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 چکيده

د و بهبوای در نیست كه شکوفایی هر جامعهی یددترو ت ـسانسانی امنابع ، جامعهه وری در مهمترین عامل بهر

توانمندسازی  در راستای بالندگی منابع انسانی مطرح است،ه ـمفاهیمی كاز ست. یکی افته نهآن نسانی امنابع ورش پر

هدف پژوهشگر در این تحقیق از نوع كاربردی جهت بررسی تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد ست. كاركنان ا

 یقتحق ینا یجامعه آماراست. كاركنان دراداره آموزش و پرورش است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده

 یداده ها یبه منظور گردآور.باشند  ینفر م 2۸كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش است كه مجموعا 

از پرسشنامه  ییروا یشجهت افزا ینشده است . همچن استفاده (1390ازپرسشنامه استاندارد خداشاهی )پژوهش ، 

 كرونباخ ی.  از روش آلفاگرفته شدبهره  اداره آموزش و پرورشو كارشناسان  رشته ینمتخصص ا یدنقطه نظرات اسات

 (، تفویض76/0ی)شغل یساز (، غنی۸۸/0ی)آموزش شغلكه میزان آن برای  پرسشنامه استفاده شد یاییپا یینجهت تع

ده است. در ( حاصل ش72/0ی)شغل ( و نگرش73/0ی )مشاركت یریتمد (، سبک۸6/0ی)فرد های(، انگیزه76/0یار)اخت

های توصیفی مانند میانگین، میانه، واریانس، كمینه،  بیشینه، جدول توزیع فراوانی ها از شاخصقسمت مربوط به یافته

های تحقیق مشخص شد كه بین متغیرهای آموزش شغلی، تفویض و نمودارها استفاده گردیده است. براساس یافته

سازی و افزایش عملکرد بک مدیریت مشاركتی و نگرش شغلی با توانمندهای فردی، ساختیار، غنی سازی شغلی، انگیزه

 كاركنان تاثیر  مثبت وجود دارد.
 

 .توانمندسازی ، عملکرد سازمانی ، منابع انسانی :يديکل واژگان
 

 
  

  عملکرد کارکنانبر  ي منابع انسانیسازتوانمند تاثير یبررس

 4حسين حبيبی 3رسول صریحی 2حميده عباسی 1ه مالميرآمن
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 مقدمه:

منبع در اقتصاد دانش  ینتر بیاو كم یرقابت یتمز ینمهمتر ی،سازمان ییدارا یناز با ارزش تر یکیبه عنوان  یامروزه منابع انسان

اثربخش تر  ییپاسخگو ینوآور و برا یها ینشبکر و ب یها یده( . جهت خلق ا1200۸) بلکورت و همکارانیدآ یمحور به حساب م

كاركنان توانمند استفاده نمود)چانگ  یعنینامشهود،  ییدارا ینتوان از مهمتر یهد، م یرخ م یكار یطكه در مح یعیوس التبه تحو

 یریتصاحب نظر مد یناست. ا یختهمرهون توانمند كردن كاركنان فره ی( رشد اقتصاد1999(. به نظر دراكر)2،1442:200۸ یوو ل

. ارستاد توانمندسازی را فرآیندی  (213، 1392ی،و عباس یحی،صر ی)سلطان ینهنگرد و نه هز یم ییدارا یدهبه د ی،به كاركنان علم

های خود آگاه شده واعتماد به نفس و خود اتکایی را برای طرف كردن آن آن از نیازها و خواستهمی داند كه منابع انسانی از راه 

شود توانمندسازی یعنی اینکه مردم آورند و بر اساس آن توانایی های الزم برای تحقق هدفهای خود برخوردار مینیاز به دست می

(.  46، 1393های خود را بدهد.)مهرابی، ن انتخاب بر اساس خواستهباید به سطحی از  توسعه فردی دست یابند كه به آنها امکا

 نفع كاركنان و سازمانكه به را  یجیالقوه نتابه طور ب یراها شناخته شده است، ز توانمندسازی به عنوان یک مفهوم مهم در سازمان

است.  یشها در حال افزا سازمان یرانو مد نیه پردازانظر ینتوانمندسازی ب مفهوم دهد. عالقمندی بهمی قرار  یرست تحت تاثا ها

 سازمان یین تردر سطوح پا یم گیریو درك تصم یرشپذ یق،برای تشو یعنوان راهبه را  توانمندسازی محققان و متخصصان،

 (.7، 139۸یانجامد)دمیرچی ،حسینی و اوالدیان، كاری كاركنان ب تجربه ی سازیبه غن ی تواندحال م ینكه در ع دانسته اند

حب نظران صا(.29، 1397از طرفی موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی به عملکرد كاركنان آن سازمان دارد )كاظمی و رفیعی،

صور كرد كه تتوان سازمان را  یسازمان است و مشکل م یها یلو تحل یهدر تمام تجز یو محققان معتقدند، عملکرد موضوع اصل

 یرقابت یتمز یها یهها پا (. امروزه سازمان13 -14، 1396 ی،و اصغر یشد. )عسگرانعملکرد نبا یریو اندازه گ یابیمشمول ارز

 یانیو ك یدختیب ین)امنهند یبنا م  یکخود به عنوان ابزار مهم استراتژ یفکر یها یهناملموس و سرما یها ییخود را بر دارا یدارپا

است  یرر امکان پذبرت یبه دست آوردن عملکرد سازمان یقز طرو نامطمئن تنها ا یاپو یچیده،پ یط های(. بقاء در مح64، 1394فر، 

