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چکيده
زمينه :بالندگي سازماني ،رويکردي منظم ،منطقي ،يکپارچه و برنامه ريزي شده است که براي افزايش اثربخشي
سازماني بکار گرفته ميشود .اين رويکرد متاثر از عوامل روانشناختي است که يکي از اين عوامل توانمندسازي کارکنان
و ابعاد آن ميباشد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير توانمندسازي کارکنان بر بالندگي سازماني موسسه اعتباري کوثر استان
همدان ميباشد .تحقيق حاضر كا ربردي و از لحاظ روش جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ شيوه
گردآوري دادهها يك تحقيق ميداني ميباشد .روش :جامعه آماري پژوهش شامل كليه کارکنان موسسه اعتباري کوثر
استان همدان به تعداد  70نفر ميباشد که در سال  1395مشغول به فعاليت در آن سازمان ميباشند .نمونه آماري به
دليل کوچک بودن جامعه آماري با روش سرشماري به تعداد  70نفر انتخاب شد .ابزار اندازهگيري توانمندسازي
کارکنان ،پرسشنامه  16سوالي اسپريتزر و ابزار اندازهگيري بالندگي سازماني ،پرسشنامه  30سوالي اسپايدرز ميباشد.
پايايي با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامههاي بالندگي سازماني و توانمندسازي کارکنان بر روي 30
نفر از نمونه مورد مطالعه به ترتيب  0/91و  0/93به دست آمد .تجزيه و تحليل داده ها با آزمون هاي آماري
کولموگروف-اسميرنوف ،همبستگي پيرسون ،رگرسيون و  Tتک نمونه اي تحت نرم افزار آماري  SPSSانجام شد.
يافتهها :يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که ميزان توانمندسازي کارکنان حدود  % 65/2و سطح بالندگي سازماني
از منظر کارکنان تقريباً  % 57بود و در بين ابعاد توانمندسازي کارکنان مولفه احساس شايستگي بيشترين ميانگين و
مولفه احساس آزادي عمل کمترين ميانگين را به خود اختصاص دادند .مولفه بازخورد دروني و بيروني بيشترين
ميانگين و مولفه پرورش و توانمندسازي کمترين ميانگين را در بين ابعاد بالندگي سازماني به خود اختصاص داده است
نتيجه گيري :نتايج بدست آمده نشان داد که توانمندسازي کارکنان بر بالندگي سازماني موسسه اعتباري کوثر استان
همدان موثر است .همچنين تمامي ابعاد توانمندسازي کارکنان از جمله احساس شايستگي ،احساس آزادي عمل،
احساس معنيدار بودن و احساس موثر بودن سبب ارتقاي بالندگي سازماني ميشوند .همچنين بعد احساس شايستگي
بيشترين تاثير را بر بالندگي سازماني دارد .از طرفي سطح توانمندسازي کارکنان نسبتاً باال مي باشد در حالي که ميزان
بالندگي سازماني در موسسه اعتباري کوثر استان همدان پائين مي باشد.
واژگان کليدي :توانمندسازي کارکنان ،احساس شايستگي ،احساس موثر بودن ،بالندگي سازماني
 1دانش آموخته کارشناسي ارشد ،گروه مديريت دولتي ،واحد مالير ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مالير ،ايران.
 2استاديار  ،واحد تويسرکان ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تويسرکان ،ايران( taghvaei_reza@yahoo.com .مسئول مکاتبات)
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مقدمه

کاراکاي ـا و ايلمــاز ( ،)2013ويتــک )2014( 6و وو و
7

بکهارد 1طي مطالعات خود نشان داد ،بالندگي

چو ( )2015نشان دادند که توانمندي کارکنان باعـث

سازماني 2کوششي است؛ برنامهريزي شده -در سراسر

مي شود که سطح کارايي و عملکرد آنان ارتقاء يافتـه و

سازمان و کارگرداني شده از رده باالي سازمان که

افزايش کارايي فردي زمينه ساز کارايي سـازماني و در

هدف آن باالبردن اثربخشي و کيفيت عملکرد از راه،

نهايت بالندگي و تعالي سازماني خواهد بود.

دخالتهاي برنامهريزي شده در فراگردههاي سازماني،

نظريهي بالندگي سازماني ،يک نظريهي رفتاري

با بهرهگرفتن از دانش علوم رفتاري است (به نقل از

بسيار پيچيده است که به تغيير رفتار در سطح سازمان

طوسي .)1380 ،بالندگي سازماني ،اهداف فردي و

اشاره ميکند(وو وچو .)2015 ،برخي از نظريههاي

سازماني را به منظور ايجاد گروههاي منسجم و کارامد

مديريت ميتوانند در تدوين معيارهاي بالندگي

در محل کار ،مطابق با مأموريت و منافع سازمان،

سازماني مورد استفاده قرار گيرند؛ از جمله :چرخهي

هماهنگ ميکند .اين هدف از طريق مسئوليت و

زندگي سازمان ،توسعه سازماني و بالندگي شخص

مشارکت داوطلبانه در فعاليتهاي بهبود مستمر ،باعث

(ويتک .)67 ،2014

کاهش رفتارهاي منفي شده و مانع تغيير در سازمان
سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

ميشود( کاراکايا و ايلماز.)2013،323 3

اهميت بالندگي سازماني در فراهم آوردن موجبات
رشد و بالنده شدن سازمان از طريق کارکناني ميباشد

