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 چکيده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمند سازی روان شناختی با عملکرد فروش کارکنان

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر تهران بود.تحقیق حاضر از نوع توصیفی شرکتبخش فروش 

مشمول قانون تأمین اجتماعی بخش فروش کلیه کارکنان  شاملجامعه آماری پیمایشی بوده و 

 های بازرگانی خصوصیشرکتبودند. از بین  های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر تهرانشرکت

نفر از کارکنان بخش فروش به عنوان نمونه  022بصورت تصادفی ساده ،  دام و طیور شهر تهران،

این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطالعات مورد نظر، از دو پژوهش  انتخاب شدند. در 

پرسشنامه، یکی در زمینه عملکرد فروش، از پرسشنامه محقق ساخته و دیگری در زمینه 

( 5991ی اسپریتز )توانمندسازی روانشناختتوانمندسازی روان شناختی، از پرسشنامه استاندارد 

داد بین توانمند سازی روان شناختی با عملکرد فروش استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان 

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر تهران و نیز بین ابعاد احساس شرکتکارکنان بخش فروش 

شایستگی ، استقالل، مؤثر بودن و معنادار بودن توانمند سازی روان شناختی کارکنان با عملکرد 

ی خصوصی دام و طیور شهر تهران ارتباط مثبت و های بازرگانشرکتبخش فروش   فروش کارکنان

 معناداری وجود داشت.

توانمند سازی روانشناختی، عملکرد فروش، احساس شایستگی،  :يديکل واژگان 

 .استقالل، مؤثر بودن، معناداری

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
9 

ر  
بها

  /
79

91
 

ص 
 /

74
1

 - 
79

1
 

 2 ، مهدي ایران نژاد پاریزي 1 مهتا آجيل چی

 .کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و نحقیقات تهران، ایران 5
استاد و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و  0

 .تهران، ایران تحقیقات

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهتا آجيل چی 

  رابطه بين توانمند سازي روان شناختی با عملکرد فروش کارکنان

 هاي بازرگانی خصوصی دام و طيور شهر تهرانشرکتبخش فروش 
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 مقدمه
های بالقوه منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت ها، عدم استفاده کافی از منابعهای مدیران عصر حاضر در سازمانترین چالشیکی از مهم

با  .دهای بالقوه آنان را به کار گیرنو مدیران قادر نیستند ظرفیت شودهای کارکنان استفاده بهینه نمیها از تواناییانسانی است. در اغلب سازمان

 شودرداری نمیبها به طور مطلوب بهرهاینکه افراد توان بروز خالقیت، ابتکار و فعالیت بیشتری دارند، اما در محیط سازمانی به دالیلی از این قابلیت

]5[. 

و همچنین  عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان به منابع انسانی، 5ازیستوانمند

 0. به بیان کیم، بیر و پروت]0[ های افراد استها و شایستگیهایی برای شکوفایی استعدادها، تواناییفراهم کردن بسترها و به وجود آوردن فرصت

به دانش هر  توانمند سازی افراد هم از لحظ فردی و هم از لحاظ خروجیهای سازمانی سودمندی های بالقوه ای دارد، بر این اساس دست یافتن

 . ]3[چه بیشتر درخصوص توانمند سازی بسیار مفید است

توانمندشدن یعنی متمایل شدن به تجربه خودکنترلی، به خود اهمیت دادن و احساس داشتن آزادی؛ توانمندسازی موجب کاهش بیماری، 

 .]4[ کاهش غیبت، کاهش نقل و انتقال و کاهش فشار عصبی می شود

گردد و سهیم موجب اثربخشی سازمان و مدیریت میمعتقد است که این امر توجه به توانمندسازی کارکنان  در جهت ضرورت 3فلمتکا 

دهد و همچنین تجربیات تشکیل گروه در سازمان داللت بر این دارد که راهبردهای نمودن آنها در قدرت اثربخشی سازمان را افزایش می

 .]1[ بقاء گروه داردتوانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و 

 به توانمندسازی فراوانی نیاز مشتری با رابطه نهایی مدیران عنوان به خود نقش ایفای برای بر این اساس، پر واضح است که فروشندگان

 مشتریان گوناگوننیازهای  برای ای بهینه و سریع های حل راه بتوانند که است دلیل این به فروشندگان توانمندسازی برای . اهمیت]7، 6[دارند

 انگیزه، با فروشندگان رو، این . از]6[کنند  جلب را ناراضی ضایت مشتری ر بتوانند و باشند مراتبی سلسله تأیید منتظر اینکه بدون کنند، ارائه

 مدیران مهم وظیفة فروشندگان، درمیان توانمندی احساس تقویت و روند می شمار به شرکت موفقیت برای کلیدی عاملی توانمند شایسته و

 خود مشتریان با دوجانبه منافع با همراه و پایدار روابطی کنند می تالش پویای امروزین و رقابتی بسیار محیط در که رود می شمار به فروش

 .]8[کنند  برقرار

در تعریفی جامع توانمندسازی را شامل هفت بعد اساسی شامل: اختیار، تصمیم گیری، اطالعات، استقالل،   4بیرنز، چویی، فگان و میلر ،پیتر

ریشه در نیازهای انگیزشی افراد دارد و به عقیده روانشناختی وانمندسازی ت .]9[ خالقیت و نوآوری، دانش و مهارت و مسئولیت قلمداد کرده اند

ا که فرد میتواند وظایف شغلی راست ای درجه، شایستگی .است ، موثر بودن و معنادار بودناستقاللایستگی، بعد اصلی ش چهاردارای  1اسپریتزر

داشتن احساس حق انتخاب به معنی آزادی عمل در تعیین فعالیتهای الزم برای انجام وظایف استقالل، با مهارت و به طور موفقت آمیز انجام دهد.

