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چکیده
توانمندی کارکنان فرآيند نيل به بهبود مستمر در عملکرد سازمان از طريق ايجاد و گسترش نفوذ
مبتني بر صالحيت افراد و گروهها در تمام حوزهها و وظايف است که بر عملکرد آنها و عملکرد کلّي
سازمان اثر ميگذارد .توانمندی روانشناختي با توجه به مدل پيشنهادی «اسپريتزر» و تحقيقات «ميشرا»
مبتني بر پنج بُعد متشکل از :احساس موثربودن ،احساس شايستگي ،احساس معناداربودن کار ،احساس
داشتن حق انتخاب يا خودساماني و احساس اعتماد است؛ همچنين تعهد ،وابستگي افراد به سازمان را نشان
ميدهد و بر اساس مدل ميير و آلن ( ،)1993دارای سه بُعد تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری
است .پژوهش حاضر تأثير توانمندی بر افزايش تعهد سازماني را در دانشکده مديريت «دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز بررسي ميکند و مدلي مفهومي مبتني بر مدلهای «اسپريتزر» و ميير و آلن ( )1993را
پيشنهاد ميکند .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی است و پژوهشي پيمايشي از شاخه همبستگي و از
نوع همبستگي دومتغيری است .جامعه آماری شامل کليه کارکنان دانشکده مديريت «دانشگاه آزاد واحد
تهران مرکز» به تعداد  58نفر است .برای بهدست آوردن حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .از ميان
پرسشنامههای توزيعشده در ميان جامعه آماری 36 ،مورد جمعآوری شد که نسبت پاسخدهندگان حدود
 62درصد بود .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است و دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصيفي و
استنباطي تحليل شدهاند که نتايج وجود رابطه معنادار مستقيم بين توانمندی و تعهد در نمونه موردمطالعه را
نشان ميدهد و از ميان ابعاد توانمندی ،احساس مؤثربودن و احساس معناداربودن ،رابطه معناداری با
افزايش تعهد سازماني دارند و رابطهی بين ساير ابعاد و تعهد سازماني تأييد نشد .در پايان با استفاده از
آزمون «فريدمن» و آزمون «تعقيبي فريدمن» مؤلفههای توانمندی و تعهد سازماني اولويتبندی شدند که
احساس معناداربودن کار ،احساس شايستگي و تعهد هنجاری ،باالترين اولويت را در جامعه نمونه دارند.
واژگان کلیدی :توانمندی ،تعهد سازماني ،کارکنان دانشکده مديريت.

تاريخ دريافت مقاله ،1392/12/27 :تاريخ پذيرش مقاله.1393/3/13 :
 .1دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي.
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد مديريت اجرائي(گرايش استراتژيک)( .عهدهدار مکاتبات)
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 .1مقدمه

