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بررسي تأثير توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني
(مطالعه موردي :کارکنان دانشگاه خوارزمي)
نعمت آزادي 1ـ مجتبي معظمي 2ـ سيد محمود هاشمي
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تاريخ دريافت 1399/12/10 :تاريخ پذيرش1400/2/5 :

چكيده
حضور در محيطهاي به شدت رقابتي ،مديران را ملزم به توانمند نمودن مهمترين منبع رقابتي خود يعني
منابع انساني مينمايد .پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي
سازماني کارکنان دانشگاه خوارزمي به روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام شده است .جامعه آماري
پژوهش کليه کارکنان دانشگاه خوارزمي تهران به تعداد  800نفر بود ،که تعداد  261نفر به روش تصادفي
ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل پرسشنامههاي استاندارد توانمندسازي
روانشناختي کارکنان وتن و کمرون ( )1998و اثربخشي سازماني پارسونز بود .روايي پرسشنامه با استفاده از
روش محتواي و پايايي پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تاييد قرار گرفت .براي تجزيه
وتحليل دادهها از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (آزمونهاي همبسگي پيرسون
و رگرسيون تک متغيره) استفاده شد .بررسي نتايج نشان داد که توانمندسازي روانشناختي کارکنان و
مولفههاي آن (احساس شايستگي ،احساس معني داري ،احساس مؤثر بودن ،احساس خودمختاري و احساس
داشتن اعتماد) بر اثربخشي سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد.
کليد واژهها :توانمندسازي ،روانشناختي کارکنان ،اثربخشي سازماني ،کارکنان ،دانشگاه خوارزمي

 1کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
 2استاديار ،گروه مديريت آموزش عالي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول).
m_Moazamiii@yahoo.con

 3استاديار ،گروه مديريت بازرگاني ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ايران.
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مقدمه

سازماني عبارت از ميزاني که يک سازمان با استفاده از

عملکرد مطلوب هر سازمان وابسته به منابع انساني

منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون

آن است و سازمانها براي حفظ بقاء و پيشرفت خود

فرسوده کردن غير ضروري اعضا و جامعه خود،
5

به بهبود مستمر عملکرد خود نياز دارند و منابع انساني،

اهدافش را برآورده ميکند (کانتر  .) 2020 ،اين عنصر

سرمايههاي بنيادي سازمانها ،منشاء هر گونه تحول و

به ويژه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

نوآوري تلقي ميشوند (لورمن و کونيگ2016 ،1؛

مصداق روشن تري دارد؛ زيرا کارکنان دانشگاه از

مکنون و دملش .)2014 ،2از طرفي اثربخشي و

عوامل مهم کيفيت و رشد دانشگاهي به شمار ميروند

هر سازمان به افرادي بستگي دارد که آن سازمان را

(بروئر و بروئر.)2010 ،6
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تشکيل داده و در آن انجام وظيفه ميکنند (االنيان و

به عبارت ديگر يکي از طرفي از عوامل مهم بقا و

اوجو .)2008 ،3به عبارت ديگر سازمانها با هر

حيات سازمانها ،کيفيت توانمندي نيروي انساني است.

مأموريتي که دارند ،بايد بيشترين سرمايه ،وقت و برنامه

در واقع اهميت منابع انساني به مراتب از فناوريهاي

خويش را به توسعه منابع انساني 4اختصاص دهند ،به

جديد ،منابع مالي و مادي بيشتر است (بروجردي،7

گونهاي که تمامي کارکنان ،در ابعاد مختلف آمادگي

 .)197 :2013نقش نيروي انساني كارآمد ،توانا و دانا در

ايجاد ،پرورش و کاربردي کردن بهرهوري فردي،

تحقق اهداف سازماني امري غيرقابل انكار ميباشد.

گروهي و سازماني را دارا باشند .بنابراين کاميابي هر

منبع انساني به عنوان مهم ترين ،گران ترين و با ارزش

سازمان به اهداف خويش به آميزهاي اثربخش از منابع

ترين سرمايه يك سازمان محسوب ميشود .نيروي

انساني و مادي بستگي دارد .در اين ميان نيروي انساني

انساني توانمند ،سازمان توانمند را به وجود ميآورد.

به عنوان بزرگترين و مهمترين سرمايه و دارايي

سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروههاي

سازمان در دو دهه اخير مورد توجه فراواني قرار گرفته

مختلف ،در انجام فعاليتها با يكديگر همكاري

است (احمد آبادي ،کرمي و آهنچيان .)1393 ،بدين

ميكنند .توانمندسازي منابع انساني ،به عنوان يک

منظور در راستاي تضمين کيفيت سازمانها در چند

رويکرد نوين انگيزش دروني شغل ،8به معني آزاد

دهه گذشته جنبشهاي پرتحرک و پويايي در قلمرو

کردن نيروهاي دروني کارکنان و فراهم کردن بسترها،

مديريت آموزشي پديد آمده که هر يک به سهم خود،

و به وجود آوردن فرصتها براي شکوفايي استعدادها،

نقش بسزايي را در دانش مديريت ايفاء نمودهاند .يکي

تواناييها و شايستگيهاي افراد ميباشد (قرباني زاده و

از اين جنبشها ،جنبش اثربخشي سازماني ميباشد که

خالقي نيا.)1388:86 ،

هدف اصلي تمام سازمانها ارتقا اثربخشي و کارايي

از طرفي يکي از عوامل تأثير گذار بر اثر بخشي

است .امروزه توجه به کيفيت فعاليتها باعث تقدم

سازماني ،توانمندسازي روانشناختي کارکنان ميباشد.