 فرصتی است که افراد احساس ،معنادار بودن، و د میتواند بر نتایج راهبردی، اداری و عملیاتی شغل اثر بگذاردای که فردرجه، موثر بودن شغلی.

 . ]52[ کنند کنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال می

 فروش کارکنان شناختی روان توان توانمندسازی ( می5991یتر،  شناختی )اسپر روان توانمندسازی زمینة در شده مرور ادبیات اساس بر

 خودسامانی(، می از ای )نمونه دارد زیادی پذیری انعطاف شناختی، روان توانمندی برخوردار از فروشندة :گرفت نظر در بعد پنج شامل نیز را

 شود مشتری رضایت ارتقای شایستگی(، موجب احساس از ای )نمونه کند برآورده خوبی به فروش فرایند طی را مشتریان نیازهای متفاوت تواند

 نیت حسن و کمک روی بودن( و تأثیرگذار احساس از ای )نمونه شود شرکت افزایش فروش موجب (، شغل بودن معنادار احساس از ای )نمونه

 می فروشندگان و ابتکار پذیری ف انعطا ارتقای موجب عوامل این مجموع، در. ]52[اعتماد(  احساس از ای )نمونه کند خود حساب همکاران

 نیازهای ارضای برای بهینه راهکارهایی خواهند می که روند می شمار به مداری فروشندگان مشتری برای کلیدی هایی ویژگی و ]55[شوند 

 . ]50[کنند  اجرا و ارائه مشتریان با پایدار روابط و حفظ مشتریان

باارزش سازمانی و لزوم کسب توانمندیهای الزم برای بهتر با توجه به اهمیت روزافزون نیروی انسانی در سازمان به عنوان یک سرمایه 

نو  انجام دادن شیوه های عملکرد در سازمان، الزم است که در جهت بروز استعدادهای بالقوه خود در سازمان شرایطی را فراهم کرد تا شیوه های

ه تداوم فعالیت سازمانها در گرو ایجاد مزیت رقابتی نسبی قرار گرفت و بدیع بیافرینند و روشهای کاراتر و با بهره وری بیشتر ایجاد کنند. پایداری و

ید لاست؛ برای دستیابی به به این مزیت نسبی بایستی در مقایسه با رقبا بتوان محصوالت و خدمات با کیفیت تر را با قیمت های قابل رقابت تو

 .]53[ و ارائه نمود تا از این رهگذر رضایت مندی مشتریان حاصل شود.

                                                           
1 Empowerment 
2 Kim, Beehr, & Prewett 
3 Metcalfe 
4 .Petter, Byrnes, Choi, Fegan, & Miller 
5 Spreitzer 
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در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی، افزایش دانش، توان و مهارت خویش نیاز به آگاهی از موقعیت 

ایش هشود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد رفتارش مطلع شود و تمهیدات الزم را برای اثربخشی بیشتر تالشخود دارد. این آگاهی موجب می

ها نیز نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا براساس آن وضعیت نیروی انسانی را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ازمانبکار برد. س

 .]54[های خود تحوالت مثبت ایجاد نمایند تولیدات و ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت

کند. اگر این ابزار به خوبی طراحی گردد و رکنان را در تأمین این نیازها کمک میها و کابررسی عملکرد کارکنان ابزاری است که سازمان

کارکنان  و بعضاً اصالح ، تشویق خالقیتافزایی، توانمندسازیبه نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرد وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش، دانش

اند. مدیریت عملکرد نیز یک اقدام اساسی برای اد بعد از تالشی که انجام دادهخواهد بود. عملکرد عبارت است از میزان موفقیت کاری افر

گذاری، طراحی عملکرد، مرور، عالوه بر ارزیابی، هدف. های توسعه انسانی سازمان و ارزیابی عملکرد کارکنان استریزی و اجرای برنامهبرنامه

آیند. در عین حال ارزیابی عملکرد بطور مستقیم با یف این مدیریت به شمار میبررسی و تحلیل عملکردها و اصالح و بهبود رفتارها جز وظا

 .]51[ های مدیریت راهبردی در ارتباط استهدف

 عموضو صخصودر  هشد منجاا یاـهشهوژـپ بـغلا می دهد ناـنش هدـش  سیربر عموضو مینةدر ز دموجو تجربی پیشینة سیربر

رضایت شغلی  ]56، 4[مانند تعهد سازمانی نسانیا منابع مدیریت اـب رتبطـم توعاـموض رـیگد مینةز درو ابعاد آن  شناختیروان  زینمندسااتو

