
 
 

 وري  بررسی نقش توانمندسازي شغلی در میزان بهره
 کارکنان در شهرداري      

    
کارشناس ارشد مدیریت نیروي انسانی و مدیرکل بازرسـی               علیرضا جمشیدي

 شهرداري شیراز
کارشناس شهرسازي و کارشـناس ارشـد علـوم سیاسـی و      مهدي اسماعیلی ابهري محمد

 رسی شهرداري شیرازکل باز معاون اداره
 علی زارع سید

 
کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی و کارشناس فنـاوري  

 اطالعات اداره کل بازرسی شهرداري شیراز

 
 چکیده

ي) در توانمندسـاز (با استفاده از  در این تحقیق به بررسی نقش استقالل و اختیارات کاري
اســت و دیــدگاه کارکنــان، مــدیران و ي در شــهرداري شــیراز پرداختــه شــده ور بهــرهافــزایش 

 يور بهــرهو  يهــاي توانمندســاز پرسشــنامهي شــیراز بــا اســتفاده از هــا يشــهردارکارشناســان 
قرار گرفت. روش تحقیق، از نوع پیمایشی بوده و جامعـه آمـاري، همـه کارکنـان      موردسنجش

تعیـین شـد. در    نفر 138. حجم نمونه با استفاده از روش کوکران باشد یمي شیراز ها يشهردار
) و 2006( 1وري از ترکیـب پرسشـنامه هرسـی و گلدسـمیت     جهـت بررسـی بهـره   این تحقیق 

و بـراي سـنجش توانمندسـازي از     )2004( 2پرسشنامه ریکا آنتـی کـاین و آنتـی لئونکویسـت    
نشـان داد کـه    هـا  داده لیـ وتحل هیـ تجز) اسـتفاده شـد. و   1383( یفراهانپرسشنامه مزید آبادي 

 ي شیراز شده است.ها يشهرداردر  يور بهرهتیارات کاري کارکنان باعث افزایش استقالل و اخ

 توانمندسازي کارکنان ،ي، استقالل و اختیارات کاريور بهره :هاي کلیديهواژ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 Email: Ali.zare.shiraz@gmail.com نویسنده مسئول:* 
1. Heresy & Goldsmith  
2. Rikka Antikainen & Anti Lonnqvist   
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 مقدمه .1
افزایش جمعیـت   و نیز اي انسانیه بودن نیاز با توجه به محدودیت منابع و نامحدود

بلکه یک  ،وري نه یک انتخاب تصاد جهانی، بهبود بهرهرحمانه در اق و رقابت شدید و بی
در نرخ رشـد   ،وامع مختلفجاقتصادي  ي رشد و توسعه امروزه گمان . بیاستضرورت 

وري، کوشـش بـراي زنـدگی      ها نهفته است. کوشش براي افزایش نرخ بهره وري آن بهره
بایـد رشـد    ،بهتـر  براي افراد و جامعه است. براي رسـیدن بـه فـرداي    بیشترو رفاه بهتر 
هـایی برنـده    کشـور  ز،. در دنیـاي پررقابـت امـرو   کـرد طور مستمر دنبال  وري را به بهره

را در مـدیران و کارکنـان خـود     انـه ور بینش و رفتار بهره و خواهند بود که بتوانند دانش
 .کنندایجاد 

 ترین تالش مدیران براي نوآفرینی و تمرکززدایـی و  توانمندسازي کارکنان، محوري
هـایی   سازي کارکنان شـامل تمـام روش   ها است. توانمند ساالري در سازمان حذف دیوان

نفـس و انگیـزش و ایفـاي     بـه  هاي کارکنان، ایجاد اعتمـاد  است که باعث تقویت مهارت
 )269: 1387شود. (موغلی و عزیزي،  ها تیمسئولهرچه بهتر 

وري  ؛ بلکـه بهـره  وري فقـط بـراي صـنایع نیسـت     پندار برخی افراد، بهره برخالف
ي سـطوح در آن نقـش دارنـد؛ یعنـی اینکـه       ي افراد در همه سطوح مختلفی دارد و همه

هاي خود، عمالً در چند سـطح گونـاگون و    توانند با تفکر و ابداعات و نوآوري افراد می
براي اینکه به موفقیت دست یابیم و سیستمی که طراحی شـده اسـت،   مؤثر واقع شوند. 
 ي ینـد چرخـه  اا داشته باشد، باید در مسیر خاصـی حرکـت کـرد. در فر   اثربخشی الزم ر

هـا بـه    پس از تعریف صحیح شاخصد وري ابتدا بای بهره ي براي شروع برنامه ،وري بهره
 ها پرداخت. گیري آن اندازه

دهـد؛   هر کس تصور خاص از اصطالح توانمندسازي را در ذهن خود پرورش مـی 
 گـردد   مـی  بـر  مـیالدي  1788 اصـطالح بـه سـال    ي اولـین تعریـف ایـن    امـا تاریخچـه  

