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 5گروه مدیریت،واحدعلی آباد کتول،دانشگاه آزاد اسالمی،علی آباد کتول،ایران.
نام نویسنده مسئول:
عليرضا مزیدي

چکيده
تعهد سازمانی نگرشهای مثبت یا منفی است که افراد نسبت به سازمانی که در آن مشغول به
کار هستند دارند ،و از آنجا که تعهد سازمانی عاملی مهم در پیشرفت سازمانهای امروزی است،
بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .هدف از اجرای این تحقیق بررسی
رابطه بین توانمندسازی و آموزش کارکنان با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی کار تیمی
در بین کارکنان بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر بوده است .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی
است و برای سنجش متغیرها از پرسشنامه توانمندی شناختی (اسپریتزر ،)5991 ،پرسشنامه کار
تیمی (هوگل و گموئندن ،)1005 ،آموزش کارکنان (ضابط چوری )5990 ،و تعهد سازمانی (آلن
و مایر )5995 ،استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان حضرت
معصومه (س) آزادشهر به تعداد  150نفر میباشند که  591نفر از آنها با توجه به جدول کرجسی
و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدهاند.
کلیه فرضیات تحقیق در سطح اطمینان  %91با استفاده تکنیک معادالت ساختاری بوسیله نرم
افزار قدرتمند لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان میدهد بین
توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بین آموزش با تعهد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد .بین توانمندسازی با کار تیمی رابطه معناداری وجود دارد .بین آموزش با
کار تیمی رابطه معناداری وجود دارد .بین توانمندسازی با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی
کارتیمی رابطه معناداری وجود ندارد .بین آموزش با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی
کارتیمی رابطه معناداری وجود ندارد.

واژگان کليدي :توانمندسازی ،آموزش ،تعهد سازمانی ،کارتیمی.
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با توجه به نقش ميانجی کار تيمی
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بررسی رابطه توانمندسازي و آموزش کارکنان با تعهد سازمانی
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مقدمه
 .1بيان مسأله
نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است ،چرا که نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمان
به حساب میآید .تعهد بعنوان یک نگرش انسانی مطرح می شود و شکی نیست که سازمانهای دارای اعضای با سطح باالی تعهد سازمانی،
معموالً از عملکرد باالتری برخوردارند .بعبارت دیگر تعهد باعث افزایش کارایی ،اثربخشی و نهایتاً بهرهوری سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه
را بدنبال خواهد داشت (ودادی و همکاران .)5991 ،تعهد سازمانی 5یکی از مسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود
را در سازمان می گیرد ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد .تعهد سازمانی یعنی درجه همانند سازی
روان شناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار میکنیم .تعهد سازمانی دارای اجزاء زیر است :قبول ارزشها و اهداف سازمان ،تمایل
تالش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان (مودی ،پورتر و استیرز .)5991، 1بنابراین سازمانها برای دستیابی به
اثربخشی بیشتر و در نهایت دستیابی به اهداف تعیین شده ،ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول دارند و در این میان شاید
بیش از هر چیز ،نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر میگذارد (کفاش پور و شکوری .)5991 ،هر فردی که به سازمان متعهدتر
باشد ،تمایل کمتری به غیبت و یا ترک سازمان دارد .با توجه به اهمیت این امر ،هر سازمانی باید تعهد سازمانی را در استراتژیهای منابع انسانی
خود لحاظ کند .به عبارتی نیروی انسانی با تعهد پایین ،نه تنها خود در جهت اهداف سازمانی حرکت نمیکند بلکه با ایجاد فرهنگ بیتفاوتی
نسبت به مسائل و مشکالت سازمان ،بین دیگر همکاران ،روح همکاری و تعاون را تضعیف میکند و در نهایت موفقیت سازمان را به تأخیر میاندازد
و یا مانع آن میشود (زاهدی و همکاران .)5999 ،مودی ،استرز و پورتر )5999( 5تعهد سازمانی را قدرت نسبی تعیین هویت و شناسایی یک فرد
و مشارکت وی با یک سازمان خاص تعریف کردند .این تعریف بر سه مفهوم بنا شده است؛ اول شناسایی و تعیین هویت است که به مفهوم پذیرش
اهداف و ارزشهای سازمان است ،دوم مشارکت و تالش برای انجام امور سازمان و سوم وفاداری و اهمیت عضویت در سازمان .تعهد سازمانی
میتواند شاخص خوبی برای میزان پیوند خوردن کارکنان با سازمان باشد (کفاش پور و شکوری .)5991 ،با این حال همواره عواملی وجود دارند
که بر تعهدسازمانی کارکنان بصورت مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار هستند که در این تحقیق به نقش توانمندسازی و آموزش کارکنان بعنوان
متغیرهایی که مستقیم بر تعهد سازمانی تأثیرگذار هستند و کارتیمی بعنوان متغیری میانجی پرداخته شده است.
سازمان های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی ،دگرگونیهای ناگهانی ،نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود
منابع محدود و زیر فشارهای زیادی قرار دارند .پس از سالها تجربه ،دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور
کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص ،خالق و باانگیزه باال برخوردار باشد .منابع انسانی اساس
ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل میدهند (حسینی .)5991 ،توانمندسازی تکنیکی نوین و موثر در جهت ارتقای بهرهوری سازمان به وسیله
بهرهگیری از توان کارکنان است .کارکنان به واسطه دانش ،تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازی آزاد کردن
این قدرت است .این تکنیک ظرفیتهای بالقوهای که برای بهرهبرداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمیشود ،در اختیار
میگذارد و در یک محیط سالم سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از سوی مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان پیشنهاد
میکند (صالحی .)5991 ،از اینرو توانمندسازی کارکنان ،یکی از مهمترین چالش مدیران در عصر حاضر است ،زیرا سازمانها در معرض تغییرات
سریع و غیرقابل پیشبینی قرار دارند .از مهمترین عوامل بروز این تغییرات ،میتوان به رقابت روزافزون جهانی ،توسعه و گسترش فناوری اطالعات
و بروز تغییرات در ویژگیها و خواستههای مشتریان اشاره کرد .تغییر در شرایط سازمانهای عصر حاضر ،منجر به تغییر در نگرش آنها به نیروی
انسانی شده است .در این شرایط کارکنان سازمان ،دیگر ابزار موفقیت مدیر نیستند ،بلکه به عنوان سرمایههای سازمان ،به گردانندگان اصلی
جریان کار و شرکای سازمان تبدیل شدهاند (روی و شینا .)1051 ،1الگوی قدیمی مدیریت خودکامه ،امروزه در اغلب سازمانها منسوخ شده است.
سازمانهای امروزی نه تنها به دانش و اطالعات بسیار وسیعتری نیاز دارند ،بلکه به استقالل ،خوداتکایی ،اعتماد به نفس ،خالقیت و ابتکار بیشتری
نیازمندند (نژادیان و نوائی .)5991 ،تحقیقات زیادی همچون مرادی و طالع پسند ( ،)5991صفری دولو ( ،)5990موغلی و همکاران (،)5999
میرکمالی و همکاران ( ،)5999هانایشا ( ،)1051وادهوا و وارگز ( ،)1051و اوسبوم ( )1051به بررسی رابطه توانمندسازی و تعهد سازمانی پرداخته
و نشان داده اند که بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد ،با این حال بررسی آموزش کارکنان نیز بر تعهد سازمانی از اهمیت بسیاری
باالیی برخوردار است.
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آموزش گسترش نگرش و دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین است.
از نظر رابینز )5999( 9آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً پایداری که در فرد ایجاد میشود او را در انجام کار و بهبود
تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کمک کند .بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکاران است .از
نظر سینگر )5990( 1آموزش مستلزم استفاده از برنامههای پیشبینی شدهای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت کرده و موجب
کسب دانش ،مهارت ،توانایی های تازه در فردو افزایش میزان توانمندی آنان میشود (عباسی و رشیدی .)5995 ،از نظر دسلر )5999( 1آموزش
مجموعه روشهایی است که به وسیله آن مهارتهای الزم برای انجام دادن کارها را به افراد تازه وارد و مستخدمان ،متناسب با نیازشان یاد
میدهند .آموزش مجموعهای از عملیات مرتب ،منظم و پشت سر هم ،پیوسته و با اهداف مشخص و معینی است و به منظور ایجاد و ارتقای سطح
دانش و آگاهی افراد شاغل ،ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی ،مهارتهای اجتماعی و ادراکی آنها ،ارتقای سطح نگرش افراد شاغل و ایجاد
رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه در افراد به کار گرفته میشود (همان .)5995 ،در خصوص رابطه بین آموزش و تعهد سازمانی
نیز تحقیقات زیادی همچون مرادی و طالع پسند ( ،)5991مناجاتی و همکاران ( ،)5999ان کاسی ( ،)1051دیاب و آجلونی ( )1051و بولوت و
کولها ( )1050انجام شده است ،با اینحال نباید از تأثیر کار تیمی در محیطهای سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان غافل بود.
کار تیمی مجموعه قابل شناسایی از رفتارها ،ادراکات و نگرشهاست که افراد تیم در حین انجام کار به اشتراک میگذارند .برخی از
صاحبنظران کار تیمی را مجموعهای از فعالیتهای مرتبط با هم میدانند که شامل نظارت بر عملکرد ،دریافت و دادن بازخور ،ارتباطات دو طرفه،
تطبیقپذیری ،انعطافپذیری و هماهنگی فعالیتها تعریف کردهاند (نژادیان و نوائی .)5991 ،پژوهشها حاکی از آن است که عملکرد
تیمها از عملکرد افراد به صورت انفرادی باالتر است .به زعم بعضی ،تسهیلسازی اجتماعی که در پی کار تیمی حاصل میشود و همچنین باال
بردن ادراک افراد از تصمیمات پیچیده ،عامل این امر است (همان .)5991 ،بررسی رابطه کارتیمی و تعهد سازمانی در تحقیقاتی همچون عنایتی
و بورقانی فراهانی ( ،)5991هانایشا ( )1051و امهان و همکاران ( )1051مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به مط الب فوق ،در این پژوهش سعی بر آن است تا بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم ،که آیا بین توانمندی کارکنان ،کارتیمی و
آموزش کارکنان با تعهد سازمانی آنها رابطه معنادار وجود دارد؟

