعوامل مد -1کرد:  یمعرفوري و توانمندسازي موثر بر دو متغیر وابسته تحقیق یعنی بهرهرا از عوامل مشترك  ریتوان عوامل ز یشده م انیب اتیبا توجه به ادب

عوامل مربوط  -3ي، عوامل اقتصاد -1ي، عوامل فرد-8 ،کارکنان ریزي و هدایت عملکرد -عوامل مربوط به برنامه -4 ،یعوامل فرهنگ -3 ،یروان -یعوامل اجتماع -2

 .جو صمیمیت و همکاري به ایجاد

تر ي بهتر و وسیعایفا میکند. لذا ضروري است که عوامل مؤثر بر ارائه اي در جامعه نقش مهمی راهاي حمایتی بیمهسازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با سیاست

ي ي کار و عرضهاست که از اهمیت خاصی در صحنه سازمان مورد بررسی قرار گیرند. از جمله عوامل مؤثر در عملکرد این سازمان، نیروي انسانی در این خدمات

وري نیروي انسانی به رهافزایش به دهد وتوان گفت که مهمترین رکن سازمان تأمین اجتماعی را نیروي انسانی آن تشکیل میمی خدمات برخوردار است. بنابراین

این سازمان را از  وري منابع انسانی،اي حائز اهمیت مورد توجه قرار گیرد، زیرا افزایش بهرهصورت مسألهبه ي ارزشمندترین و بزرگترین ثروت این سازمان، بایدمثابه

مصرفکنندگان  ر نموده و از بعد اجتماعی موجب باال رفتن رضایت اربابرجوع وو اثربخشت رساند، از بعد اقتصادي آن را کارامدتردو بعد اقتصادي و اجتماعی یاري می

  خدمات سازمان میشود.

ها و  تیاز ظرف نهیکارکنان و استفاده به يوربهره شیافزا يموثر برا ياز ابزارها یکیکارکنان  يتوانمندسازتوان اذعان کرد که بنابراین براي بهبود وضعیت فعلی می

کند،  یبه بالفعل شده آن کمک م يهستند که توانمندساز يبالقوه ا ياستعدادها ياست. کارکنان دارا یاهداف سازمان يآنها در راستا یو گروه يردف يها ییتوانا

کسب  يبرا یمنبع سازمان نینامطلوب کارکنان و استفاده بهتر از ا يها يبهبود و توسعه توانمند يتوانند برا یکارکنان م ياز سطح توانمندساز تفادهبا اس رانیمد

و شناسایی و رتبه بندي  ،این دو متغیرو ضرورت  تیاهم ،یانسان يروین وريي و بهرهپرداختن به بحث توانمندساز پژوه نیهدف ا ندیاهداف سازمان استفاده نما

 در پی پاسوخگویی به این سوال است که چه عواملی بر برو  پرداخته شده است  سازمان تامین اجتماعی آباده کارکنان يورو بهره يتوانمندساز عوامل موثر بر

 تاثیر دارد؟ و کدام عامل بیشترین تاثیر و رتبه را دارد؟  سازمان تامین اجتماعی آباده کارکنان يو بهره ور يتوانمندساز

 روش تحقیق 9
وع واقعی، عینی، زنده و پویا صورت گرفته است و از نتایج آن می پیمایشی است. همچنین از آنجایی که این تحقیق درباره یک موض -روش تحقیق حاضر توصیفی 

آماري کارکنان  توان بطور علمی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردي نیز می باشد. هدف تحقیقات کاربردي، توسعه دانش کاربردي  در یک زمینه خاص است. جامعه

نفر از کارکنان توزیع گردید.  33ها بین د بودن جامعه، از روس سرشماري استفاده شد و پرسشنامهسازمان تامین اجتماعی شهرستان آباد بود که با توجه به محدو

( و پرسشنامه هاي استاندارد 1353پرسشنامه طواري و همکاران ) ( و1392برگرفته شده از پرسشنامه بردبار ) 24ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته 

 وري نیروي انسانی آجیو می باشد. هرهتوانمند سازي اسپرتیزر و ب

 بررسی فرضیات تحقیق 1
هاي تحقیق، با استفاده از آزمون ناپارامتريِ باشد، پیش از بررسی فرضیهفرض ها میاز آنجا که نرمال بودن توزیع متغیرها در رگرسیون، از مهمترین پیش     

هاي انجام شده در آزمون ي مربوط به هر یک از متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. در کلیهدست آمدههاي باسمیرنوف، فرض نرمال بودن توزیع داده -کولموگروف 

