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خت، ینه سازی مصرف سوسازی مصرف انرژی در ایران و ژاپن، شرکت به . مقایسه پژوهش در زمینه بهینه1۳۸۸[ قاسم عرب، عقیل براتی مالیری، 1۴]

 .1-11دی ماه ،  ۲و  1هفتمین همایش ملی انرژی، 

 . 1۰۹.  آموزش بین المللی محیط زیست تالیف، یونسکو ، 1۳7۰[ فیروژه برومند، 15]

دمان آنها، ت افزایش رانگازهای خروجی از کوره های صنعتی جه . مطالعات امکان سنجی به منظور بازیافت انرژی حرارتی1۳۹1[ بتول جهانشاهی، 1۶]

 کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه هرمزگان. 

 .1۳۸1. امور انرژی  دفتر برنامه ریزی، 1۳۸۰[ وزارت نیرو، ترازنامه انرژی کشور، 17]

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرمایه های دانشی در دوران پساتحریم ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازی 



 

  با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری

 ابراهیم رجب پور  2، مهدی افخمی اردکانی1

 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران 1
 دانشگاه تهران، تهران 1

afkhamim@ripi.ir 
 چکیده

اخته شده طم امروزی شنای متالهها در محیطهای انسانی به عنوان مهمترین مزیت رقابتی پایدار و منحصر بفرد برای سازمانبا ظهور اقتصاد دانشی، قابلیت

روری و ضاتحریم امری دوران پس ها و به خصوص دربدیل در سازمانهای بیاست؛ بنابراین، توجه به دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی این سرمایه

شگاه صنعت گویی در پژوهائه الابل انکار است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی سرمایه های دانشی و در نهایت ارغیرق

سته قی، هشت دطبیه روش تهای صورت گرفته از مرور ادبیات تحقیق بنفت با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری در این راستا است. با بررسی

ر درار گرفتند. سطح، ق سازی ساختاری تفسیری در پنجعوامل تبیین توانمندسازی در پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی شده و سپس با استفاده از روش مدل

یری ترسیم ر تفستاادامه پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساخ

ر وانمندسازی دزمانی و ماهیت شغل در ارتباط با موضوع تهای شخصیتی، ساختار ساهایی همچون آموزش و توسعه، ویژگیگردید. نتایج نشان داد عامل

 پژوهشگاه صنعت نفت از اثرپذیری بیشتری نسبت به بقیه عوامل برخوردارند.

 شی، اقتصاد مقاومتی، پژوهشگاه صنعت نفتهای دانتوانمدسازی، سرمایه کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه



ت. در زار نموده اسسهم با ها را مجبور به کسب مزیت رقابتی پایداری برای حفظ و تحکیم جایگاه ورقابت فزاینده موجود در دنیای کسب و کار، سازمان

بینی ابل پیشقابان و کمتر ا رشد شتهای کاماَل رقابتی، ب. همچنین در محیطتواند این نیاز را برآورده نماید سرمایه انسانی استبلندمدت تنها عاملی که می

دید کار و های جند سبکار دارکنند و انتظدانش امروز، که در آن کارکنان دانشی آزادی، تاثیر متقابل و چالش بیشتری از سیستم کار و پاداش خود طلب می

بدیل تربطی های بیبه چیز های مدیریت منابع انسانی دیگر کارایی ندارند و الگوهای قدیمیر سیستمخالقیت آنها مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، اکث

 اند.شده

ک سازمان موفق برای آنکه ی ا هستند وهای انسانی آنهها، سرمایهاند که تنها مزیت رقابتی واقعی و پایدار سازمانبسیاری از مدیران این نکته را تشخیص داده

وری ایش بهرهی دانش و افز، ارتقاهای دانش محورفراد باید به صورت فعال درگیر انجام کارها شوند. در بازار رقابتی امروز، به ویژه در سازمانباشد این ا

ر های اخیالر سدکنند. یهایی است که مدیریت برای ایجاد فرهنگ و فضای توانمندساز تالش مای جدی و بسیار حائز اهمیت است. درچنین سازمانمسئله

ر گرفته استفاده قرا ان موردوری و خشنودی بیشتر پژوهشگران در محیط کارشتوانمندسازی کارکنان همانند راهبرد منابع انسانی برای خلق کارآمدی، بهره

 (.۲۰۰۴است )ویلسون، 

های توسعه در صنعت نفت کند و دیگر برنامهبیان می« قهایران را قدرت اول فناوری در منط»انداز بیست ساله که بینی شده در سند چشمتحقق اهداف پیش

ریزی صحیح و بکارگیری حداکثر لقب گرفته، نیازمند مدیریت و برنامه« محور توسعه»کشور، که به واسطه اهمیت فراوان و گسترش روزافزون این صنعت 

مقاومتی، سیاستی است که به تازگی از سوی رهبر معظم انقالب مطرح شده  توان و استفاده از تمامی امکانات موجود و بالقوه است. از طرفی دیگر اقتصاد

عی و است؛ مفهومی اقتصادی که رشد و توسعه کشورمان در تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ... را شامل می شود و ضامنی بر ارتقای خردجم

سازی کلیه امکانات و تأمین شرایط و فعال»تاکید بر  .رودبخش خصوصی به شمار می های دولتی وتحوالت مثبت سازمان یافته در تمامی نهادها و ارگان

وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی انسانی، و همچنین محور قراردادن رشد بهره« های انسانی و علمی کشورمنابع مالی و سرمایه

های متنوع جغرافیایی مناطق کشور که به عنوان اولین ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتبت بین مناطق و استانپذیری اقتصاد، ایجاد زمینه رقاافزایش رقابت



 

له ها است. در واقع، معظمابالغ شده است، به تنهایی گویای اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد این سیاست« اقتصاد مقاومتی»و سومین راهبرد کلی در حوزه 

های کلی های مختلف صنعتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، در سیاستهای انسانی در بخشت نیروی انسانی و با اطالع از توانمندیبا اشراف بر اهمی

 اند.ها را الزم دانستهابالغی بر آن صحه گذاشته و استفاده همه جانبه و موثر از این توانمندی

باشد، وانمند میا انگیزه و تبنسانی ر دوران پساتحریم از آنجا که دستیابی به این مهم مستلزم داشتن نیروی الذا با عنایت به اهداف فوق و ترسیم نقشه راه د

در هر  اهبردهای مهمز جمله راتواند مدیران را در انجام رسالت خویش کمک نماید. ریزی انسانی مناسب میشناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی و برنامه

ت که ناخته شده اسشبزاری سازی کارکنان برای تطابق با تغییرات خارجی و داخلی است. در فضای رقابتی امروز، توانمندسازی به سان اسازمان، توانمند

اصله دن فای، حداقل شقی و شبکههای نفوذ، رشد، اتکاء به ساختار افهای چون شبکههای امروزی را که دارای ویژگیمدیران با آن قادر خواهند بود سازمان