اهميت و ضرورت تحقيق
تعهد سازمانی از جمله موضوعاتی است که بررسی تاثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی محور پژوهش ها مدیریت و سازمان بوده
است .به دلیل اهمیت تعهد در مباحث سازمان ،عوامل اثرگذار بر تقویت و بهینه سازی این عامل نیز همواره مورد توجه بوده است .تاثیر عواملی
مانند شخصیت ،توانمندسازی ،فرهنگ سازمانی ،تعالی سازمانی ،آموزش ،تعهد مدیران و از این قبیل برتعهد سازمانی بارها مورد مطالعه قرار
گرفته است (حضرتی ویری و همکاران .)5991 ،لیکن از موضوعاتی که اخیراً در ارتباط با تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و از اهمیت
باالیی نیز برخوردار است ،میتوان از توانمندسازی و آموزش نام برد.
توانمندس ازی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی به معنی آزاد کردن نیروها و قدرت درونی افراد و همچنین فراهم کردن بسترها و
به وجود آوردن فرصتها برای شکوفایی استعدادها ،تواناییها و شایستگیها میباشد و در واقع شامل ادراکات فرد نسبت به نقش خویش در شغل
و سازمان میشود (عبدالهی .)5991 ،از سوی دیگر آموزش کارکنان نیز موضوعی بسیار مهم و ضروری میباشد .هر سازمانی به افراد آموزش دیده
و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار میرود نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام
برساند .اگر توانائیهای کارکنان موجود سازمان پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد اما اگر کارکنان سازمان دارای دانش،
اطالعات ،مهارتهای الزم و مناسب نباشند سازمان را دچار مشکالت و ضایعات عدیده مالی و اداری و غیره خواهند کرد .از آنجا که تکنولوژی به
سرعت رشد میکند بنابراین کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از استخدام نیازمند دریافت دانش و مهارت میباشند (صبرکش
و همکاران.)5991 ،
با توجه به توضیحات ارائه شده اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر از اینروست که که ضمن بررسی رابطه توانمندسازی و آموزش کارکنان
و نیز نقش میانجی کار تیمی را بر تعهد سازمانی در بین کارکنان بیمارستان حضورت معصومه (ع) آزادشهر مورد بررسی قرار داده و با توجه به
نتایج به دست آمده از تحقیق راهکارهایی در خصوص افزایش میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان ارائه دهد ،بنابراین نتایج به دست آمده از
تحقیق حاضر میتواند جهت انجام برنامهریزیهای آتی در بیمارستان فوق و نیز سازمان علوم پزشکی استان گلستان مورد استفاده قرار گیرد.
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مبانی نظري
1ـ توانمندسازي
واژه توانمندسازی 1در فرهنگ فشرده آکسفورد به «قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،قدرت بخشیدن و توانا شدن» معنی شده است .این واژه در
اصطالح ،در برگیرنده قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای اداره خود است و در مفهوم سازی به معنای طراحی ساختار سازمان است ،به نحوی که
در آن افراد ضمن کنترل خود ،آمادگی پذیرش مسئولیتهای بیشتری را نیز داشته باشند (سالجقه و همکاران.)5991 ،
تا کنون محق قان و دانشمندان بسیاری در زمینه توانمندسازی به تحقیق پرداخته و تعاریفی متفاوت از آن ارائه کرده اند که برخی از آنها
عبارتند از :توانمندسازی یعنی تفویض اختیار قانونی ،تفویض اختیار کردن ،مأموریت دادن و قدرت بخشی است (گرو .)5995 ،9توانمندسازی،
تقویت عقاید افرا د و ایجاد اعتماد به نفس در آنان در مورد خودشان و تالش در جهت اثربخشی فعالیتهای سازمان است (گوردن.)5999 ،9
توانمندسازی ،اعطای اختیار و تصمیم گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفای نقش مفید در سازمان است (ارستاد.)5999 ،9
توانمندسازی در حقیقت واگذاری اختیارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان است (آرجریس .)5999 ،50و به عبارت دیگر ،توانمندسازی یعنی
سهیم شدن کارکنان در اطالعات در جهت تشکیل گروه و طراحی ساختار سازمان .مفهوم توانمندسازی نخستین بار در دهه  5990معرفی شد،
اما در دهه  5990عالقه زیادی به این م فهوم در میان پژوهشگران ،دانشگاهیان و دست اندرکاران مدیریت و سازمان به وجود آمد (اسپریتزر،55
5991؛ به نقل از سالجقه و همکاران .)5991 ،اندیشمندان و محققان سازمان و مدیریت تا دهه  ، 5990توانمندسازی نیروی انسانی را به معنی
اقدامات و راهبردهای مدیریت مانند تفویض اختیار و قدرت تصمیمگیری به ردههای پایین تر سازمان ،سهیم کردن کارکنان در اطالعات و
دسترسی آنان به منابع سازمانی دانسته اند (بالنچارد و همکاران.)5991 ،51
 .2اهداف توانمندسازي
هدف از توانمندسازی ایجاد سازمانی است مرکب از کارکنانی متعهد و مشتاق به کار که وظایف شغلی شان را بدین علت که هم عقیده
دارند و هم از آن لذت می برند انجام می دهند .همچنین هدف از توانمندسازی نیروی انسانی ،استفاده از ظرفیت های بالقوه انسان ها به منظور
توسعه ارزش افزوده سازمانی ،تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانی ها و درماندگی های فردی است .به عبارت دیگر هدف از
توانمندسازی ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه ای از از عملکرد سازمان است .گالبریت و الور عقیده دارند هدف بلند مدت توانمندسازی،
اطمینان دادن به کارکنان استکه در چارچوب رسالت ،چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می رسند (بختیاری.)5990 ،
توانمندسازی ادعا دارد به وسیله تأکید بر حقوق کارکنان برای خودسازماندهی و رشد شخصی ،عدالت را حکمفرما می کند .به عبارت دیگر
توانمندسازی راهی است که به کمک واگذاری عوامل انضباطی به کارکنان آنها را به سمت پاسخگویی و بنابراین برانگیختگی و خودنظمی سوق
می دهد و بدین وسیله سطح کمال آنان را افزایش می دهد .افراد در توانمندسازی باید مسئولیت بهبود شغل و وظایف روزانه خود را یپذیرند.
این به عهده خود فرد است که شغل خویش را بهتر ،غنی تر و رضایت بخش تر سازد .وقتی فرد این کار را انجام می دهد ،بهتر می تواند تصمیم
بگیرد و مسئولیت ژذیرتر شود و به فردی تبدیل شود که بهتر می تواند مشارکت نماید (عباسی و ابطحی.)5991 ،
لیچ و وال )5991( 59در این رابطه می نویسند :توانمندسازی وسیله ای است برای ارتقاء کارکنان به ویژه راهی است برای ایجاد دانش و
توانایی کارمندان برای ارتقاء عملکرد.
به طور خالصه با توجه به سطور فوق اهداف توانمندسازی کارکنان را می توان در موارد ذیل ذکر کرد:
• ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی
• استقرار عدالت در سازمان
• ایجاد کارکنان متعهد و مشتاق در کارکنان
• استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان
• اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت ،چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می رسند( .بختیاری.)5990 ،
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 .3مزایاي توانمندسازي نيروي انسانی
باون و الولر ( ) 5991مزایای توانمندسازی کارکنان در سازمانهای خدماتی را به شرح زیر توصیف می کنند:
 -5کارکنا ن توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات پاسخهای سریع و به موقع می دهند.
 -1افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخهای سریع و به موقع می دهند.
 -9کارکنان توانمند احساس بهتری نسبت به خود و شغلشان دارند.
 -1کارکنان توانا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار می کنند.
 -1کارکنان توانمند می توانند منبع بزرگی از اندیشه های خدماتی باشند (عبدالهی و دیگران.)5991 ،
 .4ابعاد توانمندسازي
وتن و کمرون ) 5999( 51اذعان دارند توانمندسازی مفهوم چند بعدی است و برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد .کوین و اسپریتزر
( )5999این نوع نگاه به توانمندسازی را رویکرد ارگانیکی نامیدهاند.
بر اساس رویکرد ارگانیکی ،توانمندسازی کاری نیست که باید مدیران برای کارکنان انجام دهند ،بلکه طرز تلقی و ادراک کارکنان درباره
نقش خویش در شغل و سازمان است .در عین حال ،مدیران میتوانند بستر و فرصتهای الزم را برای توانمندتر شدن کارکنان فراهم کنند .به
نظر کانگر و کانانگو ( ) 5999توانمندسازی ریشه در نیازهای انگیزشی افراد دارد .هر راهبرد یا عملی که بتواند نیاز به خودکارآمدی را در کارکنان
تقویت کند ،توانمندسازی را در پی خواهد داشت .آنان با الهام از نظریه خودکارآمدی آلبرت باندورا ،)5999( 51فرایند تقویت احساس خودکارآمدی
کارکنان را از طریق شناسایی و حذف شرایط سازمانی که موجب بی قدرتی و ناتوانی در آنان شده است ،توانمندسازی مینامند .برخی دیگر از
اندیشمندان معتقدند که این مفهوم نمیتواند با یک بعد تعریف شود ،آنان «توانمندسازی روانشناختی را فرایند افزایش انگیزش درونی غشلی
میدانند که شامل چهار حوزه شناختی؛ یعنی احساس تأثیرگذاری ،51شایستگی ،59احساس معنیدار بودن 59و حق انتخاب 59میشود و برای اولین
اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را در ادبیات مدیریت وارد کردند.
اسپریتزر ( )5991با توجه به الگوی توماس و ولتهوس ،10توانمندسازی روانشناختی را به عنوان یک مفهوم انگیزشی متشکل از چهار بعد
شایستگی ،خودمختاری (حق انتخاب) ،معنی دار بودن و تأثیرگذاری تعریف کرده است .این ابعاد نشان دهنده یک جهت گیری شخصی به نقش
کارمند در سازمان است (عبداللهی.)5991 ،
وتن و کمرون ( )5999توانمندسازی را به معنی قدرت بخشیدن به کارکنان میدانند ،بدین معنی که به آنان کمک کنیم تا احساس اعتماد
به نقس خود را تقویت کنند ،بر احساس ناتوانی یا درمانگی غلبه کنند و برای انجام دادن فعالیتها به آنها نیرو و انگیزه درونی بدهیم .نویسندگان
یاد شده ضمن تایید چهار بعد توانمندسازی توماس و ولتهوس ( )5990و اسپریتزر ( )5991بعد اعتماد را به آن اضافه کردهاند .بنابراین ،ابعاد
توانمندسازی روانشناختی شامل تأثیرگذاری ،شایستگی ،معنی دار بودن ،خودمختاری (داشتن حق انتخاب) و اعتماد میشود.
 )5شایستگی به درجهای که یک فرد میتواند وظایف شغلی را با مهارت و به طور موفقیتآمیز انجام دهد ،اشاره دارد (توماس و ولتهوس،
 .)5990خودکارآمدی یا شایستگی یک باور شخصی است که فرد احساس میکند میتواند وظایف محول شده را به طور موفقیتآمیز انجام دهد
(باندورا .) 5999 ،در ادبیات روانشناسی این مفهوم به نظریه شناخت اجتماعی 15باندورا ( )1000به مفاهیم خودکارآمدی ،تسلط شخصی 11و
انتظار تالش عملکرد 19بر میگردد.
 )1معنی دار بودن فرصتی است که افراد احساس کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال میکنند؛ آنان احساس میکنند در جادهای
حرکت میکنند که وقت و نیروی آنان با ارزش است (آپلبام و هانگر .)5999 ،11معنیدار بودن؛ یعنی با ارزش بودن اهداف شغلی و عالقه درونی
شخصی به شغل (توماس و ولتهوس .)5990 ،معنیدار بودن تناسب بین الزامات کاری و باورها ،ارزشها و رفتارهاست (اسپریتزر.)5991 ،
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 )9خودمختاری یا داشتن احساس حق انتخاب به معنی آزادی عمل و استقالل فردی در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام دادن وظایف
شغلی اشاره دارد (عبداللهی .) 5991 ،احساس خودمهتاری به معنی تجربه احساس انتخاب در آغاز فعالیتها و نظام بخشیدن به فعالیتهای
شخصی است (وتن و کامرون .)5999 ،خودمختاری فعالیتی را شامل میشود که با احساس آزادی عمل و تجربه حق انتخاب همراه است (گاگن
و دسی.)1001 ،11
 )1تأثیرگذاری یا به قول وتن و کمرون ( )5999پذیرش پیامد شخصی 11درجهای است که فرد میتواند بر نتایج راهبردی ،اداری و عملیاتی
شغل اثر بگذارد .تأثیرگذاری عکس ناتوانی در تأثیرگذاری است (اسپریتزر .)5991 ،این بعد به درجهای اشاره دارد که رفتار فرد در اجرای اهداف
شغلی متفاوت دیده شود ،بدین معنی که نتایج مورد انتظار در محیط شغلی به دست آمده است (توماس و ولتهوس.)5990 ،
 )1اعتماد به روابط بین فرادستان و زیردستان (اعتماد مدیر به کارمند و بالعکس) اشاره دارد .اعتماد به عالقهمندی ،شایستگی ،گشودگی
و اطمینان به دیگران مربوط میشود (میشرا و اسپریتزر .)5999 ،19وتن و کمرون ( )59999اشاره دارند که افراد توانمند ،دارای احساس اعتماد
هستند و مطمئناند که با آنان منصفانه و صادقانه رفتار خواهد شد؛ آن ها اطمینان دارند که صاحبان قدرت و اختیار با آنان بی طرفانه رفتار
خواهند کرد؛ به عبارت دیگر ،اعتماد به معنی داشتن احساس امنیت شخصی است (عبداللهی.)5991 ،

