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 تاثیر توانمندسازی  بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان

 مینا شیخ علی بابایی

 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

Email: Babaeem90@yahoo.com     

 

 دهیچک 

 

 بروز کارآیی، افزایش باعث که است شغلی موفقیت در مهم عوامل از یکی و بوده شغل به نسبت فردی نگرشی شغلی، رضایت

هدف این  گردد. یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی، توانمندسازی کارکنان می باشد. می فردی رضایت احساس و خالقیت

یت و مقایسه توانمندسازی و رضا پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان)کرمان(

مقایسه ای است. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان  -می باشد.روش پژوهش حاضر، توصیفی، علیزن و مرد  شغلی کارکنان

نفر از این کارکنان است که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب   961مونه شامل ادارت دولتی بخش ماهان است. و ن

نفر توانمندسازی  22نفر توانمندسازی ضعیف،  66شدند. ابتدا  میزان توانمندسازی افراد نمونه اندازه گیری شد که از این تعداد 

نفر  19نفر مرد( دارای توانمندسازی ضعیف و )  33نفر زن،  36نفر توانمندسازی باال داشتند. سپس چهار گروه ) 19متوسط و 

نفر مرد( دارای توانمندسازی باال انتخاب گردید. برای جمع وری اطالعات از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی  13زن، 

مورد  tیل واریانس و ازمون اسپریتزر  و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شد.  داده ها با استفاده از آزمون تحل

تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد و هر چه سطح  توانمندسازی کارکنان 

 باالتر باشد، رضایت شغلی انها بیشتر است همچنین بین توانمندسازی  و رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. 

 

 کلمات کلیدی         

 توانمندسازی،  رضایت شغلی،  کارکنان        
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 .مقدمه9

نظریه های جدید مدیریتی بر این اعتقاد هستند که انسان ذاتا به کار نیاز دارد و سعی می کند با عالقه و برای رفع نیازهای 

(. و  امروزه بیشتر افراد تقریبا نیمی از ساعات 2331، 9غریزی، جسمی و همچنین امرار معاش روزانه کار کند)شی و همکاران

بیداری خود را در محیط کارشان می گذرانند. بنابراین رضایت از کار و محیط کار بسیار مهم و ضروری است.)موحد و حقیقی 

 (.9313مقدم، 

 به را بنیادی و نظری تالشهای سویک از که مفاهیمی برانگیزترین جنجال شاید و عمده ترین از در واقع می توان گفت یکی     

 رضایت کرده، پیدا زیادی اهمیت سازمانها انسانی نیروی منابع و مدیریت سطوح تمامی در سو دیگر از و ساخته، معطوف خود

 سالمت و بهداشت نیز و سازمان بهبود و پیشرفت در سازه این که است نقشی دلیل به سو یك از اهمیت این .است شغلی

 محل پیچیده، گاه و متعدد مفهوم پردازیهای و تعاریف بر عالوه شغلی رضایت که است آن به علت سو،دیگر  از و دارد کار نیروی

 و اقتصاد جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی، پرورش، و آموزش مانند علمی حوزه های از بسیاری مشترك سازه نیز و تالقی

 (. 9313)هومن، است بوده سیاست حتی

، 3، تاجو و گری2332، 2کورتیسشغلی حدی از احساسات و نگرشهای مثبت است که افراد نسبت به شغل خود دارند)رضایت 

 گوناگون عوامل و ابعاد دارای که است شغلی تجارب یا شغل ارزیابی از حاصل مثبت و عاطفی حالتی شغلی رضایت(. 2333

 رضایت چه آن اما دارد، تمرکز شغلش د مور در فرد احساس بر پردازد می شغلی رضایت به که سنتی ی ها مدل اغلب است.

