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شناخت وضعیت موجود منابع انسانی با تأکید بر الزامات توانمندسازی
روانشناختی و شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی
(مطالعه موردی:کارکنان شرکت برق منطقهای خراسان)
آذر کفاشپور 1ـ ندا شکوری
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چکیده
با توجه به اهمیت توانمندسازی کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد فرردی و سرازاانی ،پرووه

پری

رو برا هرد

بررسی وضعیت سطح توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت برق انطقه ای خراسان و نیز شناسایی عواال اؤثر بر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان انجام شده است .روش پووه  ،توصیفی پیمایشی ایباشد  .جااعره آاراری ارورد
اطالعه کارکنان شرکت برق انطقه ای خراسان به تعداد  611نفر بوده است .نمونه احاسبه شده با فراول کوکران شاال
 661تن ایباشد .برای جمع آوری دادههای تحقیق از ابزار پرسشنااه استفاده گردیده است .جهت تایید پایایی و روایی
ابزار جمع اوری دادهها از آلفای کرونباخ و روش تحلیل عاالی استفاده گردیده اسرت .نترایج پرووه

اراکی از ایرن

است که سطح توانمندسازی روانشناختی در سازاان اذکور در اد اتوسر اریباشرد و بره ترتیرب نره عاارل شراال
توانمندسازی ساختاری ،رهبری توانمندساز ،آاوزش ،تسهیم اطالعات ،پاداش ،ویوگریهرای شرللی ،اعتمراد ،سرراایه
روانشناختی و خودارزیابی اثبت بر اتلیر توانمندسازی روانشناختی تاثیر اعنادار دارند.
واژگان كلیدی :توانمندسازی روانشناختی ،انابع انسانی ،عواال اؤثر ،شرکت برق انطقهای خراسان
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دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی اشهدkafashpor@um.ac.ir

 2دانشجوی دکتری رشته ادیریت انابع انسانی ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی اشهد.
( shakoori.neda@um.ac.irاسئول اکاتبات)
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دارد ،در راستای نیل به آراان شرکت که " بهترین در

مقدمه
در دوران اعاصر ،بی

از هر زاان دیگری

صنعت ،بهترین در خدات" است ،یکی از اهدا

کالن

فشارهای برون و درون سازاانی ،بر سازاانها تحمیل

خود را که هر ساله بر ابنای آن هد

ایشود .از جمله این فشارهای خارجی ایتوان تشدید

ایگیرد ،توسعه انابع انسانی و توانمندسازی کارکنان

رقابتهای جهانی ،بروز ناگهانی تلییرات ،درخواست

تعریف کرده است .لذا این پووه

در صدد بررسی

برای ارایه با کیفیت تر احصوالت و خداات و تقاضا

وضعیت فعلی توانمندسازی و شناسایی عواال اؤثر بر

جهت برخورداری از خداات پس از فروش توس

آن ایباشد تا با کسب درک بهتر از وضعیت اوجود،

اشتریان و کمیاب شدن انابع را اشاره کرد (بهروزی،

راهکارهایی جهت بهبود توانمند سازی کارکنان و رفع

فداییان ،ابن روای .)2162 ،فشارهای خارجی سازاان

اوانع پی

گذاری صورت

رو ،ارایه کند.
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تحت کنترل سازاان نیستند ،ااا فشارهای درون

واژه توانمندسازی از سال  6811برای توصیف

سازاانی از ان جایی که عمدتاً به اسائل نیروی انسانی

سیاستها و فرایندهایی که اوجب افزای

ایطه

بر ایگردد ،بیشتر تحت کنترل سازاان هستند.

کنترل افراد در انجام نق ها و الزااات شللی شان

سازاانها دریافته اند که اهمترین دارایی آنها ،کارکنان

ایشود ،اورد استفاده قرار گرفته است (الئو.)2162 ،

هستند ،زیرا با اتکا بر قابلیتهای کارکنان خود و به

اطالعات صورت گرفته را ایتوان در دو رویکرد

کارگیری قدرت خالقیت ،تفکر و توانمندیهای انها،

اصلی طبقه بندی کرد .رویکرد اول که از دهه 11

قادر خواهند بود بر پیچیدگی و تلییرات اداوم احیطی

ایالدی تا دهه  81ایالدی غالب بوده و اتمرکز بر

غلبه کنند .توانمندسازی با تلییر باورها ،افکار و

توانمندسازی ساختاری بوده است .از همین رویکرد،

نگرشها هم در کارکنان و هم در ادیران آغاز ایشود و

احققانی چون هاکمن و اولدهام ( ) 6811و کانتر

با فراهم کردن بسترهای سازاانی چون تعدیل

( )6811توانمندسازی را غنی سازی شللی از طریق

ساختارها ،تفویض قدرت ،ساختارهای ارتباطی

اشارکت دادن افراد و نیزاقدااات ادیریتی در

ایکوشد تا این باورهای تلییر یافته را به فعلیت

خصوص تفویض قدرت اعنا کردند .به عبارتی در

برساند .توانمندسازی نتیجه تعااالت بین افراد ،سازاان

دیدگاههای اولیه راجع به توانمندسازی ،افهوم قدرت

و فاکتورهای فرهنگی -اجتماعی است (رائو.)2162 ،

به عنوان افهوای ارکزی برای توصیف توانمندسازی

توانمندسازی برای عملکرد اوفق سازاانهای ااروزی

اورد توجه بوده است .آپاپورت ( )6811در یک

ضروری است و باعث تعهد بیشتر کارکنان به سازاان

تعریف کلی توانمندسازی را فرایندی ایداند که در آن

ایشود (نوان ،انصور خان ،ااسان .)2162 ،بنابراین

افراد ،سازاان و جااعه بر اوضوعات ایطه خود تسل

اقدام جهت توانمند سازی کارکنان ایای تواند به

پیدا ایکنند و آن را سازه ای چند سطحی ایداند.