ده در شمطرح  ثیکی از مباح باشد، به طور کارآمد اداره کنند. در واقع،پژوهشگران از مدیران و کاهش تعلق سازمانی و به کارگیری فناوری اطالعات می

خش گیری است. بمتصمیر دمدیریت منابع انسانی، مبدل ساختن نیروی انسانی محافظه کار، به نیروی انسانی پژوهشگر، مستقل، قدرتمند و صاحب اختیار 

گاه صنعت نمود. پژوهش ا فراهمرای از منابع انسانی پژوهشگاه، پژوهشگرانی هستند که باید با ایجاد شرایط الزم زمینه ماندگاری آنان در این صنعت عمده

یش است. با ی کارکنان خوتوانمند نیازمند ارتقاء های نوهای پژوهش محور و مبتنی بر منابع انسانی نخبه و دانشنفت نیز به عنوان یکی از مهمترین سازمان

 باشد.توجه به اهمیت موضوع، لذا مسئله اصلی پژوهش ارائه مدلی به منظور تبیین توانمندسازی در پژوهشگاه صنعت نفت می

 

 

 

 

 

 مبانی نظری



 اقتصاد مقاومتی

است.  عی اطالق شدهسائل شرحقوقی راه یافته و بر مصادیقی فراتر از م تحریم اصطالحی است که به نظر می رسد از متون فقه اسالمی به ادبیات سیاسی و

صطالح ترش معنایی ال و گسمطالعة اجمالی تاریخ معاصر ایران در آستانة انقالب مشروطیت، بویژه رخدادهای مرتبط با جنبش تحریم کاالهای خارجی، تحو

وصیف لملل، برای تابط بینمِ اجتماعی، بویژه جامعه شناسی و علوم سیاسی و حقوق و روادهد. امروزه محققان و مترجمان علوتحریم را بروشنی نشان می

کیفری  ول دسته جمعی تحریم عم ها اصطالح تحریم را به کار می برند. از این منظرها و دولتهای اجتماعی یا ملتصورتی از تعامالت و مناسبات بین گروه

و  ه است )معظمیفتار کردرباشد که بر خالف مصوبات منشور ملل متحد ، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری میاست که متضمن اقدامات الزم دیپلماتیک 

 (.1۳۹۲سرعتی آشتیانی، 

ور مطرح کالن کش در مدیریت« اقتصاد مقاومتی»از سوی دیگر با توجه به تحوالت راهبردی در اوضاع سیاسی و اقتصادی، سیاست خاصی تحت عنوان 

و  کنندهد تعیینتوانیمست. اقتصاد مقاومتی آن اقتصادی است که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید گردیده ا

باشد ن میآکردن اثرات  اثربی های فشار و متعاقبًا تالش برای کنترل وتداوم بخش رشد و شکوفایی کشور باشد. لذا اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه

 د و بر تولیدهش یابهای خارجی کاو در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی

دن به ها برای رسیختیز سداخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تأکید گردد. در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور ا

طلبی،  می مانند حقاد اسالنقاط مثبت ملی نیاز است. مبانی تئوریک اقتصاد مقاومتی بر پایه فرهنگ اسالم و اقتصاد اسالمی است و مباحث اخالقی اقتص

رزش در روی کار از اکتب نیمعلت در این  رعایت انصاف، تقوا و کار برای خدا، تولید، کسب ثروت و استفاده صحیح از آن نیز بسیار مهم هستند. به همین

 (.1۳۹۴خور توجهی برخوردار است )خانباشی و بستان منش، 

راحل تمدن امروزه، نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید و ارائه خدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل مشخص شده است با نگاهی به م

نسانی از نیروی کار ساده به سرمایه انسانی تکامل یافته است، چرا که پیشرفت تکنولوژی بدون تحوالت نیروی شود که نقش نیروی ابشری مشخص می



 

وری نیروی انسانی به رشد آید بلکه تحوالت و بهرهانسانی فاقد کارایی است، در عصر حاضر دیگر تزریق منابع مالی به عنوان فاکتور اصلی توسعه به شمار نمی

های مادی را تعیین های انسانی میزان سرمایهشوند، به طوری که سرمایههای اقتصادی در جهان میها و به تبع آن توسعه نظامی سازمانخود سبب ارتقا

ندسازی و وانمکنند. بنابراین، با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور ایران و همچنین با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد کشور، تأکید بر تمی

 باشد.های دانشی در این حوزه بسیار حائز اهمست میتوسعه سرمایه

 توانمندسازی کارکنان 

عریف توانمندسازی یکی از مفاهیم برجسته مدیریت نوین است و موضوع بحث و گفتگوهای زیادی بوده و در حال حاضر یک مفهومی است که بطور جامع ت

دارند که این ( اظهار می1۹۹5) ۶۳( و راس و میالم1۹۹۴) ۶۲(. به همین ترتیب ماندروس و ویلسون۲۰۰۲دیگران، و دنیتی و  1۹۹۶نشده است )کانینگان، 

اشاره دارد. تالوج « دادن اختیار و قدرت به کارکنان»واژه بندرت بطور واضح تعریف شده و ذاتاً بطور لفظی بکار رفته است. معنی اصلی توانمندسازی به 

دارد که توانمندسازی باید از بعد یک مدل ( بیان می1۹۹5) ۶۴شود. برای مثال لگیمیاژه قدرت در تمامی تعاریف توانمندسازی نمایان ( استفاده از و1۹۹۳)

( روی قدرت به عنوان نقطه 1۹۹۸) ۶5شود. کانگر و کاننگوتوزیع مجدد نگریسته شود که به موجب آن تعادل قدرت در جهت همکاری و اعتماد تقویت  می

تمرکز دارند. قدرت اغلب بوسیله کنترل انتقالی توزیع گردیده « یا برای تقویت این گمان یا برای تضعیف گمان در ناتوانی شخصی»کزی توانمندسازی مر

معانی ارتباطی و  که کارکنان این اختیار را دارا باشند که تصمیمات خودشان را اتخاذ کرده و آنها را بکار گیرند. همچنین آنها تمایزی بیناست؛ بطوری

کند بر ( تاکید دارند که فرایند رشد توانمندسازی به قدری موثر است که به فرد کمک می۲۰11) ۶۶انگیزشی توانمندسازی ایجاد کردند. گارشن و استراب

( برخی از 1دهد. جدول شماره )آمده در زندگی غلبه کند؛ بتواند غایت توانمندی خود را به عنوان یک انسان شناسایی و بروز مسائل و مشکالت پیش

 دهد:مهمترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان دانشی را از دیدگاه صاحبنظران مختلف نشان می

                                                           
1- Mondros & Wilson 
6 3 - Russ & Millam 
6 4 - Legge 
6 5 - Conger & Connengo 
6 6 . Garsen & Straub 



 ( مهمترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی استخراج شده از مرور ادبیات1جدول شماره )

 توضیحات ردیف

 ت، مشارکت(بالنچارد )اطالعات، کار تیمی، سبک رهبری، مسئولی 1

 هدایتگری مدیر، روشن بودن چشم انداز و مأموریت(، مسئولیت، مشارکت،اسکاف و تی جیف )کار تیمی، ۲

