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 چکيده
در تحقیق حاضر، توانمند سازی مدیران که یکی از مباحث مهم در روند انگیزش کارکنان 

که براساس آن اختیار یا قدرت به زیردستان تفویض می گردد، بر تعهد سازمانی کارکنان 

 ل کاری،مورد بررسی قرار گرفته است. توانمندسازی فراهم نمودن آزادی بیشتر، استقال

مسئولیت پذیری برای تصمیم گیری در انجام کارها برای کارکنان سازمان می باشد. روش 

به  توصیفی و از نظر اجرا -ها، کمی داده نوع از نظر حیث هدف، کاربردی، تحقیق حاضر از

سازمان کلیه کارکنان  تحقیقجامعه آماری صورت پذیرفته است.  انجام صورت میدانی

 گیری باشند، است. ابزار اندازهنفر می 0011داری تهران که در مجموع فرهنگی هنری شهر

پیرسون با توجه به نرمال بودن داده ها،  آزمون همبستگی طریق از و تحقیق، پرسشنامه

 گرفته است. قرار بررسی اصلی مورد متغیر دو بین رابطه

د سازی های موثر توانمننتیجه این تحقیق حاکی از باال بودن ارتباط و همبستگی بین مولفه  

مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان است. در این تحقیق همه عوامل تاثیرگذار بر توانمندسازی 

 با تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری دارند.

توانمندسازی مدیران، تعهدسازمانی، سازمان فرهنگی هنری  :يديکل واژگان

 شهرداری تهران، همبستگی
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  2 هادي حيدري قره بالغ،  1 محمد رخشانی فر

 .کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی 0
 .دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه ازاد اسالمی تهران جنوب 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 هادي حيدري قره بالغ

بررسی تاثير و رابطه عوامل تاثيرگذار توانمندسازي مدیران 

 بر تعهد سازمانی کارکنان

 )مطالعه موردي: سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران(
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 مقدمه
 فزاینده ای میزان به مهم، موضوعی مثابه به مدیریت، توانمندسازی کارکردهای در که می دهد نشان مدیریت مبانی و ادبیات بر مروری

 اشتراك گذاشته به کنترل و قدرت که وقت هر و است سازمانی و مدیریتی اثربخشی عناصرمهم از یکی است. توانمندسازی گرفته قرار توجه مورد

 تعهد سازمانی افزایش برای راههایی دنبال به مدیران سازمانها، در تغییر فزاینده . اما اکنون با سرعت]02[می یابد  افزایش نیز اثربخشی ،شود

 ظورمن به الزام و نیاز تمایل، بیانگر که است روانی حالتی و نگرش یابند. تعهدسازمانی، دست رقابتی مزیت به طریق، این از تا هستند کارکنان

 مانند موضوعاتی حول عمدتاً که است شده انجام زیادی تالشهای اخیراً سازمانها اصالح و بهبود . برای]9[است  سازمان یك در ادامه اشتغال

 سازمان سازمانی است. نوآفرینی رده ترین پایین در گیری تصمیم در مشارکت و فعال گروههای تشکیل دیوانساالری، و مراتب کاهش سلسله

 ایجاد را جنبشی سنتی، ساختارهای در پذیری عدم انعطاف دلیل به زدایی تمرکز و شدن شرکتی سوی به آنان گرایش و دولتی بخش های

 مشتریان به خدمات بهبود و سازمان اندازه کاهش برای تالش هرگونه ثقل مرکز به عنوان آنان توانمندی به نیاز و کارمندان نقش که است کرده

 کنترل سلسله مراتب کاهش نظام به مدیران توسط مراتبی سلسله گیری تصمیم نظام از حرکت است. توانمندسازی قرارگرفته یدتای مورد مردم و

. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین عوامل موثر توانمندسازی مدیران )ساختار، مسئولیت، ]0[است پایین های رده توسط گیری تصمیم و

 عملکرد بر مبنای پاداش( بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران می باشد. شایستگی، تفویض اختیار، 

در ادامه تحقیق، در بخش دوم مرور ادبیات مرتبط با ساختار و عنوان تحقیق ارائه می گردد. در بخش سوم به بیان مساله تحقیق پرداخته 

گردد. در بخش پنجم، روش تحقیق متناسب با ساختار تحقیق آورده شده است. یق ارائه میشود. در بخش چهارم، اهداف و فرضیه های تحقمی