ــرد «کــه در آن توانمندســازي را  ــار در نقــش ســازمانی ف ــی» تفــویض اختی  دانســتند  م
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 ).3: 1387زاده، (صالحی
 

 شینه تحقیق. پی2
سازي کارکنان در سـازمان   توانمند«ي با عنوان ا مقاله) در 1383مزیدآبادي فراهانی (

ه استقالل و آزادي عمل در کار و افزایش مسـئولیت  اظهاري دارد ک» تأمین اجتماعی قم
 سازي کارکنان سازمان دارد. و تنوع شغلی، نقش اصلی را در توانمند

آوري  بررسـی تـأثیر فـن   «ي با عنـوان  ا مقاله) در 2007( 1نتایج تحقیق استاوروسیتو
 هـایی کـه   حـاکی از آن بـود کـه تمـام متغیـر     » اطالعات بر توانمندسازي روانی کارکنان

هــاي سـنجش توانمنــدي روانــی در نظـر گرفتــه شـده بودنــد، بــا     ي شـاخص  منزلــه بـه 
 داري داشتند. توانمندسازي کارکنان ارتباط مستقیم و معنی

توانمندسـازي کارکنـان از طریـق    «ي بـا عنـوان   ا مقاله) در 1386نادري و دیگران (
ـ     به این موضوع پرداختـه » هاي ضمن خدمت آموزش ن تحقیـق  انـد. نتـایج حاصـل از ای

حاکی از آن است که در دیدگاه مدیران، افزایش توانمندي کارکنـان در آمـوزش ضـمن    
پذیري، رقابت و سازگاري  گزینی، مسئولیت همچون راهبرد هایی خدمت، از طریق مؤلفه

 حاصل خواهد شد.
وري در شـرکت   بررسی عوامل مؤثر بر بهره«ي با عنوان ا مقاله) در 1384عسکري (
به این موضوع پرداخته است. در این پژوهش به بررسی عوامـل مـؤثر بـر    » فوالد مبارکه

ــره ــاز قبوري،  به ــغلی،     لی ــایت ش ــدیران، رض ــدان و م ــوزش کارمن ــزان آم ــل می عام
بـا   گذاري اولیه و عوامل انگیزشی پرداخته شده است و میزان ارتبـاط هـر عامـل    سرمایه
 وري مشخص گردیده است. بهره

جهـت   یسـتم یس يالگـو تـدوین و ارائـه   «ي با عنوان ا مقاله) در 1383اسکندري (
به این موضوع پرداخته است. این محقق تـأثیر سـه دسـته متغیـر     » رانیمد يساز توانمند

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Staverosito 
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بررسـی کـرده    هاي حج اي را با توانمندسازي مدیران کاروان رفتاري و ساختاري و زمینه
اي بـر   اري و زمینـه هـاي رفتـ   ي تـأثیر متغیـر   دهنـده  است. نتایج حاصل از تحقیق نشـان 

سـازي   هاي سـاختاري بـا توانمنـد    سازي کارکنان است. در این تحقیق بین متغیر توانمند
 داري گزارش نشد. ي معنی کارکنان رابطه
بـه ایـن   » وري و عملکـرد  فـاهیم مـبهم بهـره   م«ي با عنوان ا مقاله) در 1385باقري (

برخـورد بـا مفـاهیم     هـاي  آن است که شـیوه  پژوهشهدف این موضوع پرداخته است. 
قرار داده و نشان دهد که اصطالحات  یدر ادبیات را موردبررس» عملکرد«و » وري بهره«
هـا   انـد و درك درسـتی از آن   طور مبهم تعریف شـده  ها، اغلب به کاررفته در این رشته به

سـال گذشـته    30سپس ادبیات مربوط بـه عملکـرد علمـی و عملـی طـی      ؛ وجود ندارد
وري، عملکـرد، سـوددهی،    بهـره  معناي پنج اصـطالح در این مقاله، . تشده اسبازنگري 

 شده است.ها نشان داده  و چگونگی ارتباط درونی آنگردیده تشریح  کارایی و اثربخشی
وري شـرکت   نقش عوامـل مـؤثر بـر بهـره    «ي با عنوان ا مقاله) در 1388( انیدونیفر

توانـد در ایـن    تـه اسـت کـه مـی    به بیان عـواملی پرداخ » تولیدي نیروگاه گازي خراسان
 وري اثر بگذارد. شرکت تولیدي بر میزان بهره
ــد ــه) در 2011( 1کهلبچــر و گرونوال ــوان ا مقال ــا عن ــد «ي ب ــد، فراین مالکیــت فراین

گیري عملکرد  به بررسی تجربی اثر متقابل اندازه» گیري عملکرد و عملکرد شرکت اندازه
 دهـد  یم. شواهد تجربی نشان پردازند یمانی فرایند و نقش مالک فرایند بر عملکرد سازم

تنهـایی بـراي دسـتیابی بـه      گیري عملکرد یا فرایند نقش مالک، به که اجراي فرایند اندازه
گیـري عملکـرد فراینـد و نقـش مالـک در       عملکرد خوب کافی نیست. دو مفهوم اندازه

