فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سال یازدهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)63تابستان  57 :8631ـ 811

اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی
مبتنیبر فرایندهای منابع انسانی

حسین منصوری ،علی شائمی برزکی ،محمدحسین مشرف جوادی ،مسعود کیانپور



تاریخ دریافت8635/88/11 :
تاریخ پذیرش8631/17/12 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنیبر اقدامات منابع
انسانی ،انجام شده است .جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان صنعت برق استان هرمزگان (8753
نفر) بوده است .پس از تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان و کرجسی ،دادهها به کمک
پرسشنامه محققساخته از  615نفر به روش تصادفی ـ طبقهای جمعآوری شد .در تدوین این مقیاس،
اعتبار محتوای عوامل احصاشده با نظر خبرگان و اعتبار سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأیید شد.
پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ با ضریب  1/355محاسبه و تأیید شد .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف ،تحلیل عاملی ،آزمون یکعاملی هارمون و مدلسازی
معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج پژوهش ،نشان از تأیید الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنیبر
فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان هرمزگان دارد؛ بدینمعناکه دیدگاهها و نگرشها نسبت
به منابع انسانی بر فرایندهای منابع انسانی ،تأثیر معنیدار داشته و فرایندهای منابع انسانی ،شرایط
زمینهای و شرایط مداخلهگر بر توانمندسازی سازمانی تأثیر معنیداری دارند .همچنین نتایج ،داللت بر
آن دارد که پیامدهای توانمندسازی سازمانی برای کارکنان ،مشتریان ،سازمان و جامعه در صنعت
برق استان هرمزگان به تأیید رسیده است.
کلیدواژهها :فرایندهای منابع انسانی؛ توانمندسازی سازمانی؛ مدلسازی معادالت ساختاری
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مقدمه
در سالهای اخیر ،واژه توانمندسازی به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است و
میتوان آن را به جنبشهای مشهوری نظیر مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع مرتبط
دانست .حال بااینکه بیشتر توجه پژوهشگران به توانمندسازی در سطح فردی بوده؛ لیکن موضوع
توانمندسازی در سطح سازمان مورد غفلت واقع شده است .بهرغم اینکه دهه  31میالدی بهعنوان
«عصر توانمندسازی» نام گرفته است (رابینز و همکاران ،)525 :2112 ،8مبحث توانمندسازی هنوز
هم از موضوعات جوان در پژوهشهای مدیریت منابع انسانی بهشمار میآید (لیترل:2115 ،2
 .)816اهمیت این موضوع بهحدی است که امروزه بیش از  51درصد سازمانها ،برنامههای
توانمندسازی را حداقل برای بخشی از کسبوکار خود پذیرفتهاند (ماینارد و همکاران:2182 ،6
 .)8257در نتیجه این پیشرفتها ،محیط کسبوکار باید در تطابق با تغییرات ،توانا باشد
(شاهمحمدی مهرجردی و بردبار .)265 :8637 ،نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی بهعنوان
مهمترین دارایی سازمان ،ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی ،امری حیاتی در تحقق
اهداف سازمان بهحساب میآید (شمس زارع .)8 :8635 ،محققان متعددی به رابطه فرایندهای
منابع انسانی و نتایج سازمانی همچون بازدهی ،انعطافپذیری و عملکرد مالی توجه داشتهاند (چن
و هونگ .)21 :2113 ،5درحالیکه ،پژوهشهای اندکی تأثیر فرایندهای منابع انسانی را بر نتایج
نامشهود سازمانی از جمله یادگیری سازمانی و توانمندسازی بررسی نمودهاند (احمد و اسچرودر،7
 .)22 :2116بسیاری از پژوهشهای انجامگرفته ،تصویری مبهم و سطحی از توانمندسازی فراهم
ساختهاند (کتراینه و همکاران .)65 :2182 ،3کزلواسکایت و همکاران )2113( 5تأکید داشتهاند که
اتخاذ سیاستهای مناسب مدیریت منابع انسانی برای تبیین توانمندسازی ،ضروری است .اگرچه
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چندین مطالعه تأثیر مثبت و معنیدار برخی از فرایندهای منابع انسانی را تأیید کردهاند؛ امّا شواهد
تجربی کافی برای تبیین این رابطه در سطح توانمندسازی سازمانی وجود ندارد.
ضمن اذعان به اهمیت نقش بیبدیل مدیریت منابع انسانی ،انجام پژوهشی جامع در سطح
توانمندسازی سازمانی ،حائز اهمیت است (کترینه و همکارانش .)58 :2182 ،بهطوریکه معدود
پژوهشهای انجامگرفته بهطور غیرمستقیم و تا حدودی برخی از فرایندهای منابع انسانی را مورد
توجه قرار دادهاند (بودوار و اسپرو .)618 :2112 ،8ازسویدیگر ،صنعت برق با موانع و چالشهای
متعدد منابع انسانی روبهروست .باایناوصاف ،بررسی این موضوع در این صنعت جهت ارتقای
توانمندسازی سازمانی براساس فرایندهای منابع انسانی ،مسئله مهمی است .صنعت برق استان
هرمزگان از این امر مستثنی نبوده و مسائل منابع انسانی نیز در این صنعت از اولویت و اهمیت
خاصی برخوردار و به یکی از دغدغهای اصلی مدیران تبدیل شده است .مضافبراین ،با
بررسیهای بهعملآمده برای بررسی نقش فرایندهای منابع انسانی در شکلگیری توانمندسازی
سازمانی ،تالشهای چندانی صورت نگرفته و پژوهش جامعی در این خصوص مشاهده نشد .با این
توصیف و باتوجهبه اهمیت موضوع توانمندسازی سازمانی و مسائل مدیریت منابع انسانی ،پژوهش
حاضر درصدد آزمون و اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنیبر فرایندهای منابع انسانی به
روش کمّی در صنعت برق استان هرمزگان است.