در بخش ششم مطالعه موردی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به صورت مختصر شرح داده شده است. در بخش های هفتم و هشتم 

 بحث و نتیجه گیری ارائه خواهد گردید.گردد. در بخش پایانی یافته های تحقیق و تحلیل آماری تحقیق بیان می

 

 مرور ادبيات -1
 و رغبت کاری، اخالق وجدان، متعددی مانند است. مفاهیم شده ارائه مختلف دیدگاه های از زیادی تعاریف که است هاییواژه از تعهد

 تعهد کارکنان، دهند می نشان ها. تحقیق]09[گیرند می قرار استفاده تعهد مورد با معادل مفهومی، های تفاوت داشتن وجود پذیری با مسؤلیت

 واسطۀ به که است مستمر فرآیندی و سازمان به وفاداری کارکنان بارةنگرشی در سازمانی می باشد. تعهد سازمان موفقیت در مؤثر و قوی نیرویی

 توانمندسازی ،0991 سال از قبل . تا]01[آیدیم وجود به سازمان رفاه و موقعیت و سازمان افراد به سازمانی، توجه هایتصمیم در افراد مشارکت

 در کارکنان شدن سهیم و تر سازمان پایین های رده به گیری تصمیم قدرت و تفویض اختیار مانند مدیریتی راهبردهای و اقدامات به معنای

 کارکنان احساسات و منظر باورها از را ازیس توانمند پردازان نظریه بعد، به 0991سال  از گردید، امامی تلقی قدرت و پاداش اطالعات، دانش،

 معنی هب توانمندسازی ارگانیکی، رویکرد در. است گیری تصمیم در تمرکز عدم و اختیار تفویض معادل . توانمندسازی]00[دادند قرار توجه مورد

 توانمندسازی درباره به تحقیق محققان از ری. بسیا]0[باشد می آنها اشتباهات تحمل و کارکنان به اعتماد همچنین و و تغییر رشد پذیری، ریسك

تعهد سازمانی کارکنان پرداخته اند، اما تحقیقات زیادی در  در آن اهمیت و کردن توانمند شیوه و توانمندسازی به عناصرسازنده توجه با کارکنان

 ابعاد (2112درتحقیقی) شده است. شانون آزبورنهای توانمندسازی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان انجام نمورد عوامل تاثیرگذار و مولفه

 رضایت سازمانی، تعهد نظیر پیامدهای سازمانی، با آنها ارتباط چگونگی و اثرگذاری شایستگی، انتخاب، بودن، دار معنی توانمندسازی یعنی

 با و مثبتی دار معنی طور به روانشناختی، توانمندسازی که است داده نشان نتایج اند. داده بررسی قرار مورد را شغل ترك به تمایل و شغلی

 .]01[است شده مرتبط سازمانی تعهد

 تعهد برای ای کار، پیش زمینه محیط توانمندی از ادراك و برداشت آیا که کرده اند ( بررسی2112همکاران ) و لیو تحقیقی دیگری، در

یافته  توسعه نیز سازمانی تعهد یابد،می افزایش کار محیط توانمندی زا که برداشت دهد، زمانیمی داده نشان تحقیق نتایج باشند؟می سازمانی

 .]01[دارد بیشتری ارتباط مستمر به تعهد عاطفی، نسبت تعهد با توانمندسازی می دهد که نشان هایافته همچنین است.

 باشد را مورد بررسی قرارشده می ارساخت مجموعه تجدید یك در را توانمندسازی و سازمانی اعتماد 2112الشینگر و همکاران در سال 

 استفاده مستمر و تعهد عاطفی یعنی تعهد سازمانی، بر سازمانی توانمندی و اعتماد آثار بررسی کار، برای محیط توانمندسازی مدل از آنها دادند.

 تعهد بینیپیش به قادر اما توانمندسازی، دارند، عاطفی بیشتری بر تاثیر تعهد شده، اعتماد توانمند کارکنان که می دهد نشان نتایج کردند.