 کمتر وشفرو  یابیزاربا با مرتبط تموضوعا برآن  تأثیربه و  ستا دهبو ]00[خدمات عمومی ]05، 02[خلق دانش و خالقیت  ]59، 58، 57[

غذایی  مواد صنعت در را فروش نیروی عملکرد بر مؤثر روستا که عوامل و که از میان آنها می توان به پژوهش عزیزی  ]03[ ستا هشد هـتوج

 فروش عملکرد با جورقابتی و مستقیم فروش رابطة عملکرد با ، داشتن استقالل و خودکارآمدی شایستگی، به نیاز اند دریافته و کرده بررسی

 در را فروش عملکرد بر بازاریابی و فروش استراتژی پورحسینی که تأثیر و زهره دهدشتی . همچنین مطالعه]04[دارد اشاره کرد  منفی رابطة

 فروش با عملکرد معناداری و مثبت رابطة بازاریابی و فروش استراتژی دریافتند و کردند بررسی تهران را بازار بورس عضو غذایی صنایع شرکتهای

 6ماجور و دیویس . فلچر،]01[گذارند  می رابطه این بر کنندة زیادی تعدیل تأثیرات فناورانه تحوالت و رقابت شدت آفرین، تحول یرهبر و دارند

. همینطور مطالعه عسگری و ]06[است  مثبت و منفی به ترتیب فروش عمکلرد با شایستگی و احساس رقابتی جو بین ارتباط دریافتند نیز

توانمدسازی روانشناختی و ابعاد آن یعن شاستگی، خودمختاری، موثر بودن و معنی دار بودن با عملکرد فروش رابطه مثبت  نیگوکار که دریافتند

و پژوهش کیم و همکاران که در یک متاآنالیز نشان دادند توانمند سازی راهبران با انگیزش، نگرش و عملکرد راهبران و کارکنان رابطه  ]03[دارند

 ]07[که به رابطه مثبت بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد دست یافتند  7و پژوهش لی، وی، رن و دی ]3[مثبت دارد 

با هر مأموریتی )انتفاعی و  ، دولتی، خصوصیتولیدی، خدماتی و شرکتهای اعم از بازرگانی،ها سازمانادارات، تمامی پر واضح است که 

ه جمله شرکتهای بازرگانی بخش خصوصی، کاز  ،باشندبه صورت مستمر می شانن و بررسی عملکرد کارکنا توانمندسازیغیرانتفاعی( ناگزیر از 

این حوزه توانسته است سهم در اختیار این بخش قرار گرفته و های مادی و معنوی کشور ای از سرمایهبه تدریج بخش عمده طی سالهای گذشته،

به  صوصیخ شرکتهای بازرگانیها را داشته باشد. نقش صص به ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهای در ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروهای متخعمده

توسعه و گسترش دانش فنی و مدیریتی و توانمندسازی کارکنان ، جامعه انکارناپذیر است. بر همین اساس حمایتنیروی فعال اقتصادی در عنوان 

 وزهحنظام توانمندسازی مستمر نیروی انسانی در این  الزم است تا، . بدین منظورباشدمیبسیار مهم و حیاتی کشور  اقتصادی و مدیران این بخش

 امری که علی رغم اهمیت آن، متاسفانه تا کنون مغفول مانده است.  استقرار یابد و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان آن ارزیابی گردد.

بیشتر در ادارات دولتی، آموزش و پرورش و دانشگاهها مورد بررسی قرار گرفته مسئله ای که در اینجا وجود دارد این است، این موضوع که 

است تا چه حد می تواند در مورد کارکنان بخش فروش شرکت های بازرگانی خصوصی صدق کند؟ ضمن این که، به دلیل ساختار سنتی سازمان 

روان شناختی، تبیین رابطه توانمند سازی روانشناختی با عملکرد های بخش دام و طیور و عدم اعتقاد در خصوص به کارگیری تکنیک های نوین 

بازرگانی فعال در حوزه دام و طیور انجام نشده است. در این تحقیق سعی شده با تلفیق روش های  خصوصی در کارکنان بخش فروش شرکتهای

توانمند سازی روانشناختی با عملکرد در کارکنان بخش مدیریت سنتی و دیدگاه نوین روان شناختی برای اولین بار نتایج ملموسی از ارتباط 

این مسئله پرداخته شد که به بررسی حاضر تحقیق بازرگانی فعال در حوزه دام و طیور ارائه گردد. بنابراین، در  خصوصی فروش شرکتهای

در چه وضعیتی قرار  ه خوراک دام و طیوربازرگانی خصوصی شهر تهران فعال در زمینهای عملکرد کارکنان شرکتروانشناختی و  توانمندسازی

عاد ابدارد و چه رابطه ای بین آنها برقرار است. بر این اساس سوال پژوهش از این قرار است که،  چه رابطه ای بین توانمندسازی روانشناختی و 

 آن با عملکرد فروش کارکنان بخش فروش شرکت های بازرگانی خصوصی دام و طیور تهران وجود دارد؟

 
 

                                                           
6 Fletcher, Major, & Davis 
7 Li, Wei, Ren, & Di 
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 روش 

 روش پژوهش
شناختی و توصیف های جمعیتآوری اطالعات مربوط به ویژگیکه به جمع جاروش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است و از آن

 پردازد، از نوع پیمایشی محسوب می گردد.وضعیت موجود می

 

