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بررسی توانمندی روانشناختی و عوامل موثر بر آن در کارکنان
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زمینه و هدف :با توانمندسازی کارکنان ،سازمانها مي توانند گامهاي بسيار بلندی در مسير توسعه و رشد بردارند كه اين مهم از

طریق بررسي عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان امكان پذير است .این مطالعه با هدف«تعیین توانمندی روانشناختی و عوامل
موثر بر آن در کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی منتخب شهر تهران» انجام شد.

روش بررسی :اين مطالعه ،توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعي میباشد که در سال  1397در بین پرسنل دانشگاههای علوم پزشکی

منتخب شهر تهران(تهران ،ایران و آزاد اسالمی) انجام شد .تعداد نمونه ها  410نفر بودند .دانشگاهها به روش تصادفی خوشه ای
انتخاب و نمونه ها در هر دانشگاه به روش دردسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامهی پژوهشگر ساخته توانمندی
روانشناختی بود .روایی و پایایی( )α=0/89پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت .داده ها با نرم افزار  spssو آزمون آماري کای دو و

ضریب همبستگی پیرسون تجزيه و تحليل شدند P>0/05 .به عنوان سطح معنیدار در نظر گرفته شد.

یافته ها :از  410نفر مورد مطالعه 290 ،نفر( 70/7درصد) زن بودند .بیشترین درصد( )%51/4کارکنان هر سه دانشگاه(تهران ،ایران،
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با عوامل موثر بر آن نظیر احساس شایستگی ،احساس معنیداری و احساس حق انتخاب را نشان داد( .)p>0/001بیشترین
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آزاد) دارای توانمندی متوسط بودند .ضریب همبسستگی پیرسون ارتباط آماری مستقیم و معنیداری بین توانمندی کارکنان
همبستگی( )r=0/654بین عامل احساس معنیداری با توانمندی کارکنان وجود داشت(.)p>0/001

همچنین عوامل زیادی نظیر احساس معنیداری ،احساس موثر بودن ،احساس حق انتخاب و احساس شایستگی در توانمندی
روانشناختی این کارکنان تاثیر دارد.

 1دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 2دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 3استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 4استاد گروه اپیدمیولوژی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
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واژه های کلیدی :توانمندی ،روانشناختی ،کارکنان

بررســی توا نمندی روا نشناختی و ...

مقدمه

نوروززاده در این باره مینویسند :عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی

مهمترین رکن هر نظامی را نیروی انسانی تشکیل میدهد که

انسانی متناسب با نوع سازمان میتواند متعدد باشد که انجام پژوهش

میتواند کشور را به سوی اهداف توسعه هدایت کند .استفادهی صحیح

جهت تعیین این عوامل ضرورت دارد( .)10علی آبادی و همکاران پنج

از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه

مولفه توانمندی روانشناختی در دانشگاه فنی و کشاورزی را شامل

به صورت مسئلهای حایز اهمیت همواره مورد توجه دولتها بوده

احساس شایستگی ،احساس معنادار بودن ،احساس تأثیرگذار بودن و

است( .)1از آنجاکه منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین

احساس داشتن اعتماد به دیگران گزارش کردند(.)11

سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجادکنندهی قابلیتهاي اساسی هر

ابوطالبی و همکاران نیز عواملی نظیر شایستگی ،احساس

سازمانی به شمار می آید ،یکی از مؤثرترین راههاي دستیابی به مزیت

حق انتخاب ،احساس مؤثر بودن ،احساس معناداری و احساس

رقابتی ،توانمندسازي کارکنان سازمانها است( .)2توانمندسازی مفهوم

اعتماد را موثر بر توانمندی روانشناختی کارکنان ادارهی ورزش و

جدیدی است که به عنوان مشکلگشای بسیاری از مسایل سازمانی

جوانان اصفهان دانسته و بیان داشتند با تقویت هریک از این عوامل،

تلقی شده و عامل جدیدی برای رشد محیط کار به شمار میرود(.)3

توانمندسازی کارکنان فراهم میشود( .)12عبداللهی نیز در مطالعهای

توانمندسازی فرایندی است که طی آن فرد از نیازها و

بر روی کارکنان وزارت علوم نشان دادند که عوامل موثر بر توانمندی

خواستههای درونی و قابلیت های خود آگاه میشود و با هدف رسیدن

روانشناختی شایستگی ،خودمختاری ،تاثیرگذاری ،معنیدار بودن

به خواستهها ،به کسب توانایی های الزم می پردازد( .)4توانمندسازی

و اعتماد میباشند( .)13نكتهی قابل توجه دربارهی توانمندسازي

منابع انسانی یک نگرش مدرن از انگیزش درون شغلی است که به

روانشناختی كاركنان علوم پزشکی ،فقدان منابع علمي كافي و مناسب و

معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان بوده و شرایط و فرصتهایی

