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 چکیده
بل بود. روش با نوشیروانی دانشگاه کارکنان سازمانی تعالی با ساختاری توانمندسازی رابطه پژوهش حاضرهدف 

 شامل ابلب نوشیروانی دانشگاه کارکنان پژوهش آماری . جامعههمبستگی بوده استاز نوع  توصیفیاجرای ان 

گیری وش نمونه ر. تعیین گردید  نفر ۱۶۹تعداد  مورگانجدول کرجسی و  از استفاده بانمونه  حجم.بودندنفر ۳۰۰

ساس دو اا بر تصادفی طبقه ای انتخاب شد. روش گرداوری اطالعات از نوع کتابخانه ای و میدانی بود. داده ه

غیرها خ برای مترونباروایی پرسشنامه ها تایید گردید. پایایی با ضریب الفای ک .پرسشنامه استاندارد تنظیم گردید

یفی )جداول توزیع و از امار توص spssمحاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار  ۷/۰بزرگتر از 

سپیرمن گی ان همبستفراوانی ، میانگین و واریانس (و از امار استنباطی )ازمون کلموگروف اسمیرنوف و ازمو

انشگاه دارکنان توانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی ک نیب (استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان داد که

د ) ای پنج بعاری داربر اساس یافته های پژوهش ، توانمند سازی ساخت. رابطه مثبت و معناداری بود نوشیروانی بابل

ودن ب)احساس موثر شغل () احساس داشتن حق انتخاب (  ایستگی دراحساس معنی داری در شغل (.)احساس ش

 ومثبت طه رابکارکنان  یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی نیب()احساس مشارکت با دیگران ( بود. 

 ساساح نیب. ودبمثبت و معناداری رابطه کارکنان  یسازمان یتعال و احساس شایستگی در شغل نیب. معناداری بود

ان رابطه کارکن یانسازم یو تعال احساس مؤثر بودن نیب .معناداری نبود رابطه  کارکنان یسازمان یو تعال تقاللاس

 .عناداری بود ممثبت و  رابطهکارکنان  سازمانی تعالی و دیگران با مشارکت احساس بین مثبت و معناداری بود .

 

 در شغل داریمعنی استوانمندسازی ساختاری، تعالی سازمانی، احسکلمات کلیدی: 
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 مقدمه

 که بیاورند روی مختلف مدیریتی سازوکارهای به محیط با سازگاری برای تا کندمیوادار سازمانهارا محیطی سریع تغییرات

 و سنتی ساختارهای از جدید عصر سازمانهای. ها داردسازمان حیات در کلیدی نقش و سازوکارهاست این از یکی توانمندسازی

 اجتماعی پویایی و روابط به ساختارها این. اندآورده روی تیمی یا ایشبکه افقی، ساختارهای به و اندگرفته فاصله راتبیم سلسله

 کارکنانی دنبال ها بهسازمان(. ۱۳8۹دیگران،  و احمدی)دهند میقرار  امور راس در را انسان و دهندمیبیشتری  اهمیت

 بهبود را خود خدمات و محصوالت و بیابند را هانوآوری بکنند، پیشرفته تکنولوژی از را استفاده بهترین بتوانند که هستند

 فداکاری، توانایی، در بلکه نیست نهفته تکنولوژی در رقابتی مزیت اصلی منشاء امروزه .(Mohammadi,2001)ببخشند. 

 کارکنان خالقیت و تحرک از حاصل نتایج به توانمی سازمان یک منابع مهمترین. است نهفته کار نیروی مداریمشتری و تعهد

 هایمحرک که داردمیبیان ( ۱۳8۱)محمدی. است رشد حال در کاری محیط این محرک توانمندسازی و کرد اشاره آن

 آنها مهمترین میان این در که کنندمی ترغیب شانکارکنان توانمندسازی به سازمانها را که دارند وجود متعددی محیطی

راندلوف،  و بالنچارد)سازمانها  پذیریانعطاف ضرورت و مشتریان انتظارات افزایش کاری، محیط بر فناوری اثرات: از عبارتند