)این پژوهش، سطح معناداريِ آزمون برابر پنج درصد 
/0 05  در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف که به صورت زیر )

 خالصه شده است:1، در جدول شودنوشته می

 اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  - 1جدول 

 سطح معناداري zي مقدار آماره انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 322/0 984/0 801/0 02/3 33 مدیریتی عوامل

 09/0 19/1 81/0 14/3 33 فردي عوامل

 11/0 43/1 484/0 49/3 33 اجتماعی عوامل

 24/0 02/1 88/0 10/3 33 یطیمح عوامل

 09/0 51/2 22/1 33/3 33 اقتصادي عوامل



 

 31/0 41/2 /.53 23/3 33 توانمندسازي

 12/0 01/2 /.15 41/3 33 وريبهره

وجود نداشته و فرض باشد، دلیلی براي رد فرض صفر می 0008از آنجا که مقدار سطح معناداري بدست آمده براي کلیه متغیرهاي پژوهش، عددي بزرگتر از     

 شود. تأیید می اي متغیر هنرمال بودن، در مورد کلیه

                                 آورده شده است. 2پس از تایید نرمال بودن داده ها، جهت بررسی فرضیات براي هر کدام از متغیرها آزمون رگرسیون انجام شد. خالصه نتایج در جدول    

 ون رگرسیون تاثیر همزمان عوامل بر توانمندسازينتایج آزم - 2جدول 

 β 
β 

 )استاندارد شده(
t p-value R R

2
 

 آزمون معناداری رگرسیون

F p-value 

 )ضریب ثابت(

 مدیریتی عوامل

253/1 

109/0 

 

138/0 

292/1 

811/9 

000/0 

000/0 
138/0 481/0 845/90 000/0 

 )ضریب ثابت(

 فردي عوامل

935/0 

311/0 

 

359/0 

33/8 

335/13 

000/0 

000/0 
359/0 122/0 902/133 000/0 

 )ضریب ثابت(

 اجتماعی عوامل

243/1 

889/0 

 

801/0 

501/3 

024/1 

000/0 

000/0 
801/0 281/0 258/31 000/0 

 )ضریب ثابت(

 محیطی عوامل

292/1 

105/0 

 

154/0 

455/1 

383/9 

000/0 

000/0 
154/0 415/0 124/98 000/0 

 )ضریب ثابت(

 اقتصادي واملع

222/1 

805/0 

 

854/0 

355/1 

183/9 

000/0 

000/0 
854/0 315/0 224/98 000/0 

بدست  138/0در مورد عوامل مدیریتی ضریب تعیین برابر شود که رگرسیون معنادار است.می مربوط به هریک از متغیرها، نتیجه p-valueو  Fبا توجه به مقدار      

باشد. در مورد عوامل فردي ضریب درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازي توسط عوامل مدیریتی قابل تبیین و توضیح می 8/13آمده است که بیانگر آنست که 

باشد. در درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازي توسط عوامل فردي قابل تبیین و توضیح می 92/35بدست آمده است که بیانگر آنست که  359/0تعیین برابر 

درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازي توسط عوامل اجتماعی  80بدست آمده است که بیانگر آنست که تقریبا   801/0عوامل اجتماعی ضریب تعیین برابر  مورد

یرات مربوط به درصد از تغی 4/15بدست آمده است که بیانگر آنست که  154/0باشد. در مورد عوامل محیطی ضریب تعیین برابر قابل تبیین و توضیح می

 4/85بدست آمده است که بیانگر آنست که  854/0باشد. در مورد عوامل اقتصادي ضریب تعیین برابر توانمندسازي توسط عوامل محیطی قابل تبیین و توضیح می

 باشد . درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازي توسط عوامل اقتصادي قابل تبیین و توضیح می

 یل رگرسیون چندگانه: تاثیر عوامل بر بهره ورينتایج تحل -3جدول 

 Bضریب مدل
ضریب 

 (استانداردβبتا)
R R داریسطح معنی tآزمون 

2
 

 مدیریتی عوامل

 فردي عوامل

 اجتماعی عوامل

 محیطی عوامل

 اقتصادي عوامل

183/0 

181/0 

045/0- 

893/0 

041/0 

143./ 

119/0 

823/0 

982/1 

111/0 

133./ 

115/0 

043/0- 

183/0 

041/0 

004/0 

035/0 

100/0 

000/0 

519/0 

139/0 128/0 

ري همبستگی دارد. درصد با بهره 9/13است. به عبارت دیگر متغیرهاي مستقل مذکور در مجموع  139/0شود که ضریب همبستگی چندگانه برابر مالحظه می     

