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استان  یکارکنان بانک کشاورز یعلم یعوامل مؤثر بر توانمندساز یلو تحل ییشناسا

 و بلوچستان یستانس

 
 2، محمد آذریان پور2، مسعود داوری شهری2، محمد مصطفی دهمرده1محمد قاسمی

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران .1

 یریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زابلدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مد .2

 
 

 
 چکیده 

داده و  صیکارکنان  تشخ یتوانمندساز یهابرنامه یمسئله را اجرا نیها راه حل ااز سازمان یاریبس

ها با داشتن . چرا که سازمانندیپرورش کارکنان توانمند را فراهم نما یالزم برا نهیاند زمتالش کرده

وفق داده و رقابت کنند.  راتییغبهتر خواهند توانست خود را با ت زهیمتعهد، ماهر و باانگکارکنان توانمند، 

 هدف از پژوهش حاضر برکارکنان در قدرت است.  گرینمودن د میروش سه نیترسالم یتوانمندساز

-می سیستان و بلوچستان یکارکنان بانک کشاورز یعلم یعوامل مؤثر بر توانمندساز لیو تحل ییشناسا

که به روش پیمایشی انجام شده  باشدمیهمبستگی  -های توصیفیحاضر از نوع پژوهش باشد. پژوهش

بانک کارکنان  همه جامعه آماری پژوهش شاملباشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی میاست. 

خاب نفر به عنوان حجم نمونه انت 132نفر بوده و تعداد  914کشاورزی سیستان و بلوچستان به تعداد 

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار به منظور تجزیه و تحلیل دادهگردیدند. 

دهد که بین متغیرهای یادگیری های پژوهش نشان مییافته باشد.میگردآوری اطالعات پرسشنامه 

طه معنادار وجود پذیری با توانمندسازی کارکنان رابسازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری و مشارکت

دارد و متغیر یادگیری سازمانی بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنان داشته است و متغیرهای 

 اند.های بعد قرار گرفتهپذیری، سبک رهبری و ساختار سازمانی در رتبهمشارکت

 

 یکشاورز بانک یری،پذمشارکت ی،سبک رهبر ی،ساختار سازمان ی،سازمان یادگیریواژگان کلیدی: 

 و بلوچستان یستانس

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

529 

 

 
 مقدمه 

ها به های سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشریف همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانبا توجه به دگرگونی

جا که آنگوئی به تغییرات محیطی هستند. از عنوان یک سیستم باز در تعامل می باشند و برای تداوم حیات، نیازمند پاسخ

سازی منابع مزبور برای مواجهه با تغییرات، از شود، تجهیز و آمادهها محسوب میترین عامل و محور سازمانمهم 1منابع انسانی

ها ها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسانای برخوردار است و کلیه سازماناهمیت ویژه

  [.1]لف اختصاص دهند در ابعاد مخت

اند زمینه الزم تشخیص داده و تالش کرده 2های توانمندسازی کارکنانها راه حل این مسئله را اجرای برنامهبسیاری از سازمان

ند ها با داشتن کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و باانگیزه بهتر خواهبرای پرورش کارکنان توانمند را فراهم نمایند. چرا که سازمان

ترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمندسازی سالم

جویی در امور شود و حس مشارکتبا این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکائی در افراد ایجاد می

  [.2]ملکرد را به دنبال خواهد داشت سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود ع

  [.3کنند ]می آن عمل طبق بر و یابدمی بهبود افراد هایو دانش هامهارت آن وسیله به که است فردی باور توانمندسازی،

 تا حس اعتماد به نفس خویش را شودیند به کارکنان کمک میآ. در این فراستیند قدرت بخشیدن به افراد آفر، توانمندسازی

های درونی افراد بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه

  [.9] انجامدمی

 وری از راه باالانگیز و تکنیکی برای افزایش بهرهدستاوردهای شگفت ، برای کسبکردن نیروهای درونی افراد آزاد، تواناسازی

