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چكيده
مقدمه :در دنیای کنونی که شامل تغییر و تحوالت بسیار گستردهای میباشد ،این باور شکل گرفته است که از طریق ایجاد
انگیزش و رفتارهای توانمندساز مدیران میتوان در تولید و عملکرد مؤثر واقع شد و در نتیجه بهرهوری وکارایی سازمان
را افزایش داد .بنابراین هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط رفتارهای توانمندساز مدیران در بهبود عملکرد سازمانی در
سال  1398است.
روشها :جامعة آماری شامل 280نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم بود .با استفاده از جدول کرجسی و مورگان
 162نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی میباشد و از نظر گردآوری دادهها
توصیفی -پیمایشی است .ابزار گردآوری اطالعات شامل دو پرسشنامۀ رفتارهای توانمندساز مدیران و بهبود عملکرد
سازمانی است .برای تحلیل دادههای بدست آمده از روش همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون به کمک نرمافزار آماری
 SPSS-22بکار گرفته شد.
یافتهها :در نمونه مورد بررسی 92/6 ،درصد ( 150نفر) مرد و  7/4درصد ( 12نفر) زن بودند .یافتهها نشان میدهند که
بین رفتارهای توانمندساز مدیران و بهبود عملکرد سازمانی ( )r=0/845در سطح  99درصد روابط معناداری وجود دارد.
بنابراین تصمیمگیری مشارکتی با ضریب همبستگی  ،0/705اطالعرسانی با ضریب همبستگی  0/749و مربیگری با
ضریب همبستگی  0/831در بهبود عملکرد سازمانی در سطح  99درصد تأثیر معناداری دارد.
بحث و نتیجهگیری :بطور کلی نتایج پژوهش حاضر در زمینه ارتباط بین رفتارهای توانمندساز مدیران و بهبود عملکرد
سازمانی با تحقیقات انجام گرفته همسو میباشد و میتوان چنین برداشت کرد كه در جامعه و نمونه تحت بررسی،
رفتارهای توانمندساز مدیران سهم بسیار زیادی در بهبود عملکرد سازمانی داشته است .لذا مدیران سازمانها باید برای
این موضوع جهت بقای خود در دنیای رقابتی امروز ،اهمیت بسزایی قائل شوند.
کلمات کلیدی :توانمندسازی ،رفتارهای توانمندساز مدیران ،بهبود عملکرد سازمانی
مقدمه

سازگاری خود با محیط گام برمیدارند .همچنین در این دوره

در دنیای کنونی که شامل تغییر و تحوالت بسیار گستردهای

این باور شکل گرفته است که از طریق ایجاد انگیزش و

میباشد ،سازمانها برای تداوم اثربخشی و کارایی ،در جهت

توانمندسازی کارکنان این قابلیت وجود دارد که در تولید و

1ـ کارشناسی ارشد مدیریت سازمانهای دولتی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
آدرس الکترونیکیmorshedi7759@gmail.com :
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عملکرد آنها مؤثر واقع شود و در نتیجه بهرهوری وکارایی