امروزه سازمانها شاهد تغييرات سريع و غيرقابلپيشبيني زيادی در محيﻂ هـستند .رقابـت
فزاينده جهاني ،توسعه و گسترش فناوری اطالعات و تغييرات در ويژگيهای جمعيـتشناختي
نيروی انساني و مشتريان در قلﺐ اين تغييـرات قـرار دارنـد ( .)Beer & Guerrilla, 1991در
ﭼنـين شـرايطي مديران فرصت زيادی برای کنترل کارکنان ندارند و بايد بيشترين وقت و نيروی
خود را صرف شناسايي محيﻂ داخلي و خارجي سازمان کنند و ساير وظايف روزمره را بـه عهده
کارکنان بگذارنـد ( .)Boxell, 1996پس از سالها تجربه ،پژوهشگران به اين نتيجه رسيدهاند که
اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقﺐ نماند بايد
دارای نيروی انساني متخصص ،خالق و باانگيزه باال باشد .منابع انساني اساس ثروت واقعي يک
سازمان را تشکيل ميدهند .بين سرمايه انساني و بهرهوری در سازمانها رابطه مستقيم وجود دارد.
از دغدغههای مهم بنگاههای اقتصادی موفق جهان ،گردآوری سرمايه انساني فرهيخته و
خردورزی است که قادر به ايجاد تحول در سازماني که به آن متعلق هستند ،باشند .توانمندسازی
کارکنان يکي از روشهای مؤثر برای افزايش بهرهوری کارکنان و استفاده بهينه از ظرفيت و
تواناييهای فردی و گروهي آنها در راستای اهداف سازماني است .در توانمندسازی طراحي و
ساخت سازمان به نحوی است که افراد نيروی محرکه اصلي بهشمار ميروند و ضمن کنترل خود،
آمادگي قبول مسئوليتهای بيشتری را نيز بهدست ميآورند (کينالو همکاران .)1383
توانمندسازی فرآيندی است که در آن از طريق توسعه و گسترش نفوذ و قابليت افراد و گروهها به
بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک ميشود؛ بهعبارتديگر توانمندسازی يک راهبرد توسعه و
شکوفايي سازماني است .توانمندسازی ابزاری است برای بازگذاشتن دست کارکنان بـهگونـهای
کـه بتوانند برای آنچه فکر ميکنند ،بهتـرين اسـت ،بدون ترس از تأييدنشدن آن توسﻂ رؤسای
خود از آزادی عمل داشته باشند .عليرغم توجه روبـهرشد به توانمندسازی کارکنان ،درك و آگاهي
از اين مفهوم محـدود اسـت و مطالعـات علمي کمي در خصوص اينکه توانمندسازی در زمينه
کاری با ﭼـه متغيرهای سـازماني در ارتباط است ،وجود دارد .يکي از مهمترين متغيرهای سازماني
که پژوهشگران و مديران اجرايي به آن عالقمند هستند ،تعهد سازماني است (.)Conger, 1989
يک سازمان موفق مجموعهای است مرکﺐ از انسانهايي بافرهنگ سازماني ،انديشه و اهداف
مشترك که با کار گروهي در نظام انعطافپذير سازمان ،تجربهها و دانش خود را با عشق به
پيشرفت روزافزون سازمان در اختيار مديريت خود قرار ميدهند؛ بنابراين هر فرد نسبت به سازمان
و وظيفهای که انجام ميدهد ،احساس مالکيت خواهد کرد و اين همان تعهد فرد نسبت به سازمان
و نقش خود در عملکرد سازمان است .تعهد ،عاملي مهم در کسﺐ موفقيتهای فردی و سازماني
است ( .)Pavlina, 2007از جمله داليلي که يک سازمان بايد تعهد سازماني اعضای خود را
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افزايش دهد ،اين است که بر اساس پژوهشهای انجامشده ،تعهد سازماني با پيامدهايي از قبيل
رضايت شغلي ،حضور ،رفتار سازماني فرااجتماعي و عملکرد شغلي رابطه مﺜبت و با تمايل به ترك
شغل ارتباط منفي دارد ( .)Baker, 2000تعهد در کارکنان يک سازمان ميتواند از مزيتهای
رقابتي آن سازمان محسوب شود و ﭼنانچه مغفول واقع شود ميتواند اثرات منفي در عملکرد آن
سازمان برای تحقق اهداف سازماني به دنبال داشته باشد .هرﭼند پژوهشگران بسياری بـر نقـش
کليدی و محوری تعهد سازماني در ارتقا و حفظ عملکرد نيروی انساني تأکيد کردهاند ،مطالعات
علمي معدودی هستند کـه رابطـه تـأثير و تأثری توانمندسازی کارکنان با تعهد سازماني آنها را
بررسي کردهاند  .با توجه به اهميت عواملي نظير توانمندی و تعهد سازماني ،لزوم ضرورت بررسي
رابطه بين آنها برای هدايت سازمان بسيار مهم است.
پژوهش حاضر به دنبال آن است که اين سؤال را موردبررسي و کاوش قرار دهـد :تأثير
توانمندسازی بر افزايش تعهد سازماني ﭼگونه است؟ به اين دليل ابتدا مباني نظری توانمندسازی
کارکنان و تعهد سازماني موردبحث قرار ميگيرد؛ سپس با تحليل دادههای گردآوریشده به اين
سؤال پاسخ داده ميشود.
 .2چارچوب نظری و مدل مفهومی

توانمندی منابع انساني بهمعنای افزايش انگيزش دروني شغل از طريق افزايش احساس
معناداربودن کار و کنترل است .منظور از توانمندی ،فراهمکردن بستر ،ايجاد فرصت برای شکوفايي
استعدادها ،تواناييها و قابليتهای افراد است .معنای ضمني توانمندی به تعهد افراد بهعنوان شکلي
از ابزار کنترل اشاره دارد .داشتن نيروی انساني متعهد ،يکي از شاخصهای برتری يک سازمان
نسبت به سازمان ديگر است .وجود نيروی انساني متعهد ،وجهه سازمان را در اجتماع مهم جلوه
ميدهد و زمينه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم ميسازد؛ برعکس نيروی انساني با تعهد و
تعلق اندك نهتنها خود در جهت نيل به اهداف ،سازمان حرکت نميکند؛ بلکه در ايجاد فرهنگ
بيتفاوتي نسبت به مسائل و مشکالت سازمان در ميان ساير همکاران ميتواند سازمان را در
تحقق اهداف و آرمانهای خود ناکام سازد (حسينزاده .)1383 ،تعهد ،وابستگي افراد به سازمان را
نشان ميدهد و بر اساس مدل ميير و آلن ( ،)1993دارای سه بُعد است که عبارتاند از  :تعهد
عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاری .اين ابعاد تمايل فرد برای ماندن در سازمان بهعنوان عضوی
از اعضا مبتني بر تمايل ،نياز و اجبار را نشان ميدهند .ازآنجاکه دو مقوله توانمندی و تعهد سازماني
اهميت بسزايي دارند ،بررسي رابطه اين دو مهم ،موضوع اين پژوهش است؛ همچنين عوامل
متعددی در افزايش تعهد سازماني مؤثر است .ساختار سازمانها ،تعامالت کارکنان ،شيوه و
سبکهای مديريت و همچنين ويژگيهای فردی و رواني ميتواند بر تعهد سازماني افراد مؤثر
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باشد؛ اما در اين مقاله سؤال اصلي که برای پاسخ به آن تالش ميشود اين است که آيا توانمندی
که يک عامل رواني است بر افزايش تعهد سازماني تأثير دارد؟ با درنظرگرفتن ﭼگونگي تأثيرگذاری
ابعاد گوناگون توانمندی اعم از احساس شايستگي ،احساس معناداربودن ،احساس مؤثربودن،
احساس داشتن حقانتخاب و احساس داشتن اعتماد به ديگران بر تعهد سازماني ،مدل مفهومي
شکل  ،1پيشنهاد ميشود.