 سازي شوند. سازمان باید با یکدیگر پیاده
شش سیگما براي مؤسسات آمـوزش  «ي با عنوان ا مقاله) در 2012( 2آنتونی و کالن

دارند که چگونه این شـش سـیگما    پردازند و اظهار می به ارزیابی شش سیگما می» عالی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Kohlbacher & Gruenwald 
2.Antony & Cullen 
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کـار باشـد و بـه حـل مسـائل عملیـاتی و        و توانند روشی قدرتمند براي بهبود کسـب  می
همچنـین ایـن   وري و اثربخشی مؤسسات آموزش عـالی باشـند.    استراتژیک، بهبود بهره

ي اساسی و موانع و عوامل بحرانی را براي موفقیت در معرفـی و توسـعه   ها چالشمقاله 
 دهد. شش سیگما نشان می

بررسی عوامـل مـؤثر بـر    «ي  ) در مقاله1387هاي پژوهش رهنورد و حسینی ( یافته
ي بررسـی شـده    ي پژوهش نشان از آن داشت کـه در نمونـه  ها افتهی» سازي زنان توانمند

ي ایـن   دهنـده  ح توانمندي در حد متوسط است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشـان سط
ي نگـرش مـدیریت،    دسته 4ی در طورکل بهسازي کارکنان  بود که عوامل مؤثر بر توانمند

 گیرند. گروهی و روابط اطالعاتی قرار می هاي بین ساختار گروهی، ارزش
ي و ترکیب مـؤثر  ریکارگ بهمدیریت  مبناي وري بر بهره«ي  ) در مقاله1387سلطانی (

دانـد؛ لـذا    یکی از وظایف خطیر مدیریت را آگاهی از منابع موجود در سازمان می» منابع
ي  ازجملـه بایست در تخصیص و استفاده از این منابع دقت الزم را داشته باشد.  مدیر می

موقـع   ین منابع بهبتوان ا که یدرصورتآوري اطالعات اشاره کرد.  توان به فن این منابع می
تـوان   ها توجـه نمـوده مـی    طور صحیح استفاده کرد و همچنین به ترکیب صحیح آن و به

 وري در سازمان بود. منتظر اثرات بهبود بهره
بـه بررسـی   » وري تأثیر فناوري بر بهبود بهره«اي با عنوان  ) در مقاله2009( 1بادسکا

. در این پـژوهش فنـاوري نـوینی    شرکت و سازمان در کشور اسپانیا پرداخته است 341
هاي قبلـی متفـاوت    در سازمان کاررفته بههاي  بکار گرفته شده است که نسبت به فناوري

هـا   هـا نـام بـرد. ایـن فنـاوري      ي نسل جدید سیسـتم  منزله توان از آن به بوده است و می
شـتند،  مدت براي سـازمان دا  مدت و بلند با توجه به مزایاي زیادي که در کوتاه تیدرنها
 اند. وري شده افزایش بهره باعث

 در عملکـرد  گیـري  انـدازه  هـاي  شـیوه «اي بـا عنـوان    ) در مقاله2013( 2ممدیا آمل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Badescu 
2.Mhamdia  Amel 



 1394تابستان سیزدهمشماره چهارمسال                        

 

70 

 یـک اکوسیسـتم   در گیـري  انـدازه  هـاي  شـیوه  و عملکرد به بررسی» افزار نرم اکوسیستم
 سیسـتم اکو افـزار  نرم از پنج بعدبه مطالعه  . اینپرداخته استتونس در کشور  افزاري نرم

(مشتریان و  ذینفعان وري، قابلیت همکاري، رضایت بهره نیرومندي، اشاره دارد که شامل
 ایـد ب کـه مـدیران   دهـد  مـی  نشان مطالعه این . نتایج حاصل ازاست کارکنان) و خالقیت

 اقدامات (مشتریان و کارکنان) و ذینفعان قابلیت همکاري، رضایت وري، بهره نیرومندي،
 وتحلیـل  تجزیه و گیري تصمیم یندافر کیفیت منظور افزایش به، زمان هم طور بهانه را خالق

 ببرند. کار بههاي مدیریتی  سیستم
در  مـدیریت  عملکـرد و  گیري اندازه«اي با عنوان  ) در مقاله2013( 1وال و کورتیت

 اخیـر  يهـا  در سـال کـه  واقعیت  اند با وجود این اظهار داشته» وري) (سنجش بهرهعمل 
بـه خـود    را زیـادي ها، توجـه محققـان   و ابزار ها گیري تکنیک و اندازه کردمدیریت عمل
گیـري   سیسـتم انـدازه   اجـراي  که کنند می ادعا دانشمندان از بسیارياست و  جلب کرده
ها اهمیـت زیـادي بـراي     ها دارد؛ در عمل سازمان براي سازمان مزایاي بسیاريعملکرد، 