 ه و روش نمونه گيرينجامعه آماري، حجم نمو

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی بخش فروش شرکتجامعه آماری این تحقیق را کلیه 

 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.  022دهند که از بین آنها تهران تشکیل می
 

 روش جمع آوري داده ها
 محقق ساختهرد توانمندسازی شناختی و پرسشنامه استاندادر این پژوهش به منظور گردآوری داده ها و اطالعات مورد نظر از پرسشنامه 

 استفاده شد. برای ارزیابی عملکرد فروش

 

 ابزار پژوهش 

  یتوانمندسازي روانشناختپرسشنامه  استاندارد 
با توجه به الگوی آنها به اندازه گیری ابعاد  ]52[مطرح شد و اسپریتزر  8توماس و ولتهووسمفهوم توانمند سازی اولین بار توسط  

بر  لتوانمندسازی روانشناختی، یعنی شایستگی ، استقالل ، مؤثر بودن و معنی دار بودن پرداخت و آنها را اعتباریابی کرد. این پرسشنامه مشتم

زیر مقیاس احساس  4موافق( پاسخ داده شده و کامال نا  = 1کامال موافق تا   = 5گویه است که بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت )از  50

 ( را در بر می گیرند52، 55، 50( و معنادار بودن )سواالت 7، 8، 9(، موثر بودن )سواالت 4، 1، 6(، استقالل )سواالت 5، 0، 3شایستگی )سواالت 

ن آ قضاوتیته و در تحقیقات فراوانی روایی هنجاریابی شده و توسط محققان بسیاری به کار رف( 5384این ابزار در ایران توسط عبدالهی )

، 85/2تا  79/2( ضریب پایایی این پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ  برای بعد شایستگی بین 0228) 9واکاراکیات. ]09[گزارش شده است 

گزارش کرده  92/2پایایی کلی پرسشنامه را  ، و 81/2تا  73/2، برای بعد معنی دار بودن بین 88/2ثر بودن ؤ، برای بعد م80/2 استقاللبرای بعد 

به  88/2و برای نمره کلی  79/2، 84/2، 81/2، 82/2. میرکمالی و همکاران نیز آلفای کرونباخ را برای هر یک از ابعاد فوق به ترتیب ]32[ است

 .]58[ دست آوردند

یستگی، استقالل، مؤثر بودن و معنادار بودن در این پژوهش و برای ابعاد شا 86/2در پژوهش حاضر، ضریب پایایی برای برای کل پرسشنامه 

 بدست آمد که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه در تحقیق حاضر دارد.  803/2و  933/2، 880/2، 879/2به ترتیب 

  

 پرسشنامه محقق ساخته  عملکرد در کارکنان  بخش فروش 

سئوال است  مربوط به متغیرهای  1سئوال استکه در دو بخش طراحی شده است. بخش اول شامل  03پرسشنامه محقق ساخته شامل 

دموگرافیک نمونه های پژوهش می باشد و شامل مواردی همچون جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تحصیالت  و سابقه کار در شغل فعلی نمونه 

، 0، مخالفم =3، نظری ندارم =4، موافقم =1سئوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت )کامالً موافقم= 58های پژوهش است.  بخش دوم شامل 

خواهد بود . نمره باالتر در این پرسشنامه  92و بیشترین نمره  58(  طراحی شده است. کمترین نمره در بخش عملکرد فروش 5کامالً مخالفم =

 . نشان دهنده عملکرد بهتر فروش کارکنان است

به منظور بررسی روایی  پرسشنامه از روایی صوری ومحتوایی  استفاده می شود. بدین ترتیب، پس از طراحی پرسشنامه، تک تک پرسشها 

ب و مبهم های نامناسها با متغیر مورد سنجش ارزیابی شود. پس از بررسی های انجام گرفته گویهتوسط اساتید بررسی می شود تا مناسبت گویه

نفر از نمونه های پژوهش به  صورت تصادفی  32جرح و تعدیل می شود. برای تعیین پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر؛ ابتدا  حذف و یا

 انتخاب و  سپس پرسشنامه اولیه را تکمیل می کنند. سنجش پایایی یا همان تکرار پذیری گویه های پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 

 بدست آمد که نشان از پایایی باالی پرسشنامه تحقیق دارد. 915/2پایایی پرسشنامه محقق ساخته در این پژوهش انجام شد. ضریب 

 

                                                           
8 Thomas &Velthouse 
99 .Vacharakiat 
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 ها روش تجزیه و تحليل داده
های توصیفی )جداول فراوانی و درصد( و هب کارگیری آماره 59ورژن  SPSSافزار ها در این پژوهش با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده

 فاده شد.تسا

 

  یافته ها
جداول مربوط به آمار  پس از آنو متغیر های پژوهش  فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی، سپس آمار توصیفی در این بخش ابتدا

 استنباطی ارائه می گردند.

