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چكيده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي نقش فناوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان از طريق فرهنگ سازماني است .اين
تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري دادهها از نوع پيمايشي بوده و مبتني بر مدلسازي معادالت
ساختاري است .جامعه آماري پژوهش ،کارکنان سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر ميباشد که حدود  350نفر و
حجم نمونه  196نفر بوده است .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه فرهنگ سازماني «دنيسون» ،فناوري اطالعات
«محمودي» و توانمندسازي کارکنان «توماس و ولتهوس» در مقياس پنج درجهاي ليکرت بوده است .روايي هر سه
پرسشنامه از نظر صوري ،محتوايي و سازه مورد بررسي قرار گرفته و پايايي آنها نيز با اجراي آزمايشي و محاسبه
ضريب آلفاي کرونباخ ،به ترتيب برابر با  0/75 ،0/86و  0/81بدست آمده است .دادههاي گردآوري شده با استفاده
از نرمافزارهاي آماري  SPSSو  LISRELمورد تحليل قرار گرفتهاند .نتايج پژوهش نشان داد که رابطه علي قوي
بين فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان و نيز ميان فناوري اطالعات و فرهنگ سازماني وجود دارد .همچنين،
يافتههاي تحقيق نشان داد که فرهنگ سازماني در مجموع ميتواند به افزايش رابطه بين فناوري اطالعات و
توانمندسازي کارکنان منجر شود؛ ولي اثر مستقيم فناوري اطالعات بر توانمندسازي بيشتر از اثر غيرمستقيم آن از
طريق فرهنگ سازماني است.
واژگان كليدي :فناوري اطالعات ،توانمندسازي ،فرهنگ سازماني ،رضايت شغلي ،مدلسازي معادالت ساختاري

حامد دهقانان و ابراهيم رجبپور

حمايت از فرهنگ مطلوب ميتواند در راستاي به-

 - 1مقدمه
تغييرات محيطي عصر کنوني از جمله؛ ظهور و
پيشرفت سريع فناوري اطالعات ،افزايش انتظارات

کارگيري مؤثر فناوري اطالعات و ارتباطات سازمان
نقش مهمي را ايفا نمايد.

مشتريان ،ضرورت انعطافپذيري و توجه به کيفيت
خدمات سازمانها را به جستجوي راهي براي بقاء

 -2بي ان مسأله

حيات خود وادار کرده است .در اين ميان ،بسياري از

دستيابي به اطالعات به عنوان يك ابزار موثر و

سازمانها با اجراي برنامههاي آموزسي و افزايش

حياتي راهبردي از مطلوبيتهاي كسب اطالعات

مهارت و دانش در راه توانمندسازي کارکنان تالش

محوري و و قابل توجه سازمانها ميباشد ،چرا كه

کردهاند و از اين طريق بر موانع دروني و بيروني غلبه

توليد بيشتر ،سريعتر ،مناسبتر و كارآمدتر همگي در

کردهاند و زمينه الزم را براي توسعه کارکنان فرآهم

اثر بكارگيري اطالعات و گردش مطلوب آن بدست

آوردهاند (کماليان و ديگران .)1392 ،توانمندسازي

خواهد آمد .اين همان نكتهاي است كه اكثريت

کارکنان پيامدهاي نگرشي و رفتاري خاص را براي

سازمانهاي امروز در محورهاي كاري خود دستيابي به

سازمانها به همراه داشته و بر توان آنها در عرصه

آن را از الويتهاي كاري تعريف نمودهاند .از طرفي

رقابت داخلي و خارجي ميافزايد (گريسلي و ديگران،

ديگر ،وقتي مديران افراد خود را با اطالعات بيشتري

.)2008

تجهيز ميكنند ،آن افراد احساس توانمندي ميكنند و

همچنين ،سازمانها بايد در جهت بکارگيري و

به احتمال بيشتري با بهرهوري ،كاميابي و در هماهنگي

استفاد بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات ،آمادگي

با خواستههاي مديريت كار ميكنند .مدير با مشارکت

الزم را داشته باشند تا بتوانند در اين مسير گامهاي مهم

دادن افراد در كسب نتايج مطلوب عمالً پايه قدرت

و صحيح را در عرصه سازمان بردازند .يکي از

خود را تقويت ميكند .با اطالعات بيشتر افراد تمايل

مهمترين عوامل موفقيت و شکست در اين مسير

پيدا ميكنند كه خودساماني ،كنترل شخصي و اعتماد

فرهنگ سازماني است (عسکري و ديگران.)1393 ،

بيشتر را تجربه كنند .احساس توانمندي بهوجود آمده؛

فرهنگ سازماني بر تمام جنيههاي سازماني تأثير مي-

احتماالً از مخالفت افراد با مدير و مقاومت آنان در

گذارد و به گفته ادگار شاين ،پديده مشترکي در سازمان

برابر تغييذ خواهد كاست.

است که بر اساس اعتقادات و ارزشهاي مشترک در

با توجه به تواناييهاي بالقوه فناوري اطالعات و

بين اعضاي سازمان ،به سازمان قدرت ميبخشد و بر

ارتباطات در برآورده ساختن نيازهاي سازمان تأمين

نگرش ،رضايت شغلي ،سطح تعهد ،هدفگذاري،

اجتماعي و تأثير شگرف آن بر فرهنگ سازماني،

اجراي استراتژي و  ...تأثير ميگذارد .نيروي انساني ،به

مديران موفق از اين فناوريها براي توسعه توانمندي

عنوان مهمترين منبع اصلي و سرمايه سازمان با استفاده

کارکنان خود ،در راستاي دستيابي به اهداف سازمان،

از فناوري ،اطالعات ،مواد ،تجهيزات و بودجه به توليد

استفاده ميکنند .بنابراين ،با توجه به مسائل و مشکالت

کاال و خدمات ميپردازد و در صورتي درست عمل

در برقراري ارتباط بين کارکنان در شعب مختلف

کند ،سازمان نيز از عملکرد خوبي برخوردار خواهد

سازمان تآمين اجتماعي استان بوشهر و همچنين،

شد .لذا سازمان از طريق توجه به فرهنگ و شناخت

اهميت و ضرورت ارتقاء مهارت و توانايي کارکنان

فرهنگ موجود سازمان و خلق ارزشهاي مناسب در

جهت استفاده از سيستمهاي فناوري اطالعات و در
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تبيين نقش فناوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان از طريق فرهنگ سازماني...

