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 چکیده 

یکی از عوامل مهمی که تاثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش      

نل آموزش فنون و طرح های جدید ارتقاء بهره وری نمی تواند بدون پرس. آن ایفا نماید، آموزش است

نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارتها، دانش و نگرش خویش که از . دیده، ایجاد و بکار گرفته شود

آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره وری 

تاسفانه آموزش که نتیجه یکی از دالیل پایین بودن بهره وری در جامعه ما این است که م. داشته باشد

ارتقای سطح علمی و تخصصی شاغالن در سازمان های مختلف است، به فراموشی سپرده  مستقیم آن،

حال آنکه در جهان رقابتی امروز، بی شک یکی از ابزارهای بسیار مهم در ایجاد تحول و بقای . شده است

رنامه ها و رویکردهای نوین آموزش سازمان و رسیدن به اهداف و رسالت های تعریف شده برای آن، ب

بسیاری از سازمان ها آموزش را هزینه تلقی می نمایند و به همین منظور بودجه اندکی را به امر . است

آموزش نیروی انسانی اختصاص می دهند که این طرز تفکر اشتباه باعث عقب ماندگی سازمان از فناوری 

ه سرمایه گذاری در زمینه تحقق اهداف سازمانی می آموزش هزینه نیست، بلک. و دانش روز شده است

در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش و توانمند سازی بر بهره وری نیروی انسانی  .باشد

 در بین کارمندان دانشگاه پیام نور شهرکرد انجام گردید

 ، رضایت شغلیتعهد سازمانی توانمندسازی، بهره وری منابع انسانی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 برای الزم کرده اند زمینه تالش و داده تشخیص توانمندسازی برنامه های اجرای را مسأله این حل راه ها سازمان از بسیاری

 اهجایگ و اهمیت درباره روشنی به انسانی، منابع مدیریت به توسعه ای رویکردهای و در نمایند فراهم را کارکنان توانمند پرورش

 فردی استعدادهای شدن شکوفا برای مناسبی شرایط اگر .است شده بحث مهم دارایی یک به عنوان سازمان، در انسانی عوامل

 بین در توانمندی احساس رشد عوامل، از موثرترین یکی .داشت خواهد بهتری عملکرد و کارایی دارایی مذکور، شود، فراهم

 (.2931کشاورزی و همکاران، ) کارکنان است 

 غیرقابل سریع و تغییرات معرض در ها سازمان زیرا .است حاضر عصر مدیران در چالش مهمترین درواقع، توانمندسازی،     

 فناوری و گسترش توسعه جهانی، روزافزون رقابت به می توان تغییرات، این بروز عوامل مهمترین از .دارند قرار پیش بینی

 به منجر حاضر، عصر های شرایط سازمان در تغییر .کرد اشاره مشتریان خواسته های و ویژگی ها در تغییرات بروز و اطالعات

عنوان  به و نیستند مدیر موفقیت ابزار کارکنان سازمان، شرایط، این در .است شده انسانی نیروی به ها آن نگرش در تغییر

 در توانمندسازی. ) 1002 شنا، و روی ( شده اند لتبدی شرکای سازمان و جریان کار اصلی گردانندگان به ، سازمان سرمایه های

 (. 1002، هوک و هیل( شد برجسته پیچیده و رقابتی به افزایشِ رو محیطِ به مدیریت عنوان واکنشِ به  2331دهه

کاری و  باشند، ضرورت توجه به کیفیت های اقتصادی می ها تحت تاثیر رقابت در شرایطی که سازماناز طرف دیگر،         

مدیریت برای اینکه بتواند عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود . ای برخوردار گردیده است وری سازمانی از اهمیت ویژه بهره

و وری  بخشد بایستی با دید کیفی به سازمان نگریسته و تالش نماید تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرایی، بهره

این یعنی اینکه اصوالً هر برنامه مبتنی بر توانمند . ر خود را در سطح مطلوب حفظ نمایدکیفیت عملکردکاری سازمان تحت ام

تر، جذب مشتریان و نهایتاً در اختیار گرفتن سهم  وری منجر گردیده و تولید بیشتر، خدمات مناسب بهره از سازی می تواند

رویارویی با تهدیدات و فرصتها در محیط پیچیده امروزی این بهبود مستمر نه تنها برای . بیشتری از بازار را به همراه آورد

ضروری است بلکه موید آن است که سازمان نمی بایست فقط اصل متفاوت بودن کارکنان از یکدیگر را بپذیرد و باید برای 

 . (2931صادقیان،  هداوند و) هایشان باشد و ایشان را به کارهایی گمارد که برابر با توانمندی گذاری نماید ها سرمایه تفاوت

وری سخن به میان می آید، برنامه های توان افزایی در زمره اجزای جدانشدنی و بدون تردید  هرگاه از کیفیت و بهرهدر واقع،     

بدین ترتیب که . ارتباط توانمندسازی و بهره وری سازمانی را می توان یک ارتباط دوسویه تلقی کرد. گیرند موضوع قرار می

های تعریف شده،  ها، تعیین وظایف و اختیارات و بهبود سطح دانش تخصصی کارکنان برای انجام مسئولیت ولیتتحلیل مسئ

نه تنها به ارتقای توان کاری سازمان و نهایتا بهبود بهره وری خواهد انجامید، بلکه کارکنان را از یک مدل ذهنی انعطاف پذیر و 

ازطرف دیگر برنامه های تواناسازی موجب  .بود برخوردار می کند ای جدید خواهنده پویا که همواره پذیرای ایده ها و راه حل

شود، سبک مدیریت از نظارت نزدیک  زمانی که توانایی کارکنان بیشتر می. تغییر در مسئولیت مدیریت و کارکنان نیز می شود

مسئولیت پذیری کارکنان نیز می شود، چرا  این تغییر سبک، باعث تغییر در. به سمت نظارت هدایتی و تفویضی تغییر می یابد

که کارکنان با آزادی عملی که در انجام کارها به دست می آورند، خالق و خود مدیر نیز می شوند و این همان حلقه گم شده 