است  یز جمله عواملاسازمان  یمنابع انسان یراستا توانمندساز یناست. در ا زمانیكه الزمه آن توجه به عوامل موثر بر عملکرد سا

و  یرهستند. )پذهسازمان  یبرا یبترقا یتمنبع مهم مز ی،منابع انسان یطشرا ینكند .در ا یكمک م یكه به بهبود عملکرد سازمان

 (.13۸، 1393 ی،رگپورعس

اشد از ب یم یوپرورش یآموزش یها یاستس یدر اجرا یكننده هماهنگ یجادمسئله در خصوص اداره آموزش و پرورش  كه ا ینا

نمندسازی چه توا های روشاین است كه با توجه به موارد فوق الذكر سؤال اصلی این پژوهش . برخوردار است یدو چندان یتاهم

 تأثیری بر افزایش عملکرد كاركنان آموزش وپرورش شهرستان تفرش دارد؟

 

 مبانی نظري

 توانمندسازي: 

كار  یانسان یطشرا یشدر جهت افزا ینهضت روابط انسان یریو شکل گ یستماز اواسط قرن ب یریتدر مد یاصطالح توانمندساز

بهبود  یكاركنان برا یشترب ییو پاسخ گو یتبه مفهوم احساس مسئول یدساز(. توانمن 94، 3،2007)رومه و لیترل شد یمعرف

است كه آنها بتوانند همه  ینمنظور از از توانمندسـازی كاركنان ایا به تعبیری (  44، 4،2011)گریسلی عملکرد سازمان است

استفاده كنند. درواقع توانمندسازی  یبه اهداف فردی و سـازمان یدنو دانش خود را توسعه دهندو از آن برای رسـ ییهاتوانا

است، كه  یکردهاییرو یناز ا یکی یتوانمندساز( 231، 1397یمی، زاده و كر ی،هرمزیافراد اسـت )طباخ یدرون یدعقا یندتغییرفرا

)سبزیکاران،میری و كاركنان شده است  یكار یها یتفعال یمثبت و فراوان در اجرا ییراتمنجر به تغ یردر چند دهه اخ

 (. 54، 2011گریز،رن

                                                          
1 . Belcourt  et al 
2 . Chang & Liu 
3 . romie & Littrell  
4 . Greasley 
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یکی دیگر از معانی توانمندسازی را قدرت بخشی می دانند. قدرت در حوزه حقوق به معنای اقتدار است و از این منظر توانمندسازی 

می تواند اقتداربخشی معنا یابد. قدرت همچنین می تواند جهت توصیف ظرفیت و به معنای انرژی نیز به كار رود كه از این منظر 

( .تاكید بر ارتقاء ارتباط بین مدیران و 667: 5،1990سازی می تواند به معنای انرژی بخشی به كار رود)توماس و ولتهاوستوانمند

(. همچنین توجه به غنی سازی و رضایت شغلی اثرات  93، 6،2015كاركنان جهت توانمندسازی حائز اهمیت است)جوهانسون

(. از طرفی لی، معتقد است كاركنان هرچه عدالت سازمانی بیشتری 25، 7،2015ال موثری بر توانمندسازی كاركنان دارد )وون و ك

 (.3،  ۸،2016برداشت كنند، توانمندسازی و تعهد شغلی آنها نیز افزایش می یابد )لی و همکاران

ان از لغات متفاوتی دگنویسن برای تعریف تبدیل كرده است. به طور فزاینده ای ابعاد چندگانه توانمندسازی آن را به مفهومی مشکل

نمندسازی فقط توا 1990سال تا قبل از  ( . 990، 1397مشابه استفاده كرده اند)جهانشاهی و همکاران، برای توصیف رویکردهای

برنامه ریزی  ومشاركتی، كنترل كیفیت جامع، توسعه فردی، دوایركیفیت ت مقاالتی كه درباره موضوعاتی همچون مدیری از طریق

: 1997فت)هلند،توانمندسازی افزایش یا شمار مقاالتی با عنوان 1990دسترسی بود. از دهه   دوین شده بود، قابلاستراتژیک ت

یریتی در اوایل دهه  هاگسترش یافته بطوری كه از آن به عنوان شعار رایج مد های اخیر كاربرد این واژه در سازمان در سال (.202

ف توانمندسازی بسیار تصریح كرده اند كه تعاری« توانمندسازی، تحقیقات و كاربرد»مقاله كنند. پركینز و زیمرمن در  یاد می 1990

عاریف متنوع تاند كه  كوشیدهات خود و متنوع است و محققان در مورد تعریف واحدی به اجماع نرسیده اند و در تحقیق گسترده

ها و  الیتشود و اعمال، فع نتایج ودستاوردها میتوانمندسازی هم شامل فرایندها و هم د تئوری های محققان را درك كنن

 (.2،  1995پیشنهاد می دهد كه ممکن است در توانمندسازی موثر باشد)پركینز و زیبرمن،ساختارهایی را

 

 ی:عملکرد سازمان

 یسكند )فرانسف می(، عملکرد سازمانی را انتقال دروندادها به سوی بروندادها برای دستیابی به پیامدهای مشخص تعری2002)  چن

ای از كنند: عملکرد مجموعه( در خصوص شرح دادن مفهوم عملکرد سازمانی بیان می2006(. لبنس و یوسکی  )24، 2014، 

 ، همکاران و گاوریادهد )هداف و نتایج ارائه میرا در خصوص میزان دستیابی به ا عاتیهای مالی و غیرمالی است كه اطالشاخص

ه شرح ( درآخرین تحقیقات مربوط به سنجش عملکرد كاركنان به هفت عامل اصلی ب2005داسمیت )هرسی و گل (.2۸5، 2011

الح توانایی، منظور از اصط- 1زیر اشاره نموده است،توانایی، درك، حمایت سازمانی، انگیزه ، سازش محیطی ،اعتبار، ارزیابی  بازخورد.