توانمند شدن از سوی مدیران را نداشته باشند ،در آن صورت

سازمان را افزایش دهد ( .)1سبزیکاران و همکاران ()2

انگیزه کمتری برای فعالیت خواهند داشت ،زیرا محیط را

توانمندسازی را به مفهوم احساس مسؤلیت و پاسخگویی

آماده نمییابند (.)8

بیشتر کارکنان در جهت بهبود عملکرد سازمان بیان کرده و آن

درک یکپارچگی رفتار مدیران ،اثر عمدهای بر نگرشهای

را بهعنوان ابزاری معرفی کردند که در چند دهۀ اخیر موجب

کارکنان دارد .یک نوع رابطهی قوی و مثبت بین رفتارهای

تغییرات مثبت و فراوان در اجرای فعالیتهای کاری کارکنان

توانمندساز مدیران و نگرشهای کارکنان وجود دارد .هنگامی

شده است (.)3

که مدیران انسجام رفتاری بیشتری را نشان میدهند ،کارکنان

رفتارهای توانمندساز مدیران مجموعهای رفتارهای واقعی

از شغل خود و همچنین رهبر خود راضی هستند که نتیجه

هستند که رهبری سازمان با رفتار کردن مطابق آن رفتارها،

این امر افزایش میزان تعهد کارکنان به سازمان خواهد بود (.)9

احساس توانمندسازی روانشناختی کارکنان را افزایش میدهد.

ت میا ن سازمانها نیز روز به روزافزایش یافته
از طرفی ،رقاب 

رفتارهای رهبری توانمندساز با ایجاد حس مشارکت در کارکنان

ی جهتبهبود عملکرددر
ی راهکارهای 
و ضرورت بهکارگیر 

و درگیر کردن آنان در فرایندهای تصمیمگیری ،باعث افزایش

ج سازما ن برایهرسازمانیاحساسمیشود (.)7
ل و خار 
داخ 

حس توانمندسازی کارکنان با نشان دادن اینکه آنها در سازمان

بنابراین سازمانها باید از انعطافپذیری و پذیرش تغییرات در

مؤثر هستند و به حساب میآیند ،میشود .این رفتارها در

جهت ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی استفاده نمایند .در چنین

سازمان در نهایت منجر به افزایش وفاداری کارکنان در سازمان

دورهای تکیهگاه اصلی سازمانها تغییر ،نوآوری و بهبود عملکرد

نیز میگردند ( .)4بنظر حکیمی ( )5رفتارهای توانمندساز

میباشد .امروزه سازمانهایی که توانایی مقابله و انطباق با

مدیران عبارت است از به اشتراک گذاشتن کارکنان در مقام،

تغییرات و بهبود مستمر عملکرد را داشته باشند و دائم ًا افکار و

استقالل و مسئولیت با مدیران به منظور ارتقا و تشویق کارکنان

اندیشههای جدید را در سازمان کاربردی سازند ،مؤفق میباشند

به پذیرش و سازگاری با محیط کاریشان (.)6

و میتوانند در دنیای پر رقابت ادامه حیات بدهند (.)10

کانگر و کانگو اعتقاد دارند که مدیران باید عواملی که منجربه

نیروی عظیم همافزایی که از طریق بهبود مستمر عملکرد

ناتوانسازی کارکنان میگردد را حذف نمایند و رفتارهایی

سازمانها ایجاد میشود میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه

را از خود بروز دهند که افراد را برمیانگیزاند تا آنها را به

و همچنین ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود .سازمانها

اهدافشان برساند .هنگامی عوامل ناتوانساز توسط مدیران

باید اصل بهبود مستمر را سرلوحه فعالیتهای خود قرار

از بین رفت ،کارکنان احساس استقالل بیشتری مینمایند و

دهند و برای بقا تالش کنند تا بتوانند در عرصه ملی و جهانی

این احتمال افزایش مییابد که آنها شغلشان را معنادار تلقی

بهفعایت بپردازند .این اصل تحقق نمییابد مگر این که زمینه

کرده و به توانایی تأثیرگذاری خود در تحقق اهداف سازمان

دستیابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان پذیر شود (.)11

اعتماد راسخ خواهند داشت ( .)7در واقع هرگاه مدیران رفتار

طبق بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که از واژه عملكرد

توانمندساز داشته باشد ،اعضاء سازمان توانمند میشوند ،تعهد

تعاریف زیادی شده است .در یک تعریف جامع میتوان بیان

عاطفی و خشنودی شغلی آنان در جهت مثبت پیش میرود و

نمود که عملكرد هم به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج

میل آنان به ماندن افزایش مییابد .اگر کارکنان رفتار مدیران

میباشد .رفتارهایی که از افراد ناشی میشوند ،عملكرد را

را توانمندساز ادراك نکنند و یا هیچ انتظاری در راستای

از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل مینماید .رفتارها فقط

بررسی ارتباط رفتارهای توانمندساز مدیران و بهبود عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ...