نيز نبود الگوي قابل اعتماد در اجراي برنامه هاي توانمندسازي کارکنان

را برای شكوفایی استعدادها ،توانایی ها و شایستگی کارکنان فراهم

است .بهطوریکه انجام نشدن طرحهاي تحقيقي کاربردی در اين زمينه

میکند( .)5یک فرایند جامع توانمندسازی کارکنان در سازمان نیازمند

موجب شده است تا مديران از ورود به اين زمينه پرهيزكنند(.)14

کارکنان ایجاد باور و ادراک صحیح کارکنان نسبت به آن میباشد که

و توسعهی پایدار ،بیش از هر سازمان دیگري نیاز به استادان و

از طریق رویکرد روانشناختی مهیا میگردد .بنابراین مدیران موفق

کارکنانی آگاه و توانمند دارند( .)15در سازمانی همانند دانشگاههای

سازمان با تمرکز بر ابعاد روانی و ادراکی کارکنان از بعد روانشناختی

علوم پزشکی که آمادهی استفاده از آخرین پدیدههاي علمی و فناوري

وارد عمل میشوند و رویکردی از پایین به باال در سازمان جریان

براي پاسخگویی به نیازهاي جامعه میباشد ،ایجاد زمینههاي متناسب

مییابد( .)6توانمندی کارکنان در بعد روانی باعث تغییر در نحوهی

براي توانمند کردن کارکنان ،و داشتن مدیران و کارکنان توانا بسیار

نگرش و قضاوت آنها در رابطه با مسایل مختلف فردی و سازمانی شده

ضروري است( )16با عنایت به اینکه پژوهشی در خصوص شناسایی

و میتواند عامل موثری در کیفیت عملکرد و کارایی کارکنان باشد(.)7

عوامل مؤثر بر توانمندسازي روانشناختی کارکنان در دانشگاه علوم

در سالهاي اخير ،توانمندسازي از ويژگيهاي مهم مديريت

پزشکی شهر تهران انجام نشده بود ،لذا پژوهش حاضر با هدف«تعیین

موفق و وسيلهاي اثربخش براي ارتقاي كيفيت خدمات شناسايي شده

توانمندی روانشناختی و عوامل موثر بر آن در کارکنان دانشگاههای

است( .)8به عبارت دیگر توانمندسازي منابع انسانی ،ابزاري است

علوم پزشکی شهر تهران» انجام گرفت.

بسيار كارآمد بر پايه نگرش تحول ساز مديريت به گونه اي كه با
به كارگيري آن ،سازمان ها ميتوانند گام هاي بسيار بلند و سريعي

روش بررسی

در مسير توسعه و رشد بردارند كه اين مهم از طریق سيستم بررسي

اين مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعي میباشد که در

عوامل مؤثر بر توانمندسازي كاركنان امكان پذير است( .)9اقدسی و

سال  1397انجام یافته است .جامعهی پژوهش را پرسنل شاغل به
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توجه به بعد روانشناختی است؛ چراکه شرط الزم برای توانمندنمودن

دانشگاهها با توجه به فلسفهی ذاتی خود در گسترش علوم

نیره السادات روح اللهی و همكاران

کار در دانشگاههای علوم پزشکی منتخب شهر تهران(تهران ،ایران

کدام از گويهها براساس يک لیکرت  5گزينهای(از کام ً
ال مهم است

و آزاد اسالمی) تشکیل میدهد .نمونهها با استفاده از فرمول حجم

تا اصال مهم نیست) امتیاز بدهند درصورتیکه نمرهی تأثیر هر عبارت

نمونه به تعداد  410نفر بودند .دانشگاهها به روش تصادفی خوشه ای

مساوی يا بیشتر از  1/5بود ،عبارت برای تحلیلهای بعدی مناسب

انتخاب و نمونهها در هر دانشگاه به روش در دسترس انتخاب شدند.