عنوان یک استراتوی برنده -برنده که هم کارفراا و هم

سپس احققانی چون بالک ( )6811با تلفیق اوضوعات

کارکنان از نتایج آن انتفع ایشوند ،نگریسته شود (هی،

رهبری و توانمندسازی ،به تعریف جدیدی رسیدند و

اوران ،پردو .)2162 ،شرکت برق انطقه ای خراسان،

توانمندسازی را فرایند انرژی دادن به پیروان از طریق

به عنوان یکی از شرکتهای تابعه توانیر که 61درصد

رهبری کردن اعنی کردند .همچنین آن را افزای

از برق تولیدی کشور را تأاین ایکند و اسئولیت

خودکارآادی از طریق اذ

عواال و شرایطی که

قدرت زیر دستان ایشود ،نیز تعریف

تولید ،انتقال و توزیع و فروش انرژی الکتریکی را در

اوجب کاه

استانهای خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی بر عهده

کرده اند .در این اعنا توانمندسازی ساخت نوعی از

شناخت وضعیت اوجود انابع انسانی با تأکید بر الزااات توانمندسازی روانشناختی 11 / ...

رابطه ابتنی بر اعتماد بین رهبر و کارکنان است که در

تعدیلگر در ارتباط با اتلیرهای پیاادهای شللی و

تفوض

رفتاری نگریسته ایشود .السچینگر و همکاران

آن رهبر اسئولیت و قدرت را به کارکنان

پاسخگویی ایخواهد (گریسلی ،بوکارنا .)2162 ،از

روانشناختی ارایه دادند و بیان کردند توانمندسازی

دهه  81ایالدی تاکنون توانمندسازی عمدتاً به عنوان

ساختاری از طریق تاثیر بر توانمندسازی روانشناختی

افهوای روانشناختی و انگیزشی اورد بررسی قرار

انجر به بروز رفتارهای اثبت اانند رضایت شللی،

گرفته است  .این رویکرد اتمرکز بر اطالعه فرد است

تعهد سازاانی ،اعتماد و کاه

فرسودگی شللی

و از این رو سطحی خرد دارد .اسپریتزر ()6881

ایشود  .ژانگ و بارتول ( )2161نیز توانمندسازی

توانمندسازی را نوعی انگیزش درونی افراد جهت

روانی را به عنوان اتلیر واسطه در رایطه اتلیر رهبری

تعریف ایکند .از این انظر نیاز به قدرت

توانمندساز با اتلیرهای انگیزش درونی و فرایند

افراد زاانی برآورده ایشود که آنها باور داشته باشند

درگیری خالق اورد اطالعه قرار دادند .در این رویکرد

آاده ،افراد و اوقعیتها اواجه

جدید توانمندسازی ساختاری و زیر اؤلفههای آن ،به

شوند و زاانی این نیاز برآورده نمی شود که افراد به

عنوان یکی از عواال اؤثر بر توانمندسازی روانشناختی

این باور برسند در اواجه با خواستههای اجتماعی و

اطرح ایشوند که در نهایت انجر به بروز رفتارهای

فیزیکی احی ناتوان هستند .توااس و ولتهوز ()6888

اثبت در کارکنان ایشود .کاسی و همکاران ( )2161از

توانمندسازی را انگیزش درونی فرد که نتیجه باورها و

تئوری اجتماعی انتقادی برای تبیین رابطه توانمندسازی

تجارب بدست آاده از نقشهای کاری است ،تعریف

روانشناختی و ساختاری استفاده کردند  .اطالعه ایترک

ایکنند .در دهه  81ایالدی و همزاان با توجه احققان

و ورگان ( )2162رابطه ی توانمندسازی ساختاری و

بر توانمندسازی روانشناختی ،جریان جدید دیگری هم

روانشناختی را در چهارچوب تئوری تبادل اجتماعی

شکل گرفت که توانمندسازی روانشناختی را در سطح

بررسی ایکنند .در این اطالعات توانمندسازی به اثابه

تیمی اورد اطالعه قرار داد .اسپریتزر ( )6881در همین

سیگنال و عالاتی از سوی سازاان به کارکنان است

زاینه بیان کرد اگر تیمها به انابع تیمهای دیگر

ابنی بر اینکه سازاان در انجام دادن وظایف ،ااای

دسترسی داشته باشند توانمندسازی روانشناختی

کارکنان است و اعتماد دارد که اشارکت انها باعث

باالتری دارند .برپیت و بیگونس ( )6881نیز از اولین

انتفاع بیشتر سازاان ایشود و کارکنان نیز در ازای

پووهشگرانی بودند که در این زاینه اطالعه کردند .انها

دریافت این توجه ،اعتماد بیشتری به سازاان کرده و بر

در اطالعه خود به بررسی رابطه رفتارهای توانمندساز

تالش خود ایافزایند .کاسی و همکاران ( )2161از

رهبر با نواوری تیم پرداختند .در این دسته اطالعات

چهارچوب تئوری اجتماعی انتقادی برای ازاون این

عمدتا اتلیرهایی چون اندازه تیم ،تفاوتهای فردی

فرض استفاده کرد که توانمندسازی ساختاری و تئوری

(سن -جنسیت) تیمها و عضویت در تیم در بروز

اجتماعی انتقادی ارتباط اثبت با توانمندسازی

توانمندسازی اطالعه ایشوند .اتیو و همکاران ()2111

روانشناختی دارند .او ادعا ایکند تحقق و وجود

هم بیان کردند همکاری بین تیمی اوجب بهبود

توانمندسازی ساختاری و توانمندسازی تئوری

ااساس توانمندی ایشود .همچنین در اطالعات

اجتماعی و توانمندسازی روانی تاثیر اثبتی بر رضایت

جدیدتر از ادلهای ادغاای نیز استفاده ایشود و

شللی دارند.

تحقق اهدا

ایتوانند با اوادث پی

توانمندسازی روانی به عنوان یک اتلیر واسطه یا

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ایکند و در قبال این تفویض قدرت از کارکنان

( )2118ادلی ادغاای از توانمندسازی ساختاری و
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در زاینه شناخت ابعاد توانمندسازی روانشناختی،

ااساس و تجربه شوند ولی تاثیر اشترک آنها انجر به

ارزشمند وجود دارد که ابنای

توانمندسازی روانی ایشود (کویینس و همکاران،

اطالعات پس از خود قرار گرفته اند از جمله اطالعه

 .)2161اسپریتزر ( )6881بر ابنای کار توااس و

توااس و ولتهوز ( )6881که ابعاد توانمندسازی را با

ولتهوز ( )6881یک اقیاس 2بعدی برای توانمندسازی

تأکید بر توانمندسازی روانشناختی شاال چهار اؤلفه

روانشناختی ارائه داده است .او در اطالعه خود بعد

تأثیر گذاری ،داشتن اق انتخاب ،شایستگی و

"انتخاب" را با بعد" اق تعیین سرنوشت/خوداختاری"

ارگنلی

جایگزین کرده است .بنابراین او توانمندسازی

(،)2166کوینانز و همکاران ( ،)2161نیز از همین

روانشناختی را شاال چهار بعد ایداند :اعناداری,

چهارچوب برای اطالعه توانمندسازی استفاده کرده اند.

