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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه صاحب نظران معتقدند كه نيروي انساني يكي از مولفههاي كليدي در خلق ارزش
واقعي براي سازمانها و شركتها به شمار ميرود .الزمه رقابت واقعي سازمانها و بقاء جهت ادامه حيات ،عملياتي
كردن اهداف و اجراي استراتژيهاي مناسب است .اين اهداف درصورتي تحقق مييابد که نيروي انساني توانمند
گردد .لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي وشناسايي عوامل مؤثربر توانمندسازي منابع انساني به منظور بهبود محيط
سازماني ،تشكيالت و روشها ميباشد.
روش پژوهش :تحقيق كنوني از حيث روش انجام در زمره تحقيقات توصيفي-پيمايشي طبقهبندي ميشود .جامعه
آماري پژوهش حاضر شامل كارشناسان و مديران برنامه ريز مستقر در دبيرخانه ستاد وزارت آموزش وپرورش به
تعداد322نفر بصورت سرشماري کامل ميباشند .که پس از توزيع پرسشنامه ها ،تعداد 99مورد با اطالعات صحيح
جمع آوري شد و آزمونهاي آماري از جمله آزمون كولمو گروف-اسميرنوف ،آزمون  tو آزمون ميانگين يك جامعه
در اين ارتباط مورد استفاده قرارگرفت.
يافته ها :يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد جايگاه سازماني آموزش و پرورش ازلحاظ شيوه رهبري ،مشارکت و
غنيسازي شغلي کارکنان از حد انتظار پايين بوده درحالي که ازنظر بعد آموزشي باال است .لذا نيازمند آسيب
شناسي جدي و تقويت ابعاد شيوه رهبري ،مشارکت و غنيسازي شغلي نيروي انساني در آموزش و پرورش
ميباشد.
نتيجه گيري :به منابع انساني بايد با ديد سرمايه انساني دربلندمدت نگاه كرد .همچنين در تعريف بيانيه ماموريت و
تدوين چشم انداز بايستي منابع انساني را از اولويتهاي اساسي سياستهاي سازمان در نظر گرفت .دراين ميان
توانمندسازي كاركنان موجب افزايش قدرت مادي و معنوي سازمان و اتخاذ شيوه رهبري واقع بينانه ميشود .به
عبارت ديگر طي مسير رشد تكاملي سازمان و فرايند قدرت گرفتن و مشاركت همه جانبه در گرو توانمندسازي
كاركنان است که بايد به آن توجه ويژه شود.
واژگان كليدي :توانمندسازي ،شيوه رهبري ،آموزش نيروي انساني ،مشاركت ،غنيسازي شغلي
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ارزيابي آنها توسط مشتري ونهايتا اطمينان از اثر

مقدمه
توانمندسازي يك حركت دائمياست و اهميت آن

بخشي در سازمانها ميگردد .بديهي است در اين راستا

همواره رو به افزايش است ،چرا كه اساس توسعه در

محركهاي محيطي متعددي وجود دارد كه سازمانها

كسب و كار امروز است و همگام با تغييرات اجتماعي،

را متاثرساخته وآنها را به توانمندسازي كاركنانشان

دستاوردهاي فناورانه و تقاضاي محيط رقابتي در حال

ترغيب نمودهاند که برخي از مهمترين آنها شامل

پيشرفت است .به نظر اسميت ( )0222دو دليل اصلي

افزايش انتظارات مشتريان ،ضرورت انعطافپذيري

براي ضرورت تغيير رويههاي كاركنان در بنگاههاي

سازمانها ،اثرات فن آوري بر محيطهاي كاري ،رشد

كسب و كار وجود دارد :نخست اينکه دنياي بيرون

سريع فنآوري و ...ميباشد (محمدي به نقل از اسميت،

بطور مستمر در حال تغيير دائمي است و دوم اينکه

.)3180

ايجاد تحول در افراد يک الزام سازمانهاي معاصر

توانمندسازي امروزه به مثابه يكي از سازوكارهاي
اصلي موفقيت سازمانها در صحنه رقابت جهاني