تشخیص داده شده ،و حفظ گردید .جهت روایی محتوا ،پرسشنامه

معیارهای ورود به مطالعه شامل شاغل به کار بودن در دانشگاه علوم

به  10نفر از اعضای هیات علمی متخصص در این زمینه داده شد .با

پزشکی حین انجام طرح ،سابقهی کار بیشتر از یکسال و داشتن تمايل

توجه به توضیحات مکتوب این متخصصان در رابطه با پوشش محتوا،

براي شركت در پژوهش ميباشد .نمونه گيري پس از توضيح در مورد

رعايت دستور زبان ،استفاده از عبارات مناسب و محل مناسب گويهها،

مراحل تحقيق ،مفاهيم مورد نياز و پس از كسب رضايت آگاهانهی

پرسشنامه بازنگری شد .از نظر متخصصان این مقیاس از جامعیت

کتبی از کارکنان انجام شد .همچنين در مورد گمنام بودن ،حفظ اسرار

کافی برخوردار بود.

و رعايت حريم شخصي به واحدهاي مورد پژوهش اطمينان كافي داده

براي تعيين نسبت اعتبار محتوا از  12نفر از متخصصان خواسته

شد .سپس پرسشنامهها بین نمونهها توزیع شد و با اختصاص دو

شد تا هر گويه را بر اساس طيف ليكرت سه قسمت(ضروري است،

روز برای تکمیل پرسشنامهها ،مجددا به مشارکت کنندگان مراجعه و

مفيد است ولي ضروري نيست ،ضرورتي ندارد) بررسي نمايند.

پرسشنامهها جمع آوری گردید .پرسشنامههاییکه ناقص پاسخ داده

برای تعیین شاخص روايی محتوا ( 14 ،)CVRنفر از

شده بود از مطالعه خارج شد بدین ترتیب از مجموع  430پرسشنامه

متخصصان(اعضای هیات علمی رشتهی مدیریت خدمات بهداشتی

داده شده به نمونهها 410 ،پرسشنامه بهطورکامل تکمیل شدند.

درمانی) که در این زمینه تجربه داشتند انتخاب و پرسشنامه را

ابزار مورداستفاده در این مطالعه شامل پرسشنامهی اطالعات

بازنگری کردند ،سپس بر اساس نظر متخصصان نسبت روايی محتوا

جمعیت شناختی ،پرسشنامهی پژوهشگر ساختهی توانمندی

برای هر يک از گويهها محاسبه گردید؛ گویههایی که ضریب آنها کمتر

روانشناختی بود .پرسشنامهی اطالعات جمعيت شناختي يك فرم

از میزان تعیین شده بود ،حذف شدند .سپس پرسشنامهی بازنگری

پژوهشگر ساخته بود كه شامل اطالعات فردي از جمله :سن ،جنس،

شده برای تعیین  CVIبه  12نفر از متخصصان(اعضای هیات علمی)

وضعيت تأهل ،تحصيالت ،دانشگاه محل خدمت ،شرکت در دوره

داده شد که براساس نظرات آنها ،گویهها اصالح گردید .در شاخص

آموزشی ،واحد محل خدمت ،نوع استخدام ،سابقهی خدمت بود.

 CVRضرورت وجود یک آیتم و در  ،CVIتناسب ،وضوح ،ابهام و

گویههای پرسشنامه براساس اهداف مطالعه تهیه و تنظیم شدند و

نهايت ،بر اساس میانگین نمرههای شاخص روايی محتوای پرسشنامه،

در مرحلهی بعد پرسشنامه مورد روانسنجی(روایی و پایایی) قرار

متوسط شاخص روايی محتوا برابر  0/91محاسبه شد که قابل پذیرش

گرفت .برای انجام روایی از روایی صوری ،محتوا و سازه استفاده

است .بر اساس روایی سازه و همچنین نظرات تیم تحقیق گویههای

شد .روایی صوری به دو صورت کیفی و کمی انجام شد .در تعیین

مطالعه در حیطهی روانشناختی قرارگرفتند .در نهایت پرسشنامه با 15

کیفی روایی صوری با  10نفر از کارکنان بهصورت چهره به چهره

سوال در مورد توانمندی روانشناختی که بر اساس مقیاس  5درجهای

مصاحبه شد .طی مصاحبه سطح دشواری(دشواری درک عبارات و

لیکرت(حیطهی آن از  1تا  5بهصورت کامال مخالف نمرهی یک تا

کلمات) ،میزان تناسب(تناسب و ارتباط مطلوب عبارات با پرسشنامه)