نهايت نقش و تأثير فناوري اطالعات بر فرهنگ

مشاركت اعضاي گروهها در كاميابي و ناكامي سازمان-

سازماني و توانمندسازي کارکنان؛ در اين تحقيق برآنيم

هاست.

که تأثير غيرمستقيم فناوري اطالعات را بر

لذا ،اهداف پژوهش به شرح زير ميباشد:

توانمندسازي کارکنان از طريق متغير ميانجي فرهنگ

 )1تعيين رابطه بين فناوري اطالعات و فرهنگ

سازماني در قالب يک مدل معادالت ساختاري مورد

سازماني در سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر.
 )2تعيين رابطه بين فناوري اطالعات و توانمندسازي

مطالعه قرار دهيم.

کارکنان در سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر.
 )3تعيين رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي

 - 3اهميت و هدف پژوهش
سازمانها براي مقابله با تهديدهاي محيطي و

کارکنان در سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر.

استفاده از فرصتهاي احتمالي ،ناچارند كه ظرفيتها و
توانمنديهاي دروني خود را شناخته ،نقاط ضعف را

 - 4ادبي ات نظري تحقي ق

ترميم و نقاط قوت خود را تقويت كنند .دنيسون

در اين بخش به بررسي متغيرهاي تحقيق و ارتباط

( )2000چهار ويژگي فرهنگي مهم؛ يعني مشارکت،

بين آنها ميپردازيم و در نهايت به بررسي پيشنيه

هماهنگي ،انطباق پذيري و رسالت را بهعنوان تناقض-

تحقيق اشارهاي ميشود.

هايي دانسته است كه سازمانهاي مدرن را براي

- 1- 4توانمندسازي

عملكرد مؤثرتحت تأثير قرار ميدهند .از سوي ديگر،

در شرايط کنوني حضور فعاالنه سازمانها در

توانمندسازي به حركت از نظام تصميمگيري سلسله-

عرصه رقابت جهاني و رشد سريع تکنولوژي ،پيدايش

مراتبي از سوي مديران ،به نظام كاهش سلسلهمراتبي

مشاغل جديد و لزوم چند مهارتي شدن کارکنان؛

كنترل و تصميمگيري از سوي ردههاي پايين اشـاره

توانمندسازي آنان را به امري اجتنابناپذير تبديل کرده

دارد؛ چنانكه شلتون ( )2002بهترين راه براي كاهش

است .توانمندسازي ،روشي نوين و مؤثر در جهت

ديوانساالري را تأكيد بر تقاضاي مشتري ،به جاي

ارتقاي بهرهوري سازمان بوسيله بهرهگيري از توان

تقاضاي مديريت و از طريق توانمندسازي كاركنان مي-

کارکنان است .کارکنان به واسطه دانش ،تجربه و انگيزه

داند.

خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع

به زعم مقيمي و ديگران ( )1387سازمانها نبايد در

توانمندسازي آزاد کردن اين قدرت است (خانعليزاده و

انتظار موج و تغييرات محيطي باشند ،بلكه بايد خود

ديگران .)1389 ،از طريق برنامههاي توانمندسازي،

منبع موج و تحول بوده ،در جهت بهبودي خود

ظرفيتهاي کاري با تفويض اختيار ،افزايش مسئوليت،

پيشرفتهاي

استقالل در تصميمگيري و احساس خودکارآمدي،

تكنولوژيك و رقابتهاي آشكار و پنهان در دنيا،

افزايش مييابد و در نتيجه کارايي و اثربخشي سازمان

اهميت و ضرورت توانمندسازي کارکنان را بيش از

باال ميرود (سيلس و اوليويرا.)2014 ،

بكوشند.

وجود

تغييرات

سريع،

پيش آشكار ساخته است .توانافزايي ،يك روش مؤثر

مفهوم توانمندسازي در دهه  1990توجه بسياري از

و پيشگام است كه هم براي سازمانها ،مزيت راهبردي

پژوهشگران ،دانشگاهيان ،صاحبنظران و دست-

و هم براي كاركنان ايجاد فرصت مينمايد و ابزار

اندرکاران مديريت و روانشناسي سازماني را به خود
جلب کرد (باراني و ديگران .)1391 ،تا آن زمان
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تعريف روشني از اين واژه صورت نگرفته بود و

احساس اعتماد داشتن به معني آن است که کارمند

نظريهپردازان اغلب آن را به مفاهيم مديريت مثل

مطمئن باشد با وي بهصورت منصفانه و از منظري

مهندسي مجدد فرآيند و مديريت کيفيت فراگير نزديک

بيطرفانه رفتار خواهد شد (ليو و ويلسون.)2010 ،

ميدانستند (دينتي و ديگران.)2002 ،
توانمندسازي در لغت به معناي دادن قدرت به

- 2- 4

فرهنگ سازماني

افراد است .پاستور ( )1996توانمندسازي را يک پديده

فرهنگ سازماني اگرچه پيشينهاي بلند دارد ،ولي

شخصي ميداند که افراد براي انجام کارهايشان قبول

موضوعي است که به تازگي در دانش مديريت راه

مسئوليت ميکنند که اين تعريف بر اهميت افراد در

يافته است .فرهنگ از ديرباز براي شرح کيفيت زندگي

اجراي موفق برنامههاي توانمندسازي تأکيد دارد

جامعه انساني بکار برده ميشد و در باره آن سخن

(هاريسون و ديگران .)2006 ،به نظر اسپريتزر ()1995

بسيار به ميان آمده است؛ ولي تا دهههاي اخير درباره

توانمندسازي روانشناختي اينگونه تعريف ميشود:

فرهنگ سازماني يا آنچه خميرمايه رفتار کارکنان در

انگيزش شغلي دروني فزآيندهاي که در چهار احساس

سازمان است ،سخن اندکي گفته شده است .بطور کلي،

(شايستگي ،تأثيرگذاري ،معناداري و استقالل) آشکار

از ترکيب دو واژه يا مفهوم «فرهنگ و سازمان» انديشه

ميشود و جهتگيريهاي فرد به وظايفش را منعکس

تازهاي پديد آمده است که هيچ يک از اين دو واژه به

ميکند (اسپريتزر .)1995 ،بعدها وتن و کمرون

تنهايي اين انديشه را برنميتابند (عبودي و ديگران،

( )1998ضمن تأييد ابعاد توانمندسازي توماس و

.)1393

ولتهوس و اسپزيتزر ،بعد اعتماد را به آن اضافه کردند

از نظر ادگارشاين ،فرهنگ الگويي از مفروضات

و بنابراين ،ابعاد توانمندسازي شامل؛ شايستگي،

بنيادي است كه در فراگرد تجربه و رويارويي با

اثرگذاري ،معناداري ،استقالل و اعتماد مطرح شد

دشواريهاي نهفته در سازگاري بيروني و سازگاري

(سوبارامنيام و ديگران.)2013 ،

دروني ،از سوي گروهي معين ساخته ،كشف يا پديد

شايستگي به احساس خودکارآمدي يا آن دسته از

آمده است (اسچرمرهورن و ديگران .)2005 ،دنيسون

مهارتهاي شخصي که فرد را قادر به انجام موفقيت-

معتقد است كه ،فرهنگ سازماني به ارزشهاي اساسي،

آميز وظايفش کند ،اشاره دارد (اميدي و ديگران،

باورها و اصولي ارجاع مي شود كه همچون شالودهاي

 .)1391اثرگذاري به حدي که کارکنان معتقدند ،مي-

محكم به نظام مديريتي خدمت ميكنند .عالوه بر آن

توانند بر پيامدهاي سازماني که در آن مشغول به کار

هم ارزشها و باورها و هم نظام مديريتي ،باعث

هستند نفوذ داشته باشند ،اشاره دارد (کو و ديگران،

تقويت آن اصول اوليه ميگردند .اين اصول و ارزشها

 .)2010احساس معناداري به تناسب بين الزامات شغل،

ماندگارند ،چون براي اعضاي سازمان حاوي معاوني و

باورها ،ارزشها و رفتارهاي فرد برميگردد .در حالت

مفاهيم خاصـــي ميباشند .وي بيان ميدارد كه

مطلوب کارکنان اهميت شغلشان را براي سازمان و

فرهنگ سازماني به آساني قابل رويت و تماس نيست.

خودشان درک خواهند کرد و توجه بيشتري را به

اما به گونهاي با اهميت ،افراد سازمان آن را به خوبي

کارشان معطوف خواهند داشت (الن و ديگران،

ميشناسند و قانون فرهنگ از هر قانون ديگري قويتر

 .)2015استقالل يا خودمختاري به آزادي عمل و

است .در بسياري از سازمانها اين مهمترين پيام و

احساس استقالل در تصميمگيريهاي کاري اشاره دارد.
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برداشت از فرهنگ سازماني است (دنيسون و ديگران،

فناوريهاي اطالعات و ارتباطات براي تسهيل
ارتباطات و هماهنگي در تحقيقات و کاربرد سيستم-

.)2007
دنيسون در پژوهش خود در مورد فرهنگ سازماني

هاي اطالعاتي به موضوع مهمي تبديل شدهاند .ظهور

چهار محور اصلي شامل درگير شدن در كار

فناوريهايي نظير محصوالت گروهافزارها و اينترنت

(مشارکت) ،سازگاري (ثبات و يکپارچگي) ،انطباق-

جهش بالقوهاي در بهبود روشي که افراد با همديگر در

پذيري (انعطافپذيري) و رسالت (مأموريت) را در

سازمانها ارتباط برقرار کرده و همکاري ميکنند ،ايجاد

نظر ميگيرد كه هر يك از اين ابعاد با سه شاخص

ميکنند .فناوريهاي اطالعات و ارتباطات خود شامل

اندازهگيري ميشوند (دنيسون و ديگران.)2000 ،

عناصر و ابعادي هستند که فرآيندهاي کسب و کار را
تسهيل کرده ،به سادهسازي جريان اطالعات و کار

- 3- 4

فناوري اطالعات

گروهي ،افزايش نظارت بر فرآيند ،بهبود روابط با

فناوري اطالعات ،بسيار از علم رايانه وسيعتر و

مشتريان ،بهبود فرآيند طراحي ،بکارگيري سيستم

مبهمتر است و به توليد ،پردازش ،نگهداري و توزيع

نگهداري و تعميرات پيشگيرانه ،اجراي سيستمهاي

اطالعات در سازمانها اشاره دارد .فناوري اطالعات از

کيفيت و  ...منجر ميشود (موحدي و ديگران.)2011 ،

دو واژه «فناوري و اطالعات» تشکيل شده است
(عسکري و ديگران .)1393 ،فناوري اطالعات ،عبارت
است از فناوريهايي که فرد را در ضبط ،ذخيرهسازي،
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ارتباط بين فناوري اطالعات ،فرهنگ

سازماني و توانمندسازي

پردازش ،بازيابي ،انتقال و دريافت اطالعات ،ياري مي-

فناوري اطالعات يکي از مهمترين عوامل پيشبيني

دهند .اين اصطالح شامل فناوريهاي نوين مانند رايانه،

کننده تغيير در فرهنگ سازمان است و فرهنگ سازماني

انتقال از طريق دورنگار و ديگر وسائل ارتباطي مي-

از مهمترين عوامل پيشبيني کننده توانايي سازمان در

شود .فناوري اطالعات ،روش کار ما را دگرگون کرده،

انطباق با تغييرات فناوري اطالعات و ارتباطات است.