 17 در و مصـاحبه  گسـترده ي  هـا  پژوهش اساس بر این مقالهاند.  این موضوع قائل نشده
 دالیـل  معایـب و و  مزایا شناساییشکل گرفته است و در پی  هلنديي  برجسته سازمان
 باشد. می در عملها از این ابزار  سازمان ي استفاده

ــد و فورســلند ــه2013( 2بجورکلن ــوان  ) در مقال ــا عن ــز روي «اي ب هــدف و تمرک
دارند کـه هـدف    اظهار می» وري) حیطی (سنجش بهرهگیري عملکرد م هاي اندازه سیستم
اي مهـم   طـور فزاینـده   ي تأمین به هاي محیطی در زنجیره گیري عملکرد هاي اندازه سیستم

داري بـین هـدف و     باشـد و ارتبـاط معنـی    ترین تمرکز بر شرکت داخلی مـی  است. رایج
رکات صـحیح در  زنجیره تأمین وجود دارد. هدف از این مقاله، بررسی داشتن یـک تـدا  

 باشد. ي تأمین می راه هدف و تمرکز بر زنجیره
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Waal  & Kourtit 
2.Björklund  Maria & Forslund  Helena 
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 نظري پژوهش یمبان .3
 وري بهره .3-1

ت از بـه حـداکثر رسـاندن    صنعتی عبـارت اسـ    وري در بسیاري از کشورهاي رهبه
کـاهش   نیز منابع، نیروي انسانی، تسهیالت و مواردي مشابه به طریق علمی و زاستفاده ا
ترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش براي افـزایش دسـتمزدهاي   هاي تولید، گس هزینه

 گونه که به سود کارکنان و مدیریت و مردم باشد. آن ،واقعی و بهبود معیارهاي زندگی

شود: مقدار کاال یا  وري از مفاهیم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می بهره
شده بدون کاهش کیفیت  ا کار هزینهشده در مقایسه با هر واحد از انرژي ی خدمات تولید

وري عبـارت اسـت از،    به دیگر سخن، بهره کارایی. ي عالوه یا به این شکل: اثربخشی به
بهینه از نیروي کار، تـوان،   ي گیري و استفاده دست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهرهه ب

 …ان ومهارت نیروي انسـانی، زمـین، ماشـین، پـول، تجهیـزات، زمـان، مکـ        استعداد و
شـده بـه کـاري کـه بایـد انجـام        نسبت کار انجام وري به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره به
 شود. شده اطالق می می

 :کند بندي می  را در سه گروه بزرگتر طبقه وري تمامی تعاریف بهره قبادیان

برونداد به دروندادهایی کـه بـراي تولیـد آن     يها بین نسبت ي رابطه مفهوم فنی:. 1
 ت؛نداد استفاده شده اسبرو

 ؛انتظار در یک فرایند بین برونداد واقعی و برونداد مورد ي رابطه مفهوم مهندسی:. 2

 کارایی تخصیص منابع. مفهوم اقتصادي:. 3

دهد که بـه تولیـد    ه میئوري ارا ) توضیح لغوي سودمندي از بهره1997» (برنوالك«
 شود: مربوط می
اسـتفاده تولیـدات خـوبی     ه حـد از منـابع مـورد   وري به این معناست که تا چـ  بهره

ایـم یـا اگـر     کاالهاي بیشتر یا بهتري تولیـد کـرده   ،ایم. اگر با استفاده از منابع ثابت داشته
وري را افـزایش   ایـم، بهـره   همان اندازه کاال را با استفاده از منـابع کمتـري تولیـد کـرده    
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کاال  ي کننده مثالً افراد تولید ؛زیکی استایم. منظور از منابع، تمامی منابع انسانی و فی داده
هـا کـاالیی را    تواننـد بـا آن    که کارکنان می ییها ییخدمات، همچنین دارا ي دهنده هئیا ارا

ه دهند. منابع مورداستفاده شامل زمین، ساختمان، تجهیـزات  ئتولید کنند یا خدماتی را ارا
 موجود است. يها ییو دیگر دارا آالت ثابت و متحرك، ابزار، مواد خام، اموال و ماشین

بـه   کـه  ییاکـار  :بنـدي کـرد   لفه تقسیمؤرا به دو مآن توان  می ،وري در تعریف بهره
 و دوم کـار کـردن)    (درست شود کمتر اطالق می ي آوردن ستاده از داده دست هتوانـایی ب
(کار  شود هاي مدنظر اطالق می به تطبیق نتایج حاصل از انجام کار با هدف که اثربخشی

 درست کردن).
وري  بهـره  اًد، اساسـ ان ه) اظهار کرد1992و دیگران (میسترك گونه که  عالوه همان هب
 مختلف بهبود یابد: ي پنج رابطه ي وسیله تواند به می

برونداد افزایش یابد با سرعتی بیش از درونداد؛ افزایش درونداد به تناسب کمتر . 1
 ؛شده) از افزایش برونداد است (رشد مدیریت