 راندولف )اطالعات، مشارکت، روشن بود چشم انداز و مأموریت( ۳

 دسترسی به منابع، مشارکت( ادوارد )اختیار، ۴

 آرتروز )اختیار( 5

 )اختیار، کار تیمی، مشارکت(راندلف  کارلوس،بالنچار، ۶

 مدیر( هدایتگری کبریج وایت آل )اختیار، کار تیمی، سبک رهبری، مشارکت، تعلق سازمانی، غنی سازی شغل، 7

 هیوژنسکی وباوسانان )اختیار، سبک رهبری، مشارکت، غنی سازی شغل( ۸

 روبیایرز )اختیار، عدم تمرکز( ۹

 لیوسی )مشارکت( 1۰

 رکت(ویکهیو )مشا 11

 آلفردباندروا )تشویق، هدایتگری مدیر( 1۲

 باون و الولر )اطالعات، اختیار، تشویق، مشارکت( 1۳

روشن بودن  نفس، کانتر )اطالعات، اختیار، تشویق، دسترسی به منابع، کسب تجربه، هدایتگری مدیر، اعتماد به 1۴

 چشم انداز و مأموریت(
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 پیشینه تحقیق 



 اند.حقیقات مورد بررسی بر مبنای ارتباط آنها با موضوع مورد پژوهش یعنی توانمندسازی و پژوهشگری انتخاب شدهت

تر، آنها ردمیهای مها مدیران دریافتند، که در رهیافت( وضعیت توانمندسازی پژوهشگران را در کشور اردن بررسی کرده است. در طی دهه۲۰۰1ویلهلم )

ازی ست. توانمندست، توانمندی اهای جدید برای مدیریا در بین پژوهشگران تسهیم نمایند. یک مفهوم ذاتی برای تمامی این رهیافتگیری رباید تصمیم

ی هیل و هماهنگدهد که کنترل و مسئولیت بیشتری بر کارشنان داشته باشند در حالی که نقش مدیران، از کنترل به تسپژوهشگران به آنها اجازه می

آموزش، کارورزی و رهبری صورت گرفته گیری و تمرکز بیشتری بر روی ارتباطات خوب،یابد. تمرکز خیلی کمی بر روی تصمیمی کاری تغییر میفرآیندها

شان رفیتظگیری مؤثر و افزایش ها برای تصمیمهای اولیه مدیران، کمک به اعضاء گروه برای ارتقای اعتماد به نفس و مهارتاست. عالوه بر آن یکی از نقش

 باشد.می

هیافت رازمانـی، دو سگیری در وظایف و زمینه مرتبط با موضوع ارتباط دارد. محـققان توانمندسازی با دادن اختیار بیشتر به پژوهشگران و قدرت تصمیم

تی قدامات مدیریااری بر روی تجارب و باشد. رهیافت ساختهای ساختاری و فلسفی میاند که شامل رهیافتبرای توانمندسازی پژوهشگران را مطـرح کرده

تر سازمانی و افزایش دسترسی به اطالعات و منابع برای پژوهشگران در های پایینهای باالتر به ردهگیری از ردهتوانمندساز، همچون تفویض اختیار تصمیم

گران را توان احتماالً بطور مستقیم عملکرد پژوهشن رهیافتی میوانمندسازی ادراکات متمرکز است. در چنیتتر تمرکز دارد. رهیافت فلسفی بر سطوح پایین

تایج آزمون گیری درجه توانمندسازی در مورد یک نمونه کارخانجات اسپانیایی اعالم کردند که ن( تحقیقی درباره اندازه۲۰۰۲افزایش داد. پاردو و لیوید )

گیری توانند به عنوان توانمندساز توصیف شوند. اندازهمی %۲۰های مشارکتی دارند و ها کمترین گرایش به کاربرد الگوشرکت %۲۰دهد نرمال نشان می

دیگر مفاهیم  وتواند برای درک بهتر ارتباط با سطوح توانمندی رود، بلکه میتوانمندساز نه فقط برای دانستن چگونگی بکارگیری اقدامات توانمندساز بکار می

 لکرد سازمانی نیز بکار رود.ر تغییر سازمانی، کیفیت، ارتقای پژوهشگری یا حتی روی عمنظیر تأثیر توانمندسازی بمدیریتی، 

ای را انجام دادند تا میزان سودمندی ساختار توانمندسازی پژوهشگران را در کشور یونان را تشخیص دهند. ( تحقیق گسترده۲۰۰۳دیمیتریادزوکوفیدو )

های شخصی )مرکز کنترل(، عوامل های پژوهشگری )جنسیت، سن و تجارب شغلی( ویژگینه، تأثیر ویژگینمو 15۴های اتخاذ شده از گیری از دادهبهره



 

های آنان ای )نوع صنعت( بر روی توانمندسازی روانی را بررسی نمود. یافتههای سازمانی )اندازه سازمان( و متغیرهای زمینهشغلی )وضعیت مدیریتی(، ویژگی

های شخصی پژوهشگران، متغیرهای روانشناختی آنان، پژوهشگران توانمندی را به چهار دسته از عوامل شخصی شامل ویژگی در زمینه عوامل توانمندساز

 ای مشخص نمود. عوامل نقشهای کاری یا شغلی و عوامل زمینه

هند که ی را انجام دها باید اقداماتد که سازماندان( توانمندسازی را بخشی از مطالعات مدیریت به ویژه در فضای اقتصاد کنونی الزم می۲۰۰۹هورتستین )

ارکنان، کیفیت خدمات ک( به بررسی روابط بین توانمندسازی ۲۰1۰ها شود. هی و همکاران )وری و حداقل کردن هزینههمزمان باعث حداکثر کردن بهره

تیجه این ناند. رداختهتحده پمجی در یک سازمان خدماتی در ایاالت کارکنان، و رضایت شغلی در سازمان های خدماتی با استفاده از داده هایی از یک نظرسن

مکاران ازند. هیل و هس ها باید کارکنان خود را برای حرکت به سمت افقی باالتر به منظور کسب رضایت مشتریان توانمندپژوهش مبین این است که سازمان

ند. آنان به ج کار پرداختارتباطات الکترونیکی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان و نتای ضو وع-( در تحقیقی به بررسی اثرات متقابل مبادله رهبر۲۰1۴)

رضایت )ت کاری آنان یج مثبکنند و نتااین نتیجه دست یافتند که با درک درستی از نقشی که رهبران در ترویج توانمندی روانشناختی پژوهشگران اثفا می

ه بررسی رابطه ( ب۲۰15لی ) قی دیگر،توان کارکنان را توانمندتر نمود. در تحقیبا استفاده از ارتباطات الکترونیکی، میشغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی( 

نی و نمندسازی دروبه توا های اجتماعی پرداخته است. وی در این پژوهش، توانمندسازی رابین توانمندسازی روانشناختی کارکنان با استفاده از رسانه

فعال از  د که استفادهشان دانی تعاملی به عنوان دو مولفه فاصله کانونی از فرایند توانمندسازی در سطح فردی بیان کرده است. نتایج پژوهش توانمندساز

 های اجتماعی روی هر دو توانمندسازی درونی و تعاملی تأثیر مثبت دارد. رسانه

مندی از ن رضایتوری پژوهشگران، به این نتیجه رسید که بییت شغلی و محیط شغلی در بهره( در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط عوامل رضا1۳77نوتاش )

بتی وری پژوهشگران رابطه مستقیم و مثوری پژوهشگران ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین بین عوامل محتوایی شغلی و بهرهعوامل محیط شغلی و بهره

 به دست آمد.



