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تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی ،موضوع توانمندسازی و اینکه تا چه حد میتواند بر عملکرد کارکنان تأثیر
گذارد را در کانون توجه سازمانها قرار داده است .در همین راستا معاونت آمادوپشتیبانی ناجا اقدام به اجرای طرح
توانمندسازی کارکنان وظیفه نموده است .هدف اصلی تحقیق پیشرو بررسی تأثیر توانمندسازی بر بهبود عملکرد
کارکنان وظیفه معاونت آمادوپشتیبانی ناجا درسال  3040بوده که ازنظر نوع هدف کاربردی و ازلحاظ روش ،توصیفی از
نوع پیمایشی است .جامعه آماری از دو بخش و هر بخش از تعداد  304نفر تشکیلشده که حجم نمونه برای هر جامعه
برابر رابطه کوکران  341نفر تعیین گردیده است .روش گردآوری دادهها کتابخانهای و میدانی بوده و از پرسشنامه در
جمعآوری دادهها استفادهشده است .پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون باخ  61درصد محاسبه گردید.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای  tزوجی t ،تک نمونهای و فریدمن با بهرهگیری از ابزار  spssاستفاده گردیده
است .نهایتاً پس از تحلیل دادهها ،یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بین مؤلفههای توانمندسازی (آموزش ،حمایت
سازمانی و مدیریت) رابطه معنیداری با عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا وجود دارد که با توجه به
آزمون فرضیهها ،نشان از تأیید با اطمینان  40درصد دارد.
واژگان کلیدی :توانمندسازی ،عملکرد ،کارکنان وظیفه و آمادوپشتیبانی.

 3استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 4کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
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مقدمه

تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی ،موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجه مدیران
قرار داده است .چراکه سازمانها با داشتن کارکنان توانمند ،متعهد ،ماهر و باانگیزه ،بهتر خواهند
توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند( .جهانگیری)3:3061 ،
یکی از مهمترین دغدغه و نگرانیهای مدیران هر سازمانی ،به وجود آوردن سازوکارهای الزم برای
رسیدن به اهداف سازمان است و سازمانی دررسیدن به اهدافش موفق خواهد بود که توانمند
گردد .برابر تحقیقات انجامشده مهمترین عوامل توانمند شدن هر سازمانی ،توانمندسازی نیروی
انسانی آن سازمان است .اهمیت نیروی انسانی بهعنوان مهمترین عامل در زنجیره عملیاتی هر
سازمان مدتهاست که به اثبات رسیده و سازمانهایی که موفقیتهای چشمگیری داشتهاند،
توجه به این موضوع را سرلوحه کارهای خویش قرار دادهاند( .عبدالهی.)3 :3060،
اسپریتزر )3440( 3میگوید :توانمندسازی یک متغیر مستمر و پیوسته است که در آن کارکنان
ممکن است درجات مختلفی از آن را تجربه کنند .وی بر اساس تحقیق خود که دربردارنده
ساختار اجتماعی (دسترسی به اطالعات ،فرهنگسازمانی ،مأموریت و عملکرد سازمان و نظام
پاداش) ،ابعاد (تأثیرپذیری ،عزم اراده شخصی ،شایستگی و معنادار بودن) و پیامدهای رفتاری
(اثربخشی سازمانی ،کارایی و خالقیت) است ،مدلی را ارائه کرد که در آن به تبیین عوامل مؤثر بر
توانمندسازی روانشناختی و پیامدهای آن پرداخت.
هر سازمان برای انجام وظایف و کارکردهای خاصی به وجود میآید و انجام درست و صحیح این
وظای ف و کارکردها منجر به برآورده شدن اهداف آن سازمان میگردد .به همین خاطر سازمانها
تمام سعی و تالش خود را معطوف به این میکنند که با اجرای برنامههای مختلف و استفاده از
روشها و راهکارهای متفاوت و با استفاده از منابع انسانی خود به اهداف تعیینشده برسند .عدم
موفقیت سازمانها دررسیدن به اهدافشان آنها را با چالشهای فراوانی مواجه خواهد کرد و حتی
ممکن است به ورشکستگی آنها بیانجامد .یکی از روشها و مدلهای مدیریتی کنونی در جهان
که در راستای انجام بهینه وظایف موردتوجه جدی قرارگرفته است ،توانمندسازی کارکنان است.
دانشمندان و پژوهشگران علم مدیریت ،کارکنان توانمند را سنگ بنای موفقیت هر سازمانی
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میدانند .نیروی انتظامی بهعنوان یک سازمان که وظیفه برقراری نظم و امنیت و مبارزه با جرائم و
ناهنجاریهای اجتماعی را بر عهده دارد نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیست .این نیرو در
راستای انجاموظیفه قانونی و ذاتی خود تالشها و هزینههای زیادی انجام داده است ،لیکن به
هدف خود که رسیدن به بهرهوری میباشد نرسیده است .یکی از راه و روشهایی که در بهرهوری
نیروی انسانی میبایستی موردتوجه قرار گیرد ،موضوع توانمندسازی کارکنان ناجاست .کارکنان
توانمند کلید افزایش بهرهوری و رمز موفقیت سازمانها دررسیدن به اهداف و انجام صحیح و
سریع وظایفشان میباشند .کارکنان ضعیف و ناتوان نهتنها مشکلی از سازمان حل نمیکنند ،بلکه
بر مشکالت آن نیز میافزایند( .قهرمانی.)4 :3064 ،
ادبیات تحقیق
پژوهشگران و نظریهپردازان سازمانی و مدیریتی تا دهه  3444توانمندسازی را فرآیند تفویض
اختیار و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی میدانستند .اما از دهه  3444به بعد
نظریهپردازان و صاحبنظران روانشناسی سازمانی ،توانمندسازی را مفهومی چندوجهی میدانند
که فقط تفویض اختیار و قدرت تصمیمگیری از سوی مدیران مافوق به کارکنان رده پایین را
شامل نمیشود .آنان از منظر باورها و احساسات کارکنان به آن توجه دارند .نیروی کار توانمند،
روحیه خطرپذیری ،شخصیت ،کارگروهی ،مشارکت ،دانش ،تعهد و خالقیت را به نمایش میگذارد.
درحالیکه نیروی کار فاقد توانمندی ،بیحوصلگی ،تنش ،ناامیدی ،بدبینی ،عدم مالکیت به کار،
انگیزش ضعیف ،بهرهوری کم و سطح ضعیف رضایت را به نمایش میگذارد .افراد توانمند به
مخاطره دست نمیزنند ،کسب دانش میکنند و مهارتهای جدید به دست میآورند ،آنها افرادی
مسئول و پاسخگو هستند ،آنها انتخاب میکنند و تصمیم میگیرند ،آنها خالق و نوآور و
کارآفرین هستند( .پاک روح.)24 :3044،
تعریف توانمندسازی
واژه انگلیسی  Empowerدر فرهنگ فشرده آکسفورد قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،قدرت بخشیدن و توانا
شدن معنا شده است .این واژه در اصطالح دربرگیرنده قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای اداره خود است و
در مفهوم سازمانی به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است،
بهبیاندیگر توانمندسازی به معنای طراحی ساختار سازمان است بهنحویکه در آن افراد ضمن کنترل خود،
آمادگی پذیرش مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند .توانمندسازی در کارکنان شرایطی را ایجاد
 17