شکل  :1مدل مفهومی بر اساس مدل اسپریتزر و مییر و آلن

در اين پژوهش سعي بر آن است که پس از بررسي و تحليل دادهها به روش مقتضي ارتباط
بين توانمندسازی هر يک از ابعاد آن با تعهد سازماني بهترتيﺐ اولويت مشخص شود .مدل مفهومي
اين پژوهش برگرفته از مدل «اسپريتزر» مبني بر ابعاد توانمندسازی و مدل «ميير و آلن» مبني بر
ابعاد تعهد سازماني است که با عنايت به موضوع مقاله حاضر که ناظر به بررسي تأثير توانمندسازی
بر افزايش تعهد سازماني است و تأثير هر يک از ابعاد توانمندسازی را نيز بر تعهد سازماني بررسي
کرده است.
فرضیهای پژوهش

فرضيه اصلي :توانمندسازی کارکنان بر افزايش تعهد سازماني در نمونه موردمطالعه تأثيرگذار است.
فرضيه فرعي اول :داشتن احساس شايستگي بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه
موردمطالعه تأثيرگذار است.
فرضيه فرعي دوم :احساس معناداربودن بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه
ارتباط تأثير ميگذارد.
فرضيه فرعي سوم :احساس مؤثربودن بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه
تأثيرگذار است.
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فرضيه فرعي ﭼهارم :احساس داشتن حق انتخاب بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه
موردمطالعه تأثيرگذار است.
فرضيه فرعي پنجم :احساس داشتن اعتماد به ديگران بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه
موردمطالعه تأثير ميگذارد.
پیشینه موضوع :توانمندی مفهوم تازهای نيست .توانمندی بهصورت عام از ابتدای خلقت بشر
وجود داشته است .زندگي گذشته انسان و روند تکاملي آن طي تاريخ ،گويای اين موضوع است.
شيوه سکونت ،ساخت سرپناه و رشد ابزارهای مورداستفاده برای گردآوری خوراك ،شکار ،کشاورزی
و ايجاد تغييرات و تکامل آن برای حفظ نفس ،بقا و بهبود زندگي نشاني از تکامل توانمندسازی
بشر است .از اين ديدگاه ،تمامي تالشهای صورتگرفته برای سازگاری با اقليم ،صيانت نفس و
استفاده بيشتر از توان موجود را ميتوان «توانمندسازی» ناميد .توانمندی در ابتدا بهعنوان يک فن
در حرفه مددکاری و پزشکي باليني و بهمنظور کمککردن به بيماران جسمي و روحي استفاده شد
که امروزه باعنوان «توانبخشي» از آن ياد ميشود .ساير رشتههای علوم انساني و اجتماعي نيز به
اين مفهوم پرداختهاند؛ اما در آن رشتهها مفهوم توانمندسازی با استفاده از اصطالحات ديگری
توضيﺢ داده شده است (کرم بستي .)1383،
در مديريت نيز سابقه استفاده از اصطالح «توانمندی» به دموکراسي صنعتي و مشارکت کارکنان
در تصميمگيریهای سازمان ،با عنوانهای مختلفي همچون گروهسازی ،مشارکت فعال و مديريت
کيفيت فراگير برميگردد .عليرغم توجـه روبـهرشد به توانمندسازی کارکنان ،درك و آگاهي از اين
مفهوم محـدود اسـت و مطالعـات علمي کمي درخصوص اينکه توانمندسازی در زمينه کاری با
ﭼـه متغيـرهـای سـازماني در ارتباط است ،وجود دارد .يکي از مهمترين متغيرهای سازماني که
پژوهشگران و مديران اجرايي به آن عالقمند هستند ،تعهد سازماني است (.)Conger, 1989
تعهد نيز مفهومي تازه نيست  .تعهد به کار و نتيجه از ابتدای پيدايش مفهوم کار و پيشه برای انسان
اجتنابناپذير بوده است؛ زيرا افراد بهطور مستقيم ذینفع فعاليتهای خود قرار ميگرفتند .با گذر
زمان و تکامل انسان و اجتماع ،مفهوم کار و کارگری و همچنين ظهور عدهای به عنوان صاحﺐکار
و عدهای ديگر نيز بهعنوان کارگر ،موضوع ايجاد تعهد در کارکنان همواره يکي از دغدغههای
مديران منابع انساني بهمنظور افزايش بهرهوری نيروی کار قرار گرفت .کارکناني که تعهد بااليي
دارند ،نظم بيشتری در کار خود دارند ،مدت بيشتری در سازمان ميمانند و بيشتر کار ميکنند.
مديران بايد تعهد و پايبندی کارکنان به سازمان را حفظ کنند (مورهد و گريفين.)1377 ،
هر پژوهش ميتواند جنبه های خاصي از تأثير توانمندسازی و تعهد را صرفنظر از موفقبودن
يا موفقنبودن يک سازمان در مقوله مدنظر بررسي کند .در زمينه بررسي تأثيرگذاری توانمندی بر