 نتایج تحقیق وری پژوهشگران سازمان کشاورزی استان گیالن پرداخت.رسی رابطه میان آموزش و انگیزش با میزان بهره( در تحقیقی به بر1۳۸۰نگارش )

حقوق و  نظام و ارتقاء شغلی نشان داد که بین نظام انگیزش، مکانیزم رفتاری پژوهشگران، محتوای کار، ویژگی شخصیتی پژوهشگران، نحوه فعالیت همکاران،

وری تفاوت معناداری داری وجود دارد. ولی بین پژوهشگران آموزش دیده و آموزش ندیده از لحاظ میزان بهرهوری پژوهشگران رابطه معنیهدستمزد با بهر

 وجود نداشته است.

انک اقتصاد بکارکنان  غلیش( به بررسی ارتباط شایستگی مدیریتی و تعهد مدیریت در برابر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد 1۳۹۳درخشنده و اسماعیلی )

ملکرد عکارکنان بر  مندسازیاند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که متغیرهای شایستگی مدیریت و تعهد مدیریت در برابر تواننوین در شهر تهران پرداخته

 است. شغلی اثرگذار شغلی آنان موثر است. عالوه بر این، انگیزش مدیریت و توانمندسازی کارکنان از طریق رضایت شغلی بر عملکرد

)مطالعه  گرایییادگیری ( در تحقیقی به مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر روی توانمندسازی کارکنان با میانجیگری1۳۹۴رستگار و بوربور جعفری )

بنابراین،  یر مواجهند ورحال تغیپویا و د هایای با محیطها به صورت فزایندهموردی: دانشگاه سمنان( پرداختند. آنان بیان کردند که در عصر حاضر سازمان

اصر تغییر ز مهمترین عنیکی ا به منظور بقا و پویایی خود مجبورندکه خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند و از آنجایی که صاحب نظران و اندیشمندان

ر ل آفرین بر بهبری تحوررود. نتایج تحقیق نشان داد که ر میها را منابع انسانی آن می دانند، رهبری در سازمان یک عنصر کلیدی به شمادرسازمان

 .گرایی و توانمندسازی تاثیری مستقیم و مثبت دارد و فرضیه تاثیر یادگیری گرایی بر روی توانمندسازی رد شده استیادگیری

ها جهت پاسخگویی سریع به مشتریان و تمرکز فرینی سازمانهایی است که برای تجدید حیات و نوآتوانمندسازی در اصل به عنوان یک فرآیند، یکی از برنامه

گردد. پس توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد ها اجرا میزدایی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان

های افراد است. ها برای شکوفایی استعدادها و بروز شایستگیود آوردن فرصتکردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وج

باشد. این عوامل متعدد عبارتند از: بیان روش اهداف، پرورش تجربه تسلط شخصی، توانمندسازی به عنوان متغییر وابسته متاثر از عوامل متعدد می

دهی، طالعات، دسترسی به منابع، پیوند با نتایج، اعتمادسازی، تفویض اختیار، نظام پاداشالگوسازی، حمایت کردن، برانگیختگی هیجانی، فراهم نمودن ا



 

مدیریت مشارکتی، تشکیل تیم، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد  سبک رهبری دموکراتیک، آموزش کارکنان، استقالل و آزادی عمل،

باشند، لذا براساس بررسی ادبیات موجود در زمینه در پی شناخت عوامل موثر بر توانمندسازی پژوهشگران می باشد. با توجه به هدف مطالعه که نهایتاًمی

بری، توانمندسازی، عوامل موثر برتوانمندسازی را در می توان در هشت دسته کلی شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، راهبرد سازمان، سبک ره

 ای دسته بندی نمود.آموزش و توسعه و عوامل زمینه های شخصیتی،ماهیت شغل، ویژگی

 روش تحقیق

توصیف،  ند. شاملکپیمایشی است. تحقیق توصیفی آنچه را هست، توصیف می –این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث ماهیت و روش توصیفی 

و  از پرسشنامه رد نظرعقاید، افکار، ادراکات و تجربیات افراد مو ثبت و تجزیه و تحلیل شرایط موجود است. در تحقیق پیمایشی پژوهشگر برای کشف

 مصاحبه استفاده می کند. 

وهش های مرتبط با پژهای انجام گرفته در زمینهدر این پژوهش از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات در زمینه ادبیات پژوهش و پیشینه پژوهش

 روابط توسط است. سپس شده شناسایی در زمینه توانمندسازی، عوامل آن در سازمان شده ارائه ادبیات بررسی با اابتد پژوهش ، این استفاده شده است. در

است. ابزار گردآوری  شده نهایی و گرفته قرار ارزیابی مورد ، مدلسازی ساختاری تفسیری از روش استفاده با و متخصصین موضوع، خبرگان از نفر چهارده

 باشد.ق با هدف تبیین عوامل مربوطه در پژوهشگاه صنعت نفت، پرسشنامه محقق ساخته میاطالعات در این تحقی

ا امعه آماری مج، لذا با توجه به هدف پژوهش، پرسشنامه متناسب با فرضیات را در اختیار خبرگان و مدیران متخصص در زمینه تحقیق قرار داده شد 

 اند، می باشند.گیری هدفمند انتخاب شدهمونهخبرگان و مدیران پژوهشگاه صنعت نفت که به روش ن

ید دانشگاه د تن از اساته و چنبرای بررسی روایی ابراز گرداوری پژوهش، از روایی محتوا استفاده شد؛ بدین صورت که پرسشنامه در اختیار خبرگان پژوهشگا

   که آشنایی با موضوع تحقیق داشتند، قرار گرفت و مورد تائید قرار گرفت.