امور اقتصادي و اجتماعي و حتي نحوه تفکر ما را تغيير

زيرا با ورود فناوري اطالعات ،نياز به توسعه و

داده است (کوران و مورتر.)2005 ،

توانمندسازي کارکنان ضروري است و همچنين

فناوري اطالعات و ارتباطات در زمان بسيار

ساختار سازماني دچار تغيير و دگرگوني ميشود .با

کوتاهي ،يکي از پايههاي اساسي جوامع مدرن شده

ورود فناوري اطالعات همه کارها و فرآيندها

است (پاترو .)2002 ،در سالهاي اخير ،بکارگيري

الکترونيکي شده که نيازمند فرهنگي خاص با جامعه

فناوري اطالعات در جهان به شکل بيسابقهاي

اطالعاتي و سازمان مجازي است (ولش و فيني،

گسترش يافته و در کشورهاي در حال توسعه اين

.)2014

فناوريها براي پروژههاي مختلف توسعه مورد استفاده

آيندهشناسان وعده دادهاند که توسعه توانمندسازي

قرار گرفتهاند .تا آنجا که فناوري اطالعات و ارتباطات

الکترونيک در زندگي کاري و اجتماعي ما ادامه خواهد

به عنوان عمدهترين محور تحول و توسعه در جهان

داشت .به عنوان مثال پيشبيني ميشود که تا سال

مطرح شده و بخش اساسي و بنيادين رشد و توسعه

 2030نيروي کار متغيرتر خواهد شد و فناوري اين

اقتصادي است.

اطمينان را فراهم ميآورد که هر چيزي را که کارمند
نياز دارد بدون در نظر گرفتن محل و موقعيت ،در
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دسترس او قرار خواهد داد .اين مورد باعث کاهش

و تجربياتشان براي تحقق اهداف گام بردارند ،به اين

عظيمي در تجهيزات مورد نياز براي فضاي اداري و

فرآيند ،فرهنگ توانمندسازي ميگويند (عبودي و

ناپديد شدن ميزهاي کاري به نفع فضاهاي همکارانه

ديگران.)1393 ،

خواهد شد .اين تغييرات اجتماعي و فني ،بدون شک

متغير توانمندسازي نميتواند بهطور مستقل از

تأثير عميقي بر توانمندسازيهاي منابع انساني خواهند

فرهنگ سازماني عمل نمايد .اگر به بعد توانمندسازي

گذاشت (سکرتاريات .)2006 ،به همين دليل کسب

کارکنان توجه شود و ابعاد فرهنگ سازماني در راستاي

مهارتهاي الزم در زمينه کاربرد فناوري اطالعات و

تقويت آن باشد ،افراد با اشتياق بيشتري در سازمان

اطالعرساني به مديران و کارکنان ،براي توانمندسازي

فعاليت ميکنند (شائمي برزکي و ديگران.)1392 ،

آنها در کارهايشان امري اجتنابناپذير است .اگر

بر اساس جمعبندي از مطالعات پيشين ،يک محيط

توانمندسازي را به معناي فراهم آوردن آزادي و تسهيم

کار توانمند با تأثيرپذيري از فرهنگ سازماني ،محيطي

اطالعات براي افراد تعريف نمايم تا آنان آنچه را که

است که در آن گروههايي از انسانها با هم کار ميکنند

خود ميخواهند به گونهاي موفقيتآميز انجام دهند ،به

و در انجام کارها با يکديگر شارکت دارند .اين روش

جاي اينکه آنان را وادار کنيم تا آنچه را که ما مي-

با سازمان رقابتي؛ يعني جايي که هر کارمند در انجام

خواهيم ،انجام دهند؛ به مهمترين محرکهاي محيطي

کارها با ديگران به رقابت ميپردازند ،کامالً تفاوت

که سازمانها را به توانمندسازي کارکنانشان ترغيب

دارد .در فرهنگ سازماني توانمند ،کارکنان با احساس

مينمايند ،يعني اثرات فناوري بر محيطهاي کاري پي

هيجان ،مالکيت و افتخار ،بهترين ابداعات و افکار خود

خواهيم برد.

را پياده ميکنند ،با احساس مسئوليت کار ميکنند و

همچنين در تحقيقي مزيدآبادي فراهاني ()1384

منافع سازمان را بر منافع خود ترجيح ميدهند.

پس از بررسي و اطمينان يافتن از کاربرد فناوري
اطالعات در سازمان به اين نتيجه پي برد که کاربرد
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پيشينه پژوهش

فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان منجر به

تاکنون تحقيقي مبتني بر دادههاي تجربي ،رابطه بين

توانمندسازي کارکنان و در نتيجه بهبود عملکرد شغلي

فناوري اطالعات ،فرهنگ سازماني و توانمندسازي

آنان ميشود.

کارکنان را مورد بررسي قرار نداده است .اما ،در

بساري از صاحبنظران ،فرهنگ سازماني را اساس

پژوهشهايي به توصيف نظري موضوع پرداخته شده

شکلگيري توانمندسازي کارکنان ميدانند .سازمانهايي

است .عسکري و ديگران ( )1393در تحقيقي با عنوان

موفق به اجراي فرآيند توانمندسازي ميشوند که داراي

«تأثير فناوري اطالعات بر فرهنگ سازماني» به اين

فرهنگ سازماني حمايتکننده و تقويتکننده باشند.

نتيجه رسيدند که در سازمانهايي که فرهنگ استفاده از

مديراني که از ارتباط ميان توانمندسازي با فرهنگ

فناوري اطالعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتي

سازماني آگاهي دارند ،سعي ميکنند تا محيطي به

به دنبال خواهد داشت که از آن جمله ميتوان

وجود آورند که زمينههاي توانمندسازي کارکنان را

نارضايتي ارباب رجوع ،هزينههاي گزاف ،طوالني بودن

فراهم سازد .گروههاي کاري زماني موفق و اثربخش

جريان کارها و  ...را نام برد .همچنين ،مشخص شد که

خواهند بود که مديران محيطي را فراهم سازند تا

فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي که مي-

کارکنان بتوانند با بکارگيري استعدادها ،دانش ،مهارت

تواند بر رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته باشد،
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تبيين نقش فناوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان از طريق فرهنگ سازماني...

نقش مهمي در بکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات

است سازمان کارکنان مشتريمداري استخدام نمايد و

ايفا ميکند .حميدي و ديگران ( )1388پژوهشي را با

مديريت سازمان با حمايت از آنها ،برنامههاي آموزشي،

عنوان «کاربرد فناوري اطالعات در توانمندسازي شغلي

حمايت نظام پاداش به افزايش توانمندسازي کارکنان

کارکنان کتابخانه منطقه  5دانشگاه آزاد اسالمي» انجام

کمک کنند.