کامال موافق که نمرهی  5اختصاص یافت) طراحی شد .نمره دهی

و ابهام(احتمال وجود برداشتهای اشتباه از عبارات و يا وجود نارسايی

بدین صورت است که افرادی که جمع نمرههای آنها تا  33درصد کل

در معانی کلمات) گويهها مورد بررسی قرارگرفته در نهایت موارد

نمره بوده دارای توانمندی کم ،نمرهی بین  33/3درصد تا  66/6درصد

اصالحی انجام شد .برای بخش ک ّمی روایی صوری ،جهت محاسبهی

دارای توانمندی متوسط و افرادی که دارای نمرهی بیشتر از 66/7

نمرهی تاثیر ،از  10نفر کارکنان ديگر خواسته شد که به اهمیت هر

درصد کل نمره بودند ،توانمندی زیاد در نظرگرفته شد .برای بررسی
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پرسشنامهی پژوهشگر ساخته :پس از مطالعهی كتب و مقاالت

مرتبط بودن آیتمها با هدف تحقیق از دید متخصصان بررسی شد .در

بررســی توا نمندی روا نشناختی و ...

پایایی ،پرسشنامه در دو مرحله و به فاصلهی دو هفته به  30نفر از

تحقيق از نرم افزار آماري  spssو آزمون آماري کای دو و ضریب

کارکنان داده شد و با استفاده از آزمون مجدد و با ضریب همبستگی

همبستگی پیرسون استفاده گرديد و  p<0/05به عنوان سطح معنیدار

 0/89پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزيه وتحليل داده هاي

در نظر گرفته شد.

ها
یافته
جدول  :1توانمندی روانشناختی نمونه ها به تفکیک برخی از مشخصات

مشخصات
دانشگاه محل خدمت

جنس

شناختی
مندی روان
توان

مندی
توان

آزمون آماری سطح
داری
معنی

ضعیف

متوسط

زیاد

تهران

(4)1/0

(85)20/7

(96)23/4

X2=6/82

ایران

(8)2/0

(98)23/9

(69)16/8

Df=2

آزاد

(10)2/4

(28)6/8

(12)2/9

P=0/033

مرد

(6)1/5

(57)13/9

(57)13/9

X2=13/71

زن

(3)0/7

(131)32

(156)38

Df=3

کمتر از  10سال

(6)1/5

(74)18

(93)22/7

X2=4/755

20-10سال

(2)0/5

(49)12

(61)14/9

Df=4

بیشتر از 20سال

(1)0/2

(65)15/9

(59)14/4

P=0/313

دیپلم

(2)0/5

(10)2/4

(30)7/3

2

X =11/08

فوق دیپلم

(0)0

(14)3/4

(10)2/4

Df=4

لیسانس و باالتر

(7)1/7

(164)40

(173)42/2

P=0/026

بیمارستان

(5)1/2

(106)25/9

(129)31/5

X2=3/36

دانشکده

(3)0/7

(37)9

(46)11/2

Df=4

ستاد

(1)0/2

(45)11

(38)9/3

P=0/499

P=0/008
ی کار
سابقه

مدرک تحصیلی

واحد محل خدمت

درصد نمونهها از نظر تاهل ،دارای همسر( )%70/5و از نظر تحصیالت،

روانشناختی باال در کارکنان زن( )%38به طور معنیداری نسبت به

دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر( )%83/9بودند 42/2 .درصد

کارکنان مرد( )%13/9بیشتر بود( .)p>0/05همچنین بیشترین درصد

از نمونهها دارای سابقهی کمتر از  10سال بودند .محل خدمت 44/6

نمونه ها با توانمندی باال( )%42/2در کارکنان با مدرک تحصیلی

درصد از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران 43/2 ،درصد دانشگاه

لیسانس و باالتر بود که از لحاظ آماری معنیدار بود( .)p>0/05ارتباط

ایران و  12/2درصد دانشگاه آزاد بود .از نظر واحد محل خدمت

بین توانمندی روانشناختی با برخی از مشخصات کارکنان در جدول

کارکنان 58/3 ،درصد بیمارستان 20/7 ،درصد دانشکده و  21درصد

 1آورده شده است.

