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چکيده :
پژوهش حاضر با هدف «بررسي رابطه توانمند سازي مددررا بدا كيفيد خددما در مددار

اسدعددادهاي

درخشا اسعا تهرا » با اسعفاده از روش تحقيق توصيفي از نوع همبسعگي انجام شده اس  .جامده آمداري
در پژوهش حاضر شامل كليه مدررا مدار
بودند كه بر اسا

اسدعددادهاي درخشدا اسدعا تهدرا در سدا 1313-1314

آخررن آمار و اطالعا موجود  363نفر بودند .حجم نمونه با اسعفاده از فرمدو كدوكرا

 186نفر تديين گردرد .روش نمونه گيري به صور تصادفي ساده اسعفاده شده اسد  .بده منودور سدنجش
معغيرهاي مورد اسعفاده در پژوهش از دو پرسشنامه توانمند سازي مدررا با كيفي خدما اسعفاده گردرد.
درتوانمندسازي از پرسشنامه11گوره اي اسپررعزر ( )1111ودر كيفيد خددما ازپرسشدنامه  11گورده اي
سركوا ()1186اسعفاده شده اس
پاراري پرسشنامه ها بر اسا

.رواري محعواري پرسشنامه ها مورد تأريد معخصصا قرار گرفعده اسد .