 (.2931هداوند و صادقیان، ) توجه قرار گیرد ای است که در ایجاد بهره وری سازمانی می بایست مورد
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 بهینه استفاده و گیری بهره ممکن با سود حداکثر آوردن بدست از عبارتست وری وری باید اضافه نمود که بهرهدرمورد بهره    

) جامعه رفاه ارتقاء منظور به…و مکان زمان، تجهیزات، .پول، ماشین، زمین، انسانی، نیروی و مهارت توان، استعداد کار، نیروی از

   (.2933شریفی پور و همکاران،  

 از پس که گرفت، مطالعه قرار و بررسی مورد مختلف پژوهشگران و صاحبنظران های مدل و آراء، نظرات، تحقیق این در    

 جهت ، کارکنان عوامل استاندارد توانمندسازی مذکور و نظری چارچوب طریق انسانی از نیروی بهره وری عوامل استخراج

 .ارائه می گردد هومیمدل مف منسجم صورت به متغیرها بین علّی رابطه بررسی

توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان برای قادر بر اساس مبانی نظری بیان شده،      

ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند، توأم با کارایی و 

و    اند شده بندی دسته متفاوتی های دیدگاه از کارکنان سازی توانمند بر موثر عوامل .(1001و کانگو ،  کانگر) اثربخشی

طراحی ... و ( 1002)  همکاران و ، آولیو(1009) لین و بنتلی ، رایلی،(1002) ،گائو(2339) مدلهای متعددی توسط کانتر 

مدل  مبنای بر اسپریتزر .بسیار مورد توجه می باشد( 2332) جرچن راسپریتز دیدگاه ها، ه دیدگا در میان این. گردیده است

 احساس یستگی، شا بودن، احساس دار معنی احساس) روانشناختی توانمندسازی بعد چهار رابطه (2330) ولتهوس و توماس

 و سازمانی املعو رابطه بررسی به سپس و نمود آزمون توانمندسازی را با (بودن موثر ،احساس(انتخاب حق(تعیینی خود

وی با بررسی این ابعاد چگونگی سنجش توانمندسازی را مورد بررسی قرار داد و در یک . سازی پرداخت توانمند بر اجتماعی

 عوامل: از عبارتند توانمندسازی بر موثر عوامل اصلی صاحبنظر این باور به. پرسشنامه استاندارد این شاخص را معرفی نمود

با توجه به جامع و کامل بودن این دیدگاه در پژوهش حاضر از این شاخص استفاده می  .سازمانی واملگروهی و ع فردی، عوامل

عوامل موثر در بهره وری ضمن بررسی  ،توانمندسازی تا با رویکردی تحلیلی به استبرآن  مجقق در این مطالعه بنابراین،. گردد

 .کارهای موجود بپردازدبه تحلیل نارسائیهای سازمانی و تشریح راهمنابع انسانی 

 :اهداف تحقیق 

  پیام نور شهرکردبررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی و تاثیر ان بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

  پیام نور شهرکردتاثیر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی و توانمندسازی کارمندان دانشگاه  تبیین

  پیام نور شهرکردنی  بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه تاثیر تعهد سازما تبیین

  پیام نور شهرکردتاثیر خالقیت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه  تبیین

  پیام نور شهرکردتاثیر مشارکت سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه  تبیین

  پیام نور شهرکرد تاثیر رضایت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه تبیین
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 تحقیق مفهومی مدل

 :تحقیق زیر ارائه می گردد مفهومی حال با توجه به مطالب عنوان شده، مدل     

 
 مدل تحلیلی تحقیق

رد نظر به کمک مدل ها می توان روابط بین متغیرهای مورد نظر برای بررسی را مصور نمود  متغیرها و شاخص های مو     

مربوط به این متغیرها و شاخص های 9جدول . جهت بررسی در مدل مفهومی در این قسمت در مدل تحلیلی ارائه می گردد

 .مورد بررسی انها می باشد
 متغیرها و شاخص های مورد بررسی   - 3جدول 

 شاخص ها نوع متغیرها متغیرها
کنترل ،مهارت تجزیه و تحلیل و حل مساله،اعتماد به نفس و بیان خود ،هویت و تصویر از خود)فردی عوامل وابسته توانمندسازی

 ، عوامل(مهارت های تفکر خالق،مهارت های برقراری ارتباط موثر،و هدایت هیجانات و تنش ها
 ،رهبری و مدیریت سازمانی،هویت جمعی)سازمانی و عوامل( مهارت های کار گروهیتیمهای کاری،)گروهی

 (ی کارکنانیادگیری مستمر و بالندگ
عوامل موثر بر بهره وری 

 تعهد سازمانی
پرمایه  ،به سازمان و مدیریت تعهد و پای بندی کارکنان ، انجام به موقع کار،روزهای تعطیل و در کار اضافه  مستقل

 و اهداف با ، پیوندنگرش مثبت به سوی گروه کار، اختیار فرصت استفاده از مهارتها ،(غنی سازی شغل)سازی 
 در عضویت استمرار برای باال میل و آرزو سازمان؛ نام به توجه قابل تالش به آنها؛ میل قبول و سازمان مقاصد

 سازمان،
 تفویض اختیار بیشتر به زیر دستان  و ایجاد گرایش به عدم تمرکز گرایی مستقل مشارکت سازمانی

 بال نواوری بودنکاهش بوروکراسی یعنی حذف و تعدیل مقررات دست و پاگیر اداری و به دن
آموزش نیروی انسانی ، به منظور ارتقای سطح علمی مدیران و آشنایی با  با تحقق نظام مدیریت مشارکتی

 فن مدیریت و روش های نو
به کارگیری نظرات و ایده های کارکنان در تصمیم گیری ها و همکاری آنها در بهبود و پیشبرد امور  

ر سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پیشنهاد جهت بهتر سازمان، تفویض اختیار به کارکنان د
انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کارکنان توسط خودشان می توانند به عنوان عوامل مشارکت و 

 کارگروهی در افزایش توانمندسازی کارکنان در سازمان ها تاثیرگذار باشند
 ای آموزشی متناسب با مدیریت مشارکتیه ی اداری و آیین نامهقوانین آموزش، ساختار اداری و آموزشی 