نقش ، به درك و پذیرش  وضوح یا تصور-2اندن توفیق آمیز یک وظیفه(. دانش و مهارت های افراد است )توانایی در به انجام رس

ه حمایت سازمانی گفته می شود كه فرد برای تکمیل باصطالح كمک، - 3نحوه كار،محل و چگونگی انجام آن گفته می شود.

یزش برای كامل كردن وظیفه خاص به نگیزش یا تمایل ،به انگیزه انجام كار از طرف پیروان یا انگا- 4اثربخشی كار،به آن نیاز دارد.

ش و بازخورد عملکرد (، به بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته ارزیابی)آموز- 5گونه ای توفیق آمیز اطالق می شود. 

م های اركت در تصمیم گیری ،یک فرایند مورد توافق است كه از طریق آن كاركنان قادرند بر تصمیاعتبار یا مش- 6می شود.

به آن دسته از عوامل خارجی گفته می شود كه می توانند حتی با وجود داشتن تمامی  محیط سازمانی-7مدیریتی اثر بگذارند. 

 (.3، 1393توانایی، وضوح،حمایت و انگیزه الزم برای شغل ،باز هم بر عملکرد تاثیر گذارند)بزرگ نیا و عنایتی،

 

 پيشينه تحقيق:

(  در پژوهشی با عنوان تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش در 1396نوروزی و همکاران )

شركت پایانه های نفتی ایران انجام دادند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد كه مدل اصلی پژوهش از برازش 

اری و تآثیر ای بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد و از سوی دیگر این مناسبی برخوردار است در این مدل سرمایه انسانی و ساخت

                                                          
5.  Thomas and Velthouse 
6 . JohanssonIL 
7 . Johansson 
8 . Lee et al 
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اجزا به طور غیر مستقیم با نقش میانجی مدیریت دانش بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد كه با نتایج به دست آمده میزان تاثیر 

 هر یک از عوامل مشخص و رتبه بندی شد.

ررسی تآثیر بین توانمندسازی و سطح عملکرد در سازمان ملی استاندارد انجام دادند معلوم (درباره ب 1395عبدالمنافی و همکاران) 

شد توانمندسازی كاركنان به عنوان یک رویکرد انگیزش درونی شغل به معنی آزاد كردن نیروهای درونی كاركنان و همچنین فراهم 

های افراد است نتایج پژوهش عدادها توانایی ها شایستگیكردن بسترهای مناسب  و به وجود آمدن فرصتهایی برای شکوفایی است

دهد توانمندسازی كاركنان از بعد سازمانی بر سطح عملکرد در سازمان ملی استاندارد دارای بیشترین تاثیر گذاری می نشان می

 باشد.

های دولتی استان ( در تحقیقی به بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه1394وصفری ) دانشفرد

بر عملکرد ذیحسابان تأثیر مثبت  پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل فردی و سازمانی 1394آذربایجان غربی در سال 

 دارد به این معنی كه قسمت اعظمی از عملکرد ذی حسابان متأثر از عوامل فردی و سازمانی می باشد.

 

مطالعه )اداره آموزش و پرورش  مورد بر عملکرد كاركنان  یمنابع انسان یسازتوانمند یرتاث یبررس»  یقبا توجه به موضوع تحق

 ( استفاده شده است.1390خداشاهی) یمدل از الگو یندر ا "شهرستان تفرش(

 

 
 : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 (1390اقتباس از : خداشاهی)
 

                                   

 :فرضيه هاي تحقيق

 ارد.فرضیه اصلی: بین توانمند سازی با عملکرد سازمانی كاركنان آموزش وپرورش شهرستان تفرش تآثیر معنا داری وجود د

 

 :فرضيات فرعی

 . آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد.1

 . تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد.2

 سازی شغل با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد.. غنی3

 زایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد.های فردی با توانمندسازی و اف. انگیزه4

 . نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد.5

 مدیریت مشاركتی با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. . سبک6

http://jpm.iaut.ac.ir/?_action=article&au=544760&_au=%DA%A9%D8%B1%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%87++%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%AF
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 روش شناسی تحقيق::

از  یـقتحق یجهنت یاژوهش بـر حسب دستاورد پـ یـنا ینتوسعه ای اسـت. هـمچنـ یقاتپژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحق

 .ی باشدم یمایشیمـورد اسـتفاده پ یـقنـوع كـاربردی و بـه لحـاظ اسـتراتژی تحق

جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی كاركنان اداره آموزش و پرورش شهرستان تفرش می باشد . ازآنجا كه تعداد كل اعضاء 

 نفر بوده و تعداد محدودی می باشد ،كل جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است. 2۸جامعه آماری مورد نظر پژوهش 

توسط ها در این تحقیق جهت سنجش متغیر توانمندسازی و عملکرد سازمانی پرسشنامه استاندارد است كه ابزار گردآوری داده

 یساز سوال( ، غنی 4ی)آموزش شغلآن برای  سوال می باشد ، كه در 33و  شامل  شده است یطراح 1390در سال  یخدا شاه

سوال(  ۸سوال( و نگرش شغلی )6ی)مشاركت یریتمد سوال( ، سبک5ی)فرد هایسوال( ، انگیزه 5یار)اخت سوال( ، تفویض 5 )شغل

 یـنـص امتخص یداسـات یو شـفاه یپرسشنامه از نقطـه نظـرات كتبـ ییروا یشجهت افزا ینهمچن مورد استفاده قرار گرفته است.