ضررب آلفاي كرونبدا ،پرسشدنامه توانمندد سدازي مددررا ()3/83؛ كيفيد

خدما ( )3/86برآورد گردرد .براي تجزره و تحليل از روش هاي آماري توصيفي و آمار اسعنباطي(همبسعگي
پيرسو و رگرسيو گام به گام) اسعفاده شد .رافعه هاي پژوهش نشا داد كه بدين توانمندسدازي و تمدامي
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مقدمه:
امروزه جهاني شد و پارداري در دنياي رقابعي كسب و كار سازما ها را با مسدالل و ادالش هداي اساسدي روبده
امروزه سازمانهاي موفق دررافعهاند كه با حرك در مسير توسده انسداني و بهبدود مسدعمر نودام آمدوزش مديتوانندد
بهرهوري فردي و سازماني راتحقق بخشند .بسياري از صاحبنورا امدروز در كندار پيشدرفعهاي تونولدووي و افدزارش
ظرفي در ابداد مخعلف توسده سازماني توجه بهآموزش و بهسازي منابع انساني را از عوامل مهم ميدانند و از الزاما
مهم پيشبرد اهداف سازماني ميشناسند .امروزه نورره سرماره انساني مبعني بر نقش آموزش و بهسدازي مدورد توجده
جدي قرار گرفعه اس و تاكيد بر ضرور آموزش و رادگيري به عنوا ابزار پرورشاسدعددادها و قابليعهدا نوعده اصدلي
ارن نورره به حساب ميآرد؛ زررا اسعفاده صحيح از منابع انساني به مثابه ارزشمندتررن سرماره در هرسازما اسد  .از
ارن رو روي از كاركردهاي مهم در مدررر منابع انساني بهسازي و رشد و تدالي سرماره انساني در سازما اسد  .بدر
ارناسا توجه همه جانبه به عرصه آموزش و بهسازي منابع انساني از دغدغههداي اصدلي مددررر در عصدر كندوني
اس  .بنابرارن انطباق نيروي انساني با شرارط جدرد و تغيير در محيط كار و افزارش مهارتهاي ادراكي انسداني و فندي
در كاركنا و ارتقاي بهرهوري و كمک درجه تحقق هدفهاي سازماني تنها از طررق آموزش و بهسازي امودا پدیرر
اس و اگر برنامههاي آموزشي در سازمانها با شرارط و لوازم مطلوب و به صور اثر بخش اجرا گردد نقش مهمدي در
پوراري و توسده سازما خواهد داش ( نادري و هموارا )1386
در دنياي امروز موضوع كيفي مدررر سازما ها را با االش هاري مواجه ساخعه و پیررش آ در بخش خدما
به طور فزارنده اي افزارش رافعه اس  .كيفي خدما  1عامل مهمي براي رشد موفقي و ماندگاري سازما اس و به
عنوا موضوعي راهبردي مؤثر و فراگير در دسعور كار مدررر قرار گرفعه اس (سني 1و هموارا  .)1336همچندين
رقاب شدرد باعث شده اس تا كيفي خدما عامل كليدي براي موفقي سازما باشدد .سدازما هداري كده نيازهدا
نورها و عوس الدمل هاي مشعررا بهره مي جورند در بازار رقابعي امعيازا مهمي كسب مي كنند .بنابرارن سدازما
ها نگرا پاسخگوري به منافع مشعررا و اجعماع هسعند (سورش اندر 3و هموارا .)1331
مي توا گف مشول كيفي خدما بيشعر در سازما هاي به وجود مي آرد كه بر شدناخعن و بدرآورد نيازهدا و
انعوارا مشعررا تمركز نمي كنند .عدم ارتباط مسعقيم با مشعري سبب مي شود كه تصميم گيدرا و برنامده رردزا
نعوانند جوابگوي انعوارا مشعررا باشد و در نعيجه شواف كيفي بوجود مدي آردد .گدام اساسدي بدراي جبدرا اردن
شواف شناخ ادراک و انعوارا مشعري از كيفي خدم و تديين ميزا شواف اس  .درک و اندازه گيدري ادراک و
انعوارا مشعررا رک جزء ضروري اس كه مي تواند به منوور ارتقاي كيفي سازما هاي اراله دهنده خدم مدورد
اسعفاده قرار گيرد (ليم و تانگ.)1333 4
بنابرارن شواهدي دا ّ بر پارين بود كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا وجود دارد ازجملده كمبدود
تدامل وارتباط با اولياء ودانش آموزا كمبود امواناتي از قبيل سار آزمارشگاه هاي اسعاندارد نبود كعب توميلدي و...
وجودارد .برارن اسا اسعنعاج مي شود كه كيفي خدما مدار معأثر از عواملي معددددي اسد كده رودي از اردن
عوامل «توانمندسازي مدررا » اس .
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البعه در ارن راسعا مسالل و مشوال فراواني نيز فراروي مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا وجدود دارد
كه پژوهش حاضر در راسعاي بررسي و تحليل آ مسالل انجام گرف  .از جمل ه اردن مسدالل مدي تدوا بده عددم ارالده
خدما تازه نورن و معنوع به مشعررا نسب به رقباي خود مي باشد كه ارن به نوبه توانسعه تمام فدالي هاي آنها را
تح تاثير قرار دهد .با وجود ارتباطا صدميمي و دوسدعانه و همچندين كوشدش و تدالش فدراوا كاركندا مددار
اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا ارن مدار در زمينه هاي اراله خدما نورن و معنوع به داندش آمدوزا بده طدور
موفق عمل نمي كند .بنابرارن با توجه به ارنوه اراله خدما معنوع و تازه نيازمند اراله خددما بدا كيفيد بده داندش
آموزا مي باشد (كالته  .)1311بنابرارن تديين زمينه هاي و عوامل مؤثر بر بهبود ارالده كيفيد خددما در مددار
اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا مي تواند اطالعا با ارزشي در اخعيار برنامه ررزا جه ارتقداي كيفيد خددما
قرار دهد .عوامل زرادي مانند رفعار شهروندي سازماني رضار شغلي تدهد سازماني بر بهبود كيفيد خددما تدأثير
مي گیارد كه توانمندسازي كاركنا نيز روي از ارن عوامل مي باشد.
در عصر تغييرا سررع سازمانها سدي مي كنند كه براي تدداوم اثربخشدي و كداراري سدازما خدود را بدا محديط
سازگار كنند .همچنين در ارن دوره ارن باور شول گرفعه اس كه ارجاد انگيدزش و توانمندسدازي كاركندا مديتواندد
توليد و عملورد آنها را باال ببرد (ليو و هموارا  1332 1ص  .)121محققا توانمندسازي را راهي براي افزارش تصميم
گيري در سطوح پارين سازما و تقور تجارب كاري كاركنا مي دانند .توما و ولعو اظهدار داشدعند كده محديط
سازماني مي تواند تاثير قوي بر توانمند سازي داشعه باشد .همچنين آنها اععقاد داشعند كه عوامدل زمينده اي از قبيدل
فرهنگ سازماني و حمار سطوح باالي سازماني مي تواند بر روي برنامه هاي توانمند سازي تاثير داشعه باشد(مورده و
هنوين 1336 1ص .)131
مفهوم توانمند سازي به مدني آماده سازي نيروي كار با درجه باالري از اندطاف پدیرري و آزادي در تصدميم گيدري
هاي سازماني اس ارا كه مدني اصلي توانمند سازي به تفورض قدر بر مي گردد ارن مفهوم در مقابل تونيکهداي
مدررر سنعي كه براي كنعر به سلسله مراتب تاكيد داشعند قرار ميگيرد (گررزلدي 3و همودارا  1338ص .)41
مطالدا انجام گرفعه در زمينه مهار هاي رهبري و مدررر نيز پيشنهاد ميكند كه عمل توانمند سازي جزء اساسدي
اثربخشي مدررر و سازما اس و به عنوا ابزاري براي كمک به توليد و ارجاد رفعار برانگيخعده و ارتقداي بهدره وري
در سازما بارد مورد توجه قرار گيرد .اگراه مدني توانمندسازي موضوع مورد بحث دهه هداي اخيدر مدي باشدد ولدي
همچنا محققا به رک تدررف جامع از توانمندسازي دس نيافعه اند .با توجه به اهمي موضوع تالشدهاي زردادي از
سوي محققا به عمل آمد تا ارنوه در سا  1188كانگر و كاننگو گام مهمي در ارن زمينه برداشعند(اوزارالي1333 4
ص .)331
بر اسا جسعجوي انجام شده در اررا تاكنو تحقيقدي كده رابطدهي اردن دو معغيدر (توانمندسدازي بدا كيفيد
خدما ) در آموزش وپرورش را بررسي كند انجام نگرفعه اس  .لیا با توجه به ارن مهدم پدژوهش حاضدر بده بررسدي
نقش توانمندسازي مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا مي پردازد.
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الف) توانمند سازي روا شناخعي:
«توانمندسازي» به صور عام از ابعداي خلق بشر وجود داشعه اس  .زندگي گیشدعه انسدا و روندد توداملي آ
طي تاررخ گوراي ارن موضوع اس  .شيوه سوون سداخ سدرپناه و رشدد ابزارهداي مدورد اسدعفاده بدراي گدردآوري
خوراک شوار كشداورزي و ارجداد تغييدرا و توامدل آ بدراي حفد نفدس بقدا و بهبدود زنددگي نشداني از توامدل
توانمندسازي بشر اس  .از ارن دردگاه تمامي تالش هاي صور گرفعه براي سازگاري با اقليم صيان نفس و اسعفاده
بيش تر از توا موجود در انسا را مي توا « توانمندسازي» ناميد(زارعي معين و هموارا  1386ص .)11
عليرغم كاربرد گسعرده اصطالح توانمندسازي در علوم سازماني روي از مشوالتي كده در مراحدل اوليده بودارگيري
ارن اصطالح كمعر به آ توجه مي شد عدم وجود رک تدررف عملياتي از توانمندسازي بود .اغلب تداررفي كده بده كدار
گرفعه مي شدند هم خانواده و داراي مداني بسيار مرتبط بهم بودند .به عنوا مثا از ارن اصطالح بدراي تشدررح ردک
سري از روشهاي خاص و بررسي تاثير آنها بر كاركنا اسعفاده مي شد(محمدي  1383ص .)161
اگراه مدني توانمندسازي موضوع مورد بحث دهه هاي اخير مي باشد ولي همچنا محققا به رک تدررف جامع
از توانمندسازي دس نيافعهاند .با توجه به اهمي موضوع تالشهاي زرادي از سوي محققا به عمل آمد تا ارنوده در
سا  1188كانگر و كاننگو گام مهمي در ارن زمينه برداشعند.توانمندسازي در لغ به مدني داد قدر به افراد اس
(هررسو و هموارا  1336 1ص .)124
بوا و لوار( )1111توانمد سازي را به عنوا ابزاري مي دانند كه افراد را براي تصميم گيري قادر مي سازد كه اردن
تدررف به ارن ارتباط دارد كه اطور مدررر فرهنگ توانمند سازي را تسهيل و درنهار به اجرا در مي آورد ( به نقل
از ارسعاد 1112 1ص .)312
پاسعور ( )1116توانمند سازي را رک پدرده شخصي مي داند كه افراد براي انجام كارهارشا قبو مسدئولي مدي
كنند كه ارن تدررف بر اهمي افراد در اجراي موفق برنامه هاي توانمند سازي تاكيد دارد(ارسعاد  1112ص .)312
بنور اسپررعزر( )1111توانمند سازي روا شناخعي به عنوا مجموعه اي از حال هاي روانشناخعي تدرردف مدي
شود و به ارنوه اگونه كاركنا درباره كارشا فور و تجربده كسدب مدي كنندد و اده مقددار نقدش و نفوذشدا را در
سازما باور دارند معمركز اس و باعث مي شود كه كاركندا احسدا اععمداد بدنفس و تماردل بده موفقيد داشدعه
باشند(به نقل از واكاراكيا  1338 3ص .)4
توانمند سازي ردني ارنوه پيش از آنوه به كاركنا بگورند اه كار كنند آنهدا بعوانندد وظارفشدا را بخدوبي درک
كنند( لوكس و ساوري 1331 4ص .)133
در تدررفي درگر كانعر( )1113بيا مي كند كه توانمند سازي تواناري فرد اس به طوري كه بعواند بطدور مسدعقل
تصميم گيري كند و از منابع دردسعر براي دسعيابي اهداف ضروري اسعفاده كند( به نقدل از واكاراكيدا  1338ص
.)11
اسمي  )1333(1توانمندسازي را تشورق افراد به مشارك بيشعر در اتخاذ تصميمهاري ميداند كه بر فدالي هداي
آنا تاثير گیار اس  .از ارن طررق ميتوانيم فرص هاي را براي افراد فراهم آوررم تا نشا دهند كه ميتوانند اردههداي
خوبي آفررده و به آ جامه عمل بپوشانند(باتس و هموارا  1331 6ص .)114
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توما و ولعهوو توانمندسازي روانشناخعي را فرارند افزارش انگيزش دروني شغلي مدي دانندد كده شدامل اهدار
حوزه شناخعي ردني احسا تأثيرگیاري شارسعگي احسا مدني دار بود و حق انعخاب مي شود و براي اولين بار
مفهوم توانمندسازي روانشناخعي را در ادبيا وارد كردند .اسپررعز ( )1111با توجده بده الگدوي تومدا و ولعهدوو
توانمندسازي روانشناخعي را به عنوا رک مفهوم انگيزشي معشول از اهار بدد شارسعگي خودمخعاري(حق انعخداب)
مدني دار بود و تأثيرگیاري تدررف كرده اس  .ارن ابداد نشا دهنده رک جه گيري شخصدي بده نقدش كارمندد در
سازما اس (خاندليزاده  1382ص  .)14سرانجام ميشرا( )1111تقسيمبندي درگري از ابداد توانمند سازي اراله كدرد
كه شامل پنج مولفه( احسا شارسعگي احسا داشعن حق انعخاب احسا موثر بود احسا مدندي دار بدود و
احسا داشعن اععماد به درگرا ) ميباشد (موغلي و هموارا  1388ص .)111
 -1احسا مدني داري :1به تناسب بين الزاما شغل باورها ارزشها و رفعارهداي فدرد بدر مديگدردد .در حالد
مطلوب كاركنا اهمي شغلشا را براي سازما و خودشا درک خواهند كرد و توجه بيشعري را به كارشا مدطوف
خواهند داش  .در نعيجه ارن احعما وجود دارد كه آنها بخوبي كار كنندد و بده موفقيعشدا افعخدار كنندد(مدوغلي و
هموارا  1388ص.)111

