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  122صفحات: تعداد                          7/7/95   دفاع: تاریخ

  چکیده:

پژوهش، رابطه ي بین مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی با توانمندسازي کارکنان آموزشگاه  این هدف از انجام

نفر از کارکنان شاغل آموزشگاه  260آماري پژوهش . جامعه مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بودعلوي شیراز بود. 

و براساس جدول  یري در دسترساین تعداد با روش نمونه گمیان بود. از  94-95 تحصیلی علوي شیراز در سال

نفر انتخاب گردید. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه ي مدیریت زمان  150مورگان، نمونه اي به حجم _کرجسی

) جمع آوري شد. براي 1995) و توانمندسازي اسپریتزر (1994ودکارآمدي شغلی ریگز و نایت ()، خ1381دهشیري (

تک نمونه اي،  tتجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (

میانگین سه متغیر ق نشان داد: که ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیري) استفاده شد. یافته هاي تحقی

می  داري پایین تر از میانگین ازي کارکنان و ابعاد آن ها به طور معنیمدیریت زمان، خودکارآمدي شغلی و توانمندس

باشد. و رابطه ي مثبت و معناداري  بین مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی و ابعاد آن ها با توانمندسازي کارکنان 

نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی قدرت تبیین و  وجود دارد.

دارا هستند. از میان ابعاد مدیریت زمان، برنامه ریزي  درصد 14به میزان پیش بینی توانمندسازي کارکنان را 

انمندسازي کارکنان را دارند. همچنین از زمانبندي کارها و اولویت بندي کارها به گونه اي معنادار توان پیش بینی تو

میان ابعاد خودکارآمدي شغلی، باورهاي خودکارآمدي فردي، باورهاي خودکارآمدي جمعی و انتظار پیامدهاي جمعی 

در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که مدیریت  به گونه اي معنادار، توان پیش بینی توانمندسازي کارکنان را دارند.

ارآمدي شغلی می تواند باعث توانمندسازي کارکنان شود. پس بهتر است کارکنان را در زمینه ي زمان و خودک

  مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی آموزش دهیم تا توانمندسازي کارکنان حاصل شود.

  

  کارکناني خودکارآمدي شغلی، توانمندسازخودکارآمدي، مدیریت زمان،  ها:واژه کلید
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  مقدمه -1-1

امروزه در عصر پیشرفت شتابان دانش و فناوري، دنیا موجود با استانداردهاي متنوع همواره در 

غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به معرض تحوالت و تغییرات 

عنوان عصر فرانظریه، هنگامی براي انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن 

امکان قرن، قدرت تحمل الزم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این پدیده زمانی 

پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزي بتواند خودش را براي تغییرات آنچنان در دنیاي آیندگان 

آماده سازد. این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است. زندگی در دنیاي جدید نیازمند 

دادن فرصت هاي فراوانی شناخت چنین ابزار رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست 

  ).1387در زندگی روزانه افراد و جوامع است(سعیدي کیا،

از آنجا که سرمایه انسانی مهمترین عامل مزیت رقابتی و محور اصلی سازمان هاست، توجه به رشد و 

رسد.  نظر میه ارتقاي کارکنان و فراهم سازي بستر ظهور قابلیت ها و بکارگیري توانایی آنان ضروري ب

کی از مفاهیمی که در راستاي بالندگی منابع انسانی مطرح گردیده است توانمندسازي کارکنان است. به ی

عبارت دیگر رهبران سازمانها براي نیل به اهداف سازمان به کارکنان توانمند نیاز دارند و توانمندسازي 

به کار گرفته می شود و  منابع انسانی یکی از نگرش هاي مهم و جدید است که امروزه توسط سازمان ها

 ).1387،  1در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت معاصر در پاسخگویی به نیاز تغییر و تحول است(کینال

نقش نیروي انسانی کارآمد، دانا و توانا در تحقق اهداف سازمانی امري غیرقابل انکار می باشد. نیروي 

ورد. سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آ

). از دیدگاه 1387هاي مختلف در انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاري می کنند(شریف زاده و بارانی،

 محققان کارکنان توانمند، سازمان ها را قادر می سازند قابل انعطاف تر و پاسخگوتر باشند و می توانند

توانا سازي ).2010، 2 عملکرد فردي و هم در عملکرد سازمانی شوند (بارید و وانگمنجر به بهبود هم در 

کارکنان معموال با تغییر در درون مدیر آغاز می شود. یعنی مدیر باید درك کند که اختیار دادن به 

کارکنان، رها کردن کنترل نیست بلکه اعمال کنترل است. تواناسازي باید در رفتار سازمانی مدیر و 

ارکنان ریشه بدواند و اساس آن عبارتست از جهت گیري در کارکردن با یکدیگر. اگر کارکنان یک ک

سازمان مطمئن نباشند که حیطه کارشان چیست، هرگز توانمند نخواهند شد و با این تفکر که کارشان 

گرجی و صرفا تحقق وظایف معین است یا باید معطوف به هدف نهایی باشد، سردگم خواهند شد(

، مدیران سازمان ها دیگر مدیریت که بعدي از مدیریت زمان است هنگام تفویض اختیار )1390طاهري،
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رهبرانی عمل می کنند که کارکنان خود را نمی کنند. در حقیقت آنها دیگر مدیر نیستند، بلکه به عنوان 

هم به داشتن ثر عملکرد مؤ. )1383(درگاهی،به منظور ارائه نقش در تصمیم گیري، توانمند می سازند

مهارت ها و هم به باور در توانایی انجام آن مهارت ها نیازمند است. مدیران با آگاه کردن کارکنان از میزان 

موفقیت شان می توانند به آنان کمک کنند احساس کارآمدي کنند و کارکنان را با ایجاد این حس که 

جزء جدایی ناپذیر سازمان هستند، توانمند دارایی ارزشمندي به حساب می آیند و  مورد قبول هستند،