تحقيقــات نشــان داده کــه نــاتواني و ناکارآمــدي

که به عنوان گرانبهاترين سرمايه به کار ميپردازد .به

کارکنان اثرات مخربي بر روند توسعه و بالنـدگي دارد،

عبارت ديگر ،کوششهاي بالندگي سازماني در مرتبه

به طوري که انگيزش ،تعهد ،اهتمـام نيـروي انسـاني و

نخست به کارکنان توجه دارد و فرض بنيادي آن است

توانمندي کارکنان بالندگي سازماني را تحتالشعاع قرار

که براي گام برداشتن به سوي تعالي سازماني ،کارکنان،

مي دهد .ناتواني و ناکارآمدي ،موجب تضعيف روحيـه

گروهها و دسته ها ،واحدهايي پايهاي هستند که بايد

کارکنــان و تنــزل روحي ـه تــالش و فعالي ـت در آنــان

توانمند شوند يا اصالح گردند (خواجوينيا.)1392 ،

مي شود .بنابراين رعايت توانمند سازي کارکنان ،4رمـز

عالوه بر اين امروزه توانمند سازي کارکنان يکي از

بقـا و پايـداري جريـان توسـعه و بالنـدگي ســازمان و

ضرورتهاي مهم و حياتي در سازمانها ميباشد ،زيرا

کارکنــان آن اســت (موســوي .)1394 ،توانمندســازي

توانمندسازي کارکنان تاثير بسزايي بر عملکرد آنها

کارکنان فرآيندي اسـت کـه موجـب احسـاس قـدرت

ميگذارد (ثابتي .)1389 ،بنابراين با توجه به اهميت

دروني مبتني بر دانش تخصصي همراه بـا انگيـزه بـاال

توانمند سازي کارکنان در سازمانها و با توجه به

نسبت به کار ميشود .توانمندسازي کارکنـان شـيوه اي

اهميت تاثيري که بر بالندگي سازماني دارد ،محقق در

است که با هدف افزايش بازدهي کارکنان از طريق باال

صدد برآمد تا در اين پژوهش تاثير توانمندسازي

بردن تعهد آنان نسـبت بـه سـازمان و همچنـين بهبـود

کارکنان بر بالندگي سازماني موسسه اعتباري کوثر

روابط با مشتريان و تغيير مبناي اعمال قـدرت بـه کـار

استان همدان را مورد بررسي قرار دهد .بنابراين يافته-

گرفته مي شود .اين شيوه ارزشمند بين کنتـرل کامـل و

هاي اين تحقيق از چندين جهت قابل کاربرد و داراي

نظارت دقيق مديريت و آزادي کامل کارکنان تـوازن و

اهميت و ضرورت ميباشند .در درجه اول اين پژوهش

تعادل برقـرار مـي سـازد (نـوروزي .)1389 ،در همـين

بخشي از خالء دانش موجود در بالندگي سازماني و

راستا پژوهش هاي همتي ( ،)1389آروين فـر (،)1394

توانمندسازي کارکنان را پر خواهد کرد و در درجه

موسوي ( ،)1394وندرسيلويس و هوکسـما،)2003( 5

دوم از مزاياي تحقيق حاضر آن خواهد بود که رابطه
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متغير توانمندسازي کارکنان با بالندگي سازماني را مورد

فرضيه اصلي پژوهش :توانمندسازي کارکنان با بالندگي

بررسي قرار ميدهد .بنابراين يافتههاي اين پژوهش

سازماني موسسه اعتباري کوثر استان همدان

احتماالً قادر خواهند بود اطالعات مناسبي در اين زمينه

رابطه دارد.

به دست آورد و به ترويج ادبيات آن کمک نمايد.

فرضيههاي فرعي پژوهش

همچنين با روشنشدن نتايج اين پژوهش رهنمودهايي

 -1احساس شايستگي کارکنان با بالندگي سازماني

جهت باالبردن بالندگي سازماني به مسئوالن و مديران

موسسه اعتباري کوثر استان همدان رابطه دارد.

محترم سازمانها و موسسات مالي و اعتباري ارائه

 -2احساس آزادي عمل کارکنان با بالندگي سازماني

خواهد شد.
امروزه بانکها و موسسات مالي و اعتباري به يکي

موسسه اعتباري کوثر استان همدان رابطه دارد.
 -3احساس معنيدار بودن کارکنان با بالندگي سازماني

تبديل شدهاند که با تحوالت شگفتانگيز رقابتي اداره

 -4احساس موثر بودن کارکنان با بالندگي سازماني

ميشوند .در چنين شرايطي مديران فرصت چنداني

موسسه اعتباري کوثر استان همدان رابطه دارد.

براي کنترل کارکنان در اختيار ندارند .زيرا بيشترين

توانمندسازي به معناي يکي از بهترين راهکارهاي

وقت آنها ميبايست صرف شناسايي محيط داخل در

مديريت کار و رهبري کارکنان به شمار ميآيد و گاهي

مواجه با چالشهاي خارج سازمان گردد .نتيجتاً ساير

با تفويض اختيار که اشاره به انجام کار در يک شرايط

وظايف روزمره ميبايست ،به عهده کارکنان واگذار

خاص دارد اشتباه گرفته ميشود .تفويض اختيار

گردد و کارکنان سازمان در صورتي ميتوانند ،به خوبي

مناسب با بوروکراسي سنتي است اما توانمند سازي

از عهده وظايف محوله برآيند که از مهارت ،دانش و

بطور آشکار بيانگر ارتباط و تعاملي دو سويه بين رهبر

توانايي الزم برخوردار بوده و هدفهاي سازمان را به

سازمان کارکنان ميباشد .چنين فرآيندي موجب تکامل

خوبي بشناسند .بنابراين دغدغه اصلي پژوهش اين

بوروکراسي ميشود .توانمندسازي يعني اينکه بتوانيم با

است که در صورت پرورش صحيح کارکنان و به

ديگران بطور مداوم بصورت گروهي کار کنيم .در اين

کارگيري برنامههاي موثر بر توانمندسازي کارکنان و

شرايط رهبر سازمان با ترسيم چشم انداز دقيق و ارائه

مراودات اثر بخش آنان با مشتريان ميتوان با تاثير بر

آن به فرد يا گروهها وظايف خاصي را به آنان واگذار

توسعه و بالندگي سازماني يک مزيت رقابتي پايدار

ميکند .اين چارچوب بيانگر نوعي پذيرش مسئوليت

نسبت به ساير رقبا ،را براي سازمان به ارمغان آورد.