اثربخشي و کارايي گشته است .براي اينکه سازماني

توانمندسازي روانشناختي ،مفهومي جديد است که هم

بتواند به بقا خود ادامه دهد بايد کارهاي مفيدي را

اکنون نظر بسياري از انديشمندان مديريت را به خود

انجام دهد (صيادي ،محمدي ،صوفي رضايي ،فتاح

جلب کرده است .اين مفهوم که چند بعدي است بر

پور .)1397 ،اثربخشي بر اساس درجه کسب هدف

حسب ادراکات و باورهاي کارکنان نسبت به نقش

تعريف شده است .يک سازمان زماني اثربخش بوده که

خودشان در شغل و سازمان آنها تعريف شده است
9

نتايج قابل مشاهده فعاليتهاي آن با اهداف سازماني

(پترز  .)2016 ،به عبارت ديگر توانمندسازي منابع

برابر بوده يا از آن بيشتر باشد .در واقع اثربخشي

انساني يک نگرش مدرن از انگيزش درون شغلي است
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که به معني آزاد کردن نيروهاي دروني کارکنان بوده و

پژوهشهايي مجزايي انجام شده است که در زير به

شرايط و فرصتهايي را براي شکوفايي استعدادها،

آنها اشاره شده است:

تواناييها و شايستگي کارکنان فراهم ميکند .به عالوه

ميريوسفي وهمکـاران ( )1399تحقيقـي بـا عنـوان

توانمندسازي نگرش مثبتي در کارکنان ،نسبت به شغل

تأثير توانمندسازي روانشناختي بر نوآوري سـازماني بـا

و سازمانشان ايجاد ميکند (يعقوبي.)1603 :2011 ،10

نقش ميانجي انتقال دانش در کارکنـان انجـام داده انـد.

توانمندسازي کارکنان ،سازمانها را قادر ميسازد تا هر

يافتهها نشان داد که رابطـه توانمندسـازي روانشـناختي

چه بيشتر انعطاف پذير و پاسخگو باشند و همچنين

کارکنان و نـوآوري سـازماني آنـان مثبـت و معنـي دار

ميتواند منجربه بهبود عملکرد فردي و سازماني گردد.

است و توانمندسـازي روانشـناختي بـه واسـطه انتقـال

در همين راستا ميتوان عنوان کرد که توانمندسازي

دانش نتيجه مثبتي در بروز و افزايش رفتارهاي نوآورانه

کارکنان ،امري حياتي براي بهبود ،توسعه و اثربخشي

درکارکنان دارد .صمدي ميارکالئي و همکاران ()1399

سازماني است و تأثير زيادي بر آن دارد (بايرد،11

تحقيقي با عنـوان توانمندسـازي روانشـناختي ابـزاري

.)574 :2010

جهت کنترل پرسهزني اينترنتي انجام داده اند .يافته هاي

احساس شايستگي ،احساس مؤثر بودن ،احساس

روانشــناختي و پرســهزنــي اينترنتــي رابطــه منفــي

خودمختاري ،احساس داشتن اعتماد ،احساس معني دار

معنيداري وجود دارد .فهيمي نژاد و همکـاران ()1398

بودن ميباشد .احساس شايستگي به درجه مهارت افراد

تحقيقي با عنوان پيشبينـي تعـالي سـازماني در وزارت

در انجام وظايف مهم اشاره دارد .احساس مؤثر بودن

ورزش و جوانان از طريـق توانمندسـازي سـاختاري و

درجه اي است که فرد ميتواند بر نتايج و پيامدهاي

روانشناختي کارکنـان انجـام داده انـد .نتـايج پـژوهش

راهبردي ،اداري و عملياتي شغلي اثر بگذارد .احساس

حـــاکي از اثربخشـــي توانمندســـازي ســـاختاري و

خودمختاري يا داشتن حق انتخاب به معني آزادي عمل

روانشناختي کارکنان بر تعالي سـازماني وزارت ورزش

و استقالل کارکنان در تعيين فعاليتهاي الزم براي

و جوانان بود .پايـدار و همکـاران ( )1398تحقيقـي بـا

انجام وظايف شغلي خود و زيردستان است .افراد

عنــوان مــديريت دانــش و توانمندســازي کارکنــان در

توانمند احساس ميکنند که با آنان منصفانه رفتار

اثربخشي سازماني ناجا انجام داده اند .نتـايج نشـان داد

خواهد شد .آنها اطمينان دارند که نتيجه ي نهايي

که بين مديريت دانش با اثربخشي کارکنان سازمان ناجا

کارهايشان ،نه آسيب و زيان ،بلکه عدالت خواهد بود.

رابطه مستقيم وجود دارد.

به بيان ديگر ،اين اعتماد به معني داشتن احساس امنيت

خالق خواه و همکاران ( )1397تحقيقـي بـا عنـوان

شخصي است (اسيا چو و گکورزيس.)2018 ،12

رابطــه توانمندســازي روانشــناختي کارکنــان و اشــتياق

توانمندسازي روانشناختي کارکنان ،بر بهبود ،توسعه و

شــغلي در پــيش بينــي کــارآفريني از ديــدگاه کارکنــان

اثربخشي سازماني تأثير زيادي دارد .امروزه

دانشگاه علوم پزشـکي شـهيد بهشـتي انجـام داده انـد.

توانمندسازي به عنوان يکي از ابزارهاي سودمند

يافتهها نشان داد که بين توانمندسازي کارکنان و اشتياق

ارتقاي کيفي منابع انساني و افزايش اثربخشي سازماني

شغلي و ابعاد آنها با کارآفريني رابطه مثبـت و معنـادار

به شمار ميرود (ليو ،ليو ،يانگ و وو .)2019 ،13در

وجــود دارد .قدس ـي و همکــاران ( )1396تحقيق ـي بــا

خصوص توانمندسازي روانشناختي و اثربخشي

عنــوان بررســي تــاثير اقــدامات مــديريت دانــش بــر
توانمندسازي روانشناختي منابع انساني با نقش تعـديل
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توانمندسازي روانشناختي شامل ابعادي چون:

ايــن پـــژوهش نشــان داد کـــه بــين توانمندســـازي
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گر متغيرهاي جمعيت شناسي در شرکت نفـت منـاطق

شده و نقش هـر دو در ارتبـا بـين  HRMو عملکـرد

مرکزي ايران انجام داده اند .نتايج نشان داد که اقدامات

تعريف شده است .توانمندسازي سازماني به طور مثبت

مديريت دانـش بـر توانمندسـازي روانشـناختي منـابع

با توانمندسازي رواني ،رضـايت شـغلي و تعهـد مـؤثر

انساني ومولفههاي آن اثرگذار است .رضـائي کليـدبري

مرتبط شده است .هم چنين به اين نتيجـه رسـيديم کـه

وهمکاران ( )1392تحقيق با عنوان نقش توانمندسـازي

توانمندسازي رواني و تعهد مؤثر ،تـأثير توانمندسـازي

روانشـناختي در ارتقـاي تعهـد سـازماني بـا توجـه بــه

سازماني بر رفتار مشتري گرا را تعديل مـيکنـد .اوو و
14
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تحصيالت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي رشت انجـام