  ).1385، سازند (عبداللهی

توانمندسازي در حوزه هاي مدیریت و روانشناسی بنا به دالیل زیر به موضوعی مهم تبدیل شده 

است: توانمندسازي کارکنان یکی از عناصر بنیادي اثربخشی مدیریت و سازمانی است و هنگامی که توان، 

). 1995، 3کلر و دانسریووند، اثربخشی افزایش خواهد یافت (بین کارکنان تقسیم شقدرت و کنترل در 

دلیل دیگر توجه و عالقه به مفهوم توانمندسازي این است که توانمندسازي کارکنان با افزایش در میزان 

فروش و سوددهی، کاهش هزینه ها، افزایش خشنودي مصرف کننده، گله و شکایت کمتر مصرف کننده، 

ایش وفاداري به سازمان، افزایش اثربخشی، افزایش تعداد مصرف کنندگان، بهبود حل مسئله و افز

(آالن و  پیشگیري از بروز مسائل و افزایش هماهنگی بین وظایف شغلی در ارتباط می باشد

 ).4،2002ساشکین

خاص  در عصر حاضر مدارس و آموزشگاه ها به عنوان یک نظام اجتماعی حساس و مهم از جایگاهی

در این  تن کارکنانی توانمند نیاز دارند.برخوردار است و براي انجام دادن وظیفه خطیر و مهم خود به داش

تحقیق تالش شده است به رابطه ي مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی با توانمندسازي کارکنان 

خودکارآمدي شغلی و آموزشگاه علوي شیراز پرداخته شود. در این راستا بررسی وضعیت مدیریت زمان، 

توانمندسازي کارکنان در آموزشگاه علوي شیراز و ارزیابی رابطه میان آنها کمک می کند تا ضمن تعیین 

وضعیت مدیریت زمان، خودکارآمدي شغلی و ارزیابی سطح توانمندسازي کارکنان، در بهبود و ارتقاء این 

و خودکارآمدي شغلی کارکنان، از این عوامل گام هاي مؤثري برداشته و ضمن کمک به مدیریت زمان 

  طریق سطح توانمندسازي کارکنان را افزایش داد.

  

  بیان مسأله:  -1-2

حال تغییر و  هاي سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشري، همه چیز به شدت درباتوجه به دگرگونی

براي تداوم حیات نیازمند ها به عنوان یک سیستم باز، با محیط در تعامل می باشند و تحول است. سازمان
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ها  پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل ومحور سازمان

تغییرات، از اهمیت ویژه برخوردار  محسوب می شوند، تجهیز و آماده سازي منابع مزبور براي مواجهه با

ها در  سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسانبیشترین  ها با هر نوع ماموریتی باید  است وکلیه سازمان

). بسیاري از سازمان ها راه حل این مسئله را اجراي برنامه 1386تلف اختصاص دهند(جعفرزاده ، ابعاد مخ

هاي توانمند سازي تشخیص داده و تالش کرده اند زمینه الزم براي پرورش کارکنان توانمند را فراهم می 

 :گوید ) در تعریف توانمندسازي چنین می1383). دنیس کینال(1387ی زاده، و فتح(پاك طینت  نمایند

توانمندسازي فرایند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ  «

شوند که این به نوبه  شان محقق می هاي شایسته و با صالحیت در بیشتر جنبه ها و وظایف افراد و تیم

طراحى   سهیم شدن کارکنان در اطالعات، تشکیل گروهها و. »گذارد ر عملکرد کل سازمان اثر میخود د

هنگامی که مدیران بتوانند پنج بعد  ).1388(بختیاري،  ساختار سازمانى مناسب است

توانمندسازي(احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس موثر بودن، احساس معنی دار 

ساخته  اعتماد به نفس به دیگران) را در کارکنان پرورش دهند، آنان را با کامیابی توانمندبودن و احساس 

خودشان نیز به گونه اي وظایف خود را انجام دهند، درباره توانند  شده نه تنها می اند. افراد توانمند

ع منبع مدیر یک سازمان باید در تخصیص بهینه نو .)1381 5وتن و کمرون، متفاوت می اندیشند(

سازمانی که شامل: سرمایه اي، انسانی، اطالعاتی و زمانی می باشد توان و تخصص الزم را داشته باشد. 

این چهار منبع را می توان از جهات متعدد مورد بهره وري قرار داد ولی زمان در میان این منابع 

ر انسان ها قرار دارد زیرا ترین منبعی است که در اختیا خصوصیتی منحصر به فرد دارد و زمان با ارزش

می گوید مدیریت  6). گریگز1387،تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان ارزش پیدا می کنند (خاکی

(به  هایی است که به کنترل بهینه زمان توسط فرد منجر می شود زمان آن دسته از توانایی ها و مهارت

مقصود از مدیریت زمان، مدیریت بر زمان نیست، بلکه مقصود، ). 1380نقل از پورظهیر، جواهري زاده، 

مدیریت بهینه برنامه ها و فعالیت هایی است که در بستر زمان صورت می پذیرد. بر این اساس با فراگیري 

آموزه هاي مدیریت زمان به مدیریت شخصی در ارتباط با زندگی فردي و سازمان دست می یابیم. 