 به کارگیری مدیران دارای ضعف جسمانی و سوابق بیماری   عدم
 باال روابط اجتماعی مدیران بابه کار گیری مدیران دارای فرهنگ خانوادگی و اجتماعی ضعیف عدم 

ثبات  ،سیستم مناسب ارزیابی عملکرد ،روابط محیط کار ،و مزایاحقوق  ، رضایت ازاحساس لذت از انجام کار مستقل رضایت شغلی
  ، جو سازمانی سالممدیریت

مکان برای نشستهای بیرونی و استفاده وجود حساسیت به تغییر،  ،ارتباط برقرار کردن با پایگاه دانش بیرونی مستقل خالقیت شغلی
سازمان، وجود  رویه های خدمات یا عملکرد، ت،محصوال مورد در مفید و تازه ایده های  فناوری اطالعات، از

 بستر فرهنگی مناسب در سازمان

 تعهد سازمانی

 

 

 مشارکت سازمانی

 

 خالقیت شغلی

 
 رضایت شغلی

 

 توانمندسازی

 

 عوامل موثر بر بهره وری
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 :گردند با توجه به مدلها و مباحث مطرح شده سواالت و فرضیات این پژوهش به شرح زیر تعیین می

  پیام نور شهرکردآیا عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی کارمندان دانشگاه       

  تاثیر دارد؟ 

 :این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش در صدد رسیدن به پاسخ سواالت زیر خواهد بود     

 تاثیر دارد؟ پیام نور شهرکردآیا تعهد سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 تاثیر دارد؟ پیام نور شهرکردآیا خالقیت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 تاثیر دارد؟ پیام نور شهرکردی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه آیا مشارکت سازمان

 تاثیر دارد؟ پیام نور شهرکردآیا رضایت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 :های زیر عنوان می شود بنابراین برای پاسخ گویی به این پرسش ها فرضیه

 :فرضیه اصلی

 .تاثیر دارد  پیام نور شهرکردندان دانشگاه عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی کارم

 :فرضیات فرعی

 . موثر است پیام نور شهرکردتعهد سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 .موثر است پیام نور شهرکردرضایت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 .موثر است ردپیام نور شهرکمشارکت سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 .موثر است پیام نور شهرکردخالقیت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه 

 متغیرهای پژوهش؛

در این فصل می توان متغیرهای این توانمندسازی و بهره وری با توجه به مفاهیم و نظریه های مطرح شده در زمینه      

 :پژوهش را به شرح زیر توضیح داد

  :مستقل هایمتغیر

 تعهد سازمانی، مشارکت سازمانی، رضایت شغلی، خالقیت شغلی: عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی از قبیل 

 :متغیر وابسته 

 توانمندسازی کارمندان

 :روش تحقیق

 هرکردپیام نور شهدف بررسی تاثیر عوامل بهره وری منابع انسانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه  با علمی تحقیق این      

کارکنان   حاضر پژوهش در آماری جامعه: نمود  بیان ذیل شرح به حاضر تحقیق برای آماری را جامعه می توان .شد انجام

 .سازمانهای دانشگاه فرهنگیان می باشد

 نمتضم حجم نمونه تعیین در دقت و بوده میدانی تحقیق هر گامهای ترین مشکل و اساسیترین از یکی نمونه حجم تعیین     

 نظر مورد آماری نمونه برای تعیین ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از پژوهش این در .باشد می گیری نتیجه و تعمیم صحت

نفر و با توجه به  203 تعداد مورگان جدول بر اساس باشد می نفر 220 که آماری جامعه از که صورت بدین .گردید استفاده

 .گردید تخابان آماری نمونه عنوان به نفر220ریزش 

 ها داده گردآوری ابزارهای

 :است شده آوری جمع ذیل ابزارهای از استفاده با پژوهش این های داده     

  و موجود اسناد و مدارک تحقیقی، گزارشات مجالت، مقاالت، کتب، شامل :ای کتابخانه مطالعات

 اینترنت از استفاده
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 پرسشنامه محقق ساخت

روش پرسشنامه ای یکی از روش های بسیار  .این تحقیق، از طریق پرسشنامه صورت پذیرفتدرواقع جمع آوری داده ها در 

  (.2933حافظ نیا،)متداول در گردآوری اطالعات میدانی است که جمع آوری اطالعات را در سطح وسیع امکان پذیر می سازد

پرسشنامه این . عات، مورد استفاده قرار گرفتدر این تحقیق، پرسشنامه عنوان ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطال     

 .گویه می باشد  24تحقیق شامل 

 اعتبار و روایی پرسشنامه ها     

 به پرسشنامه که صورت بدین .است استفاده شده ظاهری روایی از شغلی ابعاد پرسشنامه روایی بررسی برای پژوهش این در      

 تأیید را پرسشنامه اتفاق به که گردید نظرخواهی سؤال هر مورد در آنها از و شد دهدا مربوطه اساتید و نظران صاحب از تعدادی

 .که در این تحقیق نیز از ان استفاده شده است باشد می  کرونباخ آلفای ضریب پایایی، قابلیت محاسبه روشهای از یکی .نمودند

ه دست اوردن اعتبار پرسشنامه ها با انجام پیش پرسشنامه ها محقق ساخت بر اساس مبانی نظری پژوهش بود که برای ب    

دست آمد به 1نفر از جامعه اماری و از الفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار ضریب آلفای کرونباخ مطابق جدول 90ازمون روی 

 .شود که پرسشنامه از اعتماد باالیی برخوردار استبیشتر است، نتیجه می 10/0که چون از مقدار

 یب آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامهضر -1جدول 

 ضریب الفای کرونباخ تعداد سوال ها نام متغیرها ردیف

 331/0 22 توانمندسازی  2

 329/0 3 تعهد سازمانی 1

 341/0 21 مشارکت سازمانی 9

 324/0 4 رضایت شغلی 2

 322/0 3 خالقیت شغلی 2

 392/0 24 جمع کل 

 

 یافته ها

های تحقیق، باشد، پیش از بررسی فرضیهفرض ها میبودن توزیع متغیرها در رگرسیون، از مهمترین پیش از آنجا که نرمال     

ی مربوط به هر یک از های بدست آمدهاسمیرنوف، فرض نرمال بودن توزیع داده -با استفاده از آزمون ناپارامتریِ کولموگروف 

انجام شده در این پژوهش، سطح معناداریِ آزمون برابر پنج درصد های آزمون در کلیه. متغیرها مورد بررسی قرار گرفت

(050/ )شود، در نتایج حاصل از انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف که به صورت زیر نوشته می. در نظر گرفته شده است

 :خالصه شده است 9جدول 

H0 (فرض صفر): باشدها، نرمال میتوزیع داده. 