  [.5]است  کنان نسبت به سازمان و به عکسکار بردن تعهد

ها تأثیرگذار است. از طریق هایی است که بر فعالیت آنگیریتوانمندسازی، تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیم

 [.5های خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند ]توان به کارکنان فرصت داد تا ایدهفرآیند توانمندسازی می

 .[6]گیری و دانش است نمندسازی، مشارکت کارکنان در چهار عنصر سازمانی: اطالعات، پاداش، قدرت تصمیمتوا

ها را ها باید استعداد و توانایی کارکنان را توسعه دهند، آنهای جدید به مدیران است و آنتوانمندسازی، واگذار کردن مسئولیت

 [.7]ه رسمیت بشناسند ها را بنماید و موفقیتبه خطرجویی ترغیب می

های فردی و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی 3وری کارکنانهای مؤثر برای افزایش بهرهتوانمندسازی کارکنان یکی از تکنیک

 [.8ها در راستای اهداف سازمانی است ]و گروهی آن

 [.4]انند و از کار کردن در آن به خود ببالند شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدموجب می کارکنانتوانمندسازی 

 [.11باشد ]یابی به اهداف سازمانی میهدف از توانمندسازی منابع انسانی تسهیل دست

 [.11]توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در اثربخشی و کارایی سازمان دارد 

باشد، در نظر گرفت. خص و قابل سنجش میتوانمندسازی را بایستی در سازمان به عنوان یک فرآیند که شامل مراحل مش

 صورت زیر مطرح نمود:توان بهتوانمندسازی کارکنان را می

                                                           
1. Human Resource  

2. Workforce Empowerment 

1. Workforces Productivity  
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 : اشاره به اشراف و اقتدار مدیریت نسبت به نیروی انسانی تحت نظارت دارد. 9مرحله تسلط -1

ها گیریامور مهم از کارکنان در تصمیمویژه در مراحل بحرانی و در : اشاره به اهمیت مشاوره با کارکنان به 5مرحله مشورت -2

 دارد.

 ها به صورت اشتراکی میان مدیریت و کارکنان دارد.گیری: اشاره به اخذ تصمیم 6مرحله مشارکت -3

 [.12شود که تصمیم بگیرند و اجرا نمایند ]: در این مرحله به افراد اختیار داده می 7مرحله تفویض اختیار -9

توان به وانمندسازی کارکنان عوامل و فاکتورهای متعددی را مطرح نموده است که از آن جمله می( برای ت2112) 8رابینز

 [.13های محیطی )شرایط سازمانی و اجتماعی( اشاره نمود ]های شخصیتی کارکنان( و ویژگی)ویژگی شناختیعوامل روان

ان ستادی ناجا به این نتیجه رسیده است که ( در پژوهشی جهت بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسر1385جزینی )

 [.19گردد ]آموزش و سبک رهبری در مقوله توانمندسازی نیروهای پلیس، موجب ارتقا و رشد سطح توانمندی کارکنان می

از  اند،( در پژوهشی که به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در توانمندسازی کارکنان انجام داده1387پورکیانی و پیرمرادی )

 [.15شمارند ]های توانمندکننده یاد نموده و ساختار سازمانی را مؤثر در ایجاد توانمندی کارکنانی بر میسازمان

های خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین سبک رهبری انتقالی و ( در پژوهشی2111) 4اسماعیل و همکاران

 [.16توانمندسازی نیروی انسانی وجود دارد ]

ساز، عالوه بر گیری نهایی و سرنوشتویژه در تصمیم( معتقد است که شرکت دادن کارکنان در همه امور به1389شریف )ییواال

 [.17دهد ]ها را افزایش میافزایش احساس تعهد و مسئولیت در کارکنان، سطح توانمندسازی آن

اند که عناصر نوان اساس کار انتخاب شده است سعی نموده( با ارایه مدلی که در این پژوهش نیز به ع2112) 11واالس و استورم

عامل  9تأثیرگذار و سهیم را در توانمندسازی کارکنان مشخص سازند. به زعم واالس و استورم در توانمندسازی کارکنان 