عاملی است با قابلیت انعطاف نامحدود براي دسته بندي بهینه فعالیت ها که می  »زمان«بنابراین رویکرد 

مدیریت زمان داراي منافع فردي و ).1389(اسکندري،تواند در خدمت افزایش توانمندي انسان قرار گیرد 

 سازمانی بسیاري است و از جمله منافع فردي آن می توان به کاهش استرس، افزایش بازده، بهبود روابط

در محیط کار و خارج از آن، داشتن تعادل و هماهنگی در وظایف مختلف روزانه اشاره کرد و از جمله 

منافع آن براي سازمان، افزایش بهره وري و مسئولیت فردي، ارتباط و کار گروهی بهتر، افزایش وجدان 
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مدیریت زمان داراي . )1389، به نقل از عبدالوند، 72009کاري و اخالقی و حفظ کارکنان است (یوتاما، 

تفویض اختیار - 3 اولویت بندي کارها-2 برنامه ریزي زمانبندي کارها-1هفت بعد می باشد که شامل: 

برنامه ریزي براي پذیرش - 6 برنامه ریزي براي مکالمات تلفنی-5 تشکیل و اداره صحیح جلسات-4صحیح 

خودکارآمدي می تواند نقش مؤثري در  ).1389 ساریخانی،امورشخصی(حسومی،  -7 مراجعین

توانمندسازي افراد داشته باشد. مدیران از طریق برانگیختگی احساسی، نه فقط در جایگاه سردسته تشویق 

روي کنندگان، با ایراد سخنرانی هاي پر جاذبه و شاد نگهداشتن جو سازمانی، همچنین با سرمایه گذاري 

صد روشن، خودکارآمدي؛ دادن امتیاز و بازخورد، که باعث بعضی اصول از قبیل: داشتن اهداف و مقا

. باور افراد به توانایی تغییر محیط هیجان می شوند، به توانمندسازي کارکنان کمک می کنند(عبداللهی، )

هاي خود و تاثیرگذاري بر فعالیت هاي خود، کارکردهاي سودمند و مثبتی را به عنوان منبع درونی فراهم 

را در برخورد با مقتضیات شغلی توانمند می کند. در واقع باورهاي فرد به توانایی خود در آورد که افراد 

سازماندهی و انجام مجموعه اي از فعالیت ها می تواند وي را به احساس شایستگی ترغیب کند که منجر 

بر این  افرادي که احساس کارآیی پایینی دارند ). 1996به پرورش احساس توانمندي می شود (پاجارس،

شوند، چنانچه  باور هستند که توانایی کنترل رویدادهاي زندگی را ندارند. وقتی آنها با موانعی روبرو می

کنند اما افرادي که احساس  تالش مقدماتی آنها براي برخورد با مشکل بی ثمر باشد، سریعاً قطع امید می

و فعاالنه در جستجوي موقعیت هاي تازه  دهند دارند در کارها استقامت به خرج می روشن کارآیی باالیی

بر طبق نظریه بندورا ادراك خودکارآمدي، اعتقادات و ). 1391(ابراهیمی مقدم و پوراحمد،  هستند

کارها در جهت نیل به اهداف تعیین شده الزم دهی وانجام یک سريهاي یک فرد براي سازمانتوانایی

شود (زاهد، نامور و نوبخت، ي محسوب میاست و تعیین اعتقادات مهمترین مکانیزم مرکز

).خودکارآمدي به عنوان یک عامل انگیزش فعال کننده، نیرو دهنده، نگهدارنده و هدایت کننده 1388

). تحقیقات 1389به نقل از رمضانی،91990گورت  و دي8رفتار به سوي هدف تعریف شده است(پنتریج 

فقیهی پور، آتشی، فقیهی پور، مشهدي  )،1390(حاجلو، صبحی قراملکی و نوري زیادي همچون 

)، موسی خانی، 1391)،  میرحیدري، سیادت، هویدا و عابدي(1388محمد باقر گرجی()، 1389اسماعیل (

) و ... در زمینه متغیرهاي تحقیق انجام شده است. همچنین تحقیقات 1390رنگریز، نایبی و حسن خانی(

معناداري نشان داده اند(صالح صدق پور، خداپناهی و اصغري، بین توانمندسازي و خودکارآمدي رابطه 

). اما تحقیقی که رابطه این سه متغیر را باهم بسنجد وجود ندارد. بنابراین رابطه مدیریت زمان و 1387

خودکارآمدي شغلی با توانمندسازي کارکنان به عنوان یک مسئله است. به عبارت دیگر این تحقیق به 
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مدیریت زمان و خود کارآمدي شغلی با توانمندسازي کارکنان آموزشگاه علوي شیراز  دنبال تعیین رابطه

  است، و اینکه آیا بین این سه متغیر در کارکنان آموزشگاه علوي شیراز رابطه وجود دارد؟

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-3

توجه مدیران تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازي کارکنان را در کانون 

توانست  توانمند، متعهد، ماهر و با انگیزه، بهتر خواهند داشتن کارکنان ها با چرا که سازمان قرارداده است.

خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. توانمندسازي، سالم ترین روش سهیم نمودن دیگرکارکنان در 

غرور، تعهد و خوداتکایی در افراد ایجاد می شود و قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژي مضاعف، 

 در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد داشت حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته،

در بهره وري فردي، سازمان از مجموعه استعدادها وتوانائیهاي بالقوه  ).1387(پاك طینت و فتحی زاده، 

کند و با به فعل درآوردن نیروهاي بالقوه واستعدادهاي  مان استفاده میافراد به منظور پیشرفت ساز

بنابراین الزمه دستیابی به  .شگرف در جهت سازندگی، موجبات پیشرفت سازمان فراهم خواهد شد

هدفهاي سازمان، مدیریت موثر این منابع با ارزش است. در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقاي 

اسان قرار کارکنان تحت عنوان توانمندسازي کارکنان مورد توجه صاحبنظران و کارشنتوانمندي هاي 

تأکید بر مدیریت زمان در کلیه سازمانها و همچنین در تمام سطوح ). 1386(ساجدي،  گرفته است

سازمان باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا چه بسا طرحها و برنامه هایی وجود دارد، که به دلیل عدم 

یت زمان و برنامه ریزي صحیح در زمان مقرر، مورد بهره برداري قرار نگرفته است و به میزان بسیار مدیر

).خودکارآمدي 1389باالیی زیانهاي اقتصادي و اجتماعی به بار آورده است (عبدالوند، عصاره، ساکی، 