H1 (مقابل فرض): باشدها، نرمال نمیتوزیع داده. 
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 اسمیرنوف –نتایج آزمون کولموگروف  - 3جدول 
 سطح معناداری zی مقدار آماره انحراف معیار میانگین فراوانی متغیر

 911/0 322/0 204/0 01/9 220 توانمندسازی

 03/0 23/2 24/0 22/9 220 تعهد سازمانی

 22/0 21/2 222/0 23/9 220 رضایت شغلی

 12/0 01/2 22/0 20/9 220 مشارکت سازمانی

 03/0 32/1 11/2 19/9 220 خالقیت شغلی

باشد، دلیلی برای رد می 0002از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای کلیه متغیرهای پژوهش، عددی بزرگتر از     

 . شودتأیید می ار هی متغیفرض صفر وجود نداشته و فرض نرمال بودن، در مورد کلیه

خالصه نتایج . پس از تایید نرمال بودن داده ها، جهت بررسی فرضیات برای هر کدام از متغیرها آزمون رگرسیون انجام شد   

 .آورده شده است 2در جدول 

 نتایج آزمون رگرسیون فرضیات فرعی - 2حدول 

 β 
β 
 t p-value R R2 (استاندارد شده)

 آزمون معناداری رگرسیون

F p-value 
 (ضریب ثابت)

 تعهد سازمانی

131/2 

403/0 

 

412/0 

131/4 

224/3 

000/0 

000/0 
412/0 224/0 223/30 000/0 

 (ضریب ثابت)

 رضایت شغلی

313/0 

124/0 

 

133/0 

11/2 

993/29 

000/0 

000/0 
133/0 411/0 301/211 000/0 

 (ضریب ثابت)

 مشارکت سازمانی

121/2 

223/0 

 

202/0 

304/9 

012/4 

000/0 

000/0 
202/0 122/0 132/94 000/0 

 (ضریب ثابت)

 خالقیت شغلی

131/2 

403/0 

 

432/0 

233/4 

129/3 

000/0 

000/0 
432/0 243/0 212/32 000/0 

 . شود که رگرسیون معنادار استمربوط به هریک از متغیرها، نتیجه می p-valueو  Fبا توجه به مقدار      

درصد از تغییرات مربوط به 2/41بدست آمده است که بیانگر آنست که  412/0سازمانی ضریب تعیین برابر در مورد تعهد      

بدست  βبا توجه به ضرائب . . باشدتوانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط تعهد سازمانی قابل تبیین و توضیح می

 :بندی نمودرت زیر فرمولی بین متغیرهای مورد بررسی را به صوتوان رابطهآمده، می

 توانمندسازی مدیران=  131/2+  403/0× ( تعهد سازمانی)               

درصد از تغییرات مربوط به  1/41بدست آمده است که بیانگر آنست که  411/0در مورد رضایت شغلی ضریب تعیین برابر      

بدست  βبا توجه به ضرائب . . باشدبل تبیین و توضیح میتوانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط رضایت شغلی قا

 :بندی نمودی بین متغیرهای مورد بررسی را به صورت زیر فرمولتوان رابطهآمده، می

 توانمندسازی مدیران = 313/0+  124/0× ( رضایت شغلی) 

درصد از تغییرات 12آنست که تقریبا بدست آمده است که بیانگر  122/0در مورد مشارکت سازمانی ضریب تعیین برابر      

با توجه به ضرائب . باشدمربوط به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط مشارکت سازمانی قابل تبیین و توضیح می

β بندی نمودی بین متغیرهای مورد بررسی را به صورت زیر فرمولتوان رابطهبدست آمده، می     : 

 توانمندسازی مدیران  =  121/2+  223/0× ( ارکت سازمانیمش)                  

درصد از تغییرات مربوط  3/24بدست آمده است که بیانگر آنست که  243/0در مورد خالقیت شغلی ضریب تعیین برابر       

بدست  βبه ضرائب  با توجه. باشد  به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط خالقیت شغلی قابل تبیین و توضیح می

 :     بندی نمودی بین متغیرهای مورد بررسی را به صورت زیر فرمولتوان رابطهآمده، می

 توانمندسازی مدیران=  131/2+  403/0× ( خالقیت شغلی)               
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 .اثیر دارد عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان ت: فرضیه اصلی

همزمان انجام شده است، در جدول  به شیوه SPSSنتایج مربوط به تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار      

 :آمده است2
 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه -5جدول 

ضریب   Bضریب مدل

 استاندارد(β)بتا

 R R2 داریسطح معنی tآزمون 

 ثابت

 تعهد سازمانی

 سازمانی مشارکت

 رضایت شغلی

 خالقیت شغلی

319/0 

222/0 

023/0 -

239/0 

022/0 

321/9 

423/0 

211/0 

321/4 

244/0 

 

243/0 

029/0 -

429/0 

024/0 

000/0 

093/0 

400/0 

000/0 

343/0 

493/0 412/0 

 

ر در مجموع به عبارت دیگر متغیرهای مستقل مذکو. است 493/0شود که ضریب همبستگی چندگانه برابر مالحظه می     

بدست آمده است که بیانگر آنست که  412/0همچنین ضریب تعیین برابر . درصد با توانمندسازی مدیران همبستگی دارد 3/49

درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازی مدیران توسط متغیرهای معنادار شده یعنی تعهد سازمانی و رضایت شغلی قابل  2/41

یک از این دو عامل بیشتر در توانمندسازی مدیران نقش دارند، الزم است به ی تشخیص اینکه کدامبرا. باشدتبیین و توضیح می

ی متغیرها را در نظر در تحلیل رگرسیون چندگانه که بصورت همزمان کلیه βی و ضرایب استاندارد شده  p-valueمقادیر 

 .ر و باالتری برخوردار است شود که رضایت شغلی از تأثیر بیشتمالحظه می. گیرد توجه گرددمی

 ی موانع با استفاده از آزمون فریدمنمقایسه میانگین رتبه 

به منظور اطمینان از رتبه بندی فوق و شناسایی اولویت بندی متغیرهای معنادار شده تحقیق از آزمون فریدمن استفاده      

فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت . قایسه کردبا استفاده از آزمون فریدمن می توان رتبه متغیرها را م. شده است

 :زیر نوشته می شود

H0 (فرض صفر): بین میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی، تفاوت معناداری وجود ندارد. 