شایستگی ،اق تعیین سرنوشت و تاثیر گذاری .در

اعناداری اشاره به وجود تناسب بین الزااات کار با

تعریفی اشابه گفته شده که توانمندسازی روانشناختی

;2161

از طریق تشویق و ترغیب افراد سازاانی به اعنادار

صفری ،رستگار ،جهرای .)2161 ،به عبارتی اعناداری

بودن شلل ،تایید تواناییهای آنها برای انجام وظیفه و

با

دادن اق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت و تاثیر بر

ارزشها و باورهای فرد است (بیتمیس ،ارگنلی.)2166 ،

خروجی نهایی کار ،احقق ایشود (بونیاریت،

اعناداری اشاره به ایزان تطابق آراانها و ایده الهای

چوافوپارت ،ارین .)2161 ،عبد غنی و همکاران

;2162

( ،)2118ژانگ و بارتول ( ،)2161استندر و روثمن

صفری و همکاران;  .)2161انتخاب ،اشاره به درجه ی

( ،)2161جو و شیم ( ،)2161چونگ و وونگ و الئو

آزادی فرد در انجام وظایف دارد و انظور از شایستگی

( ،)2166سیبرت ،وانگ و کورت رایت ( ،)2166عالاه

ااساس درونی افراد ابنی بر توانا بودن در انجام

و همکاران ( ،)2162امید ،نوردین ،عدنان و سیران

;2161

( ،)2161جوز ( ،)2162دهقانی و همکاران ( )2162نیز

صفری و همکاران; .)2161ااساس شایستگی یعنی

از

اطالعه

باور افراد به تواناییهای درونی خود برای انجام کارا

توانمندسازی استفاده کرده اند .راندولو

(بیتمیس ،ارگنلی )2166 ،و ااهرانه وظایف (فلورر،

توانمندسازی ساختاری را شاال سه بعد استقالل،

 .)2162عنصر کلیدی شایستگی افهوم خودکارایی

تسهیم اطالعات و پاسخگویی تیمی ایدانند و انظور

است (فلورر .)2162 ،خودکارایی باعث بروز ابتکار،

و

چندین پووه

اعناداری

بیان

کرده

اند

.بیتمیز

و

ارزشهای فردی دارد (کوینونس ،بروک ،وایت،
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وجود هماهنگی و هاراونی بین الزااات یک نق

شخصی با اهدا

کاری اوجود دارد (فلورر،

درست وظیفه است (کویینس و همکاران،

پشتکار و تالش بیشتر در اواجه با شرای

چهارچوبی

اشابه

اسپریتزر

برای

()6881

از بعد استقالل انجام اقداااتی چون تبیین نق

دشوار

اسئولیت افراد ،وجود ارتباطات باز و روان بین اعضا،

ایشود.تاثیرگذاری هم باورافراد است ابنی بر اینکه با

دوباره کاریها و  ...است.

رفتارهای خود ایتوانند در احی

استاندارد سازی برای کاه

کاری ،تلییر ایجاد

بعد پاسخگویی تیمی استلزم اقداااتی چون کار تیمی،

کنند و باعث تفاوت شوند (کویینس و همکاران،

تشویق آاوزش ،تشویق تصمیم گیری گروهی بین

 .)2161تاثیرگذاری به درجه ای که فرد ااساس

اعضا ،نیازسنجی خواستههای اشتریان و طوفان الزی

ایکند که بر نتایج عملیاتی ،ادیریتی (فلورر)2162 ،

است و بعد تسهیم اطالعات شاال اقداااتی راجع به

و استراتویک شللی (بیتمیس ،ارگنلی )2166 ،تاثیر

در دسترس کردن اطالعات برای اعضا ایباشد .انون

گذار باشد ،اطالق ایشود.اگرچه هر کدام از ابعاد

( )2116از یک رویکرد ادغاای برای تعریف

توانمندسازی روانشناختی ایتوانند به طور اجزا

او

توانمندسازی

روانشناختی

استفاده

ایکند
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توانمندسازی روانی را اسی از درونی سازی هد ،
شایستگی ادراکی و کنترل درک شده تعریف ایکند.
انظور او از درونی سازی هد

تفویض اختیار و برای سنج
روانشناختی

چهار

بعد

توانمندسازی

اعناداری،

شایستگی،

این است که کارکنان

خوداختاری و اثرگذاری را اعرفی کردند .همچنین در

سازاان عجین شوند که خود را با

اطالعه دیگری که به بررسی اطالعات ارزشمند اوزه

سازاان تعیین هویت کنند .شایستگی ادراکی شاال

توانمندسازی پرداخته شده بود بیان شده که برایند

داشتن اسی از خودکارایی است به گونه ای که

اطالعات

توانمندسازی

کارکنان بر تواناییها و ظرفیتهای درونی خود برای انجام

روانشناختی شاال پنج بعد ااساس شایستگی،

وظایف کاری یقین داشته باشند و کنترل ادراکی هم در

تاثیرگذاری،

انتخاب/استقالل،

تعریف او اشاره به داشتن اختیار و آزادی در اتخاذ

اعتماد/اعتماد به نفس است (توایدی ،جباری.)2162 ،

تصمیمات اوزه کاری دارد .در این رویکرد تمرکز بر

در زاینه شناسایی عواال اوثر الهم ( )2112دان ،

االت روانشناسی کارکنان است و توانمندسازی به

ارتباطات ،اعتماد و پاداش را عواال اوثر بر

ااساس خودکارآادی در سازاان

توانمندسازی ایداند .ییم ( )2111دو عاال انابع

تعریف ایشود که از طریق شناسایی و پیاده سازی

اطالعاتی الزم برای عملکرد /بازخورد و نظام پاداش را

آنچنان با هد

عنوان فرایند افزای

شرایطی که اوجب کاه

فاصله قدرت ،اذ

اختلف

نشان

ارزشمندی،

ایدهد
اق

بر توانمندسازی کارکنان اوثر ایداند .او خاطرنشان

ااصل ایشود (انون .)2116 ،نوان و همکاران

ایشود.