ش اهداف چالش آور به نقش تعیین کننده اي بر خود انگیزشی افراد دارد. زیرا باور خودکارآمدي بر گزین

میزان تالش و کوشش در انجام وظایف، میزان استقامت و پشتکاري در رویارویی با مشکالت و میزان 

). بنابراین با توجه به اهمیت مسئله توانمندسازي کارکنان و 2000، 10تحمل فشار ها اثر دارد(بندورا

آموزشگاه علوي شیراز به این امر به  ارتباط آن با مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی ضرورت دارد که

  له مهم توجه نماید و اقداماتی را در این راستا انجام دهد.اعنوان یک مس
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 اهداف پژوهش: -1-4

 هدف اصلی: -4-1- 1

بررسی رابطه مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی کارکنان با توانمندسازي کارکنان آموزشگاه  - 1

 علوي شیراز .

  اهداف فرعی: - 4-2- 1

  تعیین وضعیت مدیریت زمان کارکنان آموزشگاه علوي . - 1

  تعیین وضعیت خودکارآمدي شغلی کارکنان آموزشگاه علوي . - 2

  تعیین وضعیت توانمندسازي کارکنان آموزشگاه علوي . - 3

 شناسایی رابطه ي بین مدیریت زمان و مولفه هاي آن با توانمندسازي کارکنان آموزشگاه علوي . - 4

دکارآمدي شغلی و مولفه هاي آن با توانمندسازي کارکنان آموزشگاه شناسایی رابطه ي بین خو - 5

 علوي.

تعیین سهم مدیریت زمان و خودکارآمدي شغلی در پیش بینی توانمندسازي کارکنان آموزشگاه  - 6
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 :تعاریف نظري و عملیاتی متغیرها -1-6

  :11توانمندسازي - 1- 6- 1

به عنوان یک سازه انگیزشی تعریف می شود که در چند حالت  توانمندسازي تعریف نظري:

شناختی معناداري، شایستگی، خودتصمیم گیري، اثرگذاري و اعتماد نمود پیدا می کند. این حاالت روان 

  ). 1995شناختی باهم، موجب جهت گیري فعال نسبت به نقش کاري می شوند (اسپریتزر،

از ایی است که کارکنان از ه ز توانمندسازي  نمرهدر این پژوهش منظور ا تعریف عملیاتی:

  می آورند و مقیاس فاصله اي است.به دست ) 1995( 12پرسشنامه توانمندسازي روانشناختی اسپریتزر

 :13مدیریت زمان -2- 6- 1

زمان شامل مهارت هایی از قبیل انضباط شخصی، هدف گذاري، کنترل  مدیریت تعریف نظري:

وقفه ها، روش سازماندهی امور و غیره است. این مهارت ها به خوبی می توانند باعث حذف بسیاري از 

   ).1383منابع استرس شده و اثرات منفی آن را کاهش دهند (دهشیري، 

ی است که کارکنان از پرسشنامه یاه زمان  نمرهدر این پژوهش منظور از مدیریت  تعریف عملیاتی:

  آورند و مقیاس فاصله اي است.) به دست می 1381ي مدیریت زمان  دهشیري(

  :14خودکارآمدي شغلی -3- 6- 1

خودکارآمدي شغلی به عنوان قضاوت فرد در مورد توانایی خود براي انجام اصل  تعریف نظري: 

  ).2001ریف شده است (بندورا،تکالیف در چارچوب شغلی و حرفه اي معین تع

                                                             
11. Employees empowerment 
12. Spreitzer 
13. Time Management 
14. Career Self-employment 
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یی است که کارکنان از ش منظور از خودکارآمدي شغلی نمره هادر این پژوه تعریف عملیاتی:

  ورند و مقیاس فاصله اي است.به دست می آ ) 1994( 15پرسشنامه خودکارآمدي شغلی ریگز و نایت

  

                                                             
15. Riggs & Knight 
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  مقدمه -2-1

در این فصل مبانی نظري تحقیق در سه بخش ( توانمندسازي، مدیریت زمان، خودکارآمدي) و 

مبانی عملی تحقیق انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به طور مفصل 

  تحقیق ارائه شده است.در آخر جمع بندي  بحث شده است و

  اول: توانمندسازي بخش- 2-2

  توانمندسازي - 1- 2-2

بر می گردد که در آن توانمند 1788به سال 16تاریخچه اولین تعریف از اصطالح توانمند سازي 

سازي را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یا 

سازي به معنی اشتیاق فرد براي مسئولیت واژه اي بود که در نقش سازمانی او دیده شود. این توانمند 

  ).1387تفسر شده بود(پاك طنیت و فتحی زاده،  براي اولین بار به طور رسمی بـه معنی پاسـخگویی

) به تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازي اشاره می کندکه شامل تفویض قدرت 1971(17گروف

وریت و قدرت بخشی است. ادبیات توانمندسازي تاکنون دگرگونی قانونی، تفویض اختیار، واگذاري مام

) توانمندسازي را زمینه اي براي افزایش گفتمان ها، 2001( 18هاي زیادي به خود دیده است تا اینکه لی

تفکر انتقادي و فعالیت در گروه هاي کوچک می داند و در جهت حرکت به سوي مبادله، تقسیم و پاالیش 

 ).1386لی توانمندسازي است (نادري، یدن و گفتگوها، از اجزاي اصتجریبات، تفکر، د

  مفاهیم و تعاریف توانمندسازي - 2- 2-2

اولین گام در تعریف مفهوم توانمندسازي، پرداختن به حدود و ثغور آن است. برخی بر این باورند که 

معتقدند با توجه به اینکه تواناسازي، دادن قدرت به کارکنان است، برخی دیگر این مفهوم را رد کرده و 

