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بررسی رابطه بین خالقیت و ابعاد روانشناختی توانمند سازي کارکنان
توزیع برق استان مرکزيشرکت مطالعه موردي: 

3علی قربانپور،2، مهدي بندرخانی1محمد نذرمحمدي

چکیده
است که با هایی نیازمند آموزش مهارتيامروزسازمان هاي پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژي و جریان گسترده اطالعات، 

بتوانند به خوبی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و کارکناناي که به گونه،پیش برودکمک آن بتواند همگام با توسعه علم و فناوري به
ا تواند یکی از راههایی باشد تخالقیت کارکنان میرا از میان بردارند.سازمان با بهره گیري از دانش جمعی و تولید افکار نو مشکالت 

در چنین شرایطی، نیروي انسانی با انرژي کارکنان عالوه برتوانایی غلبه بر مشکالت، نوآوري هاي را خود را به سازمان ارمغان دهند. 
باالیی سعی در عملی ساختن افکار و ایده هاي کاري خود بر می آید.با توجه به اینکه بهره وري و نوآوري در خلق فرصتهاي جدید 

.هدف ازاین تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار در خالقیت بد که سازمان از منابع انسانی توانمند برخوردار باشدآنگاه تحقق می یا
باشد.در این پژوهش رابطه بین ابعاد روانشناختی توانمندسازي مدل کارکنان به واسطه ابعاد روانشناختی توانمند سازي کارکنان می

همبستگی است و -روش تحقیق، توصیفیزیع نیروي برق استان مرکزي بررسی گردید. و خالقیت کارکنان در شرکت تو*اسپریتزر
استفاده از آزمون آماري گیرند و با. در این پژوهش کارکنان  به طور تصادفی مورد بررسی قرار میاز نظر هدف، کاربردي می باشد

نتایج به دست آمده ، تجزیه و تحلیل اطالعاتجام پس از انشود.ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه بین این متغیرها سنجیده می
بر اساس نتایج بدست آمده، بین خالقیت و ابعاد نشان داد که ابعاد روانشناختی توانمند سازي بر خالقیت کارکنان اثر دارد.

روانشناختی توانمند سازي رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.

القیت، کارکنان، احساس موثر بودنکلمات کلیدي: روانشناختی توانمند سازي، خ

Nazrmohamadi@gmail.comکارشناس ارشد مدیریت دولتی، شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي، -1
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مقدمه- 1
زمینه ساز بـروز خالقیـت و نـوآوري در سـازمان اسـت کـه       روانشناختی که ایجاد شرایط و بستر مناسب می دهدمطالعات نشان 

ورند. سـازمانهاي توانمنـد بـا    کارکنان با تاثیر گذاري بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند نتایج مفیدي را براي سازمان به ارمغان بیا
سازمانها براي حفـظ و  و وظایف به کارکنان، احساس استقالل، شایستگی، موثر بودن و معناداري را اعطاء می کنند.اختیارات واگذاري 

هـاو  سـتم وري اسـت کـه در ایـن راسـتا اسـتفاده از سی     ارتقاي دائمی و بهبود مستمر، نیازمند سه عنصر اساسی خالقیت، کیفیت و بهره
هـا کـه باعـث ارتقـاء دائمـی و      ها شوند، اهمیت خاصی دارد. یکی از این سیسـتم راهکارهایی که منجر به پرورش و شکوفایی این ویژگی

سـازمانها بـراي بقـا و تـداوم نقـش مثبـت خـود        شود، خالقیت و آموزش تکنیک هاي آن به کارکنان میباشد.مستمر این سه عنصر می
بـه  در غیـر اینصـورت   وکننـد حفـظ پویایی خود را جدید می توانند با دریافت دیدگاههاي .هستندي جدید یشه هااندو نیازمند افکار

و خالقیت در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب براي تطبیـق سـازمانها بـا    گراییامروزه جریان نود. زوال و نابودي محکوم خواهند ش
بـراي سـازمانها یـک هشـدار     "اگر خالق نباشید فنا می شـوید  "در حقیقت امروزه شعار شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد.

توان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، تحقق اهداف سازمانی غیر ممکـن اسـت. لـذا منـابع     از طرفی دیگر می.[1]جدي است
تـرین عامـل در   ها دارند. اهمیت این عامـل بـه عنـوان مهـم    مانانسانی نقش اساسی در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودي ساز

اند، توجـه بـه   هاي چشمگیري داشتههایی که موفقیتزنجیره عملیاتی و تفکر هر سازمان مدتها است که به اثبات رسیده است و سازمان
[2]اند.انسان را سر لوحه کارهاي خویش قرار داده

ان مسئلهیب-2
، تقویت عقاید افراد ایجاد اعتمـاد بـه   سازي است. توانمند سازيیریت سازمانهاي امروز، موضوع توانمنداز جمله مسائل مهم در مد

با توجه به اهمیت روزافـزون نیـروي انسـانی در    [7]نفس در آنان در مورد خودشان و تالش در جهت اثر بخشی فعالیتهاي سازمان است
کسب توانمندیهاي الزم براي بهتر انجام دادن شیوه هاي عملکرد در سـازمان، الزم  سازمان به عنوان یک سرمایه باارزش سازمانی و لزوم

است که در جهت بروز استعدادهاي بالقوه خود در سازمان شرایطی را فراهم کرد تا شیوه هاي نو و بدیع بیافرینند و روشهاي کاراتر و بـا  
ا در گرو ایجاد مزیت رقابتی نسبی قرار گرفته است؛ براي دسـتیابی بـه بـه    بهره وري بیشتر ایجاد کنند. پایداري و تداوم فعالیت سازمانه