ادبیات تحقیق
 . 8مبانی نظری
بهرغم اینکه در ادبیات مدیریت ،واژه توانمندسازی بسیار وسیع بهکار رفته است؛ ولی
معنای شفافی از آن دردست نبوده و محققان ،تعریف مشترکی از آن ارائه نکردهاند (گربیچ،2
 .)887 :2115از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران ،توانمندسازی بهمعنای قدرتبخشیدن است
(کستیوا و میکس .)212 :2113 ،6تعاریف گوناگون ارائهشده ،یکپارچهسازی یافتههای تجربی
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توانمندسازی را با چالش جدی مواجه ساخته است .بسیاری از پژوهشهای انجامگرفته
درخصوص توانمندسازی تنها بر بخشی از فرایند توانمندسازی و آنهم در سطح فردی تمرکز
داشتهاند .همانگونهکه مشخص است اکثر پژوهشهای انجامگرفته بهجای تمرکز بر «فرایند
توانمندسازی» ،بر سازوکارهای مشارکت (کاکس2112 ،8؛ پترسون و رید )2116 ،2و سنجش
توانمندسازی (اسپیر2111 ،6؛ اسپیر و پترسون )2111 ،5و آنهم در «سطح فردی» متمرکز شدهاند.
آنچه که امروزه بیش از ابعاد دیگر توانمندسازی در سازمانها مورد توجه محققان قرار گرفته،
بعد روانشناختی توانمندسازی است و از بعد توانمندسازی سازمانی غفلت شده است.
توانمندسازی سازمانی به توانمندسازی ساختاری سازمان اشاره داشته و ازطریق شیوهها ،سیاستها،
رویهها ،نظامها و فرهنگ در سازمان جاری میشود تا اینکه افراد و گروههای کاری را برای انجام
موفقیتآمیز وظایف و اجرای نقشهای خود ،قادر سازد .سازمان توانمند ،محیطی را فراهم
میکند که کارکنان در گروههای مختلف ،در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری میکنند
(زیمرمن .)2111 ،7متیوز و همکارانش 3معتقدند توانمندسازی سازمانی مشتمل بر سه بعد
چارچوب ساختاری پویا ،کنترل تصمیمات سازمان و تسهیم اطالعات است .همچنین بهزعم
پترسون و زیمزمن )2115( 5توانمندسازی سازمانی دارای سه بعد توانمندسازی درونسازمانی،
توانمندسازی بینسازمانی ،توانمندسازی فراسازمانی است .توانمندسازی درونسازمانی اشاره به
ویژگیهایی دارد که ساختار و وظایف داخلی سازمان را نشان میدهند .توانمندسازی بینسازمانی
رابطه ،پیوند و همکاری سازمان را با سایر سازمانها را نشان میدهد .توانمندسازی فراسازمانی
اشاره به اقدامات صورتگرفته توسط سازمان دارد که آن اقدامات بر محیط بزرگتری که سازمان
در آن قرار گرفته است ،تأثیرگذار باشد (پترسون و زیمرمن .)2115 ،مضافبراین ،شواهد جدید
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نشان آن است که پژوهشهای اندکی که در زمینه توانمندسازی سازمانی انجام گرفته ،تنها به
بررسی ارتباط این مفهوم با سایر متغیرهای نگرشی و ساختاری پرداختهاند (واالس و همکاران،8
 .)2188بدینمنظور ،تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر توانمندسازی سازمانی است.
توجه به منابع انسانی و توسعه آن که ارزشمندترین سرمایههای سازمانی محسوب شده و
محور توانایی و دانشافزایی است ،مؤید این واقعیت است که انسان بهعنوان شریک تعیینکننده و
مؤثر در سازمانها ،مدنظر قرارگرفته و توسعه منابع انسانی ،موجب توسعه همهجانبه و متوازن
سازمان است (سپهوند و همکاران .)216 :8637 ،صاحبنظران ،مجموعه وظایف و اقداماتی را که
سازمان برای هدایت کارکنان در حوزه منابع انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی انجام
میدهد ،در قالب فرایندهای منابع انسانی تعریف کردهاند (آرمسترنگ2181 ،2؛ چاند.)2181 ،6
امروزه فرایندهای منابع انسانی بسیار بااهمیت است؛ زیرا سازمانها و مدیران مشتاقند زمینه بهبود
کارامدی مدیریتی ،کاهش فرسایش منابع و ارتقای هویت و عملکرد سازمانی را فراهم آورند
(چانگ و همکاران .)2183 ،5بهخاطر اهمیت موضوع ،امروزه تعداد آثار منتشره درخصوص
فرایندهای منابع انسانی رشد قابلتوجهی داشتهاند (چاند2181 ،؛ موهیندر .)2111 ،7بهنظر کاتو و
بودوار )2115( 3وظایف مدیریت منابع انسانی را میتوان به چهار حوزه وظیفهای جذب ،توسعه،
پاداش و روابط تقسیم کرد .برخی محققان انواع دیگری از فرایندهای منابع انسانی را شناسایی
کردهاند؛ اقدامات و فرایندهایی مانند انتخاب کارکنان ،ارزیابی با هدف بهبود ،جبران خدمات
رقابتی و عادالنه ،آموزش وسیع و فعالیتهای توسعه کارکنان (مکدوفیه8337 ،5؛ اسنل و
همکاران .)8337 ،1محققان متعددی برای ایجاد چنین طبقهبندی تالشهایی کردهاند .براینمونه،
اسنل و همکاران ( )8337وظایف منابع انسانی را به سه دسته عملیاتی ،رابطهای و متحوالنه تقسیم
1. Wallace & et al
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7. MacDuffie
8. Snell & et al