ستاد بود .بیشترین درصد( )%51/4کارکنان هر سه دانشگاه علوم

جدول  :2ضرایب همبستگی بین توانمندی روانشناختی کارکنان با عوامل و مولفه های عوامل موثر بر توانمندی

عوامل

آزمون آماری
احساس شایستگی

ضریب پیرسون

درجه اهمیت

مولفه های عوامل

ضریب پیرسون

درجه اهمیت

0/353

p>0/001

اطمینان از توانایی خود

0/326

p>0/001

تسلط به مهارتهای شغل

0/358

p>0/001
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از  410نفر مورد مطالعه 290 ،نفر( )%70/7زن بودند .بیشترین

پزشکی(تهران ،ایران ،آزاد) دارای توانمندی متوسط بودند .توانمندی

نیره السادات روح اللهی و همكاران

داری
احساس معنی

0/654

p>0/001

احساس حق انتخاب

0/600

p>0/001

احساس موثر بودن

0/612

p>0/001

عدم نیاز به کمک برای حل مشکالت شغل

0/273

p>0/001

باالتر بودن توانایی فرد از شغل خود

0/167

p>0/001

انجام کارهای با اهمیت

0/345

p>0/001

ارزشمندبودن فعالیتهای شغلی برای فرد

0/388

p>0/001

آگاهش از اهداف سازمان

0/488

p>0/001

درک کردن اهداف سازمان

0/585

p>0/001

موافقت داشتن با اهداف سازمان

0/536

p>0/001

داشتن حق تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام کار

0/519

p>0/001

حق انتخاب در انجام فعالیت روزانه

0/538

p>0/001

استقالل در انتخاب راهکارهای حل مشکل

0/404

p>0/001

تاثیر زیاد بر اتفاقات محیط کار

0/525

p>0/001

کنترل زیاد بر اتفاقات محیط کار

0/529

p>0/001

توجه به نظرات فرد در تصمیم گیری ها

0/526

p>0/001

بر اساس ضریب همبستگی پیرسون ،عوامل موثر بر توانمندی

در این مطالعه ،توانمندی روانشناختی باال در کارکنان زن

روانشناختی کارکنان به ترتیب اولویت تاثیر شامل احساس

نسبت به کارکنان مرد بیشتر بود .همچنین این توانمندی در کارکنان با

معنیداری( ،)0/654احساس موثر بودن( ،)0/612احساس حق

مدرک تحصیلی باالتر ،بیشتر بود .عباسی مقدم و همکاران در مطالعهای

انتخاب( )0/600و احساس شایستگی( )0/353بود( .)p<0/001هر یک

بر روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان دادند که ارتباط

از این عوامل دارای مولفه هایی هستند که بر توانمندی روانشناختی

معنیداری بین جنسیت و توانمندی در کارکنان این دانشگاه وجود

تاثیر داشتند .در عامل احساس معنیداری ،به ترتیب مولفه هایی

دارد( .)18نتایج تحقیقات بیانگر آن است که تحصیالت یکی از عوامل

نظیر درک کردن اهداف سازمان( ،)0/585موافقت داشتن با اهداف

موثر بر توانمندسازی کارکنان سازمانها میباشد بهطوریکه با افزایش

سازمان( ،)0/536آگاهی از اهداف سازمان( ،)0/488ارزشمندبودن

سطح تحصیالت میزان توانمندی کارکنان نیز بهطور معنیداری افزایش

فعالیتهای شغلی برای فرد( ،)0/388انجام کارهای با اهمیت()0/345

مییابد .این محققان ،دالیل این یافته را تغییرات ایجاد شده در دیدگاه

در توانمندی روانشناختی کارکنان موثر بود( .)p<0/001ارتباط بین

کارکنان با افزایش سطح تحصیالت ذکر کردهاند(19و .)9همراستا با

توانمندی روانشناختی کارکنان با عوامل و مولفه های عوامل موثر بر

نتایج مطالعهی حاضر ،امیر قدسی و همکاران نیز گزارش کردند که

توانمندی در جدول  2آورده شده است.

متغیرهای جمعیتشناختی نظیر جنسیت ،سن و تحصیالت نقش موثری

بحث

توجه مدیران سازمانها به این مولفه ها در توانمندسازی روانشناختی
در مطالعهی حاضر ،بیشترین درصد کارکنان هر سه دانشگاه علوم

کارکنان سازمان ضرورت دارد.