کارکنان سرمایه اي از دانش و انگیزه هستند، بنابراین به خودي خود، قدرت انجام کار به نحو عالی را دارا 

می باشند و بر این اساس تواناسازي را فراهم کردن زمینه در جهت آزاد کردن این قدرت بالقوه تعریف 

  ).1387می کنند(بالنچارد و همکاران،

                                                             
16. Empowerment 
17. Grove 
18. Lee 
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و  قدرتمندشدن، مجوزدادن، قدرت بخشیدن«آکسفورد  در فرهنگ فشردهEmpower نگلیسی واژه ا

خود  دربرگیرندة قدرت و آزادي عمل بخشیدن براي اداره معنا شده است. این واژه در اصطالح،» تواناشدن

 و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است و در مفهوم سازمانی به معناي تغییر در فرهنگ

سازمان است، به نحوي که در آن افراد ضمن  بیان دیگر، توانمندسازي به معناي طراحی ساختار به است؛

توانمندسازي در کارکنان شرایطی د. آمادگی پذیرش مسئولیتهاي بیشتري را نیز داشته باشن کنترل خود؛

رشد کافی براي پذیرش  به کنند و آنان زندگی کاري خود را در پرتو آن کنترل می را ایجاد می کند که

  ).1994، 19(الولر دیابن دست می مسئولیتهاي بیشتر در آینده

همچنین تعاریف دیگري از توانمند سازي توسط پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی در 

  این زمینه ارائه شده است که به تعدادي از آنها اشاره می گردد:

  ) تعاریف توانمندسازي کارکنان1- 2جدول (

  تعریف سال  ظریه پردازن

  1381  بابایی و همکاران

توانمند سازي نیروي انسانی را ایجاد مجموعه ظرفیتهاي الزم در آنان براي قادر ساختن 

آنها به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفاي نقش و مسئولیت در سازمان، توام با کارایی 

  .دنو اثر بخشی میدان

  

  ابطحی

  

1386  

کارکنان یک برنامه سازمانی است که به نیروي کار فرصت بیشتري را براي توانمندسازي 

ها در جهت خیر و صالح خود و تر کردن پتانسیل آنها، دانش و غنیآزادي، بهبود مهارت

  کند.سازمان اعطا می

  1388  بختیاري
طراحى ساختار سازمانى مناسب   سهیم شدن کارکنان در اطالعات، تشکیل گروهها و

  .است

  

  وتن و کمرون

  

1988  

دانند، بدین معنی که به آنان توانمندسازي را به معنی قدرت بخشیدن به کارکنان می

ها غلبه ها یا درماندگیکمک کنیم تا حس اعتماد به نفس را در خود  تقویت و بر ناتوانی

  ها به آنان انرژي و انگیزه درونی بدهیم.کنند و همچنین براي انجام فعالیت

  توانمندسازي را به عنوان مفهوم انگیزشی خودکارآمدي تعریف کرده اند.  1988  20کانگر و کانونگو

  

  21پیج و کزوبا

  

1999  

کنند که توانمندسازي یک فرایند اجتماعی به عنوان یک تعریف کلی پیشنهاد می

 کند تا بر زندگی خود کنترل داشته باشند؛ فراینديچندبعدي است که به افراد کمک می

دهد( یعنی به وسیله انجام دادن آنچه برایشان مهم است، است که به افراد قدرت می

  کند).براي اجرا ظزفیت ایجاد می

                                                             
19. Lawler 
20.Conger & Kanungo 
21. Page & Czabe 
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  لی

  

2001  

هاي ها، تفکر انتقادي، فعالیت در گروهاي براي افزایش دیالوگتوانمندسازي را زمینه

جهت حرکت به فراسوي هایی کند که اجازه دادن به فعالیتداند و اشاره میکوچک می

تسهیم، تقسیم و پاالیش تجربیات، تفکر، دیدن و گفتگوها، از اجزاي اصلی توانمندسازي 

  هستند.

  2001  22کارتر

توانمندسازي کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستمها، روش ها و اقداماتی که راه 

لندگی و رشد و توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وري، با

  شکوفایی سازمان و نیروي انسانی با توجه به هدف هاي سازمان به کار گرفته می شوند.

  2003  23بالنچارد

بسیاري از مدیران به توانمندسازي از این دیدگاه می نگرند که به افراد قدرت تصمیم 

بی قید و گیري می دهد. بسیاري از کارکنان نیز منظور از توانمندسازي را کسب آزادي 

شرط براي اجراي هر کار می دانند. همچنین توانمندسازي آزاد کردن نیروي درون افراد 

براي کسب دستاوردهاي شگفت انگیز است. توانمندسازي به معناي قدرت بخشیدن است 

و این یعنی به افراد کمک کنیم تا حس اعتماد به نفس خود را بهبود بخشند، برناتوانی و 

وند و در افراد شور و شوق فعالیت ایجاد و انگیزه هاي درونی آنان را درماندگی چیره ش

  براي انجام دادن وظیفه بسیج کنیم.

فراي، ویتاکی و 

  24کدیال
2005  

  توانمندسازي را توزیع قدرت تصمیم گیري به افرادي که آن را ندارند تعریف کرده است

  2006  25نارایان
طی آن، قدرت در اختیار باشد و این توانایی  توانمندسازي به شرایطی اطالق می شود که

  وجود داشته باشد که بتوان با بهره برداري الزم، از مزایاي آن بهره مند شد.