 ؛برونداد بیشتر از درونداد ثابت (با هوشمندانه کار کردن). 2

 ؛ل است)ئابرونداد بیشتر با کاهش درونداد (اید. 3

 ؛(کارایی بیشتر) برونداد ثابت با دروندادهاي کمتر. 4

تـر از   بـه تناسـب بـیش    بروندادکاهش برونداد اما کاهش بیشتر درونداد، کاهش . 5
 شده). مدیریت (کاهش کاهش درونداد است

 اند از: به چند مرحله نیاز است که عبارت ،براي ایجاد بهبود مستمر در یک سازمان
 عملکرد جاري مشخص کردن 
 ایجاد نیاز براي بهبود 
 تعهد و تعریف اهداف بهبودفراهم کردن  

 دهی منابع مشخص سازمان
عملکـرد   منظـور شناسـایی علـل مشـکالت در     به ،تحلیل و انجام تحقیقات و تجزیه
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 جاري
 شده براي تحقق اهداف بهبود هاي پیشنهاد حل تعریف و آزمایش راه

چـه   ي لهیوسـ  اینکـه چگونـه و بـه    کردن منظور مشخص هاي بهبود به تدوین برنامه
 .اعمال گردد افرادي تغییرات

 نمودن هرگونه مقاومت در جهت تغییرات و به دنبال آن برطرف کردن مشخص 
 ایجاد تغییرات 
 یک ي سطح جدیدي از عملکرد و تکرار مرحله منزله وضعیت فعلی به نترلک
 به شکل زیر در نظر گرفت: توان یوري را م بهره ي مراحل چرخه 

 ؛گیري تعریف صحیح از شاخص در قسمت سنجش و اندازه. 1

 ؛ها (نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم) وري هر یک از شاخص ارزیابی بهره. 2

تحلیـل   و تجزیـه  گرفتـه  ارزیابی صورت ،وري ت و افزایش بهرهرفع مشکال . براي3
 شود.

 شود؛ ریزي صحیحی براي واحدهاي مربوط انجام براي بهبود، برنامه. 4

 ؛هاي اساسی در جهت افزایش و رشد اقتصادي شرکت برداشته شود گام. 5
شـود بـه شـرح زیـر      هـا را مـی   هـا و شـرکت   وري براي سازمان منافع و فواید بهره

 شمرد:بر
 افزایش سود و درآمد

 ها کاهش هزینه
 افزایش تقاضا

 رضایت شغلی کارکنان
 سرعت عمل کارکنان
 دقت عمل کارکنان

 ارتقاي شغلی کارکنان
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 ایجاد محیط کاري جذاب
 امنیت شغلی کارکنان

 انجام درست کارها و انجام کارهاي درست
 زندگی کاري کیفیتافزایش 

 افزایش رفاه کارکنان
 ي کاري افزایش انگیزه

گیري وجود نخواهد داشت و هر سازمان بایـد بـراي    بدون اندازه يبهبود گونه چیه
 .ابتدا عملکرد جاري خود را مشخص کند ،وري یابی به بهره دستو  ایجاد هرگونه بهبود

با توجه به اینکه مبنا یـا شاخصـی در دسـت     عملکرد جاري، نبودن شخصدر صورت م
تـوان تشـخیص داد کـه     نمـی  ،هاي زیاد در جهت بهبـود  تالش رغم ی، علسازمان نیست

 بهبودي صورت گرفته است یا نه.

ـ ارز شـود،  یبررس سازمان در دیبا که ییها یابیارز از يسر کی  يهـا  سـتم یس یابی
ـ  ؛کننـد  یمـ  کار  پنهان باًیتقر صورت به سازمان در ها ستمیس نیا .است يمجاز يکار  یول

 .)2012 ،1مایل و رایفر( دارد یفراوان ریأثعملکرد آنان بر عملکرد سازمان ت تیدرنها
و  یدولتـ  يهـا  کارمنـدان بخـش   يبـر رو  شـده  انجـام  يهـا  يریـ گ نمونـه  اساس بر
 بـه  رضـایت  زایشاف ري وو  هبهر استرس به کاهش شینشان داده شد که افزا ،یخصوص

 ).2010 2شود (هالکس و باسینکیس منجر می وري افزایش بهره

 
 سازي . توانمند3-2

که در آن  گردد یبرم 1788ي اولین تعریف اصطالح توانمندسازي به سال  تاریخچه
که این اختیـار بایـد    دانستند یمخود » تفویض اختیار در نقش سازمانی«توانمندسازي را 

 . )1386نادري و دیگران، (نقش سازمانی او دیده شود به فرد اعطا یا در 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Ferreira & Lima  
2.Halkos & Bousinakis 
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 فرایند توانمندسازي را در سه مرحله خالصه کرده است: )1387، بالنچارد(
هـاي سـازمان خـود را     دهـد موقعیـت   تسهیم اطالعات: که به کارکنان اجازه می. 1

شکسـتن   وتسهیم اطالعات با اعتمادسـازي در سـازمان    کنند.تحلیل  و بشناسند و تجزیه
نتیجــه موجــب افــزایش احســاس  و در گــردد مراتبــی ســنتی آغــاز مــی تفکــر سلســله