H1 (فرض مقابل): بین میانگین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ، تفاوت معناداری وجود دارد. 

 ی متغیرها با استفاده آزمون فریدمنن مقایسه میانگین رتبهنتایج آزمو -4جدول شماره 

 سطح معناداری مقدار آماره درجه آزادی تعداد میانگین رتبه متغیرهای معنادار شده

 22/2 رضایت شغلی

220 2 22/0 020/0 
 23/2 تعهد سازمانی

  

  

توان نتیجه گرفت که بنابراین می. ده است، فرض صفر را رد می کنیمبدست آم 0002کمتر از   p-valueاز آنجا که مقدار       

میانگین رتبه متغیرها مشابه . بین میانگین متغیرهای معنادار شده رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد

 .آزمون رگرسیون چندگانه است

 تحلیل مسیر

افزار آموس بهره توسط نرم( تحلیل مسیر)های ساختاری بطور مشخص مدلدر این بخش، از مدل معادالت ساختاری یا       

باشد که با توجه به نتایجِ آزمون ها میفرضترین پیشنرمال بودن توزیع متغیرها در رگـرسیون، از مهم. گرفته شده است

، نتایج حاصل از 2نمودار  .است متغیرها تأیید شده ، این فرض در مورد کلیه(9جدول )اسمیرنوف  -ناپارامتریِ کولموگروف
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دهد این نمودار، تخمینِ ضرایب استاندارد مدل را نشان می. دهندرا نشان می( تحلیل مسیر)بکارگیری مدل معادالت ساختاری 

 2در این مدل متغیرها و عوامل، بصورت شکل. باشددر تحلیل رگرسیون چندگانه می( بتا)که همان ضرایب استاندارد شده 

 :ری شده استنامگذا

 
 (تحلیل مسیر)ضرایب استاندارد مربوط به مدل معادالت ساختاری  -2شکل 

هرچه قدرمطلق این ضریب بزرگتر . شودی اثرهای هر یک از اجزای مدل، استفاده میاز ضرایب استاندارد، جهت مقایسه       

 .        ستباشد، بدین معناست که اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته بیشتر ا

از آنجا که . شود، به منظورِ بررسی معناداریِ ضرایب مدل استفاده می tی در اثرات مستقیم تحلیل مسیر آموس از آماره     

ی یاشد، لذا ضرایب بدست آمده در صورتی معنادار خواهند بود که مقدار آمارهمی 0002فرض، برابر سطح معناداری پیش

بزرگتر باشد، بیانگر  2034آماره از هر چقدر که قدرمطلقِ مقدار . باشد -2034و یا کوچکتر از  2034متناظر با آنها بزرگتر از 

همان طور که مالحظه می شود دو متغیر تعهد سازمانی و .  ترِ متغیر مستقل بر متغیر وابسته خواهد بودشدت اثر بیشتر و قوی

 .رضایت شغلی معنادار هستند

بهترین شاخص . ندباشمی RMSEAو شاخص  2دوهای خوب بودن برازش مدل در تحلیل مسیر ، آزمون کایشاخص     

dfباشد؛ یعنی دو به درجه آزادیِ آن میی کایمناسب ، نسبتِ مقدار آماره

2

باشد مدل  9هر چه این نسبت کوچکتر از .  

این شاخص بر اساس . ، همان میانگین مجذور خطاهای مدل استRMSEAشاخصِ . دارای برازش و تناسب بهتری است

باشد، قابل قبول است و  003زیر   RMSEAاگر مقدار . است 003حد مجاز این شاخص، مقدار . شودمی خطاهای مدل ساخته

 .باشد خیلی خوب است 002اگر زیر  

 های برازندگی مدل در تحلیل مسیرشاخص -1جدول 

 میانگین مجذور خطاهای مدل

RMSEA 

 دوآزمون کای

df

2

 
 درجه آزادی

df 

 ارهمقدار آم
2 

122/0 4 191/201 102/39 

 

                                                           
1 - Chi Square 
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-کمتر بوده مدل دارای برازش قابل قبولی می 3/0از (  میانگین مجذور خطاهای مدل) RMSEAاز آنجا که مقدار شاخص      

   .این بیانگر آنست که روابط تنظیم شده بین متغیرها بر اساس مبانی نظری تحقیق، منطقی بوده است. باشد

 هاتفسیر یافته

 . تعهد سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان موثر است: فرضیه فرعی اول     

درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط تعهد 2/41نتایج یافته ها نشان داد که      

ها با نتایج پژوهش نیستانی و یافته. اساس فرضیه پژوهش تایید می گرددبر این . باشدسازمانی قابل تبیین و توضیح می

)  جبارزاده ،( 2933)پور و همکاران  ، شریفی( 2933) ، عباسی و کرد ( 2933) و همکاران  ، بیگی نیا(  2932) همکاران 

همسو و هم راستا و با  (2332 )، اسپریتزر( 2333) ، ساوری ( 1004) کپنر و ، ویسکی( 1022) ، بارتن و بارتن (  2932

 . باشدناهمسو می( 2933) پژوهش موغلی و همکاران 

اندیشه تعهد موضوعی اصلی، در نوشته های مدیریت است این اندیشه یکی از ارزشهای اسالمی است که سازماندهی درواقع،   