 -1احسا شارسعگي  :به اععماد بنفس فرد در تواناري هاي عملوردي شغل برمي گردد.بده عبدار درگدر ردک
كارمند تواناري ها و مهار هارش را براي انجام شغل و ارتقا عملوردش را باور مي كند .كاركندا همچندين بداور مدي
كنند كه مي توانند از منابع مهيا شده توسط سازما براي انجام كارشا بهره ببرند(خاندليزاده  1382ص .)14
وقعي افراد توانمند مي شوند از احسا خود اثر بخشي برخوردار مي گردند را احسا مي كنند از قابلي و تبحدر
الزم براي انجام موفقي آميز رک كار بهره مندند .افراد توانمند نه تنها احسا شارسعگي بلوه احسا اطمينا دارند
كه قادرند كارها را با كفار الزم انجام دهند .آنا احسا برتري شخصي مي كنند و مدعقدند كده مدي توانندد راهدي
براي روراروري با االش هاي جدرد بياموزند و رشد كنند (خاندليزاده  1382ص .)34
1

 -3احسا خود تدييني : 3به كنعر ادراک شده كارمند به كارش بر مي گردد .در ارن حال كاركندا احسدا
مي كنند كده آزادي و اخعيدار الزم را در تصدميم گيدري بدراي عمدل در موقديد هداي مخعلدف را دارندد(مدوغلي و
هموارا  1388ص .)111
-4احسا مؤثر بود  :4نهارعا اسپررعزر عامل تاثير را به عنوا احسا فرد درباره توانداري هدارش بدراي نفدوذ بدر
نعارج و پيامد هاي مهم درو سازمانش تدررف مي كند .از طدرف درگدر افدراد اگدر تشدخين ندهندد كده اقددر در
سازمانشا مهم تلقي مي شوند احسا عدم توانمندي خواهند كرد( اسپررعزر به نقل از واكاراكيا  1338ص .)2
افراد توانمند اععقاد ندارند كه موانع محيط بيروني فدالي هاي آنا را كنعر مي كنند .بلوه بر ارن باورند كه خود
قادرند ارن موانع را كنعر كنند .ارن احسا كنعر فدا به آنا اجازه مي دهد محيط را با خواسعه هاي خود همسو
سازند بر خالف كنعر منفدل كه در آ خواسعه هاي افراد با تقاضاهاي محديط همسدو مدي شدود .افدرادي كده داراي
احسا نعيجه شخصي هسعند مي كوشند به جاي رفعار واكنشي در مقابل محيط تسلط خود را بر آنچده مدي بينندد
حف كنند .داشعن احسا پیررفعن شخصي نعيجه كامالً به احسا خدودكنعرلي مربدوط اسد  .بدراي ارنوده افدراد
احسا توانمندي كنند آنا نه تنها بارد احسا كنند كه آنچه انجام مي دهند اثري به دنبا دارد بلوه بارد احسا
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توانمنددي همدراه باشدد

كنند كه آنا خود مي توانند آ اثر را به وجود آورند ردني براي ارنوه آ نعيجه با احسا
آنا بارد احسا كنند كه كنعر نعيجه توليد را در دس دارند(واكاراكيا  1338ص .)2
 -1اععماد به درگرا  :سرانجام افراد توانمند داراي حسي به نام اععماد هسعن  .مطمئن اند كه با آنا منصفانه
و روسا رفعار خواهد شد .اطمينا دارند كه حعي در مقام زرر دس نيز نعيجه نهاري كارهاي آ ها نه آسيب و
زرا كه عدال و صميمي خواهد بود .مدموالً مدني ارن احسا آ اس كه اطمينا دارند صاحبا قددر بده

آ ها آسيب را زرا نخواهند رساند و را ارن كه با آنا بيطرفانه رفعار خواهد شد .با وجود ارن حعي در شرارطي
كه افراد قدرتمند درسعي و اندطاف نشا نمي دهند افراد توانمند باز هم به گونه اي احسا اععمداد شخصدي را
حف مي كنند(خاندليزاده  1382ص  .)12اععماد به روابط بين فرادسعا و زرردسعا ( اععماد مددرري بده كارمندد و
بددالدوس) اشدداره دارد .اععمدداد بدده عالقدده مندددي شارسددعگي گشددودگي و اطمينددا بددع درگددرا مربددوط مددي
شود(عبدالهي  1384ص .)41