( )2161نیز از چهارچوب راندولو

پاداش نتیجه گرا ،بیشتر اوجب توانمندسازی

( )6881استفاده

همچنین بازخورد از اشتری نسبت به بازخورد از

کرده اند .صفری و همکاران ( )2161به ابعاد

سرپرست اوثرتر است .عبد غنی ،رجا اسین و

توانمندسازی اسپریتزر ،بعد دیگری اضافه کردند و

جاسو

( )2118در اطالعه ای که به انظور شناسایی

توانمندسازی را شاال پنج اولفه اعناداری ،شایستگی،

عواال تاثیر گذار بر توانمندسازی انجام دادند بیان

تاثیرگذاری ،خوداختاری و اعتماد در نظر گرفتند که

کردند که اتلیرهای اعتماد ،دسترسی به انابع و

در تعریف انها اعتماد اشاره به وجود اس اانیت

اطالعات ،امایت سازاانی ،برخورداری از فرصت

کار دارد .در تحقیقی دیگرابعاد

رشد و یادگیری بر توانمندسازی تاثیر اثبت و اعنادار

توانمندسازی توسعه شخصی ،اعناداری ،خوداختاری،

دارند .طبق اطالعه الینگر و همکاران ( )2161سه عاال

ابتکار عمل ،تاثیرگذاری و شایستگی اعرفی شده است

هدایتگری ادیریت ،آاوزش و ارتباطات درونی اثر

(اکسل ،سرینکان ،کیزیلوگلو ،اکسوی .)2161 ،الهیاری،

استقیم و اثبتی بر توانمندسازی کارکنان دارد .بدین

ابعاد

افهوم که هر چه ادیریت سازاان ،هدایتگرتر باشد و

توانمندسازی را اعناداری ،تاثیرگذاری ،خوداختاری،

بسترهای آاوزش کارکنان را بهتر فراهم کند و

اشارکت و شایستگی تعریف کردند  .چو و فاران

ارتباطات درونی سازاانی قوی تر باشند،کارکنان

( )2161نیز در اطالعه خود یک ادل ادغاای از

توانمندتر خواهند شد (الینگر ،کلر و باس .)2161 ،در

توانمندسازی که هم توانمندسازی ساختاری و هم

اطالعه ارزشمند دیگری اقدااات ادیریتی در خصوص

توانمندسازی روانشناختی را شاال ایشود اعرفی

عملکرد باال ،امایتهای اجتماعی – سیاسی ،رهبری و

توانمندسازی ساختاری سه

ویوگیهای طراای کار ،تحت عنوان عواال زاینه ای

بعد ،تصمیم گیری اشارکتی ،بازخورد عملکرد و

و خود ارزیابی اثبت ،سراایه انسانی و جنسیت تحت

شخصی در احی

شهبازی،

ایرکمالی

کردند .آنها برای ستج

و

خرازی

()2166

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازاان رسمی و ایجاد بستر اناسب جریان اطالعات

ایکند که نظام پاداش فرایندگرا در اقایسه با نظام
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عواال فردی به عنوان عواال تاثیر گذار بر