ميباشد .رهبران سازمان براي موفقيت در کارها بايد

فلذا در اين پژوهش سعي شده است تا به بررسي و

اختيارات ،دانش ،ابزار و منابع الزم را در اختيار

شناخت هر چه بيشتر در خصوص توانمندسازي

کارکنان قرار دهند .اعضاي گروه سپس ميتوانند

کارکنان و رابطه آن با بالندگي سازماني پرداخته شود تا

مشخص کنند که چطور کارها را انجام داده و انتظارات

دريابيم که آيا توانمندسازي کارکنان با بالندگي

سازمان را برآورده سازند .در اين شرايط هر فرد بايد

سازماني موسسه اعتباري کوثر استان همدان رابطه

مسئوليت بپذيرد .رهبران سازمان نميتوانند افرادي را

دارد؟

که اصالً تمايلي به توانمندي ندارند ،توانمند سازند.

فرضيههاي مورد بررسي در پژوهش حاضر که به

توانمند سازي عامل کليدي در برانگيختن کارکنان

دو بخش فرضيههاي اصلي و فرعي تقسيم ميشوند،

جديدي است که داراي ارزشهاي مستقل و خود

عبارتند از:

توسعه يافتگي هستند (آقايار.)1386 ،
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از مهمترين و حساسترين سيستمهاي خدماتي جامعه

موسسه اعتباري کوثر استان همدان رابطه دارد.
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بر اساس پژوهشهاي توماس و ولتهوس ()1990

نتايج پژوهش آروين فر ( )1394نشان داد بين

و اسپريتزر( )1995چهار بعد براي توانمند سازي در

بالندگي سازماني با توانمندسازي و رفتار شهروندي

نظر گرفته شده است .اين ابعاد شامل :احساس آزادي

کارکنان رابطه معناداري وجود دارد ،بين بعد شايستگي

عمل ،معنادار بودن ،احساس شايستگي و احساس مؤثر

و خودکارآمدي با بالندگي سازماني رابطه معنادري

بودن هستند( هاوارد و فاستر .)1999،ميشرا ()1992

وجود دارد ،بين بعد نوعدوستي با بالندگي سازماني

بعد اعتماد را به عناصر يادشده افزود .اما ،در پژوهش

رابطه معنادري وجود دارد ،بالندگي سازماني قادر به

حاضر ،چهار بعد توانمندسازي که توسط وتن و

پيش بيني توانمندسازي و رفتارشهروندي سازماني

کمرون( )1381نيز مطرح شده اند ،مورد بررسي قرار

کارکنان نمي باشد.

گرفت.

موسوي ( )1394به بررسي رابطه توانمند سازي

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

توانمند سازي يادگيري مستمر را به عنوان عامل

کارکنان و بالندگي سازماني پرداخت .نتايج نشان داد

اصلي در موفقيت سازمان و عملکرد برجسته ميداند.

که الزمه حفظ و نگهداري کارکنان و دانشگران در

توانمند سازي روح و فکر کارکنان جديد را که

سازمان ،حفظ و رشد توانمندي کارکنان در کليه زير

خواهان آزادي عمل و رهائي از کنترل مستقيم بوده و

سيستم هاي سازماني است ،تا بدين ترتيب مقدمات

بدنبال خالقيت هستند ،درگير ميسازد .مسئوليت

توسعه و بالندگي سازمان حتي به تدريج فراهم شود.

هميشه با آزادي ذهني افراد تعيين شده و ديدگاه و

بنابراين توانمند سازي کارکنان داراي رابطه مثبت و

ارزشهاي عالي تر در شرکتها است .توانمندسازي به

معني داري با بالندگي سازماني مي باشد .نتايج پژوهش

اين معنا نيست که اعضاي گروه هر کاري که دلشان

بيکتاس و سهرابي فرد )2014( 8نشان داد که

خواست انجام داده و يا بطور مستقل و خودسرانه عمل

توانمندسازي کارکنان عامل افزايش اقتدار کارکنان

کنند .توانمندسازي در محيطي بوجود ميآيد که

جهت تصميم گيري ،به اشتراک گذاري دانش ،آموزش

براساس اعتماد و مسئوليتپذيري شکل گرفته و در

و کار گروهي ميباشد .همچنين توانمندسازي موجب

اين فضا افراد توانمند بتوانند در خالل طرحها و

افزايش تعهد کارکنان ،بهبود کيفيت ،نوآوري ،افزايش

پروژههاي کاري با رهبر سازمان به تعامل بپردازند .در

رضايت شغلي و بهره وري کارکنان ميگردد.

چنين شرايطي رهبر سازمان کارکنان را کنترل و اداره

برنامه بالندگي سازماني کوششي است دوربرد،

نميکند بلکه ضمن گوش دادن به خواستههاي کارکنان

برنامهريزي شده و پايدار که بر پايه يک راهبرد

يا گروه ،منابع الزم براي موفقيت در کار را فراهم

سراسري استوار است و ميکوشد تا با تشخيص منطقي

ميسازند .رهبر يا مدير ارشد برآورد ميکند که چه

و منظم دشواريها و با بسيج همه نيروها و منابع

مقدار از کار بخوبي انجام شده و چه مقدار هنوز ناتمام

موجود ،برنامه دگرگوني را به اجرا درآورد (آروين فر،

مانده است .رهبر سازمان ضمن گراميداشت موفقيتها

 .)1394بالندگي سازماني ،مفهومي جامع و چند بعدي

به ارزيابي آنچه که درآينده براي بهبود کار ضروريست

است .بنابراين تعريف دقيقي از آن وجود ندارد .در

ميپردازد .در اين شرايط از نظام پاسخگوئي نبايد به

عوض ،محققان برروي نقاط تعاريف بالندگي سازماني

عنوان ابزاري براي مالمت و سرزنش بلکه به عنوان

مطابق

با عالقهي خود تمرکز کردهاند .برخي از

عاملي که منجر به يادگيري ميشود استفاده کرد

تعاريف بالندگي سازماني به منظور ارائهي يک ايده در

(قوشچي.)1381 ،

مورد طيف گسترده تعاريف ،در زير ذکر شده است :به
طور عمده ،بالندگي سازماني حصول اطمينان سازمان،
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در رسيدن به اهداف خود از طريق بهبود عملکرد