 یاییپا یین. به منظور تعیدو ضوابط حاكم بر سازمان بهره مند گرد یطبا توجه به شرا اداره آموزش و پرورشرشـته وكارشناسان 

آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفای كرونباخ جهت  یارنفر از جامعه آمـاری انتخـاب و پرسشـنامه اخت 30پرسشنامه ها، ابتدا

 ی تـوانمـ( ارائه شده است باتوجه به مقادیر 1در جدول ) به دست آمدای ر آلفدیكه مقا یدنامه اسـتفاده گردپرسشـ یـاییپا یینتع

 برخوردار است. یقابـل قبول یـاییگفـت پرسشـنامه از پا

 

 : محاسبه آلفای كرونباخ برای متغیرهای سازه ای1جدول

 آلفای كرونباخ سازه

 ۸۸2/0 آموزش شغلی

 756/0 غنی سازی شغلی

 762/0 تفویض اختیار

 ۸62/0 های فردیانگیزه

 733/0 سبک مدیریت مشاركتی

 716/0 نگرش شغلی

 

 یافته هاي تحقيق:

 بررسی فرضيه هاي پژوهش:

 آموزش شغلی بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه اول:یافته های توصیفی مربوط به 
 

 1: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه 2جدول 

 بیشینه كمینه واریانس میانه میانگین

۸3/3 125/4 427/1 00/1 00/5 

 

 12/4،  ۸3/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر آموزش شغلی بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

حاصل شد. با توجه به اینکه میانگین  00/5و   00/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  42/1و 

( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و آموزش شغلی بر افزایش عملکرد 3( از میانه ی طیف لیکرت)۸3/3حاصل شده)

 كاركنان موثر است.
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 رد: توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر آموزش شغلی بر افزایش عملک3جدول 

 میزان تاثیر فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 3 7/10

 كم 3 7/10

 متوسط 2 1/7

 زیاد 6 4/21

 خیلی زیاد 14 0/50

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر آموزش شغلی بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی  7/10جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در حد   0/50درصد در حد زیاد و  4/21درصد در حد متوسط،  1/7رصد این تاثیر را در حد كم، د 7/10كم بود در حالیکه 

 خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 تفویض اختیار بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه دوم:یافته های توصیفی مربوط به 
 

 2: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه 4جدول 

 بیشینه كمینه اریانسو میانه میانگین

26/3 20/3 741/0 00/1 ۸0/4 

 

 20/3،  26/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر تفویض اختیار بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

شد. با توجه به اینکه میانگین حاصل  ۸0/4و   00/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  74/0و 

( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و تفویض اختیار بر افزایش عملکرد 3( از میانه ی طیف لیکرت)26/3حاصل شده)

 كاركنان موثر است.

 

 : توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر تفویض اختیار بر افزایش عملکرد5جدول 

 میزان تاثیر فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 2 1/7

 كم 3 7/10

 متوسط 13 4/46

 زیاد 7 0/25

 خیلی زیاد 3 7/10

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر تفویض اختیار بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی كم  1/7جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در حد   7/10درصد در حد زیاد و  0/25درصد در حد متوسط،  4/46را در حد كم، درصد این تاثیر  7/10بود در حالیکه 

 خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 غنی سازی شغل بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه سوم:یافته های توصیفی مربوط به 
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 3: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه 6جدول 

 بیشینه كمینه واریانس میانه میانگین

6۸/3 00/4 ۸5۸/0 40/1 00/5 

 

،  6۸/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر غنی سازی شغل بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

ه اینکه حاصل شد. با توجه ب 00/5و   40/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  ۸5/0و  00/4

بر افزایش غنی سازی شغل ( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و 3( از میانه ی طیف لیکرت)6۸/3میانگین حاصل شده)

 عملکرد كاركنان موثر است.
 

 بر افزایش عملکرد شغل سازی : توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر غنی7جدول 

 ان تاثیرمیز فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 2 1/7

 كم 2 1/7

 متوسط 6 4/21

 زیاد 10 7/35

 خیلی زیاد ۸ 6/2۸

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر غنی سازی شغل بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی  1/7جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در حد   6/2۸درصد در حد زیاد و  7/35درصد در حد متوسط،  4/21درصد این تاثیر را در حد كم،  1/7كم بود در حالیکه 

 خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 انگیزه های فردی بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه چهارم:یافته های توصیفی مربوط به 
 

 4: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه ۸جدول 

 بیشینه كمینه واریانس میانه میانگین

4۸/3 5۸/3 606/0 67/1 ۸3/4 

 

،  4۸/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر انگیزه های فردی بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

که حاصل شد. با توجه به این ۸3/4و   67/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  60/0و  5۸/3

بر افزایش انگیزه های فردی ( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و 3( از میانه ی طیف لیکرت)4۸/3میانگین حاصل شده)

 عملکرد كاركنان موثر است.
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 بر افزایش عملکرد فردی های : توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر انگیزه9جدول شماره 