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،22سال ششم ،تابستان 1392

14

تعهد کمتر مورد مطالعاتي وجود دارد و بيشتر به هر يک از آن ها بهطور جداگانه و تأثير آنها بر
سازمان پرداخته شده است .در اينجا ﭼند مورد مطالعاتي در رابطه با توانمندسازی و تعهد سازماني و
رابطه بين آنها ارائه ميشود .ازجمله پژوهشها و مطالعات پيرامون موضوع توانمندسازی ميتوان
به پژوهشهای اسپريتزر ( ،)1995–1996کانگر و کاننگو ( ،)1989توماس و ولتهوس (،)1990
رابينز و فرندال ( )2002و نيلسون و پِدِرسن ( )2003و در زمينه تعهد سازماني ميتوان به مطالعات
ميير و آلن ( ،)1997-2002استيرز ( ،)1997ريچرز ( ،)1985مودی و همکاران ( )1982و
همچنين در رابطه با ارتباط آنها با يکديگر به مطالعات باکر ( ،)2000جي موی ( )2003و جانسون
( )2004اشاره کرد.
پژوهشها و مطالعات انجامشده :پژوهشهای انجامشده با موضوع های مشابه در جدول 1
ارائه شده است
جدول  :1برخی از مطالعات انجامشده با موضوعهای مشابه
نویسنده/

سال چاپ/

نویسندگان

سال اجرا

رمزگويان و
همکارن

1390

ميرکمالي و
همکارن

1388

ودادی و مهرآرا

1392

داشگرزاده و
صارميراد

1389

موغلي و همکاران

1388

ابزار/روش تحقیق

آزمون همبستگي
پيرسون ،رگرسيون
ﭼندمتغيره
آزمونهای
همبستگي پيرسون
و رگرسيون
گامبهگام
آزمون همبستگي
پيرسون ،رگرسيون
ﭼندمتغيره و ساير
آزمونهای کمکي
آزمون همبستگي
اسپيرمن و آزمون
فريدمن
آزمون تيتست يک
نمونهای ،آزمون
همبستگي پيرسون،
رگرسيون ﭼندمتغيره

مکان  /مورد
مطالعه

کارکنان در
شرکت راهآهن
جمهوری اسالمي
ايران
کارکنان دانشگاه
تهران

نتیجه پژوهش

وجود رابطه مﺜبت معناداری بين
توانمندی و تعهد سازماني.
از ميان ابعاد توانمندسازی تنها
احساس داشتن حق انتخاب دارای
رابطه معناداری با تعهد نيست.
به غير از مؤلفه شايستگي ساير
مؤلفههای توانمندسازی روانشناختي
با تعهد سازماني رابطه مﺜبت و
معناداری داشتند.

ادارات امور
مالياتي شهر
تهران

وجود همبستگي نسبتاً قوی بين
توانمندی روانشناختي کارکنان و
تعهد سازماني آنان

کارکنان شرکت
ارتباطات سيار

تأييد وجود رابطه بين همه ابعاد
توانمندی و تعهد سازماني.

کارکنان در
مناطق نوزدهگانه
سازمان آموزش و
پرورش شهر
تهران

بين توانمندسازی و تعهد سازماني و
فرضيههای فرعي مربوط به آن به
غير از احساس مؤثربودن و احساس
داشتن اعتماد ارتباطي وجود ندارد.
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اسکندری و
همکاران

1392

آزمونهای تيتست،
ضريﺐ همبستگي
پيرسون و رگرسيون
خطي

بيمارستانهای
استان زنجان

باکر

2000

آزمون رگرسيون و
همبستگي

دو شرکت
توليدی غربي

نابيال

2012

رگرسيون خطي و
ﭼندمتغيره

کارکنان بخش
ساختوساز
منطقه
کوتاکينابالو
مالزی

جاها

2011

آزمون همبستگي،
آزمون رگرسيون و
آزمون همبستگي
کانوني

صنعت  ITهند

ليو و همکاران

2007

رگرسيون ﭼندمتغيره
و آزمونهای
همبستگي

ﭼهار نوع مختلف
از سازمانهای
صنعتي در
هنگکنگ

وجود رابطه معنادار بين توانمندسازی
روانشناختي و تعهد عاطفي
تأييد فرضيه مبني بر وجود رابطه بين
توانمندی و تعهد؛
همچنين بين توانمندی و تعهد
عاطفي رابطه معنادار وجود دارد .بين
توانمندی و تعهد مستمر رابطه
معنادار وجود ندارد و بين توانمندی و
تعهد هنجاری رابطه معنادار وجود
دارد.
تأييد وجود رابطه معنادار مﺜبت بين
مؤلفههای داشتن حق انتخاب و
احساس مؤثربودن با تعهد سازماني.
نبود رابطه معنادار بين مؤلفههای
معناداری شغلي و احساس شايستگي
با تعهد سازماني.
تأييد نتيجه رابطه مﺜبت بين
توانمندی روانشناختي و تعهد
عاطفي و تعهد هنجاری.
عدم تأييد رابطه بين توانمندی
روانشناختي و تعهد مستمر.
تحليلهای رگرسيون ارتباط بين
تعهد و توانمندی را نشان ميدهند.
ارتباط توانمندی با تعهد عاطفي
بيشتر از تعهد مستمر است.