است.
در حال حاضرعواملي هم چون تغيير در محيط

مطرح ميشود .مديران سازمانها به اين نتيجه

كسب و كار ،افزايش رقابت ،نوآوري سريع در

رسيدهاند ،كه نيروي انساني توانمند ،اصليترين سرمايه

فناوريهاي مورد کاربرد سازمانها ،تقاضاي دائمي

آنها در جدال با رقباست .از پس يكي از وظايف

براي كيفيت باالتر و قيمت بهتر ،افزايش مشكالت

مديران ،توانمند كردن كاركنان است .پورتر معتقداست

زيست محيطي و كاركنان ضرورت توجه به اين مقوله

مهارتها وانگيزش افراد يک شرکت و نحوه بکارگيري

را افزايش داده است .سازمانها به افرادي توانمند نياز

آنها عامل مهم مزيت رقابتي آن شرکت ،به حساب

دارندتا با كمك آنها در رقابت پيروز شده و بهترين

ميآيد (آرمسترانگ به نقل ازپورتر.)3181 ،

استفاده از فناوري پيشرفته را ارائه دهند .همينطوراين

امروزه محيط پيرامون سازمانها پوياتر از قبل

سازمانها با استفاده ازنيروي انساني توانمند ،نوآوريها

شده و براي رسيدن به موفقيت ضروري است به سمت

را يافته و ميتوانند محصوالت و خدمات خود را بهبود

تحول و توسعه حرکت نمايند وآن ميسرنخواهدشد

بخشند .منابع مرسوم و سنتي ثروت (زمين -موادخام،

مگر اينکه توانمندي منابع انساني به سطح قابل قبولي

تكنولوژي ،حتي كارگران غير ماهر) را در مواقع لزوم

برسد ،بنابراين ميتوان گفت انجام موفقيتآميز هر

ميتوان خريد ،عاملي كه بدون آن نميتوان كاركرد،

کاري در سازمان ،اعم از برنامهريزي ،اجرا و کنترل

افرادي هستند كه از اين همه منابع براي دستيابي به

استراتژيهاي کالن سازمان ،پيادهسازي برنامههاي

بهترين شرايط استفاده ميكنند (محمدي.)3180 ،

تحول ،و پيشبرد اهداف سازماني بدون مديريت و

بطورکلي هدف توانمندسازي درسازمانها اين است

توجه جدي به توانمندسازي منابع انساني ،امکانپذير

كه مغزهاي افراد را مانند بازوانشان به كار اندازد تا

نخواهد بود .از اين رو نگاه استراتژيک به نيروي

درعرصه كسب و كارموفق شوند .زيرا توانمندسازي

انساني در قالب مديريت منابع انساني از اهميت

ارتقاء افراد به جايگاه شغلي مناسب ودرنتيجه افزايش

فراواني برخوردار است .پيدايش دانش و فناوريهاي

انگيزه درآنها را به ارمغان ميآورد .اسميت اعتقاد دارد

نوين از جمله کاربردهاي ،ITتحوالت صنعتي و

که توانمندسازي باعث بهبود كيفيت خدمات ،افزايش

جهتگيريها و استراتژيهاي جديد سازمانها ،آنها را

انگيزه و تعهد كاركنان ،احساس كاركنان مبني بر

ناگزير ميسازد براي بقا در عرصه رقابت ،به سوي
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آموزش و توسعه مداوم منابع انساني و نهايتا

مديريتي ،فرهنگ و مسائل اقتصادي ازيک سو ،عناصر

توانمندسازي نيروي انساني خود خود گام بردارند.

توسعه راهبردي منابع انساني ،شامل يادگيري سازماني،
نوآوري ،توسعه کارکنان و کاميابي ورضايت مشتري از
سوي ديگرحائز اهميت ميباشد .بنابراين جهت تبيين

بيان مسأله
امروزه داشتن کارکنان انعطافپذير ،ماهر و چند

راهبردي توانمندسازي کارکنان و برقراري رابطه با

مهارته ،شايد براي هر مدير و هرسازماني آرزوي

تحول وتوسعه سازماني بررسي عوامل موثر بر اين

ديرينه باشد .زيرا وجود اينگونه افراد در جريان

زنجيره ضروري است .لذا در مقاله حاضربه منظور

فعاليتهاي سازمانها ميتواند موجبات تسهيل و تسريع

روشن شدن ابعاد مسئله به سئواالت اصلي زير پاسخ

در امور و حتي صرفهجويي در زمان و منابع را فراهم

داده ميشود.

آورد .ازاين رو با توجه به تغييرات چشمگير در

نتايج بسياري از پژوهشها درباره نقش و اهميت

محيطهاي سازماني -اجتماعي ،نقش و اهميت فناوري

نيروي انساني در رشد وتوسعه سازمانها و بعضا در

و تشديد عرصه رقابت در جهان امروزي ،سازمانها

رشد جوامع بشري ،بر اين نکته تاکيد دارند که هيچ

بيش از گذشته به دنبال جذب و ازهمه مهمتر حفظ و

جامعه اي توسعه نيافته نيست مگر آنکه به توسعه منابع

توسعه افراد براي انجام فرايندهاي نوين بوده و به

انساني خود پرداخته باشد .طي سالهاي اخير نتايج

همين دليل درپي توسعه سرمايه جديدي تحت عنوان

تحقيقات مربوط به موسسه گالوپ در مورد بررسي

"سرمايه انساني" و نهايتا توانمندسازي نيروي انساني

122شرکت موفق جهان و مصاحبه بابيش از82222

هستند (طالبان و وفايي.)3188 ،

مديرموفق و بيش از يک ميليون کارمند ،نشان ميدهد

به جرات ميتوان گفت که توانمندسازي نيروي

که" :دانش ومهارت چنانچه درراستاي هوشمندي فرد

انساني عاملي است که بيش از هر عامل ديگري بر

باشد منجر به توانمندي ميشود" (باکينگهام وکليفتون،

روي رشدو بقاي سازماني تاثيرگذار است .در حال

 .)3180نتايج اين مطالعات حاکي از اين است که منابع

حاضر اهميت و نقش توانمندسازي نيروي انساني در

انساني شايستگي و قدرت الزم براي ايجاد تحوالت

تمامي حوزههاي برنامه ريزي آشکار است و به عنوان

سازماني را دارد و با توجه به توانمندسازي نيروي

يک عامل تاثيرگذار در بهرهوري ،رشد و توسعه

انساني ميتواند خالقيت و آفرينندگي خويش را تا

اقتصادي جوامع قلمداد مي گردد .از آنجا که منابع

ايجاد سازمانهاي بالنده گسترش دهد؛ يعني فعاليتهايي

انساني باارزشترين عامل توليد و مهمترين سرمايه و

که بواسطه آنها ،کارکنان به طورمداوم باتحول و رشد

منبع اصلي مزيت رقابتي و ايجاد کننده قابليتهاي

سازمان همگام ميشوند.

اساسي هر سازماني به شمار ميآيند ،يکي از مؤثرترين

با توجه به اينکه موضوع توانمندسازي کارکنان

راههاي دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي،

دولت درراستاي برنامههاي توسعه از موارد مهم

توسعه قابليتها وکارآمدتر کردن کارکنان سازمانها است.

محسوب ميشود ،ميتوان توانمندسازي نيروي انساني

از اينرو بهبود و توسعه در فرآيندهاي سازمانها در گرو

در دروزارت آموزش و پرورش را مورد بررسي

افزايش توانمندي کارکنان آنها ميباشد (فتحي.)3181 ،

قرارداد .حال در اين راستا مسئله يا سئوال اساسي که

به نظر ميرسد ضرورت توجه به توانمندسازي

مطرح ميشود ،آن است :آيا نيروي انساني فرهنگي

کارکنان در سازمانها به جهت وجود چالشهاي

آموزش وپرورش که خود جزو رکن اساسي برنامههاي
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توسعه در جامعه به شمار ميرود نبايد توانمند باشد؟

کشور دارد ،بديهي است اين وزارتخانه خود بايد مجهز

لذا اين پژوهش به منظور بهبود محيط سازماني و

به نيروي انساني کارآمد ،خالق ،نوآور و دريک جمله

تشكيالت و روشها در راستاي آسيب شناسي

داراي نيروي انساني توانمندساز در جامعه باشد.

توانمندسازي نيروي انساني اين وزارتخانه انجام گرفته

بررسيها حاکي از آن است که تا کنون مطالعات قابل

است تا بتواند به سئواالت اصلي تحقيق پاسخ دهد.