فصلنامه علمی -ترویجی اندیشه آماد  /شماره  / 35سال چهاردهم

میکند که آنان زندگی کاری خود را در پرتو آن کنترل نموده و به رشد کافی برای پذیرش مسئولیتهای
بیشتر در آینده دست یابند( .الور ،3442 ،3به نقل از ابطحی و عاسبی .)3061 ،تاریخچه اولین تعریف
توانمندسازی ،به سال  3866برمیگردد که در آن ،توانمندسازی را بهعنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی
خود میدانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطاء یا در نقش سازمانی او دیده شود (ویلکینسون.)3440 ،4
باون و الولر 0توانمندسازی را سهیم شدن کارکنان خط مقدم سازمان در چهارعنصر اطالعات ،دانش ،پاداش
و قدرت میداند( .باون و الولر .)4441 ،کمرون ،)3086( 2توانمندسازی را فرایند قدرت بخشیدن به افراد
تعریف میکنند .در این فرایند به کارکنان خود کمک میکنیم تا احساس اعتمادبهنفس خویش را بهبود
بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند .توانمندسازی در این معنی ،به بسیج انگیزههای
درونی افراد میانجامد .دنیس کینال  0در سال  3444معنی متداول توانمندسازی را در چنین عبارتهایی
بیان میکند:


دادن اختیار تصمیمگیری به ردههای پایین سازمان در حد امکان.



واگذاری حل مشکل به افرادی که به آن نزدیکترند.
واگذاری شغل به افراد و عدم ایجاد مانع بهمنظور اینکه بتوانند کارشان را انجام دهند.




افزایش احساس مالکیت افراد نسبت به کار و سازمانشان.



جلب اعتماد کارکنان بهمنظور انجام کارهای درست.

دنیس کینال در تعریف توانمندسازی چنین میگوید:
«توانمندسازی فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و
گسترش نفوذ افراد تیمهای شایسته و باصالحیت در بیشتر جنبهها و وظایفشان محقق میشوند
که این بهنوبه خود در عملکرد کل سازمان اثر میگذارد»( .کینال.)32 :3060 ،
به نظر وگت و مارل  1توانمندسازی فرآیند دادن فرصت و اختیار به افراد در تصمیمگیریهای
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مستقل سازمانی است .در یک سازمان توانمند ،کارکنان بهصورت کامل و در حکم یک خانواده
مشارکت مینمایند و درواقع در انجام کارها پیشقدم میشوند .همانطور که بهصورت فردی عمل
مینمایند ،در تیمها نیز فعالیت میکنند و اختیار اتخاذ تصمیمهای راهبردی را دارند (وگت و
مارل  .)3444توانمندسازی ,اعطای اختیار و تصمیمگیری به کارکنان بهمنظور افزایش کارایی
آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است (ارستاد.)3:3061 ،3
گرو )3483( 4به تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره میکند که شامل تفویض قدرت
0
قانونی ،تفویض اختیار کردن ،مأموریت دادن و قدرت بخشی است .در سال  3444گاندز
توانمندسازی را با واگذاری اتخاذ تصمیم به کارکنان مفهومسازی کرد ،اما زایمرمن ( )3444به
سهل و ممتنع بودن ارائه تعریفی از آن اشاره میکند و معتقد است زمانی ارائه تعریفی از
توانمندسازی آسان است که آن را بدون در نظر گرفتن واژههایی مانند درماندگی ،بیقدرتی و
بیگانگی بخواهیم موردتوجه قرار دهیم و هرگاه آن را بخواهیم با توجه به افراد گوناگون تعریف
کنیم بسیار مشکل است (نادری ،رجایی پور و جمشیدیان.)11 :3061 ،
بالنچارد معتقد است توانمندسازی به معنای قدرت بخشیدن است و این یعنی به افراد کمک
کنیم تا احساس اعتمادبهنفس خود را بهبود بخشند ،بر ناتوانی یا درماندگی خود چیره شوند .در
افراد شور و شوق و فعالیت ایجاد ،و انگیزههای درونی آنان را برای انجاموظیفه بسیج کنیم.
(بالنچارد .)04 :4440،توماس و ولتهوس 2توانمندسازی را فرآیند انگیزش درونی وظیفه میدانند
که در جهت بهبود مستمر عملکرد سازمانی افراد و گروهها بوده و بر تمام قلمرو وظایف و عملکرد
کارکنان و سازمان مؤثر است .امروزه محیطهای سازمانی کسبوکارهای جدید ،اغلب با تغییراتی
مانند آشفتگی و اغتشاش فوقالعاده ،پیچیدگی ،سرعت ،رقابت و تغییر انقالبی توصیف میشود
(توماس و ولتهوس .)40 :3444،توانمندسازی با پرورش احساس کفایت نفس و باوجود آوردن
آزادی عمل برای کارکنان این فرصت را به وجود خواهد آورد تا تواناییها و مهارتها بهبودیافته و
موجبات اثربخشی سازمان فراهم گردد ،از سوی دیگر توانمندسازی با پرورش کارکنانی باانگیزه و
توانا به مدیران امکان خواهد داد تا در برابر پویایی محیط رقابتی از خود عکسالعمل سریعتر و
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مناسبتر نشان دهند (کوبرگ.)21 :3444 ،3
در توانمندسازی فردی ،کارکنان با کسب مهارتها میتوانند بدون نیاز به حضور مستقیم
سرپرست ،فعالیت کنند ولی در توانمندسازی عالی ،مدیران میتوانند برنامههای کلی سازمان را
تدوین نمایند (آقایار .)14 :3081،ایودیک 4بیان میکند آنچه به آن پی بردم ،این است که مردم
توانمند میشوند تا توانایی خود در تصمیمگیری و تأثیرگذاری بر انتخابهای مهم و راهبردی در
زندگی و مقابله با موانع را توسعه دهند ،ظرفیتهای خود را در تصمیمگیری و تأثیرگذاری افزایش
دهند .توانمندی آنها در کنترل داراییهایشان بهطور فردی و جمعی یاری میکند .در عملکرد
آنها تأثیر میگذارد و به آنها فرصت میدهد تا از تواناییهای خود در مقابله با شرایط دشوار
استفاده کنند (ایودیک .)4446 ،از دیدگاه اجتماعی جالبترین نکته برای سازمانها این است که
کارکنانی داشته باشند که کارهایشان را بهخوبی انجام دهند .عملکرد خوب ،بهرهوری سازمان را باال
میبرد که درنهایت به افزایش اقتصاد ملی منجر میشود( .نعامی.)21:3062 ،
تاریخچه توانمندسازی
اگرچه مفهوم توانمندسازی از اواخر دهه  3464و اوایل دهه  3444در ادبیات مدیریت و
روانشناسی سازمانی واردشده است اما بررسیهای تاریخی نشان میدهد که توانمندسازی ریشه
در دوران گذشته دارد .کمرون )3446( 0اظهار میدارد که این مفهوم بههیچعنوان تازه نیست،
بلکه در رشتههای روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم دینی ریشههایی دارد که به دهههای گذشته
برمیگردد( .خروش .)30 :3068،پیش از آنکه توانمندسازی در مدیریت رایج گردد ،این اصطالح
در رشتههای علوم سیاسی ،علوم اجتماعی ،نظریه فمینیستی و همچنین در کمکهای اعطایی به
کشورهای جهان سوم مورداستفاده قرار میگرفت .نویسندگان این رشتهها اصطالح توانمندسازی
را به فراهم آوردن منابع و ابزار الزم برای افراد معنا میکردند ،بهگونهای که برای آنان قابلرؤیت
باشد و آنان بتوانند از آنها در جلب مصالح خود استفاده کنند (نیگل.)1995 ،2
توانمندسازی در دوران مدیریت علمی در کانون توجه صاحبنظران مدیریت نبوده است ،بعد از