  2008  26چنگ و لیو
به فرایندي گفته می شود که از طریق آن، مدیران به دیگر کارکنان کمک می کنند تا 

  خودشان و کارشان به دست آورند.قدرت الزم را براي تصمیم گیري در امور مربوط به 

  

  هاضرورت توانمندسازي کارکنان در سازمان - 3- 2-2

را تهدید میکند و اقتصاد جهانی با فشارهاي  تغییرات سریع محیطی، حیات بسیاري از سازمانها

اطالعات، فرهنگهاي جهانی مصرف  شود. رسانه هاي جدید فناوري اي به جلو رانده می منطقه اقتصادي

تغییرات تأثیرگذار محیطی هستند  ه، ظهوراستانداردهاي جهانی و امکان سهیم شدن در هزینه ها،کنند

ناسازگاري یا عدم سازش با تغییرات  امروزي وجود دارند. بقاي بسیاري از سازمانها را که در سازمان هاي

در دنیاي متالطم امروز، انعطاف  ). تغییرات وسیع محیطی1386کند (ابطحی و عابسی، می محیطی تهدید

                                                             
22. Carter 
23. Blanchard 
24. Fry, Vitucci & cedilla 
25. Narayan 
26. Chang & Liu 
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و دادن آزادي عمل به  تأمین بقایشان امري ضروري ساخته است و توانمندسازي پذیري سازمانها را براي

مروزي است (گودرزي و ا اساسی افزایش عملکرد و تأمین بقا در سازمان هاي کارکنان، یکی از راهبردهاي

بت جهانی، موضوع توانمندسازي کارکنان را در کانون تغییرات محیطی و افزایش رقا). 1381گمینیان،

ا داشتن کارکنان توانمند، متعهد، ماهر و با انگیزه، بهتر ها ب توجه مدیران قرارداده است. چرا که سازمان

توانمند سازي، سالم ترین روش سهیم نمودن خواهند توانست خود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. 

افراد  خوداتکایی در انرژي مضاعف، غرور، تعهد و قدرت است. با این روش حس اعتماد، کارکنان در دیگر

ایجاد می شود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش یافته، در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال 

د و امور سازمانی بخواهد در اقتصا اگرپس از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسید که  ت.خواهد داش

کاري خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروي انسانی متخصص، خالق و با انگیزه 

برخوردار باشد. منابع انسانی، اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و 

. از دغدغه هاي مهم )1387ی زاده، (پاك طنیت و فتحبهره وري در سازمانها رابطه اي مستقیم وجود دارد

گردآوري سرمایه انسانی فرهیخته و خرد ورزي است که قادر به ایجاد  بنگاههاي اقتصادي موفق جهان،

با فرهنگ،  مجموعه اي است مرکب از انسانهایی تحول در سازمانهاي مربوطه باشند. یک سازمان موفق

انعطاف پذیر سازمان، تجارب ودانش خود را با عـشق اندیشه و اهداف مشترك که با کار گروهی در نظام 

به پیشرفت روز افزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می دهد. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و 

وظیفه اي که انجام می دهد احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانائی هاي بالقوه منابع انسانی براي 

  بزرگ به شمار می رود. هر سازمانی، مزیتی 

  علل گرایش سازمانها به توانمندسازي -4- 2-2

محرکهاي درونی و بیرونی متعددي سازمانها را بر توانمند سازي کارکنانشان ترغیب نموده است. 

  :عبارتند از )1387(پاك طنیت و فتحی زاده، مهمترین محرکهاي درونی

  الف. بهره وري

تکنیـکهاي موثر براي افزایش بهره وري کارکنان و استفاده بهینه توانمندسازي کارکنان یکی از  

  .ها و توانمندیهاي فردي و گروهی آنان در راستاي اهداف سازمانی است ازظرفیت

   ب. ایجاد تحول درسازمان

زمینه تغییر و تحول، مستلزم تحول سازمانی  در توانمندسازي کارکنان براي انجام اقداماتی فراگیر

دهد، اما اگر کارکنان احساس  ت درون سازمانی بزرگ به ندرت بدون مساعدت افراد رخ میاست. تحوال
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 می یابد کنند فاقد قدرتند، عموما به این امر کمک نمی کنند. اینجاسـت که توانمندسازي معنی

 ).1382(کارتر،

  ج. امنیت شغلی

ذهن  مزایا در می گردد، موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق ووقتی بحث امنیت شغلی مطرح 

شود. در صورتی که در دنیاي امروز، امنیت شغلی در گرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر  تداعی می

زمان منظور از امنیت شغلی این است که سا نیست بلکه توانا سازي کارکنان محور امنیت شغلی است.

وانمندي، سازمان وابسته به فرد ي فرد را فراهم کند، به طوري که از نظر تخصصی و تموجبات توانا ساز

ها بستر الزم  تخصص و توانمندي فرد نیاز باشد و این مستلزم آن است که سازمان در بیرون نیز به شود و

  ). 1379(سلطانی، را فراهم کنند تا کارکنان از ابعاد مختلف بالندگی الزم را کسب کنند

توانمند سازي کارکنان را در سازمان همچنین محرکهاي بیرونی و محیطی متعددي وجود دارد که 

  :عبارتند از مهمترین محرکهاي بیرونی ت.ضروري نموده اس

  الف. تاثیر فناوري بر محیط هاي کاري

امروزه، فناوري جایگزین مشاغل تکراري شده است. این ابزارها تغییرات شدیدي در نوع مهارتهاي  

. بدیهی است براي رویاروي با چنین چالشی، کارکنان مورد نیاز افراد و اعضاي سازمانها ایجاد کرده است

  ).1387(پاك طنیت و فتحی زاده،  دشوند یعنی در تمامی جهات رشد نماین باید توانمند

  ب. ضرورت انعطاف پذیري سازمانها

در شکل سنتی سازمانها با ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در راس هرم، تغییرات عمده اي  

 دن است. به اعتقاد بسیاري از مدیران عالی،در محیطی که شدت رقابت جهانی و فن آوريدر حال رخ دا

باعث افزایش انعطاف د، دست بر داشتن از کنترل متمرکز هاي نوین از ویژگیهاي آن به شمار می آی

 ها خواهد شد. در این میان، توانمندسازي کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است پذیري سازمان

  ).1384(نوروزي، 

  ج. افزایش انتظارات مشتریان

امروزه دامنه توقعات مشتریان در مورد کیفیت، قیمت و خدمات بسیار وسیع گردیده و وظیفه اي  

دشـوار را بر سازمان تحمیل کرده است به گونه اي که اگر سازمان از عهده برآوردن این توقعات بر نیاید، 

هاي رقیب  براي دریافت محصول و خدمات بهتر به سمت سازمان بازار را از دست داده و مشتریان
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منابع انسانی  آگاهی از سلیقه تنوع مشتریان و اجابت خواسته هاي آنان، در اختیار داشتن خواهند رفت.