توجهي در اين ارتباط در آموزش و پرورش کشور
صورت نگرفته است لذا اين مهم ضرورت توجه به
انجام چنين پژوهشي و اهميت آن را بيش از هرچيز

ضرورت و اهميت انجام تحقيق
در حال حاضر يكي از مهمترين سرمايه هاي

آشکار ميسازد .بديهي است نتايج حاصل از تحقيق

اصلي هرسازمان نيروي انساني آگاه ،باتجربه وكاردان

كنوني ميتواند مشخص سازد كه آيا کارشناسان،

آن است واثربخش ترين دارايي براي ارتقاء بازدهي

مديران وبرنامه ريزان وزارت آموزش وپرورش به اين

درهرسازمان ،کارکنان ماهر مي باشند .معيار سنجش

عامل حياتي سازمانهاي امروزي به خوبي پرداختهاند؟

موفقيت هر سازمان ،به ميزان مطلوبيت عملکرد

يا برنامهها و طرحهايي كه درراستاي توانمندسازي

کارکنان آن سازمان است ،بنابراين براي سنجش

كاركنان به كارگرفتهاند اثرگذار بوده است؟ بنظر

موفقيت سازمانها نياز به نظامهاي منابع انساني مترقي

ميرسد نياز به تجديد نظر در برنامهها و توجه وتالش

ميباشد که بتوانند با ارائه راهکارهاي مناسب و ايجاد

جامع تري دراين خصوص احساس ميشود.

هماهنگي الزم بين اهداف سازمان و اهداف کارکنان،
بر عملکرد کل سيستم تاثيرگذاشته و سازمان را در

ادبيات تحقيق

رسيدن به اهداف عاليه ياري نمايد .لذا به منظور

مفهوم توانمندسازي

بهرهگيري هر چه بهتر از عامل نيروي انساني،

اگر چه تعاريف زيادي راجع به توانمندسازي

ميبايست ضمن ارايه آموزشهاي الزم ،يکپارچگي در

نيروي انساني وجود دارد در اين مقاله به ارايه چند

بين کارکنان ايجاد و اهداف مشترک آنها را با سازمان

تعريف مختصر بسنده ميشود.

همسو نمود .پس ترغيب کارکنان سازمان به همکاري با

در فرهنگ «آکسفورد» واژه توانمندسازي به

يکديگر و رساندن آنان به احساس هدف مشترک،

معناي قدرتمندشدن ،مجوز دادن ،ارائه خدمت و توانا

مستلزم تالشي مستمراست که در راستاي حفظ تعهد به

شدن معني شده است .در معناي خاص توانمندسازي

تحول ،نوعي ضرورت به حساب ميآيد .از اينرو به

معادل قدرت بخشيدن و دادن آزادي عمل به افراد

منابع انساني سازمان ،ديگر نه به عنوان منبع هزينه بلکه

براي اداره خود و در مفهوم سازمان به معناي تغيير در

همانند يک دارايي ارزشمندبراي کسب مزيت رقابتي

فرهنگ و شهامت در ايجاد و هدايت يک محيط

درعرصههاي کسب و کار نگريسته ميشود .به همين

سازماني است.

دليل درحال حاضر برنامهريزي جهت توانمندسازي

توانمند سازي کارکنان ،عبارت است از مجموعه

منابع انساني از اولويت بااليي در سازمانها

سيستمها ،روشها و اقداماتي که از راه توسعه قابليت و

برخورداراست.

شايستگي افراد درجهت بهبود و افزايش بهرهوري،

از آنجايي که وزارت آموزش و پرورش رسالت

بالندگي و رشد و شکوفايي سازمان و نيروي انساني با

بسيار مهمي درتعليم و تربيت و آموزش نيروي انساني
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توجه به هدفهاي سازمان به کار گرفته ميشوند (کاتر،

که از راه آن مديران به کارکنان اجازه ميدهند تا قدرت

.)0223

به دست آورند و در داخل سازمان نفوذ يابند (ايران

به اعتقاد رابينز ،توانمندسازي داراي معناي عام و

نژاد پاريزي.)3183 ،

خاص و تعبيرهاي بيشماري است .در تعريف
توانمندسازي عواملي ،چون  :انگيزش دروني ،ادراك و
تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قدرت يا اختيار و تسهيم
منابع و اطالعات به كار رفته است (رابينز وهمکاران،

ويژگي کارکنان سازمانهاي توانمند
سازمانهاي توانمند ،سازمانهايي هستند که در آن
گروههايي از انسانها با هم کار ميکنند و در انجام

 .)0220بنا به تعريفي ديگر تواناسازي فرايندي است
جدول ( :)3ويژگيهاي رفتاري کارکنان توانمندشده در مقايسه با کارکنان غير توانمند
کارکنان توانمند شده

کارکنان توانمند نشده

 -3در موقعيتهاي مبهم داراي ابتکار عمل هستند و مشکالت را به

 -3منتظر هستند تا مافوق تصميم بگيرد که چه کسي اختيار

شيوهاي تعريف ميکنند که قادر به تجزيه و تحليل بهتر و دستيابي به

رسيدگي به مشکل را دارا و در برابر آن مسئول است .به عبارتي

تصميمات بيشتر باشند.

همواره منتظر کسب تکليف هستند

 -0قادرند در موقعيتهاي مبهم از قبيل زماني که شکايات مشتريان و يا

 -0قادرند با مشکالت بطور کارامد برخورد کنند اما نميتوانند

تهديدهاي رقابتي افزايش مييابد ،فرصتها را تشخيص دهند.

فرصتهاي محتمل را تشخيص دهند.

 -1قادر به بکارگيري مهارتهاي فکري مهم از قبيل آشکار ساختن و

 -1اطالعات ،ادله و نتيجه گيريهاي سايرين به ويژه افراد

آزمايش مفروضات و ارزيابي داليل ارائه شده هستند .همچنين قادرند در

صاحب نفوذ را بدون انجام بررسيهاي الزم ميپذيرند .در مورد

مورد اين که تصميمات و اقداماتشان در راستاي اهداف مشترک است

اطالعاتي که در اختيار دارند بحث ميکنند اما قادر نيستند از

داليل محکمي ارائه دهند.

اين اطالعات در راستاي اهداف مشترک استفاده کنند.