اطالعات اوقات ممکن است برای به دست آوردن اطالعات از کسانی که به راحتی در دسترس باشند استفاده نمایم. یعنی افراد خاصی که قادر به ارائه  گاهی

و قضاوتی تقسیم  ایگیری سهمیهگیری هدفمند به دو دسته نمونهشود. نمونهگیری هدفمند نامیده میگیری نمونهمورد نظر پژوهش باشند، این نوع نمونه

شوند که برای ارائه اطالعات موردنظر گیری افرادی برای نمونه انتخاب میگیری قضاوتی استفاده شده است. در این نمونهشود. که در این پژوهش از نمونهمی

ی از افراد دارای اطالعاتی هستند که محقق به شود که طبقه محدودگیری قضاوتی زمانی مطرح میدر بهترین موقعیت قرار دارند. به عبارتی دیگر طرح نمونه

ها و متخصصان پژوهشگاه صنعت نفر از اساتید دانشگاه 1۴گیری هدفمند قضاوتی )که پژوهشگر با استفاده از  نظر  دنبال آنهاست. در این پژوهش از نمونه

اع نظری می رسد که مدرک جدیدی از داده ها حاصل نشود به عبارتی نفت به اشباع نظری رسید( استفاده شده است. در این پژوهش پژوهشگر زمانی به اشب

نیز استفاده شده  ۶7ICCمتخصص(. از طرفی دیگر برای تعیین پایایی ابزار از شیوه ثبات و ضریب  1۴وارسی کامل داده ها انجام شود )با استفاده از نظر 

 می باشد که نشانگر پایایی خوبی می باشد. ۸۴/۰است که مقدار آن 

 

 

 68مدلسازی ساختاری تفسیری

دهد. مدلسازی ساختاری تفسیری روابط بین متغیرها را مدلسازی ساختاری تفسیری یکی از ابزارهایی است که تعامل بین متغیرهای مختلف را نشان می 

ای توانند روابط پیچیدهاجزای مختلف که میدهد. بنابراین، این روش بمنظور شناسایی  و نشان دادن روابط بین صورت روابط سلسله مراتبی نشان میبه

  (. ۲۰1۳، ۶۹گیرد.)عطری و همکارانداشته باشند، مورد استفاده قرار می

  (.۲۰11، 7۰)سینگ وکانت:باشدهای روش مدلسازی ساختاری تفسیری به شرح زیر میگام

                                                           
6 7 .  Intraclass Correlation Coefficient 
6 8 . Interpretative structural modeling (ISM)  

6 9 . Attri  et al 

7 0 . Singh & Kant 



 

 تواند شامل افراد، اهداف، و کارها باشد. تغیرها میشوند، این  متوانند بر روی سیستم اثر گذار باشند شناسایی میمتغیرهای که می

 اند از: رتدهند. این نمادها عباشود که دسترس پذیری را نشان میشود، در ماتریس، از نمادهایی استفاده میدر این مرحله  ماتریس خودتعاملی ایجاد می 

V-   اگر متغیرi  در ایجاد متغیرj .تأثیر داشته باشد 

 .تأثیر داشته باشد iر ایجاد متغیر د  jاگر متغیر

- X اگر متغیرi  در ایجاد متغیرj .تأثیر داشته باشد و برعکس 

- O اگر متغیرi  در ایجاد متغیرj تأثیر نداشته باشد و برعکس. 

سترس دب ماتریس در د. بدین ترتیپذیری اولیه باید نمادهای یاد شده در گام قبل، به نمادهای صفر و یک تبدیل شونبمنظور دستیابی به ماتریس دسترس

 شود. ین زیر استفاده میآید. برای تشکیل این ماتریس از قوانپذیری اولیه بدست می

( صفر قرار j,iر ورودی )د( در ماتریس در دسترس پذیری یک و i,jباشد، در ورودی ) V( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i,jدر صورتی که ورودی ورودی )

 شود.داده می

( یک قرار j,iدر ورودی ) ( در ماتریس در دسترس پذیری صفر وi,jباشد، در ورودی ) A( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i,jدر صورتی که ورودی ورودی )

 شود.داده می

( یک قرار j,iر ورودی )و د ( در ماتریس در دسترس پذیری یکi,jباشد، در ورودی ) X( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i,jدر صورتی که ورودی ورودی )

 شود.داده می

( صفر j,iدر ورودی ) ( در ماتریس در دسترس پذیری صفر وi,jباشد، در ورودی ) O( در ماتریس خودتعاملی ساختاری i,jدر صورتی که ورودی ورودی )

 شود.قرار داده می



آید، یی بدست میروابط بدست آمده، ماتریس در دسترس پذیری نها یری درپذیری اولیه، با در نظر گرفتن انتقال پذپس از دستیابی به ماتریس دسترس

توان نتیجه گرفت که متغیر یتأثیر داشته باشد، م Cبر متغیر Bتأثیر داشته باشد و متغیر  Bبر متغیر   Aدردسترس پذیری به این معناست که اگر متغیر 

A  برC ابستگی از ودهد. قدرت نفوذ از جمع اعداد در هر ردیف و میزان ها را نشان میوذ هر یک از عاملتأثیر دارد. این ماتریس میزان وابستگی و قدرت نف

 آید. جمع اعداد در هر ستون بدست می

آید. مجموعه خروجی برای هر عامل پذیری نهایی، مجموعه خروجی و ورودی برای هر عامل بدست میدر این مرحله با استفاده از ماتریس در دسترس

ها های تأثیر پذیر از آنها تأثیر دارد و مجموعه ورودی برای هر عامل نیز دربردارنده خود عامل و عاملهایی است که بر آنردارنده خود عامل و عاملدرب

 باشد. می

ع برای هر مان جموعه مشترکگردد. از طریق مپس از تعیین مجموعه خروجی و ورودی و اشتراک بین دو مجموعه خروجی و ورودی برای هر مانع تعیین می

راتب مهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها کاماًل هماهنگ باشند و دارای کمترین قدرت نفوز باشند در پایین ترین سطح از سلسله آید. عاملبدست می

 گیرند.ساختاری تفسیری قرار می

ها عامل ها حذف شوند. این عمل تا زمانی که سطح تمامیها از سایر عاملاین عاملهایی باالترین سطح مشخص شدند، باید هنگامی که در اولین تکرار، عامل

 کند.مشخص شود ادامه پیدا می

 

 یافته های پژوهش

ستخراج گردد که برای امی شرح داده شده استفاده 1شود، در این ماتریس از نمادهایی که در گام برای انجام این پژوهش ابتدا  ماتریس خودتعاملی ایجاد می

 شود. مالحظه می 1ماتریس خودتعاملی از نظر متخصصان استفاده شده است که در جدول 

 

      .  ماتریس خودتعاملی1جدول     



 

  عوامل 8 7 6 5 4 3 2 1

 X V X V X V X 1 فرهنگ سازمانی 
  A X X V V X 2 ساختار سازمانی 
   X V O V V 3 راهبرد سازمان 
    V X X X 4 هبریسبک ر 
     X V A 5 ماهیت شغل 
      X X 6 های شخصیتیویژگی 
       X 7 آموزش و توسعه 
 8 ایعوامل زمینه        

 

، به نمادهای صفر و Error! Reference source not found. 1پذیری اولیه باید نمادهای یاد شده در به منظور دستیابی به ماتریس در دسترس

 آید. بدست می ۲یک تبدیل شوند. بدین ترتیب ماتریس در دسترس پذیری اولیه طبق جدول 

 

      پذیری اولیه. ماتریس دسترس2جدول       

  عوامل 1 2 3 4 5 6 7 8 قدرت نفوذ

 1 فرهنگ سازمانی 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 ۲ ساختار سازمانی 1 1 ۰ 1 1 1 1 1 7