همکاران ( )2014تحقيقي تحت عنوان تحليـل مسـير

داده اند .نتايج تحقيق نشـان داد کـه بـين توانمنسـازي

توانمندسازي و اثربخشي شغلي ميان پرسـتاران شـاغل

روانشناختي و تعهد سازماني کارکنان در دانشگاه علـوم

انجام داده اند .نتايج تحقيق نشان داد که توانمندسازي،

پزشکي رشت رابطه معناداري وجـود دارد .احمـدي و

رهبري تحول آفرين ،ويژگي هاي شغلي تأثير مستقيم و

همکاران ( )1392تحقيقي تحت عنوان رابطـه سـاختار

مثبت روي اثربخشي کاري دارند .زگالت و همکاران
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سازماني با اثربخشي سازماني و توانمندسـازي در بـين

( )2014تحقيقي تحت عنوان درک تأثير توانمندسـازي

کارکنان آمـوزش و پـرورش نـواحي شهرسـتان شـيراز

کارکنان روي رفتار مشتري گرايي انجام داده اند .نتـايج

انجام داده اند .نتايج تجزيه و تحليل نشان داد کـه بـين

تحقيق نشان داد که هر دو بعـد توانمندسـازي تـأثيري

ساختار سازماني و ابعاد آن با اثربخشي سـازمان رابطـه

معنـــاداري روي رفتـــار مشـــترگرايي کارکنـــان دارد.

معنــي داري وجـــود دارد .هـــم چنــين بــين ابعـــاد

توانمندســازي روان شــناختي تــأثير قــوي تــري از

توانمندسازي با اثربخشي رابطه معني داري وجود دارد.

توانمندســازي ســاختاري روي رفتــار مشــتري گرايــي

همچنين لي و همکاران ( )2019تحقيقي بـا عنـوان

کارکنان دارد .غفاري وهمکـاران )2014( 16تحقيقـي را

تــأثير رفتارهــاي توانمندســازي رهبــر و توانمندســازي

با عنوان بررسي ارتبا بين توانمندسـازي روانشـناختي

روانشناختي کارکنان بر رضايت مشتري انجام داده انـد.

و يادگيري سازماني ميان کارکنـان سـازمان آمـوزش و

نتايج مدل سازي معادله ساختاري نشان داد که  LEBبر

پرورش شهر کرج انجام داده اند .نتـايج تحقيـق نشـان

 PEاثر ميگذارد ،و به نوبه خود بر رضايت کارکنان نيز

داد کــه بــين عوامــل توانمنــد ســازي روانشــناختي،

اثرگذار اسـت و در نتيجـه تعهـد سـازماني کارکنـان و

شايستگي ،خود تعييني و معني داري بيشترين قدرت را

رضايت مشتري را باال ميبرد .ارزش -اگرچه پـژوهش

براي پيش بيني ظرفيت يادگيري سازماني دارد .دهقاني

مهمان نوازي اخيـر اهميـت توانمندسـازي کارکنـان و

و همکــــاران )2014( 17تحقيقـــي تحــــت عنــــوان

رهبر را نشان ميدهـد ،امـا تعـداد انـدکي از مطالعـات

توانمندسازي کارکنان ،رفتارهـاي کـارآفريني و کـارايي

روي رفتارهــاي توانمندســازي رهبــر و تــاثير آن بــر

سازماني در وزارت آمـوزش و پـرورش ايرانـي انجـام

تعهدات سازماني متمرکز شـده انـد .روتـا و همکـاران

داده اند .نتايج تحقيق نشان داد که ارتبا مثبت و معني

( )2018تحقيقـي بــا عنــوان توانمندســازي ســازماني و

داري ب ـين ابعــاد توانمنــد ســازي و رفتــار کــارآفريني

رواني (روان شناختي) در ارتبـا بـين مـديريت منـابع

سازماني کارکنان با کارايي سازماني وجود دارد .چيانگ

انساني و عملکرد انجام داده اند .نتايج -نشـان داد بـين

وهسيح )2012( 18تحقيقي تحت عنوان تـأثير حمايـت

توانمندســازي ســازماني بــه عنــوان مجموعــه اي از

ســازماني ادراک شــده و توانمندســازي روان شــناختي

فعالي ـتهــاي  HRMو توانمندســازي روان ـي (روان-

روي عملکرد شغلي :اثرات ميـانجي رفتـار شـهروندي

شناختي) به عنوان يک نگـرش کـاري ،تمـايزاتي قائـل

ســازماني انجــام داده انــد .نتــايج تحقيــق نشــان داد
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روي عملکرد شغلي به طور مثبت تأثير ميگذارد .رفتار