 -1هم در گروههاي وظيفهاي و هم درون گروههاي چند وظيفهاي قادر

 -1انتظار دارند تالشهايي در جهت دستيابي به اجماع نظر

به اجماع نظر براي تصميمات و اقدامات هستند.

صورت گيرد اگر در اين مورد با شکست مواجه شوند به
اختيارات سلسله مراتبي متوسل ميشوند.

 -5برروي فرصتهاي کار کرده آنها را مورد شناسايي قرار ميدهند تا

 -5به بهبود فردي يا اثربخشي تيمي تمرکز دارند اما قادر به

بتوانند بدين طريق فعاليتها ،مستندات ،سيستمهاي ارتباطي و اطالعاتي

درک مشکالتي که فراتر از گروه هستند ،نيستند .قادر به ارائه

را سيستماتيک (نظامند) نموده ،مشکالت سيستماتيک را شناسايي و دفع

راه حلهاي يکبار مصرف هستند اما براي سيستماتيک نمودن

کرده و در نهايت سيستمهايي را که قادر نيستند چيزي بر ارزش مشتري

آنها با مشکل مواجه ميشوند .به شدت متکي به سيستمهاي

بيافزايند ،اصالح و يا از رده خارج کنند

موجود بوده حتي اگر سيستمها کارايي خود را از دست داده
باشند.

 -9در تالشند از طريق کاهش هزينهها و يافتن فرصتهايي براي سرمايه

 -9تنها زماني توجه خود را به مسأله منابع معطوف ميدارند که

گذاري در زمينههاي جديد (از قبيل فرايند بهبود و فن آوري پيشرفته)،

از سوي افراد صاحب اختيار موظف انجام آن شوند.

منابع را بهينه کنند.
 -1داراي اعتماد به نفس بوده و فکر ميکنند که مستعد ،خالق و مورد

 -1فاقد اعتماد به نفس ،استعدادها و خالقيتهاي الزم بوده و

اعتمادند.

مورد اعتمادنيستند

 -8قادرند در مورد زمان و چگونگي انجام وظايفشان در سازمان تصميم

 -8احساس ميکنند قادر به انتخاب چگونگي انجام کارهاي

گيري کنند.

خودشان نيستند.
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کارها با يکديگر مشارکت دارند .در سازمانهاي توانمند

شيوه رهبري :روشي است که مديريت سازمان

براي کار گروهي اهميت خاصي قايل هستند و افراد

ازطريق آن کارکنان را درانجام وظايف هدايت کرده و

ضمن کمک به يکديگر ،در حل مشکالت پيچيده

زمينه بروز تواناييهاي بالقوه آنان را فراهم ميسازد

تشريک مساعي دارند .در اين سازمانها با احساس

وضمن تقويت تعهدات سازماني به کارکنان پاداش

هيجان ،مالکيت و افتخار بهترين ابداعات و افکار

ميدهد (راپ.)0229 ،

خوب را پياده ميسازند .در حقيقت در يک سازمان

آموزش :مجموعه اقداماتي است که از طريق افزودن

توانمند محيطي حکمفرماست که در آن کارکنان نيروي

به دانش يا مهارتهاي کارکنان و تغييردادن نگرش افراد،

محرکه اصلي هستند (شاهرکني.)3183 ،

عملکردشان را بهبود ميبخشد .مانند دورههاي

در محيط توانمند ،فرهنگ توانمندسازي رشد

آموزشي يا برنامههاي استعداديا نيازسنجي (کريمر،

ميکند ،تبادل اطالعات و ديدگاهها به آساني صورت

.)3999

ميگيرد؛ اهداف مشخص و تعريف شده است؛ مرزهاي

مشارکت :ميزان دخالت دادن ودرگيرساختن افراد

تصميم گيري روشن است؛ تقسيم کار صورت ميگيرد؛

شاغل در تصميم گيري و هداف گذاريهاي مربوط به

شايستگي در قالب کسب تجربه و آموزشها شکوفا

سازمان يا مربوط به وظايف شغلي آنان ميباشد

ميشود؛ منابع کافي انجام کار (پول ،مواد ،تجهيزات،

(هلدون.)0221 ،

نيروي انساني) در اختيار کارکنان قرار ميگيرد،

غنيسازي شغلي :مجموعه اقداماتي که مديريت

پشتيباني الزم توسط مديران عالي سازمان از فرهنگ

سازمان بمنظورتوسعه عمودي شغل ازطريق افزايش

توانمندسازي صورت ميگيرد ،کارکنان تشويق و

تنوع فعاليتها ومسئوليتها ،مهياي شرايط پيشرفت شغلي

ترغيب به پذيرش ريسک و مخاطره ميشوند .در

وارتقاء درمسيرشغلي کارکنان و رشد فردي انجام

مجموع توانمندسازي محيطي را به وجود ميآورد تا

ميدهد (منون.)0223 ،

کارکنان بتوانند با اختيارات بيشترکار کرده و در فرايند
تغيير و بهبود نقش داشته باشند ،نيازشان به سرپرست
مستقيم کاهش يافته و در تحقق اهداف سازمان
مشارکت نمايند (آقاياري .)3180 ،بطورکلي ويژگي
رفتاري کارکنان توانمندشده در مقايسه با غير توانمند
بشرح جدول ( )3ميباشد( .داوري.)3183 ،

اهداف تحقيق
هدف اصلي از انجام تحقيق حاضر بررسي و
تجزيه و تحليل دبيرخانه ستاد آموزش و پرورش کشور
با استفاده از مدل توانمندسازي سازماني است و هدف
کاربردي آن سنجش ميزان توانمندسازي در دبيرخانه
ستاد آموزش وپرورش به منظور بهبود محيط سازماني

متغيرهاي تحقيق

و تشکيالت و روشها ميباشد.

