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بررسی رابطه بین توانمندسازی و سطح عملکرد کارکنان در میوند بانک
محمد رفیع بهزاد

چکیده
توانمندسازی کارکنان بهعنوان یك رویكرد انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم
کردن بسترها و به وجود آمدن فرصتهایی برای شكوفایی استعدادها ،تواناییها ،شایستگیهای افراد است .در این مقاله که
حاصل یك پژوهش میدانی است ،به بررسی رابطه بین توانمندسازی و سطح عملكرد کارکنان در میوند بانك شعبه مزار شریف
پرداخته شد .تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده جامعه آماری این پژوهش ( )10نفر است .که برای تمام جامعه آماری
پرسشنامه توزیع گردید .دادههای بهدستآمده توسط نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای نارمل بودن دادهها
از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که ضریب آلفای
کرونباخ  0.813به دست آمد که سطح خوب را نشان میدهد .همچنان برای سنجش میانگین استندرد و میانگین بدست آمده،
از آزمون تی یك نمونهای نیز استفاده شد .نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ازجمله عواملی که سبب بلند رفتن سطح عملكرد
شده است انگیزش کارکنان در اولویت قرار داشته است .نتایج تحقیق نشان داد که با ایجاد توانایی در کارکنان ،درک و شناخت
کارکنان از اهداف و رسالت سازمان ،حمایت سازمانی کارکنان ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،بازخورد کیفی از عملكرد کارکنان،
ایجاد اعتبار و سازگاری میتوان سطح عملكرد کارکنان را در میوند بانك بلند برد.
واژههای کلیدی :توانمندسازی ،کارکنان ،سطح عملكرد ،انگیزش ،میوند بانك
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مقدمه:
یكی از منابع محوری سازمانها ،مؤلفههای انسانی آن بهحساب میآمد که نظریههای مدیریت منابع انسانی در راستای
تعقیب جذب و استخدام ،بهبود و بهسازی ،بهکارگیری و نگهداری به تواناسازی نیروها و توانمندسازی تمامی تواناییهای
مشهود و نامشهود آنان مبادرت میورزد و اساساً رقابت بر سر امر توانمندسازی منابع انسانی است که هر سازمانی در این
رویكرد میتواند با مدلی معین و بومی ساختا ر خویش اقدام نماید امروزه اعتقاد بر این است که منشأ اصلی مزیت رقابتی در
تكنولوژی نهفته نیست .بلكه در فداکاری ،کیفیت ،تعهد و توانایی نیروی کار ریشه دارد .از مهمترین منابع یك سازمان میتوان
به نتایج حاصل از تحرک و خالقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمندسازی ،محرک جدید این محیط کاری در حال رشد است.
همچنین رشد سریع فناوری ،تمامی جوانب سازمانها را بهنوعی تحت تأثیر قرار داده است .تغییرات سریع فناوری ،باعث
تغییر ماهیت کارها شده و رایانهها ،رباطها و دستگاههای کامالً خودکار ،جایگزین مشاغل روتین شدهاند .این ابزارهای جدید،
تغییرات زیادی را در نوع مهارتهای موردنیاز افراد و اعضای سازمانها ایجاد کردهاند(.ابراهیمزاده .)1389 ،بدیهی است برای
رویارویی با چنین چالشی ،کارکنان باید توانمند شوند؛ یعنی در تمام جهات رشد کنند .توانمندسازی ،ظرفیتهای بالقوهای را
برای بهرهبرداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمیشود ،در اختیار میگذارد .هرگاه سازمانها بخواهند در
دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند ،این نیروی بالقوه را بایستی مهار کرد و مورداستفاده قرارداد .در دوران حاضر،
توانمندسازی ،به انسان ابزاری شناختهشده است که مدیران با آن قادر خواهند بود .سازمانهای امروزی را که دارای
ویژگیهایی چون تنوع شبكههای نفوذ ،رشد ،اتكا به ساختار افقی و شبكهای ،حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران،
کاهش تعلّق سازمانی و بهکارگیری فناوری اطالعات میباشند ،بهطور کار آمده اداره کنند .از سوی دیگر عملكرد کارکنان نقش
حیاتی و ویژهای بر پیشرفت دارد و جزئی کلیدی در فرآیند موفقیتهای سازمان است .محاسبه عملكرد کارکنان نیازهای
کارکنان برای بهبود موفقیت عملكردی را نشان میدهد و در صورت عدم وجود نظام ارزشیابی بهینه ،کارکنان درک شفاف و
واضحی از انتظارات سازمان از خودشان نخواهند داشت که درنتیجه باعث ایجاد تعارضات درونسازمانی ،عدم رضایت شغلی،
استرس و راندمان پائین میشوند( .آذری نیا.)1387 ،