رضایت (.2332، 1لو و همکاران)دارد شغل آن از فرد که است انتظاراتی بلکه نیست حرفه آن ماهیت دهد می شکل را شغلی

 (.2399، 5شغلی نگرش موثر کارمند از بیان احساسات دوست داشتن یا نداشتن نسبت به شغل می باشد)بیتمیس و ارجنلی

 رضایت جهت این از. می کند برآورده را فرد تقاضاهای کار، محیط آن در که است ای گستره شغلی، رضایت است اسمیت معتقد

 خواستار آنچه برابر در دارد فرد یك که را آنچه آن، طی که کرد تعریف ارزشیابی فرآیند یك وجه بهترین به توان می را شغلی

 (.2332، 6تیگی)دهیم می قرار بررسی مورد است آن

 چهار از بیش 9113سال تا که طوری به هست و ده بو مطرح ها سازمان در مشکل یك عنوان به همواره شغلی رضایت مسأله

( رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارایی و ایجاد 2331، 2رومن)است یافته انتشار آن پیرامون مقاله هزار

(. افراد ناراضی از شغل و سازمان 9313غفوریان و همکاران، نگرش مثبت در فرد نسبت به کارش می باشد)انگیزش و همچنین 

خود، زمینه مساعد را برای ابتال به ناراحتی های روانی  و جسمی دارند و فشارهای روانی ناشی از کار عامل بسیاری از بیماری 

 (9311علوی لنگرودی و غفوری، های جسمی کارکنان است)

                                                           
1 - Shieh & et al 
2 - Cortese 
3 - Taejo  & Gary 
4 - Lu & et al 
5 -Bitmis & Ergeneli 
6 - Gatti 
7 - Roman 
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 شرایط و سازمان های سیاست و ها مشی خط ، کار ماهیت ارتقا، فرصت دستمزد، و )حقوق عامل پنج برای سازمان افراد       

 وظایف از یکی حیث این از.  است متفاوت عوامل این از یك هر از کارکنان رضایت درجه و داشته خاصی های تلقی ی( طرز کار

یکی از عوامل موثر بر رضایت (9319کاهه و هیودی، است) آنها شغلی رضایت های زمینه نمودن فراهم ها سازمان در مدیران مهم

 شغلی کارکنان، توانمندسازی است. 

 برخی انجام تصمیم گیری، جهت مدیران و کارکنان به بیشتر اختیارات و مسئولیت قدرت، اعطای شامل توانمندسازی      

 (.9312ضیائی و همکاران، ) است مشاغلشان بر بیشتر کنترل و فعالیتها

توانمندسازی یك استراتژی سازمانی است که مسئولیت بیشتری جهت تصمیم گیری به کارکنان اعطاء می کند و مشارکت       

(. در تعریف توانمندسازی، عواملی چون 2331، 9گوین داراجو و دایلیآنان را در کنترل فرایندهای سازمان افزایش می دهد.)

(. 2339، 2روبینزرونی، ادراك و تعهد، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات به کار رفته است)انگیزش د

برخی صاحب نظران توانمندسازی کارکنان را مجموعه ای از سیستم ها، روش ها و اقداماتی می دانند که با توجه به هدف های 

ر جهت بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی سازمان، قابلیت و شایستگی افراد را د

 (.2336، 3پاتریك و السچنجرتوسعه می دهند)

توانمندسازی کارکنان به عنوان فعالیت مدیریتی، به دو نوع اصلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. اشکال مستقیم       

ر تصمیم گیری، غنی سازی شغل، تیم های کاری خود مدیریتی و بسیاری از جنبه های کنترل شامل تفویض اختیار، مشارکت د

کیفیت جامع است. اشکال غیر مستقیم شامل حضور در گستره گروه از دوایر کیفیت تا هیات های مدیریتی است. البته بیشترین 

در بررسی ادبیات توانمندسازی دو رویکرد  (2333، 1لی و کهنوآوری های توانمندسازی از روش مستقیم حاصل شده است)

ارگانیکی و مکانیکی یافت می شود. رویکرد مکانیکی توانمند سازی را تفویض اختیار با مرزهای روشن و پاسخگویی دقیق می 

ی مداندکه کنترل مدیریتی را افزایش می دهد. این رویکرد به طور خالصه توانمندسازی را تصمیم گیری در یك محدوده معین 

داند. دیدگاه ارگانیکی شامل رویکرد از پائین به باالست و باعث کاهش کنترل می شود. در این دیدگاه، افراد توانا دارای ویژگی 