اثربخشي سازماني را چگونه دنبال ميکنند؟ دانشگاه

سازماني به عنوان نقش ميانجي بين حمايـت سـازماني

خوارزمي يکي از سازمانهاي مهم و تأثيرگذار در

ادراک شـــده و عملکـــرد شـــغلي همچنـــين بـــين

جامعه بوده و هدف آن مانند بقيه سازمان ها ،ايجاد

توانمندســازي روانشــناختي و عملکــرد شــغلي عمــل

اثربخشي است .از جمله عوامل ايجاد اثربخشي در

ميکند .ميرسون و دوتتينک )2012( 19تحقيقـي تحـت

سازمان ها ،نيروهاي شاغل در آن هستند .در دانشگاه

عنوان تأثير توانمندسازي روي عملکرد کارکنـان انجـام

خوارزمي نيز به مثابه همه سازمان ها ،نيروهاي انساني،

داده اند .نتايج تحقيق نشان داد که تفـاوت مهمـي بـين

سرمايههايي پر اهميت تلقي ميشوند که مديران

عملکرد کارکنان قبل از اجراي توانمندسـازي و بعـد از

بايستي براي ارتقاي توانمنديها و کاراييهاي آنان،

آن وجود دارد .بعد از اجراي توانمندسازي ،تأکيد روي

سرمايه گذاريهاي الزم را انجام بدهند .يکي از مسائل

عامل هايي مثل تفويض اختيار ،پيـاده سـازي مـديريت

چالشي که سازمانها در ايران ،از جمله دانشگاه

مشارکتي و تشويق و دادن پاداش باعث بهبود عملکـرد

خوارزمي با آن روبه رو هستند ،مسئله توانمندسازي

کارکنان شده بود .رضايي ديزگاه و همکاران)2011( 20

کارکنان است .عدم توجه به مسئله توانمندسازي

تحقيقي تحت عنوان توانمندسازي کارکنان و اثربخشي

کارکنان ،ضررهاي هنگفتي را به سازمان تحميل

سازماني در سازمان اجرايي انجام داده اند .نتايج تحقيق

ميکند .لذا شکي نيست که بايد با انجام تحقيقات

همچنين نشان داد که ارتبا مسـتقيم و معنـاداري بـين

گسترده در اين رابطه ،در جهت افزايش احساس

ابعاد توانمندسازي کارکنان (يعنـي اعتمـاد ،شايسـتگي،

توانمندي کارکنان و در نتيجه آن ،بهبود اثربخشي

مؤثر بودن ،خود مختـاري ،معنـي داري) بـا اثربخشـي

سازمان ،کوششهايي صورت گيرد .بنابراين سؤال

سازماني وجود دارد يعني با افـزايش هـر يـک از ايـن

اساسي که در اين تحقيق مطرح ميشود اين است که

متغيرها ،اثربخشي سازماني افزايش خواهد يافت .جو و

توانمندسازي روانشناختي کارکنان چه تأثيري بر

شـــيم  )2010( 21در پـــژوهش خـــود بـــا موضـــوع

اثربخشي سازماني دانشگاه خوارزمي دارد؟

«توانمندسازي روانشناختي و تعهد سـازماني» بـر روي
كاركنان بخش دولتي در كشور كره جنوبي ،با اشاره بـه

روش شناسي پژوهش

اين مطلب كه رقابتهاي جهاني و پيشرفتهاي سـريع

اين پژوهش از نظر هدف کاربردي است .کاربرد

فناوري ،شغلهاي پيچيده و طاقت فرسايي بوجود آورده

اين تحقيق به طور خاص براي کارکنان دانشگاه

است ،سـازمانهارا نيازمنـد توانمندسـازي روانشـناختي

خوارزمي جهت آگاهي از تأثير توانمندسازي

كاركنان خود دانستند .اينان همچنين تأثير مثبت توانمند

روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني و کاربرد آن

سازي روانشناختي و فرهنگ يادگيرنده سـازماني رابـر

به طور عام براي سازمانهاي مشابه با سازمان مورد

تعهد سازماني مورد تاكيد قرار دادند.

بررسي و مطالعه ميباشد .از لحاظ نحوه گردآوري
22

بنابراين ميتوان گفت که همه صاحب نظران

اطالعات اين پژوهش از نوع توصيفي است .از آن

مديريت بر اين عقيده اند که توانايي کارکنان در پيشبرد

جايي که هدف از انجام اين تحقيق بررسي تأثير

سازمان به سوي اهداف تعيين شده خود نقش بسزايي

توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي

دارد ،اما آنچه ذهن محقق را به خود مشغول ساخته

سازماني ميباشد ،يک تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي

اين است که دانشگاه خوارزمي به منظور توانمندسازي

است.

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

توانمندسازي روانشناختي و رفتار شـهروندي سـازماني

کارکنان خود ،چه تمهيداتي را فراهم کرده اند و

 / 26نعمت آزادي ـ مجتبي معظمي ـ سيد محمود هاشمي

جامعه آماري ايـن تحقيـق کليـه کارکنـان دانشـگاه

ضريب پايايي محاسبه شده توسط (صرافپور) در سال

خوارزمي تهران بـه تعـداد  800نفـر مـيباشـند .دليـل

 1390از طريق آلفاي کرونباخ براي هر يک از ابعاد بين

انتخاب سازمان مورد مطالعه ،اين است که محقق ،خود

( )0/72تا ( )0/82گزارش شده است و آلفاي کل

در آن سازمان مشغول به کار بـوده و از ايـن روطبيعتـا

پرسشنامه ( )0/88گزارش شده است.

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

دسترسي راحت تري به جامعه آماري وجـود داشـت و

پرسشنامه اثربخشي سازماني پارسونز :اين

در وقت نيز صرفه جويي خواهد شد .همچنـين محقـق

پرسشنامه بر اساس مدل کارکردهاي چهار گانه

با قدرت عمل بيشـتر و محـدوديت کمتـر بـه اجـراي

ضرورت نظام اجتماعي پارسونز ( )AGILطراحي شده

پرسشنامه پـژوهش مـيپـردازد .در ايـن تحقيـق بـراي

است و مؤلفههاي  )1نوآوري=انطباق ( 7گويه)

انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گرديـده

 )2تعهد سازماني=کسب هدف ( 7گويه)  )3رضايت

است و تعداد  261نفر به طور تصادفي ساده به عنـوان

شغلي=يگانگي ( 7گويه)  )4سالمت سازماني

حجم نمونه انتخاب شدند .در اين نوع نمونه گيري هر

(روحيه)=حفظ الگوها ( 7گويه) را در قالب  28سؤال

يک از اعضـاي جامعـه تعريـف شـده شـانس برابـر و

مورد ارزيابي و سنجش قرار ميدهد .ضريب پايايي

مستقلي براي قرار گرفتن در نمونه دارند.

محاسبه شده توسط حاجعلي ( )1388از طريق آلفاي
کرونباخ براي هر يک از ابعاد بين ( )0/94تا ()0/95

=261

گزارش شده است و آلفاي کل پرسشنامه ()0/95
0. 06

=E

800

=N

0. 5

=P

براي اطمينان از روايي پرسشنامههاي استاندارد تحقيق

0. 5

=q

1. 96

=Z

(توانمندسازي روانشناختي کارکنان وتن و کمرون

=Eدقت برآورد (حداکثر خطاي مورد قبول)
=Nجامعه آماري
=Pاحتمال موفقيت
=qاحتمال شکست
=Zدرصد خطاي معيار

گزارش شده است.