2ـ آموزش کارکنان
آموزش گسترش نگرش و دانش ،مهارت و الگوهای رفتاری مورد نیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک تکلیف یا شغل معین است.
از نظر رابینز )5999( 19آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً پایداری که در فرد ایجاد میشود او را در انجام کار و بهبود
تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کمک کند .بنابراین آموزش به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل با همکاران است .از
نظر سینگر )5990( 19آموزش مستلزم استفاده از برنامههای پیشبینی شدهای است که شایستگی های موجود در کارکنان را تقویت کرده و
موجب کسب دانش ،مهارت ،توانایی های تازه در فردو افزایش میزان توانمندی آنان میشود (عباسی و رشیدی .)5995 ،از نظر دسلر)5999( 90
آموزش مجموعه روش هایی است که به وسیله آن مهارتهای الزم برای انجام دادن کارها را به افراد تازه وارد و مستخدمان ،متناسب با نیازشان
یاد میدهند .آموزش مجموعهای از عملیات مرتب ،منظم و پشت سر هم ،پیوسته و با اهداف مشخص و معینی است و به منظور ایجاد و ارتقای
سطح دانش و آگاهی افراد شاغل ،ایجاد و یا ارتقای سطح مهارتهای شغلی ،مهارتهای اجتماعی و ادراکی آنها ،ارتقای سطح نگرش افراد شاغل
و ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه در افراد به کار گرفته میشود (همان.)5995 ،
 .5انواع آموزش در سازمان
آموزش در هر سازمانی میتواند به صورت متمایز ارائه شود:
 .5آموزش قبل از خدمت؛
 .1آموزش ضمن خدمت.
هریک از انواع آموزشها برای منظورهای خاص انجام گرفته و دارای ویژگیهای مخصوص میباشد که در زیر به شرح آنها پرداخته میشود:
 .5آموزش قبل از خدمت :آن نوع آموزشی است که قبل از ورود فرد به سازمان به وی ارائه میگردد تا شایستگی و توانائیهای الزم را در او
ایجاد نماید و او را برای احراز مشاغل در آینده آماده سازد .این نوع آموزش برای رفع مسائل و مشکالت خاص سازمانی صورت نمیگیرد بلکه
هدف عمدة آن تربیت نیروی انسانی برای نهاد یا سازمان میباشد .آموزش قبل از خدمت برحسب مدت آموزش میتواند کوتاه مدت یا بلند مدت
باشد.
 .1آموزش ضمن خدمت :اگرچه در اکثر سازمانها ،افراد قبل از تصدی مشاغل ،آموزشهای کالسیک را پشت سر میگذارند ولی معموالً به
علت اینکه این آموزشها جنبه عمومی و کلی دارد ،افراد نیازمند آموزشهای تخصصی و کاربردی دیگری میباشند و به عبارت دیگر همگام با
استخدام کارمند در سازمان ،شرایط و ویژگیهای کاری و مسائل و مشکالت شغلی کارمند را محتاج به آموزشهای مستمر در ارتباط با شغل
مورد تصدی میسازد .مضافاً اینکه تحوالت سریع در شیوهها و تکنیکهای ویژه ضرورت آموزشهای ضمن خدمت را توجیه میکنند .در حال
حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهۀ اخیر بیش از هر دوران دیگر
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26.
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در طول تاریخ بشری ،علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی بحدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطالعات نامیدهاند.
یعنی دورانی که در هر  1سال ،نیمی از اطالعات بشری منسوخ گردیده و اطالعات و دانش جدید جایگزین آن میشود (صبرکش و همکاران،
.)5991
 .6مراحل آموزش کارکنان
مراحل زیر جهت آموزش کارکنان در محیطهای سازمانی میباشند:
 .5شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان و مشاغل سازمان با تاکید بر فرایندها و تحقق اهداف استراتژیک؛
 .1تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل؛
 .9طراحی و تدوین الگوی سنجش اثربخشی عمل کرد واحد آموزش و اندازهگیری اثر بخشی دورههای آموزشی (رستمی.)5991 ،
سازمانها با استفاده از ارزیابی عمل کرد کارکنان ،متوجه نارساییهای مهارتی میشوند و در مییابند که چه نوع برنامههای آموزشی را باید
به اجرا در آورند و تعیین نمایند چه کسانی و در چه سطحی نیاز به آموزش دارند .بایستی توجه نمود که احتمال دارد سهمی از ضعفها ،ناشی
از فقدان آموزشهای الزمی باشد که میتواند ناشی از تغییر و تحوالت یا اینکه نامناسب بودن سیستم آموزش باشد .لذا از طریق نیازسنجی
آموزشی متناسب با تغییر و تحوالت ،میتوان این ضعفها را کاهش و برطرف کرد (حسنوند .)5991 ،بنابراین این نتیجه حاصل میشود که هر
سازمانی قبل از شروع به آموزش و برنامهریزی آموزشی برای کارکنانش ،باید ارزیابی عمل کردی از آنها ارائه دهد و مطابق با آن ،نیازسنجی
آموزشی را داشته باشد .چرا که با توجه به نتایج ارزیابی ،میتوان نقاط قوت و ضعف و نیازهای آنی و آتی آموزشی کارکنان را شناسایی و برنامههای
آموزشی را به بهترین وجه تدوین کرد.
 .7نظریههاي آموزش کارکنان
در زیر به نظریه هایی که به بحث آموزش در محیطهای سازمانی پرداخته اند ،اشاره خواهیم کرد:
 .8نظریه کالین
کالین ( ،)5991آموزش سازمانی را در یک چارچوب قیاسی مدنظر قرار میدهد و بر جلب مشارکت همگانی و رویکردهای اجرایی و کاربردی
نتایج حاصل از نیازسنجی تأکید میورزد .اهداف این الگو عبارت است از:
 -5مشخص کردن هدف یا هدف های کلی به عنوان مبنای بررسی نیازها؛
 -1بررسی فاصله و شکاف میان عمل کرد و اهداف مورد نظر و تعیین و تصریح اختالفات در قالب نیازهای اولویت یافته؛
 -9جلب مشارکت همگانی در بررسی نیازها از طریق استفاده از روشها و فنون موجود.
مراحل اساسی این الگو نیز شامل:
 شناسایی هدفها؛ مرتب کردن اهداف برحسب اهمیت آنها؛ مشخص کردن شکاف بین عمل کرد مورد انتظار و عمل کرد واقعی؛ مشخص کردن اولویتها برای اجرا (صبرکش و همکاران.)5991 ، .9الگوي تحليل SWOT
هدف این الگو شناسایی نیازهای آموزشی سازمانی از طریق تحلیل تهدید ،فرصتها ،ضعفها ،قوتهای موجود ،در هر یک از حوزههای
فعالیت کلیدی سازمان در یک زمینه استراتژیک است .طبق این الگو نخست عوامل بیرونی (تهدید و فرصتها) و سپس عوامل درونی (ضعفها
و قوتهای سازمان) مورد بررسی قرار میگیرد .چنین تربیتی ،زمینهای برای مقایسه و مقابله ابعاد یا زمینههای منفی و مثبت و شناسایی شکافها
و تخصیص منابع فراهم میآورد .در الگوی  SWOTسؤاالتی مطرح میشود که پس از پاسخ به آنها در نهایت تعیین میشود که چه تغییراتی
الزم است متناسب با فرصتها و تهدیدها برای رفع نقاط ضعف و پرورش و تقویت نقاط قوت سازمان انجام شود .سپس لیستی از نیازهای آموزشی
سازمانی که از این تحلیل منتج میشوند را مشخص میکنند تا در برنامههای آموزشی بدان پرداخته شود (همان.)5991 ،
 .11نظریه شوراي همکاري گمرکی
شورای همکاری گمرکی ( )5999نظریه راهنمای جامع و در عین حال سادهای را جهت انجام تحلیل سازمانی معطوف به تحلیل نیازهای
آموزشی ارائه نموده است .هدف الگو شناخت ماهیت و علل مشکالت عمل کردی و اجرایی سازمان به منظور تعیین حوزههای مورد نیاز آموزشی
است .معیارهای مبنای اصلی این الگو آرمانها و آمال اساسی و شرایط محیطی سازمان است که ابعاد مربوطه با توجه به آن دو ،مورد تحلیل قرار
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میگیرد .در واقع این موارد مبنای شناخت و درک استانداردهای عمل کرد موجود و مورد نیاز هستند که به نوبه خود مبنای استخراج و استنتاج
نیازهای آموزشی قرار میگیرند .این الگو تحلیل وظایف را در راستا و در ارتباط با تحقق اهداف عالیه سازمان و از یک منظر مسئلهیابی مدنظر
قرار میدهد .مفروضه اصلی مهم آن است که آموزش را یک نوع راه حل سازمانی برای حل مشکالت عمل کردی در سطوح مختلف در نظر
میآورد (عباسزادگان.)5999 ،