بیان مسئله
امروزه سازمانها دریافتهاند که هیچچیز بهاندازه توانمندی نمیتواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد .لذا بیش از
هر چیز کارکنان سازمان بهعنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه سازمان موردتوجه قرارگرفتهاند و توانمندسازی بهعنوان
ابزاری که میتواند توانایی موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است.
(طالبیان .)1388 ،در دنیای امروز آنچه بهعنوان مزیت رقابتی سازمانها مطرح میشود نصب دستگاههای پیشرفته نیست؛ بلكه
نیروی انسانی آنها است .توانمندسازی یكی از نویدبخشترین مفاهیم دنیای کسبوکار بوده که کمتر بدان توجه شده ولی
اکنون به موضوع روز بدل گشته است ،اما علیرغم بحثهای فراوان درباره فواید توانمندسازی ،بهرهبرداری از آن اندک ناچیز
است .برای اینكه فرآیند توانمندسازی در سازمان و یا شرکتی بهطور صحیحی و مطلوب انجام گیرد قدم اول شناسایی عوامل
مؤثر

بر
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فرآیند هست تا بتوان برای عملكرد سازمانی برنامهریزی نمود(بختیاری)1389 ،؛ اما تجربه بسیاری از شرکتها در مورد
توانمندسازی به شكست انجامیده است .این به آن جهت است که به توانمندسازی بهعنوان یك امر موقت زود نگریسته شده
است .درحالیکه امروزه ضرورت توجه به توانمندسازی بهعنوان ابزاری استراتژیك جهت پیشبرد منافع سازمان و موقعیت در
عرصه رقابت مطرح است .این امر بیانگر این است که بدون توجه به اصل توانمندسازی و شناخت سازمان نسبت به آن نمیتوان
از آن در سازمان بهره گرفت( .کروبی .)1388،رویكرد توسعهای در مدیریت منابع انسانی ،بهوضوح اهمیت و جایگاه عوامل
انسانی را در سازمان بهعنوان اصلی تربیت سرمایه و دارایی بیان مینماید از سوی دیگر زمانی این سرمایهها دارای بازده و
عملكرد مطلوبتری خواهند بود که زمینه و شرایط مناسب جهت شكوفایی و بروز مهارتهای آنان فراهم گردد یكی از
مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر عملكرد سازمانی کارکنان احساس توانمندسازی میباشد .شرکت دخانیات ایران نیز از این
قاعده مستثی نیست و توانمندسازی سازمان بهصورت گذرا و مقطعی موردتوجه قرارگرفته است ،اگر تأثیر این مبحث بر عملكرد
معین و به برسی گردد مسلم ًا بر برنامهریزیهای سازمان در جهت بهبود عملكرد تأثیرگذار میباشد ،به همین جهت این
پژوهش درصدد پرداختن به اهمیت این تأثیرگذاری میباشد(مشبكی.)1389 ،
مبانی نظری
توانمندسازی :اصطالح توانمندسازی از اواسط قرن بیستم ایجاد و در رشتههای مختلف علمی مورداستفاده قرار گرفت.
توانمندسازی در مدیریت نیز بعد از شكلگیری نهضت روابط انسانی و مطرحشدن مسائلی مختلف برای ارتقاء شرایط انسانی کار
مطرح شد.
فرهنگ آکسفورد واژه توانمندسازی را به قدرتمند شدن ،مجوز دادن ،ارائه خدمت و توانا شدن ،معنی شده است .در معنای
خاص قدرت بخشیدن و دادن آزادی عمل به افراد برای اداره خود و در مفهوم سازمان به معنای تغییر در فرهنگ و شهامت در
ایجاد و هدایت یك محیط سازمانی است .بسیاری عقیده دارند که سازمانها قادرند بهرهوری را از طریق فرآیند توانمندسازی
کارکنان شان ارتقاء بخشند توانمندسازی منابع انسانی بر انجام عوامل و زمینههایی چون  -1برانگیختگی  -2مشارکتجویی-3
تفویض اختیار -4آموزش و نظارت یاددهی -یادگیری متكی است(گرت .)2004 ،توانمندسازی دارای معانی عام و خاص و
تعبیرهای بیشماری است و این تنوع تعریفها و رویكردها ،انسجام و یكپارچگی را از این مفهوم با مشكل روبهرو ساخته است،
بهگونهای که در تعریف توانمندسازی عواملی ،چون :انگیزش درونی ،ادراک و تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قدرت یا اختیار و
تسهیم منابع و اطالعات بهکاررفته است .توانمندسازی در حقیقت فرآیند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح
متفاوت مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روانشناسی ،تغییرات ساختاری ،عناصر
فرهنگی ،تاریخی و ارزشها و نگرشهای موجود در بافت سازمانی اشاره دارد .توانمندسازی کارکنان ،عبارت است از مجموعه
دستگاهها ،روشها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره وری ،بالندگی و رشد و
شكوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدفهای سازمان به کار گرفته میشوند .برای روشنتر شدن مفهوم توانمندسازی
اشاره به تعریف ذیل نیز سودم ند خواهد بود توانمندسازی شامل اعطای قدرت ،مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و
مدیران سطوح پایینتر جهت تصمیمگیری ،انجام برخی فعالیتها و کنترل بیشتر بر مشاغلشان است.
اگرچه از دهه  1980میالدی توانمندسازی کارکنان با محوریت بهکارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در پیشبرد اهداف
سازمانی در ادبیات حوزه مدیریت رایج شد این موضوع در ادبیات مدیریت سابقهای طوالنی دارد .در مدیریت ،سابقه استفاده از
اصطالح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و دخیل نمودن کارکنان در تصمیمگیریهای سازمانی تحت عناوین گروه سازی،
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مدیریت مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع برمیگردد .آخرین تغییراتی که در مورد این موضوع انجام شد ،توانمندسازی به خود
نام گرفت (محمدی.)1380 ،
عملكرد عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شغل از خود نشان میدهند .لید  2002عملكرد سازمانی:
عملكرد سازمانی بهتمامی موفقیتهای سازمان که از طریق فروش ،دارایی ،سود ،ارزش بازاری و ارزش دفتری اندازهگیری
میشود ،اشاره دارد .یكی از شاخصها و روشهای ارزیابی عملكرد در سازمانها کارت امتیازی متوازن است .کارت امتیازی
متوازن اولین بار در سال  1992توسط کاپالن و نورتن در مجله هاروارد بیزینس ریویو معرفی گردید .آنها نتیجه مشاهدات
خود را در تحقیقی تحت عنوان اندازهگیری عملكرد در سازمان آینده» که در سال  1221صورت گرفته بود و به نام کارت
امتیازی متوازن معرفی کردند .نتایج این تحقیق نشاندهنده میل به جایگزینی شاخصهای مالی با برخی شاخصهای غیر
مرتبط با حوزه مالی که بعدها شاخصهای غیرمالی نامیده شد ،بود .کارت امتیازی متوازن در سال  1990صرف ًا یك سیستم
اندازهگیری بود که شاخصهای مالی را در کنار شاخصهای غیرمالی قرار میداد .چهار جنبه اندازهگیری در این مدل عبارتاند
از:
مالی ،مشتریان ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری .در سال 1996 ،کارت امتیازی متوازن به ابزاری مدیریتی تبدیل شد و
شاخصها با استفاده از روابط علت و معلولی باهم مرتبط شدند .بدین ترتیب شاخصهای مالی ،خروجی نهایی سیستم بوده که
نشاندهنده نتایج مالی هستند که منجر به رشد و ارتقای سازمان در بلندمدت میشوند .امروزه کارت امتیازی متوازن بهعنوان
یك سیستم یادگیری و مدیریت استراتژیك شناختهشده که بر پایه اهداف جامع شرکت ،ایجاد ارزش در بلندمدت را مدنظر
قرار میدهد (لی.)2010 ،
پیشینه تحقیق
بررسی مطالعات قبلی صورت گرفته در زمینۀ توانمندسازی و عملكرد نیروی انسانی حاکی از آن است که تاکنون در داخل یا
خارج مطالعهای با عنوان این تحقیق صورت نپذیرفته است ،لیكن در این بخش به مطالعاتی که بهنوعی در ارتباط با عنوان این
تحقیق میباشد بهطور خالصه اشارهای شده است
الوانی و همكاران ( .)1391در مطالعه خود با عنوان بررسی ارتباط توانمندسازی کارکنان با عملكرد سازمان در اداره کل
آموزشوپرورش استان گیالن به این نتیجه دست یافتند که بین عوامل توانمندسازی کارکنان با عملكرد سازمان رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.