1 Koberg
2 I ve d ik
3 C a me ro n
3 - N ig e l
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نهضت روابط انسانی مسائلی مانند رضایت ،غنیسازی شغل و رهبری مردمساالر مطرح شد،
بهطوریکه توانمندسازی کارکنان بهعنوان یک هدف مهم و حیاتی سازمان مطرح گردید.
توانمندسازی وضعیت بالقوهای را برای اطمینان از مقررات کار ایجاد میکند و ازلحاظ فلسفی با
مدیریت منابع انسانی پیوندهای نزدیکی دارد .توانمندسازی وقتی رخ میدهد که کارگران با
مفهوم قدرت آشنا شوند .توانمندسازی نهتنها باعث از بین رفتن یا کاهش دادن نیروی مدیریتی
نمیشود ،بلکه نقش مهمی در آسانسازی ،بازسازی و پیشرفت آن نیز ایفا میکند .توانمندسازی
اساساً محدود به بازسازی فیزیکی سازمانها نیست ،بلکه برنامههای آغازین توانمندسازی تغییر
ساختار کنترل است .همچنین در جهت کاهش کنترلهای مدیریتی هم نیست ،بلکه سعی
میکند این کنترلها را از طریق دستکاری کردن درهنجارها و معیارها آسان سازد و تداوم بخشد
(ابطحی و عاسبی.)20:3061،
در جامعهشناسی اندیشه توانمندسازی بیشتر به جنبشهای حقطلبی (برای مثال حقوق زنان و
حقوق مدنی) برمیگردد که در آنها مردم از قشرهای مختلف برای آزادی و کنترل اوضاع
شخصی خویش مبارزه میکردند .بهعالوه بسیاری از نوشتههایی که به مشکالت اجتماعی از طریق
تغییر اجتماعی پرداختهاند ،اساسأ روی توانمندسازی گروهها تمرکز کردهاند .یعنی افراد به این
منظور برای تغییر اجتماعی تالش میکنند که دسترسی خود را به یک وضعیت توانمند شده
افزایش دهند (محمدی.)21:3064،
در طول قرنها ،در علوم دینی بحثهای زیادی درباره جبر و اختیار ،خودرأیی و تسلیم ،قضا و
قدر و انسانگرایی در مقابل اثباتگرایی مطرح بوده است .ریشه همه این موضوعات اشکال
تغییریافته موضوع توانمندی در مقابل ناتوانی و درماندگی است .لذا هرچه که در ادبیات
روانشناسی ،علوم دینی و جامعهشناسی بهصراحت مفهوم توانمندسازی به کار نرفته است ،اما
مفاهیمی وجود دارند که به وضعیت توانمندی افراد مانند خودکنترلی ،اتکا به خود و به دست
گرفتن سرنوشت خویش اشاره دارند .این مفهوم بهطور مختلف در سراسر ادبیات مدیریت آمده
است .در متن مدیریت ،سابقه استفاده از اصطالح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و دخیل
نمودن کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی تحت عناوین تیم سازی ،مشارکت و مدیریت
کیفیت جامع برمیگردد (قرایی.)20:3086،
در رابطه با سیر تاریخی توسعه نظریات توانمندسازی از دو نوع توانمندسازی نامبرده شده است:
اولین نوع :توانمندسازی روان سیاسی است که باعث عزتنفس (احترام به خود) شده و نتایج آن
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در رفتار با دیگران جلوه پیدا میکند ،بهعبارتدیگر توانمندسازی مستلزم اعتماد و توقعات و
مهمتر از آن توانایی کارکنان در مورد یک تغییر واقعی در رفتار است .نوع دوم :توانمندسازی روان
 نمادین است که عالوه برافزایش عزتنفس در کارکنان باعث تغییر در مجموعهای از پدیدههایغیرقابل تغییر میشود که اجرای توانمندسازی واقعی ،مستلزم درک مجموعهای از تفاوتهای
روحی ،تعهد ،التزام مدیران و کارکنان خواهد بود که بر اساس صداقت و اعتماد متقابل استوار
گردیده است( .قاسمی.)26:3064،
پیشینه تحقیق