 .]02[نبوده است مستمر

 موجب به است که روشن توانمندسازی تعاریف همه در قدرت واژه از استفاده است، به زیردستان قدرت و اختیار توانمندسازی، اعطای

 .]01[می شود تقویت اعتماد و همکاری برای قدرت تعادل آن،

http://www.joas.ir/


 39 -33، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

وجود در یك سازمان داللت داردکه از آن طریق، فعالیت ها و رفتار کارکنان به سوی هدفهای دلخواه سوق داده ساختار، به تمام ترتیبات م

 .]2[می شود

 افرادی که خصوصیت شود. اساساً می منجر محیط  شغلی در فرد بخشی اثر به که دانند می رفتارهایی و خصوصیات شامل شایستگی، را

 وظایف می تواند فرد که است درجه ای . همچنین بیانگر]1[شود می افراد خوانده آن شایستگی یابند دست بخشی معیارهای اثر به توانند می

 .]00[دهد انجام و موفقیت مهارت با را شغلی

تفویض اختیار، واگذاری اختیارات تصمیم گیری از سوی مدیران به سطوح پایین تر می باشد. تفویض اختیار اساسا در رابطه با بخشی از 

 .]2[وظایف و اختیارات امکان پذیر می باشد و تمام وظیفه ها قابل تفویض نیست

 .]2[مسئولیت یا چرایی رفتار به عوامل درونی یا بیرونی از مشاهده مردم در طی زمان سرچشمه می گیرد

 تصمیمات افراد در شارکتواسطه م به که است مستمر فرآیند یك و به سازمان کارکنان وفاداری درباره نگرش یك تعهد سازمانی، 

 .]01[رساند می را سازمان رفاه و موفقیت و افراد سازمان به توجه سازمانی،

عملکرد بر مبنای پاداش، در واقع جبران خدمتی است که فرد متحمل شده است. اگر عملکرد برابر با استانداردها باشد پاداش همان حقوق 

 .]1[گیردارد باشد مزایای فوق العاده به فرد تعلق میفرد است. در صورتی که عملکرد بیش از استاند

 

 بيان مسئله تحقيق -2
 ری،دیوانساال و مراتب کاهش سلسله مانند موضوعاتی حول عمدتاً که است شده انجام زیادی تالشهای اخیراً سازمانها، اصالح و بهبود برای

 به روانی و عاطفی وابستگی عنوان به . تعهدسازمانی]1[زمانی استسا رده ترین پایین در گیری تصمیم در مشارکت و فعال گروههای تشکیل

 می مشارکت سازمان در کند،می معین سازمان با را خود هویت است، شدیداً متعهد که فردی آن اساس بر که شود می گرفته نظر در سازمان

شدن  شرکتی سوی به آنان گرایش و دولتی بخش ایهسازمان برد. نوآفرینی می لذت سازمان از عضویتدر و شود می درگیر آن در و کند

به  آنان توانمندی نیاز به و کارمندان نقش که است کرده ایجاد را جنبشی سنتی، ساختارهای در پذیری عدم انعطاف دلیل به وتمرکززدایی

 حرکت است. توانمندسازی قرارگرفته ییدتا مردم مورد و مشتریان به خدمات بهبود و سازمان اندازه کاهش برای تالش هرگونه ثقل مرکز عنوان

 . ]02[است پایین های رده توسط گیری تصمیم و کنترل سلسله مراتب کاهش نظام به مدیران توسط مراتبی سلسله گیری تصمیم نظام از

 انسانی نیروی به تعهد است. توجه شانشغل و سازمان به هاآن تعهد میزان کارکنان، شغلی رفتار در تاثیرگذار ولی پنهان، عوامل از یکی

 نیست سازمان در افراد نگهداشتن صرفاً منابع انسانی از و نگهداری شناخت  دارد؛ زیادی اهمیت خصوصی بخش در چه و دولتی بخش در چه

 هاآن ماندن عامل یول مانندمی سازمان در ها سال که افرادی بسا چه و سازمان است. فرد متقابل و ایجاد همبستگی سازمان با هاآن اتصال بلکه

 پس گذارند. می دوش سازمان بر سنگینی بار کنند پیدا فرصت اگر بلکه دارند نمی بر سازمان دوش از باری تنها نه صورت این اجبار است، در

 کارآمد،  انسانی ینیرو که این به توجه . با]0[ کنیم کار توجه محیط در آنان نیازهای ساختن برطرف به است الزم کارکنان تعهد افزایش برای

باشد و از طرف دیگر تعهد سازمان عامل مهمی می مؤثر انسانی نیروی بر است، تأکید دیگر سازمانهای به نسبت سازمان یك عمده برتری شاخص