 دیر یا زود ،روزهای تعطیلدر کار  ی،ه کاراغلب اضاف .بر آن متکی است و کارکنان بر اساس مالک تعهد ، ارزشیابی می شوند

اغلب مدیران اعتقاد دارند که تعهد  در این راستا. مد نظر قرار می دهد  تعهد و پای بندی کارکنان به سازمان را سر کار امدن و

 . حفظ کنند و پرورش دهنداین موضوع را مدیران باید و برای اثر بخشی سازمان ضرورت تام دارد 

توان چنین استنباط نمود که در تعهد سازمانی مدیران نیرویی با ثبات و الزام اور در خود احساس می ه به نتایج میبا توج     

کنند که به وسیله ان خود را موظف می دانند مجموعه فعالیت های مرتبط با اهداف سازمان پیش ببرند و با توجه به عوامل 

نگرش مثبت و با اختیار فرصت استفاده از مهارتها  ،(غنی سازی شغل)پرمایه سازی : سازمانی مرتبط با تعهد سازمانی از جمله 

 .فعالیت های خود در سازمان را برنامه ریزی نمایندبه سوی گروه کار 

سازمان را به خوبی درک  مقاصد و اهداف با ها را چنین تفسیر نمود که  مدیران پیوندهمچنین، با توجه به نتایج می توان یافته

 برای باال میل و آرزو سازمان در ان ها نمایان است؛ نام به توجه قابل تالش به آنها را به طور کامل قبول دارند؛ میل و رده اندک

 . سازمان نیز از ویژگی های بارز ان ها می باشد در عضویت استمرار

سوی سازمان سبب خواهد گردید که در  ، به کارکنان ازدر مدیران تعهد ادراک شده باالتوان گفت که در تفسیر نتایج می

 بیشتری در توانمندسازی خود و سازمان داشته باشند،ایجاد گردد که اگر آنها تالش نسبت به سازمان کارکنان انتظار بیشتری 

خویش در خور فعالیت برآورده خواهد گردید و آنها به شکل مناسب پاداش بیشتر و با کارایی و اثربخشی باالتر اهداف سازمانی 

 .دریافت خواهند نمود

 .رضایت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان موثر است: فرضیه فرعی دوم

درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط رضایت شغلی  1/41ها نشان داد که ه یافته     

) یافته ها یا نتایج پژوهش نیستانی و همکاران . گرددرضیه پژوهش تایید میبر این اساس ف. باشدقابل تبیین و توضیح می

، (  2932)  جبارزاده ،( 2933)پور و همکاران  ، شریفی( 2933) ، عباسی و کرد ( 2933) و همکاران  ، بیگی نیا(  2932

راستا هم( 2332) ، اسپریتزر( 2333)  ، ساوری(  1003) ، رایت و همکاران ( 1004) کپنر و ، ویسکی( 1022) بارتن و بارتن 

 . باشدمی

همچنین با توجه به نتایج به دست امده می توان اذعان نمود با ایجاد امنیت و رضایت شغلی برای نیروی کار می توان،      

برد و با توانمند  نیروی انسانی واجد شرایط و کارآمد که بزرگترین سرمایه یک واحد سازمانی خدماتی یا تولیدی است را به کار

نمودن انان و در نتیجه ایجاد سازمان اثربخش، به سرعت و سهولت به اهداف بلند مدت و استراتژی های سازمان دست یافت و 

 .توانمندسازی سازمان و مدیریت را تامین نمود

به . ان و کارکنان سازمان استاز طرف دیگر می توان اضافه نمود که عملکرد سازمان ، تابعی از رضایتمندی و توان مدیر     

عبارت ساده تر ، کارکنان باید تا حدودی به کار و مهارتهای الزم برای انجام دادن آن عالقه داشته باشند و از روابط با مدیران و 

لی همکاران، همچنین از وضعیت شغلی خویش رضایت داشته باشند تا بتوانند با بهره وری و توانمند بودن به فعالیت های شغ
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درواقع، کارکنان ، با تمایل، رضایت شغلی و مهارتهای الزم برای انجام دادن کار می توانند . خویش با اثربخشی مشغول گردند

 .تواناتر و کاراتر در سازمان نقش خود را ایفا نمایند

 .مشارکت سازمانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان موثر است: فرضیه فرعی سوم

درصد از تغییرات مربوط به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط مشارکت 12افته ها نشان داد که تقریبا ی     

) یافته ها با نتایج پژوهش نیستانی و همکاران . بنابرین فرضیه پژوهش تایید می گردد. باشدسازمانی قابل تبیین و توضیح می

، (  2932)  جبارزاده ،( 2933)پور و همکاران  ، شریفی( 2933) عباسی و کرد  ،( 2933) و همکاران  ، بیگی نیا(  2932

 . باشدراستا میهم(  2332) ، اسپریتزر( 2333) ، ساوری ( 1004) کپنر و ، ویسکی( 1022) بارتن و بارتن 

منابع ن و در نتیجه استفاده از مشارکت سازمانی کارکنامزایای استفاده از در بررسی نتایج، یافته ها نشان می دهند که       

جهت افزایش بهره وری منابع انسانی و در نتیجه زیردستان در تمام سطوح سازمانی توسط بسیاری از مدیران   گیری تصمیم

گروههای   گیری مشارکتی معموال به درگیری تصمیممشارکت سازمانی و   اگرچه .پذیرفته شده استافزایش توانمندسازی 

ترین و  شده اما تفویض اختیار به افراد، شناخته گردد، برمی  گیری تصمیمسازمانی ، چگونگی مدیریت تعارض و د کوچک در فراین

  .است و افزایش توانمندسازی انها مشارکت کارکنان  ترین وسیله تحقق عمومی

فرایند مردمی کردن نظام اداری، با با توجه به نتایج به دست امده می توان گفت که استفاده از فرایند مشارکت سازمانی و      

حساس کردن کارکنان نسبت به اینده سازمان می توان بهره وری از منابع انسانی را افزایش داد و جهت توانمند سازی مدیران 

و کارکنان گام برداشت که البته این موضوع نیاز به ایجاد زیرساخت های مناسب در سازمان و تامین ان دارد تا با پشت سر 