ب) كيفي خدما :
در بخش خدما ارزرابي كيفي آ حين فرارند اراله خدما انجام ميگيرد .هر تمدا مشدعري بده عندوا
لحوهاي براي ارجاد اععماد و فرصعي براي راضي را ناراضي كرد به شمار ميرود .از زماني كه نقدش خددما در
زندگي روزمره آشوار شد مقولۀ «كيفي خدما » نيز به عنوا مشخصۀ اصلي رقاب بين سدازمانها مدورد توجده
قرار گرف به طوري كه توجه به كيفي خدما سازما را از رقبارش معمارز ساخعه و سبب كسب مزر رقابعي
ميشود(حسيني و قادري  1381ص .)13
كيفي خدما مفهومي اس كه به دليل عدم اجمداع در مدورد نحدو تدرردف و روش انددازهگيدري آ مناقشدا
فراواني را برانگيخعه اس  .تداررف معدددي از كيفي خدما بيا شده اس  .روي از تداررفي كه به طور گسدعرده بده
كار مي رود كيفي خدما را به عنوا حدي از برآورده ساخعن نيازها و انعوارا مشعررا از طررق خددما تدرردف
مي كند .بنابرارن كيفي خدما را مي توا به عنوا اخعالف بين انعوارا مشدعررا از خددما و خددما دررافد
شده تدررف كرد (كوزه ايا و هموارا  1313ص .)41
تدررف كيفي خدم به فرد بسعگي دارد و مداني معفاوتي براي افراد مخعلف دارد .بيشعر تداررف كيفي خددما
مشعري مدار هسعند و در جه رضار مشعري به عنوا عملورد درراف شده مشخن مدي شدود .بندابرارن جهد
گيري تدررف كيفي خدما با خدما دررافعي مشعري با نيازها و انعوارا او مطابق دارد .كيفي خددم مقارسده
ايزي اس كه مشعررا احسا مي كنند كه خدما بارد باشد (انعوارا ) با قضاوتي كه از خدما دررافعي دارندد
(ادراكا ) .ارن تدررف به عنوا تفاو بين انعوارا مشعري از خدما و خددما دررافد شدده اسد و اردن دليدل
نارضارعي مشعري اس (سني و هموارا  1336 1ص.)162
مد سروكوا روي از مد هاري اس كه از طررق تحليل شواف بين انعودار و ادراک مشدعري سددي در سدنجش
ميزا كيفي خدما دارد .ارن مد نيز همچنين به مدد تحليدل شدواف مددروف اسد  .مدد سدروكوا توسدط
«پاراسوما و زر هامل» ابداع گردرد (ميرغفوري و زارع احمدآبادي  1386ص .)81
مطالدا اوليه در زمينه كيفي خدما توجه زرادي به مسئله ارزرابي داشعند .بده دنبدا مدرفدي مدد سدروكوا
توسط پاراسوراما و هموارانش ( )1181توجها روي عوامل تديين كنندده كيفيد خددما و بدا تأكيدد وردژه روي
فرارند اراله خدما معمركز شد .مد سروكوا با ابداد  1گانه اش (ردني ظواهر فيزروي تضمين قابلي اطمينا
, Sahney et al
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مسئولي پیرري و همدلي) كه حاكي از نگرش آمررواري به كيفي خدما اس  .نگرش اروپاري كده بده بهعدررن
نحو در مد كيفي خدما گرونرو مدرفي شده اس نه تنها فرارند را جنبه كاركردي (عملياتي) خدما بلوه

خروجي را جنبه فني و همچنين تصورر شرك را شامل مي شود .در ارن نگرش فرض بر ارن قرار اس
1گانه مد سروكوا مطابق با كيفي عملياتي در مد اروپاري اس (زرورار و هموارا  1311ص .)121
پاراسوما و زر هامل دررافعه اند كه مصرف كنندگا پنج بدد را در ارزرابي هارشا از كيفيد خددما مدورد
توجه قرار مي دهند كه در ذرل تدررف مي شوند:
كه ابداد

قابليت اعتبار  :به مدناي تواناري انجام داد خدما به شدولي مطمدئن و قابدل اطميندا اسد بده طدوري كده
انعوارا مشعري تأمين شود در واقع قابلي اطمينا عمل به تدهدا اس ردني اگدر سدازما خددماتي در زمينده
زما اراله خدما شيوه خدما و هزرنه خدما وعده هاري ميدهد بارد به آ عمل كندد(بهشدعي راد و همودارا
.)1311
عوامل ملموس ( :نشا داد خدما به طور فيزروي) .عوامل ملمو

شدامل نماردا بدود تسدهيال فيزرودي

تجهيزا پرسنل مي باشد .تمامي ارن موارد نمارش فيزرودي ردا تصداوري از خددماتي را كده مشدعررا بدراي ارزردابي
كيفي مورد اسعفاده قرار خواهند داد .فراهم مي كند.بارد توجه داش كه بيشعر شرك ها عوامل محسو را با درگدر
ارداد تركيب مي نمارند تا رک اسعراتژي كيفي خدما را براي شرك فراهم نمارند(زر هامل و بيعنر.)13 1333 3
پاسخگويي  :منوور از پاسخگوري تمارل به همواري و كمک به مشعري اس  .ارن بدد از كيفي خددما

تأكيدد

بر نشا داد حساسي و هوشياري در قبا درخواس ها سواال و شوارا مشدعري دارد (بهشدعي راد و همودارا
.)1311
تضمين  :تضمين بيا كننده شارسعگي و تواناري كاركنا در القاي رک حس اععماد و اطمينا به مشعري نسب
به سازما اس  .ارن بدد از كيفي خدما مخصوصاً در خدماتي مهم اس كه داراي خطر باالتري مي باشدد (بهشدعي
راد و هموارا .)1311
همدلي ( :اهمي به فرد فرد مشعررا ) .همدلي دق و توجده وردژه اي اسد كده شدرك نسدب بده فدرد فدرد
مشعررانش دارد .مشعررا مي خواهند احسا كنند كه از نورشرك مهم تلقي مدي شدوند و بددرن منودور شدرك
خدماتي را معناسب با شخصيعشا به آ ها اراله مي دهد.پرسنل در شركعهاي كواک خدماتي اغلدب مشعررانشدا را
به نام مي شناسند و روابط دوسعانه اي با آ ها برقرار مي كنند.زمانيوه شرك كواوي با شرك بزرگعري رقاب مدي
كند تواناري آ براي همد بود با مشعررانش رک مزر آشواري را براي شرك كواک ارجاد مي كند(زر هامل و
بيعنر  1333ص .)13