توانمندسازی روانشناختی کارکنان اؤثر ایداند و

توانمندسازی اعرفی شده اند .اقدااات ادیریتی برای

احققان دیگری عدالت در پاداش ،ویوگیهای شلل و

عملکرد باال یعنی اجموعه اقدااات ادیریتی که انجر

رهبری تحولی را سه عاال اوثر بر توانمندسازی

به بهترین عملکرد ارایه شده توس کارکنان ایشود و

اعرفی کردند (سوک ،کیم ،لی .) 2162 ،فالرر ()2162

اقداااتی چون شاال تسهیم اطالعات ،ارایه پاداش و

در اطالعه ارزشمندی که به بررسی اتلیرهای تأثیرگذار

آاوزش را شاال ایشود .امایتهای اجتماعی –

بر توانمندسازی روانشناختی پرداخته است ،سه دسته

سیاسی شاال دسترسی کارکنان به انابع ،جو سازانی

اتلیر ارتباطات تیمی ،شایستگیهای تیمی و برگزاری

اثبت ،امایت همکاران و وجود تبادالت اجتماعی

جلسات را شناسایی کرد .طبق نتایج پووه

وی ،هر

است .رهبری شاال وجود رهبری کاریزااتیک و

چه ارتباطات تیمی بیشتری بین کارکنان باشد وکارکنان

اشارکتی و اعتماد به کارکنان و وجود تبادالت رهبر-

از شایستگیهای بهتری برخوردار باشند و جلسات

پیرو است .انظور از ویوگیهای طراای کار ،غنی

بیشتری بین اعضا و ادیران برگزار شود ،کارکنان در

سازی شللی ،تبیین نق  ،ارایه بازخورد و ویوگیهای

طول انجام پروژهها توانمندتر هستند .همچنین در

کار است (سیبرت و همکاران .)2166 ،آورام و

اطالعات انجام شده در داخل کشور ،اسالای ،نوروزی

پریسکو ( )2166چهار عاال دسترسی به اطالعات،

و بدیعی ( )6181و کولیوند ،زراعتی و زکی پور

کاری و فرصتهای توسعه

( )6181در اطالعات اجزایی به بررسی تاثیر

بر توانمندسازی کارکنان رااؤثر ایدانند .پیترز و

آاوزشهای ضمن خدات بر توانمندسازی کارکنان

همکاران ( )2161به بررسی تاثیر سبک رهبری تحولی

پرداختند و نتایج اطالعات آنها ااکی از اؤثر بودن این

و ابادله ای بر توانمندسازی کردند و نتیجه گرفتند

نوع آاوزش بر توانمندسازی کارکنان بوده است .بدین

زاانی که توانمندسازی در سطح

اعنی که هر چه سازاان از آاوزشهای ضمن خدات

باالیی باشد ایتواند انجر به بروز رفتارهای نواورانه

بیشتری برخوردار باشد ،اؤلفههای توانمندسازی

شود و رهبری ابادله ای با وجود سطح توانمندسازی

روانشناختی در سطح باالتری قرار ایگیرند .همچنین

باال رابطه انفی با بروز رفتارهای نواورانه دارد .گرتانی

احمد داودی و اسینی ( )6182با اطالعه بر روی

( )2166بیان کرد پاداش بر ابنای عملکرد ،غنی سازی

دبیران هنرستانهای شهرستان ساوه بیان کردند رهبری

شلل و ادیریت اشارکتی رابطه اثبت و اعناداری با

بر توانمندسازی ادیران نق

اؤثری دارد .اطالعه

توانمندسازی دارند .همچنین در اطالعه ارزشمند

فتحی ،جوانک و طاهری ( )6181نیز ااکی از تاثیر

دیگری که به بررسی عواال اوثر بر توانمندسازی

رهبری بر توانمندسازی بوده است .بردبار و آقایی

کارکنان پرداختند با اطالعه روی  11تن از کارکنان بیان

خودارزیابی

وجود انابع ،امایت احی

رهبری تحولی فق

کردند که استقالل ،ساختار کار ،روشن بودن اهدا

از

( )6181نیز در اطالعه ای با عنوان نق
در پی

بینی توانمندسازی و تعهدسازاانی و با بررسی

عواال بسیار تاثیرگذار در ااساس توانمندسازی بین

 221نفر از کارکنان نتیجه گرفتند خودارزیابی اثبت با

کارکنان است (اختاریان ،احمودی .)2166 ،بهروزی و

توانمندسازی رابطه اثبت و اعنادار دارد.

همکاران ( )2162سه اتلیر خالقیت و نوآوری،
خودکنترلی و اسئولیت پذیری را اوثر بر توانمندسازی
ایدانند .الئو ( )2162چهار عاال اعتماد سازاانی،
آاوزش ،تسهیم دان

و رهبری امایتی را در ایجاد
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جدول  :6عواال اوثر بر توانمندسازی ،استخراج شده از ادبیات اوضوع
زاچاراتوس و همکاران ( ،)2111الینگر و همکاران ( ،)2161سیبرت و همکاران

کفایت آاوزش

( ،)2166الئو ( ،)2162بارترام و همکاران ( ،)2162اسالای و همکاران (،)6186
کولیوند،زراعتی و زکی پور ()6181
تسهیم دان

و اطالعات /ارتباطات

باون و الور ( ،)6881الهم ( ،)2112زاچاراتوس و همکاران ( ،)2111الینگر و
همکاران ( ،)2161سیبرت و همکاران ( ،)2166بکتاس و سهرابی فرد ( ،)2161الئو
( ،)2162بارترام و همکاران ()2162
اسپیرتزر ( ،)6881باون و الولر ( ،)6881الهم ( ،)2112ییم (،،)2111سیبرت و

تشویق و پاداش

همکاران ( ،،)2166بکتاس و سهرابی فرد (،)2161
اعتماد به همکاران و سرپرست

باون و الولر ( ،)6881الهم (،)2112عبد غنی و همکاران ( ،)2118سیبرت و
همکاران ( ،)2166بکتاس و سهرابی فرد ( ،)2161الئو ()2162

توانمندسازی ساختاری و سازاانی

گروین و افات (،)6881اسمیت و همکاران ( ،)2161چو و فاران ( ،)2161کاسی
و همکاران ( ،)2161یون سان و همکاران ( ،)2162داهینتن و همکاران (،)2162

استقالل و اعتماد به نفس)

سیبرت و همکاران ( ،)2166گرتانی ()2166

غنی سازی شللی

سیبرت و همکاران ()2166

وضوح و تبیین نق

ییم ( ،)2111سیبرت و همکاران ( ،)2166چو و فاران (،)2161

بازخورد در وظیفه

ژانگ و بارول (،)2161

اعناداری شلل

اختاریان و احمدی ()2166

روشن بودن اهدا

هون و رنزوولد ( ،)2111سیبرت و همکاران ( ،)2166بردبار و آقایی

خودارزیابی اثبت (نیاز به اوفقیت و قدرت)

(،)6181ارگنلی و همکاران ( ،)2111السچینگر و همکاران ()2162

سراایه روانشناختی/انسانی

هاگز و همکاران ()2111

این پووه

با اطالعه ادبیات نظری ،نه عاال اوثر

بر توانمندسازی روانشناختی را شناسایی کرده است که
شاال توانمندسازی ساختاری ،رهبری توانمندساز،
آاوزش ،تسهیم اطالعات ،پاداش ،ویوگیهای شللی،
اعتماد ،سراایه روانشناختی و خودارزیابی اثبت است
و بر ابنای آن فرضیات ذیل تدوین گردیدند.
فرضیه یک :توانمندسازی ساختاری تاثیر اعناداری
بر توانمندسازی روانشناختی دارد.
فرضیه دو :سراایه روانشناختی تاثیر اعناداری بر
توانمندسازی روانشناختی دارد.

فرضیه پنج :اعتماد تاثیر اعناداری بر توانمندسازی
روانشناختی دارد.
فرضیه

ش :

آاوزش

تاثیر

اعناداری

بر

توانمندسازی روانشناختی دارد.
فرضیه

هفت:

پاداش

تاثیر

اعناداری

بر

توانمندسازی روانشناختی دارد.
فرضیه هشت :تسهیم اطالعات تاثیر اعناداری بر
توانمندسازی روانشناختی دارد.
فرضیه نه :ویوگیهای شللی تاثیر اعناداری بر
توانمندسازی روانشناختی دارد.

فرضیه سه :خودارزیابی اثبت تاثیر اعناداری بر
توانمندسازی روانشناختی دارد.
فرضیه چهار :رهبری توانمندساز تاثیر اعناداری بر
توانمندسازی روانشناختی دارد.

روش شناسی تحقیق
از آنجایی که این اطالعه به بررسی وضع اوجود
ایپردازد و به انظور ال یکی از اسائل شرکت برق

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رهبری توانمندساز (بهبود اشارکت ،اعناداری،

ژانگ و بارتول ()2161
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انطقه ای خراسان انجام شده است ،پووهشی توصیفی

السچینگر و همکاران ( )2116برای سنج

پیمایشی و کاربردی احسوب ایشود .از اطالعات

توانمندسازی ساختاری ،پرسشنااه لوتانز و همکاران

استفاده

سراایه روانشناختی ،پرسشنااه

کتابخانه ای برای تکمیل ابانی نظری پووه

( )2111برای سنج

شده است و دادهها در یک اقطع زاانی خاص گرد

جادج و ایرز ( )2166برای سنج

آوری شده اند .از نظر نوع دادهها نیز پووهشی کمی

پرسشنااه ژانگ و بارتول ( )2161برای سنج

است .در این پووه

خودارزیابی اثبت،
رهبری
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وااد تحلیل فرد است و به دلیل