 [.18پذیری نقش دارند ]یادگیری سازمانی، ساختار سازمانی، سبک رهبری و مشارکت

 

 فرضیه های تحقیق

 رابطه وجود دارد. و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان 11یادگیری سازمانی بین -1

 رابطه وجود دارد. و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان 12بین ساختار سازمانی -2

 ه وجود دارد.رابط و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان 13بین سبک رهبری -3

 رابطه وجود دارد. و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان 19پذیریبین مشارکت -9

 روش شناسی تحقیق

                                                           
2. Domination  

3. Consultation  

4. Participation  

5. Delegation of Authority  

6. Robbins  

7. Ismail et al  

8. Wallace & Storm  

9. Organizational Learning  

10. Organizational Structure  

11. Leadership Style    

12. Participation  
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استفاده  15و جزئی های کندالکه برای تعیین ضریب همبستگی از آزمون باشدهمبستگی میاز نوع حاضر توصیفی و  پژوهش

یابی( )زمینه 16پیمایشی پژوهشحساب آورد. روش انجام این میدانی به هایپژوهشن از نوع توارا می پژوهشگردیده است. این 

 باشد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می است.

دهند. تعداد کارکنان در زمان تشکیل می بانک کشاورزی سیستان و بلوچستانرا کلیه کارکنان  پژوهشجامعه آماری این 

سال  31درصد باالی  81)که از این تعدادنفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند  132این تعداد نفر بوده و از  914 پژوهش

درصد داری  55سال دارند و بیش از  21-11ها سابقه خدمتی درصد از آن 51درصد مردان هستند و بیش از  81سن دارند و 

  مدرک تحصیلی لیسانس هستند(.

 -1مقیاس: خرده 9باشد. این پرسشنامه دارای قق ساخته توانمندسازی منابع انسانی میابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه مح

سازی، حیطه نظارت، عدم تمرکز و رسمیت( ساختار سازمانی )تیم -2یادگیری سازمانی )آموزش، استراتژی و فرهنگ سازمانی( 

-پذیری )خالقیت، تصمیممشارکت -9ر( گذاری، حمایت اجتماعی و تفویض اختیاسبک رهبری )اهمیت کارکنان، هدف -3

توانمندسازی منابع انسانی از روش اعتبار محتوایی  پرسشنامه 17به منظور تعیین روایی گیری، کار گروهی و تعهد( است.

این پرسشنامه با  18پایاییو  درصد محاسبه شد 41استفاده شده است )نظرات متخصصین(. روایی این پرسشنامه به میزان 

 محاسبه شد. 74/1  14آلفای کرانباخز استفاده ا

بندی های همبستگی کندال و جزئی و آزمون رتبهها از روش آمار توصیفی و استنباطی )آزمونبه منظور تجزیه و تحلیل داده

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. SPSSافزار ها پس از ورود به رایانه از طریق نرمفریدمن( استفاده شده است. داده

 

 

 هایافته 

 

 : سنجش همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته 1جدول 

 کندال فراوانی متغیر وابسته متغیر مستقل

 داری سطح معنی ضریب همبستگی

(Sig) 
 1111/1 993/1 132 توانمندسازی یادگیری سازمانی

 1111/1 351/1 132 توانمندسازی ساختار سازمانی

 1111/1 91/1 132 یتوانمندساز سبک رهبری

 1111/1 934/1 132 توانمندسازی پذیریمشارکت

 

 های پژوهش:بررسی فرضیه
                                                           
15. Kendall & Partial 

2. Survey  
17. Validity  
18. Reliability  

5. Cronbach 
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 رابطه وجود دارد. بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان -1

باشد و دار میامعن 1.11داری معنی باشد و همبستگی در سطح( می1.993برابر ) کندالمقدار همبستگی  ،1با توجه به جدول 

رابطه وجود دارد، و با بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان بین  کهیعنی این

 برقرار است.بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبتی بین  کندالتوجه به مثبت بودن مقدار همبستگی 