در اين پژوهش به منظور بررسي مسئله
توانمندسازي در دبيرخانه ستاد وزارت آموزش و
پرورش تعداد  1متغيراصلي شامل شيوه رهبري،
آموزش ،مشارکت و غنيسازي شغلي مورد اندازه
گيري قرار ميگيرند که تعاريف آنها بشرح زير آمده
است:

اهداف ويژه
 )1شناسايي جايگاه ستاد آموزش وپرورش براساس
شيوه رهبري
 )2شناسايي جايگاه ستاد آموزش وپرورش براساس
آموزش
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 )3شناسايي جايگاه ستاد آموزش وپرورش براساس
مشاركت

روش تحقيق
اين تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي -پيمايشي

 )4شناسايي جايگاه ستاد آموزش وپرورش براساس
غنيسازي شغلي

طبقهبندي ميشود .با توجه به اينکه تحقيق حاضر داراي
کاربردهاي اجرايي براي مديران در شناخت مؤثرتر و دقيقتر
سازمان خود و در نهايت پاسخگويي مناسبتر به نيازها و

سئواالت تحقيق

خواستههاي محيطي و كاركنان است .بنابراين جزو

سئواالت اصلي اين پژوهش براساس اهداف ذکر شده
بشرح زير ميباشند:

تحقيقات کاربردي نيز به شمار ميرود.
اين تحقيق در مقطع زماني نيمسال تحصيلي -91

 )1ستاد آموزش و پرورش براساس بعد شيوه
رهبري درچه جايگاهي قرار دارد؟

 3190در دبيرخانه ستاد وزارت آموزش و پرورش انجام
شد .پرسشنامه محقق ساخته براي اين پژوهش شامل 09

 )2ستاد آموزش و پرورش براساس بعدآموزش
درچه جايگاهي قرار دارد؟

سوال اصلي و  5سوال فرعي است .براي اندازه گيري و
نمره دهي سواالت پرسشنامه از طيف  5گزينهاي ليکرت

 )3ستاد آموزش و پرورش براساس بعدمشارکت
درچه جايگاهي قرار دارد؟

استفاده شده است .لذا پس از تدوين پرسشنامه ،روايي
محتوايي آن به کمک نظر خواهي از متخصصين وخبرگان

 )4ستاد آموزش و پرورش براساس بعدغنيسازي
شغلي درچه جايگاهي قرار دارد؟

دانشگاه وآموزش وپرورش مورد تائيد قرار گرفت .نهايتا
با انجام پري تست وبا توزيع  02پرسشنامه در جامعه
آماري مربوطه ،پايايي آن نيز از روش آلفاي كرونباخ مورد

فرضيههاي تحقيق

آزمون قرار گرفت که نتايج حاصله بشرح جدول ()0

 )1جايگاه ستاد آموزش و پرورش براساس بعد

پايايي آن را تائيد نمود .همچنين براي جمع آوري آمار و
اطالعات تعداد 322پرسشنامه درقالب سرشماري کامل در

شيوه رهبري پايين است.
 )2جايگاه ستاد آموزش و پرورش براساس بعد

جامعه آماري توزيع و مصاحبه ازمشاهدات و نمونههاي
آماري بعمل آمد که در نتيجه اطالعات کامل تعداد99

آموزش پايين است.
 )3جايگاه ستاد آموزش و پرورش براساس بعد

پرسشنامه به منظور استخراج آمار توصيفي و استنتاجي
وتجزيه و تحليل دادهها وارد نرم افزار  SPSSشد.

مشاركت پايين است.
 )4جايگاه ستاد آموزش و پرورش براساس بعد
غنيسازي شغلي پايين است.

جدول ( : )0ضرايب پايايي کل آزمون و خرده مقياسهاي آن
متغير مورد بررسي

تعداد سوال

سواالت در پرسشنامه

آلفاي کرونباخ

رديف
.3

شيوه رهبري

9

 3تا 9

28883

.0

آموزش

8

 32تا 31

28819

.1

مشاركت

5

 38تا 00

28899

.1

غنيسازي شغلي

1

 01تا 09

28852

09

پايايي کل پرسشنامه

28953

جمع كل
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جدول ( :)3آزمون فرضيه ميانگين براي سئواالت تحقيق
t

Sig

حد پايين

حد باال

سوال

رديف
3

تا چه حد شرايط الزم براي بروز خالقيت و نوآوري کارکنان فراهم است؟

-5.437

0.000

-0.768

-0.357

0

تا چه ميزان ارتباط بين گروهها و واحدهاي اداري از شفافيت و روشني برخوردار است؟

-3.878

0.000

-0.520

-0.168

1

تا چه اندازه چشماندازي روشن و ايدهآل براي سازمان ترسيم شده است؟

-2.490

0.015

-0.393

-0.044

1

تا چه اندازه تعهد سازماني در بين کارکنان سازمان وجود دارد؟

-0.491

0.625

-0.263

0.159

5

تا چه اندازه کارکنان اعتقاد دارند در راستاي تحقق اهداف سازمان به هدفهاي خود ميرسند؟

-2.388

0.019

-0.477

-0.044

9

تاچه اندازه سازمان توانسته شرايطي رافراهم آورد تاکارکنان تواناييهاي بالقوه خودرا آشکارکنند؟

-5.829

0.000

-0.782

-0.385

1

ميزان برقراري ارتباط کاري کارکنان با ساير سازمانها تا چه اندازه است؟

-3.036

0.003

-0.517

-0.108

8

تا چه اندازه سازمان توانسته سمبلها و الگوهاي مناسبي براي کارکنان در سازمان بوجود آورد؟

-5.458

0.000

-0.739

-0.345

9

تا چه اندازه به تالشهاي فردي کارکنان به گونهاي مناسب پاداش داده ميشود؟

-5.432

0.000

-0.839

-0.390

32

کارکنان چه ميزان از دانش مورد نياز خود براي انجام وظيفه را از داخل سازمان بدست ميآورند؟

-1.106

0.272

-0.349

0.099

33

برنامههاي آموزشي ارائه شده براي کارکنان به منظور انجام وظايف تا چه اندازه کافي است؟

-3.839

0.000

-0.601

-0.191

30

برنامههاي آموزشي کارکنان تا چه اندازه با وظايف و فعاليتهاي شغلي آنها ارتباط دارد؟

-2.975

0.004

-0.521

-0.104

31

تا چه اندازه در سازمان استعدادهاي نهفته کارکنان شکوفا ميشود؟

-8.864

0.000

-0.994

-0.631

31

تا چه اندازه براي انجام وظايف مطلوب از کارکنان تقدير به عمل ميآيد؟

-5.378

0.000

-0.784

-0.361

35

ميزان سطح مهارتهاي شغلي کارکنان براي انجام وظايف سازماني تا چه اندازه است؟

-1.946

0.055

-0.379

0.004

39

ميزان سطح دانش و آگاهي کارکنان براي انجام وظايف سازماني تا چه اندازه است؟

0.852

0.397

-0.111

0.278

31

تا چه اندازه برنامههاي آموزشي با مشارکت کارکنان و با روشهاي علمي اجرا وحمايت ميشود؟