سازمان  ابتی پایدار هررق مزیت تنها حالتی روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یك سازمان را فراهم می آورد. بنابراین

 سازی توانمند طریق از این امر که باشد می سازمان موفقیت در آنان تمامی و نقش آن از جمله سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، افراد

شود  می پرداخته انیسازم تعهد و توانمندسازی یعنی انسانی، اصلی عامل ضرورت دو به مطالعه، این در است. لذا کارکنان میسر نمودن متعهد و

، 0های توانمندسازی مؤثرند آیا بر تعهد سازمانی کارمندان تأثیر می گذارند؟ در شکل شماره و این سوال مطرح می شود، عواملی که بر مؤلفه

متغیرهای  شایستگی گردد. متغیرهای ساختار، عملکرد بر مبنای پاداش، تفویض اختیار، مسئولیت ومدل مفهومی تحقیق) محقق ساخته(، ارائه می

دهند. همچنین در معادالت ساختاری، متغیر مکنون و وابسته آشکار مدل سازنده متغیر وابسته) مکنون( توانمند سازی مدیران را تشکیل می

 سازی مدیران بر متغیر مکنون و وابسته تعهد سازمانی کارکنان تاثیر دارد.    توانمند
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 : مدل مفهومی سازنده تحقيق )محقق ساخته(1شکل 

 

 اهداف و فرضيه هاي تحقيق   -3

 اهداف اصلی و فرعی -3-1
باشد. همچنین اهداف فرعی این کنان میهای موثر توانمندسازی مدیران بر تعهدسازمانی کارهدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین مؤلفه

 تحقیق عبارتند از:

 شناخت رابطه بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

 شناخت رابطه بین عملکرد بر مبنای پاداش و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

  و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانشناخت رابطه بین تفویض اختیار 

 شناخت رابطه بین مسئولیت و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

 شناخت رابطه بین شایستگی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 

 

 فرضيه هاي تحقيق  -3-2

  ار و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. : بین ساخت0فرضیه 

 بین عملکرد بر مبنای پاداش و تعهد سازمانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  2فرضیه : 

 سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. : بین تفویض اختیار و تعهدسازمانی کارکنان0فرضیه 

 بین مسئولیت و تعهدسازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   2فرضیه : 

  بطه مثبت و معناداری وجود دارد.: بین شایستگی و تعهدسازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را1فرضیه 

 

 روش تحقيق -4
تاثیرگذار  اجزای متقابل بین توصیف روابط دنبال به آن اجرای مراحل طی در که است پیمایشی -توصیفی تحقیقات نوع از حاضر تحقیق

 ی و از حیث نوع داده ها، اینهدف، کاربرد نظر باشد. ازتوانمندسازی بر تعهدسازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران  می

 مربوط به اطالعات آوری جمع برای تحقیق این باشد. درای میباشد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه همبستگی می  -توصیفی نوع از تحقیق

 از اولیه اطالعات آوری جمع و اولیه ارائه مدل در چنین هم و گردیده استفاده میدانی از روش عمده طور به پرسشنامه سواالت به گویی پاسخ

سواالت تحقیق از  به گویی پاسخ هدف با و آماری جامعه نظراز مورد اطالعات کسب ای بهره برداری شده است. جهت کتابخانه های روش

آوری دپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قلمرو زمانی تحقیق از حیث گر

 و قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه عوامل تاثیرگذار توانمندسازی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان است. 0091داده ها، سال 

تعداد کارکنانی که برای این مطالعه درنظر گرفته  .استسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کلیه کارکنان  تحققیجامعه آماری این 

  حجم  جهت محاسبه بنابراین  است، شده گرفته در نظر محدود  صورت  نظر به مورد جامعه آماری  که آنجا از تحقیق، این رنفر و د 0011شده 

 عملکرد بر مبنای پاداش

 تفویض اختیار

 شایستگی

 مسئولیت

 توانمندسازی 
 مدیران

 تعهد سازمانی
 کارکنان 

 ساختار
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نفر بدست  291که بعد از محاسبات حجم نمونه  گردیده استفاده محدود  با جامعه کوکران نمونه گیری فرمول از تحقیق مورد نیاز برای نمونه

سازمان فرهنگی هنری جهت اطمینان از روایی ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه طراحی شده در اختیار خبرگان  قیقتحدر این آمده است. 