مهارت ،يا بينش و درک شرکت کنندگان طراحي شده

فردي و گروهي ميباشد(برک و همکاران2004 ،؛ نقل

است تفاوت دارد .در دورههاي آموزشي عادي هدف

از کاراکايا و ايلماز)2013 ،

آن است که شرکت کنندگان چيزي را بياموزند سپس

کانون بالندگي سازماني دگرگون کردن نگرشها و

آن را در هنگام کار خود به کار بندند در حالي که در

رفتار است .با آنکه در برنامه بالندگي سازماني

کوششهاي بالندگي سازماني ،گروه فعاليتهايي را

فراگردها ،روشهاي کار ،دستورها و زمينههايي از اين

طراحي ميکند که سرشت کنشي دارد و در پيوند با

شمار دستخوش دگرگوني ميگردند ،ولي هدف عمده

کوششهاي بالندگي سازماني و به دنبال آنها بالدرنگ

دگرگوني همواره بر نگرش ،رفتار و کارکرد افراد در

به اجرا گذاشته ميشوند .در برنامههاي آموزشي عادي

درون سازمان توجه و تمرکز دارد .کوششهاي بالندگ ي

يادگيري به گونه ساختگي است و به انتقال آن به بافت

سازماني در مرتبه نخست به گروهها توجه دارد .فرض

واقعي کار در سازمان نميتوان اطمينان داشت .در

بنيادي آن است که براي گام برداشتن به سوي

حالي که در برنامههاي بالندگي سازماني اعضاي

تندرستي و اثربخشي سازماني ،گروهها و دستهها،

سازماني شرکت فعالي دارند و فراگيري در سراسر

واحدهاي پايهاي هستند که بايد دگرگون يا اصالح

برنامه صورت ميگيرد (پژوهان.)2،1393 ،

گردند .يادگيري فردي و دگرگوني شخصي نيز در

وندرسيلويس و هوکسما

10

( )2003به بررسي

صورت پرتوهاي فرعي برنامه ،زيرا اين گونه

نتايج نشان داد که بالندگي در مديريت از طريق تجربه،

دگرگونيهاي شخصي و فردي در شمار هدفهاي

چرخش شغلي و يادگيري ضمن کار و تربيت ،ارشاد و

نخستين بالندگي سازماني نيستند(پژوهان.)5،1393 ،

برنامه هاي توسعه ضمني براي کارکنان تازه استخدام

بالندگي سازماني ميتواند در سطوح خرد و کالن در

حاصل مي شود .بنابراين ،کار ،محيط کاري و ويژگي

نظر گرفته شود .در حالي که در سطح خرد ،بالندگ ي

هاي فردي کارکنان در اين امر نقش دارند.

سازماني حاوي اطالعاتي در مورد افراد و تعامالت

نتايج تحقيق کاراکايا و ايلماز )2013( 11با عنوان؛

شخصي در داخل سازمان است و در سطح کالن بر

بررسي بالندگي سازماني و چگونگي حصول آن نشان

روي اطالعات در مورد توسعه استراتژي هماهنگي

داد؛ بالندگي سازماني ،اهداف فردي و سازماني را به

نيروي کار و عوامل خارجي تمرکز دارد (اکتم و

منظور ايجاد گروه هاي منسجم و کارامد در محل کار،

کوکااغلو2012 ،9؛ نقل از کاراکايا و ايلماز.)2013 ،

مطابق با مأموريت و منافع سازمان ،هماهنگ ميکند و

اسامي التين پانوشت شوند

اين مهم از طريق مسئوليت و مشارکت داوطلبانه در

کوششهاي بالندگي سازماني سرشت کنشي
دارند .همه دخالتها و کوششهايي که سازمان و

فعاليتهاي بهبود مستمر ،باعث کاهش رفتارهاي منفي
در سازمان ميشود.

اعضاي آن در آن شرکت ميکنند ،متوجه به اين هدف

ويتک )2014( 12به بررسي فاکتورهاي تاثير گذار

است که پس از پايان آن کوشش و فعاليت چيزي

بر بالندگي سازماني پرداخت .نتايج تحقيق وي نشان

دگرگون شود و بهگشت يابد .از اين جهت

داد که چرخه زندگي سازمان ،توسعه سازماني،

کوششهاي بالندگي سازماني با بسياري از ديگر

توانمندي کارکنان ،يادگيري سازماني و بالندگي

کوششهاي آموزشي مانند دورههاي آموزشي يا کار

شخصي فاکتورهاي اثر گذار بر بالندگي سازماني

گروههاي آموزشي مديريت که براي افزايش دانش،

ميباشند .مطالعات وو و چو )2015( 13در خصوص

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

برنامههاي بالندگي سازماني پديد ميآيد ولي تنها به

بالندگي سازماني و چگونگي پيدايش آن پرداختند.