پزشکی(تهران ،ایران ،آزاد) دارای توانمندی متوسط بودند .براساس

عوامل موثر بر توانمندی روانشناختی کارکنان در این مطالعه

مطالعات انجام شدهی داخلی ،سطح توانمندی کارکنان دانشگاه علوم

به ترتیب اولویت تاثیر شامل احساس معنیداری ،احساس موثر

پزشکی شیراز نیز همانند مطالعهی حاضر متوسط گزارش شده است که

بودن ،احساس حق انتخاب و احساس شایستگی بود .عبداللهی در

از جمله موانع توانمندی کارکنان میتوان به بوروكراسي ساختار رسمي

مطالعهای جهت تعیین ابعاد توانمندی روانشناختی کارکنان گزارش

و سلسله مراتب سنتي ،سبك مديريتي آمرانه ،نگراني مديران براي از

کرد که توانمندسازی روانشناختی به عنوان یک سازه متشکل از

دست دادن قدرت ،كنترل و اختيارات شان و عدم توانايي كاركنان

پنج بعد معنیداربودن ،تاثیرگذاری ،خودمختاری ،شایستگی و اعتماد

جهت اخذ تصميمات مسئوالنه اشاره کرد(.)17

است .همچنین وی بیان داشت که توانمندسازی روانشناختی مفهومی
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در افزایش توانمندی روانشناختی کارکنان سازمان دارند( .)19بنابراین

بررســی توا نمندی روا نشناختی و ...

چندبعدی است که بار فرهنگی و تفاوتهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری

نتایج مطالعهی حاضر است .از دالیل همخوانی می تواند این باشد که

کارکنان سازمان در تعداد ،نوع و اهمیت این عوامل نقش بسزایی

احساس معنیدار بودن فرصتی برای افراد ایجاد میکند که آنها احساس

دارد( .)13در همین راستا ،فرمانی و روانگرد در مطالعهای در دانشگاه

میکنند اهداف شغلی مهم و با ارزشی را دنبال میکنند و در مسیری

علوم پزشکی شیراز نیز نشان دادند که عوامل موثر بر توانمندی

در حرکت هستند که وقت و نیروی آنان با ارزش است .بنابراین باعث

کارکنان به ترتیب اولویت شامل احساس مشاركت با ديگران ،احساس

میشود کارکنان در مطالعات مختلف معناداری را بهعنوان عامل موثر

شایستگی در شغل ،احساس معنیداری در شغل ،احساس موثر بودن

بر توانمندی روانشناختی بدانند.

و احساس داشتن حق انتخاب میباشد( .)17همچنین عوامل موثر بر

در مطالعهی حاضر در بعد احساس موثر بودن ،عوامل موثر در

توانمندسازی کارکنان در تحقیق ایرانزاده شامل توجه به شایسته

توانمندی کارکنان به ترتیب شامل کنترل زیاد بر اتفاقات محیط کار،

ساالری ،معناداري شغل ،تعلق سازمانی ،مسئولیت پذیري ،غنی سازي

توجه به نظرات فرد در تصمیم گیریها و تاثیر زیاد بر اتفاقات محیط

شغل ،احساس عزت نفس بود( )20میتوان چنین نتیجه گرفت که

کار بود .همراستا با مطالعهی حاضر ،مشارکت در امور سازمان در

نتایج این مطالعات از نظر عوامل موثر بر توانمندی شناختی همراستا

مطالعهی صالحی زاده و فرهی بوزنجانی تاثیر زیادی بر توانمندسازی

با مطالعهی ما میباشد .از نظر اولویت عوامل ،بیشترین عامل موثر

کارکنان آماده و پشتیبانی قرارگاه خاتم االنبیاء داشته است( .)9همچنین

بر توانمندی کارکنان در مطالعهی خانعلی زاده و همکاران احساس

در این رابطه پاک طینت و فتحی زاده نیز بر لزوم سهمیم نمودن کارکنان

شايستگي و معني دار بودن( )21و در مطالعهی  Saeed Hashmiو

سازمان در تصمیمات مهم مدیریت مانند برنامههای راهبردی توسعه

 Naqviاحساس معني داري( )22بود که با نتایج مطالعهی ما همخوانی

جهت توانمندی آنها تاکید دارد( .)23از دالیل همخوانی نتایج میتواند

دارد.

این باشد که شرکت دادن کارکنان پستهای مختلف در تصمیمگیریهای
در مطالعهی حاضر در بعد احساس معنیداری ،به ترتیب درک

سازمان باعث میشود که کارکنان اطمینان یابند که تصمیماتشان به طور

کردن اهداف سازمان ،موافقت داشتن با اهداف سازمان ،آگاهی از

واقعی بر عملکرد و اثربخشی سازمان موثر بوده و کاهش تعارضات را

اهداف سازمان ،ارزشمندبودن فعالیتهای شغلی برای فرد ،انجام کارهای

به دنبال دارد.