 .گرددمی تشکیل بخش دو از تحقیقاین  در استفاده  مورد پرسشنامهو مطابق نظر آنها پرسشنامه طراحی گردید. شهرداری تهران قرار گرفت 

 پاسخ دیدگاه از تحقیق الگوی های متغیر از یك هر ارزیابی به دوم بخشو  پاسخ دهندگان شخصی هایداده به دستیابی هدف با اول بخش

 استفاده موافقم "کامال=1 تا مخالفم "کامال=0از لیکرت امتیازی پنج مقیاس از ها گویه کلیه ارزیابی برای گرفته است. بررسی قرار مورد دهندگان

 ارائه می گردد. 0قیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن در جدول شماره برای پایایی پرسشنامه تح .شد خواهد
 

 نتایج بررسی وضعيت عناصر پرسشنامه و مقدار آلفاي کرونباخ -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رای بباشد. آلفای کرونباخ  پرسشنامه تحقیق بیانگر پایایی ابزار می لفای کرونباخ آبرای  2/1ضرایب باالی طبق قاعده کلی پذیرفته شده، 

 اعتبار باالی پرسشنامه است. نشانگرباشد، که می 2/1تمامی موارد باالی

 

 مطالعه موردي)سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران( -5

های فرهنگ، است که مدیریت فرهنگسراها، خانه شهرداری تهران های وابسته بهیکی از سازمان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تأسیس شد که زیر نظر هیئت امنایی  0021ها و دیگر مراکز فرهنگی و هنری وابسته به شهرداری را بر عهده دارد. این سازمان در سال کتابخانه

، تعمیق معرفت توسعه فرهنگی. دهدفعالیت خود را انجام می سازمان تبلیغات اسالمی و صدا و سیما ز نهادهای فرهنگی گوناگون مانندمتشکل ا

ها، شادزیستی توأم با روحیه سازنده و کسب مهارتهای زندگی اجتماعی نیازهایی اساسی هستند جویی انساندینی، تقویت زیبائی طلبی و حقیقت

، گارخانهن ،فرهنگخانه  ،فرهنگسرا مراکز فرهنگی، سازمان با در اختیار داشتن تعداد زیادیست. که این سازمان در پاسخ به آنها موجودیت یافته ا

سازمان ایجاد رانی داراست. اینشهروندان ته فرهنگ ، جایگاه ممتازی را در میزان اثرگذاری برتهران گانه شهر 22مناطق سطح  در کتابخانه و

داند، از این رو در تعامل با مخاطبان به برقراری ارتباطات دو سویه و باز ارتباطات متقابل و پاسخگویی به مخاطبین را ضامن بقا و توسعه خود می

ه براین، از طریق توسعه روابط رسمی و نماید. عالوهای مختلف مخاطبین توجه خاصی میو ارائه خدمات به صورت متنوع و متناسب با نیازگروه

 .کندهای خود کسب میهای فرهنگی و نیز مسئوالن فرهنگی کشور تعادل و ثبات الزم را در فعالیتغیر رسمی و فعاالنه با سایر سازمان

نگ عمومی شهر تهران به عنوان یك سازمان عمومی و غیر انتفاعی، با فلسفه وجودی تعالی فره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،

رت قابل ثبا تعداد نیروی انسانی زیاد و اندازه سازمانی بزرگ، با سرمایه های فیزیکی بسیار قابل توجه به لحاظ ارزش مادی و موقعیت مکانی، با ک

اقد اسناد راهبردی هایی است که فتوجه در مراکز توزیع و ارائه خدمات و محصوالت فرهنگی در سطح شهر تهران جزو آن دسته از سازمان

یابی به اهداف کالن و شفاهی سنجیده مشخص و مدون است. در عین حال سازمان مذکور به دنبال آن است تا میزان موفقیت خود را در دست

ق ها، به تطبیهای بهبود و به کارگیری آنو نتایج حاصل از آن را در قالب بازخورد به واحدهای سازمانی خود ارائه دهد، تا ضمن شناسایی فرصت

 عملکرد خود در راستای ماموریت سازمانی و دست یابی به  اهداف کالن نه گانه مندرج در اساسنامه همت گمارد.  