ضیائی و همكاران ( )1390در مطالعهای با عنوان بررسی نگرش مدیران نسبت به تأثیر توانمندسازی کارکنان بر بهبود
عملكرد آنان در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام دادند که بر اساس یافتههای پژوهش رابطه
مستقیمی بین توانمندسازی و ابعاد آن و بهبود عملكرد کارکنان وجود دارد .عالوه بر این ،با توجه به تجلیهای آماری
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مرجانی و همكاران ( )1392در مطالعهای با عنوان بررسی اثر توانمندسازی بر عملكرد کارکنان در اداره کل استاندارد استان
تهران به انجام رساندند که نتایج تحقیق حاکی از آن بود که توانمندی سازی بر عملكرد کارکنان اداره کل استاندارد استان
تهران اثرگذار است .احساس خود اثربخشی بر عملكرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است .احساس داشتن
حق انتخاب بر عملكرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است .احساس مؤثر بودن بر عملكرد کارکنان اداره کل
استاندارد استان تهران اثرگذار است .احساس معنیدار بودن بر عملكرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است.
احساس داشتن اعتماد بر عملكرد کارکنان اداره کل استاندارد استان تهران اثرگذار است.
گرجی و رئیسی( )1387در مطالعه خود با عنوان بررسی رابطه بین توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود عملكرد
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سازمان در محاکم دادگستری شهرستان گرگان به این نتیجه رسیدند که در سطح اطمینان  99درصد بین
توانمندسازی نیروی انسانی و بهبود عملكرد در شعب دادگستری رابطه معنیداری وجود دارد.
طوطیان ( )1393در مطالعهای با عنوان بررسی ارتباط توانمندسازی و بهرهوری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
شرق تهران به این نتیجه رسیده است که در سطح اطمینان  95درصد میان توانمندسازی و بهرهوری منابع انسانی رابطه مثبت
وجود دارد بهطوریکه هرچه توانمندسازی بهبود یابد بهرهوری منابع انسانی افزایش مییابد.
صمدی و سوری ( )1389در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی در عملكرد کارکنان اداره
کل تعاون استان همدان به این نتیجه دست یافتند که بین ابعاد احساس شایستگی ،احساس مؤثر بودن ،احساس
خودمختاری و احساس معنی بودن شغل با عملكرد کارکنان ارتباط مثبتی و معناداری وجود دارد.
سؤاالت تحقیق
 -1آیا بین توانایی کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -2آیا بین درک و شناخت کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -3آیا بین حمایت سازمانی کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -4آیا بین انگیزه کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -5آیا بین بازخورد کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -6آیا بین اعتبار کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
 -7آیا بین سازگاری کارکنان و عملكرد آنها رابطه موجوداست؟
روش تحقیق
تحقیق حاضر یك تحقیق کاربردی نوع توصیفی میباشد .جامعه آماری ( )10نفر بوده برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع
گردیده است .برای نارمل بودن دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،برای پایایی پرسشنامه از الفای کرونباخ و برای تفاوت
میانگین ها از آزمون تی یك نمونهای استفاده گردیده است.
پایایی پرسشنامه:
پایایی پرسشنامهای بررسی رابطه بین توانمندسازی با عملكرد کارکنان در میوند بانك مقدار الفای کرونباخ در جدول ذیل
نشان دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود مقدار الفای کرونباخ برابر با  0.813بدست آمده است مقدار الفای به دست
آمده بیشتر از  0.7بوده پس پرسشنامه ما دارای پایایی قابل قبولی است.