 رابطه وجود دارد. بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان -2

باشد و دار میامعن 1.11داری باشد و همبستگی در سطح معنی( می1.351برابر ) کندالمقدار همبستگی  ،1با توجه به جدول 

رابطه وجود دارد، و با توجه به انک کشاورزی سیستان و بلوچستان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان ببین  کهیعنی این

 برقرار است.ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه مثبتی بین  کندالمثبت بودن مقدار همبستگی 

 رابطه وجود دارد. بین سبک رهبری و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان -3

باشد و دار میامعن 1.11داری باشد و همبستگی در سطح معنی( می1.91برابر ) کندالمقدار همبستگی  ،1ول با توجه به جد

رابطه وجود دارد، و با توجه به سبک رهبری و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان بین  کهیعنی این

 برقرار است.رهبری و توانمندسازی کارکنان سبک رابطه مثبتی بین  کندالمثبت بودن مقدار همبستگی 

 رابطه وجود دارد. پذیری و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستانبین مشارکت -9

باشد و دار میامعن 1.11داری باشد و همبستگی در سطح معنی( می1.934برابر ) کندالمقدار همبستگی  ،1با توجه به جدول 

رابطه وجود دارد، و با توجه به پذیری و توانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان مشارکتن بی کهیعنی این

 برقرار است.پذیری و توانمندسازی کارکنان مشارکت بین رابطه مثبتی کندالمثبت بودن مقدار همبستگی 

 

 تغیرهای دمگرافیکسنجش همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته باتوجه به م:  2جدول 

ضریب همبستگی  متغیرهای میانجی

 جزیی

-سطح معنی

 داری

وجود  تعداد

 ارتباط

 نوع ارتباط

 مثبت دارد 132 1111/1 525/1 سن

 مثبت دارد 132 1111/1 976/1 جنسیت

 مثبت دارد 132 1111/1 591/1 سابقه خدمت

 مثبت دارد 132 1111/1 568/1 تحصیالت

با حضور کل متغیرهای 

 یانجیم
53/1 

1111/1 
 مثبت دارد 132

بدون حضور متغیرهای 

 میانجی
527/1 

1111/1 
 مثبت دارد 132

 

در بانک دهد که بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و توانمندسازی نشان میجزیی نتایج حاصل از آزمون همبستگی 

-رابطه معنیصورت جداگانه ابقه خدمت و تحصیالت بهداشتن اثر سن، جنسیت، سبا ثابت نگه کشاورزی سیستان و بلوچستان

داشتن کلیه متغیرهای میانجی )سن، جنسیت، سابقه همچنین بین این دو متغیر با ثابث نگه(. P<0/01) داری وجود دارد
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قش دهد این متغیرها ناین نتایج نشان می(. P<0/01) داری وجود داردرابطه معنیزمان خدمت و تحصیالت( به صورت هم

ندارند زیرا با حضور هر کدام از این  کنندگی در رابطه بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و توانمندسازیتعدیل

ای در میزان همبستگی بین دو متغیر صورت همزمان تغییر قابل مالحظهصورت جداگانه و چه بهمتغیرهای میانجی چه به

شود میزان همبستگی با و بدون طور که مالحظه میافتد. همانوانمندسازی اتفاق نمیعوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و ت

حضور متغیرهای میانجی تقریبا یکسان است. به عالوه رابطه بین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان و توانمندسازی به شرط 

 ت. زمان مستقیم اسداشتن متغیرهای میانجی به صورت جداگانه و همثابت نگه

 

بندی فریدمن استفاده شده است که ها بر توانمندسازی کارکنان از آزمون رتبهرهای مستقل و تأثیر آنیبندی متغبه منظور رتبه

 مطرح شده است: 3نتایج آن در جدول 

 

 بندی عوامل تأثیرگذار در توانمندسازی کارکنان: رتبه 3جدول 

 هرتب میزان تأثیر متغیرها به ترتیب تأثیر ردیف

 1 17/3 ادگیری سازمانیی 1

 2 13/3 پذیریمشارکت 2

 3 72/2 سبک رهبری 3

 9 11/2 ساختار سازمانی 9

 