نحوی یابی به سازمان فرهنگی الگو و یکپارچه را بهرود نظام مدیریت عملکرد سازمان پس از استقرار، موجبات دستبنابراین انتظار می

 اسالمی را ممکن سازد. -های سازمان، تحقق آرمانشهر ایرانیها و برنامهمدهای مورد انتظار از اجرای طرحفراهم آورد تا پیا

سازی نظام مدیریت عملکرد، سازمان باید قادر باشد میزان کارایی و اثر بخشی هر یك از واحد های عملیاتی خود، بدیهی است پس از پیاده

های ستادی و پشتیبانی، فرایندهای اصلی کسب و کار را بسنجد و در الت و خدمات فرهنگی، طرحهای کاری شامل محصوطرح ها و برنامه

 های توسعه و بهبود ارائه دهد. صورت نیاز اقدامات اصالحی را در قالب طرح

دهای یابی به پیامستهمچنین سازمان  باید قادر باشد ضمن شناسایی راهبردهای اصلی، میزان اثر بخشی آنها را در قالب سنجش میزان د

 گیری نماید و در صورت لزوم در آنها بازنگری نماید.مورد انتظار خود در سطح جامعه اندازه

 آلفای کرونباخ     میانگین           انحراف معیار متغیرها نوع متغیرها

 2/0                 01                    /.10 ساختار متغیر مستقل

 1/0               2/01                    /.21 پاداش متغیر مستقل

 2/0               0/01                    /.10 شایستگی متغیر مستقل

 2/2                09                      /.10 تفویض اختیار متغیر مستقل

 2/0               2/01                     /.21 یتمسئول متغیر مستقل

 1/2              9/01                     /.11 تعهد سازمان متغیر وابسته
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پارچه یابی به سازمانی الگو و یکبنابراین به طور کلی انتظار از سیستم مدیریت عملکرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای دست

 ت کرد: توان به موارد زیر فهرسرا می

 هاهای سازمان و بازنگری و اصالح استراتژیهای اصلی استراتژیشناسایی حوزه 

 سنجش میزان تحقق ماموریت سازمان 

 های سازمان شامل محصوالت و پیامدهاسنجش عملکرد خروجی 

 سنجش عملکرد اجزاء سازمان شامل ساختار سازمانی، نیروی انسانی و فرایندها 

 

 یافته هاي تحقيق -6
 ارائه می گردد.  2جزیه و تحلیل با توجه به اهداف تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی، به شرح زیر  در جدول شماره شیوه ت

 

 دهندگان پاسخ مشخصات -2 جدول

 

اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده  –آزمون کلموگروف  0 اساسپینرم افزار اسدر ادامه آمار استنباطی این تحقیق و با استفاده از 

 و ها انجام شده و بعد از اطمینان از نرمال بودن داده ها، از طریق آزمون همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود. موارد

 نتایج مهم تحلیل داده ها به شرح زیر است:  
 

 تحقيق هاي اسميرنف متغير - کولموگروف آزمون  -3 جدول
 

 نتیجه آزمون P – value آماره آزمون متغیرها

 است نرمال ها داده 12/1 08110 تعهد سازمانی

 است نرمال ها داده 11/1 0820 مسئولیت

 است نرمال ها داده 12/1 08111 تفویض اختیار

 است نرمال ها داده 22/1 08291 شایستگی

 است نرمال ها داده 12/1 08019 پاداش

 است نرمال ها داده 21/1 08022 ساختار

  

 جدول یافته های به باتوجه لذا، است. نرمال متغیرها توزیع باشد،1/1 از باالتر آزمون سطح معناداری اسمیرنف اگر -کولموگروف آزمون در

 معنی مثبت متغیرها همبستگی بین درصد 99 اطمینان با که است آن رنمایانگ فوق می باشد. اطالعات نرمال توزیع کلیه متغیرهای نظر، مورد

 دارد. وجود دار

    

 

     

                                                           
1  SPSS: Statistical package for social science 

 جنسیت

 (% 0/21نفر ) 01 مونث (% 9/20نفر)  11 مذکر

 سطح تحصیالت پاسخ دهندگان

 % 1/29 و دکتریفوق لیسانس  % 1/12 لیسانس % 2/01 فوق دیپلم

 سن پاسخ دهندگان

 % 02 سال 21باالتر از  % 21 سال 21تا  21 % 2/02 سال 09تا  02 % 2/1 سال 00تا  21

 سابقه کاری

 % 2/21 سال به باال 21 % 2/02 سال 21تا  01 % 2/21 سال 01تا  00 %1/21 سال 01تا  1
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 نتایج آزمون همبستگی پيرسون ميان  متغيرهاي تحقيق  -4جدول 
 