 ۳ راهبرد سازمان ۰ 1 1 1 1 ۰ 1 1 6

 ۴ سبک رهبری 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 5 ماهیت شغل ۰ 1 ۰ ۰ 1 1 1 ۰ 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آید پذیری در روابط بدست آمده، ماتریس در دسترس پذیری نهایی بدست میپذیری اولیه، از طریق دخیل نمودن انتقالیابی به ماتریس دسترسپس از دست

سیری روش مدلسازی ساختاری تف ۳از گام شود که ورودی و خروجی هر معیار با استفاده(، بنابراین اقدام به محاسبه ماتریس ورودی و خروجی می۳)جدول

گذارد؛ یعنی متغیرهای می هایی که فرهنگ بر آنها اثرشود. به عنوان مثال ورودی معیار یک یعنی فرهنگ سازمانی به معنی آن دسته از معیارمیمحاسبه 

گذارند؛ یعنی میاثر هایی که بر فرهنگباشد و همچنین خروجی معیار یک یعنی فرهنگ سازمانی؛ به معنی آن دسته از معیار( می1-۲-۳-۴-5-۶-7-۸)

ها آنها با مجموعه اشتراک آنها ها، آن دسته ازمعیارها که ورودیکردن به اشتراک ورودیباشد. برای تعیین رتبه معیارها با نگاه( می۸-۶-۴-۲-1متغیرهای )

 ۶ های شخصیتیویژگی 1 ۰ ۰ 1 1 1 1 1 6

 7 آموزش و توسعه ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 1 1 1 4

 ۸ ایعوامل زمینه 1 1 ۰ 1 1 1 1 1 7

  قدرت وابستگی 5 6 3 7 7 7 8 7 



 

های شخصیتی و آموزش و توسعه؛ به عوامل ویژگی .Error! Unknown switch argumentگیرد که با توجه قرار می 1هماهنگ باشد؛ در سطح 

 گیرند.دلیل اینکه مجموعه ورودی و مجموعه اشتراک آنها با هم کاماًل هماهنگ هستند در سطح یک قرار می

 

 (1. ماتریس در دسترس پذیری نهایی )مربوط به سطح3جدول 

  عوامل ورودی خروجی مشترك سطح

 1 فرهنگ سازمانی ۸-7-۶-5-۴-۳-۲-1 ۸-۶-۴-۲-1 ۸-۶-۴-۲-1 

 ۲ ساختار سازمانی ۸-7-۶-5-۴-۲-1 ۸-5-۴-۳-۲-1 ۸-5-۴-۲-1 

 ۳ راهبرد سازمان ۸-7-5-۴-۳-۲ ۴-۳-1 ۴-۳ 

 ۴ سبک رهبری ۸-7-۶-5-۴-۳-۲-1 ۸-7-۶-۴-۳-۲-1 ۸-7-۶-۴-۳-۲-1 

 5 ماهیت شغل 7-۶-5-۲ ۸-۶-5-۴-۳-۲-1 ۸-۶-5-۲ 

1 ۸-7-۶-5-۴-1 ۸-7-۶-5-۴-۲-1 ۸-7-۶-5-۴-1 
های ویژگی

 شخصیتی
۶ 

 7 آموزش و توسعه ۸-7-۶-۴ ۸-7-۶-5-۴-۳-۲-1 ۸-7-۶-۴ 1

 ۸ ایعوامل زمینه ۸-7-۶-5-۴-۲-1 ۸-7-۶-۴-۳-۲-1 ۸-7-۶-۴-۲-1 

 



های شخصیتی و با حذف عوامل ویژگیهای شخصیتی و آموزش و توسعه؛ به عنوان سطح یک برای تعیین سایر سطح جدول بعد از قراردادن عوامل ویژگی

گیرد که نتیجه محاسبات در شود. که مشخص شد عوامل ساختار سازمانی و ماهیت شغل در سطح دوم قرار میبندی میسطح آموزش و توسعه؛ دوباره

Error! Reference source not found.  .آمده است 

 (2یس در دسترس پذیری نهایی )مربوط به سطح. ماتر4جدول 

سط

 ح
  عوامل ورودی خروجی مشترك

 1 فرهنگ سازمانی ۸-5-۴-۳-۲-1 ۸-۴-۲-1 ۸-۴-۲-1 

 ۲ ساختار سازمانی ۸-5-۴-۲-1 ۸-5-۴-۳-۲-1 ۸-5-۴-۲-1 2

 ۳ راهبرد سازمان ۸-5-۴-۳-۲ ۴-۳-1 ۴-۳ 

 ۴ سبک رهبری ۸-5-۴-۳-۲-1 ۸-۴-۳-۲-1 ۸-۴-۳-۲-1 

 5 ماهیت شغل 5-۲ ۸-5-۴-۳-۲-1 5-۲ ۲

 ۸ ایعوامل زمینه ۸-5-۴-۲-1 ۸-۴-۳-۲-1 ۸-۴-۲-1 

شود؛ که مشخص بندی میسطح بعد از قراردادن عوامل ساختار سازمانی و ماهیت شغل در سطح دوم برای تعیین سایر سطح جدول با حذف این معیار دوباره

آمده  .Error! Reference source not foundگیرند که نتیجه محاسبات در سطح سوم قرار میای در شد معیارهای سبک رهبری و عوامل زمینه

 است.

 

 (3. ماتریس در دسترس پذیری نهایی )مربوط به سطح5جدول 



 

سط

 ح
  عوامل ورودی خروجی مشترك

 1 فرهنگ سازمانی ۸-۴-۳-1 ۸-۴-1 ۸-۴-1 

 ۳ راهبرد سازمان ۸-۴-۳ ۴-۳-1 ۴-۳ 

 ۴ سبک رهبری ۸-۴-۳-1 ۸-۴-۳-1 ۸-۴-۳-1 3

 ۸ ایعوامل زمینه ۸-۴-1 ۸-۴-۳-1 ۸-۴-1 ۳

 

شود. که بندی میسطح ای در سطح سوم برای تعیین سایر سطح جدول با حذف این دو معیار دوبارهبعد از قراردادن معیارهای سبک رهبری و عوامل زمینه

 آمده است. .Error! Reference source not foundگیرد، که نتیجه محاسبات در هبرد سازمان در سطح چهارم قرار میمشخص شد عامل را

 

 

 

 

 

 

 (4. ماتریس در دسترس پذیری نهایی )مربوط به سطح 6جدول 



سط

 ح
  عوامل ورودی خروجی مشترك

 1 فرهنگ سازمانی ۳-1 1 1 

 ۳ راهبرد سازمان ۳ ۳-1 ۳ 4

 

شود. که مشخص شد آخرین بندی میسطح بعد از قراردادن عامل راهبرد سازمان در سطح چهارم برای تعیین سایر سطح جدول با حذف این معیار دوباره