3ـ تعهد سازمانی
 .11تعریف تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوههای متفاوت تعریف شده است .معمولیترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن
است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند.بر اساس این شیوه ،فردی که به شدت متعهد است ،هویت خود را
از سازمان میگیرند ،در سازمان مشارکت دارد و با آن در میآمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد (رنجبر.)5995 ،
پورتر و همکارانش تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف میکنند و معیارهای اندازهگیری آن را
شامل انگیزه ،تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزشهای سازمان میدانند.چاتمن و اورایلی تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی
با اهداف و ارزشهای یک سازمان ،به خاطر خود سازمان و دور از ارزشهای ابزاری آن « ،وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر»تعریف میکنند
(همان.)5995 ،
تعهد سازمانی عبارت از نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان است که در آن مشغول به کارند.در تعهد سازمانی شخص
نسبت به سازمان ،احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن ،سازمان خود را مورد شناسایی قرار میدهد(فدایی.)5999 ،
تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آنها معتقد است و پایبند به آنها میباشد.فرد متعد کسی است
که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و اهدافی را که به خاطر آنها و برای حفظ آنها پیمان بسته است صیانت کند (صادقیفر.)5991 ،
شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف میکند :نگرش با جهتگیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته میکند.کانتر تعهد سازمانی
را تمایل عامالن اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستمهای اجتماعی میداند .به عقیده ساالنسیک ،تعهد حالتی است در انسان
که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد مییابد که به فعالیتها تداوم بخشد و مشارکت مؤثر خویش را در انجام آنها حفظ کند.
بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصبآمیز به ارزشها و اهداف سازمان میداند ،وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف و به
سازمان فی نفسه و جدای از ارزش ابزاری آن (غیاثی .)5990 ،به نظر لوتانز( )5991و شاو ،تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش ،اغلب این گونه
تعریف شده است:تمایل قوی به ماندن در سازمان ،تمایل به اعمال تالش فوق العاده برای سازمان ،اعتقاد قوی به پذیرش ارزشها و اهداف (عراقی،
.)5999
وجه اشتراک تعاریف باال این است که تعهد ،حالتی روانی است که رابطه فرد را با سازمان مشخص کند ،تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک
آن را به طور ضمنی در خود دارد (غیاثی.)5990 ،
 .12مولفههاي تعهد سازمانی
تعهد سازمانی حالتی است که فرد  ،سازمان و بخصوص هدف های آن را معرف خود می داند و تمایل دارد تا عضو آن سازمان باقی بماند.
تفاوت بین تعهد سازمانی و وابستگی شغلی در این است که وابستگی شغلی وقتی وجود دارد که فرد شغل خاصی را به خود نسبت می دهد وآن
شغل را معرف خود می داند؛ در حالیکه ،تعهد سازمانی تبلور این حالت است که فرد ،سازمان را معرف هویت خود میداند( .رابینز.)5990 ،
مفهوم تعهد سازمانی در موارد متعددی بکار می رود .در اغلب موارد ،از این عبارت برای اشاره به عضوی از سازمان استفاده می کنیم که
دارایتعهد سازمانی باال باشد .در این حالت ،معموالً ،به سه الگوی رفتاری قابل مشاهده اشاره می کنیم .وقتی عضوی از سازمان را می بینیم که
این الگوهای رفتاری در او تجلی یافته است ،این الگوها را به چیزی ارتباط می دهیم که آن را تعهد مینامیم و میگوئیم این فرد متعهد است.
اخیرا این رفتارها به عنوان رفتار شهروندی سازمانی نیز نامیده شده است .سه مؤلّفۀ تعهد عبارتند از :
 )5هویت یافتن با اهداف سازمان ،آشکارا مباهات ورزیدن به ماموریت سازمان و دفاع از آن،
 )1عضویت طویل المدت و قصد ماندن در سازمان( وفاداری)،
 )9سطح باالیی از عملکرد وظیفهای به مثابه رفتاری ماوراء عملکرد الزم.
نکتۀ حائز اهمیت این است که هریک از این مؤلّفهها میتواند ناشی از یک منظر انگیزشی دانسته شود؛ برای مثال  ،ممکن است بعضی افراد
برای تضمین تحقق مأموریت سازمان  ،تالش سختی را انجام دهند -اما نه به دلیل هیچگونه فداکاری نسبت به سازمان  ،بلکه به این دلیل که
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مأموریت سازمان برایشان به صورت یک ماموریت خاص اجتماعی ،هویت یافته است .در این حالت ،باید تعهد به سازمان را از تعهد به حرفه (با
جهت گیری فراسازمانی) تمیز دهیم.
همچنین  ،عضویت طویل المدت میتواند بر اساس یک تعامل مثبت و مستمر با سازمان بیان شود .به عبارت دیگر  ،رضایت از شغل و تعادل
بین انگیزه و همکاری ،دلیل استمرار عضویت باشد .اما اگر با کاهش رضایت شغلی و یا برهم خوردن تعادل مذکور  ،مثالً با مطرح شدن شرایط
بالقوه بهتری در خارج از سازمان ،همچنان این عضویت تداوم یابد ،این تمایل به ماندن در سازمان ،با تئوری های رسمی انگیزش بسادگی قابل
توجیه نیست.
براساس تئوری انتظار ،چنین فردی انتظارات باالیی دارد؛ بنابراین ،نمایش نقشهای فوقالعادة رفتاری با میل به موفقیت قابل توجیه
است(باور اینکه تالش او به عملکرد باال و عملکرد باالی او به نتایجی همچون پاداش و ارتقاء منتهی میشود) .اما تعهد سازمانی وقتی مطرح است
که فرد نقش های فوق العادة رفتاری خود را علی رغم کاهش رضایت شغلی و در پایین ترین سطح از انتظار  ،همچنان حفظ نماید(.اسکال،95
.)1001
 .13انواع تعهد سازمانی
مدیران در مجموعهای مرکب از تعهدات زیر اتفاقنظر دارند:
 -5تعهد نسبت به سازمان؛
 -1تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع؛
 -9تعهد نسبت به خود؛
 -1تعهد نسبت به افراد و گروه کاری؛
 -1تعهد نسبت به کار(سالجقه و فرحبخش.)5999 ،
هرسی و بالنچارد بیان میکنند که هریک از تعهدات به طور جداگانه فوق العاده در کار مدیریت مؤثر و با اهمیت است(پورمحمد.)5999 ،
 .14ابعاد تعهد سازمانی
در مورد تک بعدی یا چند بعدی بودن مفهوم تعهد سازمانی ،نظریات مختلفی ارائه شده است .پورتر ،تعهد را به مثابۀ یک همانند سازی
بین هویت فرد و سازمان متبوع و مشارکت او درامور سازمان تعریف میکند .تعهد ،از این منظر ،یک مفهوم تک بعدی است که تنها بر تعهد
عاطفی متمرکز است .اریلی و چتمن ، 50تعهد را به مثابۀ یک مفهوم چند بعدی میدانند که نگرش افراد به سازمان را شکل میدهد .آنها معتقدند
که پیوند بین فرد و سازمان میتواند به سه شکل اطاعت ،همانند سازی ،و درونیکردن تجلی یابد .اطاعت ،زمانی اتفاق میافتد که نگرشها و
رفتارهای همسو با آنها ،به منظور کسب پاداشهای خاص ،اتخاذ میشوند .همانند سازی زمانی ،رخ میدهد که فرد نفوذ سازمان را به سبب ایجاد
یا حفظ رابطه ارضاکننده میپذیرد .و سرانجام ،درونی کردن  ،منعکسکننده ارزش ها و یا اهدافی است که ،بر ارزش ها یا اهداف سازمان منطبق
هستند (اریلیو چتمن .)5991 ،مییر و آلن ،مدل سه بعدی خود را بر مشاهدة شباهت ها و تفاوتهایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی
وجود داشت ،متمرکز کردند .آن ها بین سه نوع تعهد  ،تمایز قائل شدند:
 )5تعهد عاطفی ،بیانگر وابستگی احساسی فرد نسبت به سازمان است.
 )1تعهد مستمر ،نشان دهنده تمایل فرد به ادامه اشتغال و عضویت در سازمان است.
91
 )9تعهد هنجاری ،احساس مسئولیت و تکلیف فرد را نسبت به سازمان و همکاران منعکس میسازد (مییر و آلن .)5995 ،
به نظر مایر و شورمن ،99تعهد سازمانی دو بعد دارد .آن ها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان ) و تعهد ارزشی ( تمایل
به تالش مضاعف) نامیدند (مایر و شورمن.)5991 ،
 .15نظریههاي مرتبط با تعهد سازمانی
در تحلیل عوامل موثر بر تعهد سازمانی و همچنین تأثیرات و پیامدهای آن به طور خاص از دو مدل نظری میتوان بهره گرفت .مودی و
همکاران ( )5991در مدل نظری خود ،نمودار شماره  5چهار دسته و گروه از پیششرطهای تعهد سازمانی را بیان کردهاند:

31.

Scholl
Meyer & Allen
33. Mayer & Schoorman
32.
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الف)ویژگیهای شخصی و فردی ،شامل سن ،جنس ،میزان تحصیالت ،نژاد ،سابقه خدمت در میزان تعهد فرد به سازمان متبوعش تأثیر قابل
توجهی دارد.
ب)ویژگیهای مرتبط با نقش ،همچون حیطه شغل یا چالش شغلی ،تضاد نقش و ابهام نقش از دیگر عوامل مرتبط با تعهد سازمانی تلقی
میشود.
ج)ویژگیهای ساختاری ،همچون بعد و اندازه سازمان ،میزان تمرکز و رسمیت سازمانی ،حیطه کنترل و نظارت ،معرف عوامل مؤثری است
که موجب تعهد سازمانی نیروها میشود.
د)تجربیات کاری که در طول زندگی کاری فرد در سازمان رخ میدهد ،عامل عمدهای است که بر میزان وابستگی روانی کارکنان به سازمان،
مهم است .وقتی کارکنان نسبت به شغل خود احساس مثبت و خشنودی و رضایت داشته ،و زمانیکه نیروها احساس اعتماد و اطمینان نسبت به
سازمان داشته باشند به همان نسبت بر میزان تعهد سازمانی آنان افزوده میشود.براساس این مدل ،رضایت شغلی بالفاصله پس از ورود در سازمان
شکل میگیرد در حالیکه تعهد سازمانی به کندی توسعه مییابد؛لذا رضایت شغلی پیششرط تعهد سازمانی است.در این مدل نظری ،تعهد
سازمانی موجب حضور فعال فرد در سازمان میشود؛میزان تمایل به ادامه فعالیت فرد در مؤسسه افزایش مییابد و سرانجام ،عملکرد شغلی او
بیشتر میشود.

نمودار( )1نتایج و عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی از نظر مودي و همکاران()1982

ماتیو و زاجاک ( )5990یافتههای قریب به  100پژوهش در زمینه تعهد سازمانی را با فرا تحلیل مورد بررسی قرار دادهاند و به ارائه یک
مدل نظری در خصوص سه مقوله
الف)عوامل پیشنیاز ،ضروری و مؤثر و موجب تعهد سازمانی ،ب)عوامل همبسته به تعهد سازمانی ،ج)نتایج و تأثیرات و پیامدهای تعهد
سازمانی پرداخته اند.
مقدمات ایجاد تعهد در پنج دسته تقسیم میشود:
الف)ویژگیهای شخصی و فردی همچون سن ،جنس ،تحصیالت ،وضع تاهل ،سابقه شغلی ،سابقه در سازمان ،تواناییها و...؛ ب)مشخصات
شغلی همچون تنوع مهارت ،استقالل ،چالش شغلی؛ ج)ویژگیهای مرتبط با نقش همچون ابهام نقش.تعدد نقش ،تضاد نقش؛ د)چگونگی روابط
گروهی/رهبر همچون انسجام گروهی ،وابستگی متقابل ارتباطات رهبر؛ ه)ویژگیهای سازمان همچون میزان تمرکز ،رسمیت سازمان ،بعد و اندازه
سازمان .عوامل همبسته و مرتبط با تعهد سازمانی شامل انگیزش غلی ،رضایت شغلی(درونی ،بیرونی ،کلی)است.سرانجام اینکه تعهد سازمانی در
تمایل به ماندن ،عملکرد شغلی ،سنجش بازدهی ،نقش دارد(نمودار شماره )1
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نمودار ( )2فراتحليل  211پژوهش ماتيو و زاجاک()1991

مییر و همکاران ( )1001سعی داشتهاند تا مدل ماتیو و زاجاک ( )5990را تکمیل کنند .ویژگیهای این تحقیق در مقایسه با تحقیق ماتیو
و زاجاک در موارد ذیل فهرست میشود:
الف) بررسی عوامل سهگانه ضروری ،همبسته و تأثیرات تعهد سازمانی براساس مدل سه وجهی تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری،
ب)افزودن متغیرهای جدید و تکمیل متغیرهای مدل موردنظر(نمودار شماره .)9
تحقیق مییر و همکاران ( )1001با توجه به متغیرهای تکمیلی و تحقیقات جدید ( )5991-1000با استفاده از فراتحلیل انجام شده است.
متغیرهایی که در مدل جدید به آنها توجه شده عبارت است از :خودکارامدی ،نوع کنترل ،گونههای سهگانه عدالت سازمانی ،حمایت سازمانی،
جایگزینها ،سرمایهگذاریها ،تعهد شغلی ،رضایت شغلی بیرونی و درونی ،رضایت عمومی شغلی ،ابعاد پنجگانه رضایت شغلی نسبت به همکاران،
حقوق ،ترفیعات ،سرپرست و کار ،رفتار تابعیت سازمانی ،تضادخانه/کار و استرس (نمودار شماره .)9

نمودار ( )3عوامل ضروري ،همبستهها و تأثيرات انواع سهگانه تعهد سازمانی (مدل مییر و همکاران)22:2112 ،

کار تيمی
تیم به تعداد کمی از افراد دارای مهارتهای مکمل گفته می شود که مقصد واحدی دارند ،به اهداف عملکردی مشترک متعهدند ،رهیافت
واحدی نسبت به مسایل دارند و نسبت به رهیافت خود همگی پاسخگو هستند .تیم باید ارزشهای بنیادی ایجاد کند .هماهنگی در تیم نقش
بسزایی را ایفا میکند (رضاییان.)5991 ،
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واضح است که میتوان تیم را یک نوع جمع تلقی نمود .تیم گروهی از افراد است که با هم کار میکنند .ویژگی اساسی تیم رفتار جمعی یا
وابستگی متقابل اعضای آن است (همان.)5991 ،
در تعریفی دیگر تیم عبارت است از تعدادی از افراد با مهارتهای مکمل که به هدف مشترک ،اهداف عملکردی و رویکردی که آنها خودشان
را متقابالً مسئول میدانند ،متعهد هستند (مقیمی.)5990،
کار تیمی مشارکت دادن افراد در امور و تصمیم گیری ها و استفاده بهینه از توان ،استعداد و خالقیت افراد می باشد (حقیقی و همکاران،
.)5999
معنی کار تیمی این است که افراد کار را با یکدیگر انجام می دهند تا بیشتر از انچه بطور فردی انجام می رسانند ،انجام دهند .بعالوه این
کار بیشتر میتواند مهیج ،رضایت بخش و لذت بخش باشد .ویژگیهای کار تیمی تحت عنوان مولفههای کار تیمی در زیر نام برده میشود:
 نقشهای متوازن وسازگار