67

فصلنامۀ پژوهشهای مدیریت منابع انسانی ،سال یازدهم ،شماره ( 2شماره پیاپی  ،)63تابستان 8631

کردهاند .براساس استدالل آنها ،وظایف عملیاتی منابع انسانی ،اساساً همان وظایف اداری است و
مشتمل بر اکثر وظایف منابع انسانی میباشد که هر روز صورت میگیرد .وظایف رابطهای منابع
انسانی به کارکنانی که دور از هم کار میکنند ،کمک میکند تا به یکدیگر متصل شوند و ارائه
خدمات منابع انسانی را ازطریق شرکت ،بهبود میبخشد و درنهایت وظایف متحوالنه به سازمان
کمک میکند تا روشهای انجام کارش را تغییر دهد و به اهداف تجاری خود نزدیک شود
(لپاک و همکاران .)2117 ،8هیوسلد و همکارانش )8335( 2اظهار داشتند که وظایف منابع انسانی
ماهیتاً یا راهبردی هستند و یا فنی .وظایف راهبردی منابع انسانی بهمنظور توسعه کارکنان برای
حمایت از نیازهای تجاری شرکت استفاده میشود؛ درحالیکه وظایف فنی منابع انسانی درواقع بر
وظایف سنتی مدیریت کارکنان (مانند استخدام ،انتخاب ،آموزش) تأکید دارد (هیوسلید و
همکاران .)8335 ،همانطورکه ،اوزاتکو و اوزتوکلر 6بیان داشتند ،اقدامات و فرایندهای منابع
انسانی از یک سازمان به سازمان دیگر و از صنعتی به صنعت دیگر متفاوتند .طراحی و اجرای
چنین اقداماتی ،یک امر بسیار مهم بوده و باید اقدامات منابع انسانی بهطورمستمر ،تجزیهوتحلیل و
بهروز ،شوند (تایواری و ساکسنا .)2182 ،5درصورتیکه سازمانها نتوانند زیرساختهای الزم را
برای توسعه منابع انسانی مهیا کنند ،قطعاً با چالشهای مختلفی روبهرو خواهند شد (شیخاسماعیلی
و حزباوی 57 :8637 ،و  .)55پژوهشهای زیادی ازجمله شولر و جکسون ( ،)2113کاسیو (2181
بهنقل از صفری ،)8631 ،ایوانسویچ ( ،)2181صفری ( )8631و منصوری ( )8633در حوزه
اقدامات و فرایندهای منابع انسانی ،انجام گرفته است.

 . 2پیشینه پژوهش
ژانگ و همکارانش ( )2181تحقیقی باعنوان "ارتباط میان توانمندسازی ساختاری،
7

توانمندسازی روانشناختی و خستگی عاطفی :فراتحلیل" انجام دادند .نتایج نشان داد که بین
توانمندسازی ساختاری و خستگی عاطفی و بین توانمندسازی ساختاری و خستگی عاطفی،
1. Lepak & et al
2. Huselid & et al
3. Ozutku and Ozturkler
4. Tiwari and Saxena
5. Zhang & et al
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همبستگی معنیداری وجود دارد.
رزکا و همکارانش )2185( 8پژوهشی باعنوان "ارتباط توانمندسازی روانشناختی با درگیری
شغلی" انجام دادند .نتایج ،نشان داد که توانمندسازی روانشناختی ،رابطه مثبت و معنیداری با
درگیری شغل دارد.
هنایشا )2183( 2پژوهشی باعنوان "بررسی اثرات توانمندسازی ،کار گروهی و آموزش
کارکنان بر تعهد سازمانی" در مالزی انجام داد .نتایج نشان میدهد توانمندسازی ،کار گروهی و
آموزش کارکنان به ارتقای تعهد سازمانی منجر میشود.
تونگ و همکاران )2187( 6پژوهشی با موضوع "رفتار توانمندسازی رهبر بر مأمور ایمنی و
سالمتی کار تیمی" انجام دادند .نتایج نشان داد که تدوین راهبرد توانمندسازی برای مدیران
سازمانها ،روحیه کار گروهی میان کارکنان و رضایت شغلی آنان را افزایش میدهد.
یانگ و همکاران )2185( 5مطالعهای باعنوان "اثر توانمندسازی ساختاری و تعهد سازمانی بر
رضایت شغلی پرستاران چین" انجام دادند .نتایج ،حاکی از آن است که توانمندسازی و تعهد
سازمانی با رضایت شغلی بهطور معنیداری درارتباط میباشند.
تایواری و ساکسنا ( )2182پژوهشی باعنوان "اقدامات مدیریت منابع انسانی :بررسی جامع"
انجام دادند .یافتهها نشان میدهد که اقدامات منابع انسانی تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی
بوده و از شرکتی به شرکت دیگر و از کشوری به کشور دیگر نیز متفاوت میباشند.
کزلواسکایت و همکاران )2188( 7در پژوهشی باعنوان "توانمندسازی سازمانی و
توانمندسازی روانشناختی در تبیین رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد" ،در هتلهای
کشور لیتوانی انجام دادند .نتایج ،نشان میدهد که توانمندسازی سازمانی با توانمندسازی
روانشناختی ،رضایت شغلی و تعهد عاطفی ،رابطه مثبت و معنیدار دارد.