 / 64رضا غياثوند ـ رضاتقوايي ـ فريدون سليمي

بالندگي سازماني نشان داد؛ بالندگي سازماني برخاسته

پرسشنامه داراي  30سوال ميباشد و داراي شش بعد

از اهميت روابط انساني در سازمان است که بر

بازبودن و شفافيت سازمان ،اعتماد ،مشارکت ،بازخورد

ارزشهايي از قبيل پرورش و شکوفايي انسان ،رفتار

دروني و بيروني ،پرورش و ساختار سازماني با اليه کم

عادالنه در سازمان ،توانايي در روابط بين فردي،

ميباشد .طريقه نمره گذاري پرسشنامه براساس طيف

گشودگي و شفافيت در محيط کار ،احترام به انتخاب

پنج گزينهاي ليکرت ميباشد به طوري که گزينه خيلي

کارکنان و تناسب مسئوليت با اختيار رابطه دارد .به

کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زياد= 4و خيلي زياد=5

طور کلي بالندگي سازماني يک نظريه رفتاري بسيار

است.

پيچيده است که به تغيير رفتار در سطح سازمان اشاره
دارد.

براي سنجش بالندگي سازماني و توانمندسازي
کارکنان در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و به
دليل اينكه اين پرسشنامهها استاندارد ميباشند و در
چندين پژوهش و تحقيق به كار گرفته شدهاند،

روش شناسي پژوهش

سال هشتم /شماره بيست و پنجم /بهار 1396

تحقيق حاضر كاربردي ميباشد و از لحاظ روش

نشاندهنده اين است كه روايي (ظاهري و محتوايي)

جزء تحقيقات توصيفي از نوع همبستگي و از لحاظ

اين پرسشنامهها در سطح قابل قبولي است .ولي براي

شيوه گردآوري دادهها تحقيقي ميداني ميباشد .جامعه

اطمينان خاطر نظر اساتيد محترم در اين زمينه گرفته

آماري پژوهش شامل كليه کارکنان موسسه اعتباري

شد  .همچنين پايايي با استفاده از ضريب آلفاي
15

براي پرسشنامههاي بالندگي سازماني و

کوثر استان همدان ميباشد که در سال  1395مشغول

كرونباخ

به فعاليت در آن سازمان ميباشند و تعداد کل آنان 70

توانمندسازي کارکنان بر روي  30نفر از نمونه مورد

نفر هستند .نمونه آماري به دليل کوچک بودن جامعه

مطالعه به ترتيب  0/93و  0/91اندازهگيري گرديد.

آماري با روش سرشماري به تعداد  70نفر انتخاب شد.
يافتههاي پژوهش

ابزار گردآوري دادهها شامل موارد ذيل است:

ابتدا قبل از بررسي فرضيههاي پژوهش الزم است،

الف) پرسشنامه توانمندسازي کارکنان
در اين پژوهش به منظور اندازهگيري توانمندسازي
کارکنان از پرسشنامه  16سوالي اسپريتزر

14

()1995

نرمال بودن متغيرهاي تحقيق با آزمون کولموگروف –
اسميرنف

16

مورد ارزيابي قرار گيرد .بنابراين جدول

استفاده شد .اين پرسشنامه ،توانمندسازي کارکنان را در

شماره يک به بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق

قالب چهار مقوله شامل احساس شايستگي ،احساس

ميپردازد.

آزادي عمل ،احساس معنيدار بودن و احساس مؤثر
بودن مورد ارزيابي قرار خواهد داد .طريقه نمره گذاري
پرسشنامه براساس طيف پنج گزينهاي ليکرت ميباشد
به طوري که گزينه کامالً مخالفم= ،1مخالفم= ،2نظري
ندارم= ،3موافقم= 4و کامالً موافقم= 5است.
ب) پرسشنامه بالندگي سازماني
بالندگي سازماني در پژوهش حاضر توسط
پرسشنامه بالندگي سازماني اسپايدرز (به نقل از ضامني
و همکاران )11،1392 ،مورد سنجش قرار گرفت .اين

جدول شماره  :1نرمال بودن متغيرها
آماره Z

سطح معناداري

متغيرها
توانمندسازي کارکنان

0/849

0/466

بالندگي سازماني

0/831

0/495

احساس شايستگي

1/275

0/074

احساس آزادي عمل

0/924

0/361

احساس معنيدار بودن

1/269

0/08

احساس موثر بودن

0/996

0/274
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جدول شماره  :2بررسي فرضيههاي پژوهش
مجذور

R

دوربين

آماره

ضريب

آماره

سطح

مجذور

تنظيم شده

واتسون

F

Beta

t

معناداري

0/589

1/723

99/843

0/771

9/992

0/001

1/691

86/874

0/749

9/321

0/001

13/785

0/411

3/713

0/001

0/672

7/474

0/001

0/568

5/69

0/001

فرضيه

R

اصلي

0/771

0/595

فرعي اول

0/749

0/561

0/554

فرعي دوم

0/411

0/169

0/156

1/645

فرعي سوم

0/672

0/451

0/443

1/711

55/864

فرعي چهارم

0/568

0/323

0/313

1/656

32/374

R

با توجه به جدول شماره  1ميتوان نتيجـه گرفـت

ضرايب استاندارد مناسب است ،يا به عبارتي ميتواند

كه سـطوح معنـاداري تمـامي متغيرهـا بيشـتر از 0/05

بر متغير مالک اثر بگذارد .لذا فرضيه اصلي و فرعي

ميباشند .لذا دادههاي متغيرهاي فوق نرمـال هسـتند،

اول تا چهارم پژوهش تائيد و فرضيه صفر رد ميگردد.

بنابراين نرمال بودن متغير هاي مذكور استفاده كـردن از

از طرفي در جدول شماره سه ،رابطه ابعاد

آزمون هاي پارامتريك را جهـت اسـتنباط فرضـيههـاي

توانمندسازي کارکنان با بالندگي سازماني با تحليل

پژوهش توجيه مينمايند.