 اهداف مشخص و توافق شده

 صراحت و مواجهه (روراستی و رویارویی)
 پشتیبانی و اعتماد
 همکاری وتضاد

 رویههای منطقی

 رهبری شایسته
 بازبینی منظم امور

 پرورش و توسعه فردی

 روابط مناسب درون گروهی

 ارتباطات خوب (وودکاک.)5999 ،
کار تیمی به اشکال وشیوههای متفاوت وجود دارد و در دامنهای از ابعاد مهم طراحی ،تغییر میکند(مولر و دیگران ،)1000 ،بخشی از این
ابعاد عبارتند از:
 -5تیمها میتوانند برای حل مشکل کاری معینی به ط ور موقتی ایجاد شوند و یا برای کار در یک حوزه معین از عملیات بطور دائمی شکل
گیرند.
 -1تیمها می توانند توسط یک سخنگوی منتخب داخلی هدایت شوند و یا توسط رهبر یا هماهنگ کننده بیرونی انتصابی اداره شوند.
 -9تیمها میتوانند مرکب از حوزههای وظیفهای ،سطوح سلسله مراتب و حرفهای متعددی باشند و یا میتوانند نسبتاًهمگن باشند.
 -1اعضای تیم میتوانند از حوزههای کاری یا وظیفهای مختلف باشند یا منحصراً از یک حوزه کارری یا وظیفهای خاص.
 -1اعضای تیم میتوانند داوطلبانه یا به عنوان بخشی از مسئولیت شغلیاشان در تیم مشارکت داشته باشند.
 -1تیمها میتوانند برای دوره زمانی مشخص یا در دوره زمانی کم و بیش دائمی فعالیت کنند.
 -9تیمها میتوانند در ساعات کار یا خارج از ساعات کاری تشکیل جلسه دهند.
 -9ممکن است اعضای تیمها برای تالشهای تیمی خود پاداش مالی دریافت کنند یا نکنند.
 -9ممکن است اعضای تیم اجرای پیشنهادات خود را عهدهدار باشند یا نباشند.
 -50تیمها میتوانند جلسات خود را بر اساس یک برنامه زمانبندی ثابت و یا در صورت نیاز تشکیل دهند.
مزایاي کارتيمی
حل مسائل به صورت تیمی ،بهترین روش برخورد با مسائل در سه حالت اصلی زیر است.
 -5مسائل متعددی وجود دارند که به بیش از یک فرد مربوط می شوند .در چنین شرایطی ،هر یک از افراد دخیل احتماالً نظرات متفاوتی
دارند و همواره عاقالنهتر آنست که برداشتها و نظرات یکایک آنها مد نظر قرار بگیرد تا بتوان به راهحلی مناسب دست یافت.
 -1وجود مسائلی که پاسخ واحد و صریحی ندارند .در چنین شرایطی بهتر است راهحل آمیزهای از نظرات افراد مختلف باشد.
 -9نهایتاً اینکه شرایطی وجود دارد که در آن احساس تعهد افراد دخیل نسبت به راهحل حائز اهمیت است و گاه این امر از خود راهحل
مهمتر است .در عمل روز به روز بر تعداد موقعیتهایی که در آنها یک یا چند مورد از موارد باال دارای نقش اساسی است افزوده میشود .به
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همین دلیل است که حل مسائل به صورت تیمی جایگاه ویژه ای را به عنوان راهبردی برای بهبود به خود اختصاص داده است (ابیلی و ایازی،
.)5999
انترکین و کورت ( )1005بر این باورند که تیمهای کاری دو مزیت بزرگ را برای سازمان به ارمغان میآورد :اوالً تیم کاری از قابلیت
توانمندسازی کارکنان جهت بهینه سازی مهارتهایشان برخوردارند که ارتقا دهندهی انگیزش و همبستگی گروهی است .دوماً استفاده از تیم
منجر به تمرکز مدیر بر روی مباحث استراتژیک و نه نظارتهای فردی میگردد (پورناصح و مفخم.)5999 ،

مدل مفهومی تحقيق
در پژوهش حاضر ،با توجه به مبانی نظری ارائه شده در قسمتهای پیشین و با استفاده از تحقیقی تحت عنوان « بررسی تأثیر توانمندی
کارکنان ،کار تیمی و آموزش کارمندان در تعهد سازمانی » که توسط هانایشا ( )1051انجام شد میتوان مدل مفهومی زیر را جهت بررسی رابطه
بین توانمندسازی و آموزش کارکنان با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی کار تیمی در کارکنان بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر ،ارائه
کرد که فرضیههای تحقیق نیز بر اساس آن شکل میگیرد.

توانمندسازی

H1

H3

H5

کار تیمی

تعهد سازمانی
H6

H4
H2
منبع :هانایشا ()2116

آموزش

فرضيههاي تحقيق
.5
.1
.9
.1
.1
.1

بنظر میرسد بین توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بنظر میرسد بین آموزش با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
بنظر میرسد بین توانمندسازی با کار تیمی رابطه معناداری وجود دارد.
بنظر میرسد بین آموزش با کار تیمی رابطه معناداری وجود دارد.
بنظر میرسد بین توانمندسازی با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی کارتیمی رابطه معناداری وجود دارد.
بنظر میرسد بین آموزش با تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی کارتیمی رابطه معناداری وجود دارد.

روش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق ،توصیفی -پیمایشی ،و از نظر نوع داده ،کمی (همبستگی) می باشد.
جامعه تحقیق حاضر ،شامل کلیه کارکنان بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر است .با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه تحقیق حاضر
 150نفر می باشد ،براساس جدول کرجسی و مورگان تعداد اعضای نمونه  591نفر میباشد .البته در هنگام توزیع 50درصد بیشتر توزیع گردید
تا مطمئن باشیم که پرسشنامه های مورد نیاز بازگردد .روش نمونه گیری ،به دو صورت طبقهای و تصادفی ساده میباشد .به منظور جمع آوری
اطالعات آمیزه ای از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است همچنین ابزار گردآوری نیز چهار پرسشنامه استاندارد بشرح زیر است:
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5ـ پرسشنامه توانمندی شناختی (اسپریتزر)5991 ،
این پرسشنامه توسط اسپریتزر )5991( 91طراحی شده و دارای چهار مولفه (معناداری ،شایستگی ،انتخاب ،و تاثیر) میباشد که در متون
علمی کاربرد فراوان دارد .بر اساس پژوهشهای اسکات و ژافه ،کوئین و اسپرتیزر ،)5991( 91هچر و راس ( ،)5995اسمیت ( )5999مولفه
مشارکت و کار تیمی یکی از عناصر تاثیر گذار بر توانمندسازی میباشد که بر اساس آن ،مولفه مشارکت نیز به این چهار مولفه افزوده شده است
( -5احساس شایستگی  -1احساس خودسامانی  -9احساس موثربودن  -1احساس معناداری  -1احساس اعتماد) که از طریق طیف  1گزینهای
لیکرت (کامال مخالفم =  5تا کامال موافقم = )1اندازهگیری میشود .ضریب پایایی این پرسش نامه پس از اجرای مقدماتی بر روی  90نفر از افراد
بر اساس الفای کرونباخ برای مولفه شایستگی  ،0/99مولفه انتخاب  ،0/91تاثیر  ،0/19مولفه معنیداری  0/91و همچنین برای مولفه مشارکت
 0/99و برای کل پرسشنامه  0/91بوده است که مبین سطح مطلوب پایایی این پرسشنامه میباشد .روایی منطقی پرسشنامه از دو جنبه روایی
ظاهری و محتوایی به جهت روشن و بدون ابهام بودن ت وسط خبرگان و اساتید دانشگاه تایید گردید .سواالت پرسشنامه دارای چهار بعد ،احساس
معنیدار بودن ،احساس شایستگی ،احساس اعتماد وآزادی عمل است (عبدالهی.)5991 ،
1ـ پرسشنامه کار تیمی (هوگل و گموئندن)1005 ،
پرسشنامه کیفیت کار تیمی توسط هوگل و گموئندن ( )1005ساخته شده است که از  11گویه و  9خرده مقیاس ارتباطات ( 9سوال)،
هماهنگی ( 1سوال) ،همکاری ( 1سوال) ،توازن مشارکت ( 1سوال) ،هدف گذاری ( 1سوال) ،تصمیم گیری ( 1سوال) ،تعارض ( 1سوال)،
همبستگی ( 9سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی کیفیت کار تیمی بکار می رود .نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت  1نقطه
ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»« ،بندرت»« ،بعضی مواقع»« ،اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات  1 ،9 ،1 ،5و  1در نظر گرفته می
شود .رویایی و اعتبار این آزمون در پژوهش هوگل و گموئندن ( ،)1005بوسیله آلفای کرونباخ  0/91محاسبه شد .در پژوهش کاظمی و همکاران
( ،)5990نیز آلفای کرونباخ این پرسشنامه  0/91بدست آمد که نشاندهنده اعتبار باالی این پرسشنامه میباشد.
9ـ پرسشنامه آموزش کارکنان (ضابط چوری)5990 ،
این پرسشنامه توسط ضابط چوری ( )5990به منظور سنجش تأثیر آموزش بر روی کارکنان طراحی شده و دارای  19سوال میباشد ،که
دارای یک مقیاس  1گزینهای لیکرت میباشد .نمرهگذاری آن بدین صورت است که به گزینه کامال مخالفم نمره  ،5مخالفم نمره  ،1تا حدودی
موافقم نمره  ،9موافقم نمره  1و کامال موافقم نمره  1تعلق میگیرد .حد پایین نمرات  ،19حد متوسط  90و حد باالی نمرات  510میباشد.
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط
یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران .)5990،در پژوهش ضابط چوری ( )5990پایایی پرسشنامه به روش
آلفای کرونباخ  0/99درصد ذکر شده است.
91
 -1پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر )5995 ،
این پرسشنامه توسط آلن و مایر ( )5995و بمنظور سنجش تعهد سازمانی کارکنان طراحی شده که شامل  11سوال و سه بعد شامل تعهد
عاطفی (سواالت ،)11-59-51-59-50-9-1-5 :تعهد مستمر (سواالت  ،)19-10-59-51-55-9-1-1تعهد هنجاری ( سواالت -51-9-1-9
 )11-15-59-51میباشد .این پرسشنامه در مقیاس لیکرت هفت گزینهای طراحی شده و نمره گذاری آن به این صورت است که به گزینه کامال
مخالفم ،نمره  ،5مخالفم ،نمره ،1نظری ندارم ،نمره  ،9موافقم ،نمره  ،1کامالً موافقم ،نمره  1تعلق میگیرد .ضرایب اعتبار تعهد سازمانی مایر و
آلن به ترتیب برای ابعاد عاطفی ،هنجاری و مستمر برابر با  0/99 ،0/91و  0/99بدست آمده است (آلن و مایر.)5995 ،
برای تعیین اعتبار مناسب بودن اندازه گیری از روش اعتبار محتوا استفاده می شود .اعتبار محتوا شامل قضاوت متخصصین و اساتید در
مورد مناسب بودن اندازه گیری است .این روش متداول ترین روش در تحقیقات برای تعیین اعتبار اندازه گیری است (ونوس و همکاران.)5990 ،
برای بدست آوردن آلفای کرونباخ  90عدد پرسشنامه بین کارکنان کارکنان بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر تقسیم گردید و پس
از تکمیل با استفاده از نرم افزار  ، SPSSضریب آلفای کرونباخ آن مورد بررسی قرار گرفت که در نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:

34.

spritezere
espertizer
36. Allen & Meyer
35.
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جدول ( )1پایایی ابزار تحقيق

ردیف

متغیر تحقیق

تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

5

توانمندسازی

59

0/99

1

آموزش

19

0/99

9

تعهد سازمانی

11

0/95

1

کارتیمی

11

0/99

کل

559

-

در این تحقیق به منظور توصیف تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای تحقیق از آمار استنباطی و از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده
شده است .مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک چند متغیری و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل
خطی کلی است که به پژوهشگران امکان میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلیابی معادالت
ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط مشاهده شده و مکنون است .در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده
ها از مدل معادالت ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

یافته ها
نتایج به دست آمده از آمار جمعیتی پاسخ دهندگان در خصوص جنسیت عبارت است از 1149 :درصد زن و  1149درصد مرد ،در خصوص
وضعیت سنی  9درصد در سنین کمتر از  11سال  55 ،نفر معادل  941درصد بین  11-19سال 59 ،نفر معادل  5141درصد بین  90-91سال،
 95نفر معادل  1941درصد در سنین  91-99سال 99 ،نفر معادل  1941درصد در سنین  10-11سال 59 ،نفر معادل  5149درصد  11-19سال،
 9نفر معادل  149درصد در سنین  10-11سال و  1نفر معادل  9درصد بیش از  11سال سن دارند؛ در خصوص میزان تحصیالت  5141درصد
دارای دیپلم 5941 ،درصد فوق دیپلم 15 ،درصد لیسانس 11 ،درصد فوق لیسانس و  149درصد دکتری و در از نظر سابقه شغلی  949درصد
دارای سابقه کمتر از  1سال 5149 ،درصد بین  1-9سال 5941 ،درصد  50-51سال 145 ،درصد  51-59سال 5149 ،درصد بین  10-11سال،
 1949درصد  11-19سال و  941درصد  90سال و بیشتر سابقه خدمت دارند.

تحليل دادهها
به منظور تحلیل دادهها و آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است .مدلیابی معادالت ساختاری
از جمله مدل های آماری برای سبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون(مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است .از طریق این
فنون است که پژوهشگران میتوانند ساختارهای فرضی را ،که به گونه کلی مدل (و با دقت کمتری) مدلهای علّی نامیده میشود ،رد یا انطباق
آنها با دادههای غیرآزمایشی تایید کنند (اسفیدانی.)5991 ،
وقتی داده های گروه نمونه به ماتریس همبستگی یا کوواریانس تبدیل شود و از سوی یک سری از معادالت رگرسیون توصیف گردد ،آن
مدل را میتوان (با استفاده از یکی از چندین برنامه رایانهای موجود) به منظور بررسی برازش آن در جامعهای که نمونه از آن بیرون آمده است،
تحلیل کرد .برآوردهایی از پارامترهای آن مدل (ضرایب مسیر و جملههای خطا) و چندین اندازه برای برازندگی آن را با دادههای نمونه بدست
میدهد (اسفیدانی .)5991 ،در نمودار  1-1مدل استاندارد تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل بدست آمده ،نشان داده شده است.
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نمودار  : 1مدل استاندارد تحقيق با استفاده از نرم افزار ليزرل

همانطور که در نمودار 5مشاهده می شود مدل استاندارد شده تحقیق ،ضریب مسیر و شاخصهای اندازهگیری آنها به روشنی نشان داده
شده است.
قبل از آزمون فرضیه های پژوهش باید ابتدا برازندگی کلی مدل مورد بررسی قرار گیرد .در فصل سوم ،مفهوم برازندگی مدل تشریح و
شاخصهای برازندگی معرفی گردید .در این فصل مقادیر شاخصهای برازندگی محاسبه شده از طریق نرم افزار لیزرل ارائه شده و سپس در مورد
برازندگی مدل نتیجه گیری میشود .نکته قابل توجه در برازش داده با مدل این است که در حالی که برازش مدل ساختاری آن مدل را تایید می
کند ،هرگز ثابت نمی کند که آن مدل ،یگانه مدل معتبر است و با توجه به معیارهای برازش مدل و جدول  1به این نتیجه می رسیم که مدل از
برازش تقریبا خوبی برخوردار است.
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جدول ( : )2شاخص هاي برازندگی مدل پژوهشی

ارزش

استاندارد

معادل فارسی

شاخص های برازندگی

511
110491
5/10
04011
0491
0499
0499
0491
0495
0499
04011

کمتر از 1
 0409یا کمتر
برابر یا بزرگتر از 0/9
برابر یا بزرگتر از 0/9
برابر یا بزرگتر از 0/9
برابر یا بزرگتر از 0/9
برابر یا بزرگتر از 0/9
برابر یا بزرگتر از 0/91
کمتر از 0/09

درجه آزادی
کای اسکوئر
شاخص کای اسکوئر بر خی دو
ریشه میانگین مربعات باقیمانده استاندارد شده
شاخص بنتلر-بونت
شاخص تناسب غیر استاندارد
شاخص برازش مقایسه ای
شاخص نکویی برازش
شاخص نکویی برازش تعدیل شده
شاخص برازش اصالح شده مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

Degrees of Freedom
Chi-Square
Chi-Square/df
SRMR
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI
PGFI
RMSEA

با توجه به نتایج به دست آمده از شاخصهای برازندگی مدل پژوهش که در جدول باال آورده شده است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل از
برازش خوبی برخوردار است.
نتایج آزمون فرضيه هاي تحقيق
در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکه در این
تحقیق در سطح اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات هستیم ،برای آزمون  tاعدادی معنادار خواهند بود که بزرگتر از -5/91
و  +5/91باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -5/91و  +5/91باشد ،بیمعنا خواهد بود .در مدل زیر (نمودار  )9-1اعداد بدست
آمده برای آزمون  tنشان داده شده است و میتوان به بررسی روابط علّی (شاخصهای اندازهگیری با متغیر مکنون) و اثرات (متغیرهای مکنون با
هم) با توجه به موارد ذکر شده در جداول و نمودارهای باال پرداخت.
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نمودار ( : )2مدل در حالت معناداري با t-value

از این رو با توجه به مدل در حالت اعداد معناداری (نمودار  )1و مدل تخمین استاندارد (نمودار  )5به بررسی فرضیات تحقیق میپردازیم.
نتیجه