1. Razaka & et al
2. Hanaysha
3. Tong & et al.
4. Yang & et al
5. Kazlauskaite & et al
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کزلواسکایت و همکاران ( )2113پژوهشی بهمنظور بررسی تأثیر توانمندسازی سازمانی بر
نگرشهای شغلی کارکنان در هتلهای چهار و پنچستاره کشورهای لیتوانی و دانمارک انجام
دادند .نتایج ،حاکی از آن است که توانمندسازی سازمانی با توانمندسازی روانشناختی ،رضایت
شغلی و تعهد عاطفی ،رابطۀ مثبت و معنیدار دارد.
مطالعهای دیگری توسط بیردی و همکاران )2111( 8بهمنظور بررسی تأثیر اقدامات منابع
انسانی و توانمندسازی ساختاری در صنایع تولیدی انجام گرفت .یافتهها نشان میدهد برای بهبود
توانمندسازی ساختاری در سازمان ،تصمیمگیری بیش از آنکه تنها در انحصار مدیران ارشد باشد،
باید بخش قابلمالحظهای از مسئولیتها را در مدیران عملیاتی به افراد و یا گروهها سپرد.
پیوتروسکی )2113( 2در پژوهشی باعنوان "توانمندسازی کوانتومی :شناسایی پتانسیل بالقوه
نیروی انسانی با استفاده از نظریه دادهبنیاد"بهمنظور تعیین راهبردهای بهبود اثربخشی فردی و
سازمانی انجام گرفت .نتایج حاکی از آن است که راهبردهای توانمندسازی در سه دسته کلی
روانشناختی ،ساختاری و ارتباطی ،طبقهبندی شدهاند.
در ادامه به پژوهشهای انجامگرفته در داخل کشور اشاره میشود:
فالح ( )8635پژوهشی باعنوان "شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی با
رویکرد مدیریت دانش" انجام داد .نتایج ،نشان میدهد برای توانمندسازی کارکنان ازطریق
همافزایی بین دودسته عوامل فرهنگی و ظرفیتسازی ،متغیر میانجی مدیریت دانش ،نقش
بسیارمهمی را در سازمان ایفا میکند.
رهنمایی و همکارانش ( )8633تحقیقی باعنوان "بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر
توانمندسازی توسعه گردشگری (مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی)" انجام دادند .نتایج
حاکی از آن است که مؤلفههای توانمندسازی جوامع محلی ،نیروی انسانی و رقابتپذیری مقاصد
گردشگری با توانمندسازی توسعه گردشگری ،رابطه معنیداری دارند.
ملکی و قربانیان ( )8636مطالعهای باعنوان "رابطه توانمندسازی ساختاری و عملکرد حرفهای
1. Birdi & et al
2. Piotrowski
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پرستاری در بیمارستان" انجام دادند .نتایج ،حاکی از آن است که بین توانمندسازی ساختاری و
عملکرد حرفهای رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرهی و همکارانش ( )8632پژوهشی باعنوان "طراحی الگوی تعاملی توانمندسازی سرمایه
انسانی مبتنیبر فناوری اطالعات و ارتباطات در نیروهای مسلح (مطالعه موردی :سپاه پاسداران
انقالب اسالمی)" انجام دادند .نتایج تحقیق ،نشانگر آن است که بین فناوری اطالعات و ارتباطات
و توانمندسازی سرمایه انسانی ،رابطه معنیداری وجود دارد.

مدل مفهومی و فرضیهها
8

اگرچه منصوری ( )8633در پژوهش خود به کمک مدل پارادایمی (کرسول  ،)2117 ،برای
اولینبار به نظریهپردازی درخصوص فرایند توانمندسازی سازمانی مبتنیبر اقدامات منابع انسانی به
روش کیفی در قالب نظریهای دادهبنیاد پرداخته است ،باتوجهبه اهمیت موضوع و وجود مسائل در
صنعت برق ،این پژوهش بهدنبال اعتباریابی این مدل کیفی بهصورت کمّی به کمک مدلسازی
معادالت ساختاری در صنعت برق استان هرمزگان است (شکل.)8

1. Creswell
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شرایط زمینهای
ـ ویژگیهای سازمان
ـ فرهنگ سازمانی
ـ ساختار
ـ تعهد کنشگران سازمانی
ـ زیرساختها