جدول ( )1پایای پرسشنامه
تعداد سواالت

ضریب آلفای کرونباخ

26

.813
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جدول ( )1آمار توصیفی پاسخدهندگان

خدمت سابقه

تحصیالت

جنسیت

سن

10

10

10

10

دادههای معتبر

0

0

0

0

دادههای ناقص

2.10

2.80

1.20

2.10

میانگین

2.00

3.00

1.00

2.00

میانه

21

28

12

21

جمع

جدول ( )2نشان میدهد که تعداد پاسخدهندگان ( )10نفر بوده و باالترین میانگین مربوط انگیزش بوده و بازخورد کارکنان،
توانایی ،اعتبار ،درک و شناخت ،سازگاری و حمایت سازمانی به ترتیب در ردههای بعدی قرار دارند .میانگین متغیرهای ما باالتر
از میانگین مورد انتظار بوده ونشان دهنده تأثیرات متغیرهای فوق روی سطح عملكرد کارکنان میباشد.

جدول ( )2آمار استنباطی آزمون تی
خطای استندرد
میانگین

انحراف معیاری

میانگین

فراوانی

.06667

.21082

4.9333

10

توانایی

.06719

.21246

4.8750

10

درک و شناخت

.08375

.26484

4.6750

10

حمایت سازمانی

.00000

.00000a

5.0000

10

انگیزش

.05000

.15811

4.9500

10

بازخورد

.07500

.23717

4.9250

10

اعتبار

.11967

.37843

4.7333

10

سازگاری

جدول ( )4وضعیت رتبهبندی متغیرها را نشان میدهد .مقایسه میانگین رتبهها نشان میدهد که بلندترین میانگین رتبه
( )4،85مربوط به انگیزش میشود .بدین معنی است که مهمترین متغیر برای سطح عملكرد کارکنان از دیدگاه پاسخدهندگان
انگیزش کارکنان میباشد ،ومیوند بانك برای بلند بردن سطح عملكرد کارکنان خود باید انگیزه دهی برای کارکنان را در اولویت
کاری خود قرار دهد.
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جدول ( )4میانگین رتبهها
میانگین رتبه ها
4،85

انگیزش

4.55

بازخورد

4،45

توانایی

4،30

اعتبار

4،05

درک وشناخت

3،10

سازگاری

2،70

حمایت سازمانی

نتیجه گیری
در این پژوهش به بررسی میزان ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و سطح عملكرد آنان پرداخته شد .هدف پژوهش شناسایی
عوامل مؤثر بر سطح عملكرد کارکنان بوده که برای رسیدن به هدف یادشده ،عالوه بر بررسی و مطالعه مبانی نظری و
تئوریهای موجود به توزیع پرسشنامه نیز پرداخته شد .که تعداد  10پرسشنامه برای کارمندان میوند بانك توزیع گردید .پایایی
پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ انجامشده که مقدار آلفای کرونباخ  0.813بهدستآمده است که به سطح مطلوب قرار
دارد.
نتایج آزمون تی یك نمونهای نشان داد که عوامل مانند انگیزش ،بازخورد ،توانایی و اعتبار بیشترین تأثیرات را روی سطح
عملكرد کارکنان داشت .نتایج آزمون فریدمن رتبهبندی متغیرها را به اساس بیشترین تأثیرگذاری روی سطح عملكرد کارکنان
نشان میدهد که بر اساس این آزمون انگیزش کارکنان بیشترین تأثیرگذاری را روی سطح عملكرد کارکنان داشته است .نتایج
تحقیق نشان داد که با ایجاد توانایی در کارکنان ،درک و شناخت کارکنان از اهداف و رسالت سازمان ،حمایت سازمانی
کارکنان ،ایجاد انگیزه در کارکنان ،بازخورد کیفی از عملكرد کارکنان ،ایجاد اعتبار و سازگاری میتوان سطح عملكرد کارکنان را
در میوند بانك بلند برد.
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