گرجی ( )3066در طرح پژوهشیاش به ارزیابی تأثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان شرکت
مخابرات استان گلستان پرداخته است .جامعه آماری تحقیق مذکور کلیه کارکنان مخابرات استان
گلستان به تعداد  003نفر بوده که تعداد  441نفر بهعنوان حجم نمونه محاسبه و انتخابشده
است .سؤال اصلی پژوهش مذکور این بوده است که آیا اجرای توانمندسازی در شرکت مخابرات
استان گلستان توانسته بر بهبود عملکرد کارکنان تأثیر بگذارد؟
3
صمدی و سوری ( )3066در طرح پژوهشی ،با استفاده از مدل توماس و ولتهوس  ،به بررسی
تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل تعاون استان همدان پرداختهاند.
جامعه آماری تحقیق مذکور کلی ه کارکنان اداره کل تعاون استان همدان بوده که تعداد  304نفر
بهعنوان حجم نمونه محاسبه و انتخابشده است .متغیر توانمندسازی از دیدگاه روانشناختی بر
اساس مدل انتخابشده شامل چهار بعد احساس شایستگی ،احساس مؤثر بودن ،احساس
خودمختاری و احساس معنیدار بودن شغل میباشد .یافتههای تحقیق حاکی از این است که بین
هر چهار بعد احساسی مذکور با عملکرد کارکنان ارتباط معنیداری وجود دارد ،بهعبارتدیگر هر
چه این احساسها در کارکنان بیشتر باشد ،میزان عملکرد آنان بهتر خواهد بود.
مالحسینی و ارسالن ( )3066در طرح پژوهشی به بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و
اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان پرداختهاند .جامعه آماری
تحقیق مذکور تعداد  3840نفر بوده که تعداد  030نفر بهعنوان حجم نمونه محاسبه و
انتخابشده است .نتایج تحلیل دادههای جمعآوریشده ،وجود رابطه بین توانمندسازی کارکنان و
1 - T h o ma s a n d V e lt h o u s e
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اثربخشی سازمانی در ادارات و سازمانهای دولتی شهرستان رفسنجان را تأیید کرد .همچنین
نتیجه حاصله از بررسی فرضیههای فرعی حاکی از این است که :بین احساس شایستگی ،احساس
اعتماد ،احساس مؤثر بودن ،احساس خودمختاری و احساس معنیدار بودن شغل کارکنان با
اثربخشی رابطه مستقیم وجود دارد.
میرمحمدی و یونسی ( )3064در طرح پژوهشی به بررسی رابطه یادگیری سازمانی با توانمندسازی
فرماندهان و مدیران ناجا پرداختهاند .جامعه آماری پژوهش مذکور تعداد  330نفر بوده که از وجود تعداد
 24نفر بهعنوان نمونه آماری استفادهشده است .نتایج حاصل نشان میدهد که ابعاد یادگیری سازمانی و
توانمندسازی بین فرماندهان و مدیران ناجا وجود دارد .بنابراین سازمان ناجا سازمانی یادگیرنده است.
همچنین نتایج تحقیق حاکی از این است که یادگیری سازمانی با توانمندسازی ارتباط مستقیم و رابطه
معنیداری دارد.
اسکندری و خدامیان ( )3044در طرح پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران وظیفه در
ستاد کل نیروهای مسلح پرداختند .جامعه آماری پژوهش مذکور تعداد  304نفر بوده که از وجود تعداد
 348نفر بهعنوان نمونه آماری استفادهشده است .نتایج تحقیق حاکی از این است که فرضیه اول در سطح
 40درصد ،فرضیه دوم در سطح  44درصد و فرضیه سوم نیز در سطح  40درصد اطمینان تأیید شد.
سعیدی پور و حبیبی ( )3043در طرح تحقیقی به بررسی نقش آموزش در توانمندسازی و بهبود عملکرد
منابع انسانی سازمان پرداختهاند .نامبردگان از الگوی توانمندسازی چهار عاملی ملهم )4442( 3استفاده
کردند .آنها نشان دادند که پایه اصلی توانمندسازی کارکنان از طریق آموزش کارکنان شروع میشود و
به افراد این امکان را خواهد داد تا در نظام تصمیمگیری مشارکت نمایند و در مقابل عملکرد خود پاسخگو
باشند و با اعتمادبهنفس بیشتری کارکناند.
رشیدی ،جلیزی و امیدی ( )3044در طرح پژوهشی به موضوع آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد
منابع انسانی پرداختهاند .نتایج این پژوهش بیان میدارد :آموزش در صورت برنامهریزی صحیح میتواند
باعث پیشرفت اهداف سازمان شود .آموزش با تحول و افزایش در دانش و بهبود نگرشهای افراد باعث
بهسازی نیروی انسانی میشود .آموزش باید از سوی مدیران برنامهریزی شود .در ابتدا نیازهای آموزشی
کارکنان بررسی شود ،سپس اهداف موردنظر مدیریت و سازمان تعیین و روشهای آموزشی انتخاب شوند.
نتیجه کلی نشان از رابطه معنیدار بین آموزش و بهبود منابع انسانی دارد.
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بیان مسئله
با توجه بهمرور پژوهشهای پیشین ،به نظر میرسد که برخی از موارد خاص مانند سربازان ناتوان
و معاف از رزمی که غالباً دارای بیماریهای روحی و جسمی بوده و بهمنظور بهکارگیری در امور
تعمیرات خودرویی ،آشپزی و سایر مشاغل سازمانی فنی و خدماتی در اختیار ردههای
آمادوپشتیبانی استانها قرار میگرفتهاند موردبررسی و واکاوی قرار نگرفتهاند .این سربازان به
دلیل وجود این مشکالت از بازدهی و بهره خدمتی الزم برخوردار نبوده و اغلب موجب بروز
نارضایتی فرماندهان و روسای انتظامی استانها میشدهاند .بر این اساس مقرر گردید تا
سازماندهی و بهکارگیری ایشان از طریق برگزاری ادوار آموزشی در راستای مهارت مربوطه انجام
شود .ازآنجاکه دورههای مذکور هرماهه با اعزام نماینده و گزینش کارکنان وظیفه از مراکز
آموزشی ناجا اقدام و برای برگزاری دورههای موصوف بودجه قابلتوجهی هزینه میگردد و از
طرفی نیز ترفیع کارکنان وظیفهای که دوره را با موفقیت سپری مینمایند از سربازی به گروهبانی
ارتقاء مییابد ،به همین سبب حقوق دریافتی آنان نیز متناسب با درجه گروهبانی افزایش خواهد
یافت ،با عنایت به تعداد نسبتاً باالی این کارکنان محقق با طرح این سؤال که چه میزان
توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه معاونت آمادوپشتیبانی ناجا تأثیرگذار بوده است؟
(تداوم دورههای مذکور بهصرف و صالح سازمان خواهد بود یا خیر؟) در پی انجام این پژوهش
خواهد بود.
مدل مفهومی تحقیق
پس از بررسی تحقیقات قبلی ،با تأکید بر چارچوب نظری و استخراج ابعاد توانمندسازی (برگرفته
از مدل وگت و مارل )3444،و همچنین با الهام از نظریه (اسکندری )3060،درباره بهبود عملکرد
کارکنان ،برای بررسی تأثیر توانمندسازی (متغیر مستقل) بر بهبود عملکرد کارکنان (متغیر
وابسته) ،مدل مفهومی تحقیق مطابق شکل زیر طراحی و ترسیم میگردد.
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شکل  :3مدل مفهومی