 (. .Error! Reference source not foundگیرد )معیار یعنی فرهنگ سازمانی در سطح پنجم قرار می

 (5. ماتریس در دسترس پذیری نهایی )مربوط به سطح 7جدول 

سط

 ح
  عوامل ورودی خروجی مشترك

 1 فرهنگ سازمانی 1 1 1 5

 

 

 

 

 تشکیل مدل ساختاری تفسیری



 

شود. ایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم میپس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با در نظر گرفتن ماتریس در دسترس پذیری نه

هایی  که سطح تشکیل شده است. عامل 5نشان داده شده است. مدل نهایی بدست آمده از .Error! Reference source not foundمدل نهایی در 

های شخصیتی، ساختار سازمانی و ماهیت هایی همچون آموزش و توسعه، ویژگیبرخوردارند. عامل در سطوح باالی سلسله مراتب قرار دارند از تاثیر کمتری

 شغل در ارتباط با موضوع پژوهش از اثرپذیری بیشتری برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل سازی ساختاری پژوهش1نمودار

های ویژگی

 شخصیتی

 آموزش و توسعه

 ساختار سازمانی ماهیت شغل

 سبک رهبری ایعوامل زمینه

 راهبرد سازمان

 زمانیفرهنگ سا



تفسیری و  -اریسازی ساختهای دانشی در پژوهشگاه صنعت با بکارگیری مدلفسیری عوامل مؤثر بر توانمندسازی سرمایهت -بعد از ترسیم مدل ساختاری

 بندی متغیرها در چهار دسته زیر شد. ابستگی و دستهو -پذیری اقدام به ایجاد جدول ماتریس نفوذپذیریماتریس دردسترس

 غیر تغیرها نسبتاًم باشند. اینمی ف و متوسطضعی و وابستگی هدایت قدرت دارای که است متغیرهایی شامل دسته این مختار: خود متغیرهای -1

 .باشندمی سیستم با ضعیف و کم ارتباطات و دارای هستند سیستم به متصل

 متغیرها معموالً متغیرهای از این دسته باشند.می باال ولی وابستگی نسبتاً کم کننندگیهدایت قدرت دارای متغیرها از نوع وابسته: این متغیرهای -۲

 .هستند هدف یا نتیجه

 هر زیرا هستند، یر ایستاغ متغیرها این باشند.می زیاد وابستگی و زیاد هدایت قدرت دارای که هستند متغیرهایی دسته سومین پیوندی: متغیرهای -۳

 .دهد یرتغی دوباره را این متغیرها تواندمی نیز سیستم بازخور نهایت در و دهد قرار تاثیر تحت را سیستم تواندآنان می در تغییر نوع

 محرک دیگر ه عبارتب متغیرهای نفوذی یا جزء باشند،کم می وابستگی ولی زیاد کنندگی هدایت قدرت دارای که نفوذی: متغیرهایی متغیرهای -۴

 (.۲۰1۴گیرند )ملون،می قرار

 ر دسته عواملبه چها ذیری و وابستگیهای دانشی از بعد قدرت نفوذپنتایج تحلیل میک مک نشان داد هشت عامل موثر بر موضوع توانمندسازی سرمایه

ن یک ارد، بنابرایی کمی دشوند. به عنوان مثال؛ عامل اول یعنی پیچیدگی چون قدرت نفوذ زیاد و وابستگنفوذی، پیوندی، وابسته، خودمختار تقسیم می

وابسته  ند جزء عواملیی دارکمی و قدرت وابستگی باال عامل نفوذی است؛ همچنین عوامل دوم و دهم به ترتیب سازگاری و انگیزه استفاده، چون قدرت نفوذ

وذی، سته عوامل نفز چهار داشان در ارتباط با موضوع در یکی باشند، سایر عوامل نیز بسته به قدرت نفوذپذیری وابستگیدر ارتباط با موضوع پژوهش می

 (.۸اند. )جدول پیوندی، وابسته، خودمختار قرار گرفته

 

 مک تحلیل میک -۸جدول 



 

 ۸  نفوذی  1 پیوندی 4 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

 8 2      7 

 6    3   ۶ 

        5 

 ۴  خودمختار  وابسته 5 7

        ۳ 

        ۲ 

        1 

۸ 7 ۶ 5 ۴ ۳ ۲ 1  

 میزان وابستگی

 گیریبحث و نتیجه

حقیقات تپردازد. می نعت نفتصهای دانشی در دوران پساتحریم در پژوهشگاه رمایهاین مقاله به بررسی و معرفی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روانشناختی س

های سرمایه توانمندسازی ، بررسیاند و با این حالگذشته بر شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان در سطوح فردی، سازمانی و اجتماعی استوار بوده

ا شناسایی و وانمندسازی رثر بر تباشد. این مقاله با استفاده از مرور تطبیقی و جامع تحقیقات گذشته عوامل مؤدانشی در دوران پساتحریم کامالً محدود می

 های موجود در این زمینه را مرتفع نموده است. استخراج، و همچنین با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری شکاف بین مدل

بندی این عوامل بر اساس سازی ساختاری تفسیری و دستهل بین عوامل شناخته شده با بکارگیری مدلهدف از انجام این پژوهش توسعه و ارائه یک مد

ها و متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت بودند و از جامعه آماری نفر از اساتید دانشگاه 1۴قدرت وابستگی آنها است. در این مقاله با استفاده از نظر متخصصان )



اند( و مرور ادبیات نظری، هشت عامل تبیین توانمندسازی کارکنان در پژوهشگاه صنعت نفت شناسایی شد. سپس انتخاب شدهگیری هدفمند به روش نمونه

بندی شد. فرهنگ سازمانی به علت اینکه از سایر عوامل تاثیرپذیری کمتری دارد؛ با استفاده از قدرت نفوذ این عوامل بر هم، عوامل در پنج سطح، سطح

های دانشی در پژوهشگاه صنعت نفت کمتر متر به این معنی است که معیار مورد نظر از سایر معیارها در ارتباط با موضوع توانمندسازی سرمایهتاثیرپذیری ک

اهبرد گیرد. عامل راهبرد سازمان در سطح چهارم قرار گرفت؛ این بدین مفهوم است که عامل رباشد. لذا به همین خاطر در سطح پنجم قرار میموثر می

گیرند. ای در سطح سوم قرا میسازمان نسبت به معیار سطح پنجم )فرهنگ سازمانی( درجه اثرپذیری بیشتری دارند. دو عامل سبک رهبری و عوامل زمینه

یرند و سنگ بنا و گهای شخصیتی و آموزش و توسعه در سطح اول قرار میدو عامل ساختار سازمانی و ماهین شغل در سطح دوم و به همین ترتیب، ویژگی

دهند. این بدان معنی است که این دو عامل بیشترین تأثیر را بر روی موضوع پژوهش اصلی توانمندسازی کارکنان در جامعه مورد بررسی را تشکیل می زمینه

مل نفوذی هست. فرهنگ سازمانی، تاثیر پذیری قرار گرفت که مشخص شد عامل راهبرد سازمان جزء عوا-دارند. در پایان، عوامل در جدول قدرت نفوذ