 شود. کارکنان می در پذیري مسئولیت
مرزهـاي   و مرزهاي سـازمان: حـد   و مختاري و استقالل کاري در سرتاسر حد خود. 2

ها (چه چیز راهنماي عمل شماسـت)،   کنید)، ارزش سازمان از طریق مقصد (چرا کار می
وقت، کجا، چطـور و چـرا    ، چه چیز اهداف (چه ،(تصور شما از آینده چیست) تصورات
ها (شما که هستید) و سیستم و ساختار سازمانی (کـاري کـه شـما     نقش ، ) دهید انجام می
 شود. مشخص می شود) دهید چطور حمایت می  انجام می

وهـی از  هـا: هرگـاه گر   مراتـب  جاي سلسـه  گردان به هاي خود کردن تیم ایگزین. ج3
شـوند، از شـروع تـا     هاي ویژه براي فرایند کار و تولید انتخاب مـی  کارکنان با مسئولیت

کننـد و مسـئولیت را    کنند، همه چیز را مـدیریت مـی   ریزي و اجرا می برنامه را پایان کار
کـردن   هاي خـودگردان در فـراهم   کنند. مزیت تیم صورت مساوي و عادالنه تقسیم می به

،  ییر نگرش، تعهد کاري، برقراري ارتباط بهتر میان کارکنـان و مـدیران  ، تغ رضایت شغلی
هـا و   ، کـاهش هزینـه   گیري، بهبود و پیشرفت عملیات اثربخشی بیشتر فرایندهاي تصمیم

 شود. وري سازمان خالصه می  بهره
سـازي کارکنـان    ابعاد موجود براي بررسـی طراحـی شـغل در ارتبـاط بـا توانمنـد      

دسـت، تنـوع وظیفـه، مشـارکت در      ح نقش، ارتبـاط بـا مـدیران بـاال    اند از: وضو عبارت
ي ارزشیابی عملکرد، حمایـت سرپرسـت، موقعیـت پیشـرفت شـغلی،       تصمیمات، نحوه

 ).35: 1383نیاز و آموزش (اسکندري،  دسترسی به منابع مورد
 عبارت استشان صاحب قدرت هستند. تواناسازي  ي دانش و انگیزه واسطه بهافراد 
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 )1378، 1بالنچارد و دیگران(کردن این قدرت  داز آزا
هـا را در   انواع حمایـت ) 1390)، به نقل از هاشمی و پور امین زاد، (1992امیدي ( 

 خالصه کرده است: چیزسه 
 حمایت فرد از خود
 حمایت مدیر از فرد
 حمایت قانون از فرد

 از: اند اي از مزایاي توانمندسازي عبارت  پاره
 گیري  مافزایش قدرت تصمی

 مختاري استقالل و خود
 مزیت رقابتی

 تقویت و حمایت کارهاي تیمی
 سازي مشاغل   توسعه و غنی

) ضمن تأکید بر نیاز به کار گروهی و ضرورت آن، به وجود نوعی 1994( 2کارول
مقاومت در مقابـل کـار گروهـی و تنفـر از آن در سـازمان اشـاره کـرده اسـت، وي در         

رهبري را در کار گروهی ارائه کرده که آن را ایجـاد فرهنـگ   اي از  مطالعات خود چرخه
، کارول نبود رهبـري مـؤثر و مناسـب در کـار     گرید عبارت بهتوانمندسازي نامیده است؛ 

هـا   گروهی و ترغیب نکردن فرهنگ توانمندسازي را، دلیل اصلی مقاومت برخی سازمان
 داند. در پذیرش کار گروهی می

هاي سـنتی افـراد    مندسازي کارکنان، مدیران باید در نقشبراي به ثمر رسانیدن توان
ي سطوح قلمرو سازمانی، تجدیـدنظر کننـد تـا همکـاري و مشـارکت بـا        رابط، در همه

آمیـز مـدل توانمندسـازي، مزایـاي مسـتقیم بـراي        کارکنان ایجاد گردد. اعمـال موفقیـت  
ي  ایگزین دربـاره کارکنان دارد که این موجب افزایش تأثیر سازمانی و رشد رهیافـت جـ  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Blanchard et al 
2.Carroll 
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 ).244: 1386شود (ابطحی و عابسی،  ي خدمات می ارائه
سازي هر دو بر انجام کارها داللـت دارنـد، امـا یـک چیـز       اگرچه قدرت و توانمند

توانمندسازي به معناي تفویض قدرت نیسـت؛ بنـابراین بـین     لزوماًها  نیستند. به بیان آن
آبـادي فراهـانی،    سویه وجود دارد. (مزید وي د سازي و تفویض اختیار یک رابطه توانمند
1383 :52.( 

هـاي مختلـف    مدت نیست که در موقعیت توانمندسازي یک ویژگی شخصیتی دراز
انـد.   هـایی وجـود دارنـد کـه در محـیط و مـتن کـار نهفتـه         آشکار شود ولـی شـناخت  