  ).1386(هداوند و صادقیان، توانمند را ایجاب می کند

  اهداف توانمندسازي کارکنان -5- 2-2

دستیابی به به اهداف سازمانی است. در هر صورت، هر گونه افزایشی  هدف از توانمندسازي، تسهیل

به عنوان یک ). 1380یران و کارکنان گردد (محمدي، در قدرت، نباید منجر به افزایش تعارض بین مد

ها فقط  حقیقت، توانمند سازي به طور قطع به آزادي انتخاب و عمل بیشتر منجر می شود، اما این

شمار می رود. هدف حقیقی همیشه بهبود ه و راهی براي بدست آوردن هدف حقیقی باهدافی ابزاري اند 

 است.  عملکرد

  بیان کرد: توان به شرح زیر به طورخالصه اهداف مشخص توانمند سازي کارکنان را می

 انجام و توسعه شـیوه  دادن مسئولیت تجزیه و تحلیل مداوم مشاغل به همه کارکنان به منظور

  ذینفعان مشتریان و ارتباط با اثربخش درهاي کاري 

 واگذاري مسئولیت ایجاد اهداف عملکرد، راهبردهاي عملکرد و سنجش عملکرد به تیم هاي 

  نفعانکاري در ارتباط با مشتریان و ذی

  سهیم نمودن مجموعه کلی سازمان در تصمیمات مهم مدیریت، مانند برنامه هاي راهبردي

مستمر آن فرایندها  همراه با بهبود گزینی و برنامه هاي کاريتوسعه، تدوین خط مشی هاي کار

  )1383(کینال، 

 شرلی و  فراهم نمودن موجبات رضایت شغلی کارکنان وکاهش اضطراب هاي روحی آنان)

  ) 27،2007اسوادي

 طریق شناخت و حذف شرایطی که موجبات  احساس سودمندي در اعضاي سازمان از ایجاد

 گردد و نیز با اسـتفاده از اطالعات اثربخش سازمانی و میتضعیف قدرت آنان را باعث 

  )2007، 28(کریسنت غیرسازمانی

 2007، 29(بنزیان کارآیی سازمان ارتقاء مهارتها، روحیه تعاون و(  

 2006، 30(کین افزایش احساس ارزشمندي( 

  

                                                             
27. Shirley & Swathi 
28. Chrysant 
29. Benzian 
30. Kane 
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  ابعاد توانمندسازي  - 6- 2-2

کارکنان و تحمل اشتباهات  اعتماد بهتوانمندسازي به معنی ریسک پذیري، رشد و تغییر و همچنین 

  :آنان بوده و داراي پنج بعد به شرح ذیل می باشد

 اشاره  به درجهاى که یک فرد می تواند وظایف شغلی را با مهارت انجام دهد ی: احساس شایستگ

  .دارد

 احساس مؤثر بودن: عبارت است از باور فرد نسبت به این که تا چه اندازه عملکرد او در تحقق 

  .هداف وظیفه مورد نظر مؤثر خواهد بودا

 به اعتماد به روابط فرادستان و زیردستان اشاره دارد د:اعتما.  

 به آزادي عمل و اختیار کارمند در تعیین فعالیتهاى الزم براي انجام وظایف ي: استقالل کار 

 .شغلی اشاره دارد

 شخص  شغلی و عالقه درونیبا معنی بودن یعنی با ارزش بودن اهداف  ن:احساس معنی دار بود

 ).1387(مجیدي، قهرمانی و محمود آبادي،  به شغل

 موانع توانمند سازي - 7- 2-2

نیروهاي بازدارنده زیادي وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش تاثیر عملکرد نیروهاي سوق 

   از: نددهنده در فرایند توانمندسازي عمل می کند. مهمترین این عوامل عبارت

  ویژگیهاي شخصی مدیران- 1- 7- 2-2

یک دلیل براي این موضوع، نگرش هاي شخصی مدیران است، که در این زمینه مطالعات متعددي 

(پاك طنیت و فتحی زاده،  است در خصوص دالیل عدم تمایل مدیران به توانمندسازي انجام گرفته

1387.(  

  اما به طور کلی این دالیل  در سه مقوله دسته بندي می شود:

مدیرانی که ازتوانمندساختن کارکنان مربوطه خوداري می کنند، : نگرش مدیران در موردکارکنانالف.  

کافی برخوردار نیستند و عالقه براي انجام کار مورد نظر از تبحر  اغلب بر این باورند که زیر دستان آنان

ز دارند، یا نمی باید درگیر مند به پذیرش مسئولیت بیشتري نمی باشند. براي آموزش به وقت بیشتري نیا

کارها یا مسئولیتهایی بشوند که نوعاً مقام باالتر انجام می دهد. آنان احساس می کنند که مشکل عدم 

  مربوط به کارکنان است نه مربوط به خودشان.  توانمند سازي
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 ب. احساس تضعیف امنیت شخصی مدیران: بعضی از مدیران از ان بیمناك اند که توانمندسازي کارکنان، 

امتیازات مربوطه گردد. آنان به تسهیم مهارت یا اسرار تجارت خود از ترس  موجب تضعیف جایگاه آنان و

باري دارند که آنان را از دست دادن قدرت یا مقام خویش بی میل هستند در برابر ابهام، گونه اي نابرد