محمدحسن مرشدی تنکابنی

17

ابزارهایی برای نتایج نیستند ،بلكه خود نتیجه بهحساب میآیند

بر این اساس پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین

و میتوان جدای از نتایج ،در مورد آنها قضاوت كرد (.)12

رفتارهای توانمندساز مدیران در بهبود عملکرد سازمانی در

عملکرد سازمانی یک ساختار است که ابعاد زیادی دارد.

دانشگاه علوم پزشکی ایالم بپردازد.

باتوجه به نظریه سازمان ،کارایی و اثربخشی میتواند طبقهبندی
عملکرد سازمانی باشد ( .)13عملکرد سازمانی ابزاری برای

روشها

اندازهگیری کارایی است که میتوان از طریق دانش کسب شده

پژوهش حاضر با جهتگیری بررسی و تحلیل رابطه بین

از فنآوری اطالعات به دست آورد .عملکرد سازمانی باال یکی

رفتارهای توانمندساز مدیران در بهبود عملکرد سازمانی در

از مهمترین اهداف سازمان میباشد ( .)15 ,14سازمانهای

دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  1398طرحریزی شده

با عملکرد باال بهطور فعال و منظم عملکرد فردی را ارزیابی

است .از اینرو ،به لحاظ هدف ،کاربردی و از حیث جمعآوری

میکنند و پیشرفت را برای مقادیر هدف تثبیت شده با استفاده

دادهها ،پیمایشی -تحلیلی است .جامعه آماری در این پژوهش

از این عناصر ارزیابی میکنند .سازمانهای باعملکرد باال نهتنها

 280نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم است که طبق

هدفشان حفظ سطح از پیش تعیین عملکرد میباشد بلکه بهطور

جدول کرجسی و مورگان تعداد  162نفر به عنوان نمونه با

مداوم تالش میکنند تا عملکرد سازمانی را با بهبود عناصر

روش نمونهگیری ساده انتخاب شدند و پرسشنامه در بین

عملکرد بهینه کنند ( .)16بنابراین سازمانها سعی میکنند از

آنها توزیع شد.