این مزیت نسبی بایستی در مقایسه با رقبا بتوان محصوالت و خدمات با کیفیت تر را با قیمت هاي قابل رقابت تولید و ارائـه نمـود و بـا    
یت مندي مشتریان حاصل شود.بر پایـه ایـن فـرض اساسـی،     خالقیت و نوآوري به دامنه محصوالت و خدمات افزود تا از این رهگذر رضا

اعتقاد بر آن است که خالقیت زمانی تحقق می یابد که سازمانها از نیروهاي انسانی با دانش، با انگیزه و در یک کـالم توانمنـد برخـوردار    
لب مورد غفلت قرار می گیـرد. بطـور یقـین    رفتارهاي کارکنان به عنوان بازتاب توانمندسازي، با وجود اهمیت ویژه شان اغ. [13]باشند

برنامه هاي توانمندسازي تنها با هدف تغییر نگرشها و ادراکات صورت نمـی گیـرد بلکـه بـراي پـرورش رفتارهـاي مسـتعد و فعـال کـه         
.[19]می توانند بر نتایج سازمانی موثر باشند، پیاده می شود

انها عدم استفاده کافی از منابع فکري، توان ذهنی و ظرفیت هاي بالقوه منابع انسـانی  یکی از چالشهاي مهم مدیران عصر حاضر در سازم
است. دراغلب سازمانها از تواناییهاي کارکنان استفاده بهینه نمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت هاي بالقوه آنان را بکـار گیرنـد. بـه   

بیشتري را دارند اما در محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیتهـا بـه طـور مطلـوب     عبارت دیگر با اینکه افراد توان بروز خالقیت و ابتکار
تواند از جهاتی تحت تاثیر پدیده خالقیت  قرار گیـرد.  با توجه به مطالب فوق کارآمدي واثربخشی هر سازمان میبهره برداري نمی شود.

گیري اصلی خـود  ت و مأموریت سازمانی خویش،  یکی از ابعاد جهتشرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي نیز براي تحقق آرمان، رسال
هاي انسانی شرکت و فرهنگ خودباوري بنا نهاده است.  را بر محور تعهد به توانمند سازي کارکنان خالق و حمایت از سرمایه

از طریـق برگـزاري دوره هـاي    لذا به همین منظورخالقیت کارکنان را به واسطه بکار گیري ابعاد روانشـناختی توانمنـد سـازي و    
آموزشی مرتبط آغاز و طی  جلسات و برگزاري همایش هاي مختلف در زمینه توانمندسـازي تـالش زیـادي نمـوده اسـت. لـذا در ایـن        
پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی ابعاد رواشناختی توانمند سازي کارکنان در محیط کار تأثیر آن بر خالقیت کارکنان بـه عنـوان   

اصلی تحقیق قرار گیرد.پرسش 
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به بررسس سئوال اصـلی تحقیـق   [30]اسپریتزر در این پژو هش با توجه به مطالب بیان شده و با استفاده از مدل  روانشناختی 
"دارد؟ وجودچه رابطه اي بین خالقیت و  ابعاد روانشناختی توانمند سازي کارکنان"می پردازد که

ادبیات تحقیق-3
تغییرنامیده اند. سازمانها در چنین عصري همواره در دو لبـه نظـم و بـی    زندگی می کنیم، عصر پیچیدگی وعصري را که در آن 

، پدیـده نوظهـوري اسـت کـه بسـیاري از      محـیط کـار  در خالقیـت و دائم بین دو حالت تناقض نما، در رفت و آمدنـد.  نظمی قرار دارند
را بـه  خالقیتح مختلف به خود جلب کرده است. بر این اساس، بسیاري از آنان مدیران را، در سطوصاحبنظران مدیریت و سازمان و نیز

هاي پرتالطم و آشوب زده، یاري رساند و تناقض نمـایی نظـم   عنوان منبعی پایدار براي سازمانها دانسته اند که می تواند به آنها در زمان
بـراي فعالیـت   به صورت مقتضی به کار ببندد، چرا که سـازمانها فصل کند و بدون طرد هر یک، آنان راو بی نظمی در سازمان را حل و

نچه امروز مـد نظـر   از سوي دیگر آ.[24]و ثبات هستندمستمر در عرصه هاي مختلف، نیازمند رفت وآمد همیشگی بین دو حالت تغییر
:احساسات کارکنـان امـروز شـامل   نینهمچمدیران است یافتن راه حل مشکالت با استفاده ازمنابع کمتر در فاصله زمانی کوتاهتر است 

هـاي  وامکان توسعه است واین مبناي توان افزایی و توان افزایی کلیدي براي بهره برداري ازتمامی  ظرفیتاحساس مالکیت، خود باوري
نـوان ارزشـمند   منابع انسانی یک سازمان است کارکنانی که بیشتر از یک سوم زندگی خودرا در سازمانها سپري میکنند میتواننـد بـه ع  

نهـا،  آبا توجه به مسائل پیچیده وچند بعـدي امـروزه سـازمانها ومحـیط     .ترین منبع در جهت حل مسائل و پیشبرد امور محسوب گردند
طلبـد وباعـث بـاز    نها صرف هزینه وزمان زیادي را مـی آرا نداشته و تمرکز بر روي نهاآمدیران توان ووقت کافی براي اندیشیدن به همه 

یران ازوظایف اصلیشان خواهد شد ودر صورتی که این امور به کارکنان تفویض گرددتسهیل درپاسخ به امور وپیشرفت سـریعتر  ماندن مد
ن بـه عنـوان توانمنـدي  یـاد کـرد کـه       آرا در پی خواهد داشت. البته این قبیل کارکنان بایستی داراي خصوصیاتی باشند که میتوان از 

یند. توانمند سـازي کارکنـان  مبنـاي    آختگی،  عزت نفس، تعهد وشایستگی از این خصایص به شمار می اعتماد به نفس باال،  خود انگی
از نظر جسمی سالم ترند و به افزایش کارایی وایجاد تحول قدرت ومنزلت در کار است انسانهاي خوب وقوي بیشتر دل به کار می بندند،