 Pearson Correlatio  Sig                            n روابط بین متغیرها

 291                  111/1 1/ 122 ساختارسازمان و تعهد سازمانی

 291                  111/1 /.102 عملکرد بر مبنای پاداش و تعهد سازمانی

 291                  111/1 /.291 تفویض اختیار و تعهد سازمانی

 291                  111/1 /.291 و تعهد سازمانی مسئولیت

 291                  111/1 /.192 و تعهد سازمانی شایستگی

 

: بین ساختار و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به 0فرضیه 

ابسته م و/. نشان از همبستگی باال بین این دو متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیر مذکور با ه12، ضریب همبستگی 2نتایج جدول شماره 

 شود. ای که افزایش متغیر ساختار سازمان منجر به افزایش تعهد سازمانی و بلعکس میبوده به گونه

: بین عملکرد بر مبنای پاداش و تعهد سازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود 2فرضیه  

/. نشان از همبستگی باال بین این دو متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیر 10ضریب همبستگی ، 2دارد. با توجه به نتایج جدول شماره 

 یابد.مذکور با هم وابسته بوده به این صورت که با افزایش میزان پاداش تعهد سازمانی نیز بهبود می

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج  : بین تفویض اختیار و تعهد سازمانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران0فرضیه

/. نشان از همبستگی قوی بین این دو متغیردارد. بنابراین می توان گفت دو متغیرمذکور با هم وابسته بوده 29، ضریب همبستگی 2جدول شماره 

 و افزایش یکی منجر به کاهش دیگری و کاهش یکی منجر به افزایش دیگری خواهد شد.

: بین مسئولیت و تعهد سازمانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج 2هفرضی

/. نشان از همبستگی متوسط بین این دو متغیردارد؛ بنابراین می توان گفت دو متغیرمذکور با هم وابسته 29، ضریب همبستگی 2جدول شماره 

 یابد.  ه با افزایش اختیارات تعهد سازمانی نیز بهبود میبوده به این صورت ک

: بین مسئولیت و تعهدسازمانی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج جدول 1فرضیه

ی که با افت دو متغیرمذکور با هم وابسته بوده به گونه/. نشان از همبستگی قوی بین این دو متغیردارد؛ بنابراین می توان گ19، ضریب 2شماره 

 یابد. افزایش میزان شایستگی کارمندان، تعهد سازمانی آنها نیز افزایش می

 

 رگرسيون آزمونهاي تحليل و بررسی -7
 و رزیابیا بستهوا بر متغیرهای را مستقل متغیرهای مجزای و مشترك تاثیرهای که است تحلیلی های روش بهترین از رگرسیونی تحلیل

 گانه چند نرگرسیو گردیده است. استفاده وابسته بینی متغیر پیش و تبیین در گانه چند رگرسیون روش از تحقیق حاضر در کند. می سنجش

 1ه ارمورد بهره برداری قرار گرفته است. خالصه نتایج در جدول شم گامبهروش گام تحقیق حاضر، در که گیرد می انجام مختلفی های روش به

 آمده است.
 

 رگرسيون مدل خالصه -5جدول
 

 خطای استاندارد پیش بینی شده تعدیل شده 2R 2R (Rضریب همبستگی ) مدل

 281 12/1 21/1 19/1 معنی دار بودن و مؤثری

 

 درصد 21ه ک معنا این به می باشد،  2/1 حاضر رگرسیون مدل تعیین ضریب داده می شود، مقدار نشان 1 شماره جدول که طور همان

 تبیین تعهد سازمانی یعنی وابسته متغیر را شایستگی( و مسولیت اختیار، تفویض پاداش، مستقل )ساختار،عملکرد بر مبنای متغیرهای تغییرات

 ، آزمون تحلیل واریانس برای ارزیابی خطی بودن رابطه آمده است.1می کند. همچنین در جدول شماره 
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 رابطه بودن خطی ارزیابی براي 2نس واریا تحليل آزمون -6 جدول
 

 مدل
منبع 

 تغییرات

 مجموع مجذورات

SS)        ) 
 آزادی درجه

df 

 میانگین مجذورات

MS)       ) 
آماره  مقدار

F 
 سطح معناداری

معنی دار بودن 

 و مؤثری

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

222/0111 

111/111 

111/2201 

1 

012 

019 

111/001 

01/1 
00/11 111/1 

 