پيشينه پژوهش:
كفاشي ( )1311در پژوهشي با عنوا «شواف بين انعوارا و ادراک دانشجورا از خدما آموزشي ارالده شدده در
دانشوده مدررر و اطالع رساني پزشوي دانشگاه علوم پزشوي شيراز براسا مد «  »SERVQUALبه ارن نعدارج
رسيد كه بين انعوارا و ادراكا دانشجورا شواف وجود دارد .بيشعررن شواف در بددد همددلي ( )-2/11و كمعدررن
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شواف در بدد فضاي فيزروي ( )-3/21گزارش شده اس  .شواف در بدد اطمينا ( )-6/1بدد تضمين كيفي خددما
( )-6/1و بدد پاسخگوري ( )-6/81بود .تفاو شواف كيفي بين ابداد مخعلف كيفي مدنادار تفسير گردرد و انعودار و
ادراک دانشجورا بر حسب نوع رشعه و مقطع تحصيلي تفاو مدني دار داش .
خسروپور و هموارا ( )1311در پژوهشي با عندوا «تداثير توانمندسدازي و هدوش عداطفي كاركندا بدر كيفيد
خدما بانوي شاهد تجربي :بانک سينا در اسعا تهرا » به ارن نعارج رسيدند كه به ترتيب معغيرهاي هوش عداطفي و
توانمندسازي كيفي خدما مؤثر بوده و تغيير در ارن معغيرها موجب تغييري محسدو در خروجدي خددما ارالده
شده به مشعررا خواهد شد سپس نعارج بدس آمده تأثير توانمندسدازي را بدر هدوش عداطفي تاريدد كدرده و نشدا
ميدهد كه توانمندسازي كاركنا نيز ميعواند موجب افزارش هوش عاطفي(بهبود تدامال رفعاري) شود.
محمدپور( )1311در پژوهشي با عنوا « بررسي رابطه بدين توانمندسدازي روانشدناخعي كاركندا و كيفيد ارالده
خدما بر اسا مد سروكوا در شهرداري زاهدا » به ارن نعارج رسيدند كه ا توانمندسازي روانشناخعي كاركندا
و كيفي اراله خدما رابطه مثب و مدناداري وجود دارد .هم انين تحليل ها نشدا داد كده ميدا احسدا اععمداد
كاركنا و كيفي اراله خدما رابطه مدناداري وجود ندارد .نعارج همچنين نشا داد كه بدين توانمندسدازي بدا ابدداد
كيفي خدما رابطه مدناداري وجود دارد .همچنين تحليل ها نشا داد كه از بدين ابدداد توانمندسدازي روانشدناخعي
ابداد احسا شارسعگي و احسا مدناداري نسب به سارر ابداد رابطه قوي تري با كيفي اراله خدما دارند.
مبشر توفيقي ( )1381در پژوهشي با عنوا « بررسي رابطده توانمندسدازي كاركنا سدازما و كيفي خدما در
شدرك هاي بيمه(مورد مطددالده شدرك بيمه البرز)» بدده اردن نعددارج رسدديدند كدده ارتبداط مدنددادار ميددا توانمندددي
روانشناخعي كاركنا و كيفي خدما هم به طور مسعقيم و هم از طررق معغيرهاي ميانجي" احسا رفاه كاركنا و
احسا آزادي عمل كاركنا "وجود دارد .از ميا ابداد توانمندي احسا موثر بود عامل بيشعررن تداثير را بدر روي
كيفي خدما اعما مي كند و پس از آ معغيرهاي احسا حق انعخاب احسا خود اثر بخشدي و احسدا مهدم
بود تاثير خود را اعما مي كند
ليم و تانگ )1333( 1مطالده اي به منوور سنجش ادراكا و انعوارا بيمارا از كيفي خددما بيمارسدعاني
در سنگاپور انجام داده اند .نعارج مطالده آنها نشا داد كه بر مبناي ادراكدا بيمدارا بددد پاسدخگوري داراي پدا
رينتررن رتبه كيفي اس در حالي كه انعوار آنها از ارن بدد در دومين رتبه اهمي قرار داش  .همچندين بددد

تضمين كه به عنوا مهم تررن بدد تلقي شد از لحاظ كيفي درک شده داراي رتبه اهارم بود.

رافعه هاي پژوهش بوگلر و سومچ )1334(1كه در بين مدلمين راهنماري و دبيرسدعاني انجدام گرفعده حداكي از آ
اس كه ادراک مدلما از سطح توانمندرشا به طور مدناداري با احسا تدهد آنا نسب به سازما و حرفده اشدا
رابطه مثب و مدناداري دارد.
ررچارد و آدامز )1336( 3در پژوهشي كه به منوور تديين كيفي خدما آموزشي در ارداال معحدده انجدام

خدما با كيفي به آ ها اراله نمي شود.

دادند نشا داد كه از دردگاه دانشجورا
بارنس )1332( 4در مطالده اي به منوور تديين ادراكا و انعوارا دانشجورا ايني از كيفي خدما آموزشدي
نشا داد كه در تمام ابداد كيفي خدما شواف منفي وجود دارد :بيشعررن شواف منفي كيفيد در بددد تضدمين و
كمعررن شواف در بدد اطمينا مشاهده شد.
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سانر )1338( 1در پژوهشي با عنوا «تأثير توانمندسازي بر كيفي خدما و رضدار مشدعررا در سدازما هداي
خدماتي» به ارن نعارج رسيد كه رابطه مدناداري بين توانمندسازي و تمامي ابدداد آ بدا كيفيد خددما و همچندين
رضار مشعررا وجود دارد.
تيموسي و ابوبور )1313( 1در پژوهشي با عنوا «تأثير توانمندسازي بر كيفي خدما در بانک هاي نيجرره» بده
ارن نعارج رسيدند كه توانمندسازي و تمامي ابداد آ تأثير مثبعي كيفي خدما دارد.

فرضيه هاي تحقيق:
 .1بين توانمند سازي مدررا با كيفي خدما در مدار
وجوددارد.

اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطه مدني دار

 .1بين هررک از ابداد توانمندسازي -احسا مدنا داري احسا شارسعگي احسا خودمخعاري احسا
مؤثر بود و احسا اععماد -مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطه
وجود دارد.
 .3بين ابداد توانمندسازي -احسا مدنا داري احسا شارسعگي احسا خودمخعاري احسا مؤثر بود و
احسا اععماد -مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا همبسعگي اندگانه مدني
دار وجود دارد.

جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري
جامده آماري ارن تحقيق مدررا ومداونين مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا كه شامل  63مدرر و333
مداو اس كه در مجموع  363نفر مي باشند .از جامده آماري پژوهش نمونه اي به حجم  186نفر با به كارگيري
فرمو نمونه گيري كوكرا انعخاب شد.

ابزارهاي پژوهش
الف) توانمندسازي :براي سنجش توانمندسازي روانشناخعي در ارن پژوهش از پرسشنامه اسپررعزر()1111
اسعفاده شده اس  .ارن پرسشنامه داراي پنج مولفه؛ احسا مدناداري احسا شارسعگي احسا حودمخعاري
احسا اععماد و احسا مؤثر بود ميباشد كه هررک از ارن مولفههابر اسا طيف ليور (كامالً مخالفم= 1تا كامالً
موافقم= )1نمره گیاري ميشود .واكاراكيا ( )1338ضررب پاراري ارن پرسشنامه را بر اسا الفاي كرونبا ،براي
مولفه مدناداري بين  /23تا  ./81براي مولفه شارسعگي بين  ./21تا  ./81براي مولفه خود مخعاري  ./81براي مؤلفه
اععماد  3/84و براي مولفه مؤثربود  ./88و همچنين پاراري كلي پرسشنامه را  ./13گزارش ميكند.
ب) پرسشنامه كيفي خدما  :گردآوري داده ها به كمک پرسشنامه اي صور مي گيرد كه بر اسا ابزار
كيفي خدما سروكوا با در نور گرفعن پنج بدد كيفي خدم (محسوسا قابلي اطمينا ضمان و تضمين
همدلي پاسخگوري) طراحي شده اس  .بنا به نور پاراسوامن و هموارانش به كمک ارن مد (انعوارا  /اداركا )
اهاراوب پاره اي اراله مي شود كه تمامي ابداد كيفي خدم را در بر مي گيرد .ادراكا به "اگونه اس " و
انعوارا به "اگونه بارد باشد" اشاره مي كند .مدررا كليه سازما ها مي توانند از ارن مد اسعفاده نمارند ولي با
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توجه به ارن كه سازما ها ممون اس با رودرگر معفاو باشند مدررا با توجه به ورژگي ها و نيازهاي پژوهشي
سازما خود براي ارجاد تغييرا مناسب بارسعي به طور اخعصاصي از ارن مد اسعفاده نمارند (پاراسوراما .)1181
پاراري پرسش نامه ها بر اسا ضررب آلفاي كرونبا ،براي توانمندسازي روا شناخعي( )3/83و كيفي خدما
( )3/86برآورد گردرد.