توانمندساز ،پرسشنااه الهم و همکاران ( )2112برای

اینکه توانمندسازی برای کارکنان رده کارشناسی

سنج

اعتماد ,پاداش و تسهیم اطالعات و برقراری

اهمیت بیشتری اییابد ،لذا کارکنان رده کارشناسی

ارتباطات ،پرسشنااه براس ( )6816برای سنج

شرکت برق انطقهای خراسان واقع در اشهد به عنوان

ویوگیهای شللی ،پرسشنااه الینگر و همکاران

جااعه آااری در نظر گرفته شده است که تعداد این

( )2161برای سنج

آاوزش استفاده گردید .روش

افراد اطابق فهرست کارکنان ارائه شده از سوی

عمده برای احاسبه پایایی ابزار تحقیق ،آلفای کرونباخ

اعاونت انابع انسانی شرکت برق انطقهای خراسان،

است که به انظور احاسبه هماهنگی درونی ابزار

 611نفر ایباشد و به دلیل اینکه جااعه آااری احدود

اندازهگیری از جمله پرسشنااههایی که خصیصههای

بوده است از فراول کوکران برای اشخص شدن تعداد

اختلفی را ایسنجند ،به کار ایرود (سراد و

نمونه کافی ،استفاده شده است (سراد و همکاران،

همکاران .)6111 ،ضرب آلفای کرونباخ عددی بین

 .)6111اگر پووهشگر نتواند به برآوردی برای  Pدست

صفر و یک است .اقادیر آلفای کمتر از  1/1نشان

یابد ،ایتواند آن را اعادل  % 11گرفته و احاسبات را

دهنده پایایی ضعیف است ،آلفای بین  1/1تا  1/1نشان

انجام دهد .در این صورت تعداد نمونه بدست آاده

دهنده آلفای نسبتا خوب و آلفای باالتر از  1/1نشان از

ایزان اداکثر خواهد بود (آذر و اؤانی .)6111 ،در

پایایی خوب ابزار دارد (سکاران .)6111 ،بعد از توزیع

ااضر ،ایزان  Pاعادل  % 11و دقت برآورد

 21عدد از پرسشنااهها ،به عنوان نمونه اولیه ،اقدار

اعادل % 1در نظر گرفته شده است .از آنجایی که تعداد

آلفای کرونباخ برای پرسشنااه سنج

توانمندسازی با

کل جااعه شاال  611کاراند بوده اند ،تعداد نمونه

در نظر گرفتن کلیه  62گویه پرسشنااه احاسبه گردید

احاسبه شده به ایزان  661نفر بوده است.

که ایزان آن برابر با  81,1بود .همچنین ایزان الفای

پووه

کرونباخ برای 12گویه ی سنج

عواال اوثر بر

توانمندسازی برابر  81,8ایباشد که نشان از پایایی
باالی ابزار تحقیق دارد .برای بررسی اعتبار ابزار اورد
با توجه به اینکه سازاان ازبور دارای  1اعاونت

استفاده از اعتبار احتوی ،صوری و اعتبار سازه استفاده

ایباشد از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است.

از آنجایی که از

شده است .در این پووه

اطالعات جمعیت شناختی،

پرسشنااههای اعتبر که در اطالعات اختلف اورد

وضعیت اوجود توانمندسازی و

اسنتاد قرار گرفته استفاده گردیده ،بنابراین دارای اعتبار

گویههای بررسی عواال اوثر بر توانمندسازی ایباشد.

احتوا ایباشد.همچنین برای اداقل کردن اشکالت

پرسشنااه اسپیرتزر و همکاران ( )6881برای سنج

ناشی از ترجمه پرسشنااه از انگلیسی به فارسی و برای

توانمندسازی روانشناختی ،اورد استفاده قرار گرفت و

تأیید اعتبار صوری ،از نظرات سه تن از اساتید

عواال اوثر شناسایی شده ،از پرسشنااه

دانشکده ادیریت دانشگاه فردوسی اشهد نظرخواهی

پرسشنااه شاال سه بخ
گویههای سنج

در سنج
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و نظرات آنها در اصالح پرسشنااه ادنظر قرار گرفته

جدول  :2بارهای عاالی گویههای تحقیق برای سنج
توانمندسازی

است .جهت تایید اعتبار سازه از تکنینک تحلیل عاالی
استفاده گردیده است  .از نرم افزارهای  SPSSو

اتلیر

بارعاالی

 LISRELدر تحلیل دادهها استفاده شده است .برای بررسی

M1

1,11

M2

1,11

M3

آزاون Tتک نمونه ای (استقل) به کار گرفته شده است.

1,12

C1

همچنین از آزاون فریدان برای اولویت بندی اولفههای

1,11

C2

1,11

توانمندسازی استفاده شده است .برای شناسایی ساختار

C3

1,11

از روش تحلیل اسیر استفاده گردیده است .روش

SD1

1,12

تحلیل اسیر احقق را قادر ایکند تا آثار استقیم و آثار

SD2

1,11

SD3

1,12

I1

1,12

I2

1,11

I3

1,11

وضعیت اوجود شاخصهای توانمندسازی انابع انسانی،

غیر استقیم اتلیرها و نیز اثر نهایی اتلیرهای استقل را
بر اتلیر وابسته را نشان دهد.
یافتههای پژوهش
بارهای عاالی برای گویههای توانمندسازی روانشناختی از

اولفههای توانمندسازی استفاده شده است .سطح اعناداری

عدد  1,1باالتر هستند ،لذا این گویهها بسیار اعنی دار تلقی

صفر نشان از رد شدن فرض صفر دارد و بدین افهوم

ایشوند.

است که بین اولفههای توانمندسازی نفاوت اعناداری
شاخصهای

وجود دارد که طبق آزاون ،ااساس اعناداری با ایانگین

برای

بررسی

وضعیت

اوجود

توانمندسازی انابع انسانی آزاون  Tتک نمونه ای (استقل)

 6,11دارای بهترین وضعیت و ااساس استقالل و

به کار گرفته شده است .نتایج آزاون نشان داد که به ااتمال

خوداختاری با ایانگین  2,82بدترین وضعیت را

 81درصد نمره توانمندسازی در احدوده  2,12و 1,68

داشته است.

ایباشد و این بدان افهوم است که وضعیت شرکت از
انظر توانمندسازی در اد اتوس قرار ایگیرد.