رگرسيون چندمتغيري انجام شده است.
استفاده ميگردد .براي

ابعاد احساس شايستگي و احساس موثر بودن كمتـر از

اجراي اين آزمون پـيش فرضـيه تحليـل رگرسـيون از

 0/01مي باشند ،بنابراين براي ورود به معادلـه ضـرايب

جمله وجود همبستگي بين متغير مالک و متغيـر پـيش

استاندارد مناسب هستند ،يا به عبارتي ميتواند بر متغير

بين ،تبيين مدل ،معني داري مدل ،وجود رابطـه خطـي

مالک اثر بگذارند .در حـالي کـه سـطوح معنـي داري

بين متغيرهاي پيش بين و مالک و نيز نرمال بودن باقي

ساير ابعاد بزرگتر از  0/01بوده و نميتوانند وارد مـدل

مانده استاندارد رگرسيون اجراء و تائيد شدند.

شوند .همچنين از آن جا که مقدار آمـاره  Toleranceو

رگرسيون 17به روش همزمان

18

در جدول شماره  2مشاهده ميگردد كه مجذور R

آماره  VIFبه ترتيب براي متغيرها بيشتر از  0/4و کمتر

تنظيم شده بيشتر از  %14ميباشد (مومني،)1387 ،

از  10مـيباشــند ،بنــابراين بـين متغيرهــاي پ ـيشب ـين

بنابراين مدل در تمامي فرضيهها مناسب است .همچنين

همخطي چندگانه وجود ندارد و به عبارتي ،هـمخطـي

از آنجا که مقدار دوربين واتسون در تمامي فرضيه ها،

محتمل نميباشد (مومني .)1387 ،با توجه بـه ضـريب

مابين  1/5تا  2/5ميباشد (مومني ،)1387 ،لذا فرض

بتا در بعد احساس شايستگي ،اين بعد بيشترين رابطـه

استقالل بين خطاها پذيرفته ميشود .همچنين سطوح

را با بالندگي سازماني داشته و بعد از آن بعد احسـاس

معناداري آزمون ضريب متغيرها در فرضيههاي پژوهش

موثر بودن قرار دارد.

كمتر از  0/01ميباشند ،بنابراين براي ورود به معادله
جدول شماره  :3رابطه ابعاد توانمندسازي کارکنان با بالندگي سازماني
متغيرها

ضريب

Beta

آماره t

سطح معناداري

آماره

Tolerance

آماره

VIF

احساس شايستگي

0/501

3/812

0/001

0/434

2/991

احساس آزادي عمل

0/148

2/043

0/145

0/85

1/177

احساس معنيدار بودن

0/141

1/121

0/266

0/462

2/76

احساس موثر بودن

0/15

1/576

0/001

0/633

1/579

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

جهــت تائيــد فرضــيههــاي پــژوهش از تحليــل

جدول شماره  3نشان ميدهد که سطوح معنـاداري
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جدول شماره  :4بررسي ميزان توانمندسازي کارکنان و بالندگي سازماني
فرضيه

ميانگين

توانمندسازي کارکنان

3/26

بالندگي سازماني

2/85

ارزش تست
3

آماره T

2/913
-1/955

درجه آزادي

سطح معناداراي

تفاوت ميانگين

0/005

0/266

0/055

-0/141

69

جهت بررسي ميزان متغيرهاي پـژوهش در جامعـه

( )2015همسو ميباشد .زيرا ايشـان نشـان دادنـد کـه

19

توانمندي کارکنان باعث مي شود کـه سـطح کـارايي و

استفاده مي گردد .جدول شماره  4شاخصهاي آمـاري

عملکرد آنان ارتقاء يافته و افزايش کارايي فردي زمينـه

مربوط به متغيرهاي پژوهش را نشان مي دهد.

ساز کـارايي سـازماني و در نهايـت بالنـدگي و تعـالي

مورد مطالعه از آزمـون پارامتريـك  tتـك نمونـه اي

براساس نتايج جـدول شـماره  4مـي تـوان نتيجـه

سازماني خواهد بود.
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گرفت ،سطح معناداري به دست آمده از مقدار آماره T

هرچه کارکنان در مسير شغلي خويش ترقي يابنـد،

مربوط به متغير توانمندسازي کارکنان كوچكتر از 0/01

سطح موفقيت شـغلي آنـان نيـز بيشـتر شـده و باعـث

مي باشد كه نشان مـي دهـد بـا سـطح اطمينـان % 99

افزايش بازدهي و راندمان کاري آنان ميشود .در واقـع

تفاوت معناداري بين مقدار ارزشي بـا ميـانگين نمونـه

توانمندسازي کارکنان ميتواند ابزارهاي مسير بالنـدگي

وجود دارد .از طرفي با توجه به اينكه ميـانگين نمونـه

سازماني از جمله اجرايي کردن تغييرات در فرايندهاي

مورد بررسي ،تا حدودي بيشـتر از نمـره ارزشـي مـي

خـود ،دادن آزادي عمــل بــه کارکنــان ،شــفاف ســازي

باشد ،بنابراين ميزان توامندازي کارکنان در حـد نسـبتاً

هدف هاي کاري ،آشکارسازي خواسته هاي سـازمان از

بااليي مي باشد .در حالي که سطح معناداري به دسـت

کارکنان ،پياده سـازي تغييـرات کوچـک در سـازمان و

آمده از مقدار آماره  Tمربوط به متغير بالندگي سازماني

توانايي آموزش سريع کارکنـان ،اطمينـان کارکنـان بـه

بزرگتر از  0/01مي باشد كه نشان مي دهـد بـا سـطح

هدفهاي کاري ،باال بودن سطح مشارکت و همکـاري

اطمينان  % 99تفاوت معناداري بين مقـدار ارزشـي بـا

اعضا با يکديگر ،دادن حس اطمينان از آينده کـاري از

ميانگين جامعه وجود ندارد .از طرفي با توجه به اينكـه

سوي مديران به کارکنان و توجه به خواستههاي کاري،

ميانگين نمونه مورد بررسي ،تا حدودي کمتـر از نمـره

تســهيم دانــش در ســازمان ،شــرکت در فعالي ـتهــاي

ارزشي مي باشد ،لذا سطح بالندگي سازماني در نمونـه

گروهي و تيمي ،شرکت در اتخاذ تصـميم گيـريهـاي

مورد مطالعه در حد نسبتاً پائيني است.