ان در تصمیم گیري سود مندي و موفقیت تصمیم را تضمین  نموده واحتمال وپیشرفت در سازمان بهتر کمک میکنند و مشارکت کارکن
ن کاهش می دهد. بنا براین اگر عاقالنه به موضوع نگاه کنیم خواهیم دید که ایجاد توانمندي در کارکنان به عنوان یک اهـرم  آخطا را در

ر حرکت به سمت تحول وتوسـعه قـرار دهنـد و ازحـد     قوي در خدمت مدیران و صاحبان موسسه ها خواهد بودتا سازمان خود رادر مسی
ن برخوردارگردند.آاکثر مزایاي 

خالقیت
تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتمـاعی شـروع شـد، ولـی     

خالقیـت را بـا تفکـر واگـرا (دسـت یـافتن بـه        وردتوسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفـ 1950انگیزه اساسی براي پژوهش بیشتر در سال 
(شـهرآراي و مـدنی   دانست.رهیافتهاي جدید براي حل مسائل) در مقابل تفکر همگـرا (دسـت یـافتن بـه پاسـخ صـحیح) متـرادف مـی        

.[24]هاستهادر یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایدهالقیت به معناي توانایی ترکیب ایده)خ1375پور،
اي که بـا آن روبـه رو شـده بـه کـار ببـرد. ایـن        اي براي مسئلهگیرد که فرد راه حل تازهه نظر وایزبرگ خالقیت زمانی شکل میب

.[7]تعریف شامل دو عنصر است: اول راه حل مسئله و دوم تازه و نو بودن راه حل براي حل کننده مسئله
.[15]و به وجود آوردن نظرو ایده نو.عبارت است از بروز و شکوفایی یک اندیشه نو خالقیت، 

.[13]اي ازمفاهیم و معانی استهاي تازهخالقیت ارائه کیفیت
یست ؟چخالقیتأ منشـخاسـتگاه ونمـود این است کهخالقیت مطرحزمینـهتـوان درکـه میموضوعـاتییکی ازمهـمتریـن

:زعبارت است اخالقیتأبر این اساس مهمترین منابع منش
بنابر نظر افالطون هر یک از اعضاي جهان مادي داراي یک همتاي انتزاعی تحت عنوان ایـده یـا اندیشـه اسـت کـه      :اطالعات ذهنی-1

حساب می آید. مثال اندیشه انتزاعی صندلی با ماده کنش متقابل می کند تا آنچه را که مـا صـندلی مـی نـامیم بوجـود      علت آن شی به
سر چشمه اي هستند بنابراین آنچه ما از حواسمان تجربه می کنیم یک صندلی یا درخت است نه چنین يهمه اشیاء مادي دارا.آورد
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انسانها در ذهن خود دانش کاملی از همه اندیشه هایی که جهان را می سـازند در اختیـار دارنـد    همه. صندلی یا درخت به معنی مطلق
اس تمامی دانش و افکار جدید یادآوري تجاربی است که روح مـا در آسـمانی کـه    اسبر این.بنابراین ذهن انسان تصویري از جهان است

به پیروي از افالطون،فالسفه اي چون رنه دکارت و ایمانوئل کانت معتقدند که منشا ایده هاي تـازه  .هاست داشته استفراسوي آسمان
.ذهن می باشد

بـر  .ها برخاستپذیرفت اما بعدها به مخالفت با آنبتدا نظرات او را دقیقاًارسطو یکی از شاگردان افالطون بود که ا:اطالعات حسی-2
افالطون، ارسطو بر این عقیده است که منبع افکار و اندیشه هاي جدید اطالعات حسی است که از طریق حواس پنجگانه بـه  عکس نظر

جدیـد  ایـده هـاي  أون هابز و برکلی معتقدند که منشبه پیروي از ارسطو فیلسوفانی چ.محیط تجربه و کسب می شوندواسطه تعامل با
.[28].می باشداطالعات حسی و تجربه

او معتقـد اسـت کـه    زیگموند فروید از دو نوع فرآیند اولیه فکر یا ناخود آگاه و فرآیند ثانویه فکر یا خودآگاه نام مـی بـرد.   :تعارض-3
فرد خالق از تفکر نوع اولیه جهت تولیـد ایـده   . [26]اه برانگیخته می شوددرون شخصی خصوصا فرآیندهاي ناخودآگخالقیت از تعارض
درنتیجـه خالقیـت باعـث کـاهش     .کرده و فرآیند ثانویه را جهت تحقق ایده هاي حاصل از تفکر اولیه بکار می گیـرد هاي تازه استفاده

:نتیجه گیري کردپس با این وجود از دیدگاه روانکاوان می توان .شوداظطراب ناشی از تعارض می
.ضمیر ناخودآگاه استاًمنبع خالقیت ناشی از تعارض درون فرد خصوص-الف
.هاي بدیع و تازه شده و خودآگاه باعث عملیاتی شدن این ایده ها می شودناخودآگاه باعث تولید ایده ها و راه حل-ب
.[18]طراب ناشی از تعارض می شودتولید ایده هاي تازه و جامه عمل پوشاندن به آنها باعث کاهش اظ-ج
شناسان انسان گرا نظیر مازلو، فروم و راجرز عقیده دارند که زمانی خالقیت بروز مـی کنـد کـه هـیچ     روان:افرادسالم و محیط سالم-4

.[28].درون شخص وجود نداشته و محیط مناسب فراهم باشدتعارضی در
اهمیت خالقیت در سازمانها

گـذاري آنهـا در جهـت ارتقـاي توانـایی      سـرمایه ق موجود براي سازمانها در راستاي نوآوري و خالقیت بیشتر،یکی از راههاي موف
می کند، یک نظام ها و نقشه هاي معین و ثابت کاربا تکیه بر طرحفقطباشد. سازمانی که میشان در راستاي خالق تر شدن کارکنان