 

 فراوانی و درصد متغيرهاي جمعيت شناختی -1جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی متغیر

 جنس

 1/63 1/63 1/63 507 مرد

 522 1/36 1/36 73 زن

  522 522 022 مجموع

 سن

 56.1 1156 1156 33 سال 02-32

 74 1117 1117 551 سال 32-42

 88 54 54 08 سال 42-12

 94 6 6 50 سال 12-62

 522 6 6 50 62بیشتر از 

  522 522 022 مجموع

 تأهل

 1/45 1/45 1/45 83 مجرد

 522 1/18 1/18 557 متأهل

  522 522 022 مجموع

 تحصیالت

 7 7 7 54 دیپلم

 1104 1/57 1/57 31 فوق دیپلم

 70 1/47 1/47 91 لیسانس

 93 05 05 40 فوق لیسانس

 522 7 7 54 دکتری

  522 522 022 مجموع

 

 سابقه کار

 1/33 1/33 1/33 67 سال 1زیر 

 70 1/38 1/38 77 سال 52-1

 82 8 8 56 سال 51-52

 522 02 02 42 سال 02-51

  522 522 022 مجموع 

 

-32درصد پاسخگویان را افراد ) 1/17درصد آنان زن هستند.  1/36درصد پاسخگویان مرد و  1/63خص می شود، شم 5با توجه به جدول 

درصد  6سال،  12تا  42های پژوهش در فاصله سنی درصد از نمونه  54سال( تشکیل داده اند.  32-02درصد آنان را افراد ) 1/56سال( و  42

درصد آنان را افراد  1/18درصد پاسخگویان را افراد مجرد و  1/45سال دارند.  62درصد نیز بیش از  6سال  قرار دارند و  62تا  12در فاصله سنی 

درصد را افراد فوق  دیپلم  1/57د دارای فوق لیسانس و درصد را افرا 05 درصد نمونه های پژوهش را افراد لیسانس، 1/47متأهل تشکیل داده اند. 

سال( سابقه کار  1درصد  )زیر  1/33سال( سابقه کاردر شغل فعلی شان دارند و 1-52درصد پاسخگویان ) 1/38تشکیل می دهند. و در نهایت، 

 در شغل فعلی شان دارند.
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 ن کولموگروف اسميرنوفبررسی نرمال بودن توزیع متغيرها با بهره گيري از آزمو -2جدول
 

 معنی دار بودن تاثیرگذاری خودمختاری احساس شایستگی عملکرد فروش شاخص آماری

 805/55 891/9 200/55 280/54 592/72 میانگین

 089/0 051/3 618/0 420/5 122/55 انحراف استاندارد

 575/0 818/0 655/0 121/0 425/0 آماره کولموگروف

 2221/2 2221/2 2221/2 2221/2 2221/2 سطح معنی داری

 

است. به این ترتیب هیچ کدام  >21/2Pمشاهده می کنیم، سطح معنی داری توزیع متغیرهای تحت بررسی کمتر از  0با توجه به جدول 

 بنابراین باید از آزمونهای ناپارامتریک برای بررسی سوال پژوهش استفاده شود.  از متغیرها دارای  توزیع نرمال نیست.

بر این اساس، برای بررسی ارتباط بین ابعاد توانمند سازی روان شناختی یعنی احساس شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری و معنی 

 ارائه شده اند. 3داربودن با عملکرد فروش از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج در جدول 

 

 

نشان می دهد که تمام ابعاد توانمندسازی روان شناختی کارکنان بخش فروش شرکتهای بازرگانی خصوصی یعنی احساس  3جدول 

دارند بدین معنی که با  >21/2Pدار بودنبا عملکرد فروش آنها رابطه مثبت و معنی دار در سطح .  شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری و معنی

 افزایش هر یک از ابعاد توانمند سازی روانشناختی کارکنان بخش فروش شرکتهای بازرگانی خصوصی ، عملکرد  آنان افزایش می یابد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بين ابعاد توانمدسازي روانشناختی بخش فروش با عملکردآزمون همبستگی اسپيرمن براي بررسی ارتباط  -3جدول 

 عملکرد ابعاد توانمندسازی شناختی                                                          شاخص آماری

 احساس شایستگی به عنوان یکی از ابعاد توانمند سازی روانشناختی کارکنان بخش فروش
 457/2 ضریب توافقی

 2221/2 معنی داریسطح 

 خودمختاری به عنوان یکی از ابعاد توانمند سازی روانشناختی کارکنان بخش فروش
 240/2 ضریب توافقی

 244/2 سطح معنی داری

 تاثیرگذاری به عنوان یکی از ابعاد توانمند سازی روانشناختی کارکنان بخش فروش
 540/2 ضریب توافقی

 241/2 سطح معنی داری

 بودن به عنوان یکی از ابعاد توانمند سازی روانشناختی کارکنان بخش فروشمعنیدار 
 102/2 ضریب توافقی

 2221/2 سطح معنی داری
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  بحث و نتيجه گيري
صوصی های بازرگانی خشرکتبخش فروش  کارکنان در ملکرد ی با عتوانمندسازی روانشناختابعاد  حاضر بررسی ارتباط بینهدف از پژوهش 

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر تهران مورد مطالعه رکتنفر از کارکنان بخش فروش ش 022دام و طیور شهر تهران بود. در این پژوهش 

 قرار گرفتند.