روشهای منحصربه فرد برای افزایش عملکرد سازمانی استفاده

در خصوص سنجش متغیر رفتارهای توانمندساز مدیران از

کرده و خود را از رقبا جدا کنند (.)17

پرسشنامه استاندارد آرنولد و همکاران ( )20استفاده شد که

از جمله پژوهشهای مرتبط و نزدیک که ارتباط بین متغیرهای

تصمیمگیری مشارکتی و اطالعرسانی هریک دارای شش

مورد بررسی در این پژوهش را نشان میدهند ،میتوان به تحقیق

سؤال و مربیگری دارای یازده سؤال میباشد و پاسخهای

شکری قزل قلعه ( )1397در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر

آن به صورت طیف لیکرت پنج درجهای از ( 1هرگز) تا 5

خالقیت مدیران و مهارتهای مدیران بر عملکرد سازمانی

(همیشه) نمرهگذاری میشود .پایایی این پرسشنامه توسط

کارکنان آموزش و پرورش در منطقه تبادکان» که نشان داد

مرشدی تنکابنی ( )21احمدی چگنی و همکاران ( )5سنجیده

مهارتهای مدیران و خالقیت آنها بر عملکرد سازمانی کارکنان

شد و به ترتیب  0/93و  0/88را بدست آوردند .همچنین برای

تأثیر معناداری دارند؛ بنابراین با افزایش مهارتهای مدیران

سنجش متغیر بهبود عملکرد سازمانی از پرسشنامه فرامرزی

و خالقیت آنها میتوان عملکرد سازمانی را بهبود بخشید

( )22استفاده شد که دارای  10سؤال میباشد .شکل کلی و

( )18و همچنین تحقیق صیادی ( )1396در پژوهشی با عنوان

امتیازبندی طیف مورد استفاده در این پژوهش به صورت طیف

«بررسی تاثیر ادراک کارکنان از رفتارهای توانمندساز سرپرست

لیکرت پنج درجهای ( 1خیلی کم) تا ( 5خیلی زیاد) نمرهگذاری

و ادراک از رفتارهای عجوالنه سرپرست بر نتایج مربوط به

میشود .پایایی این پرسشنامه توسط وی سنجیده شد و 0/728

کار (رضایت شغلی ،تعهد شغلی) با نقش میانجی توانمندی

را بدست آورد .همچنین برای مشخص کردن نرمال بودن دادهها

روانشناختی کارکنان شعب بانک شهر» که نشان داد ادراک

از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد که مقدار Sig

کارکنان از رفتارهای توانمندساز سرپرست بر نتایج مربوط

برای متغیر رفتارهای توانمندساز مدیران 0/060 ،و برای متغیر

به کار کارکنان شعب بانك شهر تأثیر دارد ،اشاره نمود (.)19

بهبود عملکرد سازمانی  0/064بدست آمد .بنابراین چون مقدار

18

سال هشتم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی 1398-99

نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 Sigبدست آمده برای هر دو متغیر ،باالی  0/05است ،نشان از

توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت حاکی از آن است

نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش را دارد .برای

که سابقهی کار کمتر از  5سال  25/9درصد ( 42نفر) ،بین 6

تحلیل دادههای بدست آمده از روش همبستگی پیرسون و

تا  10سال  56/2درصد ( 91نفر) و بین  11تا  20سال17/9 ،

آزمون رگرسیون به کمک نرمافزار آماری  SPSS-22بکار گرفته

درصد ( 29نفر) میباشد.

شد .در نهایت پس از توضیح درباره اهداف مطالعه و محرمانگی

توصیف متغیرهای تحقیق در جدول  1آمده است .بر طبق

اطالعات ،رضایت شفاهی پاسخدهندگان کسب گردید.

نتایج این جدول ،بیشترین و کمترین امتیاز کسب شده برای
متغیرها مشخص شده است و میانگین امتیازات و انحراف

یافتهها

معیار این متغیرها نیز آمده است.