کمتر سخت گیرانه شده است. در این زمینه، کارکنان می تواننـد  بیشتر مبتنی بر دانش وپذیر است. امروزه،  کار اجتماعی بسیار آسیب
محصـوالت، خـدمات و   هـاي سـاختمانی بـراي ایجـاد    هاي جدید و استفاده از این ایده ها به عنوان بلـوك ایدهاز طریق توانایی در خلق

بسیاري از متخصصین و افراد آکادمیک این دیـدگاه را تأییـد   .ندفرآیندهاي کاري جدیدتر و بهتر، به ارتقاي عملکرد شرکت کمک نمای
.هاي سازمانی بسیار مؤثر استهاي فردي در رسیدن به موفقیتنوآوريمی کنند که ابتکارات و

خصوصیات مدیران خالق
.به راحتی تمرکز فکري بوجود می آورند. 1
.روي ایده و کار مورد نظر تمرکز می کنند.2
.موضوع علمی مربوط متمرکز می شوندبر روي.3
.در مورد مسایل،  پدیده ها و موضوعات داراي ژرف نگري هستند.4
.[17]توانایی تمام کردن،  کامل و یکی کردن افکار گوناگون در آن ها باالست.5

خالقیت و ارزشهاي فردي
د که اعتماد به نفس در آنها بیشتر باشد و بـدون اظهـار   افرادي می توانند در مسائل زندگی تصمیم گیري خالقانه اي داشته باشن

ناتوانی در امور زندگی و مسائل شخصی خود تصمیم گیري عاقالنه اي داشته باشند افرادي که انعطاف پذیرند و قادرند در موقعیت هاي 
وت اکتفا نمی کنند. دوراندیش انـد بـه   مشابه راه حل هاي جانشین ابداع، ایجاد و خلق کنند و تنها به یک روش و در موقعیت هاي متفا

این معنا که می توانند اثرات طوالنی مدت پاسخ هاي مقابله اي خود را پیش بینی کنند و منطقی فکر می کنند و ارزیابی هاي دقیـق و  
ر خـود موفـق   درست از موقعیت به عمل می آورند چنین افرادي تصمیم گیري خالقانه اي در مورد مسائل مختلف مـی گیرنـد و در کـا   

هستند. با احساس تسلط و کفایت با مشکالت رو به رو می شوند و هدفشان ارزیابی موقعیت ، دریافت کمک و حمایت از ذیگران و حـل  
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مسأله از طریق یک طرح عملی و علمی مفید است . افراد خالق مشکالت زندگی را فرصتی براي رشد خود تلقی می کنند و سـعی مـی   
و شوخ طبعی با این مسائل مواجه شوند . یکی از ویژگیهاي بارز این اشخاص خود کار آمدي است.  کنند با امید صبر 

تعهد سازمانی و خالقیت
کی از مسئولیتهاي هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودي آن نهاد را شکل می دهد . تحقـق اهـداف سـازمانی    ی

ست که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنـا مـی بخشـد. در ایـن میـان     در گرو همکاري و هماهنگی تمامی عواملی ا
دارايوشـعور ذيعامـل یـک عنـوان بـه آنبـه بایـد کهداردعواملسایرازتربرجستهنقشسازمانسطوحتمامدرانسانینیروي

از آنجایی که کـارآیی نیـروي انسـانی    .ودشتوجهعواملسایرازبیشسازمانیوگروهیتوقعاتفردي،اهدافومعنوي،مادينیازهاي
ابعـاد  درانسـان برتـر هـاي نیـاز ازبرخاسـته کـه دیگـر همیشه براساس محاسبات اقتصادي قابل پیش بینی نیست و عوامل متعـدد 

. ایـن مفهـوم   میباشـد تعهد سازمانیاجتماعی ، احترام و خودیابی است در این زمینه موثراست ، لذا یکی از ضرورتهاي اساسی سازمانی 
که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته است ، بیش از هرچیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سـازمان و پـذیرش   

ی گیـرد  اهداف آن وتالش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل ، نوعی وابستگی عاطفی و روانی درفرد شـکل مـ  
کند.که او را مایل به بقاء در سازمان می

توانمندسازي کارکنان:
ها، چالش نیروي انسانی توانا ها از حیث دانایی قابل ارزیابی است و چالش اصلی میان سازمانامروزه فاصله میان جوامع و سازمان

شود. و تنهـا عنصـر ذي   رین سرمایه و منبع سازمانی محسوب میتترین و با ارزشترین، گرانباشد. نیروي انسانی به عنوان مهمو دانا می
کننده سایر عوامل سازمانی، نقش اصلی را درمیان کلیه عوامل دارد. شعوري است که به عنوان هماهنگ

نی، نقـش  رو منابع انسـا یابی به اهداف سازمانی غیر ممکن است. از اینتوان به سادگی بیان نمود که بدون افراد کارآمد، دستمی
ترین عامل در زنجیره عملیـاتی و  ها دارند. اهمیت این عامل به عنوان مهماساسی در رشد، پویایی و بالندگی یا شکست و نابودي سازمان

اند، توجه به انسان را سـر لوحـه   هاي چشمگیري داشتههایی که موفقیتتفکر هر سازمان مدتها است که به اثبات رسیده است و سازمان
اي هاي زیادي به خود دیده است تا اینکه توانمندسازي را زمینـه ادبیات توانمندسازي تاکنون دگرگونی.[21]اندخویش قرار دادهکارهاي

کنـد کـه   و اشاره میدنها، تفکر انتقادي، فعالیت درگروهاي کوچک از طریق ارتقاء دانش، مهارت و انگیزه بیان کردبراي افزایش دیالوگ
هایی جهت حرکت بـه فراسـوي تسـهیم، تقسـیم و پـاالیش تجربیـات، تفکر،دیـدن و گفتگوهـا، از اجـزاي اصـلی           الیتاجازه دادن به فع