۱۳8۷.( 

 منابع بالقوه رفیتظ و ذهنی توان فکری، منابع از کافی استفاده سازمانهاعدم در مدیران هایچالش مهمترین از یکی امروزه

-میمتقبل  مشتری و سازمان به نسبت شانکارکنان تعهد عدم علت به را هنگفتی هزینه سازمانها امروزه طرفی استاز انسانی

سازمان  و کارکنان یبرا هم مزایایی به منجر مناسب زمینه نمودن فراهم به توجه با توانمندسازی وجود رسدمینظر  به شوند

 ). ۱۳8۳ژاف، و اسکات) شود مشتریان رضایت باعث تواندمیهم  شودمی

 دهه تا مدیریت و انسازم محققان و اندیشمندان. گیرد کار به بازوانشان مانند را افراد مغز که است این توانمندسازی هدف

 به گیریتصمیم تقدر و اختیار تفویض مانند مدیریتی راهبردهای و اقدامات معنی به را انسانی نیروی توانمندسازی ۱۹۹۰

 به نگاه نوع این. ددانستنمیمناسب  سازمانی ساختار طراحی و اطالعات، در نانکارک کردن سهیم سازمان، ترپایین هایرده

 را انسانی نیروی نمندسازیتوا سازمانی روانشناسان بعد به ۱۹۹۰ دهه از اما. دارد نام سازمانی یا مکانیکی رویکرد توانمندسازی

شدند  قائل تفاوت کارکنان اکادر و موقعیتی هایویژگی بین و کردند معرفی چندبعدی و پیچیده مفهومی

Mohammadi,2001).) 

 انتخاب سرآمدی، و تعالی ملی و المللی بین الگوهای و هامدل معرفی شامل سازمانی تعالی بحث که است سالی چند ایران در

 ایجاد ضمن ماتاقدا ینا. است شده مطرح کیفیت ملی جایزه و سازمانی تعالی و وریبهره ملی جایزه مانند متعالی  هایسازمان

 سازمانی الیتع .است شده متعالی سازمان یک مشخصات و هاویژگی با موسسات و هاسازمان آشنایی موجب رقابتی، فضای

 از اهداف از استفاده و وممدا هایارزیابی با مسیر طول در و شودمیآغاز  گذاریهدف و ریزیبرنامه با که ایست پیوسته فرایند

 تعاریف در(. 2۰۱8همکاران، و ننادال)شود میآنجام  قوت نقاط تقویت و موانع حذف الزم، اصالحات با و شده تعیین پیش

 و زهدی)باشد  سرآمد اثباتی قابل شکل به نتایج و عملکرد زمینه دو هر در که شودمیخوانده  متعالی سازمانی

 شناسایی با تا دارد شتال آن اصلی هایسرمایه وانعن به سازمان، کارکنان به توجه ضمن سازمانی، تعالی مدل (.2۰۱4همکاران،

 (.2۰۱4رادران،ب و ارسلی)نماید  تامین متناسب گونه به را آنها جانبه همه رضایت ذینفعان، تمامی انتظارات و نیازها

 موفق و جایگاه حفظ رایب هادانشگاه است ضروری رواین از. دارند قرار مداوم تغییرات معرض در هادانشگاه اینکه به توجه با

. بخشند بهبود را ودخ عملکرد سازمانی تعالی و ساختاری توانمندسازی هایشیوه بکارگیری طریق از خود سازمانی رسالت بودن

 نوشیروانی دانشگاه نانکارک سازمانی تعالی با ساختاری توانمندسازی  آیا است که سوال این به پاسخ در حاضر پژوهش بنابراین

 د؟دار رابطه بابل
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 ی پژوهشهافرضیه

  فرضیه اصلی پژوهش

 .بین توانمندسازی ساختاری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل رابطه وجود دارد 

 فرضیه های فرعی پژوهش

 بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی نیب. 

 بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال ایستگی در شغلاحساس ش نیب. 

 بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال انتخاب حق داشتن احساس نیب. 

 بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مؤثر بودن نیب. 