گذاشتن موانع و بحران های وحدت، مشروعیت، توزیع و ارتباطات بتوان با توانمندسازی کارکنان و مدیران اهداف سازمانی را 

 . محقق ساخت

 .خالقیت شغلی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان موثر است: فرضیه فرعی چهارم

ط به توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان توسط خالقیت شغلی درصد از تغییرات مربو 3/24یافته ها نشان داد که      

، (  2932) ها با نتایج پژوهش نیستانی و همکاران یافته. بنابرین فرضیه پژوهش تایید می گردد. باشدقابل تبیین و توضیح می

) ، بارتن و بارتن (  2932)  جبارزاده ،( 2933)پور و همکاران  ، شریفی( 2933) ، عباسی و کرد ( 2933) و همکاران  بیگی نیا

 .  باشدراستا میهم(  2332) ، اسپریتزر( 2333) ، ساوری ( 1002) ،      اوزبیلجین ( 1004) کپنر و ، ویسکی( 1022

ازی توان چنین استنباط نمود که خالقیت شغلی از عوامل بهره وری منابع انسانی بر افزایش توانمندسبا توجه به نتایج می     

نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خالقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی . افراد در سازمان موثر است

. محسوب می شود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستمهای فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد

هر سازمان و مدیریتی  .باشد کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می توان فکری و اندیشه هایخالقیت شغلی، 

. میسر خواهد شدو توانمندسازی توسعه  های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و بتواند از این سرمایه

شود هر چقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده  نمینیروی انسانی بر خالف سایر منابع با مصرف کردن کاهش و یا مستهلک 

یکی از  استفاده از توانایی و خالقیت و در نتیجه راکد نماندناز طرف دیگر . بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد ،نماید

های سازمان شرکت نمایند افرادی که در امور و فعالیت. رود که ریشه در فطرت بشری دارد نیازهای فرا مرتبه انسانها به شمار می

 در تعالی خویش نیز گامو افزایش بهره وری عالوه بر پیشرفت سازمان  ،اندیشه و فکر پاک استفاده کنندخالقیت، توانایی، و از 

  .برداشته اند

 .د عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان تاثیر دار: فرضیه اصلی     

یافته ها نشان می دهد که از عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی، متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در      

، بیگی (  2932) این یافته ها با نتایج پژوهش نیستانی و همکاران . توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان موثر می باشد

) ، بارتن و بارتن (  2932)  جبارزاده ،( 2933)پور و همکاران  ، شریفی( 2933) کرد  ، عباسی و( 2933) و همکاران  نیا

باشد که البته این راستا میهم  (2332) و اسپریتزر( 2333) ، کوبرگ( 2333) ، ساوری ( 1004) کپنر و ، ویسکی( 1022
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ده اند اما نتیجه تحقیقاتشان وجود این تاثیر را مطالعات اثر دو عامل دیگر یعنی خالقیت شغلی و مشارکت سازمانی را رد نکر

 .  تایید نموده است

ها را چنین با توجه به نتایج که در رتبه بندی عوامل موثر فریدمن و تحلیل مسیر نیز مورد تایید قرار گرفت، می توان یافته     

یکی درواقع، . ن دانشگاه فرهنگیان تاثیر دارندتفسیر نمود که  دو عامل تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر توانمندسازی کارمندا

یعنی درجه همانندسازی روان شناختی و یا  ،تعهد سازمانی است ،از متغیرهایی که با انگیزش و خشنودی شغلی پیوسته است

بط با عوامل سازمانی مرت .که به عوامل سازمانی و فردی مربوط است کارکنان برای انکار می کنندچسبیدگی به سازمانی که 

نگرش  و توانایی ها با داشتن فرصت استفاده از مهارتها و  اختیار ،(غنی سازی شغل)تعهد سازمانی عبارتند از پرمایه سازی 

ی که این موارد در کنار رضایت شغلی می تواند تامین کننده بهره وری نیروی کار های گروه  صورتبه به انجام کار مثبت 

تعهد سازمانی از ادراک این که چگونه سازمان در برابر آنها متعهد است متأثر می . دیران باشدانسانی موثر بر توانمندسازی م

 . باشد

تعهد ادراک شده باال، به کارکنان از سوی سازمان سبب خواهد گردید که می توان با توجه به نتایج به دست امده گفت که      

تالش نمایند اهداف سازمانی برآورده خواهد گردید و آنها به شکل مناسب در کارکنان انتظار بیشتری ایجاد گردد که اگر آنها 

 .و در نتیجه رضایت شغلی نیز در انها نیز به وجود خواهد امدپاداش دریافت خواهند نمود 

رضایت شغلی عاملی است که  .رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی استشایسته است اضافه نمود که      

اگر شغل لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این درواقع،  .باعث افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد

ترکیب معینی است از عوامل گوناگون چه درونی مانند احساس لذت از انجام کار و چه که این حالت فرد از شغلش راضی است 

و بیشتر و موثرتر جهت رسیدن  سبب می گردد فرد از شغلش راضی باشدکه کاری بیرونی مانند حقوق و مزایا و روابط محیط 

 .به اهداف سازمانی تالش نماید که این موضوع به تالش جهت توانمند شدن نیز می انجامد

 نتیجه گیری کلی 

دانشگاه فرهنگیان بود  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر توانمندسازی کارمندان     

که پس از بررسی نتایج یافته ها و تفسیر آنان نشان داده شد که در مجموع  متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در 

-ها حاکی از آن بود که عامل رضایت شغلی قوییافته. توانمندسازی کارمندان دانشگاه فرهنگیان تاثیر مثبت و معناداری دارند

تواند نشان دهنده توجه ویژه مدیران به این امر می. باشدکننده مثبت و معنادار توانمندسازی مدیران می بینیترین پیش

می توان گفت مدیران در بین عوامل مختلف موثر بر افزایش بهره وری . های تامین رضایت شغلی در کارکنان باشدشاخص

نتابج همچنین موید این امر بود که . مانی و رضایت شغلی دارندمنابع انسانی سازمان خویش توجه ویژه و خاصی به تعهد ساز