تعیین ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان نشان داد که احساس

توانمندی کارکنان به ترتیب شامل مولفههایی نظیر حق انتخاب در

معنیدار بودن کارکنان بهعنوان مهمترین عامل موثر در توانمندی

انجام فعالیت روزانه ،داشتن حق تصمیمگیری در مورد چگونگی انجام

روانشناختی کارکنان میباشد( .)13در این راستا ،پاک طینت و فتحی

کار و استقالل در انتخاب راهکارهای حل مشکل بود که نقش مهمی

زاده نیز در مطالعهی خود گزارش کردند که جهت افزایش توانمندی

در توانمندی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی داشتند .صالحی زاده و

کارکنان الزم است احساس معنیدار بودن و سودمندی در کارکنان

فرهی بوزنجانی در مطالعهای نشان دادند که آزادی عمل کارکنان بهطور

سازمان از طریق شناخت و حذف شرایطی که موجبات تضعیف قدرت

معنیداری یکی از عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان میباشد که با

آنها میشود و همچنین با استفاده از دادن اطالعات اثربخش سازمانی و

مطالعهی حاضر همخوانی دارد( .)9نتایج تحقیقات ،بیانگر این است که

غیرسازمانی ایجاد گردد( )23تحقیقات نشان داده ،يكي از راهكارهاي

جهت افزایش توانمندی کارکنان سازمان میتوان از اقداماتی نظیر دادن

مهم توانمندسازي كاركنان ،سهيم كردن كاركنان در اطالعات سازمان

مسئوليت تجزيه و تحليل مداوم مشاغل به همه كاركنان به منظور انجام

ميباشد(24و23و .)13لطیفی در اینباره مینویسد :اگر افراد از هدفهای

و توسعهی شيوه هاي كاري اثربخش در ارتباط با مشتريان و ذينفعان

سازمان آگاه باشند و در جريان گزينش هدفها نیز مشاركت داشته

و همچنین واگذاری مسئولیت ايجاد اهداف عملكرد ،راهبردهاي

باشند ،به تدريج خود را شريك و مالك كار میدانند و مسئوليتهایي

عملكرد و سنجش عملكرد به تيم هاي كاري در ارتباط با مشتريان و

كه الزمه توانمندسازي است ،ميپذيرند( )25که این یافتهها همراستا با

ذينفعان استفاده نمود(26و .)23از آنجاکه داشتن احساس حق انتخاب
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بااهمیت بهعنوان عوامل موثر در توانمندی کارکنان بود .عبداللهی در

در این مطالعه احساس حق انتخاب بهعنوان عامل موثر در

نیره السادات روح اللهی و همكاران

یا خودمختاری توسط کارکنان به معنی آزادی عمل و استقالل فرد در
تعیین فعالیتهای الزم برای انجام دادن وظایف شغلی است باعث شده
که کارکنان در مطالعات مختلف احساس حق انتخاب را بهعنوان عامل
موثر بر توانمندی روانشناختی گزارش کنند.

نتیجه گیری
در نهایت ،نتایج این مطالعه نشان داد که توانمندی روانشناختی
در کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد.

در این مطالعه در بعد احساس شایستگی مولفههایی که نقش

عوامل زیادی نظیر احساس معنیداری ،احساس موثر بودن ،احساس

مهمی در توانمندی کارکنان داشتند به ترتیب شامل تسلط به مهارتهای

حق انتخاب و احساس شایستگی در توانمندی روانشناختی این

شغل ،اطمینان از توانایی خود ،عدم نیاز به کمک برای حل مشکالت

کارکنان تاثیر دارد .بهخصوص عامل احساس معنیداری کارکنان که

شغل و باالتر بودن توانایی فرد از شغل خود بود .عبداللهی در تعیین

بیشترین تاثیر را در توانمندی کارکنان داشت .الزم است مسئوالن

ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان نشان داد که احساس

دانشگاههای علوم پزشکی با تدوین و اجرای برنامههای اساسی از

شایستگی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در توانمندی روانشناختی