فرایندهای منابع انسانی

توانمندسازی سازمانی

پیامدها

نگرشها و دیدگاهها
ـ نگرش نسبت به انسان سازمانی

ـ جذب ،تأمین و تعدیل منابع انسانی

ـ توانمندسازی درونسازمانی

ـ پیامدهای کارکنان

ـ دیدگاه راهبردی به منابع انسانی

ـ نگهداشت منابع انسانی

ـ توانمندسازی بینسازمانی

ـ پیامدهای مشتری

ـ دیدگاه حرفهگرایی به منابع انسانی

ـ بهسازی منابع انسانی

ـ توانمندسازی فراسازمانی

ـ پیامدهای سازمانی

ـ دیدگاه نهادگرایی به منابع انسانی

ـ بهکارگیری مؤثر منابع انسانی

ـ پیامدهای جامعه

ـ بهبود و اصالح اقدامات منابع انسانی

شرایط مداخلهگر
ـ عوامل مدیریتی
ـ عوامل سازمانی
ـ متغیرهای مرتبط با کنشگران انسانی
ـ عوامل مرتبط با صنعت /باال دستی
ـ شرایط محیطی

شکل  .8مدل مفهومی (منصوری)8633 ،

مطابق مدل مفهومی شکل  ،8فرضیههای تحقیق به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه  .8نگرشها و دیدگاهها (نگرش نسبت به انسان سازمانی ،دیدگاه راهبردی به منابع
انسانی ،دیدگاه حرفهای به منابع انسانی و دیدگاه نهادگرایی به منابع انسانی) بر فرایندهای منابع
انسانی در صنعت برق استان هرمزگان ،مؤثر است.
فرضیه  .2فرایندهای منابع انسانی بر توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان،
مؤثر است.
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فرضیه  .6عوامل زمینهای (ویژگیهای سازمان ،فرهنگ سازمانی ،ساختار ،تعهد کنشگران
سازمانی و زیرساختها) بر توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان ،مؤثر است.
فرضیه  .5شرایط مداخلهگر (عوامل مدیریتی ،عوامل سازمانی ،متغیرهای مرتبط با کنشگران
انسانی ،عوامل مرتبط با صنعت /باالدستی ،عوامل و شرایط کالن محیطی) بر توانمندسازی
سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان ،مؤثر است.
فرضیه  .7توانمندسازی سازمانی بر پیامدهای مرتبط با کارکنان ،مشتریان ،سازمان و جامعه
در صنعت برق استان هرمزگان ،مؤثر است.

روششناسی
تحقیق حاضر در دسته پژوهشهای کاربردی و درزمره پژوهشهای همبستگی با استفاده از
مدلیابی علّی قرار میگیرد .جامعه آماری مشتمل بر کلیه کارکنان صنعت برق استان هرمزگان
( 8753نفر) بوده است .پس از تعیین حجم نمونه به کمک جدول مورگان و کرجسی ،دادهها میباید
به کمک پرسشنامه محققساخته جمعآوری شود .بدینترتیب ،جهت طراحی سنجه ،نخست
پرسشنامه مقدماتی ،تدوین شد .پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش شد تا میزان روایی و
پایایی پرسشنامه ،تعیین شود .در این پژوهش ،اعتبار محتوا و اعتبار عاملی سؤاالت بررسی شد.
نخست باید از روایی محتوایی سنجه اطمینان حاصل میشد .برای حصول اطمینان از روایی ،محتوای
سنجه پرسشنامه ،ازطریق رایانامه برای خبرگان ارسال شد؛ پس از دریافت بازخورد از این خبرگان،
اصالحات پیشنهادی انجام و پرسشنامه نهایی با  821گویه تدوین شد .پیش از انجام تحلیلهای
آماری الزم برای آزمون فرضیههای پژوهش ،نسبت به انجام تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از فن
آماری تجزیه مؤلفههای اصلی ،با هدف بررسی روایی سازه پرسشنامه و درصورت لزوم حذف
برخی از گویههای کاهنده این روایی (گویههای با مقادیر اشتراک استخراجی کمتر از  )1/7اقدام
شد؛ اما نتایج به حذف گویهای منجر نشد و روایی سازه پرسشنامه نیز تأیید شد.
در این تحقیق بهمنظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
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بهاینمنظور ،پرسشنامه بهصورت تصادفی ـ طبقهای دراختیار نمونه مقدماتی  71نفره از کارکنان
صنعت برق استان هرمزگان قرار گرفت .ضرایب آلفای کرونباخ محاسبهشده با استفاده از نرمافزار
اس.پی.اس.اس (جدول  ،)8گویای پایایی مناسب سنجه و ابعاد آن بود.
جدول  .8پایایی پرسشنامه و ابعاد آن
شرح

ضریب آلفای کرونباخ

نگرشها و دیدگاهها

1/326

فرایندهای منابع انسانی

1/131

توانمندسازی سازمانی

1/381

شرایط زمینهای

1/115

شرایط مداخلهگر

1/157

پیامدهای توانمندسازی سازمانی

1/153

کل پرسشنامه

1/355

پس از احراز روایی محتوا و پایایی سنجه 511 ،پرسشنامه دیگر عالوهبر  62پرسشنامه مقدماتی،
نیز به روش نمونهگیری تصادفی ـ طبقهای دراختیار کارکنان قرار گرفت .درنهایت  615پرسشنامه
جمعآوری شد که با حذف  6پرسشنامه ناتمام 615 ،پرسشنامه برای تجزیهوتحلیل دادهها دراختیار
قرار گرفت (نرخ برگشت .)%13