-3.825

0.000

-0.491

-0.155

38

تا چه اندازه شرايط براي همکاري کارکنان با رويکرد حل مسائل و مشکالت فراهم است؟

-3.164

0.002

-0.559

-0.128

39

تا چه حد سازمان از پيشنهادهاي کارکنان جهت بهبود کار و فعاليتهاي سازمان استقبال ميکند؟

-5.176

0.000

-0.764

-0.340

02

چه ميزان کارکنان در تصميمگيريهايي که در سرنوشت آنان تاثير ميگذارد نقش کليدي دارند؟

-8.415

0.000

-1.056

-0.653

03

تا چه ميزان مديران به اتخاذ تصميمات به صورت جمعي رغبت نشان ميدهند؟

-6.097

0.000

-0.870

-0.443

00

به چه ميزان کارکنان در تصميم گيريها مورد رايزني و مشورت دوجانبه قرار ميگيرند؟

-8.982

0.000

-0.992

-0.633

01

چه ميزان کارکنان براي انجام وظايف خود نيازمند انجام کارها و فعاليتهاي متنوع ميباشند؟

-2.457

0.016

-0.471

-0.050

01

تا چه اندازه شرايط کاري ،پيشرفت شما را در مسير شغلي تضمين مينمايد؟

-3.554

0.001

-0.633

-0.179

05

تا چه حد مسير پيشرفت شغلي کارکنان روشن است؟

-8.498

0.000

-0.989

-0.615

09

تا چه اندازه زمينه براي بروز ابتکارات و خالقيتها در شغل شما وجود دارد؟

-5.230

0.000

-0.747

-0.336

01

تا چه اندازه سازمان توانسته است زمينههايي براي رشد و تکامل افراد را ايجاد نمايد؟

-7.432

0.000

-0.792

-0.458

08
09

به چه ميزان در موقعيت کاري و تخصصي مورد عالقه خود قرار گرفته ايد؟

-3.466

0.001

-0.623

-0.169

تا چه اندازه فرصتهايي براي ارتقاي شغلي کارکنان وجود دارد؟

-6.373

0.000

-0.779

-0.409

با توجه به نتايج حاصل از محاسبه پايايي آزمون مقاادير

متوسط طيف پنج تايي ليکرت يعني عدد  1بررسي

پايايي بدست آمده باراي کال مقيااس و خارده مقياساها از

ميشود .فرض صفر نشان دهنده بزرگتر بودن ميانگين

سطح حداقلي  %12باالتر باوده و بناابراين پرسشانامه ماورد

متغير از عدد  1و فرض مقابل نشانگر تأثير متغير مورد

استفاده از پايايي خوبي برخوردار است.

بررسي است .يافتههاي حاصل از اين آزمون در جدول
شماره  1مشاهده ميشود.
در صورتي که مقدار اطمينان کوچکتر از 2/25

يافتههاي تحقيق
در تحقيق حاضربراي بررسي هر کدام از سواالت

باشد نشان دهنده آن است که ميانگين سوال پايين

تحقيق يک آزمون ميانگين تك نمونهاي در مورد هر

است و بنابراين در زمينه اين سوال سازمان از نظر

کدام از سوالها انجام گرفت .در آزمون ميانگين يك

توانمندسازي دچار ضعف ميباشد.

جامعه ،فرض تساوي ميانگين متغير جامعه با مقدار

8

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هفتم /بهار 1394

توانمندسازی نیروی انسانی :موردكاوی كاركنان وزارت آموزش و پرورش

از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  2/25است

آزمون فرضيه ها
 .3جايگاه سازمان مورد مطالعه بر اساس بعدد شديوه

فرض  H0پذيرفته ميشود ،يعني جايگاه سازمان از نظر

رهبري

بعد شيوه رهبري پايين است.

به منظور تحليل سازمان مورد بررسي بر مبناي بعد
شيوه رهبري فرض نرمال بودن دادهها بررسي شد.

 .2جايگاه سازمان بر اساس بعد آموزش
به منظور تحليل سازمان مورد بررسي بر مبناي بعد

(جدول)1

آموزش فرض نرمال بودن دادهها بررسي شد.
جدول ( :)4آزمون  K-Sجهت بررسي فرض نرمال

(جدول)5

بودن توزيع دادههاي مربوط به بعد شيوه رهبري
99

جدول ( :)6آزمون  K-Sجهت بررسي فرض نرمال

ميانگين

0/13

بودن توزيع دادههاي مربوط به بعد آموزش

انحراف استاندارد

2/89

تعداد

99

تعداد

آماره  zکولموگروف –اسميرنوف

3/31

ميانگين

0/18

Sig

2/23

انحراف استاندارد

2/83

آماره  zکولموگروف –اسميرنوف

3/13

Sig

2/21

از آنجا که مقدار  sigآزمون  2823است (کوچکتر
از  ،)2/25لذا فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها
تائيد نگرديد و براي ادامه بررسيها از آزمونهاي

از آنجا که مقدار  sigآزمون  2821است (کوچکتر

ناپارامتريک براي آزمون فرضيههاي تحقيق بشرح زير

از  ،)2/25لذا فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها

استفاده شد.

تائيد نگرديد و براي ادامه بررسيها از آزمونهاي

جايگاه سازمان از نظر بعد شيوه رهبري پايين است

H0: μ ≤ 3

جايگاه سازمان از نظر بعد شيوه رهبري باال است

H1: μ >3

جدول ( :)5آزمون عالمت جايگاه سازمان بر اساس
بعد شيوه رهبري

استفاده شد.
جايگاه سازمان از نظر بعد آموزش پايين است

H0: μ ≤ 3

جايگاه سازمان از نظر بعد آموزش باال است

H1: μ >3

جدول ( :)7آزمون عالمت جايگاه سازمان بر اساس

آزمون عالمت
فراواني

ناپارامتريک براي آزمون فرضيههاي تحقيق بشرح زير

مقدار

Z

بعد آموزش

Sig

آزمون عالمت

تعداد تفاوتهاي منفي

11

شيوه تعداد تفاوتهاي مثبت

33

رهبري تعداد تساويها

35

بعد

مجموع

99

آموزش

بعد

فراواني

28222 - 18039

تعداد تفاوتهاي منفي

13

تعداد تفاوتهاي مثبت

03

تعداد تساويها

31

مجموع

99
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مقدار

Z

Sig

28030 - 38018
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از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  2/25است

از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  2/25است

فرض  H0پذيرفته نميشود ،يعني جايگاه سازمان از

فرض  H0پذيرفته ميشود ،يعني جايگاه سازمان از نظر

نظر بعد آموزش پايين نيست.