آورد تا کارکنان بتوانند با اختیارات بیشـتر کـارکرده و درفرآینـد تغییـر و     وجود میتوانمندسازي محیطی را به.[4]توانمندسازي هستند
توانمندسـازي  .[4]سرپرست مستقیم کاهش یافته و در تحقق اهداف سازمان مشارکت دارندبهبود تولید نقش داشته باشند، نیازشان به

هـا در تمـام حـوزه هـا و     فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان از طریق ایجاد گسترش نفوذ مبتنی بر صالحیت افـراد و گـروه  
.[9]گذاردوظایف است که در عملکرد آنها و عملکرد کلی سازمان اثر می

مدل روانشناختی  توانمند سازي اسپر یتزر
درفقدان توانمندسازي روانشـناختی توانمندسازي،بهمدیریتعلمیمنابعروزافزونگرایشخالفبر[30]یتزراسپراعتقادبه

يونظـر بـه .گیـرد مـی کـاري محـیط دررابیشـتر جلوي تحقیقاتاستآمدهدستبههانظریهواسطۀبهکهيکارمحیطیک
دراسپریتزر.[28]کنندتجربهراآنازمختلفیدرجاتاستممکنکارکنانآندراست کهپیوستهومستمرمتغیریکتوانمندسازي

پرداخـت. محـیط کـاري  درروانشـناختی توانمندسازيسنجشچگونگیوابعادبررسیبهکالیفرنیاایالتیدانشگاهد درخومطالعات
م مدیریت در یک تحقیق جامع ابعاد روانشناختی توانمندسازي را در چهار بعد بررسی کرده است که مبنـاي ایـن   اسپریتزر متخصص عل

تحقیق را در بحث توانمندسازي تشکیل می دهد.
احساس شایستگی (خوداثربخشی) وقتی افراد توانمند می شوند، احساس خوداثربخشی می کنند، یا اینکه احساس می کنند -

بحر الزم را براي انجام موفقیت آمیز کار دارند. افراد توانمند شده نه تنها احساس شایستگی می کنند بلکه احساس اطمینان قابلیت و ت
می کنندمی توانند کار را با کفایت و شایستگی انجام دهند. آنان احساس برتري شخصی می کنند و معتقدند که می توانند براي 
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افراد وقتی خود را داراي قابلیت سامان دادن به موقعیتها می دانند، درگیر .[20]وزند و رشد کنندلش هاي تازه بیامرویارویی با چا
.[24]فعالیت می شوند و با اطمینان رفتار می کنند

احساس داشتن حق انتخاب (خودسازمانی)-
اسـتقالل دارنـد، مـی تواننـد در مـورد      این بعد اشاره به این دارد که افراد توانمند احساس می کنند که در انجـام دادن وظـایف  

فعالیتهاي شغلی خود تصمیم بگیرند و اختیارات الزم را براي تعین چگونگی زمان و سرعت انجـام دادن وظـایف را دارنـد. خودسـازمان     
در مـورد  بودن به معناي تجربه احساس انتخاب در اجرا و نظام بخشیدن شخصی به فعالیتهـاي مربـوط بـه خـود اسـت. افـراد توانمنـد        

کارهایشان احساس مالکیت می کنند، زیرا خودشان می توانند تعیین کنند که کارها را چگونـه انجـام دهنـد. احسـاس دارا بـودن حـق       
انتخاب یا از خود بیگانگی کمتر در محیط کار، رضایت کاري باالتر، سطح باالتر عملکـرد، کـارآفرینی و خالقیـت بیشـتر، سـطوح بـاالتر       

.[25]اهش فشار کاري همراه استمشارکت شغلی و ک
احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه)-

و پیامـدهاي شـغلی کنتـرل    توانمند احساس می کنند نقش مهمی در تحقق اهداف و ماموریتهاي سازمان دارند، بر نتـایج افراد
دارند، بر آنچه اتفاق می افتد تاثیر می گذارند و موانع و محدودیتها را تحت کنترل خود درمی آورند. احساس اینکـه فـرد مـی توانـد در     

یرون فعالیتهـاي  افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط ب.[26]استراتژي ها و راهبردهاي مدیریتی، پیامدها و نتایج شغلی نفوذ کند
.[3]آنان را کنترل می کنند، بلکه بر این باورند که موانع را می توان کنترل کرد. در واقع احساس کنترل فعال دارند

احساس معناداري (ارزشمند بودن)-
ی دهـد بـا ارزش   اشاره به ارزش یک هدف کاري بر مبناي ایده آل ها و استانداردهاي فرد دارد. اگر فرد وظیفه اي را که انجام مـ 

تلقی کند، آن داراي ویژگی معناداري است. افراد توانمند احساس معنادار بودن می کنند. آنان براي مقاصد، اهداف یا فعالیتی که بـه آن  
ظـام  اشتغال دارند، ارزش قائل اند، آرمانها و استانداردهایشان با آنچه در حال انجام شدن هستند، یکسان دیده مـی شـوند. فعالیـت در ن   

ارزشی شان مهم تلقی می شود و درباره آنچه تولید می کنند، دقت می کنند و به آن اعتقاد دارند.فعالیتهایی که معنی داري را القا مـی  
.[11]کنند، نوعی احساس هدفمندي و هیجان براي افراد ایجاد می کند

فرضیات و متغیرهاي تحقیق:
کند که در تحقیق مورد نظـرش بـه دنبـال چـه     دهد و مشخص میا یاري میهاي مفهومی، محقق رچارچوب نظري با تهیه طرح