های مشترکی هستندکه ابعاد توانمندی را تشکیل می دهند و توانمندی بر اساس باورهای شخصی افراد تعیین می شود. بنابراین 

توانمندسازی است و این کارکنان هستند که باید احساس شایستگی، آزادی عمل، تاثیرگذاری، تعلق مدیریت سازمان، بسترساز 

به سازمان و احساس قدرت در تصمیم گیری کنند. احساس شایستگی، خود ساماندهی، معنادار بودن، موثر بودن و احساس 

 (.9312ران، )ضیائی و همکااعتماد ابعاد اصلی مفهوم توانمندسازی را تشکیل می دهند

در رابطه با تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی پژوهش هایی انجام گرفته است. نتایج تحقیقات نشان می دهد که  توانمندسازی 

هانشا و  ،9312، زلقی، 9312، عزیزیوری، 9313، کردبچه، 9312نادری، کارکنان بر رضایت شغلی آنها موثر می باشد)

رضایت شغلی کارکنان تاثیر بسزایی در عملکرد و روح و جسم آنها دارد و کارایی این افراد در . از آنجایی که (5،2396تاهیر

رسیدن به اهداف و موفقیت های سازمان موثر می باشد. با توجه به اینکه عوامل زیادی در رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد و 

                                                           
1- Govindarajulu  &  Daily 
2 - Robbins 
3 - Patrick &  Laschinger 
4 - Lee &  Keh 
5 - Hanaysha & Tahir 
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در این زمینه انجام نگرفته است در این تحقیق بر آن شدیم تا  یکی از این عوامل، توانمندسازی کارکنان است و تحقیقات زیادی

 تاثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار دهیم و فرضیات زیر را به محك آزمایش قرار دهیم

 توانمندسازی بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر دارد. -

 .بین توانمندسازی کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد -

 بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت ودارد -

 

 روش پژوهش-9-9

مشغول بکار بودند.. تعداد نمونه با  9311-15جامعه پژوهش حاضر کلیه کارکنان ادارات دولتی بخش ماهان)کرمان( که در سال

اداره  96شدند. بدین صورت که نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب  961توجه به جدول مورگان، 

نفر از کارکنان انتخاب شدند.  این پژوهش به  99، 93از بین ادارات به صورت تصادفی انتخاب و در هر اداره به صورت تصادفی 

نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و میزان 961مقایسه ای انجام شد. به این صورت که ابتدا تعداد  -شیوه  توصیفی، علی

 19نفر توانمندسازی متوسط و  22نفر توانمندسازی ضعیف،  66دسازی انها سنجیده شد که از این تعداد که از این تعداد توانمن

نفر  13نفر زن،  19نفر مرد( دارای توانمندسازی ضعیف و )  33نفر زن،  36نفر توانمندسازی باال داشتند. سپس چهار گروه )

 ردیدمرد( دارای توانمندسازی باال انتخاب گ

چهار گروه زنان و مردان دارای توانمندسازی  باال و زنان و مردان دارای توانمندسازی پایین از نظر میزان رضایت شغلی با هم مقایسه 

 شدند.

 ابزار های جمع اوری داده ها-9-2

و پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث می باشد. پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش 

داری شغل، احساس بعد را مورد بررسی قرار می دهد. این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی 5پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر 

گویه تنظیم شده است و  بر اساس  91 شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در

مجموع نمرات بدست امده را می توان به سه دسته  باشد.( می5، کامال موافقم1، موافقم3، نظری ندارم2، مخالفم9مقیاس لیکرت )کامال مخالفم 

روایی این ابزار مورد نمود.   ( دسته بندی52( و توانمندسازی باال)نمرات باالی 31-52(، توانمندسازی متوسط)91-31توانمندسازی ضعیف)

عبداللهی، گزارش شده است) 19/3 با آزمون آلفای کرونباخ  عبدالهیپایایی این پرسشنامه توسط  تایید برخی از صاحب نظران داخلی  است.