 میزان تاثیر انیفراو درصد فراوانی

 خیلی كم 1 6/3

 كم 3 7/10

 متوسط 9 1/32

 زیاد 11 3/39

 خیلی زیاد 4 3/14

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر انگیزه های فردی بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی  6/3جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در   3/14درصد در حد زیاد و  3/39درصد در حد متوسط،  1/32در حد كم،  درصد این تاثیر را 7/10كم بود در حالیکه 

 حد خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 نگرش شغلی بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه پنجم:یافته های توصیفی مربوط به 
 

 5: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه 10جدول 

 ینهبیش كمینه واریانس میانه میانگین

44/3 55/3 ۸60/0 22/1 ۸9/4 

 

 55/3،  44/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر نگرش شغلی بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

ه میانگین حاصل شد. با توجه به اینک ۸9/4و   22/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  ۸6/0و 

بر افزایش عملکرد نگرش شغلی ( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و 3( از میانه ی طیف لیکرت)44/3حاصل شده)

 كاركنان موثر است.
 

 بر افزایش عملکرد شغلی : توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر نگرش11جدول 

 میزان تاثیر فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 2 1/7

 كم 3 7/10

 متوسط 6 4/21

 زیاد 12 9/42

 خیلی زیاد 5 9/17

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر نگرش شغلی بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی كم  1/7جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در حد   9/17درصد در حد زیاد و  9/42د متوسط، درصد در ح 4/21درصد این تاثیر را در حد كم،  7/10بود در حالیکه 

  خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 سبک مدیریتی مشاركتی بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است. فرضیه ششم:یافته های توصیفی مربوط به 
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 6: شاخص های توصیفی مربوط به فرضیه 12جدول 

 بیشینه كمینه واریانس میانه میانگین

65/3 75/3 6۸7/0 50/1 00/5 

 

 

یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر سبک مدیریتی مشاركتی بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

حاصل شد. با توجه به  00/5و   50/1همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به ترتیب بدست آمد  6۸/0و  75/3،  65/3

سبک مدیریتی ( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و 3( از میانه ی طیف لیکرت)65/3انگین حاصل شده)اینکه می

 بر افزایش عملکرد كاركنان موثر است.مشاركتی 

 

 بر افزایش عملکرد مشاركتی مدیریتی : توزیع فراوانی بر اساس تاثیر سبک13جدول شماره 

 میزان تاثیر فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 1 6/3

 كم 1 6/3

 متوسط 9 1/32

 زیاد 9 1/32

 خیلی زیاد ۸ 6/2۸

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر سبک مدیریتی مشاركتی بر افزایش عملکرد كاركنان در  6/3جدول فوق  نشان میدهد 

  6/2۸درصد در حد زیاد و  1/32درصد در حد متوسط،  1/32درصد این تاثیر را در حد كم،  6/3حد خیلی كم بود در حالیکه 

 درصد در حد خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 یركاركنان آموزش وپرورش شهرستان تفرش تآث یبا عملکرد سازمان یتوانمند ساز ینب فرضیه اصلی: یافته های توصیفی مربوط به 

 وجود دارد یمعنا دار
 

 ضیه كلی: شاخص های توصیفی مربوط به فر14جدول 

 بیشینه كمینه واریانس میانه میانگین

56/3 54/3 6۸2/0 3۸/1 92/4 

 

 54/3،  54/3یافته ها نشان می دهد كه میانگین، میانه و واریانس تاثیر توانمند سازی بر بهبود عملکرد كاركنان  به ترتیب برابر با 

حاصل شد. با توجه به اینکه میانگین  92/4و   3۸/1رتیب همچنین كمینه و بیشینه مربوط به این متغیر به تبدست آمد  6۸/0و 

بر افزایش عملکرد توانمند سازی ( بزرگ تر می باشد بنابراین فرضیه تایید شده و 3( از میانه ی طیف لیکرت)54/3حاصل شده)

 كاركنان موثر است.
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 1آمنه مالمیرنام نویسنده مسئول: 

 

 فزایش عملکردبر ا سازی : توزیع فراوانی مربوط به حجم نمونه بر اساس تاثیر توانمند15جدول 

 میزان تاثیر فراوانی درصد فراوانی

 خیلی كم 1 6/3

 كم 3 7/10

 متوسط 6 4/21

 زیاد 12 9/42

 خیلی زیاد 6 4/21

 كل 2۸ 0/100

 

درصد كاركنان معتقد بودند میزان تاثیر توانمند سازی بر افزایش عملکرد كاركنان در حد خیلی كم  6/3جدول فوق  نشان میدهد 

درصد در حد   4/21درصد در حد زیاد و  9/42درصد در حد متوسط،  4/21درصد این تاثیر را در حد كم،  7/10لیکه بود در حا

 خیلی زیاد ارزیابی كردند.