بعد مشارکت پايين است.

 .1جايگاه سازمان بر اساس بعد مشارکت

 .4جايگاه سازمان بر اساس بعد غنيسازي شغلي

به منظور تحليل سازمان مورد بررسي بر مبناي بعد

به منظور تحليل سازمان مورد بررسي بر مبناي بعد

مشارکت فرض نرمال بودن دادهها بررسي شد.

غنيسازي شغلي فرض نرمال بودن دادهها بررسي شد.

(جدول)8

(جدول)32

جدول ( :)8آزمون  K-Sجهت بررسي فرض نرمال

جدول ( :)11آزمون  K-Sجهت بررسي فرض نرمال

بودن توزيع دادههاي مربوط به بعد مشارکت

بودن توزيع دادههاي مربوط به بعد غنيسازي شغلي

99

تعداد

99

تعداد

ميانگين

0/10

ميانگين

0/51

انحراف استاندارد

2/81

انحراف استاندارد

2/82

آماره  zکولموگروف –اسميرنوف

3/52

آماره  zکولموگروف –اسميرنوف

3/58

Sig

2/20

Sig

2/23

از آنجا که مقدار  sigآزمون  2820است (کوچکتر

از آنجا که مقدار  sigآزمون  2823است (کوچکتر

از ،)2/25لذا فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها

از ،)2/25لذا فرض صفر نرمال بودن توزيع متغيرها

تائيد نگرديد و براي ادامه بررسيها از آزمونهاي

تائيد نگرديد و براي ادامه بررسيها از آزمونهاي

ناپارامتريک براي آزمون فرضيههاي تحقيق بشرح زير

ناپارامتريک براي آزمون فرضيههاي تحقيق بشرح زير

استفاده شد.

استفاده شد.

جايگاه سازمان از نظر بعد مشارکت پايين است( .فرض محقق)

H0: μ ≤ 3

جايگاه سازمان از نظر بعد غنيسازي شغلي پايين است

H0: μ ≤ 3

جايگاه سازمان از نظر بعد مشارکت باال است( .فرض مخالف)

H1: μ >3

جايگاه سازمان از نظر بعد غنيسازي شغلي باال است

H1: μ >3

جدول ( :)9آزمون عالمت جايگاه سازمان بر اساس

جدول ( :)11آزمون عالمت جايگاه سازمان بر اساس

بعد مشارکت

بعد غنيسازي شغلي

آزمون عالمت

آزمون عالمت

فراواني مقدار
بعد
مشارکت

Z

Sig

بعد

تعداد تفاوتهاي منفي 12
تعداد تفاوتهاي مثبت 9
تعداد تساويها

02

مجموع

99

10

فراواني مقدار

28222 - 18089

تعداد تفاوتهاي منفي

11

غنيسازي تعداد تفاوتهاي مثبت 31
شغلي

تعداد تساويها

00

مجموع

99
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Z

Sig

28229 - 08909
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از آنجا که مقدار  sigآزمون کوچکتر از  2/25است

براساس يافته ديگر اين تحقيق با توجه به فرآيندي

فرض  H0پذيرفته ميشود ،يعني جايگاه سازمان از نظر

کااه در وزارت آمااوزش و پاارورش بااراي آمااوزش

بعد غنيسازي شغلي پايين است.

مهارتهااي فناي و شاغلي و افازايش داناش الزم بااراي
کارکنان به منظاور توانمندساازي نياروي انسااني اجارا

نتيجهگيري وپيشنهادات

نموده است ،توانسته است تاحد الزم رضايت کارکناان

هاادف از انجااام اياان تحقيااق بررسااي مساائله

را حاصل نمايد .با ايان وجاود پيشانهاد مايگاردد باه

توانمندساااازي نيااروي انسااااني در وزارت آماااوزش

منظورتشااويق بيشااتر کارکنااان بااه فراگياري دورههاااي

وپرورش و آگاه ساختن مديران اين وزارتخانه از ميزان

آموزشي تخصصي تکميلي و پيشرفته ،شيوههاي سانتي

کارائي و اثربخشي برنامهها و تصميماتي کاه در جهات

امتياز دهي وپرداخت پاداش متناسب با ميزان فعاليت و

توانمندسازي کارکنان به منظور نيال باه اهاداف کاالن

ارتقاء شغلي آنان براساس دوره تخصصي مربوطه تغيير

وزارتخانه صورت ميگيرد ،است .لذا دست انادرکاران

يابد.

امر به کمک يافتههاي اين تحقيق ميتوانناد نسابت باه

يافتههاي ديگر اين پژوهش در مورد مشارکت

بهبود محايط ساازماني ،اصاالح روشاها و برناماههااي

نيروي انساني در وزارت آموزش و پرورش نشان

مربوطه در راستاي توانمندسازي کارکنان اقدام نمايناد.

ميدهد که جايگاه اين وزارتخانه در بعد مشارکت

توانمندسازي نيروي انساني به عنوان يک مزيات وياژه

پايين و بسيارضعيف است و اين به مفهوم نا ديده

جهاات پاسااخگويي بااه نيازهاااي وزارت آمااوزش و

گرفتن فرهنگ مشارکت نيروي انساني در سطوح

پرورش در راستاي رسيدن به اهداف عالي و نيز تاأمين

مختلف اين وزارتخانه ميباشد .درحالي تحقيقات

خواستههاي مديريت يک امر ضروري است .مشاارکت

بسيار نشان ميدهد مشارکت دادن کارکنان در امور

نيروها در اتخاذ تصميمات سرنوشت سازمان و بهادادن

سازمانها موجب افزايش رضايت شغل کارکنان ميشود

به آنان ،موجب به وجود آمدن حس مشارکت جويي و

و عملکرد آنها بهبود مييابد و کارکنان از نظر رواني،

مسئوليت پذيري آنهاا و نياز سابب افازايش کاارائي و

در سازمان احساس مالکيت ميکنند؛ يعني نه تنها از

اثربخشي آنها در فعاليتهاي مجموعه ميگردد.