 91و شامل  توسط بری فیلد و روث به نسنجش میزان رضایت شغلی افراد ساخته شده است 9159(. پرسشنامه رضایت شغلی در سال 9311

ه نحوه نمره گذاری به این صورت است کگزینه ای با گزینه های به شدت موافقم، موافقم، بالتکلیفم، مخالفم و به شدت مخالفم است. 5سوال 

، 1خالفم، م3، بالتکلیفم2، موافقم 9گزینه ها به ترتیب به صورت به شدت موافقم 91و  92، 95، 92، 99، 1، 2، 5ذدر سواالت منفی شماره های 

نمره داده می شوند. ضریب اعتبار این تست با استفاده از روش  9تا  5نمره داده می شوند و در سایر سواالت بر عکس از  5به شدت مخالفم

 (.9312حسینی و همکاران، گزارش شده است) 12/3و روایی مالکی این تست معادل  13/3آلفای کرونباخ 

 روشهای تجزیه و تحلیل داده ها-9-3

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
و در سطح امار توصیفی از میانگین، انحراف معیار و در سطح امار استنباطی از ازمون تحلیل   spssتجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار 

 استفاده شد. tواریانس و ازمون 

 یافته های پژوهش-2

 بوط به فرضیه ها ارائه می گردند. در این قسمت ابتدا یافته های توصیفی ارائه می شود. سپس یافته های مر

 داده های توصیفی-2-9 

نفر دارای توانمندسازی  22نفر مرد( و  33نفر زن و  36نفر دارای توانمندسازی پایین) 66نفر،  961مشاهده می شود از تعداد  9همان طور که در جدول 

یافته های مربوط به میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین  2دند. جدول نفر مرد( بو13نفر زن و  19نفر دارای توانمندسازی باال )  19متوسط و  

پایین( نشان می  مردان و زنان دارای توانمندسازی باال و  توانمندسازی دارای  مردان و زناننمره کسب شده در متغیر های مورد مطالعه را در چهار گروه )

 دهد.

. توزیع فراوانی سالمت معنوی9جدول   

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی  

9/31 66 توانمندسازی پایین   9/31  

3/93 22 توانمندسازی متوسط  9/52  

1/12 19 توانمندسازی باال  933 

  933 961 کل

 

 . توصیف  متغیر ها2جدول

 باال  توانمندسازی پایینتوانمدسازی  

 میانگین متغیرها

 

 انحراف 

 معیار

 کمترین

 

 بیشترین

 

 میانگین

 

 انحراف 

 معیار

 بیشترین کمترین

 15 51 112/1 61/23 33 33 3 33 زنان توانمندسازی

 16 63 322/1 93/21 33 33 3 33 مردان 

رضایت  

 شغلی

 26 59 21992/6 1313/63 52 52 3 52 زنان

 61 11 33326/5 95/51 52 52 3 52 مردان

 

 یافته های مربوط به فرضیه ها-2-2

 تأثیر دارد. رضایت شغلی کارکنانبر  توانمندسازی فرضیه اول: 
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 35/3( که کمتر از سطح معنی داری 339/3(و میزان معنی داری آزمون تحلیل واریانس )163/5) f  ، مقدار 3با توجه به جدول شماره  

دارای مردان و زنان باال و  توانمندسازی دارای  مردان و زنانچهار گروه  رضایت شغلی است، می توان گفت تفاوت معنی داری بین 

 تاثیر دارد.  رضایت شغلی کارکنان بر  توانمندسازیپایین وجود دارد لذا می توان گفت  توانمندسازی

 

 

 .نتایج آزمون تحلیل واریانس3جدول

 

 سطح معنی داری           Fمجموع مجذورات     درجه آزادی       میانگین مجذورات                                                

 

 339/3          163/5           122/936              3                   265/391رضایت شغلی     بین گروه ها       

 155/92            913                  911/2553درون گروه ها                         

 916                    163/2122کل                                    

 

 

 بین توانمندسازی کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد.فرضیه دوم. 