یافتههای تحقیق
 . 8توصیف آماری مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ـ هفت درصد از پاسخدهندگان دارای مدرک فوقلیسانس و باالتر 63 ،درصد از
پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس 25 ،درصد فوقدیپلم 83 ،درصد دارای دیپلم و  1درصد
زیردیپلم هستند .همچنین درصد فراوانی تجمعی نشان میدهد که  56درصد پاسخدهندگان دارای
مدرک دانشگاهی بوده و  25درصد پاسخدهندگان دارای مدرک دانشگاهی نیستند.
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ـ  %32پاسخهندگان دارای سابقه خدمتی بیش از  81سال بوده و 23درصد پاسخدهندگان
دارای سابقه خدمتی در بازده  21ـ  87سال میباشند.
ـ بیشترین سن پاسخدهندگان در بازده سنی  51-57سال با درصد فراوانی نسبی  %25و بازده
سنی  51ـ  67سال با درصد فراوانی نسبی  %26میباشد.
ـ  %53درصد از پاسخدهندگان مرد و  28درصد باقیمانده ،زن بودهاند.

 . 2بررسی بهنجاربودن (نرمالبودن) دادهها و اجرای تحلیل عاملی
نتایج بهکارگیری آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای بررسی فرض بهنجاربودن دادههای
پژوهش نشان داد که سطح معنیداری تمام متغیرها باالتر از  1/17بوده و توزیع دادههای تمامی
متغیرها ،بهنجار و مستلزم کاربرد آمار پارامتریک است.
همچنین پیش از آزمون فرضیههای پژوهش ،نخست نسبت به انجام تحلیل عاملی اکتشافی با
استفاده از فن آماری تجزیه مؤلفههای اصلی ،با هدف بررسی روایی سازه پرسشنامه و درصورت
لزوم حذف برخی از گویههای کاهنده این روایی (گویههای با مقادیر اشتراک استخراجی کمتر از
 )1/7اقدام شد؛ اما نتایج به حذف گویهای منجر نشد .همچنین ازآنجاکه همه دادههای این پژوهش
به طور همزمان از افرادی مشخص و با روش واحد (پیمایش پرسشنامهای) جمعآوری شده بود،
بهمنظور پرهیز از تهدید پژوهشی «واریانس روش مشترک» ،پیش از انجام تحلیلهای الزم جهت
آزمون فرضیهها« ،آزمون یکعاملی هارمون» اجرا شد (پودساکوف و اورگان .)8313 ،8نتیجه
اجرای تحلیل عاملی اکتشافی ازطریق تجزیه مؤلفههای اصلی 23 ،عوامل را با مقادیر ویژه بزرگتر از
( )8شکل داد که عمدهترین آنها  25/51درصد از کل واریانس را تبیین مینمود؛ بنابراین ،باتوجهبه
پایینبودن این مقدار ،معلوم شد تهدید مزبور اثر قابلاعتنایی نداشت.

 . 6نیکوئی برازش مدل و آزمون فرضیهها
در این پژوهش برای اجرای مدلسازی معادالت ساختاری ،باتوجهبه رویکرد دومرحلهای
اندرسون و گربینگ )8331( 2نخست مدلهای اندازهگیری ،بررسی شد .با استفاده از تحلیل عاملی
1. Podsakoff and Organ
2. Anderson and Gerbing
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تأییدی ،روایی مدلهای اندازهگیری تأیید شدند .برای بررسی معنیداری مدلها ،از شش شاخص
مهم برازش ،استفاده شد (جدول  .)2با استفاده از نرمافزار آموس ،مدل در دو مرحله اجرا شد و
شاخصهای برازش ،مقادیر مطلوبی را نشان میدهند .مقدار کای اسکوئر  6/871بهدستآمده
است که در بازه موردقبول  8تا  7قرار داد؛ بنابراین ،مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.
جدول  .2شاخصهای نیکوئی برازش مدل ساختاری
شاخص برازندگی

RMSEA

IFI

RFI

NFI

NNFI

CFI

دامنه مقبول

>1/11

<1/3

<1/3

<1/3

<1/3

<1/3

مقادیر محاسبهشده

1/131

1/328

1/382

1/381

1/383

1/323

همانطورکه جدول  2نشان میدهد شاخص برازش  RMSEMبرابر  1/131بوده که از
مقدار  1/11کوچکتر است؛ لذا مدل از برازش خوبی برخوردار است .سایر شاخصهای نیکوئی
برازش نیز در بازه موردقبول قرار گرفتهاند .لذا برازندگی مدل نهایی تحقیق مورد تأیید است
(شکل  .)2الزم به ذکر است از میان اصالحات پیشنهادی نرمافزار ،به ایجاد رابطه بین متغیرهای
خطا بسنده شد.
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1/81
e3