خرد و کالن سازماني و باال بـودن سـطح همکـاري و
تعامل کارکنـان در سـازمان ،ارائـه بـازخورد بـه نحـوه

نتيجه گيري

عملکرد کارکنان ،به سرعت حـل شـدن مشـکالت در

براســاس يافتــههــاي پــژوهش بـين توانمندســازي

سازمان ،کسب اطالعات از دورن و بيرون سازمان براي

کارکنان و بالندگي سازماني رابطه مثبت و معنـي داري

هــدايت دقي ـق تــر و دادن فرصــت کســب تجربــه بــه

وجود دارد .در حقيقت هرچه سطح توانمنـدي سـازي

کارکنان ،آموزش دادن به کارکنان ،ايجاد استراتژي هاي

کارکنان بيشتر باشد ،مسير بالندگي سـازماني همـوارتر

جانشين پـروري ،سـپردن اختيـار عمـل بـه کارکنـان،

خواهد بود .در همين راستا نتـايج پـژوهش حاضـر بـا

افــزايش ســطح خودکارآمــدي کارکنــان و ســپردن

نتايج پژوهش هاي همتي ( ،)1389آروين فـر (،)1394

مسئوليتهاي کاري به کارکنان ،ايجاد ارتباطات سازنده

موسوي ( ،)1394وندرسـيلويس و هوکسـما (،)2003

بين اعضاي سازمان ،کاهش اليه هاي کاري در سازمان،

کاراکايا و ايلماز ( ،)2013ويتک ( )2014و وو و چـو
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ايجــاد ســاختار انعطــاف پــذير و ني ـز بــرون ســپاري

قابليتهاي آنها با وظايف شغلي ،سطح بالندگي

فعاليتهاي کاري خود را بهبود بخشد.

سازماني را فراهم آورند.

در شغل خويش تواناتر بوده و بهتر توانند از

فرضيه فرعي اول ،ميتوان گفت كه احساس شايستگي

توانمنديهاي خويش بهره گيرند ،راحتتر ميتوانند

کارکنان با بالنـدگي سـازماني رابطـه دارد .در حقيقـت

مسير شغلي خود را پيدا نموده و در راه رسيدن به

هرچه سطح احساس شايستگي کارکنان بيشـتر باشـد،

اهداف شغلي خويش به سوي موفقيت و پيشرفت گام

بالندگي سازماني ارتقاء مييابد .داشتن حس شايستگي

بردارند که اين امر ارتقاي آنان در مسير شغلي را فراهم

در فرد باعث مي شود کـه مشـکالت کـاري کمتـر بـر

ميآورد و باعث ميشود که سازمان را به سوي

وضعيت شغلي وي اثرگذار باشد و اين امـر بيشـتر بـه

بالندگي سوق دهند .زيرا زماني که کارکنان احساس

دلي ل باورهـا و اعتقـادات فـرد نسـبت بـه داشـته هـا،

شايستگي و ارزشمندي ميکنند ،اعتماد به نفس

قابليتها و توانايي خود در شغل و ايمـان خـويش بـه

بيشتري داشته و بنابراين کارها را با دقت و اطمينان

عملکرد و کارايياش مي باشد که سبب سـاز بالنـدگي

بيشتري انجام داده و همين امر ميتواند سازمان را به

سازماني خواهد بود .زيرا چنين فردي بيشتر در مسائل

سوي بالندگي حرکت دهد .همچنين احساس آزادي

کاري مشارکت کرده و روحيه تيمي و عملکـرد تيمـي

عمل به کارکنان حس مشارکت بيشتر در امور شغلي را

وي بيشتر است و همين امر ميتواند بالندگي سـازماني

داده و هرچه مشارکت و ميزان ورود کارکنان در مسائل

را افزايش دهد .به عبارتي ،احساس شايسـتگي سـبب

سازماني بيشتر شود ،سازمان به سوي بالندگي قدم بر

مي شود که کارکنان نسبت به توانمندي خـود اطمينـان

ميدارد .همچنين احساس معنيدار بودن اين امکان را

داشته و چنين اطمينـاني باعـث ارتقـاي هرچـه بيشـتر

به کارکنان ميدهد تا اهداف شغلي خويش را به

مشارکت آنان در فرايند سازماني است ،زيرا ميتواننـد

درستي درک کرده و احساس نمايند که شغل آنان

در زمينه مسائل کاري خود نظرات با ارزشي ارائه دهند

باعث پيشرفت و ترقيشان شده و بنابراين بستر

و هرچه سطح مشارکت کارکنان بيشتر باشـد ،سـازمان

پرورش و توانمندي آنان شکل ميگيرد که همين امر

به سوي بالندگي گام برميدارد .پيشنهاد ميشود با ارائه

زمينه ساز بالندگي سازماني خواهد بود .زيرا يکي از

اطالعات و تجربيات کاري خويش بـه کارکنـان و بـه

ابعاد بالندگي سازماني توجه به مسأله پرورش کارکنان

کارگيري استراتژيهـاي جانشـين پـروري و مـديريت

است .از طرفي احساس موثر بودن باعث ميشود که

استعداد و نيز گوشزد نمودن توانمنـديهـاي کارکنـان،

کارکنان احساس نمايند که بر اهداف سازماني

زمينه بالندگي سازماني را فراهم آورند.

تاثيرگذار بوده و بنابراين از عملکرد خويش بازخورد

 -2يافتههـاي پـژوهش حـاکي از ايـن اسـت کـه؛

دروني و بيروني دريافت ميکنند که بازخورد دروني و

احساس آزادي عمل کارکنان با بالندگي سازماني رابطه

بيروني زمينه ساز بالندگي سازماني خواهد بود .به كليه

دارد .در حقيقت هرچـه سـطح احسـاس آزادي عمـل

مسئوالن و مديران موسسه اعتباري کوثر استان همدان

کارکنان بيشتر باشد ،بالندگي سازماني ارتقاء مـييابـد.