( )1998و اثربخشي سازماني پارسونز) ،اين
پرسشنامهها در اختيار استاد راهنما و مشاور قرار
جدول :1آلفاي کرونباخ پرسشنامههاي پژوهش
متغير

ابزار مورد استفاده براي جمع آوري اطالعات شامل
پرسشنامههاي توانمندسازي روانشناختي کارکنان وتن
و کمرون ( )1998و اثربخشي سازماني پارسونز
ميباشد.
پرسشنامه توانمند سازي روانشناختي کارکنان وتن و

توانمندسازي
روانشناختي
کارکنان

کرون ( :)1998اين پرسشنامه  18سؤالي با استفاده از
مقياس توانمندي وتن و کمرون ( )1998طراحي شده

سازماني

است .با اين پرسشنامه ،پنج بعد احساس شايستگي
بودن ( 3گويه) ،احساس خودمختاري (3گويه) و
احساس داشتن اعتماد (4گويه) سنجيده ميشود.

احساس شايستگي
احساس معني داري
احساس مؤثر بودن
احساس خودمختاري
احساس داشتن اعتماد

کل پرسشنامه

0/79
0/765
0/79
0/776
0/797
0/875

کل پرسشنامه
اثربخشي

(4گويه) ،احساس معني داري (4گويه) ،احساس مؤثر

ابعاد

آلفاي کرونباخ

نوآوري= انطباق
تعهد سازماني= کسب هدف
رضايت شغلي= يگانگي
سالمت سازماني
(روحيه)=حفظ الگوها

0/73
0/72
0/734
0/73
0/895

گرفــت کــه در نهايـت بــا بررسـي ايـن افــراد ،روايــي
پرسشـنامههــا بــه روش روايـي محتــوايي مــورد تأييـد
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قرارگرفت .همچنين براي محاسبه پايايي پرسشـنامه هـا

چندگانه استفاده شده است .براي آزمـون فرضـيه هـاي

از ضريب آلفـاي کرونبـاخ 23کـه بـراي سـؤاالت چنـد

پژوهش در ابتدا به بررسي نرمال بودن متغيرها پرداخته

مقياسي کاربرد دارد استفاده شده است.

شد.

همانطور که در جدول  1مشاهده مـيشـود تمـامي

با توجه به اين که سطح معنيداري آزمون

متغيرهاي تحقيق مـورد اسـتفاده داراي ضـريب آلفـاي

کولموگروف -اسميرنوف در جدول فوق که براي

کرونباخ باالتر از  0/7ميباشند .الزم به ذکـر اسـت کـه

متغيرهاي پژوهش ،بيشتر از  0/05است ،نتيجه ميشود

ميزان استاندارد اين ضريب بايد بين  0/7تـا  1باشـد و

که توزيع متغيرهاي فوق ذکر تفاوت معناداري با توزيع

هر چه اين ميزان به يک نزديک تر باشد ،نشـان دهنـده

نرمال نداشته است .بنابراين نتيجه ميگيريم که توزيع

پايا بودن پرسشنامههاي پژوهش ميباشد.

متغيرهاي تحقيق نرمال بوده است.

يافتههاي پژوهش
براي تجزيـه و تحليـل اطالعـات بدسـت آمـده از
پرسشنامه از آمار توصيفي (جداول فراواني و آمارههاي
 30سال 57/5 ،درصد بين  30تا  40سال 22/6 ،درصد
بين  40تا  50سال و  3/8درصد بيش از  50سـال سـن
دارند 23/4 .درصد از پاسخ دهندگان داراي تحصيالت
فــوق دي ـپلم 51/7 ،درصــد کارشناس ـي 22/6 ،درصــد
کارشناســي ارشــد و  10/00درصــد دکتــرا و بــاالتر
مــيباشــند 22/6 .درصــد را بــانوان و  77/4درصــد را
مــردان تشــکيل داده انــد .در نهايــت  8/00درصــد از
پرسنل داراي سابقه کـاري زيـر  5سـال 33/7 ،درصـد
داراي سابقه کاري  5تـا  10سـال 48/3 ،درصـد داراي
سابقه کاري  10تا  20سـال و  10/00درصـد بـاالتر از
 20سال ميباشند .در بخش آمار استنباطي براي بررسي
نرمـــال بـــودن متغيرهـــاي تحقيــق از آزمـــونهـــاي
کولموگروف – اسـميرنوف و بـراي بررسـي فرضـيات
پژوهش از آزمون رگرسيون تـک متغيـره و رگرسـيون

اثربخشي سازماني تأثير معناداري دارد.
مقدار  Fمشاهده شده برابر  59/154ميباشد
بنابراين فرضيه اصلي تحقيق در سطح معناداري 0/000
با احتمال  99درصد تائيد ميگردد .بنابراين با توجه به
اينکه ميزان  P-valueپايينتر از  0/05ميباشد ،لذا
رابطه بين دو متغير مورد تاييد قرار ميگيرد .يعني
توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي
سازماني موثر است .ضريب بتا معادل  0/431نشان
ميدهد که با افزايش توانمندسازي روانشناختي
کارکنان ،اثربخشي سازماني نيز افزايش مييابد.
فرضيه فرعي اول :احساس شايستگي بر اثربخشي
سازماني تأثير معناداري دارد.
مقدار  Fمشاهده شده برابر  45/271ميباشد و فرضيه
تحقيق در سطح معناداري  0/000با احتمال  99درصد
تائيد ميگردد .بنابراين با توجه به اينکه ميزان

جدول  :2تحليل رگرسيون توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني
مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

59/154

0/001

0/431

0/186

رگرسيون توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني

جدول  :3تحليل رگرسيون احساس شايستگي بر اثربخشي سازماني
رگرسيون احساس شايستگي بر اثربخشي سازماني

مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

45/271

0/001

0/386

0/149
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توصيفي) استفاده شد 16/1 .درصد از پاسخگويان زيـر

فرضيه اصلي :توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر
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جدول  :4تحليل رگرسيون احساس اعتماد کارکنان بر اثربخشي سازماني
مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

33/01

0/001

0/336

0/113

رگرسيون احساس شايستگي بر اثربخشي سازماني

 P-valueپايينتر از  0/05ميباشد ،لذا رابطه بين دو

فرضيه فرعي سوم :احساس مؤثر بودن بر اثربخشي

متغير مورد تاييد قرار ميگيرد .يعني احساس شايستگي

سازماني تأثير معناداري دارد.