هـا   ي آگـاهی و شـناخت هـر کارمنـد از خـودش اسـت. آن       کننده توانمندسازي منعکس
دند که توانمندسازي فقط ارزیابی وظایف کاري کارکنان نیسـت؛ بلکـه بـه عوامـل     معتق
ي متقابل کارمندان بـا نـاظران و دوسـتان و زیردستانشـان، وابسـته       اي، مانند رابطه زمینه

 ).173: 1389است (احمدي و دیگران، 
)، در تعریفی جامع و کامل از توانمندي، هفت بعد اساسی را 2004، (1هیل و هاك

ي، اطالعـات، اسـتقالل، خالقیـت و    ریـ گ میتصـم  انـد از: اختیـار،   مطرح نمود که عبارت
نوآوري، دانش و مهارت و مسئولیت. توانمندسازي عبارت است از آمـوختن چیزهـایی   

 )2004توانند آن را انجام دهند تا کمتر به شما تکیه کنند (هیل و هاك   به دیگران که می
متذکر  حال نیدرعدانند؛ اما  می بخشیدن به کارکنان رتسازي را به معناي قد توانمند

سازي هـر   سازي تنها تفویض قدرت نیست. اگرچه قدرت و توانمند شوند که توانمند می
دو داللت بر انجام کارها دارند، یک چیز نیستند. به بیان توانمندسازي لزومـاً بـه معنـاي    

 هیدوسوي  یض اختیار یک رابطهسازي و تفو تفویض قدرت نیست؛ بنابراین بین توانمند
 ).52: 1383آبادي فراهانی،  وجود دارد (مزید

 اند از: سازي عبارت هاي توانمند  برخی از انواع مدل 
 مدل توانمندسازي رایلی و بنتلی و لین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1.Hill & Hug 



 1394تابستان سیزدهمشماره چهارمسال                        

 

78 

 استورم و واالس مدل
 باون و الولر يتوانمندساز مدل
 كاالور گلن يتوانمندساز مدل

 مدل توانمندسازي گائو
 1نالیک سیدن يتوانمندساز مدل
 3باندورا 2ربخشیاثدخو يتوانمندساز مدل

 و کارزتو 4مدل توانمندسازي ماالك
 5مدل توانمندسازي مک الگان و نل

 6مدل توانمندسازي آناکارول
 7مدل توانمندسازي وگت و مارل

 8مدل توانمندسازي نوکلینن و روهوتی
 

 تحقیق ي فرضیه. 4
 هـاي شـیراز   شـهرداري وري در  بهـره افـزایش  موجـب  استقالل و اختیارات کاري، 

 شود. می
 

 روش تحقیق. 5
وري  بهـره  بـین و  پـیش متغیـر   ي منزلـه  بهاستقالل و اختیارات کاري در این تحقیق 

این تحقیق جزء تحقیقات توصـیفی و از   در نظر گرفته شده است. مالكمتغیر  ي منزله به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1.Kinla 
2.Self- Efficacy Model 
3.Bandura 
4.Mallak 
5.Mclagan & Nel 
6.Anna Carrol 
7.Vogt & Murrel 
8.Nokelainen & Ruhotie 
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صـدد شـناخت و    ي اسـت؛ زیـرا در  باشـد و از لحـاظ هـدف، کـاربرد     نوع پیمایشی می
ي متغیرهـا در   رابطـه  اینکـه توجه بـه   باشد. با میبندي عوامل مؤثر بر توانمندسازي  رتبه

 شود، قالب همبستگی بررسی می
 ي تحقیق، به شرح زیر است: شده براي آزمون فرضیه  ی ارائهونیرگرسمدل 
 ∑+1β+ (استقالل و اختیارات کاري)αوري=    بهره

 اسـت  ها از فرمول کوکران اسـتفاده شـده   هش براي تخمین حجم نمونهدر این پژو
 باشد: میکه این فرمول به شرح زیر 

 
:N تعداد کل جامعه است. 

n: حجم نمونه 
t:  است 96/1عدد ثابت و برابر. 
 P, q:  شود /. در نظر گرفته می5معادل. 
d: باشد می 05/0ري و برابر دا سطح معنی. 

 138 تیدرنهاشد که نفر  140براي جلوگیري از مشکالت احتمالی، پرسشنامه بین 
 تحلیل به پژوهشگر برگردانده شد. و   پرسشنامه تکمیل گردید و براي تجزیه

 :پایایی ي ترین روش براي محاسبه  مناسب 
 در فرمول آلفاي کرونباخ:

=α 
N سؤاالت پرسشنامه: تعداد 
 ها   میانگین درونی ضریب همبستگی پاسخ  :
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 کرونباخ : آلفاي1جدول
 آلفاي کرونباخ نام متغیر