دادند .نتايج تحقيق نشان ميدهد که بکارگيري فناوري

عبودي و ديگران ( )1393در پژوهشي با عنوان

اطالعاتي موجب هدفمند شدن کارها و وظايف،

«رابطه فرهنگ سازماني با توانمندسازي کارکنان» را در

مسئوليتپذيري و کنترل فردي کار توسط کتابداران

سازمان تأمين اجتماعي استان خوزستان مورد بررسي

گرديده است.

قرار دادند .يافتههاي تحقيق آنها نشان ميدهد که بين

کماليان و ديگران ( )1392در تحقيقي با عنوان

فرهنگ سازماني و توانمندسازي کارکنان در سازمان

«نقش فناوري اطالعات در توانمندسازي کارکنان

تأمين اجتماعي استان خوزستان رابطه مثبت و معناداري

سازمان آموزش فني حرفهاي» در استان سيستان و

وجود دارد .از مؤلفههاي فرهنگ سازماني ،نوآوري و

بلوچستان پرداختند .نتايج تحقيقات آنان نشان داد که

تمرکز بر نتيجه توانايي پيشبيني ابعاد توانمندسازي

بکارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در اداره کل

کارکنان داشتهاند.

فني حرفهاي استان سيستان و بلوچستان ميتواند باعث

اهميت اساسي فناوري اطالعات ،فرهنگ سازماني

افزايش سطح توانمندي کارکنان شود ارتورک و وارگان

و توانمندسازي کارکنان براي سازمانهاي معاصر،

( )2015در تحقيقي تحت عنوان «ارتباط بين فناوري

مطالعه ادبيات ،وجود شکافهاي بسياري پيرامون اين

اطالعات :بررسي تاثير توانمندسازي ،تبادل اجتماعي ،و

موضعات را آشکار ميسازد .مرور ادبيات نشان ميدهد

اعتماد»؛ به اين نتايج دست يافتند که حمايت سازماني

که تقريباآ تاکنون هيچ تحقيق تجربي در مورد اين سه

ادراک شده به طور کامل واسطه رابطه توانمندسازي

متغير با هم انجام نشده است؛ بنابراين ،احساس مي-

کارکنان و و اثر واسطهاي بين رابطه رهبر -پيرو مي-

شود براي روشنتر شدن موضوع ،به مطالعات بيشتري

باشد.

نيازمنديم .در اين تحقيق ،برآنيم نشان دهيم که فناوري

موک و يونگ ( )2002پژوهشي را با عنوان «رابطه

اطالعات از طريق فرهنگ سازماني ،موجب افزايش

بين جو سازماني و توانمندسازي پرستاران در هنگ

توانمندسازي کارکنان ميشود؛ لذا ،فرضيههاي پژوهش

گنگ» انجام دادند .رابطه بين جو سازماني و

به شرح زير تدوين شدند:

توانمندسازي با مجموعهاي از تجزيه و تحليلهاي

 )1بين فناوري اطالعات و فرهنگ سازماني ،رابطه

همبستگي دو متغيره بررسي گرديد .نتايج پژوهش
حاکي از آن است که بين جو سازماني و توانمندسازي
روانشناختي رابطه مثبتي وجود دارد .رو و چن ()2011
«تأثير مشتريمداري و حمايت سازماني و نظام پاداش
را بر درک کارکنان صنعت گردشگري از توانمندسازي»

مثبت و معنادار وجود دارد.
 )2بين فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان،
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 )3بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي کارکنان،
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

بررسي کردند .يافتهها تأثير اين د متغير را بر
توانمندسازي تأيدد ميکنند .اين پژوهشگران دريافتند
که براي افزايش درک کارکنان از توانمندسازي ،الزم
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فرهنگ سازماني

فناوري اطالعات

توانمندسازي

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش
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چارچوب نظري تحقي ق

سازماني و توانمندسازي کارکنان استفاده شد .پرسشنامه

با توجه به بررسي پيشينه تحقيق و فرضيههاي طرح

فناوري اطالعات شامل  12سوال است که تعديل شده

شده ،مدل مفهومي ،پژوهش به صورت شکل  1معرفي

پرسشنامه محمودي ( )1392با سه مؤلفه (ويژگيهاي

ميشود .بر اساس الگوي مفهومي ياد شده ،متغيرهاي

فردي ،عوامل نگرشي و عوامل فني) است .پرسشنامه

توانمندسازي کارکنان درونزا (متغير وابسته) ،فرهنگ

فرهنگ سازماني؛اين پرسشنامه توسط دنيسون و

سازماني درونزا (متغير ميانجي) و متغير فناوري

ديگران ( )2000طراحي گرديده و مبتني بر چهار محور

اطالعات برونزا (متغير مستقل) ميباشند.

اصلي که هر يک با سه مؤلفه ،اندازهگيري ميشود که
در مباني نظري تحقيق به آن اشاره شده است .اين
پرسشنامه بوسيله  24سؤال (شاخص) سنجيده ميشود.

 - 5روش تحقي ق
بهطور کلي ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي

پرسشنامه توانمندسازي کارکنان شامل  15سوال است

و از نظر روش گردآوردي دادهها از نوع توصيفي-

که از پرسشنامه توسعه يافته توماس و ولتهوس

پيمايشي است و از جهت ارتباط بين متغيرهاي تحقيق

( )1990استفاده شده است .اين پرسشنامه توانمندسازي

از نوع همبستگي است؛ براي گردآوري اطالعات از

را با پنج مؤلفه (شايستگي ،اثرگذاري ،معنادار بودن،

مطالعات کتابخانهاي و پرسشنامه و براي تحليل دادهها

استقالل و اعتماد) ميسنجد و بدليل جامعيت از آن

از مدلسازي معادالت ساختاري با کمک نرمافزار

استفاده شده است .گزينهها در اين پرسشنامهها بر

ليزرل (نسخه  )8/8استفاده شده است.

اساس طيف پنج گزينهاي ليکرت از خيلي کم ( )1تا

جامعه آماري شامل کليه کارکنان و مديران رسمي

خيلي زياد ( )5طراحي شدهاند.

سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر و مدرک تحصيلي

روايي هر سه پرسشنامه با توجه به مرور مباني

فوق ديپلم به باال است که تعداد آنها حدود  350نفر

نظري و انجام مطالعات اکتشافي و نظرخواهي از

است .براي تعيين حجم نمونه جدول کرجسي و

جمعي اساتيد و خبرگان از لحاظ صوري ،محتوايي و

مورگان استفاده شد که برابر با  184تعيين شد .طبق

سازه بررسي شده است .براي اطمينان از روايي سازه از

برآورد حجم نمونه آماري مناسب ،ابتدا  210پرسشنامه

تحليل عاملي تأييدي و به کمک نرمافزار  SPSSانجام

توزيع شد که تعدادي به دليل نقص زياد کنار گذاشته

گرفت .روايي سازه مشخص نمود که روايي تمام

شد و در نهايت  196پرسشنامه مورد تحليل قرار

شاخصها براي هر سه متغير پژوهش در سطح مطلوبي

گرفت.

قرار دارند .به منظور پايايي پرسشنامهها نيز يک مطالعه

براي گردآوري دادهها و نظرات جامعه آماري

مقدماتي روي  30نفر از جامعه آماري انجام و با توجه

تحقيق از سه پرسشنامه فناوري اطالعات ،فرهنگ

به ساختار پرسشنامهها ،ضريب همساني دروني (آلفاي
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کرونباخ) براي پايايي کل سؤاالت هر سه پرسشنامه

- 1- 6

ضرايب همبستگ ي

محاسبه شده است .مقدار آلفاي محاسبه شده براي

قبل از بررسي فرضيهها ،براي شناخت بيشتر ارتباط

پرسشنامه فناوري اطالعات  ،0/75براي پرسشنامه

بين متغيرهاي تحقيق ،همبستگي آنها محاسبه شد .در

فرهنگ سازماني  0/86و براي پرسشنامه توانمندسازي

اين راستا ،به دليل کيفي بودن متغيرهاي پژوهش از

کارکنان  0/81بدست آمده است که پايايي نسبتاً خوب

آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است که نتايج

ابزار اين پژوهش را نشان ميدهد .بهمنظور آزمون

آن در جدول ( )2منعکس گرديده است .اين ضرايب

SPSS16

نشاندهنده معناداري همبستگي ميان متغير مستقل و

همبستگي بين متغيرها مورد سنجش قرار گرفت .سپس

متغيرهاي وابسته و ابعاد آنها با يکديگر با فاصله

رابطه علّي بين متغيرهاي مستقل و وابسته تحقيق ،با

اطمينان  %99است.

فرضيهها ،ابتدا با استفاده از نرمافزار

استفاده از روش مدلسازي معادالت ساختاري بوسيله
نرمافزار  LISREL8.8آزمون شد.

همانطور که نتايج تحليل همبستگي نشان ميدهد
همه مؤلفهها در فاصله اطمينان  99درصد از ارتباط
مثبت و معناداري (متوسط يا قوي) برخوردار بودند

 - 6ي افتههاي تحقي ق

(.)p<0/01

با توجه به  196نمونه معتبر تحقيق ،در جدول ()1
آمار توصيفي که شامل؛ جنسيت ،سن ،سابقه کاري و

- 2- 6

مدل ساختاري

سطح تحصيالت پاسخ دهندگان است را نشان ميدهد.

به منظور سنجش رابطه علّي ميان متغيرهاي

همانطور که در جدول نمايان است ،کارکنان مرد 63/3

پژوهش از مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شده

درصد و کارکنان زن  36/7درصد از تعداد کل پاسخ-

است .براي آزمون فرضيات ،يک مدل ساختاري اجرا

دهندگان را تشکيل ميدهند .فراواني و درصد بقيه

گرديد .الزم به ذكر است ،براي اينكه مدل ساختاري يا

ويژگيهاي جمعيتشناختي در جدول زير مشخص

همان نمودار مسير تأييد شود ،در ابتدا بايد شاخص-

شده است.

هاي آن برازش مناسبي داشته باشند و در مرحله بعد
جدول  :1آمار توصيفي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق
تعداد

تعداد

درصد

جنسيت

درصد

سابقه کاري

مرد

124

%63/27

کمتر از  5سال

67

%34/18

زن

72

%36/73

 6تا  10سال

86

%43/88

 11تا  20سال

32

%16/33

باالي  20سال

11

%5/61

سن
کمتر از  30سال

39

%19/90

 31تا  39سال

83

%42/35

تحصيالت

 40تا  49سال

56

%28/57

فوق ديپلم

61

%31/12

 50سال به باال

18

%9/18

کارشناس ي

126

%64/28

کارشناسي ارشد و باالتر

9

%4/60
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جدول  :2ضرايب همبستگي اسپيرمن ميان متغيرهاي تحقيق

متغير

-1ويژگيهاي فردي

-2عوامل نگرش ي

-3عوامل فني

-4درگير شدن در کار

-5سازگاري

-6انطباق پذيري

-7مأموريت

-8شايستگ ي

-9تأثيرگذاري

-10معناداري

-11استقالل

-12اعتماد

1

1

0/762

0/672

0/722

0/712

0/632

0/679

0/912

0/699

0/760

0/769

0/521

2

-

1

0/738

0/842

0/841

0/720

0/812

0/839

0/773

0/904

0/940

0/671

3

-

-

1

0/883

0/872

0/930

0/881

0/762

0/937

0/826

0/803

0/877

4

-

-

-

1

0/814

0/819

0/930

0/795

0/906

0/929

0/903

0/758

5

-

-

-

-

1

0/818

0/921

0/782

0/901

0/917

0/897

0/755

6

-

-

-

-

-

1

0/877

0/747

0/875

0/767

0/761

0/900

7

-

-

-

-

-

-

1

0/775

0/914

0/865

0/855

0/807

8

-

-

-

-

-

-

-

1

0/779

0/824

0/835

0/663

9

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0/866

0/829

0/825

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0/961

0/703

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0/683

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

بايد مقادير  t-valueو ضرايب استاندارد معنيدار باشند.