  دبابل رابطه وجود دار یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مشارکت با دیگران نیب. 

 

 

 روش شناسی 

ری نتیجه گی رضیه وبا این توضیحات تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ، جمع آوری اطالعات، آزمون ف

این ترتیب  به .ردیدگای و میدانی استفاده اوری اطالعات از دو روش کتابخانه برای جمعاز نوع توصیفی همبستگی می باشد. 

نامه بزار پرسشاه کمک بکه ابتدا با مراجعه به کتابها و پایگاه های علمی مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سپس 

 حجم به توجه با. شدبامینفر  ۳۰۰ شامل بابل نوشیروانی دانشگاه کارکنان پژوهش آماری آوری شد. جامعهاطالعات الزم جمع

 مبنای آنها سشنامهپرداده ای شد.  انتخاب نمونه حجم عنوان به نفر ۱۶۹ مورگان فرمول از استفاده با پژوهش آماری جامعه

 .  گردید وتحلیل تجزیه spss افزار نرم از استفاده با نتایج.   گرفت قرار آماری تحلیل تجزیه

 

 

 قیقیافته های تح

 ارد.بطه وجود دبین توانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل را پژوهش: اصلیفرضیه 

H0: ددارنجود و یدار یارتباط معنتوانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل  نیب..Sig. ≥ 

۰5/۰   

 H1 دجود دارو یدار یارتباط معن ری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابلتوانمند سازی ساختا نیب .Sig. < 

۰5/۰   

 

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه اول پژوهش -۱جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آزمون توانمند سازی و تعالی سازمانی

۶۰۷/۰ ۱۶۷ ۰۰۰/۰ 

 

( نتیجه آزمون فرضیه فوق ارائه شده 5-4استفاده می شود. در جدول) اسپیرمن ن همبستگیجهت آزمون فرضیه فوق از آزمو

توانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی ، از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.  نیباست. به منظور بررسی رابطه 

( معنادار می باشد. > p ۰5/۰درصد ) 5در سطح ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=۶۰۷/۰ضریب همبستگی بدست آمده )
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توانمند سازی ساختاری و  نیببنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی 

 .وجود دارد یدار یارتباط معن تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل

وجود  ابل رابطهب یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی نیبپژوهش :  فرعی اولفرضیه 

 .دارد

H0: رد.ندا وجود یدار معنی ارتباط بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی بینSig. ≥ 

۰5/۰  

H1: رددا وجود یدار معنی ارتباطبابل  یروانیاه نوشکارکنان دانشگ یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی بین. Sig. < 

۰5/۰ 

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم پژوهش-2جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آزمون تعالی سازمانی و احساس معناداری

5۹۳/۰ ۱۶۷ ۰۰۰/۰ 

 

ون فرضیه فوق ارائه شده ( نتیجه آزم۶-4در جدول)استفاده می شود.  اسپیرمن جهت آزمون فرضیه فوق از آزمون همبستگی

یب شده است. ضر معناداری، از روش همبستگی اسپیرمن استفاده احساس و سازمانی تعالی نیباست. به منظور بررسی رابطه 

راین باشد. بناب ( معنادار می> p  ۰5/۰درصد ) 5در سطح  ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=5۹۳/۰همبستگی بدست آمده )

و  ی در شغلداراحساس معنی نیبفرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی 

 .بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یتعال

 .جود داردول رابطه باب یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس شایستگی در شغل نیبپژوهش :  دومفرضیه فرعی 

H0: دندار جودو داری معنی ارتباط بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس شایستگی در شغل بین.Sig. ≥ 

۰5/۰  

  H1: دارد وجود داری معنی ارتباط بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس شایستگی در شغل بین.Sig. 