بر اثربخشي سازماني موثر است .ضريب بتا معادل

مقدار  Fمشاهده شده برابر  20/268ميباشد و

 0/386نشان ميدهد که با افزايش احساس شايستگي،

سوال تحقيق در سطح معناداري  0/000با احتمال 99

اثربخشي سازماني نيز افزايش مييابد .يافتهها بيانگر آن

درصد تائيد ميگردد .بنابراين با توجه به اينکه ميزان

است که  14/9درصد از واريانس متغير وابسته

 P-valueپايينتر از  0/05ميباشد ،لذا رابطه بين دو

(اثربخشي سازماني) توسط متغير مستقل (احساس

متغير مورد تاييد قرار ميگيرد .يعني احساس مؤثر

شايستگي) تبيين ميشود( .جدول )3

بودن بر اثربخشي سازماني موثر است .ضريب بتا
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فرضيه فرعي دوم :احساس اعتماد کارکنان بر اثربخشي
سازماني تأثير معناداري دارد.
مقدار  fمشاهده شده برابر  33/01مي باشد و سوال
تحقيق در سطح معناداري  0/000با احتمال  99درصد
تاييد مي گردد.بنابراين با توجه به اينکه ميزان

p-value

معادل  0/269نشان ميدهد که با افزايش احساس مؤثر
بودن ،اثربخشي سازماني نيز افزايش مييابد .يافتهها
بيانگر آن است که  7/3درصد از واريانس متغير وابسته
(اثربخشي سازماني) توسط متغير مستقل (احساس مؤثر
بودن) تبيين ميشود( .جدول )5

پايين تر از  0/05مي باشد لذا رابطه بين دو متغير مورد

فرضيه فرعي چهارم :احساس خودمختاري بر اثربخشي

تاييد قرار مي گيرد.يعني احساس اعتماد کارکنان بر

سازماني تأثير معناداري دارد.

اثربخشي سازماني موثر است.ضريب بتا معادل 0/336

مقدار  Fمشاهده شده برابر  28/711ميباشد و

نشان مي دهد که با افزايش احساس اعتماد کارکنان

سوال تحقيق در سطح معناداري  0/000با احتمال 99

اثربخشي سازماني نيز افزايش مي يابد.يافته ها بيانگر

درصد تائيد ميگردد .بنابراين با توجه به اينکه ميزان

آنست که  11/3درصد از واريانس متغير وابسته

 P-valueپايينتر از  0/05ميباشد ،لذا رابطه بين دو

(اثربخشي سازماني) توسط متغير مستقل (احساس

متغير مورد تاييد قرار ميگيرد .يعني احساس

اعتماد کارکنان تبيين مي شود( .جدول )4

خودمختاري بر اثربخشي سازماني موثر است .ضريب

جدول  :5تحليل رگرسيون احساس مؤثر بودن بر اثربخشي سازماني
رگرسيون احساس مؤثر بودن بر اثربخشي سازماني

مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

20/268

0/001

0/269

0/073

جدول  :6تحليل رگرسيون احساس خودمختاري بر اثربخشي سازماني
رگرسيون احساس خودمختاري بر اثربخشي سازماني

مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

28/711

0/001

0/316

0/1
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جدول  :7تحليل رگرسيون احساس معني داري شغل کارکنان بر اثربخشي سازماني
مقدار Fمشاهده شده

p-value

Beta

R2

71/634

0/001

0/465

0/217

رگرسيون احساس معني داري شغل کارکنان بر اثربخشي سازماني

بتا معادل  0/316نشان ميدهد که با افزايش احساس

توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر اثربخشي

خودمختاري ،اثربخشي سازماني نيز افزايش مييابد.

سازماني پرداخته ميشود .با وارد کردن پنج مولفه موثر

يافتهها بيانگر آن است که  10/00درصد از واريانس

در اثربخشي سازماني در مدل رگرسيون چندگانه به

متغير وابسته (اثربخشي سازماني) توسط متغير مستقل

ترتيب متغيرها با درجه اهميت از کم به زياد نسبت به

(احساس خودمختاري) تبيين ميشود( .جدول )6

اثربخشي سازماني به صورت جدول شماره  8نمايش
داده ميشود.

فرضيه فرعي پنجم :احساس معني داري شغل کارکنان

با توجه به جدول شماره  8در ستون اول مقدار
ضريب همبستگي متغيرهاي احساس شايستگي،

بر اثربخشي سازماني تأثير معناداري دارد.
سوال تحقيق در سطح معناداري  0/000با احتمال 99

اثربخشي سازماني مشاهده ميشود و در ستون دوم

درصد تائيد ميگردد .بنابراين با توجه به اينکه ميزان

ضريب تعيين ( )R Squareمدل رگرسيوني را براي اين

 P-valueپايينتر از  0/05ميباشد ،لذا رابطه بين دو

متغيرها در مدل نشان ميدهد .بدين صورت که ضريب

متغير مورد تاييد قرار ميگيرد .يعني احساس معني

تعيين متغيرهاي مستقل مدل رگرسيوني متغير احساس

داري شغل کارکنان بر اثربخشي سازماني موثر است.