 

 :بحث ونتيجه گيري

م یمستق رابطه ای بهره وری در سازمانها عملکرد وو ینسانین سرمایه ادهد. ب یممنابع انسانی ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل 

به  یابیالزمه دست ینرود. بنابرا یشمار م به بزرگ یتیمز یبرای هر سازمان یهای بالقوه منابع انسان ییوجود دارد. استفاده از توانا 

های كاركنان كه  و ارتقای توانمندی ییشکوفا یشرفت،راستا رشد، پ این منابع با ارزش است. در ینمؤثر ا یریتاهداف سازمان، مد

یکی باشد. توانمندسازی تکن اهمیت میحائز راینظران واقع شده است، بس مورد توجه صاحب كاركنان نمندسازیتحت عنوان توا

كاركنان به واسطه دانش، گیری از توان كاركنان است.  بهرهسیله بهره وری سازمان به وعملکرد وو مؤثر در جهت ارتقای نوین 

 بالقوهین تکنیک ظرفیت های قدرت است. ا یناقع توانمندسازی آزاد كردن ادر و و خود صاحب قدرت نهفته هستند زهیتجربه و انگ

سالم یک محیط گذارد و در  یم یاردر اخت ی شود،كه از آن استفاده كامل نمبهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی ای كه برای 

 یشنهادبرای عمل كامل كاركنان پ زیادی های و آزادی تالش یریتاعمال كنترل كامل از سوی مد ینمتعادل را در ب یروش یسازمان

 .ی كندم

سازی و افزایش عملکرد سازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. آموزش شغلی با توانمندفرضیه اول: آموزش شغلی با توانمند

شغلی نقش مهمی دارد ، كاركنان تآثیر دارد، نتایج مؤید این موضوع است كه در بحث توانمند سازی و افزایش عملکرد آموزش 

شود كه در مقایسه با نتیجه فرضیه فوق تطابق دارد و فرضیه فوق را تایید آموزش شغلی باعث افزایش و توسعه مهارت كاركنان می

( و 1393( حسنی)1393(، درخشانی)1394(، درانی)1396همچنین نتیجه بدست آمده با تحقیقات نوروزی و همکاران ) كندمی

مسو می باشد در تمامی این پژوهش ها محققان تإثیر بین آموزش شغلی و توانمند سازی را مثبت ارزیابی كرده ( ه13۸4رضینی)

 یشنهادوجود دارد، پ یرعملکرد كاركنان تآث یشو افزا یبا توانمندساز یآموزش شغل ینكه در آن ب یقاول تحق یهباتوجه به فرضاند .

و در جهت آموزش مرتبط با شغل كاركنان  یدكن یجادآنان شود ا یاعث ارتقاء شخصجهت آموزش كاركنان كه ب اییتهشود كممی

 .یدتالش كن

سازی و افزایش عملکرد سازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. تفویض اختیار با توانمندفرضیه دوم: تفویض اختیار با توانمند

( درباره نقش عامل تفویض اختیار برعملکرد انجام دادند با 13۸4ینی)(، رض13۸7كاركنان تآثیر دارد.نتایج تحقیقاتی كه بیانی)

عملکرد كاركنان  یشو افزا یسازبا توانمند یاراخت یضتفو ینب یقدوم تحق یهبا توجه به فرضنتایج این تحقیق همسو می باشد .

عنوان آنها را  یچو به ه یدمثبت بده یوردهاو به كاركنان بازخ یدشود كه به كاركنان خود اعتماد كنمی یشنهادوجود دارد، پ یرتآث

 .یدكن یاراخت یضكاركنان به آنان تفو ییكه خواستن توانستن است و با توجه به توانا یدبه آنان بگوئ یشهو هم یدنکن یرتحق

ی و افزایش سازفرضیه سوم: غنی سازی شغلی باتوانمندسازی وافزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. غنی سازی شغلی با توانمند

سازی شغلی به عنوان ( انجام شد  مؤید این موضوع بود كه غنی1393عملکرد كاركنان تآثیر دارد. در تحقیقی كه توسط درخشانی)
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یکی از راه كارهای اصلی توانمندسازی نقش مؤثر در افزایش عملکرد دارد كه در مقایسه با فرضیه فوق تطابق دارد و فرضیه فوق 

. با توجه به فرضیه سوم تحقیق بین غنی سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر وجود دارد، كند را تایید می

شود كار اشتباه را با راهکارهای جدید حل كنید و كاركنان را به خود وابسته نکنید و روش كار را برای آنان تشریح پیشنهاد می

 كنید.

سازی و افزایش های فردی با توانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. انگیزها توانمندهای فردی بفرضیه چهارم: انگیزه

( در مورد تآثیر بین انگیزه 1391( و حسینی)1394( ،دانشفرد)1395عملکرد كاركنان تآثیر دارد.نتیجه پژوهش های عبد المنافی)

انگیزه های فردی با توانمند سازی و بهبود عملکرد تآثیر مستقیم دارد و و عملکرد انجام دادند نتیجه حاكی از آن بود كه عامل 

های فرد با نتیجه با فرضیه فوق و نتیجه بدست آمده در این پژوهش همسو می باشد . با توجه به فرضیه چهارم كه بین انگیزه

نان خالق را تشویق كنید و بین نظارت سازمانی شود كه كاركتوانمندسازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر وجود دارد پیشنهاد می

و خالقیت فردی تعادل ایجاد كنید. همچنین پیشنهاد می گردد كه انگیزه كاركنان را از طریق تدوین و اصالح آئین نامه تشویقی 

 های مختلف كار تناسب با نیازهای كاركنان افزایش یابد.كاركنان تدوین یک نظام انگیزشی بومی در حوزه

سازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. سبک مدیریت مشاركتی با رضیه پنجم: سبک مدیریت مشاركتی با توانمندف

( انجام دادند  حاكی 1392(و ابیلی )1394سازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. نتایج تحقیقاتی كه  فتح اله نژاد )توانمند