روش تجزيه تحليل داده ها:
به منوور تجزره تحليل داده هاي پژوهش از روشهاي آمار توصيفي و همچنين از روشهاي آمار اسعنباطي مانند
آزمونهاي آماري همبسعگي پيرسو و رگرسيو گام به گام اسعفاده شده اس .

يافته هاي پژوهش
در ارن قسم بر اسا

اطالعا فراهم آمده به بررسي و تحليل سؤاال پژوهشي مطرح شده پرداخعه مي شود.

فرضيه اول :بين توانمند سازي مدررا با كيفي خدما در مدار

اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطه

وجود دارد.
به منوور رابطه بين توانمند سازي مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا از
آزمو همبسعگي پيرسو اسعفاد گردرد .كه نعارج آ در جدو ( )1اراله شده اس .
جدول شماره ( ) :همبستگي بين توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارس
متغير مستقل

متغير وابسته

توانمند سازي

كيفي خدما

نوع همبستگي
پيرسون

ميزان
همبستگي
0/

مجذور R
(R)2
0/ 0

سطح معني
داري
0/000

همانطور در جدو فوق مالحوه مي شود بين دو توانمند سازي مدررا با كيفي خدما در مدار
اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطهي مثب و مدنيداري وجود دارد كه ارن رابطه در سطح آلفاي  3/31مدني
دار اس  .ضررب همبسعگي توانمند سازي با كيفي خدما ( )r = 3/641مي باشد .به عبار درگر با افزارش
توانمند سازي مدررا كيفي خدما در مدار افزارش مي رابد .همچنين ضررب تديين محاسبه شده نشا مي
دهد كه معغير توانمند سازي  3/43درصد از واررانس كيفي خدما را تبيين مي كند.
فرضيه دوم :بين ابداد توانمندسازي -احسا

مدناداري احسا

شارسعگي احسا

خودمخعاري احسا

مؤثر

بود و احسا اععماد -مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطه وجود دارد.
به منوور رابطه بين ابداد توانمند سازي مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا
از آزمو همبسعگي پيرسو اسعفاد گردرد .كه نعارج آ در جدو ( )1اراله شده اس .
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جدول شماره ( ) :همبستگي بين توانمند سازي مديران با كيفيت خدمات در مدارس
متغير مستقل

متغير وابسته

ميزان

نوع همبستگي

همبستگي

مجذور R
(R)2

سطح معني
داري

احسا

مدناداري

0/945

0/95

3/333

احسا

شارسعگي

0/484

0/94

3/333

0/989

0/44

3/333

مؤثر بود

0/905

0/99

3/333

اععماد

0/500

0/45

3/333

احسا
احسا
احسا

خودمخعاري

كيفي خدما

پيرسون

همانطور در جدو فوق مالحوه مي شود بين تمام ابداد توانمندسازي -احسا مدناداري احسا شارسعگي
احسا خودمخعاري احسا مؤثر بود و احسا اععماد -مدررا با كيفي خدما در مدار اسعددادهاي
درخشا اسعا تهرا رابطهي مثب و مدنيداري وجود دارد كه ارن رابطه در سطح آلفاي  3/31مدني دار اس .
فرضيه فرعي( :)6هر رک از ابداد توانمند سازي – احسا مدناداري احسا شارسعگي احسا خود مخعاري
احسا موثر بود و احسا اععماد -در پيشبيني كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا
سهم دارند.
به منوور بررسي تاثيري كه هر رک از مؤلفههاي توانمند سازي بر كيفي خدما در مدار دارد از تحليل
رگرسيو گام به گام اسعفاده شده اس .
جدول (  )3نتايج حاصل از روش رگرسيون گام به گام براي بررسي رابطة پيشبين مؤلفه توانمند سازي بر كيفيت
خدمات در مدارس
گامها
گام
اول
گام
دوم
گام
سوم

متغییرهای پیشبین

R

R2

B

Beta

T

احساس اعتماد

0/50

0/49

0/45

0/50

60/65

0/000

احساس اعتماد

0/55

0/44

0/49

0/44

5/34

0/000

0/40

0/49

9/69

0/000

0/93

0/44

4/93

0/000

0/94

0/95

4/35

0/000

0/65

0/65

9/94

0/095

احساس معناداری
احساس اعتماد
احساس معناداری

0/53

0/49

احساس خود مختاری

P

جه بررسي ارنوه آرا مولفه هاي توانمند سازي پديش بيندي كنندده كيفيد خددما در مددار اسدعددادهاي
درخشا اسعا تهرا هسعند از تحليل رگرسيو اسعفاده شد .نعارج بدس آمده از جدو ( )3حاكي از آ اسد كده
از ميا ابداد پنج گانه توانمند سازي سه بدد آ -احسا اععماد احسا مدنداداري و احسدا خدود مخعداري بده
ترتيب با ضررب بعاي  3/16 3/33و  3/11به عنوا معغيرپيش بين مديدار ورود بده مدادلده نهداري رگرسديو بدراي
توضيح تغييرا كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا (معغير مالک) را دارا هسعند .اما درگر
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ابداد سهم مدني داري در پيشبيني كيفي خدما نداشعه اند .به عبار درگدر در پديشبيندي كيفيد خددما در
مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا سهم سارر ابداد بسيار ناايز بوده اس  .همچنين همانطور كه در جددو
فوق مشاهده مي كنيد ابداد -احسا اععماد احسا مدناداري و احسدا خدود مخعداري -توانسدعه اسد جمدداً
 3/41درصد از واررانس پيشبيني كيفي خدما در مدار را تبيين نمارند.