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر گردآوری دادهها توصيفي از شاخه همبستگي است که به روش پيمايشي
انجام شده است و از نظر هدف ،پژوهش کاربردی است .اين مقاله به لحاظ بررسي رابطه بين دو يا
ﭼند متغير ،پژوهش همبستگي خوانده ميشود و از نظر نوع همبستگي ،دومتغيری است.
متغیر مستقل :در اين پژوهش توانمندی روانشناختي و ابعاد آن اعم از شايستگي ،معناداری،
مؤثربودن ،حق انتخاب و اعتماد بهعنوان متغيرهای مستقل بررسي شدند.
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متغیر وابسته :تعهد سازماني بهعنوان متغير وابسته در نظر گرفته ميشود.
برای بررسي توانمندی از پرسشنامه توانمندسازی «اسپريتزر» و برای سنجش مؤلفههای تعهد
سازماني از پرسشنامه تعهد سازماني «آلن و ميير» استفاده ميشود.
برای طراحي اين پرسشنامه از طيف پنجگزينهای "ليکرت" بهصورت زير استفاده شده است.
روایی و پایایی پرسشنامه :اهميت روايي از اين نظر است که اندازهگيریهای نامناسﺐ و
ناکافي ميتواند هر پژوهش علمي را بيارزش و ناروا سازد .روايي در اصل به درستي اندازهگيری
پژوهش برميگردد .در اين مقاله ،پرسشنامه با اقتباس از پرسشنامه های معتبر در ساير مقاالت و
پژوهشها با عنايت به روايي آنها و همچنين استفاده از مشاوره با اساتيد راهنما و مشاوره با
نخبگان مورد بازنگری و تعديل قرار گرفته است؛ همچنين برای سنجش پايايي پرسشنامه ،يک
نمونه 10تايي از آن بهطور تصادفي در ميان جامعه آماری توزيع شد و دادهها با استفاده از
روش«سنجش پايايي آلفای کرونباخ» در نرمافزار  SPSSتحليل شد؛ بهطوریکه ميزان پايايي
سؤالهای بخش توانمندسازی 0/846و تعهد سازماني  0/734بهدست آمد که هر دوی آنها
وضعيت مطلوبي دارند و پايايي پرسشنامه تأييد ميشود.
روش بررسی و تحلیل دادهها :در اين پژوهش برای بررسي و تحليل دادههای حاصل از
روشهای آمار توصيفي 1و آمار استنباطي 2استفاده ميشود.
برای بررسي و توصيف ويژگيهای عمومي پاسخدهندگان از روشهای موجود در آمار توصيفي
مانند فراواني  ،درصد فراواني ،درصد فراواني تجمعي ،انحراف معيار ،ميانه و ميانگين استفاده خواهد
شد و در بخش آمار استنباطي نيز با استفاده از نرمافزار تحليل آماری  SPSSو بهرهگيری
ازآزمونهای همبستگي «پيرسون» ،آزمون «فريدمن» ،آزمون  Tيکنمونهای و
آزمون«کولموگروف-اسميرنف» به تحليل دادهها پرداخته شده است.
 .4یافتههای پژوهش

بررسی توصیفی متغیرها :در اين قسمت به بررسي توصيفي ابعاد توانمندی و تعهد سازماني در
سازمانهای موردنظر پرداخته ميشود .پرسشنامه دارای طيف پنجگزينهای «ليکرت» است؛
بنابراين اعداد ذکرشده در جداول  ،2نسبت به عدد  5سنجيده شده است.

1. Descriptive
2. Inferential
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جدول :2بررسی مشخصههای آمار توصیفی متغیرها
میانگین
3/526
3/409
3/812
3/881
3/430
3/298
3/208
3/402
3/041
3/784

متغیر
توانمندی
تعهد سازماني
معنيدار بودن کار
شايستگي
موثر بودن
داشتن انتخاب
اعتماد
تعهد عاطفي
تعهد مستمر
تعهد هنجاری

میانه
3/525
3/416
3/75
4
3 /5
3/25
3
3/375
3
4

انحراف معیار
0/378
0/496
0/744
0/625
0/628
0/67
0/565
0/87
0/698
0/621

واریانس
0/143
0/246
0/555
0/391
0/395
0/449
0/320
0/758
0/488
0/386

طبق جدول  2در ميان ابعاد توانمندی ،احساس شايستگي و در ميان ابعاد تعهد سازماني ،تعهد
هنجاری بيشترين ميانگين را دارند.
بررسی و تحلیل استنباطی دادهها

بررسی وضعیت نرمالبودن متغیرها :پس از مشخصشدن آمارههای توصيفي متغيرهای
پژوهش ،الزم است وضعيت نرمالبودن توزيع اين متغيرها ارزيابي شود .به اين منظور از آزمون
کولموگروف-اسميرنف استفاده ميشود .در اين آزمون فرض صفر مبني بر نرمالبودن توزيع است.
اگر سطﺢ معناداری بيشتر از  0/05باشد ،توزيع متغيرها نرمال است (جدول .)3
جدول :3بررسی نرمالبودن متغیرها در آزمون کولموگروف-اسمیرنف
متغیر