روش انجام تحقیق
برای جمع آوری اطالعات در فصول اول و دوم این تحقی ق از روش معمول در تحقی قات به نام
روش اسنادی (کتابخانه ای) و مصاحبه استفاده شد .درروش اسنادی جهت تدوین مبانی
نظری تحقی ق به مطالعات انجامگرفته قبلی و نظریات صاحب نظران در حوزه توانمندسازی و
بهبود عملکرد کارکنان مراجعه شد و بامطالعه کتاب ها ،مقاله ها و تحقیقات دیگر پژوهشگران،
اطالعات موردنیاز جمع آوری شد .درروش مصاحبه نی ز با مصاحبه حضوری با کارشناسان و
مدی ران ستادی معاونت آمادوپشتیبانی ناجا اطالعات الزم در خصوص توانمندسازی کارکنان
وظیفه در مهارت های تعمیرات خودرویی و آشپزی جمع آوری شد .در این فصل برای
جمع آوری داده ها و اطالعات موردنیاز از روش میدانی (پیمایشی) استفاده شده است .در
مطالعات میدانی با توجه به اینکه به منظور جمع آوری داده ها و اطالعات می بایست مستقیماً با
نمونه های (آزمودنی ها) تحقیق سروک ار داشت و با حضور در محیط تحقی ق (جامعه
تعریف شده) به بررسی و جمع آوری داده ها پرداخت لذا پس از ارزیابی تحقیقات و نظریات
مرتبط با موضوع ،به تدوین شاخص ها و مؤلفه های تحقی ق پرداخته شد و درنهایت با استفاده
از گویه سازی ،در راستای سنجش متغیرهای تحقیق و به منظور بررسی تأثیر متغیرهای
وابسته بر متغی ر مستقل از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده ک ه در پیوست پایان نامه
ارائه شده است .در جریان تنظیم و طراحی پرسش نامه ها و شکلدهی قسمت های مختلف آن
که ابزار اصلی جمع آوری دادههای این تحقی ق را تشکیل می دهد از راهنمایی ها و نظرات
کارشناسی اساتی د مشاور و راهنما و دیدگاه های خبرگان آمادوپشتیبانی ناجا استفاده شد.
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ضمناً در این تحقیق برای جمعآوری داده ها در دو بخش به شرح ذی ل اقدام شده است:
 .3طراحی پرسشنامه سنجش سطح توانمندی کارکنان وظیفه که پرسشنامه مذکور حاوی 24
سؤال ( 44سؤال مربوط به مهارت تعمیرات خودرویی و  44سؤال مربوط به مهارت آشپزی) بوده
است و مفاد آن با نظر خبرگان و صاحبنظران آمادوپشتیبانی ناجا در حوزه تعمیرات خودرویی و
آشپزی و صرفاً از منابع درسی کارکنان وظیفه دوره توانمندسازی استخراجشده است.
 .4فرم نظرسنجی از یگانهای بهرهبردار (بهکارگیرنده) که بر اساس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای
توانمندسازی و با بهرهگیری از نظریات صاحبنظران در حوزه توانمندسازی و بهبود عملکرد کارکنان و
همچنین استفاده ازنظر اساتید راهنما و مشاور و خبرگان و صاحبنظران آمادوپشتیبانی ناجا در حوزه
تعمیرات خودرویی و آشپزی به تعداد  06سؤال استخراج گردیده است.
جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش از دو بخش به شرح ذیل تشکیل گردیده است:
جامعه آماری کارکنان وظیفه توانمند شده
جامعه آماری این بخش ،آن دسته از کارکنان وظیفهای میباشند که در سال  3040از مراکز
آموزش ناجا در سراسر کشور شناسایی گردیدهاند و در دورههای آموزشی تعمیرات خودرویی و
آشپزی در ستاد معاونت آمادوپشتیبانی ناجا در دو دوره به تعداد هر دوره  304نفر شرکت
نمودهاند .و پس از طی دوره آموزشی نظری و عملی یکماهه در مهارتهای پیشگفته و قبولی در
آزمون پایان دوره به درجه گروهبانی نائل و بهمنظور بهکارگیری عملی و ادامه خدمت به ردههای
آمادی سراسر کشور معرفیشدهاند.
جامعه آماری یگانهای بهرهبردار (بهکارگیرنده)
جامعه آماری یگانهای بهرهبردار :کلیه ردههای آمادی سراسر کشور (ردههای انتظامی و مرزبانی
استانها) به تعداد  04یگان که در هر رده مسئولین سه قسمت تخصصی متناسب بامهارت
کارکنان وظیفه  :3معاون آمادوپشتیبانی استان :4 ،رئیس اداره آمادوپشتیبانی :0 ،رئیس اداره
نگهداری و تعمیرات به استعداد  304نفر که کارکنان وظیفه دوره توانمندسازی پس از اتمام دوره
یکماهه در اختیار آنان قرارگرفتهاند پیشبینی گردیدند.
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روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
در این تحقیق با استفاده از رابطه کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده حجم نمونه تعیین
گردید .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران زیر با اطمینان  40درصد و دقت آزمون 4/48
استفادهشده است:

) Nt22 p (1  p

) ( N  1)d 2  t22 p (1  p

n

بهمنظور حداکثر شدن حجم نمونه ،مقدار  4/0 ،pدر نظر گرفته شد .بنابراین با توجه به حجم
 304نفری جامعه در هر دو بخش ،اندازه نمونه هر بخش  341تن محاسبهشده است.
پایایی ابزار سنجش
برای سنجش پایایی این پرسشنامه بعد از تکمیل سؤاالت پرسشنامه ،بهعنوان پیشآزمون از
ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی شاخصهای مختلف پرسشنامه استفاده شد .بدین
ترتیب گویههایی که همبستگی کمتری باهم داشتند اصالح و گویههای متناسب دیگری جایگزین
آنها شد .دادههای حاصل از پرسشنامه پسازاینکه وارد نرمافزار  SPSSگردید .پایایی و اعتبار
پرسشنامه این تحقیق با محاسبه آلفایکرونباخ ،موردسنجش قرارگرفته است .پایایی اولیه بر
اساس نمونهای  31تایی  4/613به دست آمد که با توجه به مناسب بودن آن ،پرسشنامه بین
سایر اعضای نمونه نیز توزیع شد .جدول شماره یک پایاییهای جزئی محاسبهشده توسط نرمافزار
 SPSSرا نشان میدهد.
روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش برای توصیف اطالعات جمعآوریشده از روشهای توصیفی آماری برای محاسبه
فراوانی ،درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای استنباطی آمار شامل آزمونهای  tزوجیt ،
تک نمونهای و فریدمن و پایایی با بهرهگیری از نرمافزار  SPSSبرای بررسی سؤاالت تحقیق
استفادهشده است.
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جدول  :1پایایی پرسشنامه

شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

آموزش

4/633

حمایت سازمانی

4/880

مدیریت

4/640

کل

4/613

آمار توصیفی (جمعیت شناختی جامعه آماری)

در این بخش به بررسی ویژگیهای فردی اعضای نمونه که شامل  341تن از کارکنان وظیفه و 341
تن از مسئولین یگانهای بهکارگیرنده کارکنان وظیفه موردمطالعه میباشند خواهیم پرداخت.
الف – جمعیت شناختی کارکنان وظیفه موردمطالعه
جدول  :2توزیع نمونه بر اساس نوع عضویت
نوع عضویت

فراوانی

درصد

انتظامی

04

00/8

مرزبانی

28

22/0

جمع

341

344

دادههای جدول شماره دو حاکی از آن است که بیش از نیمی از نمونه وظیفههای موردمطالعه
یعنی حدود  01درصد ،در رسته انتظامی بهکارگیری و مابقی در رسته مرزبانی شدهاند.
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جدول  :3توزیع نمونه بر اساس نوع مهارت
نوع عضویت

فراوانی

درصد

تعمیرات خودرویی

00

00/3

آشپزی

83

11/4

جمع

341

344

دادههای جدول شماره سه حاکی از آن است که نزدیک به دوسوم نمونه وظیفههای موردمطالعه
یعنی  83درصد ،در مهارت آشپزی و مابقی در مهارت تعمیرات خودرویی بهکارگیری شدهاند.
جدول  :4توزیع نمونه بر اساس نوع عضویت در مهارت آشپزی
نوع عضویت

فراوانی

درصد

انتظامی

04

00/3

مرزبانی

04

14/4

جمع

83

344

دادههای جدول شماره چهار حاکی از آن است که نزدیک به دوسوم نمونه وظیفههای دارای
مهارت آشپزی یعنی حدود  84درصد ،جمعی یگانهای مرزبانی و مابقی جمعی یگانهای انتظامی
میباشند.
جدول  :5توزیع نمونه بر اساس نوع عضویت در مهارت تعمیرات خودرویی
نوع عضویت

فراوانی

درصد

انتظامی

41

82/4

مرزبانی

4

40/6

جمع

00

344

دادههای جدول شماره پنج حاکی از آن است که بیشتر از دو  -سوم نمونه وظیفههای دارای مهارت تعمیرات
خودرویی یعنی حدود  80درصد ،جمعی یگانهای انتظامی و مابقی جمعی یگانهای مرزبانی میباشند.
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ب  -جمعیت شناختی مسئولین بهکارگیرنده:
جدول  :6توزیع نمونه بر اساس تحصیالت
فراوانی

تحصیالت

درصد

دیپلم

2

0/6

کاردانی

04

04/4

کارشناسی

14

01/1

کارشناسی ارشد

34

4/2

جمع

341

344

بر اساس جدول شماره شش بیش از نیمی از مسئولین نمونه موردمطالعه با حدود  08درصد
دارای تحصیالت کارشناسی میباشند و تنها حدود چهار درصد مدرک تحصیلی دیپلم دارند.
جدول  :7توزیع فراوانی نمونه بر اساس طیف درجاتی
رتبه