بحث و نتيجه گيري:
فرضيه اول :بين توانمندسازي مدررا با كيفي خدما در مدار

اسعددادهاي درخشدا اسدعا تهدرا رابطده

وجود دارد.
رافعه پژوهش اصلي پژوهش حاضدر اردن اسد كده بدين توانمندسدازي مددررا بدا كيفيد خددما در مددار
اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطهي مسعقيم و مدناداري موجود دارد .ارن نعيجده بدا رافعدههداي خسدروپور و
هموارا ( )1311محمدپور( )1311و مبشر توفيقي ( )1381همخواني و مطابق دارد.
در همين زمينه نعارج پژوهش با رافعه هاي خسروپور و هموارا ( )1311همخواني دارد كه در پژوهشي نشا داد
كه توانمندسازي كاركنا با كيفي خدما كاركنا رابطه مدناداري دارد .نعارج پژوهش همچنين همراسدعا بدا رافعده
هاي محمدپور( )1311مي باشد كه در پژوهشي نشدا داد كده توانمندسدازي روانشدناخعي كاركندا و كيفيد ارالده
خدما رابطه مثب و مدناداري وجود دارد .نعارج همچنين با رافعه هاي مبشر توفيقي ( )1381همخدواني و مطابقد
دارد كه در پژوهشي به ارن نعارج رسيد كه ارتباط مدنادار ميا توانمندي روانشناخعي كاركنا و كيفي خدما هدم
به طور مسعقيم و هم از طررق معغيرهاي ميانجي" احسا رفاه كاركنا و احسا آزادي عمل كاركنا "وجود دارد.
مدرراني كه از توانمندي باالري برخوردارند اغلب فراتر از وظارف رسمي سازما فدالي مدي كنندد .مددرراني كده
توانمندي باالري دارند كارهاي سازما را به خوبي و با موفقي انجام ميدهد و در جه بهبود فدالي هداي سدازما
اقدام مي كنند .در واقع مي توا گف كه روي از عواملي كه بر بهبود كيفي خدما در سدازما تدأثير مدي گدیارد
توانمندسازي اس و مدررا و كاركنا زماني مي توانند خدما بهعري ارالده دهندد كده از توانداري الزم بدراي انجدام
كارهاي خود برخوردار باشند .صالحي و تواناري الزم براي كار از خود نشا دهند .ارا كه ارن امر به نوبه خدود نيدز
باعث مي شود كه فرد كارها را به درسعي و بهعر انجام دهد .و همچندين تسدلط كدافي در مدورد انجدام فداليد هداي
سازما داشعه باشد .در نعيجه طبيدعاً خدما بهعري نيز اراله خواهند داد.
فرضيه دوم :بين ابداد توانمندسازي -احسا
بود و احسا

مدناداري احسا

اععماد -مدررا با كيفي خدما در مدار
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شارسعگي احسا

خودمخعاري احسا

مدؤثر

اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطه وجود دارد.
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رافعه پژوهش اصلي پژوهش حاضر ارن اس كه بين ابداد توانمندسدازي مددررا بدا كيفيد خددما در مددار
اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا رابطهي مسعقيم و مدناداري موجود دارد .ارن نعيجده بدا رافعدههداي خسدروپور و
هموارا ( )1311محمدپور( )1311و مبشر توفيقي ( )1381همخواني و مطابق دارد.
در همين زمينه مي توا گف كه مدرراني كه احسا مدني دار مي كنند و اهمي شغلشا را براي سدازما و
خودشا درک خواهند كرد و توجه بيشعري را به كارشا مدطوف خواهند داش  .در نعيجه ارن احعمدا وجدود دارد
كه آنها بخوبي كار كنند و به موفقيعشا افعخار كنند .طبيدعاً ارن مدررا خدما بهعري مي توانند بده اربداب رجدوع
اراله دهند.
در همين زمينه نعارج پژوهش همراسعا با رافعه هاي محمدپور( )1311مي باشد كه در پژوهشي نشا داد كه بدين
ابداد توانمندسازي روانشناخعي كاركنا و كيفي اراله خدما رابطه مثب و مدناداري وجود دارد .نعارج همچندين بدا
رافعه هاي مبشر توفيقي ( )1381همخواني و مطابق دارد كه در پژوهشي به ارن نعارج رسيد كه ارتباط مدنادار ميا
ابداد توانمندي روانشناخعي كاركنا و كيفي خدما وجود دارد .الزم به ذكر اسد كده در پدژوهش آنهدا احسدا
شارسعگي به عنوا روي از مؤلفه هاي توانمندسازي در نور گرفعه شده اس .
نعارج ارن پژوهش نشا مي دهد كه مدررا زماني داراي عملودرد بهعدر و رضدار شدغلي بيشدعري هسدعند كده
وظارفي كه به آنها محو شده اس اجباري نبوده بلوه وظارف محوله به صور داوطلبانه توسط مدررا پیررفعه شده
اس و مدررا سدي بر انجام دقيق و موفق آنها دارند .دليل ارن عملورد و رضار باال احساسي اس كده در مددررا
بوجود آمده اس و آ احسا حق انعخاب كارها مي باشد .در نعيجه ارن خودمخعاري به مدرر در انجام فدالي هاي
سازما كمک مي كند و باعث مي شود كه مدرر نقاط قو و ضدف خود را بشناسد و كارهاي سازما را خدوب انجدام
دهد .در نعيجه دانش آموزا و مدلما وقعي كه مشاهده كنند كه كارها در مدرسه به نحو احسدن انجدام مدي گيدرد
احسا رضار زرادي از اراله خدما خواهند داش
افراد توانمند احسا كنعر شخصي بر نعارج دارند .آنا بر ارن باورند كه مدي توانندد بدا تحد تداثير قدرار داد
محيطي كه در آ كار مي كنند را نعارجي كه حاصل مي شود تغيير ارجاد كنندد .بدراي اردن كده كاركندا احسدا
توانمندي كنند كه آنچه انجام مي دهند اثري به دنبا دارد بارد خود احسا كنند كه مي توانندد آ اثدر را بوجدود
آورند؛ ردني براي ارنوه آ نعيجه با احسا توانمندي همراه باشد آنا بارد احسا كنند كه كنعر نعيجه كارشدا
را در دس دارند .وقعي همچنين احساسي در آنها به وجود بيارد طبيدعاً آنها مسئولي كارهاي خود را مي پیررندد و
سدي مي كنن د كه كارها را به نحو احسن انجام دهند كه ارن امر به نوبه خود باعث مي شود كه خدما بهعدري ارالده
بدهند و در مقابل خواسعه هاي درگرا پاسخگو باشند.
وجود شبوه هاي روابط گسعرده و مبعني بر اععماد در سازما سبب فراهم آورد حمار بدورژه حمارد عداطفي
براي اعضا مي شود كه به نوبه خود وفاداري اعضا به سازما و درگيري در امور سازما را افزارش مي دهدد .عدالوه بدر
آ اععماد سازماني پيامد هاي با ارزش درگري همچو دسعرسي به اطالعا كمک به هم دسعگيري و امثالهم براي
اعضا و بورژه اعضاي جدرد بوجود مي آورد كه سبب مي شود تا اعضا از ماند در سازما احسا رضدار كنندد و در
حف رابطه با سازما بووشند .براي مثا وجود اععماد بورژه اععماد به مدررر ارن درک را در اعضا بوجود مدي آورد
كه از رفعار هاي خصمانه مدرر در اما هسعند و تالش هاي آنا به گونه اي مناسب از سوي دسعگاه مددررر پاسدخ
داده خواهد شد .بنابرارن اعضاي سازما لزومي نمي بينند كه سازما را ترک نمارند .برعوس در سازما مدي مانندد
و بر تالش ها و مشارك خود در امور سازما مي افزارند ارا كه مدعقدند كه پاسخ مناسبي درراف مي كنند .وقعدي
كاركنا احسا كنند كه اععماد آنها در حا از بين رفعن اس اعما انحرافي شد بيشدعري خواهدد گرفد .
مثالً تحقيقا نشا مي دهد كه وقعي مدررا اندرن بار كاركنا را در حضور مشعري را هموارا شا سدرزنش
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را توبيخ مي كنند اععماد بين مدررا و زرردسعا شوسعه شده و رفعارهاي انحرافي آنها شد
ارن امر در اراله خدما تأثير مي گیراد
فرضيه سوم :هر رک از ابداد توانمند سازي – احسا