 Tآماره

ضریب مسیر

متغیرهای پیش بینی شونده

رابطه

متغیرهای پیش بینی کننده

تایید

1/11

0/19

تعهد سازمانی



توانمندسازی

تایید

1/59

0/10

تعهد سازمانی



آموزش

تایید

1/11

0/19

کارتیمی



توانمندسازی

تایید

9/95

0/99

کار تیمی



آموزش

رد

-

0401

تعهد سازمانی



توانمندسازی
میانجی :کارتیمی

رد

-

0/01

تعهدسازمانی



آموزش
میانجی :کارتیمی

جدول فوق خالصه ای از نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات است که شامل ضرایب مسیر و مقدار  tمیباشد؛ همانطور که در جدول نشان
داده شده است ،رابطه بین چهار متغیر اول با توجه به اینکه Tآماره بزرگتر از  +5/91میباشد تأیید شده است ،اما نقش میانجی کار تیمی در
مسیر توانمندسازی ـ تعهد سازمانی و نیز در مسیر آموزش ـ تعهد سازمانی مورد تایید قرار نگرفته ،لذا این فرضیه رد شده است.
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بحث و تفسير
در خصوص بررسی رابطه بین توانمندسازی با تعهد سازمانی تحقیقاتی همچون مرادی و طالع پسند ( )5991انجام گرفته است که نشان
دادند بین توانمندسازی و تعهدسازمانی رابطه معناداری وجود دارد .صفری دولو ( )5990نیز به این نتیجه دست یافت که بین توانمندسازی با
تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد .موغلی و همکاران ( ) 5999نیز نشان داد که بین توانمندسازی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد .همچنین میرکمالی و همکاران ( )5999نیز به این نتیجه دست یافت که توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی نیز رابطه مثبت و
معناداری داشتند .این موضوع در تحقیقات خارج از ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است .هانایشا ( )1051نیز نشان داد که توانمندسازی
کارکنان بر تعهد سازمانی تاثیر مثبتی دارد .وادهوا و وارگز ( )1051نیز نشان دادند که بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی آنان رابطه
معناداری وجود دارد .بنابراین با توجه نتایج بدست آمده از این تحقیق با تحقیقات گذشته که در داخل و خارج از ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند،
همسو است.
در خصوص بررسی رابطه آموزش با تعهد سازمانی تحقیقاتی همچون مناجاتی و همکاران ( )5999انجام گرفت که نشان دادند بین
آموزشهای ضمن خدمت با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .بنیداوودی و عتابی ( )5991نیز در تحقیقات خود به این نتیجه دست
یافتند که بین آموزشهای ضمن خدمت و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور نیز دیاب و آجلونی
( )1051به این نتیجه دست یافتند که آموزش کارکنان باعث افزایش عملکرد ،تعهد سازمانی و کیفیت خدمات ارائه شده میگردد .ان کاسی
( )1051نیز به این نتیجه دست یافت که آموزش تأثیر معناداری بر افزایش تعهد ،حفظ و عملکرد کارکنان دارد .بولوت و کولها ( )1050نیز نشان
دادند که آموزش سازمانی کارکنان تأثیرمعناداری بر افزایش تعهد سازمانی آنان دارد .بنابراین با توجه نتایج بدست آمده از این تحقیق با تحقیقات
گذشته که در داخل و خارج از ایران مورد بررسی قرار گرفتهاند ،همسو است.
در خصوص بررسی رابطه توانمندسازی با کارتیمی تحقیقاتی همچون نژادیان و نوائی ( )5991انجام گرفت که نشان دادند بین توانمندسازی
کارمندان ،کارتیمی و آموزش کارمندان با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد .ستاری و ترابی ( )5991نیز نشان دادند که کار تیمی و
مولفههای آن ،میتواند تغییرات متغیر توانمندسازی نیروی انسانی را پیش بینی نماید .شیوا ( )5999نیز نشان داد که که توانمندسازی تاثیر
مثبتی و معنی داری در اثربخشی تیم کاری دارد .همچنین جفایی و همکاران ( )5991نیز نشان دادند که بین مولفه های کار تیمی شامل
"قابلیت تطبیق پذیری"" ،ارتباطات"" ،هماهنگی و تشریک مساعی"" ،تصمیمگیری"" ،روابط درون تیمی و رهبری" و "تقسیم وظایف" با "
توانمندسازی کارکنان " رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در خصوص رابطه بین آموزش و کارتیمی تحقیقات همچون نژادیان و نوائی ( )5991صورت گرفت که نشان دادند بین توانمندسازی
کارمندان ،کارتیمی و آموزش کارمندان با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد ،عنایتی و بورقانی فراهانی ( )5991انجام گرفت که نشان دادند
رابطه معناداری بین کارتیمی و تعهد سازمانی وجود دارد ،همچنین دوشانی و صادقرأی نیکو ( )5991نیز نشان دادند که بین کارتیمی و عملکرد
سازمانی رابطه معنادار وجود دارد ،صباغیان و آراسته ( ) 5995نشان دادند که بین آموزش کارکنان و توانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.
در تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور نیز در بررسی متغیر کارتیمی ،امهان و همکاران ( )1051به این نتیجه دست یافتند که کارتیمی
عاملی مهم جهت افزایش تعهد سازمانی و عملکرد سازمانی کارکنان است ،پولیت ( )1059نیز نشان داد که کارکنان در نتیجه آموزش نگرش
مثبتی نسبت به کار پیدا کرده و عملکرد آنها در محیط کار بهبود مییابد از اینرو در بررسی بعمل آمده مشخص گردید که پیچیدگی شغلی در
این رابطه نقش میانجی را برع هده داشته و موجب تقویت رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی میگردد.
پيشنهادات تحقيق
 پیشنهاد میگردد ریاست و مسئولین بخشهای مختلف بیمارستان ،با بکارگیری فرآیندهای مناسب و نیز تفویض اختیار قانونی ،ماموریتدادن و قدرت بخشیدن ،حمایت کردن از آنها د ر مواقع لزوم سعی نمایند کارکنانی مشتاق و متعهد به کار را تربیت نموده و در نهایت از این
طریق باعث افزایش تعهد کارکنان نسبت به سازمان گردند؛
 همچنین به مسئولین بیمارستان پیشنهاد می گردد از آنجایی که هدف از توانمندسازی نیروی انسانی ،استفاده از ظرفیت های بالقوهانسانها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی ،تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر ناتوانیها و درماندگی های فردی است ،و نیز با توجه
به اهمیت تعهد سازمانی در محیط های درمانی سعی نمایند از این طریق موجبات توانمندسازی و نیز تعهد سازمانی را در بین کارکنان بوجود
آورند.
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 از آنجا که تعهد سازمانی به معنای پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در سازمان است و ارتباط نزدیکی با رضایت شغلی دارد،میتواند باعث کاهش بی توجهی کارکنان به مسئولیتها و نیز کاهش غیبتهای آنان شود ،لذا پیشنهاد میشود مسئولیت بیمارستان با توجه به
این موضوع سعی نمایند از طریق ارائه آموزشهای مناسب ،تعهد کارکنان را نسبت به سازمان ارتقاء دهند.
 همچنین با توجه به اینکه سازمان ها جهت افزایش و بهبود عملکرد کارکنان از آموزش بعنوان عاملی جهت گسترش نگرش و دانش،مهارتهای کارکنان استفاده میکنند تا تغیی رات نسبتاً پایداری در سازمان ایجاد کنند پیشنهاد میشود مسئولین بیمارستان با توجه به این
موضوع ،سعی نمایند از طریق ارائه آموزشهای مناسب به کارکنان ،آنها را در انجام کار و بهبود تواناییها ،تغییر مهارتها ،دانش ،نگرش و رفتار
اجتماعی کمک نمایند.
 بکارگیری استراتژی های سازمانی از سوی مسئولین بیمارستان در جهت تغییر نگرش و رفتار کارکنان و تربیت نیروی متخصص و توانمنداز طریق توانمندسازی آنها؛
 با توجه به اینکه انجام کارهای گروهی و تیمی یکی از شکلهای بسیار قدرتمند کنترل اجتماعی است ،و نیز با توجه به اینکه گروه تأثیربیشتری بر روی افراد دارد ،مسئولین بیمارستان سعی نمایند ضمن اهمیت دادن به کارتیمی و گروهی در محیطهای درمانی سعی نمایند از این
قابلیت برای انسجام و هماهنگی بیشتر در بین کارکنان جهت ارائه بهتر خدمات و دستیابی سریعتر به اهداف سازمان استفاده نمایند؛
 پیشنهاد میشود مسئولین بیمارستان با ارائه آموزشهای ضمن خدمت ،ضمن ارائه آموزشهای الزم جهت ارتقاء سطح توانمندیهایکارکنان و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آنان به بیماران ،سعی نمایند از طریق تشویق کارکنان نسبت به انجام کار گروهی ،از این طریق
هرچه زودتر به اهداف سازمانی خود دست یابند؛
 با توجه به اینکه کار تیمی شامل مشارکت دادن افراد در امور و تصمیم گیریها و استفاده بهینه از توان ،استعداد و خالقیت افراد میباشدو نیز با توجه به رابطه مثبت و معناداری آموزش با کارتیمی  ،به مسئولین بیمارستان پیشنهاد میگردد ضمن تشکیل تیمهای مختلف و توجیه
کارکنان نسبت به دستیابی سریعتر به نتایج از طریق کارگروهی و تیمی ،آموزشهای الزم را در این خصوص به کارکنان ارائه نمایند.
 .51پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی
 بررسی روشهای مختلف توانمندسازی و استخراج الگو و مدلی جامع در جهت توانمندسازی کارکنان بیمارستانها و مراکز درمانی؛ با توجه به اینکه تحقیق به بررسی کار تیمی بعنوان متغیری میانجی بر روی تعهدسازمانی پرداخته ،پیشنهاد میشود در تحقیقات آیندهسایر متغیرهایی که میتوانند نقش میانجی را در رابطه توانمندسازی ـ تعهد سازمانی و آموزش ـ تعهد سازمانی ایفا نمایند ،مورد بررسی قرار
گیرند؛
 بررسی کارتیمی بعنوان متغیر مهم در موضوعاتی که مربوط به محیطهای سازمانی میگردد ،زیرا این متغیر علیرغم اینکه موضوعی مهمو نو میباشد ،تحقیقات بسیار کمی به بررسی رابطه آن با سایر متغیر پرداخته اند.
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