شايستگي ،اعتماد ،مؤثر بودن ،خودمختاري و معني

ضريب بتا معادل  0/465نشان ميدهد که با افزايش

داري شغل  0/487است يا به عبارت ديگر 48/7

احساس معني داري شغل کارکنان ،اثربخشي سازماني

درصد از تغييرات اثربخشي سازماني ناشي از تغييرات

نيز افزايش مييابد .يافتهها بيانگر آن است که 21/7

متغيرهاي احساس شايستگي ،اعتماد ،مؤثر بودن،

درصد از واريانس متغير وابسته (اثربخشي سازماني)

خودمختاري و معني داري شغل است .جدول شماره

توسط متغير مستقل (احساس معني داري شغل

 ،9جدول آناليز واريانس است که با توجه به ورود هر

کارکنان) تبيين ميشود( .جدول )7

متغير به مدل ،يک رگرسيون جديد انجام داده است.
با توجه به ميزان  P-valueکه پايين تر از 0/05

در اين بخش با استفاده از آزمون رگرسيون

است ،بنابراين تمامي متغيرهاي مذکور تأثير معناداري

چندگانه به بررسي تاثيرگذاري همزمان مولفههاي

جدول  :8مدل رگرسيون براي متغيرهاي
مدل

ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تصحيح شده

انحراف معيار

1

0/487

0/237

0/222

0/4

جدول  :9آناليز واريانس براي کليه متغيرها
مدل

درجه آزادي

مجموع مجذورات

ميانگين مجذورات

رگرسيون

12/416

5

2/483

باقيماندهها

40/04

255

0/157

مجموع

52/456

260

آماره آزمون ()F
15/814

p-value

0/001
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مقدار  Fمشاهده شده برابر  71/634ميباشد و

اعتماد ،مؤثر بودن ،خودمختاري و معني داري شغل با
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جدول  :10ضرايب رگرسيون کليه متغيرها
متغيرهاي مستقل
مقدار ثابت
احساس شايستگي
احساس معني داري
احساس مؤثر بودن
احساس خودمختاري
احساس داشتن اعتماد

ضرايب استاندارد

ضرايب غيراستاندارد
ضريبB

انحراف معيار

Beta

2/179
0/214
0/377
0/045
0/225
0/282

0/181
0/063
0/061
0/042
0/051
0/052

----0/317
0/379
0/281
0/041
0/215

آماره آزمون ()t
2/071
6/81
9/573
5/058
0/492
4/576

p-value

0/001
0/031
0/001
0/035
0/623
0/043

بر اثربخشي سازماني دارند .پس فرض  H0که مبتني بر

شمار ميرود .توانمندسازي کارکنان ،يعني ايجاد

وجود نداشتن رابطه خطي است ،رد ميشود .آخرين

مجموعه ظرفيتهاي الزم در کارکنان براي قادر

جدول شامل ضرايب رگرسيون با توجه به وارد شدن

ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده توأم با کارايي و

هر يک از متغيرها ميباشد.

اثربخشي در سازمان و ايفاي نقش و مسؤوليتي که در
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همانطور که در جدول شماره  10مشاهده ميکنيم،

سازمان به عهده دارند .تحقق چنين امري عالوه بر

براي متغير « احساس معني داري» در معادله رگرسيون

دانش و تجربه کارکنان ،با عنصر مهمي به نام انگيزه در

مقدار  Bبدست آمده  0/379است که در سطح 0/000

کارکنان ميسر خواهد شد (هسي .)2019 ،24از سوي

معنيدار است و اين بيانگر اين مطلب است که هر

ديگر در راستاي حرکت جامعه به سوي جامعه دانايي-

واحد افزايش در «احساس معني داري» به ميزان 37/9

محور ضرورت بالندگي حرفهاي کارکنان دانشگاه و

«اثربخشي سازماني» را افزايش ميدهد .به همين

بهبود مستمر توانمنديها ضرورتي انکارناپذير است.

صورت براي متغيرهاي احساس شايستگي به ميزان

شکي نيست که اين مسائل روشهاي سنتي دانشگاه را

 31/7درصد از واريانس اثربخشي سازماني را افزايش

25

به چالش کشانده است (بوش و کولمن و وال ،

ميدهد ،متغير احساس مؤثر بودن که به ميزان 28/1

.)2016

درصد از واريانس اثربخشي سازماني را و در نهايت

اين پژوهش با هدف بررسي تأثيرتوانمندسازي

متغير احساس داشتن اعتماد که به ميزان  21/5درصد

روانشناختي بر اثربخشي کارکنان دانشگاه خوارزمي

از واريانس اثربخشي سازماني را پيشبيني ميکند .الزم

انجام شد .متغير توانمندسازي روانشناختي کارکنان با

به ذکر است که براي مولفه احساس خودمختاري با

ابعادي همچون احساس شايستگي ،احساس اعتماد،

توجه به سطح معناداري که باالتر از  0/05است،

احساس مؤثر بودن ،احساس خودمختاري ،احساس

زمانيکه به صورت همزمان به بررسي تاثير مولفههاي

معني داري و متغير اثربخشي سازماني نيز با ابعادي

توانمندسازي روانشناختي بر اثربخشي سازماني

چون نوآوري=انطباق ،تعهد سازماني=کسب هدف،

پرداخته ميشود داراي تاثير قابل توجه و بااليي نمي

رضايت شغلي= يگانگي ،سالمت سازماني (روحيه)=

باشد.

حفظ الگوها سنجيده شد.
نتيجه به دست آمده از تجزيه و تحليل دادهها

بحث و نتيجه گيري

نمايانگر وجود تاثير توانمندسازي روانشناختي کارکنان

توانمندسازي يکي از ابزارهاي سودمند ارتقاي

بر اثربخشي سازماني (فرضيه اصلي :توانمندسازي

کيفي منابع انساني و افزايش اثربخشي سازماني به

روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني) ميباشد.
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و همکاران ( ،)1399دهقاني و همکاران (،)1393

جديد و خالقيت هستند ميتوانند توانايي خود را براي

چيانگ و هسيح ( ،)2012رضايي ديزگا و همکاران

رويارويي با تغييرات شديد در محيط کاري دولتي

( ،)1390چانگ و ليو ( )2008و احمدي و همکاران

افزايش دهند .تحقيق ثابت کرد که کارکنان داراي

( )1392هم سو ميباشد .براي نمونه نتايج تحقيق

توانايي شغلي بيشتر براي انجام کار در بخش دولتي،

صمدي ميارکالئي و همکاران ( )1399نشان داد ابعاد

بهره وري کاري بيشتري از خود نشان ميدهند و در

توانمندسازي روانشناختي روابط معنادار جداگانهاي با

نهايت نتايج تحقيق احمدي و همکاران ( )1392نشان

رفتار پرسهزني اينترنتي داشتهاند .نتايج تحقيق سيد

داد که بين ساختار سازماني و ابعاد آن با اثربخشي

جليل ميريوسفي و همکاران ( )1399نشان داد رابطه

سازمان رابطه معني داري وجود دارد .هم چنين بين

توانمندسازي روانشناختي کارکنان و نوآوري سازماني

ابعاد توانمندسازي با اثربخشي رابطه معني داري وجود

آنان مثبت و معني دار است .نتايج تحقيق دهقاني و

دارد .نتايج تحقيق علي خالق خواه و همکاران ()1397

مثبت و معني

نشان داد که بين توانمندسازي کارکنان و اشتياق شغلي

داري بين ابعاد توانمند سازي و رفتار کارآفريني

و ابعاد آنها با کارآفريني رابطه مثبت و معنادار وجود

سازماني کارکنان با کارايي سازماني وجود دارد .نتايج

دارد.