شود كه در مقایسه با فرضیه فوق تطابق دارد و تیم سازی باعث افزایش توانمندسازی می از آن بود كه مشاركت، كار گروهی و

مشورت با كاركنان در  یقشود كه مشاركت كاركنان را از طرمی یشنهادپكند.در خصوص تقویت مشاركت فرضیه فوق را تائید می

 .یابد یشبا مشاركت كاركنان افزا یوهگر یجلسات و بحث ها یمربوط به آنها در حوزه تخصصشان، برگزار یماتتصم

سازی و افزایش عملکرد سازی و افزایش عملکرد كاركنان تآثیر دارد. نگرش شغلی با توانمندفرضیه ششم: نگرش شغلی با توانمند

ر و ( انجام شد حاكی از این بود كه  نگرش مدی13۸4( و رضینی)1392كاركنان تآثیر دارد. نتایج تحقیقاتی كه توسط عریضی)

كند. با توجه كاركنان در مدیریت عملکرد از عوامل مؤثر می باشد كه در مقایسه با فرضیه فوق تطابق دارد و فرضیه فوق را تائید می

شود كه در به فرضیه پنجم بین سبک مدیریت مشاركتی و توانمندسازی و عملکرد كاركنان تآثیر وجود دارد، پیشنهاد می

سان و كاركنان خالق استفاده كنید و فرصت مالقات را برای همه كاركنان فراهم كنیدو خود به مالقات گیری از نظر كارشناتصمیم

 آنان بروید.

. نتایج   وجود دارد یمعنا دار یركاركنان آموزش وپرورش شهرستان تفرش تآث یبا عملکرد سازمان یتوانمند ساز ینبفرضیه اصلی: 

( 13۸5(و قنبری )13۸۸( ، مهر انگیز )1394(، نصیری )1396عیسی آبادی و همکاران ) بدست آمده از تحقیق  با تحقیقات احمدی

كه همگی تآثیر بین توانمند سازی وعملکرد را مورد بررسی قرار داده اند همسو می باشد.  با توجه به تایید فرضیه اصلی پیشنهاد 

ران كاركنان را به ادامه تحصیالت عالی تشویق كنند، های آموزش ضمن خدمت برگزار شود ، مدیشود كه در سازمان دورهمی

های آموزشی هماهنگ و متناسب با خصوصیات های آموزشی و مواد آموزشی غنا بخشیده شود، و برای كاركنان دورهمحتوای دوره

به صورت غیر حضوری  فراگیر و اهداف سازمان برگزار گردد. با توجه به اینکه در سال های  اخیر، اكثر دوره های ضمن خدمت

برگزار می شود اثر بخشی آن برای كاركنان كاهش یافته است، ضروری است كه در خصوص كالس های حضوری برنامه ریزی و 

اقدام الزم صورت پذیرد در ضمن با توجه به اینکه آموزش وپرورش یک دستگاه فرهنگی وفرهنگ ساز است و باید كاركنان آن به 

ات جدید مسلّح باشند ضرورت دارد روی دستورالعمل های جدید كه در خصوص اعمال فقط یک مدرك تحصیالت عالی و اطالع

 تحصیلی در طول خدمت است تجدید نظر به عمل آید تا شاهد عملکرد بهتر از پرسنل این سازمان باشیم .
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 منابع و ماخذ:

ی ، دانشکده پرستاری ومامایی  ارومیه سازمان یو اثربخش یشغل تیبر رضا یمشاركت تیریمد ریتاث (،1393ابیلی خدایار ) .1

 .10۸-101( : 2) 12،دوره 

، توانمندسازی نیروی انسانی، پنجمین (1396)خدادادی ، م ؛  جهانبازی گوجانیب ؛ فدایی ده چشمه و حمدی عیسی آبادیا .2

انجمن توسعه و ترویج علوم همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران، تهران، 

 .و فنون بنیادین

 یالملل ینب یدر شركتها یدانش با عملکرد سازمان یریترابطه مد یبررس(، 1394)فر،فرنوش  یانیاكبر ؛ ك یدختی،علیب امین .3

 .  63-77( : 1)5ین ،نو یابیبازار یقات، فصلنامه تحق (ییو مواد غذا یمیاییش یع)مورد مطالعه: صنایرانیشده ا

با عملکرد كاركنان دانشگاه، فصلنامه اخالق در علوم  یرابطه سکوت سازمان ،(1393ترانه ) یتیفاطمه، عنا یگ نیا حسینبزر .4

 . 10-1(: 4)9 ی،و فنّاور

پایان نامه كارشناسی  ،ارزیابی تاثیر توانمندسازی بر عملکرد كاركنان شركت مخابرات استان گلستان   (،13۸7مریم ) بیانی .5

 اه آزاد اسالمی واحد علی آباد. دانشگ، ارشد 

 یریتمد یانجیبا استفاده از نقش م ی،و عملکرد سازمان یکاستراتژ یرهبر(، 1393 )،فاطمه ی،مونا ؛ پورعسگر یرهپذ .6

 . 13۸-146صص  :9 یریت،مد یالملل ینب یش، هما"یمنابع انسان یکاستراتژ

و توانمندسازی و ارائه مدل  یرابطه نگرش شغل یبررس،(1397جهانشاهی امید،سلطانی فر محمد،دالور علی، خجسته حسن) .7

 .45-35(:  2)13.ای  مطالعات رسانه .های سراسری چاپ تهران برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه یمفهوم

ی ، مجله دانشکده پرستاری كاركنان درمان یو عملکرد شغل ییبر پاسخگو یسازمان یریادگینقش ( ، 1393حسنی ،محمد)  .۸

 .996-9۸۸(: 11)12مامایی ، و

(، بررسی عوامل مؤثر بر توانمند سازی نیروهای انسانی در معاونت توسعه وزارت جهاد كشاورزی،پایان  1391حسینی تقی ) .9

 نامه كارشناسی ارشد ،رشته برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران.