کنـد وبـه سـخن دیگرچیـزي اسـت کـه       هاي مختلف را قبول میهایی باید باشد. متغیر، عبارتست از ماهیتی که ارزشمتغیرها و فرضیه
بنـدي کـرد. در برخـی از ایـن دسـته      دسـته هاي مختلف و بر اساس معیارهاي متفـاوت  توان به شکلمتغیرها را می.[5]پذیردتغییر می

شود که به علت عدم امکان تفکیک مطلق انواع متغیرها از همـدیگر وایجـاد مرزهـاي مشـخص     هایی مشاهده میپوشانیها، گاه همبندي
.[6]شود.ها ایجاد میبین طبقه بندي

متغیر مستقل-الف
است که بعد از انتخاب، دخالت یادسـتکاري شـدن توسـط محقـق،     متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی

.[6]پذیرد تا تأثیرش بر روي متغیر دیگرمشاهده شودمقادیري را می
-که خود این متغیر داراي چهار متغیر فرعـی مـی  » ابعاد روانشناختی توانمند سازي « متغیر مستقل این تحقیق عبارت است از 

باشد.که عبارتند از:
ستگی (خوداثربخشی)  احساس شای

احساس داشتن حق انتخاب (خودسازمانی)
احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه)

احساس معناداري (ارزشمند بودن)
متغیر وابسته-ب

تغیر اصلی متغیر وابسته، متغیري است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیري در آن است، به عبارت دیگر، آن یک م
گیرد. با تجزیه و تحلیل متغیر وابسـته و شناسـایی عوامـل مـؤثر     است که به صورت یک مسأله حیاتی براي تحقیق مورد بررسی قرار می
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هایی را براي مسأله شناخت. محقق به تعیین مقدار و اندازه گیري این متغیـر و متغیرهـاي دیگـري کـه     ها یا راه حلتوان پاسخبرآن می
متغیر وابسته در این تحقیق،  خالقیت کارکنان است.  .گذارند عالفه مند استمتغیر تأثیر میروي این 

مدل مفهومی تحقیق- 4

فرضیات تحقیق-5
بین احساس شایستگی کارکنان در سازمان و بروز خالقیت رابطه معناداري وجود دارد.

رد.ري وجود دابا بروز خالقیت ارتباط معناداداشتن حق انتخاب کارکنان احساسبین
دارد.با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجودموثر بودن کارکنان در سازمان احساسبین
.با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود داردمعنا داري کارکنان در سازمان احساسبین

تعیـین حجـم نمونـه اسـتفاده     باشند و جامعه مـا محـدود اسـت از فرمـول زیـر بـراي       از آنجائی که متغیرهاي تحقیق کیفی می

98[18]شــــودمــــی
1)01.0489(

489



n














)1(
4

)1(
2





N

N
n

عدد پرسشنامه98% حجم نمونه ما برابر خواهد بود با10با دقت 
نامه میباشد. که بمنظور بررسی رابطه ابعاد روانشـناختی   اي و پرسشیق روش کتابخانههاي گردآوري اطالعات در این  تحقروش

ي به شرح ذیل طراحی گردید.توزیع نیروي برق استان مرکزي پرسشنامه اتوانمندسازي کارکنان  شرکت
می باشد:سؤال به شرح ذیل12عوامل روانشناختی توانمند سازي  جمعاً 

) لسئوا3احساس شایستگی (
)سئوال3احساس داشتن حق انتخاب (

)سئوال3احساس موثر بودن (
)سئوال3(احساس معنا داري

باشـد کـه ایـن    مـی 843/0مطلوب است و ضریب آلفاي محاسبه شـده در ایـن تحقیـق    7/0با توجه به اینکه میزان آلفاي باالي 
نامه است.دهنده پایایی قابل قبول و باالي سواالت پرسشنشان
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10%

32%

51%

7%

مدیریتی
کارشناسی
کارمندي
سایر

اي تحقیقیافته ه- 6
و آزمون آماري ضریب همبستگی اسپیر من انجام شد کـه نتـایج بـه دسـت     Spssتجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار 

آمده به شرح ذیل می باشد:
وانی سن پاسخگویانجدول  توزیع فرا

نموداردرصد فراوانی پاسخگویان برحسب  رده هاي سنی

جدول توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان
درصدفراوانی تحصیالت پاسخگویان

پاسخگویان برحسب سابقه خدمت                               توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخگویاندرصد فراوانی

ازمانینمودار درصد فراوانی پاسخگویان برحسب سطوح س

درصــد فراوانیسن 
فراوانی

%1919سال30کمتر از 
%6364سال 40تا 30از 
%1212سال50تا 40از 

%45سال50بیشتر از
%98100جمع

درصــــــد فراوانیتحصیالت
فراوانی

%2931زیردیپلم ودیپلم
%1110فوق دیپلم
%2524کارشناسی

%3335کارشناسی ارشد
%98100جمع

درصد فراوانیفراوانیسابقه خدمت
%1919سال2زیر

%4546سال10تا3بین 
%3435سال به باال10

98100جمع

درصد فراوانیفراوانیسطوح سازمانی

400001010%
300005051%

%100003132و20000
%8000077و70000

%98100جمع
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فرضیه اولآزمون
رابطه بین احساس شایستگی و خالقیت کارکنان در توزیع نیروي برق استان مرکزي:

H0:داردنسازمان با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود شایستگی کارکنان دراحساسبین
H1::شایستگی کارکنان در سازمان با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود دارداحساسبین

pبا انجام آزمون مربوطه، مقدار  – value = پذیریم، یعنـی  به دست آمد، لذا فرض صفر را رد کرده و فرض مقابل را می0/000
هاي فردي و توانمندسازي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.بین ارزش 

باشد.  می733/0میزان ضریب همبستگی اسپیرمن براي این آزمون 
شـود و چنانچـه مقـدار ایـن     باشد رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیـابی مـی  3/0چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 