درصد  1/56سال( و  42-32درصد نمونه های پژوهش را افراد ) 1/17درصد آنان زن بودند.  1/36ه های پژوهش مرد و درصد نمون 1/63 

 12درصد در فاصله سنی  6سال،  12تا  42درصد از نمونه های پژوهش در فاصله سنی  54سال( تشکیل داده بودند ونیز 32-02آنان را افراد )

درصد آنان را افراد متأهل  1/18درصد نمونه های پژوهش را افراد مجرد و 1/45سال داشتند.  62د نیز بیش از درص 6سال  قرار داشتند و  62تا 

درصد را افراد فوق  دیپلم  1/57درصد را افراد دارای فوق لیسانس و  05درصد نمونه های پژوهش را افراد لیسانس ،  1/47تشکیل داده بودند.. 

سال( سابقه کار در  1درصد  )زیر  1/33سال( سابقه کاردر شغل فعلی شان داشتند و  1-52ونه های پژوهش )درصد نم 1/38تشکیل می دادند. 

 شغل فعلی شان داشتند.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین هر چهار بعد توانمندسازی شناختی یعنی احساس شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری و معنی دار 

د ، یعنی با افزایش هر یک از ابعاد توانمنوجود داردمثبت معنیدار رابطه تهای بازرگانی خصوصی با عملکرد آنها بودن کارکنان بخش فروش  شرک

 سازی روانشناختی کارکنان بخش فروش شرکتهای بازرگانی خصوصی، عملکرد آنان  افزایش می یابد.  

که به بررسی رابطه بین توانمندسازی شناختی با عملکرد فروش کارکنان بخش فروش  ]03[این یافته ها با پژوهش عسگری و نیکوکار 

شرکت به پخش پرداختند و رابطه مثبت بین تمام ابعاد تواتمند سازی شناختی  با عملکرد فروش به دست آوردند و همینطور پژوهش کیم و 

ن با انگیزش، نگرش و عملکرد راهبران و کارکنان رابطه مثبت دارد و پژوهش که در یک متاآنالیز نشان دادند توانمند سازی راهبرا ]3[همکاران 

که دریافتند شایستگی و خودمختاری با عملکرد فروش نیروی فروش صنعت مواد غذایی رابطه مستقیم دارد و همینطور  ]04[عزیزی و روستا 

ه مثبت به دست آوردند و همینطور پژوهش لی و همکاران که که بین احساس شایستگی با عملکرد فروش رابط ]06[پژوهش فلچر و همکاران 

 کامالً همخوان است. ]07[به رابطه مثبت بین توانمندسازی روانشناختی و عملکرد دست یافتند 

س یعنی احسا وزه شناختی،حچهار  توماس و ولتهووس توانمند سازی روانشناختی را فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی میدانند که شامل

مفهوم توانمند سازی روانشناختی  رمی شود و برای اولین با احساس معنی دار بودنو ، مؤثربودناحساس  )خودمختاری(،  حق انتخاب شایستگی،

با توجه به الگوی توماس و ولتهووس، توانمند سازی روانشناختی را به عنوان یک مفهوم انگیزشی   اسپریتز  .]08[ را در ادبیات وارد کردند

دهنده یک . این ابعاد نشان]52[ معنی دار بودن تعریف کرده است ، وگی، خود مختاری)حق انتخاب(، تأثیرگذاریایستتشکل از چهار بعد شم

تحقیقات نشان داده است استقالل افراد نتیجه آزادی و اقتدار شخصی افراد است و این . گیری شخصی به نقش کارمند در سازمان استجهت

از این رو می توان انتظار داشت کارکنانی با  .]30، 35[ویژگی منجر به افزایش احساس مسئولیت و افزایش احساس مالکیت در کارکنان می 

د و برای یک فروشنده احساس مسئولیت بیشتر یعنی تالش برای مجاب کردن استقالل بیشتر در کار، احساس مسئولیت بیشتری داشته باشن

مشتری به خرید کاال و تالش برای جلب رضایت مشتری و در نهایت تالش برای وفاداری مشتری به سازمان که همه موراد مذکور موفقیت 

 سازمان را به همراه خواهد داشت. 

ر دار است،  بیشتن داده است، افراد هنگام اشتغال به کاری که احساس می کنند معنیهمچنین در زمینه معنی داری نیز تحقیقات نشا

گردند، نیروی زیادتری برای آن هدف متمرکز می کنند و در پیگیری اهداف مطلوب پشتکار بیشتری نشان می متعهد می شوند و درگیر آن می

خود ارزشی آنان همراه است، در اشتغال به آن هیجان و شوق بیشتری  دهند و به واسطه این که کار معنی دار با احساس اهمیت شخصی و

دار بودن شغل، توانمند شده اند نوآورتر، تأثیر گذارتر و شخصاً کاراتر از دیگران ظاهر می . همچنین افرادی که با احساس معنیاحساس می کنند

 . ]30، 35[شوند

ش،  دارای نفوذ قابل مالحظه ای بر پیامد های استراتژیک،  اداری یا عملیاتی سازمان موثر بودن یعنی اعتقاد فرد نسبت به اینکه در کار

. آنان بر این باورند که می توانند با تحت تأثیر قرار دادن محیط یانتایج . افراد توانمند از احساس کنترل شخصی بر نتایج کار برخوردارندمی باشد