فراوانی

درصد

درجهدار

4

4

افسر جزء

06

00/6

افسر ارشد

16

12/4

جمع

341

344

همانطور که جدول شماره هفت نشان میدهد ،بیشترین عضو نمونه مسئولین با حدود  12درصد
افسر ارشد و مابقی افسر جزء میباشند.
جدول  :8توزیع فراوانی نمونه بر اساس جایگاه شغلی مسئولین
جایگاه شغلی

فراوانی

درصد

ستوان یکمی

7

6/ 6

سرگرد

11

17/1

سرهنگ دوم

26

24/5

سرهنگ

26

24/5

سرتیپ دوم

23

21/7

سرتیپ

5

4/ 7

جمع

106

100
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همانطور که جدول شماره هشت نشان میدهد ،حدود نیمی از نمونه دارای جایگاه سرهنگی و سرهنگ
دومی میباشند .حدود  41درصد سرتیپی یا سرتیپ دومی و مابقی دارای جایگاه سرگردی و ستوان
یکمی میباشند.
جدول  :1توزیع فراوانی نمونه بر اساس سابقه خدمت مسئولین
سنوات

فراوانی

درصد

 34سال و کمتر

5

4/ 7

 33تا 44

54

50/1

 43تا 04

43

40/6

بیش از 04

4

3/ 8

جمع

106

100

همانطور که جدول شماره نه نشان میدهد حدود نیمی از نمونه سابقهای بین  33تا  44سال
دارند 23 .درصد سابقهای بین  43تا  2.8 ،04درصد  34سال و کمتر و  0,6درصد بیش از 04
سال سابقهدارند.
تجزیهوتحلیل فرضیههای پژوهش
در این بخش پس از بیان هر یک از فرضیههای تحقیق ،نتایج بهدستآمده از تحلیلهای آماری را
موردبررسی قرار میدهیم .بهمنظور بررسی فرضیههای موردنظر از آزمون  tزوجی و  tتک نمونهای
و برای تعیین اولویتهای عوامل نیز از آزمون فریدمن استفادهشده است .فرضیه اصلی این تحقیق
عبارت است از اینکه توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی
ناجا مؤثر است .بهمنظور بررسی فرضیه اصلی ،از سه فرضیه فرعی استفاده نمودهایم که در آنها
نظریه اعضای نمونه موردبررسی ،در خصوص تأثیر دورههای توانمندسازی مورد ارزیابی قرارگرفته
است .پیش از استفاده از آزمون  tباید از نرمال بودن متغیرهای اندازهگیری شده اطمینان حاصل
کرد .بنابراین از آزمون کالموگروف -اسمیرنف بهره جستیم .نتایج در جدول  33ارائهشده است.
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جدول  :10آزمون نرمال بودن متغیرها

حجم نمونه
آماره  Zکلموگروف-
اسمیرنف
سطح معنیداری

آموزش

حمایت

مدیریت

مهارت آشپزی

مهارت
تعمیرات

341

341

341

341

341

3/443

3/420

3/413

4/868

4/641

4/416

4/443

4/434

4/001

4/000

با توجه به بزرگتر از  4/40بودن سطح معنیداری تمامی موارد جدول  ،4-2میتوان با اطمینان
 40درصد پذیرفت که تمامی متغیرهای اندازهگیری شده ،دارای توزیع نرمال میباشند.
آزمون فرضیهها
فرضیه شماره یک :فرآیند آموزش بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی
آزمون t

ناجا مؤثراست .بهمنظور پاسخ به فرضیه فرعی نخست ،با توجه به گویههای پرسشنامه ،از
زوجی 3برای ارزیابی تفاوت ایجادشده در توانمندی کارکنان وظیفه در دو مقوله «آشپزی» و
«تعمیرات خودرویی» استفادهشده است .نتایج در جداول  33و  34ارائهشده است.
جدول  :11آزمون  tزوجی در مورد مقایسه توانمندی مهارت آشپزی قبل و بعد از دوره آموزشی

تفاوت
میانگینها
مهارت آشپزی
(تفاوت قبل و بعد
از دوره)

-3/6080

T

-00/413

درجه
آزادی

84

فاصله اطمینان
سطح معنیداری

4/444

کران
پایین
-3/800

کران باال

-3/404

1
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جدول  :12آزمون  tزوجی در مورد مقایسه توانمندی مهارت تعمیرات خودرو قبل و بعد از دوره آموزشی

مهارت تعمیرات
خودرو (تفاوت قبل
و بعد از دوره)

تفاوت
میانگینها

T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-3/648

-30/341

04

4/444

فاصله اطمینان
کران
پایین

کران باال

-4/4030

-3/012

با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و منفی بودن کرانهای باال و پایین ،با اطمینان
 40درصد ،سطح مهارت آشپزی و تعمیرات خودرویی کارکنان وظیفه موردمطالعه ،پس از طی
دوره توانمندسازی بهبود معناداری نسبت به قبل از طی دوره داشته است .همچنین تفاوت سطح
دو نوع مهارت موردنظر قبل و پس از بهکارگیری در یگانهای خدمتی بررسیشده است و نتایج
آزمون  tزوجی در جداول  30و  32ارائه شده است.
جدول  :30آزمون  tزوجی در مورد مقایسه توانمندی مهارت آشپزی قبل و پس از بهکارگیری
تفاوت
میانگینها
مهارت آشپزی (تفاوت
قبل و پس از
بهکارگیری)

درجه
آزادی

T

-3/311

84

-40/030

سطح
معنیداری

4/444

فاصله اطمینان
کران
پایین
-3/410

کران باال
-3/418

جدول  :32آزمون  tزوجی در مورد مقایسه توانمندی مهارت تعمیرات خودرو قبل و پس از بهکارگیری
تفاوت
میانگینها
مهارت
تعمیرات خودرو
(تفاوت قبل و
پس از

3/441

T

33/044

درجه
آزادی

02

بهکارگیری)
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معنیداری

4/444

فاصله اطمینان
کران پایین

3/046

کران باال

3/410
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در این جداول نیز با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و منفی بودن کرانهای باال و
پایین ،با اطمینان  40درصد ،سطح مهارت آشپزی و تعمیرات خودرویی کارکنان وظیفه
موردمطالعه ،پس از بهکارگیری در یگانهای خدمتی ،بهبود معناداری نسبت به قبل از بهکارگیری
در یگانهای خدمتی داشته است .عالوه بر ارزیابی سه مرحلهای کارکنان وظیفه ،نظر مسئولین
بهکارگیرنده آنان در یگانها نیز موردبررسی واقعشده است .در جدول  30نتایج آزمون  tتک
نمونهای ارائهشده است.
جدول  :15آزمون  tتک نمونهای در مورد فرضیه اول