وري توسط متغیرهاي معنادار شده یعنی عوامل د از تغییرات مربوط به بهرهدرص 8/12بدست آمده است که بیانگر آنست که  128/0همچنین ضریب تعیین برابر 

یک از این دو عامل بیشتر در توانمندسازي مدیران نقش دارند، الزم است به باشد. براي تشخیص اینکه کدامفردي، مدیریتی و اجتماعی قابل تبیین و توضیح می

شود گیرد توجه گردد. مالحظه میي متغیرها را در نظر میچندگانه که بصورت همزمان کلیه تحلیل رگرسیوندر  βي و ضرایب استاندارد شده  p-valueمقادیر 

 که عوامل محیطی از تأثیر بیشتر و باالتري برخوردار است .

 گیری ونتیجه بحث 5
 مدیران بیشتر. باشند آشنا آن مفهوم با کامالً باید دارند توانمندسازي اجراي به تمایل که هایی سازمان. داد قرار بررسی مورد مختلف زوایاي از باید را توانمندسازي

 توانمندسازي، فرهنگ توسعه و ترویج با. دارند آشنایی آن کاربرد و مفهوم با محدودي مدیران تنها که درحالی هستند آشنا توانمندسازي مفهوم با کنند می تصور



 

 گیري تصمیم الزم ابزارهاي و شده بیان روشن صورت به کارکنان براي اهداف باید قبالً ولی. کنند واگذار توانمند يها گروه به را روزمره کارهاي توانند می مدیران

 .بپردازد تر مهم و اساسی کارهاي به یابد می فرصت مدیر آنگاه گیرد، قرار اختیارشان در منابع و اطالعات: مانند

 به قدرت دادن توانمندسازي. یافت دست سازمان اهداف به آسانی به توان می کارکنان آموزش استمرار و ازيتوانمندس فرایند اجراي با دهد می نشان ها پژوهش

 ظرفیت که است احساس یک توانمندي. است قدرت این کردن آزاد توانمندسازي درواقع و هستند قدرت صاحب خود انگیزه و دانش واسطه به افراد نیست، افراد

 دسترسی سهولت و مشارکتی و گروهی کار ابزارهاي بکارگیري و اجتماعی و اخالقی رفتار از متفاوتی نوع مستلزم توانمندسازي. گذارد می اختیار در را بالقوه هاي

 .است صداقت اساس بر مدیریت کلمه یک در و کارکنان بین در دوجانبه اخالقی روابط از برداري بهره و اطالعاتی منابع به

 و ایجاد را مشتریان و رقابت، سازمان، درباره اطالعات تبادل براي باز فضاي و کنند توجه جدي طور به آنها هاي ایده به و بیاموزند کارکنان از باید مدیران نهایت در

 . باشند دیگران از سپاسگزاري به قادر بوده، دهنده روحیه و بخش الهام توانند می ها سازمان مدیران. نمایند حفظ

 اجراي کار، محیط آراستگی به ویژه توجه. دهد انجام را زیر اقدامات خود کارکنان وريسازي و بهره توانمند جهت در سازمان بایستی آمده ستبد نتایج به عنایت با

 و نقش زيسا ،شفاف کارکنان میان رفاقت و اختیار،ایجادجوصمیمیت تفویض و آموزش به توجه  شغلی، سازي غنی انگیزشی، امکانات ایجاد  پیشنهادات، نظام

 ،اصلالح کارکنان با صمیمی رابطه داشتن سازمانو عالی مدیریت بودن دسترس اداره،در در یافته سازمان عملکرد ارزیابی نظام یک برقراري کارکنان به محوله وظایف

 تجهیزات و ابزار کارو محل فیزیکی امکانات ،برقراري تجهیزات و ،امکانات منابع دادن قرار اختیار ،در نفس به اعتماد ورشد پذیري انعطاف جهت در سازمانی ساختار

 ،برگزاري کارکنان یادگیري و رشد براي الزم فرصتهاي شایسته،ایجاد کارکنان از قدردانی و شایسته کارکنان به پاداش اعطاي و کارکنان،تشویق براي مناسب اداري

 .  فرد به ولهمح ظایف و زمینه در تخصصی صورت به مستمر و مدون آموزشی هاي دوره

 منابع
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