هرگاه مدیران به تعهد سازمانی و رضایت شغلی توجه داشته و آن را تقویت نمایند بهره وری کارکنان و سازمان و توانمندسازی 

یت شغلی توانستند موید فرضیه در مجموع عوامل تعهد سازمانی و رضا. مدیران رو به افزایش و به سمت ارتقا ارزیابی می شود

های پژوهش باشند و نشانگر این بودند که تقویت این عوامل از بهره وری منابع انسانی می تواند متغیرهای توانمندسازی 

 . مدیران را ارتقا دهند

که یکی از  مشارکت بر اساس نظام وظایف. تعهد سازمانی از طریق برقراری نظام اعالم وظایف، نظام پیشنهادات -2     

گیری از  و بهره  های خالق در این روش هدف ظهور فکرها و اندیشه. ترین روشهای شناخته شده و موثر است، ایجاد شود موفق

شود و هیچ  فکری رد نمی  در نظام اعالم وظایف و پیشنهادات هیچ. وری سازمانی است آنها در راه افزایش کارایی و بهره

مراحل . شود، وظایف ان طور که انتظار مدیریت می رود در جو صمیمی پیشنهاد و اعالم می گردد نمی  ای حقیر شمرده اندیشه

 : کار این نظام به طور مختصر می تواند این گونه باشد

 توانند جهت بهتر انجام شدن وظایف سازمانی پیشنهاد بدهند؛ تمامی کارکنان می-اول

 شوند؛ این پیشنهادات بررسی و ارزیابی می-دوم
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 شود؛ به کار گرفته می ات به صورت فرایندهای کاری تعهدسازپیشنهاد-سوم

 .رسد شود و نتیجه اجرای پیشنهاد به اطالع می از پیشنهاددهنده قدردانی می-چهارم

 .این شیوه چون از طرف خود کارکنان و با پیشنهاد خود انها می باشد، انها را متعهد به انجام می کند     

این تصمیمات می تواند . ابی های سالیانه برای تصمیم گیریهای مهم در رابطه با نیروی انسانی استفاده شود از نتایج ارزی-1

جهت افزایش رضایت شغلی در مورد ترفیعات ، انتصابات ، جابجایی های شغلی ، دادن بورسیه های مختلف و تشویق های 

 .مادی و غیر مادی باشد 

از طریق مسطح  تعهد بیشتر در کارکنان نسبت به اهداف سازمان و بهبود رضایت شغلی آنهابا ایجاد  مدیران می توانند  -9

به ( تفویض اختیار بیشتر )  عرضی کردن ساختار و کاهش  تعداد الیه ها و سطوح مدیریت در ساختار ، سازی ساختاری

 .توانمندسازی و دستیابی به بهره وری بیشتر کمک نمایند

ها می توان گفت که مدیران می توانند با برنامه های بهره وری بر استفاده بجا از نیروی انسانی دانا ، مجرب با توجه به یافته  -2

بهبود رضایت شغلی کارکنان با نظام پرسنلی و . و دارای رضایت شغلی، در جهت توانمندسازی مدیران و کارکنان قدم بردارند

ین کار را می توان با تشویق کارکنان به شرکت در برنامه های بهبود عملیات ا. تربیتی ارتباط نزدیکی دارد –برنامه آموزشی 

این فعالیتها باعث می شود . افزایش بهره وری ، فعالیت های اصالحی محیط کار و فعالیت و رفع اشکال مقررات شغلی انجام داد

ای بیشتری بیابند و در نتیجه با بهره وری روحیه کار گروهی در افراد رشد کند و کارکنان از فعالیتهای واحد خود آگاهی ه

 .باالتر به فعالیت های خود مشغول گردند

برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران به منظور آشنایی و بکارگیری مناسب عوامل موثر بر افزایش رضایت مندی شغلی -2

 .ازمانی باشدکارکنان و همچنین ایجاد تعهد سازمانی در انان می تواند در راستای اهداف س

لذا با توجه به آنچه در نتیجه گیری نهایی بدست آمد و بر مبنای مدل پژوهش ترسیم شده می توان به مدیران سازمان      

های مورد مطالعه پیشنهاد نمود که بستر مناسبی جهت اجرا و بروز عوامل و متغیرهای توانمندسازی با ایجاد رضایت شغلی و 

ن سازمان خویش ایجاد نمایند تا در اعمال همزمان و جامع آنها با چالش و معضل مواجه نشوند و تعهد سازمانی در کارکنا

 . بتوانند در دنیای رقابتی امروزی موفق به فعالیت های خویش ادامه دهند

 :و به طور مختصر مدیران را مخاطب قرار داده و پیشنهاد می شود     

 عملکرد به مربوط اطالعاتیم شدن در اطالعات با همه افراد سازمان، سه با اهتوانمندسازی مدیران دانشگ نمایش در طرح

 در شدن سهیم طریق از کنند، درک را کار و کسب تا کنید کمک افراد به و دهید قرار کارکنان همه اختیار در را شرکت

برای یادگیری بدانید، نظارت  فرصتی بعنوان را اشتباهات کنید، ایجاد را خود نظارت امکانات آورید، بوجود اعتماد اطالعات

سپس از طریق مرزبندیها، خودمختاری به وجود  .سلسله مراتبی را از بین ببرید و به افراد کمک کنید تا مانند مالک رفتار کنند

 را اقدامات زیربنای که را مقرراتی و ارزشها کنید، مشخص را هاآورید، تصاویر بزرگ و کوچک را روشن کنید، هدفها و نقش

 تدارک را الزم آموزش. آورید وجود به می کنند، حمایت تواناسازی از که را روشهایی و مقررات کنید، تعریف دهند کیل میتش

 را مهارتها آموزش و راهنمایی کنید، قدیمی مراتب سلسله جانشین را خودگردان تیمهای بدانید، نتایج مسئول را افراد ببینید،

، حمایت و تشویق برای تغییر بوجود آورید، از تنوع طلبی به عنوان سرمایه تیم استفاده کنید، کنید نتأمی تیمها تواناسازی برای

 .به تدریج کنترلها را به تیمها واگذار کنید، بدانید که گاهی دشواری زیاد خواهید داشت
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