جدول  :2نتایج آزاون فریدان
تعداد

621

درجه ازادی

1

خی دو

11,11

سطح اعناداری

1,11

جدول  :1آزاون تی تک نمونه ای استقل
= 1ارزش اورد آزاون
فاصله اطمینان  81درصد
آااره تی درجه آزادی سطح اعناداری
توانمندسازی روانشناختی 1,261

668

.1,128

اختال

ایانگین

1,168

اد پایین
-1,6111

اد باال
1,6811

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

همانطور که در جدول شماره دو االاظه ایشود تمام

همچنین از آزاون فریدان برای اولویت بندی
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جدول  :1توصیف اولفههای توانمندسازی روانشناختی
رتبه

ایانگین

انحرا استاندارد

رتبه ایانگینها (آزاون فریدان)

ااساس اعناداری

6

2,22

1,81

6,11

ااساس شایستگی

1

1,18

2,26

2,11

ااساس خوداختاری

2

1,11

1,82

2,82

ااساس تاثیرگذاری

2

2,81

1,88

2,12

همچنین تجزیه و تحلیلهای دقیقتر با توجه به

بر ابنای نتایج اولیه از تحلیل عاالی از  12گویه

جنسیت و ادرک تحصیلی و سابقه خدات و اعاونت

پرسشنااه ،سواالت  16 ،16 ،18 ،11 ،28که بار عاالی

اربوطه در جدول شماره ش  ،به تفکیک آورده شده

کمتر از  1,1داشتند اذ

شدند و سواالت اجدداً اورد

است.

تحلیل عاالی قرار گرفتند .برای تعیین تعداد عواال از

قبل از انجام تحلیل عاالی باید از کفایت نمونه اطمئن

شاخص کیسر استفاده شده است .طبق این االک ،فق
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شد KMO .برابر  1,12احاسبه گردید .این شاخص تحلیل

عواالی اورد پذیرش قرار ایگیرند که اقدار ویوه آنها

عاالی را در سطح اناسب اجاز ایداند .تست کرویت

بزرگتر از یک باشد .جدول شماره هشت ،بارهای عاالی

بارتلت نیز با درجه آزادی  86و اعنی داری ( )1,11و با

اتلیرها را نشان ایدهد که از انجایی که بارهای عاالی

اقدار  6161/211است و نشان ایدهد که تحلیل عاالی

همه اتلیرها از اقدار  6بیشتر ایباشد اعتبار عاالها
اورد تایید است.

برای شناسایی ساختار اناسب است.

جدول  :1وضعیت توانمندسازی روانشناختی به تفکیک جنسیت ،سن ،ادرک تحصیلی و اعاونت اوبوطه
متغیر
جنسیت

سن

ادرک

اعاونت

معناداری

شایستگی

استقالل

تاثیرگذاری

توانمندسازی روانشناختی

مولفه ها
ارد

2,66

1,21

2,12

2,11

2,16

زن

2,21

2,61

1,21

2,21

1,11

21-11

2,12

2,11

1,18

2,12

1,11

16-21

2,61

1,82

2,86

2,11

2,86

26-11

6,18

2,22

2,11

2,16

2,18

16-11

6,8

2,11

2,1

2,11

2,82

دیپلم

2,16

2,61

1,21

1,21

1,11

کارشناسی

2,11

2,61

1,61

1,21

1,22

کارشناسی ارشد

6,81

1,26

2,11

2,22

2,11

دکترا

1,11

2,616

1,11

1,11

2,11

االی و پشتیبانی

2,21

2,11

1,21

1,11

1,21

انابع انسانی

2,21

2,22

2,81

2,11

1,11

طرح و توسعه

2,61

2,11

2,12

2,22

2,12

برنااه ریزی

2,18

1,12

2,12

2,11

2,11

بهره برداری

2,11

1,11

1,21

2,81

1,11
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جدول  :1آزاون  KMOو بارتلت
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

.740
1610.453
91
.000

جدول  :1نتایج ااصل از تحلیل عاالی تاییدی
ارزش ویژه

درصد واریانس

عامل

عاال  6آاوزش

2,11

18,12

61،62،61

عاال  2تسهیم اطالعات

1,61

21,11

61،61،61،68،21،26،22

عاال  1اعتماد

2/62

11,62

21،21،21،21

عاال  2پاداش

6,11

16,82

21،22

عاال  1رهبری توانمندساز

1,28

12,68

28،11،16،12،11،12،11،11،11،11

عاال  1خودارزیابی اثبت

1,21

12,18

18،21،26،22،21،22،21،21،21،21

1,12

11,26

12،11،12،11،11،11،11،18،11،16،12،11،12،11،،11،11،11

عاال  1توانمندسازی ساختاری

1,22

22,81

عاال  8ویوگیهای شللی

2,11

11,61

عاال 1

شرح عامل

سراایه روانشناختی

11،16،12،11،12،11،11،11،11،18،11,،12،12،11
11،11،11،11،11،81،86،82،81،82،81،81،81

بحث و نتیجه گیری

استفاده گردیده است .روش تحلیل اسیر احقق را قادر

طبق نتایج به دست آاده از تحلیل اسیر،

ایکند تا آثار استقیم و آثار غیر استقیم اتلیرها و نیز

توانمندسازی ساختاری بر توانمندسازی روانشناختی

اثر نهایی اتلیرهای استقل را بر اتلیر وابسته را نشان

تاثیر دارد .نتایج این اطالعه با نتایج اطالعات اسمیت و

دهد.در این تحلیل  8اتلیر به عنوان اتلیرهای استقل

همکاران ( ،)2161چو و فاران ( ،)2161کاسی و

و توانمندسازی روانشناختی به عنوان اتلیر وابسته در

همکاران ( ،)2161یون سان و همکاران (،)2162

نظر گرفته ایشود .عدد به دست آاده برای رواب بین

داهینتن و همکاران ( )2162اطابقت دارد .در این

اتلیرها (شکل شماره یک) ،نشان ایدهد همه عواال

پووه

توانمندسازی

به جز اتلیر پاداش رابطه اعناداری با اتلیر

روانشناختی توس

توانمندسازی روانشناختی دارند .به عبارتی اقدار آااره

است .رهبری توانمندساز نیز بر توانمندسازی

به دست آاده از  6,81بیشتر است و نشان ایدهد این

روانشناختی تاثیر دارد .این نتیجه با نتایج اطالعه ژانگ

فرضیات در سطح اطمینان  1,81اورد قبول واقع

و بارتول ( )2161اطابقت دارد  .در این پووه

1,11

ایشوند .همچنین عدد به دست آاده برای رابطه بین

درصد تلییرات توانمندسازی روانشناختی توس

اتلیر پاداش و توانمندسازی  6,11ایباشد بنابراین

رهبری توانمندساز قابل تبیین است .آاوزش نیز

ایتوان گفت فرضیه شماره  1در سطح اطمینان 1,81

سواین عاال اوثر بر توانمندسازی روانشناختی است .