e2

e1

e4
نگرش نسبت به

دیدپاه استراتژیک

دیدگاه حرفهگرایی

دیدگاه نهادگرایی

انسان سازمانی

به منابع انسانی

به منابع انسانی

به منابع انسانی

1/13

e5

e6
e7

e8

1/51

کارکنان
1/51

1/65

1/55

جذب ،تأمین و

پیامدهای

نگرشها و

پیامدهای

دیدگاهها

توانمندسازی

1/53

1/16

تعدیل منابع انسانی
1/83

نگهداشت منابع
انسانی
بهسازی منابع انسانی

1/51

e10

عوامل مدیریتی

e11

عوامل سازمانی

e12

متغیرهای مرتبط با
کنشگران انسانی
عوامل مرتبط با

منابع انسانی

1/55

توانمندسازی

1/51

1/58
1/28

1/63

e23

توانمندسازی
درونسازمانی

e22

توانمندسازی

توانمندسازی
فراسازمانی

شرایط

شرایط

e20

1/53

زمینهای

مداخلهگر

e21

1/55

زیرساختها

e19

1/55

1/16
1/58

پیامدهای

بینسازمانی

1/38

1/55

پیامدهای

سازمانی

1/51

1/57

1/55

تعهد

1/37

کنشگران
سازمانی

شرایط محیطی

صنعت/باالدستی

e13

e28

e25

e24

جامعه

1/31

1/11

منابع انسانی

e9

اقدامات

1/51

بهکارگیری مؤثر

بهبود و اصالح
اقدامات منابع انسانی

1/36

e27

مشتری

سازمانی

1/55
1/71

پیامدهای

e26

e14

ویژگیهای

ساختار

فرهنگ

سازمان

سازمانی

e15

e16

e17
1/28

شکل  .2برازش مدل نهایی
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بهسبب معنیداری ضرایب رگرسیونی ،هریک از فرضیهها در سطح معنیدار  33درصد تأیید
شدند .براساس نتایج بهدستآمده ،نتایج آزمون فرضیههای تحقیق به شرح جدول  6است.
جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
مسیر
<----------