همکاران ( )2014نشان داد که ارتبا

تحقيق چيانگ و هسيح ( )2012نشان داد که حمايت

همچنين نتايج هر کدام از مولفههاي توانمندسازي

سازماني ادارک شده و توانمندسازي روان شناختي

شناختي نشان داد که مولفههاي احساس شايستگي،

کارکنان تأثير مثبت روي رفتار شهروندي سازماني دارد

احساس اعتماد ،احساس مؤثر بودن ،احساس

و حمايت سازماني ادراک شده روي عملکرد شغلي

خودمختاري و احساس معني داري شغل کارکنان بر

تأثير ندارد.

اثربخشي سازماني تأثير معناداري دارد .يافتههاي اين

در تبيين اين يافته ميتوان گفت که توانمندسازي

فرضيه با پژوهشهاي دهقاني و همکاران (،)2014

روانشناختي و رفتار شهروندي سازماني روي عملکرد

چيانگ و هسيح ( ،)2012رضايي ديزگا و همکاران

شغلي به طور مثبت تأثير ميگذارد .رفتار سازماني به

( ،)2011چانگ و ليو ( ،)2008احمد موحد وهمکاران

عنوان نقش ميانجي بين حمايت سازماني ادراک شده و

( )1398و احمدي و همکاران ( )1392همسو بود.

عملکرد شغلي همچنين بين توانمندسازي روانشناختي

با توجه به يافتههاي اين پژوهش ،پيشنهاد ميشود

و عملکرد شغلي عمل ميکند .اين در حالي است که

تا مهارتهاي کارکنان دانشگاه خوارزمي در امور

نتايج تحقيق رضايي ديزگا و همکاران ( )2011نيز

مختلف از جمله مسائل مرتبط با شغل و رضايتمندي

نشان داد که ارتبا معناداري بين توانمندسازي کارکنان

کارکنان و ...با برگزاري کالسهاي آموزشي و ضمن

و اثربخشي سازمان در سازمانهاي اجرايي گيالن

خدمت و بهره گيري از اساتيد مجرب تقويت شده و

وجود دارد .همچنين نتايج پژوهش نشان داد که ارتبا

زمينه ي رشد و تعالي بيشتر آنها از اين طريق فراهم

مستقيم و معناداري بين ابعاد توانمندسازي کارکنان

شود .کارکنان با انجام اين مهم ميتوانند نقا ضعف و

(يعني اعتماد ،شايستگي ،مؤثر بودن ،خود مختاري،

قوت خود را پوشش داده و با انجام ارزيابيهاي

معني داري) با اثربخشي سازماني وجود دارد يعني با

شخصي و گروهي و مقايسه خود با ديگر کارکنان نقا

افزايش هر يک از اين متغيرها ،اثربخشي سازماني

ضعف خود را پوشش دهند .همچنين مديران از طريق

افزايش خواهد يافت .نتايج تحقيق چانگ و ليو

ارتبا بيشتر با کارکنان و توجه به روحيات ،ساليق،
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يافتههاي اين فرضيه با پژوهشهاي صمدي ميارکالئي

( )2008نشان داد که کارکنان توانمند که داراي عقايد
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مهارتها و تواناييهاي آنان ،ايجاد جو مشارکتي در

رضايي صوفي ،مرتضي ،دوستار ،محمد ،سعادت،

سازمان ،آنان را در راه توانمندسازي تشويق نمايند.

مهدي (")1391بررسي رابطه بين سالمت سازماني و

براي اينکه کارکنان به توانمندي کافي براي اثر بخش

اثربخشي در اداره کل ورزش و جوانان استان گيالن"،

نمودن سازمان برسند مديران نقش بسيار زيادي ايفا

پژوهشهاي کاربردي مديريت و علوم زيستي در

ميکنند .اگرچه ميتوان نتيجه گرفت که توانمندسازي

ورزش ،شماره .61-72 ،2

روانشناختي کارکنان بر اثربخشي سازماني تاثيرگذار

رضائي کليدبري ،حميدرضا؛ باقرسليمي ،سعيد و

است ،اما نمي توان ادعا کرد که توانمندسازي

فالحي ،شهربانو .)1392( .نقش توانمندسازي روان

روانشناختي کارکنان علت اثربخشي سازماني است .با

شناختي در ارتقاي تعهد سازماني با توجه به سطح

اين که اين محدوديت ارزش يافتههاي فعلي را نمي

تحصيالت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي شهرستان

کاهد ،اما نتايج اين تحقيق فقط محدود به سازمان مورد

رشت .فصلنامه مديريت توسعه و تحول1392 ,

مطالعه يعني دانشگاه خوارزمي ميباشد پس بايد در

(.29-23 ,)15

هنگام تعميم پذيري به ساير جوامع احتيا
سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

کرد.

صيادي ،محمدامين؛ محمدي ،ميترا؛ صوفي رضايي،

همچنين محدوديت زماني و عدم امکان بررسي

مرتضي و فتاح پور ،مرتضي .)1397( .تحليل

موضوع در جوامع بزرگتر و مقايسه آن با هم مانند

رگرسيون تعهد سازماني براساس ابعاد توانمندسازي

مقايسه سازمانهاي بزرگ خصوصي و دولتي نيز از

روانشناختي .مجله توانمندسازي سرمايه انساني1 ,

محدوديتهاي اين پژوهش بود.

(.137-127 ,)2
قرباني زاده ،وجه اهلل و خالقي نيا ،شريني .)1388( .
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