در نمونه مورد بررسی 92/6 ،درصد ( 150نفر) مرد و 7/4

در جدول  ،2همانگونه که مشاهده میشود ضریب همبستگی

درصد ( 12نفر) زن بودند .بررسی میزان تحصیالت حجم

بین متغیرهای رفتارهای توانمندساز مدیران (تصمیمگیری

نمونه نشان میدهد که  2/5درصد ( 4نفر) دارای تحصیالت

مشارکتی ،اطالعرسانی ،مربیگری) عددی مثبت است و

دیپلم 11/7 ،درصد ( 19نفر) دارای تحصیالت فوق دیپلم،

با توجه به نتایج جدول ،سطح معنیداری ()Sig=0/000

 15/4درصد ( 25نفر) دارای تحصیالت کارشناسی46/9 ،

که از سطح خطای  0/01کمتر است ،با اطمینان  99درصد

درصد ( 76نفر) دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و 23/5

میتوان گفت بین متغیرهای مستقل (تصمیمگیری مشارکتی،

درصد ( 38نفر) دارای تحصیالت دکترا و باالتر بودند .همچنین

اطالعرسانی ،مربیگری) و بهبود عملکرد سازمانی ،ارتباط

جدول  -1توصیف متغیرهای تحقیق

ابعاد

رفتارهای توانمندساز مدیران

تعداد

مینیمم

ماکسیمم

میانگین

انحراف استاندارد

تصمیمگیری مشارکتی

162

1

5

3/6708

0/75363

اطالعرسانی

162

1

5

3/5648

0/81613

مربیگری

162

1/18

5

3/7508

0/68770

162

1/50

5

3/7562

0/70137

بهبود عملکرد سازمانی
جدول  -2ضرایب همبستگی

ضریب همبستگی با متغیر
بهبود عملکرد سازمانی

ضریب تعیین
تعدیل شده

رفتارهای توانمندساز مدیران

0/845

0/711

398/013

تصمیمگیری مشارکتی

0/705

0/494

0/000 158/283

اطالعرسانی

0/749

0/558

204/479

0/000

مربیگری

0/831

0/688

0/000 356/726

فرضیه

آماره

F

Sig

0/000

ضریب غیر استاندارد

ثابت 0/533
متغیر0/876
ثابت 1/347
متغیر0/656
ثابت 1/462
متغیر0/644
ثابت 0/578
متغیر 0/847

نتیجه آزمون

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
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مستقیم وجود دارد .با تأیید این روابط میتوان نتیجه گرفت

منطقه تبادکان» که نشان داد مهارتهای مدیران و خالقیت آنها

که بین رفتارهای توانمندساز مدیران و بهبود عملکرد سازمانی

بر عملکرد سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارند و همچنین

رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .مقدار همبستگی بین

نتیجه مطالعه صیادی ( )19در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر

متغیرها نیز نشان میدهد که شدت رابطۀ بین دو متغیر مربیگری

ادراک کارکنان از رفتارهای توانمندساز سرپرست و ادراک از

و بهبود عملکرد سازمانی به نسبت دیگر متغیرها بیشتر است.

رفتارهای عجوالنه سرپرست بر نتایج مربوط به کار (رضایت
شغلی ،تعهد شغلی) با نقش میانجی توانمندی روانشناختی

بحث و نتیجهگیری

کارکنان شعب بانک شهر» که نشان داد ادراک کارکنان از

هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه رفتارهای توانمندساز

رفتارهای توانمندساز سرپرست بر نتایج مربوط به کار کارکنان

مدیران در بهبود عملکرد سازمانی میباشد .بر اساس مبانی

شعب بانك شهر تاثیر دارد را مورد تأیید قرار میدهد.

نظری و پیشینۀ ذکر شده ،اقدام به ارائهی فرضیهها و چارچوب

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد که مدیران در

مفهومی پژوهش شد .نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از

جهت تقویت روحیه فعالیت جمعی تالش نمایند .این امر

آن بود که رابطه معنیداری بین رفتارهای توانمندساز مدیران

میتواند از طریق تشویق کارکنان به فعالیتهای جمعی جهت

در بهبود عملکرد سازمانی وجود دارد.