باره طرح هایی که به آنها واگذار شده است، د که شخصا باید همه جزئیات را دربدین جهت می کشان

بدانند. آنان ترجیح می دهند که خودشان روي وظایف کار کنند تا دیگران را درگیر سازند، یا از بر عهده 

  ).1381(وتن،  خرسندندگرفتن هزینه هایی که اشتباهات را به همراه دارد، نا 

ج. تبعیت مدیران از سبک مدیریتی خودکامه: مدیرانی که کارکنان خود را توانمند نمی سازند، اغلب  

آن حکومت کنند. به  آنند که آنچه را در جریان است، در دست بگیرند و آن را هدایت و بر شدیداً نیازمند

فرما و سست بودن کنترل، کار داف روشن از جانباعتقاد آنان بدیهی است که فقدان یک دستور کار و اه

  ).1387(پاك طنیت و فتحی زاده،  به آشفتگی، ناکامی و شکست کارکنان منتهی خواهد شد

  عوامل ساختاري- 2- 7- 2-2

  موارد زیر را می توان در زمره ي عوامل ساختاري قلمداد نمود:

 عدم وجود یک تعریف مشخص از توانمندسازي کارکنان  

  مقاومت کارکنان در برابر تغییر به علت وجود جو تحمیلی برنامه ها  

 فقدان بینش و فرهنگ توانمندسازي در سازمانها  

 وجود ساختارهاي رسمی و دیوانساالري افراطی در سازمانها 

 فقدان ارتباط باز و کامل در سازمان 

 فیع، آموزش، استخدام و فقدان نظام هاي سازمانی مناسب از جمله برنامه ریزي، پاداش دهی، تر

 انتصاب در جهت پشتیبانی از توانمندسازي منابع انسانی در سازمانها

  عدم وجود مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمان ها به منظور ارزیابی و اصالح فرایند توانمندسازي

 ).1381ع انسانی(بابائی و همکاران، مناب

 فرایند توانمندسازي کارکنان - 8- 2-2

هم در تعامل  ی از مراحل و درون دادهاي اطالعات را که باهای د توانمندسازي، مجموعهالگوي فراین

با توالی فرایند  هستند و به بهبود مستمر می انجامند، به نمایش می گذارد. این مراحل، جریان

ا تشریح اداره فرایند توانمندسازي ر توانمندسازي را بیان و درون دادهاي اطالعات و دانش مورد نیاز براي

مرحله ي اساسی را مشخص می کند که باید از آنها  می کنند. الگوي مدیریت فرایند توانمندسازي، شش
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. عمل سازمان، در جهت توسعه و تقویت توانمندسازي پیروي کرد در برنامه ریزي، اقدام و ارزیابی ابتکار

(شهبازي، الهیاري و  مستمر است کند که نتیجه آن بهبود یک فرایند حلقه اي بسته ایجاد می این مراحل

  ).1389میرکمالی، 

  :مراحل شش گانه فرایند توانمندسازي عبارتند از

  .تعریف و ابالغ مفهوم توانمندسازي به اعضاي سازمان )1

هدف گذاري و تدوین راهبردها، که براي کارکنان در هر سطح سازمانی درانجام تالشها به  )2

 .میشود یک چارچوب سازمانی تبدیلمنظور توسعه و تقویت توانمندسازي به 

که با اهداف  هایی آموزش کارکنان براي ایفاي نقشهاي جدید و انجام دادن وظایفشان به شیوه )3

 .سازمان براي گسترش و تقویت توانمندسازي سازگارند

ایجاد  تطبیق ساختار سازمان به گونهاي که مدیریت ناب، کاهش دیوان ساالري، همچنین )4

 .آزادي عمل را بطلبداستقالل بیشتر و 

براي حمایت  ) (از جمله برنامه ریزي، پاداش، ترفیع، آموزش، استخدام تطبیق نظام هاي سازمان )5

 .از توانمندسازي کارکنان

ارزیابی و اصالح فرایند توانمندسازي کارکنان از طریق سنجش بهبود و شناخت اعضاي  )6

 ).1383(کینال، سازمان

  

 ).1389(منبع: شهبازي، الهیاري و میرکمالی، فرایند توانمندسازي کارکنانالگوي مدیریت ) 1- 2شکل(  
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Abstract: 

This research was aimed at examing the relationship between time management and  

career self-employment with employees empowerment in shiraz’s alavi school. Method 

of the research was the type of descriptive and correlation. The statistic population was 

260employed staff of shiraz’s alavi school in 1394-95 (2016). Among the staff , 150 

were selected according Kerjsi Morgan table and simple sampling method as statistical 

sample.In order to collect data, Dehshiri’s time management questionnaire (2002), Riggs 

and Knight career self-employment questionnaire (1994) and Spreiter’s empowerment 

questionnaire (1995) were administered. The data were analyzed by using discriptive 

(mean and standard deviation) and deductive statistic methods (single sample T- test, 

coefficient of pearson correlation and multivariable regression). The results showed that 

time management,career self-employment and employees empowerment mean and their 

dimensions was lower than significant limit, and there is a significant and positive 

realationship between time management and career self-employment and their 

dimensions whit employees empowerment. The results of multivariable regression 

analyzsis showed that time management and career self-employment can explain and 

predict employees empowerment about 14 percent. Among the time management 

dimensions, the work schedule and prioritize tasks can predict relationship of employees 

empowerment significontly. Also among the career self-employment dimensions, 

individual self-efficacy beliefs, collective self-efficacy beliefs and social consequences 

can predict the relationship of employee empowerment significontly. in this study we 

found that time management and career self-employment can be employee . So it is 

better in the terms of the time management and career self employment training 

employees so that employee  empowers is achieved. 

Keywords:Time management, Self-efficacy, Career self-efficacy, Employees 

empowerment 
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