نظر رواني ،بلکه بايد از اقدامات سازمان باخبر باشند و

نتايج اين تحقيق نشان داد که جايگاه شيوه رهباري

به آنان فرصت داده شود که بر امور سازمان دخالت

درساختار و سلسله مراتب سازماني وزارت آماوزش و

نمايند .اگر چنين فضاي در سازمان حاکم باشد اعضاي

پرورش از حد انتظار پايين است .لذا ايان امار نيازمناد

سازمان احساس رضايت بيشتري خواهند کرد ،و در

آسيب شناسي عميق و جدي است .پيشنهاد ميشود که

ضمن به کارکردن در آن سازمان به خود ميبالند و

باه منظاور همسوسااازي ماديران برنامااه رياز آمااوزش

داراي انگيزه بيشتر خواهند شد .بنابراين توصيه

وپااارورش جهااات حداکثراثربخشاااي اساااتراتژيها و

ميگردد استراتژي منابع انساني مبتني برافکار و

تصااميمات مااديريتي« ،الگااوي رهبااري مشااارکتي» در

انديشههاي مشترک کارکنان باشد و در طراحي

وزارت متبوع بکار گرفته شود .اصالح وبهبود روشهاي

استراتژيها امکان مشارکت بيشترآنها ميسرگردد.بديهي

نظارتي و ترسيم استراتژي مناساب در راساتاي ارتقااء

است ميتوان قوانين و مقررات الزم االجرا در زمينه

جايگاه سازماني رهبري در ساختار آموزش و پارورش

مشارکت کارکنان تصويب نمود.

از ديگر توصيههاي اين پژوهش ميباشد.
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اگرچه مشارکت دادن کارکنان در تصميمات
سازمان موجب تعديل اختالفات و تعارضات ميشود

ميگردد .که خود شايستگي و توان مديريت مجموعه
را ندارند.

ليکن در يک فضاي سازماني انتقادات و پيشنهادات
همديگر را ميپذيرند و جاي براي بحث خارج سيستم

فهرست منابع

که ممکن است تبعات منفي داشته باشد کنار

 -3اسكات ،ژاف ( ،)3115تواناسازي كاركنان ،ترجمه

ميگذارند .همچنين باعث ميشود که مديران ارشد از

ايران نژاد پاريزي ،موسسه تحقيقات و آموزش

افکار و انديشههاي سايرکارکنان استفاده نمايند و اگر

مديريت ،چاپ اول.

مخالفي به قصد ايجاد اخالل در امور سازمان را داشته
باشند به راحتي شناسايي ميشوند.

 -0اسميت ،جين ( ،)3183توانمندسازي کارکنان،
ترجمه :سعيد باقريان ،تهران :انتشارات خرم.

نتيجه حاصل از آخرين يافته اين تحقيق نشان
ميدهد که جايگاه غنيسازي شغلي در وزارت آموزش

 -1ايران نژادپاريزي ،مهدي ( ،)3183رفتارسازماني،
چاپ اول ،تهران.

وپرورش از حد انتظار پايين است .يعني شغل با شاغل

 -1آذر ،عادل و مومني ،منصور ( ،)3181آمار و کاربرد

متناسب نيست و اين بدان مفهوم است که وظايف و

آن در مديريت ،جلد دوم ،انتشارات سمت ،چاپ

پستهاي سازماني براساس تخصص شغلي کارکنان

هفتم ،تهران.

وزارت آموزش و پرورش اختصاص نيافته است .با

 -5آرمسترانگ ،مايکل.)3181( ،منابع انساني ،مترجمان

توجه به اينکه در غنيسازي شغلي ،سعي بر اين است

دکترسيدمحمداعرابي ،داودايزدي ،دفترپژوهشهاي

که در مشاغل ،حس باالتري از چالش و موفقيت در

فرهنگي ،تهران.

انجام شغل ،ايجاد گردد ،لذاحاصل انجام وظايف شغلي

 -9باکينگهام ،مارکوس ( ،)3180کشف توانمندي ها،

بايد منتهي به بالندگي فردي همراه با حس مسئوليت

مترجم رضايي نژاد ،انتشارات فرا ،چاپ اول،

پذيري شود .بنابراين پيشنهاد ميگردد کارگروه

تهران.

تخصصي در وزارت آموزش و پرورش تشکيل گردد تا

 -1داناييفرد ،حسن ،سيد مهدي الواني ،آذر ،عادل

ضمن بازنگري در نظام تشکيالت و روشها ،قوانين و

( ،)3181روش شناسي پژوهش کميدر مديريت:

مقررات مناسب بر اساس شايسته ساالري تدوين تا

رويکردي جامع ،انتشارات صفار اشراقي ،تهران.

اعطاي مسئوليت ،نقش و وظايف به کارکنان متناسب با

 -8داوري ،علي ،رضايي ،حميدرضا (،)3183

شغل و شاغل صورت پذيرد بدين ترتيب از اعمال

توانمندسازي کارکنان ،نشريه صنعت خودرو،

نفوذ وبرقراري روابط بر ضوابط سازماني جلوگيري

شماره .92

بعمل خواهد آمد.

 -9سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس ،حجازي ،الهه

با توجه به يافتههاي تحقيق حاضر ،شرايط حاکم
بر محيط کار و عوامل نامساعد آن باعث سلب آرامش

( ،)3181روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ،چاپ
دهم ،انتشارات آگاه ،تهران.

در محيط سازماني فرد شده و يا محيط کار شرايط و

 -32سيد جوادين ،سيد رضا ( ،)3185بررسي

مسير پيشرفت شغلي فرد را نتوانسته فراهم نمايد که

مقايسهاي رويكردهاي توانمندسازي و ارايه طرحي

بخشي از اين موضوع به عملکرد نادرست مديران بر

براي فرهنگ بومي ،همايش مديريت صنعتي،
تهران.
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