اي قـوي بـین دو متغیـر    باشد به این معنی است که رابطـه 7/0ه متوسط و در صورتی که بیش از باشد این رابط7/0تا 3/0ضریب بین 
وجود دارد. بنابراین بین ارزش فردي و توانمندسازي کارکنان رابطه نسبتاً قوي وجود دارد. نتایج در جدول زیر آمده است        

1جدول: شمار
احســاس مولفه

شایستگی
خالقـــی

ت کارکنان

ستگیاحساس شای
ضریب همبستگی

Sig
N

000/1
0

98

733/0
000/0
98

خالقیت کارکنان
ضریب همبستگی

Sig
N

733/0
000/0
98

000/1
0

98

آزمون فرضیه دوم
رابطه بین احساس داشتن حق انتخاب و خالقیت کارکنان در توزیع نیروي برق استان مرکزي:

H0: داردنقیت ارتباط معناداري وجود با بروز خالداشتن حق انتخاب کارکنان احساسبین
H1:  با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود داردداشتن حق انتخاب کارکنان احساسبین

pبا انجام آزمون مربوطه، مقدار  – value = پذیریم،لـذا بـین   بدست آمد، لذا فرض صفر را رد کرده و فرض مقابل را می0/000
ارکنان رابطه معناداري وجود دارد.تعهدسازمانی و توانمندسازي ک

باشـد  3/0باشد. چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتـر از  می633/0میزان ضریب همبستگی اسپیرمن براي این آزمون 
از باشد این رابطه متوسط و در صورتی که بیش7/0تا 3/0شود و چنانچه مقدار این ضریب بین رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی می

اي قوي بین دو متغیر وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دسـت آمـده از آزمـون فـرض فـوق       باشد به این معنی است که رابطه7/0
بین تعهد سازمانی  و توانمندسازي کارکنان رابطه متوسطی وجود دارد. که نتایج در جدول در صفحه بعد آمده است.

2جدول: شماره
خالقیت کارکنانشتن حق انتخاباحساس دامولفه

احساس داشتن حق انتخاب
ضریب همبستگی

Sig
N

000/1
0
98

633/0
000/0
98

خالقیت کارکنان
ضریب همبستگی

Sig
N

633/0
000/0
98

000/1
0
98
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آزمون فرضیه سوم
رابطه بین احساس موثر بودن و خالقیت کارکنان در توزیع نیروي برق استان مرکزي:

H0: داردنبا بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود موثر بودن کارکنان در سازمان احساسبین
H1:  داردبا بروز خالقیت ارتباط معناداري وجودموثر بودن کارکنان در سازمان احساسبین

pبا انجام آزمون مربوطه، مقدار  – value = پـذیریم،یعنی  ل را مـی بدست آمد، لذا فرض صفر را رد کرده و فـرض مقابـ  0/000
بین تکریم ارباب رجوع و توانمندسازي کارکنان رابطه معناداري وجود دارد.

باشد. می866/0میزان ضریب همبستگی اسپیرمن براي این آزمون 
شـود و چنانچـه مقـدار ایـن     باشد رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیـابی مـی  3/0چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 

اي قـوي بـین دو متغیـر    باشد به این معنی است که رابطـه 7/0باشد این رابطه متوسط و در صورتی که بیش از 7/0تا 3/0ریب بین ض
وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرض فوق  بین احساس موثر بودن  و خالقیت کارکنان رابطه بسـیار قـوي   

در جدول صفحه بعد آمده است.وجود دارد. که نتایج 
3جدول شماره

خالقیت کارکناناحساس موثر بودنمولفه

احساس موثر بودن
ضریب همبستگی

Sig
N

000/1
000/0
98

866/0
000/0
98

خالقیت کارکنان
ضریب همبستگی

Sig
N

866/0
000/0
98

000/1
0
98

آزمون فرضیه چهارم
نان توزیع نیروي برق استان مرکزي رابطه معناداري وجود دارد:بین احساس معنا داري و خالقیت کارک

H0: داردنبا بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود معنا داري کارکنان در سازمان احساسبین
H1: با بروز خالقیت ارتباط معناداري وجود داردمعنا داري کارکنان در سازمان احساسبین

pبا انجام آزمون مربوط مقدار  – value = پذیریم. یعنی بین بدست آمد، لذا فرض صفر را رد کرده و فرض مقابل را می0/000
آموزش خالقیت وتوانمندسازي کارکنان شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي رابطه معناداري وجو دارد.

باشد.می802/0میزان ضریب همبستگی اسپیرمن براي این آزمون 
شـود و چنانچـه مقـدار ایـن     باشد رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیـابی مـی  3/0دو متغیر کمتر از چنانچه ضریب همبستگی بین

اي قـوي بـین دو متغیـر    باشد به این معنی است که رابطـه 7/0باشد این رابطه متوسط و در صورتی که بیش از 7/0تا 3/0ضریب بین 
ون فرض فوق  بین احساس معنا داري   و خالقیت کارکنان رابطه بسـیار قـوي   وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از آزم
وجود دارد. که نتایج در جدول در صفحه بعد آمده است.

4جدول: شماره
خالقیت کارکناناحساس معنا داريمولفه

احساس معنا داري
ضریب همبستگی

Sig
N

000/1
0
98

802/0
000/0
98

خالقیت کارکنان
ضریب همبستگی

Sig
N

802/0
000/0
98

000/1
0
98
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گیري وپیشنهادنتیجه- 7
با توجه به یافته هاي پژوهش و تایید تمامی فرضیات مبنی بر وجود ارتباط بین مولفه هاي روانشناختی توانمنـد سـازي بـا بـروز     

کارکنان و اولویت بندي آنان می توان نتیجه گرفت که احساس موثر بودن داراي بیشترین ارتباط بـا بـروز خالقیـت در    خالقیت در بین 
بین کارکنان می باشد و به ترتیب احساس معنا داري، احساس شایستگی و در آخر احساس حق انتخاب در کارکنان می باشد کـه ایـن   

سبت داراي ارتباط ضعیف تري  نسبت به بقیه مولفه ها می باشد.نیز داراي ارتباط با خالقیت هست ولی به ن
الف) فرضیه اول در خصوص احساس شایستگی : پژوهش

می باشد و نشان دهنده رابطه معنا داري با خالقیت کارکنان در سـازمان اسـت.   733/0با توجه به اینکه این آیتم داراي ضریب 
انجام یک سري فعالیتهاي ساده می توان در کارکنان ایجاد کرد. لذا به منظور تقویـت  احساس شایستگی عنصري است که در سازمان با

احساس شایستگی پیشنهاد می شود:
بین کارکنان اعتماد سازي انجام شود.