 76/0 استقالل و اختیارات کاري
 

 تحلیل آماري و تجزیه .6

 آمار توصیفی. 6-1
 یسازمان پست: 2جدول

 درصد فراوانی فراوانی شرح
 %2 3 ها معاون
 %9 12 مدیران
 %10 14 دارهرئیس ا

 %79 109 کارشناسان
 1 138 مجموع

 
 تیجنس :3 جدول

 درصد فراوانی جنسیت
 61 113 مرد
 39 55 زن

 100 138 مجموع
 
 : آمار استنباطی6-2

 يور بهره و يکار اراتیاخت و استقالل یهمبستگ ي رابطه: 4جدول
 داري  سطح معنی ضریب همبستگی ها متغیر
 00/0 818/0 وري بهبود بهرهو ت کاري داشتن استقالل و اختیارا



  وري کارکنان شهرداري بررسی نقش توانمندسازي شغلی در میزان بهره

 

81 

 انسیوار لیتحل :5جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مربعات

 ي درجه
 آزادي

میانگین مجذور 
 F مربعات

سطح 
 داري عنیم

 514/28000/0 212/4351 1 212/4351 رگرسیون
   286/83 137 753/6584 ها مانده باقی

    138 965/10935 کل
 

 ونیرگرس لیتحل: 6جدول

 منبع تغییرات
 استاندارد ضریب غیر

ضریب 
 T استاندارد

سطح 
 داري معنی

B خطاي معیار Beta 

 452/1000/0 - 584/38261/17 ثابت
داشتن استقالل، اختیارات 

 کاري
815/0 028/0 818/0 123/600/0 

 
ایـن اسـت کـه     ي دهنـده  دار است و نشان داري، آزمون معنی با توجه به سطح معنی

رابطـه وجـود   هاي شیراز   داشتن استقالل و اختیارات کاري در شهرداريوري و  هرهبین ب
 دارد.

 
 گیري  نتیجه. 7

هـایی بـه    لفـه ؤداراي مسازي در بعد داشتن استقالل و اختیارات کـارکردي   توانمند
 شرح زیر است:

 رعایت قوانین
 خالقیت
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 نظارت و سرپرستی
 ابراز عقاید

 هاي نو ي طرح ارائه
 گیري  ر تصمیممشارکت د

نهایـت موجـب بهبـود     درهـا   این مؤلفـه  ،گونه که از تحلیل آمار به دست آمد همان
) و مزیـدآبادي  2009بادسـکا ( . ایـن نتیجـه بـا تحقیقـات     شوند میوري در سازمان  بهره

 همخوانی دارد.) 1383فراهانی (
 کتابنامه

 الف. فارسی
 زي کارکنـان. تهـران موسسـه   . توانمندسـا )1386(ابطحی، سیدحسین و سـعید عابسـی.   

 مدیریت. و آموزش تحقیقات

فصـلنامه  ». سـازي مـدیران   طراحی الگوي سیستمی توانمند). «1383اسکندري، مجتبی. (
 ).2(8مدرس علوم انسانی.

. الکترونیکــی مــدیریت وري و عملکــرد مفــاهیم مــبهم بهــره). 1391بــاقري، افســانه. (
 41-46اي قائمیه اصفهان،  وري، انتشارات مرکز تحقیقات رایانه بهره
اي. ترجمـه ص ابراهیمـی،    دقیقـه  ). مدیر یک1387و اسپنسر، جانسون. ( کنت بالنچارد،

 تهران: دایره.

پژوهش  »بر توانمندسازي زنان مؤثرعوامل ). «1387اله و نسرین حسینی. ( رهنورد، فرج
 ).1(6زنان، 

 ، اصفهان: انتشارات ارکان.وري منابع انسانی. چاپ دوم ). بهره1384سلطانی، ایرج. (
 مجموعه هاي دولتی. ). توانمندسازي منابع انسانی در سازمان1387صالحی زاده، سعید. (

 ).2( 3مقاالت همایش راهکارهاي اصالحی نظام اداري،  

وري در شـرکت فـوالد مبارکـه.     بر بهره مؤثر). بررسی عوامل 1384عسکري. مصطفی. (
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 شکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزدنامه کارشناسی ارشد دان پایان
وري شرکت تولیدي نیروگاه گـازي   ). نقش عوامل مؤثر بر بهره1391فریدونیان. مریم. (

اي  وري، انتشارات مرکز تحقیقـات رایانـه   خراسان. کتاب الکترونیکی مدیریت بهره
 .20-41قائمیه اصفهان، 

 اطالعات بـر توانمندسـازي.  آوري  ). کاربرد فن1383مزید آبادي فراهانی، امیرحسین. (

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم. پایان

وري منابع انسانی. شیراز: پیـام   ). مدیریت بهره1387موغلی، علیرضا و علیرضا عزیزي. (
 نور استان فارس.

توانمندسازي کارکنان از طریق  ).1386جمشیدیان و دیگران. ( عبدالرسول، دیناه نادري،
ي مـوردي شـرکت پـاالیش نفـت اصـفهان.       هاي ضـمن خـدمت، مطالعـه    آموزش

 ).27(7ي علوم انسانی و اجتماعی،  پژوهشنامه
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