به درجه آزادي در مدل برابر با ( )2/09که کمتر از 3

اگر مقدار   2كم ،نسبت   2به درجه آزادي ()df

بوده و نيز مقدار  GFIو  AGFIدر مدل باالي 90

كوچكتر از  RMSEA ،3کمتر از  0/05و نيز  GFIو

درصد است ( GFI=0/92و.) AGFI= 0/91

 AGFIبزرگتر از  % 90باشند ،ميتوان نتيجه گرفت كه

همانطور که در جدول شماره  3مشخص است،

مدل ،برازش بسيار مناسبي دارد .مقادير  tنيز اگر از 2

فرضيه يک مبني بر وجود رابطه بين فناوري اطالعات

بزرگتر يا از  -2كوچكتر باشند ،در سطح اطمينان % 95

و فرهنگ سازماني تأييد شده است ،زيرا مقدار  tآن

معنيدار خواهند بود.

( )4/61بيشتر از  2ميباشد و با توجه به مثبت بودن

همانطور كه در نمودار شماره  1و  2مشاهده مي-

مقدار  tاين رابطه مثبت و معنيدار است .فرضيه دو،

شود ،اعتبار و برازندگي مناسب مدلها تأييد ميشود،

مبني بر وجود رابطه بين فناوري اطالعات و

چرا كه مقدار  RMSEAكمتر از  0/05و نسبت كايدو

توانمندسازي کارکنان تأييد شده است و از نوع مستقيم

جدول  :3نتايج آزمون فرضيهها به روش مدلسازي معدالت ساختاري با استفاده از ليزرل
فرضيه

ضريب استاندارد

مقدار معناداري

نتيجه

فرضيه اول

0.51

4.61

تأييد

فرضيه دوم

0.74

7.23

تأييد

فرضيه سوم

0.59

5.18

تأييد

2
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AGFI= 0.92
RFI=0.92

=259.92 df= 124 RMSEA=0.036 GFI= 0.94
NFI=0.93
CFI=0/97
IFI=0.96
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و معنيدار ميباشد؛ زيرا مقدار  tآن ( )7/23بيشتر از 2

سازماني بر اساس دادههاي بدست امده از کارکنان

ميباشد .در نهايت ،فرضيه سوم ،مبني بر وجود رابطه

رسمي سازمان تأمين اجتماعي استان بوشهر بوده است.

بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي تأييد شده است و

همانطور که انتظار ميرفت ،بين فناوري اطالعات،

با توجه به مقدار  tآن که برابر با ( )5/18است ،رابطه

فرهنگ سازماني و توانمندسازي کارکنان رابطه علي
مثبتي وجود دارد .پي بردن به عوامل مربوط به

آنها از نوع مثبت و معنيدار ميباشد.

توانمندسازي کارکنان براي سازمان اهميت فراواني
دارد.؛ زيرا توجه مديران سازمان به فناوري اطالعات و

بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضر ،تبيين رابطه فناوري
اطالعات با توانمندسازي کارکنان از طريق فرهنگ

نيز فرهنگ سازماني ،موجب شناخت وضعيت موجود
سازمان شده و با توجه به خواستهها و نيازهاي

نمودار  :1مدل در حالت تخمين استاندارد

نمودار  :2مدل در حالت عدد معناداري
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کارکنان ،موجب افزايش توانمندسازي کارکنان مي-

اين رابطه به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم مورد

شود و اين توانمندسازي موجب باال رفتن مهارت و

آزمون قرار گرفت .بدين ترتيب ،نتايج بدست آمده

شايستگي کارکنان شده که نتيجه آن باال رفتن قابليت

نشان داد که فناوري اطالعات با تقويت فرهنگ

رقابتي سازمان خواهد بود .در ادامه فرضيههاي تحقيق

سازماني ،نقش بسيار تعيينکنندهاي در توانمندسازي

به تفصيل مورد بحث و تحليل قرار خواهند گرفت و

کارکنان دارد .نتايج محاسبه همبستگي نيز اين نتيجه را

در پايان ،بر پايه نتايج تحقيق ،پيشنهادهايي ارائه خواهد

مورد تأييد قرار ميدهد .اين يافته ،در راستاي مطالعات

شد.

(مورک و يونگ2002 ،؛ رو و چن2011 ،؛ شائمي
نخستين فرضيه تحقيق مبني بر وجود رابطه مثبت و

معنادار بين فناوري اطالعات و فرهنگ سازماني در بين

برزکي و ديگران1392 ،؛ عبودي و ديگران)1393 ،
ميباشد.

کارکنان سازمان تأمين اجتماعي ميباشد .نتايج تحقيق

پايين بودن نقش فرهنگ سازماني نسبت به فناوري

نشان داد که فناوري اطالعات  26درصد از تغييرات

اطالعات در توانمندسازي ،ميتواند ناشي از نيروهاي

فرهنگ سازماني را تبيين ميکند ( .)R2=0.26همچنين،

تازهوارد به سازمان باشد که هنوز با فرهنگ سازماني

نتايج مربوط به همبستگي ،وجود همبستگي مثبت و

آشنايي کامل پيدا نکردهاند .همچنين ،نيروهاي جوان و

معناداري بين مؤلفههاي فناوري اطالعات و فرهنگ

تازهوارد که نمونه آماري را نشان ميدهند اکثراً داراي

سازماني را تأييد کرد .اين يافتهها با يافتههاي تحقيق

مدرک کارشناسي ميباشند که خود ميتواند دليلي بر

(معتمدي جويباري و ديگران1392 ،؛ لوپز و مورنو،

يافتههاي تحقيق مبني بر تأثير بيشتر فناوري اطالعات

2009؛ ولش و ديگران )2014 ،مطابقت دارد.

نسبت به فرهنگ سازماني بر توانمندسازي کارکنان

فرضيه دوم (وجود رابطه بين فناوري اطالعات و

باشد.

توانمندسازي کارکنان) :نتايج تحقيق نشان داد که

نتايج بدست آمده ،نقش بسيار مهم فناوري

فناوري اطالعات با توانمندسازي کارکنان رابطه مثبت

اطالعات و به نسبت کمتر ،فرهنگ سازماني را در

و معنادار دارد .نتايج تحقيق نشان از رابطه قوي ميان

افزايش توانمندسازي کارکنان سازمان تأمين اجتماعي

فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان دارد

نشان ميدهد؛ لذا توجه سازمان به عوامل ارتقاء دهنده

( .)R2=0.55همچنين ،نتايج مربوط به همبستگي،

فناوري اطالعات و فراهم نمودن زمينههاي آشنايي و

وجود همبستگي مثبت و معناداري بين مؤلفههاي

سازگار شدن با فرهنگ سازماني ،منجر به افزايش

فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان را تأييد کرد.