مؤلفهها

متغیر

میانگین

T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

آموزش

فاصله اطمینان
کران
پایین

کران باال

0/0104

34/440

340

4/444

4/2004

4/1881

ارتقاء دانش

0/1414

4/244

340

4/444

4/2864

4/8024

رفتار فردی

0/0004

48/44

340

4/444

4/0440

4/1116

رفتار
اجتماعی

0/0224

340

4/488

4/444

4/2043

4/1184

با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش
از متوسط برآورد میگردد .بهعبارتدیگر ،ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان 40
درصد فرآیند آموزش دورههای توانمندسازی آشپزی و تعمیرات خودرویی ازلحاظ تمامی مؤلفههای
ارتقاء دانش ،رفتار فردی و رفتار اجتماعی ،تأثیر معناداری بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت
آمادوپشتیبانی ناجا دارد .همچنین بهمنظور رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار آموزش بر توانمندی کارکنان
وظیفه ،از آزمون فریدمن استفاده شد .مقدار آماره مربع کای بهدستآمده  3/001با سطح معنیداری
 4/046میباشد که به مفهوم عدم تفاوت معناداری بین رتبهها میباشد .بهعبارتدیگر ازنظر مسئولین
ردههای بهکارگیرنده ،ارتقاء دانش ،رفتار فردی و رفتار اجتماعی تأثیر یکسانی بر بهبود عملکرد کارکنان
وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارند.
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فرضیه شماره دو :حمایت سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی
ناجا مؤثر است .بهمنظور بررسی فرضیه دوم نیز با توجه به سوالهای مربوطه در پرسشنامه ،نظر
مسئولین بهکارگیرنده در یگانها موردبررسی قرار گرفت .در جدول  31نتایج آزمون  tتک
نمونهای ارائهشده است.
جدول  :16آزمون  tتک نمونهای در مورد فرضیه دوم
فاصله اطمینان
آزادی

سطح
معنیداری

درجه

متغیر

میانگین

T

حمایت

0/4430

44/143

340

رفاه

2/4641

44/146

340

4/444

عدالت
اجتماعی

2/3230

36/601

340

4/444

3/4430

شرایط
شغلی

0/4018

36/221

340

4/444

4/6014

مؤلفهها

کران
پایین

کران باال

4/444

4/4420

3/4860

4/4422

3/3626
3/4138

3/4080

با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش
از متوسط برآورد میگردد .بهعبارتدیگر ،ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان %40
حمایت سازمانی ازلحاظ تمامی مؤلفههای رفاه ،عدالت اجتماعی و شرایط شغلی ،تأثیر معناداری بر
بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارد.
بهمنظور رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار حمایت سازمانی بر توانمندی کارکنان وظیفه نیز از آزمون
فریدمن استفاده شد .مقدار آماره مربع کای به دست آمده  44/413که به مفهوم وجود تفاوت بین
رتبهها میباشد .جدول  38رتبهبندی مؤلفهها را بر اساس میانگین رتبهای آزمون فریدمن ارائه
میکند.
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جدول  :17آزمون فریدمن در مورد رتبه مؤلفههای حمایت سازمانی
الویت

مؤلفهها

میانگین رتبهای

3

عدالت

4/40

4

رفاه

4/46

0

شرایط شغلی

3/18

بر اساس جدول  38ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه« ،عدالت سازمانی» بیشترین
تأثیر و «شرایط شغلی» کمترین تأثیر را در بعد حمایت سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه
در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارند.
فرضیه شماره سه :مدیریت صحیح ،بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی
ناجا مؤثر است .بهمنظور بررسی فرضیه سوم نیز با توجه به سالهای پرسشنامه ،نظر مسئولین
بهکارگیرنده در یگانها موردبررسی قرار گرفت .در جدول  36نتایج آزمون  tتک نمونهای ارائهشده
است.
جدول  :18آزمون  tتک نمونهای در مورد فرضیه سوم

مؤلفهها

متغیر

میانگین

T

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

مدیریت

فاصله اطمینان
کران
پایین

کران باال

2/4043

42/202

340

4/444

4/4124

3/3000

برنامهریزی

2/4284

34/101

340

4/444

4/4233

3/3044

سازماندهی

0/4682

36/440

340

4/444

4/6642

3/4422

رهبری

2/4414

43/480

340

4/444

4/4480

3/3403

نظارت

2/4202

44/414

340

4/444

4/4230

3/3200

با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش
از متوسط برآورد میگردد .بهعبارتدیگر ،ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان 40
درصد مدیریت صحیح ازلحاظ تمامی مؤلفههای برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و نظارت ،تأثیر
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معناداری بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارد.
مقدار آماره مربع کای بهدستآمده از آزمون فریدمن در خصوص رتبهبندی مؤلفههای اثرگذار مدیریت
 8/843با سطح معنیداری  4/404میباشد که به مفهوم عدم تفاوت معنادار بین رتبهها میباشد.
بهعبارتدیگر ازنظر مسئولین ردههای بهکارگیرنده ،برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و نظارت تأثیر
یکسانی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارند.
رتبهبندی عوامل
بهمنظور اولویتبندی عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان وظیفه نیز از آزمون فریدمن بهرهبرداری
شد .مقدار مربع کای بهدستآمده  84/614میباشد که به معنی وجود تفاوت بین رتبهها میباشد.
جدول  ،34رتبهبندی ابعاد را بر اساس میانگین رتبهای آزمون فریدمن ارائه میکند.
جدول  :11آزمون فریدمن در مورد رتبه ابعاد
میانگین رتبهای