N

مقدار  Zآزمون کولموگروف-اسمیرنف

سطح معناداری

معناداربودن کار

36

0/737

0/649

شايستگي

36

0/717

0/682

موثربودن

36

0/764

0/602

حق انتخاب

36

0/801

0/542

اعتماد

36

1/029

0/240

تعهد عاطفي

36

0/733

0/655

تهد مستمر

36

0/862

0/488

تعهد هنجاری

36

1/313

0/064
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توانمندی

36

0/591

0/876

تعهد سازماني

36

0/631

0/821

با توجه به اينکه تمامي سطوح معناداری بيشتر از  0/05است ،فرض صفر مبني بر نرمالبودن
متغيرها پذيرفته ميشود.
آزمون  Tیکنمونهای :اين آزمون بهمنظور بررسي مناسﺐبودن يا نبودن وضعيت هريک از ابعاد
توانمندی و تعهد سازماني استفاده ميشود و تعيين ميکند که کدام يک از ابعاد ضعف دارند.
جدول :4نتایج آزمون  Tیک نمونه ای
متغیر
معناداری
شايستگي
موثربودن
حق انتخاب
اعتماد
تعهد عاطفي
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
توانمندی
تعهد سازماني

وضعیت
مناسﺐ
مناسﺐ
مناسﺐ
مناسﺐ
مناسﺐ
مناسﺐ
متوسﻂ
مناسﺐ
مناسﺐ
مناسﺐ

در اين آزمون هرگاه عدد معناداری( )sigهر يک از متغيرها کوﭼکتر از  0/05باشد (با فرض
سطﺢ اطمينان  ،)0/95مشروط بر اينکه حدود پايين و باالی آن هر دو مﺜبت باشند ،فرض
مناسﺐبودن متغير تأييد ميشود .طبق جدول  3در تمام متغيرها به غير از «تعهد مستمر» فرض
مناسﺐبودن مؤلفهها تأييد شدهاست و فقﻂ «تعهد مستمر» وضعيت متوسﻂ دارد؛ بنابراين بهتر
است به تقويت اين بُعد بيشتر پرداخته شود.
آزمون همبستگی پیرسون :برای بررسي رابطه همبستگي بين متغيرها از ضريﺐ همبستگي
پيرسون استفاده ميشود؛ بدين صورت که وجود رابطه معنادار بين متغيرهای وابسته و مستقل
مشخص ميشود؛ همچنين ميتوان از مستقيمبودن اين رابطه و يا معکوسبودن آن نيز مطلع شد.
به اين ترتيﺐ که پس از اطمينان از وجود رابطه معنادار ،يعني سطﺢ معناداری کوﭼکتر از ،0/05
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عالمت مﺜبت ضريﺐ همبستگي پيرسون نشاندهنده وجود رابطه مستقيم و عالمت منفي آن
نشاندهنده رابطه معکوس بين متغيرهای مستقل و وابسته است.
جدول :5نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها با توجه به فرضیهها پژوهش
فرضیه

متغیر

فرضيه اصلي

توانمندی -تعهد سازماني

فرضيه فرعي اول

احساس شايستگي -تعهد
سازماني
معنيدار بودن کار -تعهد
سازماني
احساس موثربودن -تعهد
سازماني
داشتن حق انتخاب -تعهد
سازماني
احساس اعتماد -تعهد
سازماني

فرضيه فرعي دوم
فرضيه فرعي سوم
فرضيه فرعي ﭼهارم
فرضيه فرعي پنجم

ضریب همبستگی

سطح معنی-

پیرسون

داری

0/518

0/001

36

0/110

0/521

36

0/433

0/008

36

0/428

0/009

36

0/284

0/093

36

0/232

0/173

36

تعداد

آزمون فریدمن :از اين آزمون برای مقايسه و رتبهبندی مؤلفههای مربوط به متغيرها استفاده
ميشود .در جدول  6بهخوبي اولويتبندی مؤلفههای هر يک از متغيرهای توانمندی و تعهد
سازماني قابلمشاهده است.
جدول  :6اولویت بندی مولفهها ی توانمندی و تعهد سازمانی بر حسب میانگین رتبه با استفاده از تحلیل
واریانس فریدمن
اولویت
1
2

مؤلفههای توانمندی

میانگین رتبه

اولویت

مؤلفههای تعهد

شايستگي
معنيدار بودن کار
مؤثربودن
حق انتخاب
احساس اعتماد

3/89
3/60
2/78
2/57
2/17

1
2
3

هنجاری
عاطفي
مستمر

میانگین
رتبه
2/49
2/00
1/51
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج آمار توصیفی :با توجه به بررسي توصيفي ابعاد توانمندی که نشان ميدهد؛ احساس
شايستگي با ميانگين  3/881بيشترين ميزان و احساس اعتماد با ميانگين  3/208کمترين ميزان را
در ميان کارمندان دارند؛ بنابراين سازمان بايد اقداماتي برای افزايش احساس اعتماد ،انجام دهد؛
همچنين بررسي توصيفي ابعاد تعهد سازماني نشان ميدهد که تعهد هنجاری بيشترين و تعهد
مستمر کمترين ميزان را در ميان کارمندان دارد؛ بنابراين سازمان بايد اقداماتي برای افزايش تعهد
مستمر در ميان کارکنان ترتيﺐ دهد.
نتایج آمار استنباطی