اش برای ایجاد تغییر در جهت ثر بودن عبارت است از باورهای فرد در مقطعی از زمان درباره توانایی. احساس موکار،  مموجب ایجاد تغییر شوند

 .]33[مطلوب 

. بلکه بر این باورند که خود قادرند این موانع را افراد توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیت های آنان را کنترل می کنند

س کنترل فعال به آنان اجازه می دهد، محیط را با خواسته های خود همسو سازند، بر خالف کنترل منفعل که در آن . این احساکنترل کنند

. افرادی که دارای احساس نتیجه شخصی هستند، می کوشند به جای رفتار واکنشی در خواسته های افراد با تقاضاهای محیط همسو می شود

 . بینند، حفظ کنندمقابل محیط تسلط خود را بر آنچه می 
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پژوهشهای مختلف از اثرات مثبت ابعاد توانمند سازی روان شناختی بر تعهد سازمانی کارکنان، رضایت شغلی کارکنان، و تولید دانش در 

 کم بررسی . هر چند تاکنون ارتباط بین عملکرد فروش با ابعاد وانمند سازی روان شناختی بسیار]05، 02، 59، 58، 57[سازمان، خبر می دهد 

ند اشده اما با توجه مطالعات می توان انتظار داشت که  مکانیسم  اثر گذاری ابعاد توانمند سازی روان شناختی بر رضایت شغلی کارکنان می تو

 ست. ا منجر به بهبود عملکردآنان شود، چرا که تحقیقات نشان داده است رضایت شغلی بهتر پرسنل با افزایش کارآیی و عملکرد آنها همراه

یک سازمان برای موفقیت بهتر، می بایست به عناصر اثر گذار بر عملکرد فروش کارکنان توجه ویژه داشته باشد که در این تحقیق نتایج 

ش ینشان داد توجه به ابعاد احساس شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری و معنی دار بودن توانمند سازی روانشناختی کارکنان، می تواند به افزا

 عملکرد فروش  کارکنان منجر شود و عملکرد فروش نیز بی تردید بر اثر بخشی و موفقیت سازمان اثر گذار است.

توان به محدودیتهای روش پیمایش که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت نسبت داد. در میرا این تحقیق پژوهشی  هایمحدودیت

شود و ممکن است بسیاری از عوامل مهم دیگری که بر متغیر مورد نظر میانجام متغیرها مفروض  ای از مفاهیم ومجموعهطبقه بندی این روش، 

های مقطعی و تک زمانی، غیرتاریخی هستند و پدیده مورد نظر را در یک روش پیمایش، بویژه پیمایش عالوه بر این،مؤثرند کنار گذاشته شوند. 

 شود. می اند نادیده گرفتهاین پدیده و اینکه چه علل و عواملی در شکل گیری پدیده تأثیر داشتهکند. بنابراین، تاریخچه زمان معین بررسی می

عالوه بر این، به دلیل محرمانه بودن اطالعات فروش و مالی، اندازه گیری عملکرد فروش کارکنان به روش خود ایفایی صورت گرفته است 

صورت مستقیم از نمونه های پژوهش در مورد عملکردشان سئوالی نشود و بصورت غیر  البته در طراحی سئواالت پرسشنامه تالش شد تا به

مستقیم پاسخ ها دریافت شد. همچنین، وجود ساختار سنتی و خانوادگی و فامیلی در برخی از شرکتها که بیشتر بر اساس تجربه و به صورت 

اصول مدیریت علمی ندارند که این مهم می تواند موجب تضعیف اعتبار درونی سنتی اداره می شوند و چندان نیز تمایلی به اداره شرکت بر اساس 

 تحقیق شود. 

در این پژوهش ارتباط بین توانمند سازی روانشناختی با عملکرد فروش کارکنان بررسی شد،  پیشنهاد می گردد  در پژوهشی ارتباط بین 

رکنان بررسی شود. پیشنهاد می گردد در پژوهشی ارتباط بین توانمند سازی توانمند سازی روانشناختی کارکنان  با مهارت های ارتباطی کا

 تروانشناختی کارکنان با خود کار آمدی آنان بررسی شود. پیشنهاد می گردد در پژوهشی ارتباط بین توانمند سازی روانشناختی کارکنان با عز

 ند سازی روانشناختی کارکنان با مدیریت زمان آنان بررسی شود.نفس آنان بررسی شود. پیشنهاد می گردد در پژوهشی ارتباط بین توانم

این پژوهش با روش کمی و از طریق پرسشنامه انجام شد ، پیشنهاد می گردد در پژوهشی از روش کیفی و با مصاحبه عمیق ارتباط بین 

 مقایسه گردد.توانمند سازی روانشناختی کارکنان و عملکرد فروش بررسی شود و نتایج با پژوهش حاضر 

همچنین پیشنهاد می گردد در پژوهشی عملکرد فروش کارکنان در سازمانهای سنتی و سازمانهای مدون و نظامند  مقایسه گردد و تفاوتها 

بررسی شود. انجام پژوهشهای مشابه در سازمانهایی که دارای سیستم گزارش دهی شفافی هستند، مثل شرکت های پذیرفته شده در سازمان 

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شهر تهران انجام شد پیشنهاد شرکتبخش فروش  کارکنان و اوراق بهادار تهران. این پژوهش بر روی   بورس

 می گردد این پژوهش در شهرهای  دیگر نیز انجام شود.