الویت

مؤلفهها

3

مدیریت

4/02

4

حمایت سازمانی

4/00

0

آموزش

3/00

بر اساس جدول  34ازنظر مخاطبان« ،مدیریت» بیشترین تأثیر و «آموزش» کمترین تأثیر را بر
بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا دارند.
بحث و نتیجهگیری
نیروی انسانی در مجموعه سازمانی مهمترین عامل تعیینکننده و اثرگذار درحرکت صحیح سازمان به
سمت اهداف است .یکی از عمدهترین دغدغههای مدیران کارآمد در سطوح مختلف ،چگونگی ایجاد
بستر مناسب برای عوامل انسانی شاغل در همه حرفههاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به
مسائل در جامعه و حرفه خود کارکناند و عملکرد بهینه داشته باشند( .براتی و دیگران .)3044 ،در
همین راستا معاونت آماد و پشتیبانی ناجا اقدام به اجرای توانمندسازی کارکنان وظیفه نموده است.
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حال مسئله این است که اعمال توانمندسازی تا چه حد توانسته سازمان موردمطالعه را از طریق بهبود
عملکرد کارکنان وظیفه به اهداف سازمانی برساند .بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که
توانمندسازی تا چه میزان بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا مؤثر بوده
است؟ در راستای پاسخ به سؤال باال یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین گردید ،که نهایتاً با
توجه به آزمونهای صورت گرفته (آزمون  tزوجی و  tتک نمونهای و فریدمن وکالموگراف -اسمیرنف)
نتایج در ارتباط با فرضیهها به شرح زیر میباشد.
نتایج تحقیق در مورد فرضیه اصلی
در فرضیه اصلی ادعاشده بود« :توانمندسازی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت
آمادوپشتیبانی ناجا مؤثر است ».بهمنظور سنجش فرضیه اصلی دو نوع پرسشنامه طراحی گردید.
پرسشنامه نخست به تعداد  24گویه بهمنظور سنجش میزان توانمندی کارکنان وظیفه در
مهارتهای تعمیرات خودرویی (سوالهای  )3-44و آشپزی (سوالهای  )43-24که طی سه
مرحله (قبل از ورود به دوره آموزش توانمندسازی ،پس از طی دوره یکماهه توانمندسازی و شش
ماه پس از بهکارگیری عملی در یگانهای خدمتی) توسط کارکنان وظیفه تکمیل گردیده است .و
این پرسشنامه صرفاً برای ارزیابی تفاوت ایجادشده در توانمندی کارکنان وظیفه در مهارت
«آشپزی» و «تعمیرات خودرویی» و سنجش فرضیه فرعی اول (مؤلفه آموزش) طراحی گردید.
پرسشنامه دوم به تعداد  06گویه بهمنظور سنجش مؤلفههای توانمندسازی که عبارتاند از
آموزش (سوالهای  ،)3-4حمایت سازمانی (سوالهای  )34-44و مدیریت (سوالهای )40-06
طراحی شد .پیرامون آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،با توجه به نتایج حاصل از آزمون  tزوجی و t
تک نمونهای و فریدمن وکالموگروف -اسمیرنف رابطه میان دو متغیر توانمندسازی و بهبود
عملکرد با توجه به بزرگتر از  4/40بودن سطح معنیداری تمامی مؤلفههای توانمندسازی
(آموزش ،حمایت سازمانی و مدیریت) و مؤلفههای بهبود عملکرد (مهارت تعمیرات خودرویی و
آشپزی) میتوان با اطمینان  40درصد پذیرفت که تمامی متغیرهای اندازهگیری شده ،دارای
توزیع نرمال میباشند.
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نتایج تحقیق در مورد فرضیات فرعی
فرضیه شماره یک :فرآیند آموزش بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد و پشتیبانی ناجا
مؤثر است.
الف -بهمنظور پاسخ به فرضیه فرعی نخست ،با توجه به گویههای پرسشنامه ،از آزمون  tزوجی برای
ارزیابی تفاوت ایجادشده در توانمندی کارکنان وظیفه در دو مقوله «آشپزی» و «تعمیرات خودرویی»
استفاده شد و مهارت آشپزی و تعمیرات خودرویی ( .)3قبل از طی دوره توانمندسازی ( .)4بعد از طی
دوره یکماهه توانمندسازی و ( .)0شش ماه پس از بهکارگیری عملی در ردههای آمادوپشتیبانی سراسر
کشور باهم مقایسه شد که نتایج حاصله از سه آزمون مذکور به شرح ذیل است:
( .)3تفاوت سطح دو نوع مهارت موردنظر قبل و پس از طی دوره توانمندسازی مقایسه و بررسی گردید
که با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و منفی بودن کرانهای باال و پایین ،با اطمینان 40
درصد ،سطح مهارت آشپزی و تعمیرات خودرویی کارکنان وظیفه موردمطالعه ،پس از طی دوره
توانمندسازی تأثیر معناداری نسبت به قبل از طی دوره داشته است.
( .)4تفاوت سطح دو نوع مهارت موردنظر بعد از طی دوره یکماهه توانمندسازی و شش ماه پس از
بهکارگیری عملی در ردههای آمادوپشتیبانی سراسر کشور مقایسه بررسی گردید که با توجه به کمتر از
 4/40بودن سطح معنیداری و منفی بودن کرانهای باال و پایین ،با اطمینان  40درصد ،سطح مهارت
آشپزی و تعمیرات خودرویی کارکنان وظیفه موردمطالعه ،پس از بهکارگیری در یگانهای خدمتی،
تأثیر معناداری نسبت به قبل از بهکارگیری داشته است.
ب -عالوه بر ارزیابی سه مرحلهای کارکنان وظیفه ،نظر مسئولین بهکارگیرنده آنان در یگانها نیز
موردبررسی واقع شد .که نتایج آزمون  tتک نمونهای با توجه به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و
مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش از متوسط برآورد گردید .بهعبارتدیگر ،ازنظر
مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان  %40فرآیند آموزش دورههای توانمندسازی آشپزی
و تعمیرات خودرویی ازلحاظ تمامی مؤلفههای ارتقاء دانش ،رفتار فردی و رفتار اجتماعی ،تأثیر
معنیداری بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارد.
3
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فرضیه شماره دو :حمایت سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آماد پشتیبانی
ناجا مؤثر است.
بهمنظور بررسی فرضیه دوم نیز با توجه به سوالهای مربوطه در پرسشنامه ،نظر مسئولین
بهکارگیرنده در یگانها موردبررسی قرار گرفت .که با توجه به نتایج آزمون  tتک نمونهای با توجه
به کمتر از  4/40بودن سطح معنیداری و مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش از
متوسط برآورد گردید .بهعبارتدیگر ،ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان 40
درصد حمایت سازمانی ازلحاظ تمامی مؤلفههای رفاه ،عدالت اجتماعی و شرایط شغلی ،تأثیر
معنیداری بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارد.
فرضیه شماره سه :مدیریت صحیح ،بر بهبود عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی
ناجا مؤثر است.
بهمنظور بررسی فرضیه سوم نیز با توجه به سالهای پرسشنامه ،نظر مسئولین بهکارگیرنده در
یگانها موردبررسی قرار گرفت .که نتایج آزمون  tتک نمونهای با توجه به کمتر از  4/40بودن
سطح معنیداری و مثبت بودن کرانهای باال و پایین ،میزان تأثیر بیش از متوسط برآورد گردید.
بهعبارتدیگر ،ازنظر مسئولین بهکارگیرنده کارکنان وظیفه ،با اطمینان  %40مدیریت صحیح
ازلحاظ تمامی مؤلفههای برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری و نظارت ،تأثیر معنیداری بر بهبود
عملکرد کارکنان وظیفه در معاونت آمادوپشتیبانی ناجا دارد.
منابع

[ ]3آقا یار ،سیروس ( ،)3061توانمندسازی کارکنان توانمندسازی سازمان ،انتشارات سپاهان
[ ]4ابطحی ،سید حسین و عاسبی ،سعید ( ،)3061توانمندسازی کارکنان (مهرشهر کرج ،موسسه
تحقیقات و آموزش مدیریت).
[ ]0اسکندری ،مجتبی ( .)3060طراحی الگوی سیستمی توانمندسازی مدیران ،فصلنامه علمی
پژوهشی مدرس علوم انسانی ،دوره هشتم ،شماره .40
[ ]2اسکندری ،مجتبی و خدامیان ،حجتاهلل ( ،)3044بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی افسران وظیفه ستاد
کل نیروهای مسلح ،فصلنامه منابع انسانی ناجا ،نشریه علمی  -ترویجی ،سال ششم ،شماره .40
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[ ]0جاسبی ،عبداهلل ( ،)3084اصول و مبانی مدیریت ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
[ ]1جمشیدیان ،عبدالرسول ( ،)3061مفاهیم و راهبردهای توانمندسازی کارکنان ،ماهنامه تدبیر،
سال هجدهم ،ش .10-18 :361
[ ]8جهانگیری ،علی ( ،)3061رمز توانمندسازی
[ ]6خروش ،حمید ( ،)3068پایاننامه :بررسی ارتباط احساس توانمند بودن با بهرهوری کارکنان
دانشگاه علوم انتظامی.
[ ]4رشیدی ،حسن ،جلیزی ،رحیم و امیدی ،مقداد ( ،)3044آموزش و نقش آن در بهبود عملکرد
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