طریق افزایش آگاهی کارکنان از اهداف سازمان و مشارکت آنها در

کارکنان است که باعث افزایش توانمندی آنها میشود( )13که این یافته

تدوین این اهداف ،ایجاد احساس ارزشمندبودن فعالیتهای شغلی

با نتایج مطالعهی حاضر همخوانی دارد .فرمانی و روانگرد در این باره

برای کارکنان ،واگذاری کارهای با اهمیت به کارکنان زمینهی افزایش

مینویسند :مديران بايد شايسته ساالري را در سازمان حاكم كنند سپس

توانمندی روانشناختی در کارکنان را فراهم کنند .همچنین الزم است

به كاركنان شايسته ،آزادي عمل و اختيارات الزم براي انجام صحيح

اقدامات دیگر نظیر توجه به نظرات کارکنان در تصمیم گیریها ،دادن

كار داده شود و تصميمات عملياتي را به كاركنان شايسته واگذار كنند.

حق تصمیم گیری در مورد چگونگی انجام کار و استقالل در انتخاب

همچنین این محققان بیان داشتند که احساس شايستگي در شغل تاثير

راهکارهای حل مشکل به کارکنان ،و ارتقای توانایی فرد در شغل

زیادی بر توانمندی کارکنان دارد .جهت افزايش اين همبستگي در

محول شده توسط مسئوالن انجام گیرد.

دانشگاه علوم پزشكي بايد براي ابداع و نوآوري و خالقيت ،زمينهاي

پیشنهاد میشود جهت تبیین دقیقتر عوامل موثر بر توانمندی

مساعد را فراهم نمود .همچنین آموزش هاي كاربردي و مستمر نيز

روانشناختی کارکنان ،تحقیقات بیشتر مشابه با اهداف پژوهش حاضر

باعث شايسته پروري در كاركنان ميشود( .)17از دالیل همراستا

در سایر دانشگاههای علوم پزشکی انجام گیرد .همچنین انجام تحقیقات

بودن نتایج مطالعات فوق در زمینهی موثر بودن احساس شایستگی

کیفی در این زمینه نیز توصیه میشود.

بر توانمندی روانشناختی کارکنان میتواند این باشد که احساس
شایستگی یک باور شخصی است که فرد احساس میکند که میتواند
وظایف محول شده را به طور موفقیت آمیز انجام دهد که در مطالعات

این پژوهش حاصل بخشی از یافته های پایان نامه دکتری
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

یکی از محدودیتهای پژوهش حاضر ،پاسخ دادن ناقص

جنوب با کد  14121213952004میباشد .بدين وسيله از معاونت

کارکنان به برخی از پرسشنامهها بود که محققان این پرسشنامهها

محترم پژوهشي این دانشگاه و كليه مديران و كاركنان محترم شاغل

را از مطالعه خارج کردند .یکی دیگر از محدودیتهای مطالعه،

در دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ایران و آزاد كه ما را در اجراي اين

عدم همکاری کامل و دسترسی دشوار به مدیران بخشهای مختلف

پژوهش ياري نمودند ،تشكر و قدرداني ميگردد.

دانشگاهها بود.
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Background and Aim: With empowerment of employees, organizations can take
very effective steps in the path to growth and development, which is possible through
examining the factors affecting it. This study aimed to determine psychological
empowerment and factors affecting it on the staff of medical sciences universities
of Tehran.
Materials and Methods: This cross-sectional analytical descriptive study was
conducted in 2018 among the personnel of selected medical sciences universities
of Tehran (Tehran, Iran, and Islamic Azad University). The universities were
randomly selected using cluster sampling, and sample members were chosen from
each university in an accessible manner. The sample included 410 individuals.
The research instrument was a researcher-made psychological empowerment
questionnaire. Validity and reliability (α=0.89) of the questionnaire were confirmed.
Data were analyzed by SPSS, Chi-square test, and Pearson correlation coefficient.
P<0.05 was considered as a significant level.
Results: Of the 410 subjects, 290 (70.7%) were female. The highest percentage
(51.4%) of employees in all three universities had moderate ability. Pearson's
correlation coefficient showed a direct and meaningful statistical relationship
between employees' ability and the factors affecting it such as sense of competence,
sense of meaningfulness, and sense of the right to choose (p<0.001). The highest
correlation (r=0.654) was found between significant sensory factor and employees'
ability (p<0.001).
Conclusion: The results showed that the psychological empowerment of staff in
medical sciences universities is moderate. Also, there are many factors such as
sense of meaningfulness, sense of being effective, sense of the right to choose, and
sense of competence in their psychological empowerment.
Keywords: Empowerment, Psychological, Staff
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