<۰5/۰   

 

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم پژوهش -۳

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آزمون تعالی سازمانی و احساس شایستگی

4۷۷/۰ ۱۶۷ ۰۰۰/۰ 

 

ق ارائه شده است. نتیجه آزمون فرضیه فو-۳استفاده می شود. در جدول اسپیرمن جهت آزمون فرضیه فوق از آزمون همبستگی

ی ریب همبستگضشایستگی، از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.  احساس و سازمانی ر بررسی رابطه تعالیبه منظو

نابراین فرض صفر ب( معنادار می باشد. > p  ۰5/۰درصد) 5در سطح   ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=4۷۷/۰بدست آمده )

 یازمانس یتعال و احساس شایستگی در شغل نیبجامعه مورد بررسی  را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد

 .بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش

 ردوجود دا بابل رابطه یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال استقالل احساس نیبپژوهش :  سومفرضیه فرعی 
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H0: ندارد جودو داری معنی و مثبت ارتباطبابل  یروانین دانشگاه نوشکارکنا یسازمان یو تعال استقالل احساس بین.Sig. ≥ 

۰5/۰  

  H1دارد. وجود یدار معنی و مثبت ارتباطبابل  یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال استقالل احساس : بین :Sig. < 

۰5/۰   

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم پژوهش-4جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آزمون نی و احساس استقاللتعالی سازما

۰8۱/۰ ۱۶۷ 2۹8/۰ 

 

وق ارائه شده نتیجه آزمون فرضیه ف -4استفاده می شود. در جدول اسپیرمن جهت آزمون فرضیه فوق از آزمون همبستگی

 ده است. ضریبشسپیرمن استفاده استقالل، از روش همبستگی ا احساس و سازمانی تعالی نیباست. به منظور بررسی رابطه 

باشد. بنابراین  ( معنادار نمی< p ۰5/۰درصد  )5در سطح ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=۰8۱/۰همبستگی بدست آمده )

 یالو تع لاستقال احساس نیبفرض صفر را می توان تایید کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی 

 .ندارد بابل رابطه وجود یروانیدانشگاه نوش کارکنان یسازمان

 ود داردابطه وجربابل  یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مؤثر بودن نی. بپژوهش : چهارمفرضیه فرعی 

H0:.    رد.ری وجود ندامعنی دا ارتباط داردبابل  یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مؤثر بودن بین Sig. ≥ 

۰5/۰ 

  H1 :ددار وجود یدار معنی ارتباط دارد بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مؤثر بودن نیب. .Sig. < 

۰5/۰   

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه پنجم پژوهش-5جدول

 یسطح معنی دار درجه آزادی مقدار آزمون تعالی سازمانی و احساس تاثیر گذاری

4۳۰/۰ ۱۶۷ ۰4۹/۰ 

 

وق ارائه شده نتیجه آزمون فرضیه ف -5استفاده می شود. در جدول اسپیرمن جهت آزمون فرضیه فوق از آزمون همبستگی

 اده شده است.گذاری، از روش همبستگی اسپیرمن استف تاثیر احساس و سازمانی تعالی نیباست. به منظور بررسی رابطه 

ی باشد. ( معنادار م> ۰5/۰pدرصد )5در سطح ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=4۳۰/۰ضریب همبستگی بدست آمده )

و  ودنمؤثر ب احساس نیببنابراین فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی 

 بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یتعال

 ابطه وجودبابل ر یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مشارکت با دیگران نی. بپژوهش : مفرعی پنجفرضیه 

 .دارد

H0:. ارتباط معنی داری وجود ندارد. دارد بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال احساس مشارکت با دیگران بین 

Sig. ≥ ۰5/۰ 
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 H1دارد جودو داری نیمع ارتباط دارد بابل یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال اناحساس مشارکت با دیگر : بین.: 

Sig. < ۰5/۰   

 جدول آزمون همبستگی اسپیرمن فرضیه ششم پژوهش -۶جدول

 سطح معنی داری درجه آزادی مقدار آزمون تعالی سازمانی و احساس مشارکت

2۰8/۰ ۱۶۷ ۰۰۷/۰ 

 

وق ارائه شده است. نتیجه آزمون فرضیه ف -۶استفاده می شود. در جدول اسپیرمن آزمون همبستگی جهت آزمون فرضیه فوق از