بدست آمده  612/3از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر استفاده شد.  tبرای آزمون این فرضیه از آزمون 

می باشد که  291/3 برابری میانگین میزان معنی داری و می شود نرد  35/3نی داری عسطح م بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در. است

 و مرد تفاوتی وجود ندارد. کارکنان زن توانمندسازیبین در این صورت 

 کارکنان زن و مرد توانمندسازیتفاوت   t. نتایج آزمون 1جدول 

 
آماره آزمون 

 برابری واریانس

معنی داری 

آزمون برابری 

 واریانس

t آماره 
درجه 

 آزادی
 اختالف میانگین ها معنی داری

واریانس های دو 

 گروه برابر
292/3  612/3  231/9-  962 292/3  133/3-  

واریانس های دو 

 گروه نابرابر
  235/9-  113/956  291/3  133/3-  

       

 

 فرضیه سوم . بین رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت وجود دارد.
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 بنابراین فرضیه برابری واریانس ها در. بدست آمده است 153/3از آن جا که میزان معنی داری فرضیه برابری واریانس های دو گروه برابر 

کارکنان زن  رضایت شغلی بینمی باشد که در این صورت  591/3 برابری میانگین میزان معنی داری و می شود نرد  35/3نی داری عم سطح

 و مرد تفاوتی وجود ندارد.

 

 

 
 کارکنان زن و مرد رضایت شغلیتفاوت  t. نتایج آزمون 1جدول 

 
آماره آزمون 

 برابری واریانس

معنی داری 

آزمون برابری 

 واریانس

t آماره 
درجه 

 آزادی
 اختالف میانگین ها معنی داری

واریانس های دو 

 گروه برابر
336/3  153/3  655/3-  962 593/3  15332/9-  

واریانس های دو 

 گروه نابرابر
  655/3-  222/951  591/3  15332/9-  

       

 

 بحث و نتیجه گیری-3

و مقایسه توانمندسازی و رضایت  بخش ماهان)کرمان(  شغلی کارکنان ادارات دولتی توانمندسازی بر رضایتهدف این پژوهش بررسی تأثیر 

حقیقات نتیجه این تحقیق با نتایج تمؤثر است.  رضایت شغلی کارکنان بر  توانمندسازی  بود. یافته ها نشان داد که   زن و مرد کارکنانشغلی 

همچنین نتایج نشان داد که بین   .همسو است 2396، هانشا و تاهیر، 9312، زلقی، 9312، عزیزیوری، 9313، کردبچه، 9312نادری، 

نشان داد که  بین رضایت  ( 9313رضایت شغلی کارکنان زن  و مرد تفاوتی وجود ندارد. نتیجه تحقیق غفوریان و همکاران)توانمندسازی و 

دالیل متفاوتی نظیر متفاوت بودن نمونه و جامعه ی  شغلی کارکنان زن  و مرد  تفاوت وجود دارد که با نتیجه این تحقیق ناهمخوان است. 

نتایج  شدنآماری، مختلف بودن سال انجام تحقیق، به کار گرفتن روش های مختلف تحقیق،  متفاوت بودن فرهنگ می تواند سبب متفاوت 

در افزایش کارایی و ایجاد انگیزش و ترك شغل داشته و هرچه کارکنان توانمندسازی  رضایت شغلی تاثیر بسزایی در این دست از تحقیقات باشد.

ه تبع بباالتری داشته باشند رضایت شغلی آنها باالتر خواهد بود. می توان گفت هرچه توانمندسازی کارکنان باالتر باشد موفقیت در شغل و 

هاد می شود با توجه به نتایج تحقیق پیشن روحیه و انگیزه فرد برای کار بیشتر می شود لذا پایبندی به شغل و رضایت شغلی بیشتر می شود. 

توانمندسازی کارکنان تالش بیشتری داشته باشند و برنامه ها و دوره های آموزشی برای باال که مدیران و دست اندرکاران جامعه در جهت 

بردن توانمندی کارکنان ترتیب دهند تا سازمان هایی در جامعه داشته باشیم با کارکنانی توانمند و رضایت شغلی باال که در در جهت تحقق 

 دارند.اهداف سازمان گام بر
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