ظور افزایش مؤلفه های توانمند سازی با توجه به ارتباط مثبت و معنادار توانمند سازی روان شناختی بر عملکرد فروش کارکنان، به من

 روان شناختی پیشنهاد کاربردی زیر ارائه می گردد : 

ها و طوری که شغل فرد متناسب با باورها، ارزشهای ذهنی فرد، بهآلانتخاب و به کارگماری افراد متناسب با تخصص و تجربه و ایده

 رفتارهای وی باشد.

چنین شناسایی و ستایش از افرادی که در زمینه شغل خود داشتن مدل از افراد موفق سازمان و تجارب واقعی از تسلط در امور، هم 

 کنند.توانمند عمل می

ستند. هگیری و اجرای آن را دارا در سازمان توانمند روابط پویا جایگزین قیدوبندهای دست و پاگیر می شوند. افراد توانائی کامل تصمیم

 از این رو تالش می گردد روابط پویا بین مدیران و کارکنان در سازمانها بر قرار گردد. 

تواند در باال بردن سطح هائی که موجب به کارگیری حس قضاوت و ابتکار فردی در کارکنان شود، که این امر میفراهم آوردن موقعیت

 توانمندی کارکنان بسیار مؤثر باشد.

کلی انجام امور از قبل به کلیه کارکنان، تا درحین عمل خود کارمند بتواند صحت انجام امور را ارزیابی کند و با گرفتن  هایآموزش رویه

 بازخورد از خود کار احساس خودکارآمدی وی تقویت شود و بیش از پیش در انجام امور تأثیرگذار باشد. 

ماد به وجود آورند. افرادی که در اطالعات و دانش سازمان سهیم باشند، بیشتر مدیران با تسهیم اطالعات و دانش، در سراسر سازمان اعت

 گیرند.  احساس مسئولیت کرده و از مناسبات و ارتباطات به طور ثمربخشی بهره می

ه درونی کارکنان  شغل خود را با ارزش تلقی نموده و عالقپیشنهاد می گردد در سازمان ها این احساس به کارمندان منتقل شود که 

 نسبت به آن داشته باشند. 
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 به توانایی و ظرفیت خود برای انجام وظایف محوله اعتقاد داشته باشند. شرایطی فراهم گردد تا کارکنان 

 دارای حق انتخاب، آزادی عمل و استقالل درمحیط کار باشند.در هر سازمان شرایطی فراهم آید تا کارکنان 

و به نظرات و انتقادات سازنده آنها توجه ویژه مبذول گردد چرا که با برانگیختن حس  کت داشته باشنددر تصمیم گیری ها مشار کارکنان  

 مشارکت احساس تعلق آنها بر سازمان بیشتر خواهد شد که این مهم بر عملکرد آنان اثرگذار است. 

مطلوب مورد تقدیر قرار گیرند و همواره انگیزه های  فعالیت های کارکنان توسط مدیران در سازمانها ارزیابی شود و کارکنان با عملکرد 

 شغلی در آنها مد نظر قرار گیرد و مدیریت همواره انگیزه های شغلی آنها را افزایش دهد. 

پیشنهاد می گردد مدیریت در هر سازمان به نیازهای شغلی کارکنان توجه ویژه داشته باشند، که این مهم می تواند بر توانمندسازی روان  

 شناختی و عملکرد آنان اثر گذار باشد. 

 یتقویت باورهای کارمندان به توانایی الزم برای انجام کار ، تقویت باور کارمندان به داشتن ظرفیت تالش برای انجام کار ، و تقویت باور

یت این باورها از طریق آموزش و برگزاری که مانعی بر سر انجام کار وجود نخواهد داشت می تواند بر عملکرد بهتر آنان بیفزاید. بی تردید تقو

 کارگاه های آموزشی و تخصصی میسر است ، پیشنهاد می گردد مدیران برای افزایش عملکرد کارکنان به این مهم توجه داشته باشند.  

 شود و به صورت صحیحدر زمینه افزایش استقالل پیشنهاد می گردد مسئولیت ها و اختیارات سازمانی در قالب نمودار سازمانی تدوین  

 در سازمان اجرا گردد. 

ارزیابی بهینه عملکرد سازمانی بصورت مستمر می تواند در افزایش توانمند سازی روان شناختی کارکنان به ویژه مؤثر بودن نقش مهمی 

  ایفا نماید ، همچنین می تواند در افزایش انگیزش شغلی کارکنان و بهبود عملکرد آنان تأثیر گذار باشد.

پیشنهاد می گردد ارزشهای سازمانی تدوین گردد و بصورت صحیح در سازمانها نهادینه گردد و  در ارزیابی عملکرد کارکنان  به توجه ویژه  

های بازرگانی خصوصی دام و طیور شرکتبخش فروش  کارکنان کارکنان ، به ارزشهای سازمانی  اهمیت بیشتری داده شود.  این پژوهش بر روی  

 هران انجام شد پیشنهاد می گردد این پژوهش در شهرهای  دیگر نیز انجام شود.شهر ت
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