مدناداري احسدا

اععماد -در پيشبيني كيفي خدما در مدار

شارسدعگي احسدا

مي گيرد و طبيدعاً

خدود مخعداري

اسعددادهاي درخشدا اسدعا تهدرا

احسا موثر بود و احسا
سهم دارند.
نعارج بدس آمده حاكي از آ اس كه از ميا ابداد پدنج گانده توانمندد سدازي سده بددد آ -احسدا اععمداد
احسا مدناداري و احسا خود مخعاري -به عنوا معغيرپيش بين مديار ورود بده مدادلده نهداري رگرسديو بدراي
توضيح تغييرا كيفي خدما در مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا (معغير مالک) را دارا هسعند .اما درگر
ابداد سهم مدني داري در پيشبيني كيفي خدما نداشعه اند.
با توجه به نعارج تحقيقا مدررا و كاركنا توانمند شده در خصوص نقش هاي درو سازماني ابهاما كمعدري
نشا مي دهند در ارن نوع سازمانها حيطه كنعر رهبرا توسده رافعه و اسعقال كاركنا افزارش مي رابد .كاركندا
توانمند شده اطالعا و منابع را به سهول در دسعر رودرگر قرار مي دهندد و فرهندگ سدازماني مشداركعي مدي
شود .وقعي مدررا كاركنا خود را در تصميم گيري شرك ميدهند كاركنا احسا رضدار احعدرام بده خدود و
آزادي كنند و در نعيجه باعث بهبود عملورد آنها در سازما ميشود .و آنهدا نيدز بهعدر مدي توانندد كارهداي سدازما
(مدرسه) را انجام دهند و ارن امز به نوبه خود منجر به بهود كيفي خدما مي شود.

پيشنهادات كاربردي:
نعارج رافعه نشا داد كه بين توانمندسازي و ابداد آ – احسدا مدنداداري احسدا شارسدعگي احسدا خدود
مخعاري احسا موثر بود و احسا اععماد  -با كيفي خدما در مددار اسدعددادهاي درخشدا اسدعا تهدرا
رابطهي مثب و مدناداري وجود دارد .بنابر ارن پيشنهاداتي در همين راسعا براي هر رک از ابداد توانمندسازي اراله ميشود؛

پيشنهاد در مورد احساس معناداري:
 به مسئوال مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا پيشنهاد مي شود هراه بيشعر در جه
افزارش فدالي هاي شغلي كه منجر به مدنيدار بود مشاغل آنها ميگردد اقدام نمارند تا از ارن طررق
نوعي احسا هدفمندي و عالقه در مدررا شا ارجاد شود و به جاي ارن كه نيرو و اشعياق خود را
هدر دهند منبدي از نيرو و اشعياق براي آنا فراهم آرد و احسا كنند توانمندتر شدهاند و ارن
توانمندي منجر به كيفي خدما بيشعر در مدرسه شود.
پيشنهاد در مورد احساس شايستگي:
 به مسئوال مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا پيشنهاد مي شود شود با اسعفاده ازنورا و
پيشنهادا كاركنا واراله برنامههاي آموزشي مسعمر براي باالبرد سطح مهارتهاي شغلي آنا را به
گونه اي طراحي نمارند كه عالوه بر افزارش احسا شارسعگي در شغل (كه منجر به توانمندي كاركنا
مي شود) منجر به كيفي خدما در مدرسه ميشود.
 مسئوال مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا بارد با ارجاد شرارط مطلوب براي مدررا و ارجاد
دوره هاي آموزشي مناسب احسا شارسعگي در شغل را در مدررا خود افزارش دهد.
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پيشنهاد در مورد احساس خودمختاري:
 به مسئوال مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا پيشنهاد مي شود شود زمينه آزادي عمل و
اسعقال در كارها(تفورض اخعيار) را به كاركنا شا بدهند تا آنها بعوانند روش انجام وظارف محوله و
سرع انجام آنها را خودشا تديين كنند و به افرادي كامالً توانمند تبدرل شوند .با افزارش توانمندي
در بين آنها كيفي خدما در مدرسه نيز افزارش مي رابد.
پيشنهاد در مورد احساس مؤثر بودن:
 به مسئوال مدار اسعددادهاي درخشا اسعا تهرا پيشنهاد مي شود شود؛ با توجه به تاثير برنامه
هاي اجرا شده جه افزارش احسا موثر بود در كار براي كاركنا سدي در ادامه و تقور آنها
داشعه باشند و شرارطي فراهم كنند كه كاركنا احسا كنند هر كاري انجام مي دهند منجر به
دسعاوردي مهم و حياتي براي مدرسه مي شود و ارن گونه احسا كنند كه در پيشبرد اهداف كلي
مدرسه موثر هسعند.
پيشنهاد در مورد احساس اعتماد:
 )1مدررا نسب به تدهدا و وعده هاي خود سخ پاربند باشند؛
 )1مدررا مي بارس حقيق را به نحو مناسب و درزما مناسب به درگرا بگورند.
 )3اعضاي سازما در هنگام انجام داد كارها با رودرگر صادق و درسعوار باشند.
)4اعضاي سازما بارد رودرگر را در جررا امور و اخبار سازما قرار دهند.
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The study of the relationship between manager’s empowerment and service
quality in talented schools in Tehran
Abstract
The current study was aimed at investigating the relationship between manager’s
empowerment and service quality in talented schools in Tehran. To reach this, descriptive
study was conducted. The population under study was consisted of all the 360 managers of
talented schools in Tehran. Using simple random sampling, a number of 186 persons were
selected as the sample population in the study. In order to collect data two questionnaire were
used.1- empowerment questionnaire (=. /83), 2- service quality questionnaire (=. /86), was
used to collect data. The validity of the questionnaires was confirmed by the experts in the
field. To analysis the data the researcher used descriptive method of investigation as well as
inferential methods (such Pearson and Stepwise Regresion). The research results obtained
with Pierson correlation indicated that there is a significant Relationship between manager’s
empowerment and all of components - Significant sense, sense of competence, sense of
autonomy, self-efficiency sense, and confidence sense - and service quality in talented schools
in Tehran. The research results obtained with Regresion indicated that there is an
empowerment components - confidence sense, significant sense, competencey sense, - can
anticipation service quality in talented schools in Tehran.
Keywords: Service Quality,Manager's Empowerment, Talents Schools
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