پيشنهاد ميشود که با شناسايي و برنامه ريزي در زمينه

حس آزادي عمل ميتواند ميزان خالقيت و نوآوري در

توانمندسازي کارکنان و افزايش توانايي آنان در مسير

تصميم گيري و انجام وظايف شغلي را افزايش دهـد و

شغلي از طريق آموزش به آنها ،به کارگيري نظرات و

هرچه اين احساس استقالل بيشتر باشد ،فرد سريعتر به

پيشنهادات کارکنان در تصميمات سازماني ،انطباق

خواسته ها و انتظارات شغلي خويش دست پيدا خواهد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

بنابراين در کل ميتوان نتيجه گرفت که هرچه افراد

 -1بر اساس يافتههاي پژوهش با توجـه بـه تاييـد
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کرد و مسير شغلي خود را با موفقيت طـي مـينمايـد.

موفقيت و بالندگي سوق ميدهند .پيشنهاد ميشـود بـا

بنابراين هرچه مسير پيشرفت شغلي سريع تر طي شود،

ارائه آموزش ضمن خدمت به کارکنـان کـه همسـو بـا

فرد از لحاظ فردي به بالندگي در زمينه حرفـه خـويش

نيازهاي کـاري آنـان اسـت و نيـز اسـتفاده از نظـرات

مي رسد و بالندگي فردي مي تواند زمينه سـاز بالنـدگي

کارکنان در جهت وظايف شغلي آنان ،زمينـه بالنـدگي

سازماني باشد .همچنين احسـاس آزادي عمـل در نـزد

سازماني را فراهم آورند.
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کارکنــان مــيتوانــد ســبب افــزايش ســطح پــرورش

 -4يافتههـاي پـژوهش حـاکي از ايـن اسـت کـه؛

توانمنديهاي کاري کارکنان شود و کارکنان در محـيط

احساس موثر بودن کارکنان با بالندگي سازماني رابطـه

سازماني نيازهاي خود را برطـرف سـازند .زمـاني کـه

دارد .در حقيقت هرچـه سـطح احسـاس مـوثر بـودن

کارکنان احساس آزادي در عمـل مـي کننـد ،مشـارکت

کارکنان بيشتر باشد ،بالندگي سازماني ارتقاء مـييابـد.

بيشــتري در امــور ســازماني داشــته و افــزايش ســطح

حس موثر بودن باعث مي شود کـه سـطح تاثيرگـذاري

مشارکت آنان ميتواند بالندگي سازماني را شکل دهـد.

فرد چه از حيث اعمال و چه از حيث رفتار بـر محـيط

بنابراين پيشنهاد ميشود با ارائه آزادي بيشتر به کارکنان

پيراموني از جمله مديران ،کارکنان و در نهايت سازمان

در فرايند تصميم گيري شغلي و نيز همسويي وظـايف

افزايش يابد و در حقيقت فرد به مهـره اي مـوثر و بـا

شغلي آنان با استعداهاي کاري کارکنان ،زمينه بالنـدگي

ارزش در سازمان مبدل ميشود که همـين مفيـد بـودن

سازماني را فراهم آورند.

براي سازمان ميتواند شرايط بهبود وضـعيت شـغلي و

 -3بر اساس يافتههاي پژوهش با توجـه بـه تاييـد
فرضيه فرعي سوم ،ميتوان گفت كه احساس معنـيدار

در نهايت پيشرفت و بالندگي سازماني را براي وي بـه
ارمغان آورد.

بــودن کارکنــان ب ـا بالنــدگي ســازماني رابطــه دارد .در

از سوي ديگر ،زماني که کارکنان بر اين باور باشند

حقيقت هرچه سطح احساس معني دار بـودن کارکنـان

کــه در حــال توانمنــد شــدن و پــرورش اســتعدادها و

بيشتر باشد ،بالندگي سـازماني ارتقـاء مـييابـد .حـس

قابليتهاي خويش هستند ،بهتر و سـريع تـر تغييـرات

معني دار بودن باعث مي شود کـه کـار در نـزد فـرد بـا

اعمال شده در سازمان را قبـول کـرده و هرچـه سـطح

ارزش جلوه کند و همين امر ميتواند انگيزش شغلي را

قبول تغييرات از سـوي کارکنـان بيشـتر شـود ،ميـزان

در پي داشته باشـد .زيـرا بـا معنـي بـودن کـار نـوعي

بالندگي سازماني بيشتر خواهد شـد .زيـرا سـازمان بـا

احساس متمايز بودن را به فرد انتقال مـيدهـد و فـرد

اعمال تغييرات در امور شغلي کارکنان مسـير بالنـدگي

احساس مي کند که جايگاه وااليي در سازمان دارد کـه

خويش را هموار مي سازد .در اين بـين کارکنـان نقـش

زمينــه ســاز پيشــرفت و بالنــدگي ســازماني محســوب

بسيار مهمي داشته و حس توانمندي و تاثيرگذاري آنان

ميگردد .زيرا سازمان بالنده سعي ميکنـد کـه همـواره

در ارتقاي مسير بالندگي سـازماني مـوثر خواهـد بـود.

توجه و فرصت کافي در اختيار کارکنان قـرار دهـد تـا

بنابراين پيشنهاد ميشود با مشارکت هرچه بيشتر آنـان

کارکنان بتوانند بـه رشـد و تعـالي و نيـز پيشـرفت در

در اتخــاذ تصــميمات خــرد و کــالن ســازماني و ني ـز

مسائل کاري دست يابند .احساس معني دار بودن سبب

بهرهگيري از ايدههاي نوظهور و خالقانه کارکنان ،زمينه
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