احترام به عقاید و ایده کارکنان.
اجرایی نمودن پیشنهادهاي مصوب کارکنان.

ارتقاء کارکنان از طریق آموزش هاي تخصصی
سازي برخی از پست هاي سازمانیغنی 

احیا سیستم نظام پیشنهادها در سازمان.
ارتقاء و انتصاب کارکنان

واگذاري کار هاي مهم و با اهمیت به کارکنان زبد
غنی سازي برخی از پست هاي سازمانی

ج) فرضیه دوم در خصوص احساس حق انتخاب:
).وبـا توجـه بـه    63/0راي اولویت پایین نسبت به سایر گویه هـا قـرار دارد(  احساس حق انتخاب با توجه اینکه این مولفه (آیتم) دا

اینکه شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي سازمانی خدماتی و مردم نهاد بوده  در جامعه تقریبا وجه ي شغلی مناسبی دارد لذا حـق  
انتخاب کارکنان داراي مرتبه پایینی می باشد لذا پیشنهاد می شود:

ي و اختیار الزم در انجام فعالیتها و امور به کارکنان  اعطاي آزاد
تفویض اختیار الزم به کارکنان

مشارکت در تصمیم گیري هاي سازمانی
آموزش در اولویت گذاري و درك اهمیت کارها

حمایت مدیران از کارکنان در تصمیم گیري ها و انتخاب  هاي صورت گرفته
احترام به عقاید و ایده کارکنان

ت سیستم نظام پیشنهادها در سازمان و بهره گیري از مشارکت کارکنان در تصمیم گیري ها و مشکالت سـازمانی از طریـق   تقوی
سیستم نظام مشارکت، تا کارکنان بتوانند در تصمیم گیري ها مشارکت بیشتري داشته باشند و اعتماد سـازمان بـه عقایـد آنهـا بیشـتر      

شود(سیستم نظام پیشنهادها).
نان  یا رده باالیی سازمان آموزش هاي تکمیلی تکنیک هاي خالقیت و حل مسئله آموزش داده شود.به کارک

ترغیب کارکنان به ارائه ایده هاي خالقانه و حرکت جمعی به سوي سازمان خالق از طریق حفظ مالکیت فکري کارمند
ج) فرضیه سوم در خصوص احساس موثر بودن:

فرضیه فرعی سوم مشخص گردید که احساس موثر بودن در شرکت توزیع نیروي بـرق اسـتان   در بررسی هاي انجام شده مطابق
). بنـابر  86/0مرکزي از اولویت باالتري نسبت به دیگر عوامل روانشناختی توانمد سازي در افزایش خالقیت کارکنان برخوردار می باشـد( 

مایل دارند از خود خالقیت بروز دهند. پیشنهاد می شود که:این کارکنانی که احساس موثر بودن و مفید بودن می کنند بیشتر ت
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سیستم نظام پیشنهادها در سازمان با جدیت بیشتري دنبال شود
پیشنهادهاي مصوب کارکنان اجرایی نمایند و آنرا به اطالع سایر همکاران برسانند

در هدف گذاري هاي سازمان کارکنان مشارکت داده شوند
هاي اداري از کارکنان خالق استفاده شوددر کمیته ها و کارگروه

) می باشـد احسـاس معنـا داري    8/0د) در خصوص فرضیه چهارم احساس معناداري و ارتباط آن با  خالقیت داراي ارتباط قوي(
ت او را ببینـد  کارکنان از طریق ارزش قائل شدن به افکار و عقاید همراه است و اینکه براي فرد  سازمان ارزش قائل شود، کار ها و خدما

و او را مورد تشویق و تقدیر قرار دهد. کارکنانی که خود را مورد توجه و ارزش می بینند با اشتیاق بیتري از خـود خالقیـت نشـان مـی     
دهند و براي سازمان افکار و ایده هاي نو و جدید بروز می دهند. زایش افکار امري درونی است که در صورت توجـه بـه احسـاس هـاي     

ه می توان افکار کارکنان را به صورت امري خالق و نوآورانه بروز داد.بیان شد
شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بیاندازیم متوجه خواهیم شد که دو اصل توانمندسازي کارکنـان  اگر نگاهی به خط مشی

باشد. لذا توجه بـه همسـو   تان مرکزي میو پرورش کارکنان خالق و محیطی پویا آرمان، رسالت و مأموریت شرکت توزیع نیروي برق اس
بودن و برقراري ارتباط بین توانمند سازي کارکنان در ابعاد روانشناختی و سایر مولفه هاي توانمد سازي و خالقیت همواره مـورد توجـه   

ور مؤثر و قـوي بـا بـروز    بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که  بکار گیري ابعاد روانشناختی توانمندي و تکنیک هاي خالقیت بط
خالقیت کارکنان رابطه معناداري دارد. لذا سازمان بایستی بصورت جدي تر اقدامات عملیتر به منظور خالق نمودن کارکنـان در جهـت   

توانمندسازي آنان در سازمان جاري و عملی سازد که در بخش پیشنهادها به شرح پرداخته می شود.
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