باشند؛ و در نهایت عوامل ماهیت شغل و آموزش و توسعه جزء ای جزء عوامل پیوندی میهای شخصیتی و عوامل زمینهساختارسازمانی، سبک رهبری، ویژگی

بندی نشی در پژوهشگاه صنعت نفت با تقسیمهای دا(. تفسیر نتایج پژوهش نشان داد که به منظور توانمندسازی سرمایه۸عوامل وابسته هستند )جدول 

مقایسه نتایج و  معیارها به چهار دسته، به این معیارها با توجه به قرار گرفتن آنها در جایگاه نفوذی، مستقل، وابسته و پیوندی توجه کنند. همچنین، با

-وهشگاه صنعت نفت مشخص گردید و مدلی جامع و متمایز با مدلهای دانشی در پژپیشینه پژوهش روابط مبهم بین عوامل موثر بر توانمندسازی سرمایه

که ناشی از های موجود در زمینه توانمندسازی کارکنان با سلسله مراتب و همچنین روابط مشخص، ارائه شد. مدل ارائه شده خالء موجود در زمینه پژوهش 

 باشد، را مرتفع نمود.میابهام روابط بین معیارها و نیز مشخص نبودن سلسله مراتب بین معیارها 

؛ 1۳۹۴شود )جهانیان و صالحی، های آموزشی باعث افزایش توانمندسازی کارکنان میدهد که آموزش و حضور در کالسنتایج تحقیقات قبلی نشان می

نظر تأثیر بر توانمندسازی های رسمی از ای نسبت به آموزشهای فنی و حرفه(.  در تحقیقات دیگر مشخص گردید که آموزش۲۰۰7اسمیت و کامین، 

های آموزشی مناسب را برای توان دورهگونه که مشخص است با نیازسنجی درست آموزشی در سازمان، می(. همان1۳۸7کارکنان مزیت دارند )خالدی، 



 

در مسیر شغلی طراحی شده در  های آتی آنانکارکنان در تمام سطوح سازمانی طراحی کرد و بر این اساس باعث توسعه کارکنان در شغل فعلی و شغل

شود که واحد منابع انسانی با سازمان، شد. لذا، با توجه به نقش زیربنایی متغیر آموزش و توسعه در مدل تبیین شده در پژوهشگاه صنعت نفت، پیشنهاد می

های آموزشی مناسب را طراحی نماید و از ی سازمانی، دورههاهای کارکنان، و همچنین با بررسی و تجزیه و تحلیل شغلها و تواناییای از مهارتایجاد خزانه

ه بر قدرت این طریق اولین گام را در جهت توانمندسازی کارکنان بردارد. آموزش و توسعه کارکنان نه تنها بر کسب دانش، مهارت و ایجاد توانایی بلک

 شود.کند و در نهایت باعث باال رفتن توانمندی کارکنان میزمانی ارتباط پیدا میهای مهم ساها و تصمیمکارآفرینی، آشناسازی کارکنان با تغییرات، فعالیت

ن ار تأثیرگذار است. بر ایهای شخصیتی بر توانمندسازی کارکنان بسیدهد که ویژگی( نشان می۲۰۰۲( و  شلتون )۲۰۰۳نتایج تحقیق دیمیتریادزوکوفیدو )

شگاه ن دانشی پژوهصاً کارکناشناسی ارتباط مثبتی با توانمندسازی کارکنان و مخصوی و گشودگی و وظیفهگرایهای برونتوان بیان کرد که ویژگیاساس می

ظایف وس جهت انجام شنایفههای پژوهشی به دلیل نیاز سازمان به داشتن افرادی با توانایی ارتباطی باال و در عین حال وظصنعت نفت دارد. در سازمان

 بیشترین به غلمشا و شخصیت تناسب های شخصیت استفاده نماید تاشود که هنگام استخدام و گزینش از آزمونمی محوله، به پژوهشگاه پیشنهاد

جرای مدیریت دانش افرادی شود. چرا که در سازمان های دانشی خصوصا در زمینه ا مندبهره رویکردی چنین مزایای از که سازمان نحوی به برسد، حدممکن

مندسازی ین طریق توانانش شود و از هایی داشته باشند که موجب افزایش توانایی خود و همکاراژگیاری شوند که از نظر شخصیتی ویباید استخدام و بکارگم

 در سازمان ترویج داده شود.

هشگاه شناسایی شده است. در همین در یک سطح باالتر، ساختار سازمانی قرار دارد که یکی از عوامل مؤثر و زیربنایی در ایجاد توانمندسازی کارکنان در پژو

؛ 1۳۹۴دانند )صمدی میارکالیی و همکاران، راستا تحقیقات دیگر نیز ساختار سازمانی را یکی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد توانمندسازی کارکنان می

نان موجب اثرات مثبتی بر نگرش و رفتار کارکنان (. قابل ذکر است که توانمندسازی کارک۲۰۰۲و پاول،  ۲۰۰۸؛ چایلد، ۲۰1۲وظیفه دوست و همکاران، 

برداری مناسب از نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی ندارند. بررسی مطالعات انجام ای جز بهرهها چارهاست. بنابراین در شرایط متغیر کنونی، سازمان

کند که ساختارهای ( بیان می1۹۸۸باشد. کانگر و کانگو )اختار سازمانی میشده یکی از عوامل اثرگذار در اسقرار ابعاد مختلف فرآیند توانمندسازی، س



کند. دار بودن اهداف و ناتوانی در کارکنان را تشویق میهای مستبدانه مدیریت به پرورش وابستگی کارکنان، انکار عقاید آنان، عدم معنیدیوانساالر و سبک

توانند برای نیل به نتایج مورد نظرشان و آنچه الزم است، کار کنند؛ نه ای طراحی شده است که کارکنان میهگونهای توانمند، ساختار سازمانی بهدر سازمان

های اخیر تغییر ساختار سازمانی از ساختار هرمی و مبتنی بر کنترل شدید است اینکه صرفاً ادای تکلیف نمایند و از بایت آن پاداش دریافت کنند. در دهه

باشد، داده ای که در آن مشارکت ذهنی، عاطفی و خودگردانی کارکنان در حد باالیی است و همچنین، کنترل در حداقل میختار شبکهجای خود را به سا

 است.

ا ب بنعطف و متناسمازمانی شود که جهت ارتقاء توانمند کارکنان دانشی و پژوهشگران خود، ساختار سبر همین اساس، به پژوهشگاه صنعت نفت پیشنهاد می

را که یرونی است. چبه اعتبار های این پژوهش،  مسالسازی نماید. از محدودیتای و ساختارهای دانشی را طراحی و پیادهعصر اطالعات مانند ساختار شبکه

احتیاط  ها بایدزمانر ساسای های دیگر یکسان دانست. لذا در خصوص تعمیم نتایج این پژوهش باتوان  شرایط و فضای یک سازمان پژوهشی را با سازماننمی

 نمود. 
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