ت. ضریب مشارکت، از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شده اس احساس و سازمانی تعالی نیببه منظور بررسی رابطه 

اشد. بنابراین ب( معنادار می > ۰5/۰p) درصد 5در سطح  ۱۶۷( می باشد که با درجه آزادی r=2۰8/۰همبستگی بدست آمده )

 و دیگران اب مشارکت احساس فرض صفر را می توان رد کرد. یعنی بر اساس روش فوق و در مورد جامعه مورد بررسی بین

 .دارد وجود رابطه بابل نوشیروانی دانشگاه کارکنان سازمانی تعالی

 

 نتایج تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی-

 ساختاری با تعالی سازمانی بندی میزان تاثیر مولفه های توانمندسازیجدول اولویت -۷جدول

 رتبه  آزمون مقدار  

   

 تعالی سازمانی

 ۱ 5۹/۰ احساس معناداری

 2 4۷/۰ احساس شایستگی

 ۳ 4۳/۰ گذاری تاثیر احساس

 4 2۰8/۰ احساس مشارکت

 

 

 

ه طه و مولفان رابری مولفه احساس معنی داری باالترین میزبا توجه به جدول باال از بین مولفه های توانمندسازی ساختا

 احساس مشارکت پایین ترین میزان رابطه با متغییر تعالی سازمانی دارد.

 

 گیریبحث و نتیجه

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه توانمند سازی ساختاری باتعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل می باشد نتیجه 

-یارتباط معن توانمند سازی ساختاری و تعالی سازمانی کارکنان دانشگاه نوشیروانی بابل نیبپژوهش نشان داد   هایفرضیه 

 نیب. بابل رابطه وجود دارد یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان یو تعال داری در شغلاحساس معنی نیب. وجود دارد یدار

 یو تعال استقالل احساس نیب. بابل رابطه وجود دارد یروانیدانشگاه نوش کارکنان یسازمان یتعال و احساس شایستگی در شغل

کارکنان دانشگاه  یسازمان یو تعال احساس مؤثر بودن نیب .ندارد بابل رابطه وجود یروانیکارکنان دانشگاه نوش یسازمان

 وجود رابطه بابل نوشیروانی دانشگاه انکارکن سازمانی تعالی و دیگران با مشارکت احساس . بینبابل رابطه وجود دارد یروانینوش

 و رابطه میزان باالترین داری معنی احساس مولفه ساختاری توانمندسازی های مولفه بین از نتایج یافته ها به توجه با .دارد

ی سازمانی دارد و بین مولفه احساس استقالل با  تعال سازمانی تعالی متغییر با رابطه میزان ترین پایین مشارکت احساس مولفه

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

( همسو می باشد. ۱۳۹8رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج یافته های فرضیه اول پژوهش با یافته های،  مرسل و فهیمی نژاد)

(همسو می باشد. و نتایج یافته های فرضیه سوم  و ۱۳۹۳نتایج یافته های فرضیه دوم و ششم پژوهش با یافته های اللیان پور )

( همسو نمی باشد. نتایج یافته های فرضیه پنجم پژوهش با یافته های زاهدی و ۱۳۹۳های اللیان پور) چهارم پژوهش با یافته

شود، با فراهم کردن محیط و امکانات الزم برای اینکه پیشنهاد میبا توجه به نتایج پژوهش ( همسو نمی باشد. ۱۳88بودالیی )

داری و شایستگی کرده و از این طریق به ارائه هر دن، احساس معنیکارکنان بتوانند در آن محیط احساس حق انتخاب، موثر بو

چه بهتر وظایف خود بپردازند. پیشنهاد پژوهش حاضر استفاده از مدل تلفیقی توانمندسازی است. پژوهشات در حوزه 

د تضمین کننده توانتوانمندسازی نشان می دهد که توجه صرف به مهیا ساختن شرایط فیزیکی و ساختاری در این جهت، نمی

 ها ارتباط مستقیمی با ادراک زیردستان از توانمندسازی دارد.دستیابی به توانمندسازی کارکنان باشد. زیرا این فعالیت
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