خطای

نسبت

معیار

بحرانی

()S.E

()C.R

سطح
برآورد استاندارد
داری
معنی
(Etandardized
)Estimate
() P

شرایط علّی

<---

اقدامات منابع انسانی

.206

3.125

.002

.644

شرایط زمینهای

<---

توانمندسازی سازمانی

.033

4.011

***

.132

شرایط مداخلهگر

<---

توانمندسازی سازمانی

.115

6.068

***

.698

اقدامات منابع انسانی

<---

توانمندسازی سازمانی

.366

3.229

.001

1.183

توانمندسازی سازمانی

<---

پیامدها

.149

6.829

***

1.017

نتیجه
تأیید
فرضیه8
تأیید
فرضیه2
تأیید
فرضیه6
تأیید
فرضیه5
تأیید
فرضیه7

نتیجهگیری و پیشنهادها
هرچند در ادبیات و متون مدیریتی ،الگوها و مدلهای متعددی توانمندسازی در سطح فرد و
گروه وجود دارد ،اما پژوهش حاضر ،الگوی توانمندسازی را در سطح سازمان مورد بحث قرار
داده است .اهم نتایج به شرح زیر است:
ـ نگرش نسبت به انسان سازمانی ،دیدگاه راهبردی به منابع انسانی ،دیدگاه حرفهای به منابع
انسانی و دیدگاه نهادگرایی به منابع انسانی بر اتخاذ فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان
هرمزگان ،تأثیرگذار است
ـ یافتهها داللت بر آن دارد که فرایندهای منابع انسانی بر توانمندسازی سازمانی در صنعت
برق استان هرمزگان ،اثر دارد.
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ـ شرایط زمینهای ازجمله ویژگیهای سازمان ،فرهنگ سازمانی ،ساختار ،تعهد کنشگران
سازمانی و زیرساختها) بر توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان ،اثر دارد.
ـ شرایط مداخلهگر ازجمله عوامل مدیریتی ،عوامل سازمانی ،متغیرهای مرتبط با کنشگران
انسانی ،عوامل مرتبط با صنعت /باالدستی ،عوامل و شرایط کالن محیطی) بر توانمندسازی
سازمانی در صنعت برق استان هرمزگان ،اثر دارد.
ـ توانمندسازی سازمانی صنعت برق استان هرمزگان برای کارکنان ،مشتریان ،سازمان و
جامعه پیامدهایی مثبت بههمراه دارد.
بنابراین ،بهطورکلی نتایج نشان داد که دیدگاهها و نگرشها نسبت به منابع انسانی بر
فرایندهای منابع انسانی در صنعت برق استان هرمزگان تأثیر معنیدار داشته و فرایندهای منابع
انسانی ،شرایط زمینهای و شرایط مداخلهگر بر توانمندسازی سازمانی (توانمندسازی
درونسازمانی ،توانمندسازی بینسازمانی و توانمندسازی فراسازمانی) تأثیر معنیداری دارند.
همچنین نتایج داللت بر آن دارد که پیامدهای توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان
هرمزگان برای کارکنان ،مشتریان ،سازمان و جامعه به تأیید رسیده است.
براساس روابط بهدستآمده و نتایج تحقیق ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 .8باتوجهبه تأیید فرضیه "نگرشها و دیدگاهها (نگرش نسبت به انسان سازمانی ،دیدگاه
راهبردی به منابع انسانی ،دیدگاه حرفهای به منابع انسانی و دیدگاه نهادگرایی به منابع انسانی) بر
فرایندهای منابع انسانی مؤثر است" ،بنابراین ،پیشنهاد میشود صنعت برق استان هرمزگان با ایجاد
نگرش مثبت نسبت به انسان سازمانی ،داشتن دیدگاه راهبردی و حرفهای به منابع انسانی و نیز
نهادینهکردن تصمیمات اثربخش ،زمینه بهکارگیری فرایندهای مؤثر منابع انسانی را فراهم نماید.
 .2باتوجهبه تأیید فرضیه "فرایندهای منابع انسانی در توانمندسازی سازمانی اثر دارد"،
پیشنهاد میشود صنعت موردمطالعه برای ارتقای جایگاه توانمندسازی سازمانی (توانمندسازی
درونسازمانی ،توانمندسازی بینسازمانی و توانمندسازی فراسازمانی) ،فرایندهای مناسبی ازجمله
جذب ،تأمین و تعدیل منابع انسانی ،نگهداشت منابع انسانی ،بهسازی منابع انسانی ،بهکارگیری
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مؤثر منابع انسانی و بهبود و اصالح اقدامات منابع انسانی ،طراحی و تدوین نماید.
 .6باتوجهبه تأیید فرضیه "شرایط زمینهای (ویژگیهای سازمان ،فرهنگ سازمانی ،ساختار،
تعهد کنشگران سازمانی و زیرساختها) در توانمندسازی سازمانی ،اثر دارد" ،میتوان گفت که
ایجاد سازمان توانمند ،نیازمند شرایط زمینهای خاصی است؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود جهت
حرکت صنعت برق استان هرمزگان به سمت توانمندی ،ضروری است ویژگیهای مناسب سازمان
(نوع مالکیت ،اندازه سازمان و چرخه عمر سازمان) ،فرهنگ مطلوب سازمانی (تأکید بر خالقیت،
ریسکپذیری باال ،رهبری ،کار گروهی ،حمایت مدیریت ،الگوی مطلوب ارتباطی و انسجام و
یکپارچگی)  ،طراحی ساختار (گروهبندی فعالیتها ،روابط ساختاری ،سامانههای ارتباطی
اطالعات و اختیارات) ،تعهد باالی کنشگران سازمانی (تعیین ،تقویت و حمایت از رویکردهای
توانمندگرا) ،و زیرساختها مهیا شوند.
 .5باتوجهبه تأیید فرضیه "شرایط مداخلهگر (عوامل مدیریتی ،عوامل سازمانی ،متغیرهای
مرتبط با کنشگران انسانی ،عوامل مرتبط با صنعت /باالدستی ،عوامل و شرایط کالن محیطی) در
توانمندسازی سازمانی اثر دارد" و با درنظرگرفتن نتایج پژوهش عوامل مداخلهگر اثر چشمگیری
بر توانمندسازی صنعت برق استان هرمزگان دارد؛ بنابراین ،توصیه میشود جهت بهبود
توانمندسازی سازمانی باید به عوامل مدیریتی ،عوامل سازمانی ،متغیرهای مرتبط با کنشگران
انسانی ،عوامل مرتبط با صنعت /باالدستی ،عوامل و شرایط کالن محیطی ،توجه شود.
 .7باتوجهبه تأیید فرضیه "توانمندسازی سازمانی در پیامدهای مرتبط با کارکنان ،مشتریان،
سازمان و جامعه اثر دارد" و باد درنظرگرفتن نتایج پژوهش ،جهت کسب بهترین خروجی از مقوله
توانمندسازی سازمانی ،پیشنهاد میشود راهبردهای توانمندسازی سازمانی در صنعت برق استان
هرمزگان طراحی شود تا اثر آن برای کارکنان ،مشتریان ،سازمان و جامعه ،پیامد مطلوبی داشته
باشد.
 .3الگوی توانمندسازی سازمانی با هدف آسیبشناسی و ارزیابی صنعت بهمنظور شناسایی و
تدوین پروژههای بهبود ،بهکارگیری شود.
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مدیران صنایع راهبردی بهویژه صنعت برق استان هرمزگان و بخشهای زیرمجموعه آن
میتوانند با توسل به نتایج این تحقیق ،درک بهتری از نقش فرایندهای منابع انسانی بهعنوان محور
دستیابی به توانمندسازی سازمانی کسب نمایند و ازاینپس در تدوین و تبیین برنامههای راهبردی
خود از الگوی طراحیشده ،بهرهمند شوند .مدیران و برنامهریزان صنعت برق استان هرمزگان نیز
با استفاده از نتایج این پژوهش و آگاهی از چگونگی ارتقای توانمندسازی سازمانی ازطریق
فرایندهای منابع انسانی میتوانند راهبردها و سیاستهای کاملتری را جهت حل مسائل و
برطرفنمودن چالشهای مدیریت منابع انسانی صنعت ،تدوین نمایند؛ بهطوریکه زمینه
توانمندشدن سازمانها فراهم شده و به امر سیاستگذاری با دیدی وسیعتر و جامعتر پرداخته شود
و در مرحله اجرا موفقتر عمل نمایند .پیشنهاد میشود مدیریت سازمانها ،زمینۀ ارتقای
توانمندسازی سازمانی را ازطریق فرایندهای منابع انسانی و ایجاد چنین فضایی با حمایت خود
فراهم آورند.
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