بانک کشاورزی  ادگیری سازمانی بیشترین تأثیر را بر توانمندسازی کارکنانیمشخص است عامل  3گونه که از جدول همان

  های بعدی قرار دارند.ی و ساختار سازمانی در ردهپذیری، سبک رهبرعامل مشارکت و دارد سیستان و بلوچستان

 

 گیریبحث و نتیجه

پذیری، سبک رهبری و ساختار سازمانی بر میزان دهد که عوامل یادگیری سازمانی، مشارکتهای این پژوهش نشان مییافته

های مختلف مورد ا نتایج و پژوهشها باین یافتهتوانمندسازی کارکنان بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان تأثیرگذار هستند. 

 مقایسه و تحلیل قرار گرفت که به شرح زیر است: 

خوانی دارد. جزینی در ( انطباق و هم1385های این پژوهش با نتایج پژوهش جزینی )در بُعد یادگیری سازمانی، یافته

ندسازی کارکنان تاثیرگذار است که های خود به این نتیجه رسید که آموزش حضوری و غیرحضوری کارکنان بر توانمپژوهش

 [.19میزان تاثیر آموزش حضوری بیشتر است ]

خوانی دارد. پورکیانی و ( هم1387های پژوهش پورکیانی و پیرمرادی )در بُعد ساختار سازمانی، نتایج پژوهش حاضر با یافته

های اند، از سازمانارکنان انجام دادهپیرمرادی در پژوهشی که به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار در توانمندسازی ک

 [.15شمارند ]توانمندکننده یاد نموده و ساختار سازمانی را مؤثر در ایجاد توانمندی کارکنانی بر می

باشد. (منطبق می2111(، اسماعیل و همکاران )1385جزینی ) های این پژوهش با نتایج پژوهشبُعد سبک رهبری، یافته در

کننده و بیش  ی خود به این نتیجه رسید که سبک رهبری در مقوله توانمندسازی نیروهای پلیس تعیینهاجزینی در پژوهش
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های [. همچنین اسماعیل و همکاران در پژوهشی19گردد ]از هر عامل دیگری موجب ارتقا و رشد سطح توانمندی کارکنان می

 [.16توانمندسازی کارکنان وجود دارد ] خود به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین رهبری انتقالی و

شریف باشد. واالیی( هماهنگ می1389شریف )های پژوهش واالییپذیری نتایج پژوهش حاضر با یافتهدر بُعد عامل مشارکت

د ساز، عالوه بر افزایش احساس تعهگیری نهایی و سرنوشتویژه در تصمیممعتقد است که شرکت دادن کارکنان در همه امور به

 [.17دهد ]ها را افزایش میو مسئولیت در کارکنان، سطح توانمندسازی آن

 گردد:با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ذیل ارائه می

ها رابطه معنادار وجود دارد. لذا توصیه پذیری کارکنان و توانمندسازی آندهد بین سطح مشارکتهای پژوهش نشان مییافته -

-دهنده توانمندسازی کارکنان نظیر تفویض اختیار و تصمیمهای افزایشمدیران نسبت به اعمال و به کار بستن شیوه شودمی

 گیری به کارکنان، انجام کارها به صورت تیمی و گروهی، باال بردن روحیه تعهد و ایجاد خالقیت کارکنان اقدام نمایند.

-گردد. لذا پیشنهاد میتواند موجب افزایش توانمندسازی کارکنان میمیدهد که سبک رهبری های پژوهش نشان مییافته -

-شود مدیران با اتخاذ سبک رهبری دمکراتیک و اجتناب از سبک رهبری استبدادی و آمرانه، فضای مناسبی جهت مشارکت

 پذیری و توانمندی کارکنان را فراهم آورند.

-ها و ارائه آموزشبرای کارکنان، افزایش سطح حمایت اجتماعی از آن شود مدیران با اهمیت بیشتر قائل شدنپیشنهاد می -

 ها فراهم آورند.های مورد نیاز، شرایط بهینه را برای توانمندسازی آن
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