حداقل  باشد. یعنیمی معنادار آزمون مورد رگرسیونی مدل که بیان کرد که توانمی ،تحلیل واریانس آزمون معناداری سطح هب توجه با

 مستقل های متغیر  شده استاندارد غیر و ، ضرایب استاندارد2در جدول شماره  دارد. معناداری رابطه وابسته متغیر با مستقل متغیرهای از یکی

 گردد.معنادار ارائه می
 

 معنادار  مستقل  هاي متغير  شده استاندارد غير و استاندارد ضرایب  -7جدول 
 

Sig t 
 ضریب استاندارد شده

(Beta) 

 ضرایب استاندارد نشده

 B                         خطای معیار
 مدل

 ثابت مقدار  021/1                        0/ 019  211/1 291/1

112/1 

111/1 

111/1 

111/1 

101/1 

22/2 

0 

0/2 

1/2 

2 

00/1 

0/1 

21/1 

00/0 

01/1 

11 /1                         02/1 

02/1                          02/1 

20/1                            11/1 

02/1                           01/1 

19/1                           01/1 

 ساختار

 پاداش

 گیشایست

 تفویض اختیار

 مسئولیت

 

معناداری  سطح به توجه با نتیجه گرفت که توان باشد، بنابراین می می نظری آزمون نمودن مدل رگرسیون کار اولین اینکه با توجه با

 برازندگی نمیزا ،1است. همچنین با توجه به جدول شماره  شده و مدل برازنده تأیید تحقیق نظری مدل ،2متغیرهای مستقل درجدول شماره 

 را متغیرهای مستقل یعنی، ساختار، متغیر وابسته یعنی تعهد سازمانی تغییرات از درصد 21 معنا است که این درصد می باشد و به 21مدل

 کنند. می تبیین شایستگی و مسولیت اختیار، تفویض عملکرد بر مبنای پاداش،
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 نتيجه گيري 
ور تلقی می شوند و به جای تاکید برمنابع فیزیکی زیرزمینی و طبیعی، بر توانمندی انسان در الگوی جدید سازماندهی، سازمانها دانش مح

الیان رسند که آنچه را طی سمانند بیشتر به این نتیجه میتری در سازمان مییا افراد سازمان تاکید دارند. به هر میزان که کارکنان مدت طوالنی

ی دهند. هدف اصلی و تاکید این مقاله بررسی تأثیر عوامل  موثر توانمند سازی مدیران بر تعهد گذاری کرده اند را از دست ممتمادی سرمایه

دهد که همه عوامل موثر ها نشان میسازمانی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است. محاسبات آماری مربوط به فرضیه

، تفویض اختیار، مسئولیت و شایستگی( همگی رابطه مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی توانمند سازی)ساختارسازمان، عملکرد بر مبنای پاداش

 کارمندان دارند. 

نتیجه این تحقیق حاکی از باال بودن ارتباط و همبستگی بین مولفه های موثر توانمند سازی بر تعهد سازمانی کارکنان است و از بین همه 

درصد، عملکرد بر مبنای  12صد از همبستگی قوی تری برخوردار می باشد و به ترتیب ساختار با در 19عوامل تفویض اختیار و شایستگی با 

 درصد از همبستگی متوسطی برخوردار می باشند.       29درصد همبستگی نزدیك به باال و مسئولیت  10پاداش با 

 و پیشنهاد می شود ابتکارات مدیریتی در قالب چهار مورد بیان شود: 

  سازی از طریق مشارکت: تفویض اختیار تصمیم گیری به کارکنان این در حالی است که در سازمان سنتی این موضوع، در توانمند

 قلمرو اختیارات مدیر است 

  توانمندسازی از طریق درگیر ساختن افراد: وقتی که مدیریت عالقمند است تا از تجربیات، ایده ها و پیشنهادات کارکنان استفاده

 نماید. 

 سازمان و بهبود رضایت شغلی آنها  انمند سازی از طریق ایجاد تعهد: با ایجاد تعهد بیشتر در کارکنان نسبت به اهدافتو 

 توانمند سازی از طریق مسطح سازی ساختاری: کاهش تعداد الیه ها و سطوح مدیریت در ساختار سازمانی 
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