 .1بررسی نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف :بر اساس نتايج اين آزمون ،تمامي متغيرهای
تحقيق نرمال هستند و به اين دليل برای بررسي مناسﺐبودن يا نبودن وضعيت مؤلفههای
توانمندی و تعهد سازماني از آزمون  Tيکنمونهای و برای بررسي روابﻂ بين متغيرها از آزمون
همبستگي پيرسون استفاده شده است.
 .2بررسی نتایج آزمون  Tیکنمونهای  :نتايج اين بررسي نشان ميدهد ،وضعيت تعهد مستمر
در حد متوسﻂ قراردارد و وضعيت ساير ابعاد تعهد سازماني و توانمندی مناسﺐ است.
 .3بررسی نتایج آزمون همبستگی پیرسون :از اين آزمون برای سنجش فرضيههای فرعي و
فرضيه اصلي پژوهش استفاده شده است.
فرضیه اصلی :توانمندسازی کارکنان بر افزايش تعهد سازماني در نمونه موردمطالعه تأثيرگذار
است.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig = 0/001بهدست آمد .ﭼون
 Sig>0/05است؛ بنابراين فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد ميشود و ازآنجاکه ضريﺐ
همبستگي بين توانمندی روانشناختي و تعهد سازماني  0/540است ،ميتوان گفت که بين
احساس توانمندی و تعهد سازماني در سطﺢ کارمندان دانشکده رابطه معناداری وجود دارد .اين
نتيجه با نتايج پژوهش ميرکمالي و همکاران (( )1388کارکنان راهآهن جمهوری اسالمي ايران)،
رمزگويان و آشتياني (( )1390کارکنان دانشگاه تهران) ،صارميراد (کارکنان شرکت ارتباطات
سيار) ،ودادی و مهرآرا (( )1392ادارات امور مالياتي شهر تهران) ،جي موی ( ،)2003ليو و همکاران
( )2007و باکر ( )2000در بخش پيشينه مقاله حاضر مبني بر وجود رابطه معنادار بين توانمندی و
تعهد منطبق است.
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وجود اين رابطه را مي توان اينگونه تبيين کرد که ﭼون بين توانمندی و تعهد سازماني رابطه
معناداری وجود دارد و اين رابطه مﺜبت (مستقيم) است؛ بنابراين ميزان توانمندی افراد مي تواند،
ميزان تعهد سازماني آنها را افزايش دهد و درنهايت افزايش ميزان تعهد مي تواند بر عملکرد
سازماني آنها تأثيرگذار باشد؛ ازاينرو ،درك ارتباط بين توانمندی و تعهد سازماني اهميت زيادی
دارد؛ يعني با افزايش توانمندی روانشناختي کارکنان دانشکده مديريت «دانشگاه آزاد واحد تهران
مرکز» افزايش سطﺢ تعهد در ميان اين کارکنان انتظار ميرود.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول

فرضيه :داشتن احساس شايستگي بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه تاثيرگذار
است.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig =0/531بهدست آمد .ﭼون
 Sig<0/05است؛ بنابراين فرض صفر تأييد و فرض مقابل رد ميشود؛ يعني رابطه معناداری بين
احساس شايستگي و تعهد سازماني وجود ندارد و فرضيه فرعي اول پژوهش رد ميشود؛ بنابراين
بهتر است مديران توجه خود را برای توانمندسازی کارکنان ،به ساير ابعاد معطوف کنند.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم

فرضيه :احساس معناداربودن بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه تأثير
ميگذارد.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig = 0/008بهدست آمد؛ ﭼون
 Sig>0/05است؛ بنابراين فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد ميشود و ازآنجاکه ضريﺐ
همبستگي بين احساس معناداربودن و تعهد سازماني  0/432است ،ميتوان گفت که بين احساس
معناداربودن و تعهد سازماني در سطﺢ کارمندان دانشکده رابطه معناداری وجود دارد.
وجود اين رابطه را مي توان اينگونه تبيين کرد :زماني که کار در سازمان برای افراد معنادار
باشد؛ يعني بين نيازهای کاری و باورها،ارزشها ،رفتارها ،ايدهآلها و استانداردهای شخصي فرد
تناسﺐ وجود داشته باشد ،اهداف کوتاهمدت و بلندمدت کار و سازمان برای وی ارزشمند ميشود؛
بنابراين اين فرد در انجام فعاليتها هم از توان جسمي و هم از توان روحي و رواني خود استفاده
ميکند و کار در سازمان نوعي احساس امنيت شخصي برای وی بهدنبال ميآورد و در پي آن،
احساس پيوستگي و عالقمندی به سازمان موجﺐ ميشود ،فرد با تالش برای تحقق اين اهداف،
تعهد خود را نسبت به کار و سازمان ارائه کند.
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نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم

فرضيه :احساس مؤثربودن بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه تأثيرگذار است.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig = 0/018بهدست آمد .ﭼون
 Sig>0/05است؛ بنابراين فرض صفر رد و فرض مقابل تأييد ميشود؛ يعني رابطه معناداری بين
احساس مؤثربودن و تعهد سازماني وجود دارد و ازآنجاکه ميزان ضريﺐ همبستگي پيرسون بين
احساس مؤثربودن و تعهد سازماني  /392است ،ميتوان گفت که بين احساس مؤثربودن و تعهد
سازماني در سطﺢ کارمندان دانشکده رابطه معناداری وجود دارد.
وجود اين رابطه را مي توان اينگونه تبيين کرد که مؤثربودن يعني ميزان تأثيرگذاری مطلوب
فرد بر پيامدهای محيطي و زماني افراد در سازمان ،احساس اثربخشي ميکند که بتوانند بر
پيامدهای سازماني و فرايندهای تصميمگيری از طريق مشارکت ،تأثير بر نتايج ،کنترل موانع
محيطي و فعاليتها ،تأثيرگذار باشند .زماني که سازمان ،زمينه تأثيرگذاری و مشارکت افراد را از
طريق آموزش ،ارائه اطالعات ،پرورش قابليتها و استعدادها ،کسﺐ تجربه ،دانش و تخصص ايجاد
کند ،فرد نيز خود را درراستای سرمايهگذاری در سازمان آماده ميکند ،تعهد و وفاداری خود را
نسبت به سازمان نشان ميدهد.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم

فرضيه :احساس داشتن حق انتخاب بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه
تأثيرگذار است.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig = 0/062بهدست آمد .ﭼون
 Sig<0/05است؛ بنابراين فرض صفر تأييد و فرض مقابل رد ميشود؛ يعني رابطه معناداری بين
داشتن حق انتخاب و تعهد سازماني وجود ندارد و فرضيه فرعي ﭼهارم پژوهش رد ميشود؛ بنابراين
بهتر است مديران توجه خود را برای توانمندسازی کارکنان ،به ساير ابعاد معطوف کنند.
نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم

فرضيه :احساس داشتن اعتماد به ديگران بر افزايش تعهد سازماني کارکنان در نمونه موردمطالعه
تأثير ميگذارد.
با انجام آزمون مربوط در سطﺢ اطمينان  95درصد ،مقدار  Sig = 0/145بهدست آمد .ﭼون
 Sig<0/05است؛ بنابراين فرض صفر تأييد و فرض مقابل رد ميشود؛ يعني رابطه معناداری بين
احساس اعتماد به ديگران و تعهد سازماني وجود ندارد و فرضيه فرعي پنجم پژوهش رد ميشود؛
بنابراين بهتر است مديران توجه خود را برای توانمندسازی کارکنان به ساير ابعاد معطوف کنند.
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پیشنهادهای ارائهشده با توجه به فرضیههای تأییدشده این پژوهش

 .1با توجه به تأييد فرضيه فرعي دوم به برای بهبود احساس معناداری شايسته است:
الف) گردش شغلي صورت گيرد تا کارکنان با جابهجايي در شغلهای مختلف در سازمان متوجه
شوند که کدام شغل با ارزشها ،اعتقادات و رفتارهای آنها تطابق دارد و از اين طريق در شغل
خود احساس معناداری کنند؛
ب) توجه به تناسﺐ شغل با شخصيت صورت گيرد .از طريق انجام آزمونهايي که در اين زمينه
وجود دارد ،مديران متوجه ميشوند که کدام يک از پٌستهای سازماني با ارزشها و رفتارهای فرد
تطابق بيشتری دارد؛
1
ج) همسوکردن اهداف فرد و سازمان(تناسﺐ) ؛
2
د) اصالح فرايندهای کاری با استفاده از روش ﭼرخه دمينگ يا ( )Focus P.D.C.Aبر مبنای
مؤلفه های هدفمندی و اهميت شغلي.
 .2با توجه به تأييد فرضيه فرعي سوم برای بهبود احساس موثربودن شايسته است:
الف) افراد در تصميمگيریهای سازماني مشارکت داده شوند تا به اين ترتيﺐ باور کنند ،ميتوانند
در محيطي که کار ميکنند تغيير ايجاد کنند؛
ب) مراحل و گامهای کار تعيين شود تاجايي که کارکنان خود سرعت ،نظام ،روش و مراحل
کارشان را تنظيم کنند؛
ج) پرورش مهارت تحمل ابهام به منظور مقابله با ناتواني و وابستگي افراد به مديريت و پذيرش
شرايﻂ تغيير و تحول در سازمان (افزايش ظرفيت تغيير و تحولپذيری).
 .3مديران سطوح مختلف در دانشگاه با بهرهگيری از سيستم پيشنهادات برای افزايش دخالت
کارکنان در فرآيند تصميمگيری احساس توانمندی را افزايش دهند.
 .4مديران منابع انساني دانشگاه ،کارکنان خود را به مشارکت در توسعه راهبردها و برنامهريزیها
تشويق کنند.
ارائه پیشنهادها برای پژوهشهای آتی

 .1انجام اين موضوع بهعنوان يک بررسي تطبيقي در ميان سازمانهای مختلف.
در اين مقاله به بررسي تأثير توانمندی بر يکي از نگرشهای شغلي يعني تعهد ،پرداخته شد؛
بنابراين توصيه ميشود رابطه بين توانمندی و ساير نگرشهای شغلي از قبيل رضايت شغلي،
وابستگي شغلي و غيره بررسي شود؛
1. Fit or Congruence
2. Plan.Do.Check.Act
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 .3انجام يک کار پژوهشي برای بررسي رابطه توانمندی فردی و توانمندی گروهي؛
 .4انجام يک کار پژوهشي برای بررسي ديدگاه اسالم در رابطه با تعهد و تخصص کاری.
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