حل مشکالت و همچنین تحقق اهداف و بهبود عملکرد سازمان

مدیران سازمانها باید برای این موضوع جهت بقای خود

تحقق یابد .بعبارت دیگر مشارکت گروهی بیانگر همدلی و

در دنیای رقابتی امروز ،اهمیت بسزایی قائل شوند و به نقش

صمیمیت بین اعضای سازمان میباشد که هرچه قدر میزان

مهم رفتارهای توانمندساز در دستیابی به اهداف و رسالت

این همکاریها بیشتر باشد به همان میزان توانمندی افراد

سازمان توجه نمایند .در واقع میتوان اینگونه تبیین نمود که

افزایش مییابد .از طرفی ،مدیران باید با برقراری کارگاههای

ثمره تالشهای مدیران توانمندساز در بکارگیری ارزشهای

آموزشی در جهت افزایش انگیزه و مهارتهای کارکنان گام

انسانی و فضاسازی و ایجاد شرایط مساعد ،باعث ایجاد و

بردارند و قابلیتهای کارکنان را بهبود بخشند و از طریق

پرورش این احساس میشود که کارکنان در انجام وظایف

واگذاری مسئولیتها و دادن استقالل کاری به کارکنان مبنی

محوله ،مؤفق ،اثربخش و خودکارآمد عمل نمایند و بخوبی از

بر اینکه هریک از کارکنان بتوانند بهطور آزادانه وظایف خود

عهده انتظارات برآیند .اینگونه رفتارها با تحریک و برانگیختن

را انجام دهند و مسئولیت کار خویش را بهعهده گیرند ،در

کارکنان در نهایت از نظر روانشناختی ،در کارکنان این احساس

جهت توانمندسازی آنها گام بردارند .برقراری ارتباطات مؤثر

را ایجاد مینماید که خود را به منزله افرادی توانمند در نظر

کارکنان با مدیریت از طریق ایجاد اعتماد در بین آنها و اینکه

بگیرند که در کارشان احساس معنا و اهمیت ،شایستگی و

مدیران به نظرات و پیشنهادات کارکنان گوش میدهند .نتیجه

مؤثر بودن را دارند .از اینرو ،پیشنهاد میشود مدیران جهت

این امر ،تقویت روحیه مشارکت کارکنان در سازمان جهت

بهبود عملکرد سازمانی ،رفتارهای توانمندسازی که رویکرد

ارائه پیشنهادات جدید برای رفع مشکالت و بهبود عملکرد

انگیزشی دارد ،بکار گیرند.

سازمان خواهد بود.

یافتههای این پژوهش ،نتیجه مطالعه شکری قزل قلعه ( )18در

در نهایت این پژوهش یک نمونه از سازمانهای دولتی را مورد

پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر خالقیت مدیران و مهارتهای

بررسی قرار داده و قابلیت تعمیم کلی را ندارد .بنابراین در تعمیم

مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش در

یافتهها به دیگر سازمانها باید جانب احتیاط رعایت گردد.

1398-99  نیمسال دوم تحصیلی، شماره دوم،سال هشتم
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Investigating the a Relationship between Empowering
Behaviors of Managers and Improving the
Organizational Performance of Employees of Ilam
University of Medical Sciences in 2019
Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni1

Abstract
Introduction: In today’s world which includes vast changes and transformations, the belief has been
formed that managers can be effective in production and performance through motivating and empowering
behaviors. Thus, it is possible to increase the productivity and efficiency of the organization. The purpose
of this study was to investigate the effect of managers’ empowering behaviors on improving organizational
performance. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between empowering
behaviors of managers in improving organizational performance in 2019.
Methods: The statistical population included 280 employees of Ilam University of Medical Sciences. 162
people were selected as statistical samples using the Karajsi and Morgan tables. This research is applied in
terms of purpose and it is descriptive-survey in terms of data collection. The data collection tool includes two
questionnaires for managers’ empowering behaviors and improving organizational performance. SPSS-22
statistical software was used to analyze the data obtained from Pearson correlation method and regression
test.
Results: In the study, 92.6% (150 people) were male and 7.4% (12) were female. The findings show that
there is a significant relationship between managers’ empowering behaviors and organizational performance
improvement (r = 0.845) at 99%. Therefore, participatory decision-making with a correlation coefficient of
0.705, information with a correlation coefficient of 0.749 and coaching with a correlation coefficient of 0.831
have a significant effect on improving organizational performance at 99%.
Conclusion: In general, the results of the present study are consistent with the relationship between
empowering behaviors of managers and improving organizational performance with research conducted.
It can be seen that in the community and the sample under consideration, the empowering behaviors of
managers have greatly contributed to the improvement of organizational performance. Therefore, the
managers of organizations must pay close attention to this issue in order to survive in today’s competitive
world.
Keywords: Empowerment, Empowering Behaviors of Managers, Improving Organizational Performance

1- MSc in Management of Government Organizations, Department of Management, Faculty of Humanities, Ilam University, Ilam, Iran
Email: morshedi7759@gmail.com