اعنادار است.

این نتیجه با اطالعات زاچاراتوس و همکاران (،)2111

1,11

درصد

تلییرات

توانمندسازی ساختاری قابل تبیین

الینگر و همکاران ( ،)2161سیبرت و همکاران
( ،)2166الئو ( ،)2162بارترام و همکاران ()2162
اطابقت دارد و در پووه

ااضر ایزان این تاثیر 1,12

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

برای شناسایی ساختار از روش تحلیل اسیر

سواالت پرسشنامه
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شکل :6
درصد بوده است .چهاراین عاال تاثیر گذار تسهیم

عاال اهم شناسایی شده است که اطابق با اطالعات

اطالعات بوده است و این نتیجه با اطالعات

سیبرت و همکاران ( ،)2166اختاریان و احمدی

زاچاراتوس و همکاران ( ،)2111الینگر و همکاران

( ،)2166سوک ایو و همکاران ( )2162است .اعتماد

( ،)2161سیبرت و همکاران ( ،)2166بکتاس و

نیز بر ایزان توانمندسازی روانشناختی تاثیر دارد و این

سهرابی فرد ( ،)2161الئو ( ،)2162بارترام و همکاران

اطابق با نتایج اطالعات عبد غنی و همکاران (،)2118

( )2162همسویی دارد .ایزان این تاثیر در پووه

سیبرت و همکاران ( ،)2166بکتاس و سهرابی فرد

ااضر  1,12اندازه گیری شده است .عاال اهم بعدی

( ،)2161الئو ( )2162ایباشد .سراایه روانشناختی نیز

اتلیر پاداش با ایزان تاثیر  1,16درصد ایباشد و این

بر توانمندسازی روانشناختی تاثیر داشته است و 1,11

نتیجه با اطالعات ییم (،،)2111سیبرت و همکاران

درصد تلییرات آن را توجیه ایکند و این همسو با

( ،،)2166بکتاس و سهرابی فرد ( )2161همسو

نتیجه اطالعه هاگز و همکاران ( )2111است .آخرین

ایباشد  .ویوگیهای شللی با ایزان تاثیر  1,22نیز

عاال تاثیر گذار که بین نه عاال اورد بررسی کمترین
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تاثیر را بر توانمندسازی روانشناختی داشته است اتلیر

منابع و ماخذ

خودارزیابی اثبت است که  1,21درصد تلییرات را

اسالای .ی ،نوروزی .ط ،بدیعی .ح" ،بررسی تاثیر

تبیین ایکند و این نتیجه همسو با اطالعه بردبار و

آاوزشهای ضمن خدات در توانمندسازی کارکنان

آقایی (،)6181ارگنلی و همکاران ( ،)2111السچینگر و

دانشگاه ازاد اسالای ".1)2( ،6181 ،

همکاران ( )2162است .بنابراین طبق نتایج به دست

بردبار.

 ،آقایی .م" ،نق

خودارزیابی در پی

بینی

آاده به ترتیب اتلیرهای توانمندسازی ساختاری،

توانمندسازی و تعهدسازاانی کارکنان" ،فصلنااه

رهبری توانمندساز ،آاوزش ،تسهیم اطالعات ،پاداش،

علمی پووهشی رهیافتی نو در ادیریت ااوزشی،

ویوگیهای شللی ،اعتماد ،سراایه روانشناختی و

.1)2( ،6181

خودارزیابی اثبت بر اتلیر توانمندسازی روانشناختی

سراد ،ز ،بازرگان ،عباس ،اجازی ،الهه (.)6111

تاثیر دارند .بنابراین در سازاان اورد بررسی – شرکت

روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :انتشارات

برق انطقه ای خراسان -اگرچه سطح توانمندسازی

آگه ،چاپ چهاردهم.

تشخیص داده شد ولی با

سکاران ،اواا ( .)6111روشهای تحقیق در ادیریت

روانشناختی در اد اتوس

توجه به اهمیت توانمندسازی و اینکه توانمندسازی از

(ترجمه م .صائبی و م .شیرازی) .تهران :اؤسسه عالی

اهدا

کالن سازاان ایباشد تحقق این سطح قابل

آاوزش و پووه

ادیریت و برنااهریزی.

انجام اقدااات اصالای در زاینه ساختار سازاانی

ااوزشهای

توانمندسازی

باشد .همچنین وجود ادیران توانمندساز نیز عاال اهم

روانشناختی کارکنان" ،فصلنااه علمی – ترویجی

دیگر است که لزوم ااوزش به ادیران را ایجاب

اطالعات انابع انسانی. 1)66( ،6181 ،

ضمن

خدات

با

ایکند .همچنین ااوزش پرسنل شرکت در اوزه

فتحی .گ ،جوانک.م ،طاهری .م ،شهدی.م" ،ادلیابی

فعالیت خود عاال دیگری است که ایتواند انجر به

رهبری اخالقی و توانمندسازی

افزای

سطح توانمندسازی آنها شود .این اار ایتواند

لزوم و اهمیت بیشتر به برگزاری دورههای ااوزشی با
کیفیت را برساند .تسهیم دان

بین رواب

روانشناختی در پرستاران" ،ااهنااه علمی پووهشی
دانشگاه علوم پزشکی کراانشاه.61)2( ،6181 ،

نیز ایتواند از طریق

احمدداودی .الف ،اسینی .ط" ،بررسی رابطه رهبری

اوثر احقق

توزیعی و توانمندسازی دبیران :اطالعه اوردی"،

پیاده سازی یک سیستم ادیریت دان

شود .سیستم یا فرایندی که بتواند تجارب و دان
کارکنان را بین همه انها تسهیم کند و عالوه بر افزای
سطح توانمندسازی ،بهره وری سازاان را نیز افزای
دهد .سایر اولویتهای شرکت نیز توجه به ویوگیهای
شللی ،تحقق اعتماد بین همکاران و نیز پرسنل و
ادیریت و نیز توجه به سراایه روانشناختی و
خودارزیابی اثبت کارکنان ایباشد.
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