قدرت رقابتي سازمان از طريق افزايش مهارت و دانش

اين نتايج با يافتههاي تحقيقات (حميدي و ديگران،

کارکنان که نتيجه آن باال رفتن توانمندسازي کارکنان

1388؛ کماليان و ديگران1392 ،؛ ارتورک و وارگان،

خواهد بود ،ميشود .در واقع ،توانمندسازي پديدهاي

 )2015همخواني دارد.

نيست که در خأل صورت گيرد و نياز به يک بستر

همچنين ،مبتني بر يافتههاي تحقيق فرضيه سوم

مناسب فرهنگي دارد که کارکنان را به لحاظ رواني

مبني بر وجود رابطه مثبت و معنادار ميان فرهنگ

آماده پذيرش مسئوليت کند ،در آنها شوق يادگيري

سازماني و توانمندسازي کارکنان نيز مورد تأييد قرار

بوجود آورد و باعث ايجاد اعتماد ميان کارکنان شود.

گرفت .فرهنگ سازماني  35درصد از تغييرات

لذا ،مديران و مسئوالن سازمان بايد در جهت تقويت

توانمندسازي کارکنان را پيشبيني ميکند (.)R2=0.35

فرهنگ سازماني و ايجاد بستر مناسب توانمندسازي
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کارکنان تالش نمايند .بهبود روحيه کارکنان ،افزايش

منابع و مآخذ

حمايت مديريت ،تشويق به خالقيت ،نوآوري و

اميدي ،عليرضا؛ صفري ،سميه؛ مرادي ،محمدرضا.

مشارکت کارکنان در تصميمگيريها ،موجب ايجاد و

(« .)1391رابطه بين انگيزش مشارکت ،توانمندسازي

تقويت حس مسئوليتپذيري در بين کارکنان شده و

روانشناختي و تعهد عاطفي کارکنان سازمان تربيت

آنان را در جهت رسيدن به اهداف سازمان سوق مي-

بدني» .مديريت ورزشي ،شماره  ،15صص.85-69 .

دهد.

باراني ،صمد؛ افخمي اردکاني ،مهدي؛ رادمرد ،سيد

همچنين با توجه به نقش فرهنگ سازماني در مورد

قادر« .)1391( .بررسي عوامل سازماني زمينه ساز

رابطه فناوري اطالعات و توانمندسازي کارکنان،

توانمندسازي کارکنان پژوهشگاه نفت» .فصلنامه

پيشنهاد ميشود که سازمان نسبت به ايجاد فرهنگي

مديريت صنعتي دانشکده علوم انساني ،دانشگاه آزاد

مناسب براي استفاده از فناوري اطالعات در انجام

اسالمي ،واحد سنندج ،سال هفتم ،شماره  ،20صص.

فعاليتهاي کاري برنامهريزي شود ،نيازهاي اطالعاتي

.75-65

بخشهاي مختلف سازمان شناسايي شود ،راهکارهاي

حميدي ،محسن؛ سرتيپي ياراحمدي ،رزيتا.)1388( .

جديد استفاده و بکارگيري فناوريهاي جديد در انجام

«کاربرد فناوري اطالعات در توانمندسازي شغلي

وظايف کاري به کارکنان آموزش داده شود ،در زسالت

کارکنان کتابخانه منطقه  5دانشگاه آزاد اسالمي».

و مأموريت سازمان استفاده بهينه از فناوري اطالعات

فصلنامه دانششناسي (علوم کتابداري و اطالعرساني

در فرآيندهاي کاري سازمان مورد توجه قرار گيرد.

و فناوري اطالعات) .سال دوم ،شماره  .5صص -71

اين تحقيق نيز مانند هر تحقيق ديگري متأثر از

.59

برخي از محدوديتها ميباشد .تعداد متغيرهاي

خانعليزاده ،رقيه؛ کردنائيج ،اسداله؛ فاني ،علي اصغر،

پژوهش ،حجم پرسشنامه ،عدم همکاري برخي از

مشبکي ،اصغر« .)1389( .رابطه بين توانمندسازي و

کارکنان سازمان بدليل محافظهکاري و عدم تعميم نتايج

يادگيري سازماني (مورد مطالعه :دانشگاه تربيت

تحقيق به ديگر سازمانها ،از جمله محدوديتهاي اين

مدرس)» .پژوهشنامه مديريت تحول ،سال دوم،

تحقيق به شمار ميرود .با توجه به نتايج پژوهش

شماره  ،3صص.45-20 .

حاضر ،براي تحقيقات آتي ،به پژوهشگران پيشنهاد

شائمي برزکي ،علي؛ حاتمپور ،فاطمه؛ خواراني ،آذر؛

ميشود که تحقيق مشابهاي با مدل اين پژوهش در

رادمهر ،رضا« .)1392( .رابطه فرهنگ سازماني و

سازمانهاي ديگر انجام گيرد و نتايج آنها با اين تحقيق

توانمندسازي کارکنان دانشگاه» .مجله تحقيقات نظام

مقايسه گردد .همچنين ،ميتوان با استفاده از مدلهاي

سالمت .سال نهم ،شماره ششم .صص.639-630 .

ديگر موجود در مورد فرهنگ سازماني ،توانمندسازي

کماليان ،امينرضا؛ ساالرزهي ،حبيباله؛ اوليايي،

کارکنان و فناوري اطالعات را مشابه با مدل ارائه شده

خداداد« .)1392( .نقش فناوري اطالعات در

در اين تحقيق ،مورد بررسي قرار داد .پيشنهاد ديگر؛

توانمندسازي کارکنان سازمان آموزش فني حرفهاي».

بدليل اهميت توانمندسازي کارکنان در موفقيت و

مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا) ،شماره

رقابتي شدن سازمان ساير عوامل مؤثر بر توانمندسازي

 ،13صص .48-39

کارکنان مورد مطالعه قرار گيرد.

عبودي ،حميد؛ زنگنه درويش ،مصدق لطفي؛ کاظميان،
فرشته« .)1393( .رابطه فرهنگ سازماني با
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