 ینامه كارشناس یانپا ی،خراسان شمال یها ركنان زندانبا عملکرد كا یسازرابطه توانمند یبررس، (1390اكبر ) یعل ی،خداشاه .10

 .دبجنور واحد ی،، دانشگاه آزاد اسالم یآموزش یریتارشد رشته مد

های دولتی بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر عملکرد ذی حسابان دستگاه( ،1394دانشفرد كرم اهلل ، صفری پروانه ) .11

 .194-173 :( 35)4، 9 ،وریهمدیریت بهر، مجله استان آذربایجان غربی

ی،مجله آموزش عالدر كاركنان  یدانش با عملکرد شغل تیریمد یندهایتآثیر فرآ یبررس ( ،1394 )درانی كمال ، ادیبان هاشم  .12

 .25-1 (: 4 )1مطالعات دانش شناسی ،

مند سازی كاركنان، ، نقش غنی سازی شغل و ابعاد آن در توان( 1393) اصحروخنده ن ، محمودی عمر مید ،رخشانی اد .13

 .كنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، كشور لهستان

طراحی الگوی توانمندسازی كاركنان بانک سپه براساس یادگیری  (،139۸دمیرچی مرضیه،حسینی رسول واوالدیان معصومه ) .14

 .25-1(:20) 6.فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی .سازمانی

نامه پایان،بررسی و تبیین عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی شركت عملیات اكتشاف نفت ( ،13۸4نی س )رضی .15

 .دانشگاه شهید بهشتی ،كارشناسی ارشد

ادراك  یسازمان یتحما یردر تاث یرفتار شهروند سازمان یانجینقش م، (1392)یده حم یعباس رسول، یرج، صریحیا یسلطان .16

 .229-209(،70)23)بهبود و تحول(. یریت.مطالعات مدیبر عملکرد شغل یروانشناخت یازشده و توانمندس

و خدمتگزار در  ینتحول آفر یرهبر ینقش سبک ها یسهمقا ،(1397)ید مج یمیكر ی،زاده محمد عل یجواد،هرمز طباخی .17

 .255-229(،2۸)12.یداریشن و یدارید یمركز مازندران.فصلنامه رسانه ها یمایسازمان صدا و س كاركنان یتوانمندساز

 یو سطح عملکرد در سازمان مل یتوانمندساز نیتآثیر ب یبررس (،1395عبدالمنافی سعید ، غفاری نرگس، حسن زاده نسیم) .1۸

 .250 - 239( : 1)2،فصلنامه مدیریت و حسابداری ، استاندارد
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بر عملکرد  یشغل ینگرش ها یرشش مدل تاث یلفراتحل یسهمقا(، 1392) یما س، جنتیان  حسنم، گلپرور  میدرضا حعریضی  .19

(: 17)5، مشاوره شغلی و سازمانی  ، یخود اثربخش ینقش واسطه ا ی،نفت یو پخش فرآورده ها یششركت پاال 13كاركنان در 

51-74. 

 یدر كاركنان شهردار یدانش با عملکرد سازمان یریتمد ینبطه برا ی، بررس(1396ی)مرتض ی،؛ اصغر یمرتض عسگرانی، .20

 .13-24 (: 4)3، ماهنامه شباك،  4منطقه 

مدیریت مشاركتی بر عملکرد آموزشی و پاسخگویی معلمان تربیت رابطه ،( 1394) حسن شیرمحمدزاده م ، عادل فتح اله نژاد .21

 .انشگاه شهید مدنی آذربایجانبدنی، همایش ملی علوم كاربردی ورزش و تندرستی، تبریز، د

مركز ،بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شركت بهره برداری و توزیع آب گلستان  ( ،13۸5) ح قنبری .22

 پایان نامه كارشناسی ارشد.  ،آموزش مدیریت دولتی استان گلستان 

مستقر در شهرك  یاندانش بن یاركنان شركت هابر عملکرد ك یسازمان یتهو یرتأث ،(1397) محمود یتی،رفیعیگ یكاظم .23

 .32-2۸(،56)14.یاصفهان.فصلنامه رشد فناور یقاتیو تحق یعلم

 .299( ،توانمند سازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسالم ،ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،صص 1393مهرابی امیر حمزه ) .24

ی بر افزایش عملکرد كاركنان دانشگاه پیام نور استان گلستان، پایان نقش روش های توانمندساز ( ،13۸۸مهرانگیز اسماعیل ) .25

 نامه كارشناسی ارشد.

تآثیر توانمندسازی كاركنان با عملکرد شغلی و بهره وری  (،1394زهرا )، سرچهانی عباس، قلتاش فخرالسادات نصیری ولیک  .26

 .90-63( 2)4. وهشی مدیریت بر آموزش سازمانهادوفصلنامه علمی پژ ،نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان فارس

(، تحلیل اثر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی با نقش  1396یالد )م، وفاداریقلی؛ عل یدس،روشن  ؛ ،الهام یچشمه علنوروزی  .27

 .119-95 (:13)4فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت میانجی مدیریت دانش ،

. 
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