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  اشاره

این در.اند کردهپیداسنتیيها سازمانازمتفاوتشکلیکنونی يها سازمان

.گرددیممدیریتنیزکارکنانخالقیتوفکرنیرويي،انرژبرعالوهها سازمان

مناسبکنترلی- دستوريمراتبسلسلهيها روشتنهانهاین شرایطتحت

حلبرايودهندنشانعملابتکارخودشانکارکنان بایدبلکهبودنخواهد

تحقیقات .دکنننقشایفايهستندخودگردانیی کهها میتدرواقدامخودمشکالت

  :حوزه توانمندسازي سازمان ها نشان داده است

  

. بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است کارکنانتوانمندسازي  - 

. دهدیسهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش م - 

  .داردو سازمان گروه  ياهبردهاي توانمندسازي کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقار- 

  

توانمندسازي در حوزه سازمان بازرسی کل کشور که یک سازمان حاکمیتی و 

ي خطیري را به عهده دارد، ها تیمأمورو طبق قانون،  شودیمتخصصی محسوب 

ار است و این سازمان براي اي برخوردي اجرایی از اهمیت ویژهها دستگاهنسبت به 

سازمانی با نظارت کارا و (انداز سازمانی خودانجام وظایف و دستیابی به چشم

نیازمند کارشناسان و بازرسانی ) اثربخش و مورد اعتماد عموم مردم و مسئولین

  . است که از توانمندي باالیی برخوردار باشند

مندسازي بازرسان یکی از بر توان مؤثرپژوهش در این حوزه و شناسایی عوامل 

براي  در ادامه،باشد و توانمندسازي سازمانی میپیاده سازي طرح اولین مراحل 

  .هاي مختلف سازمان ضروري استاجراي مؤثر آن مشارکت و همکاري بخش

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش                          





بر توانمندسازي بازرسان  رمؤثبررسی عوامل 

سازمان بازرسی کل کشور
1

یحیی کمالی
2

  مقدمه

تحقـق عملکـرد و   بهبـود عوامل انسانی بـیش از سـایر عوامـل در    

ترین عامل  ارزشمنابع انسانی با. سازمان نقش داردیک يها تیمأمور

مهمترین سـرمایه و منبـع اصـلی مزیـت رقـابتی و ایجـاد کننـده         ،تولید

از ایـن  . آیـد  ثروت واقعی هر سازمان به شمار می و ساسیهاي اقابلیت

 يریکـارگ  انتخـاب و بـه   شناخت استعدادها، جهتگذاري در  سرمایه رو

، پـایش  سـازمانی نیروهاي انسانی شایسته در سطوح مختلف مشـاغل  

هـدایت صـحیح   و  مـؤثر ي ها استیس، کاربست افزایش مهارت ،عملکرد

هـاي  نابع انسانی تنها با آمـوزش بهبود م .نیروي انسانی ضروري است

 وهـاي گونـاگون   شـود، بلکـه بایـد از راه   فنی و تخصصی حاصل نمـی 

اسـتفاده   هاي راهبردي در قلمـرو مـدیریت منـابع انسـانی     اعمال برنامه

هـایی بافرهنـگ   اي اسـت مرکـب از انسـان   سازمان موفق مجموعه.کرد

                                                
مطالعه (بر توانمندسازي بازرسان سازمان بازرسی کل کشور مؤثربندي عوامل بررسی و اولویت«رفته از پروژه پژوهشی این گزارش برگ - 1

.باشدمرکز مطالعات سازمان بازرسی کل کشور می» )اداره کل سازمان 16بازرسان شاغل در : موردي

2
.رمان عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کدکتري سیاستگذاري عمومی و - 
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-نظام انعطـاف سازمانی، اندیشه و اهداف مشترك که با کار گروهی در 

پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق بـه پیشـرفت روزافـزون    

توانمندسـازي کارکنـان   .دهنـد سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می

بـه  مـدیریتی   تیـک ضـرور   براي تعالی سازمانی و تحقـق اهـداف آن،  

اي است کـه بـر اسـاس آن    توانمندسازي فرایند پیوسته«.رودشمار می

ي برخـوردار شـوند و قـادر بـه     خوداعتمـاد یک جامعـه از نـوعی   افراد 

و  هــاییتوانــاارزیــابی صــحیح و شــناخت واقعــی خــویش باشــند و از 

ي خود براي رسیدن به اهداف خود آگـاه شـوند و بتواننـد بـا     ها تیقابل

: 1376فرخـی، (»دي مورد نظر دست یابنها هدفافزایش توانمندي خود به 

76( .  

کشور که یک سازمان حاکمیتی و تخصصی سازمان بازرسی کل 

یـت هـاي خطیـري ماننـد حسـن      مأمورشود و طبق قانون، محسوب می

جریان امـور و ارتقـاي سـالمت اداري را بـه عهـده دارد، جهـت انجـام        

وظــایف تخصصــی خــود در حــوزه نظــارت و بازرســی نیازمنــد       

.کارشناسان و بازرسانی است که از توانمندي باالیی برخوردار باشـند 

با رجوع به قانون تشکیل سازمان بازرسـی و بـا توجـه بـه وظـایف و      

بر استفاده  قانونگذارتأکیدي بسیار مهم  این سازمان، دلیل ها تیمأمور

. شـود از منابع انسانی مجرب در حوزه نظارت و بازرسی مشخص مـی 

رو توانمندســازي در حــوزه تخصصــی ســازمان بازرســی کــل از ایــن

اي برخـوردار اسـت   ي اجرایی از اهمیت ویژههادستگاهکشور نسبت به 

و این سازمان براي انجام وظایف تخصصی خـود در حـوزه نظـارت و    
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سازمانی با نظارت کارا و (د انداز سازمانی خوبازرسی و دستیابی به چشم

ــردم و مســئولین   ــوم م ــاد عم ــورد اعتم ــربخش و م ــان و  )اث ــد کارشناس نیازمن

زیرا نظـارت و  . الیی برخوردار باشندبازرسانی است که از توانمندي با

،ها مستلزم شناخت دقیق اهدافبازرسی عملکرد کارکنان سایر دستگاه

سازمان  .هاي بازرسی شونده استها و محیط کاري سازمانیتمأمور

قـانون اساسـی و براسـاس     174اصـل  با استناد به بازرسی کل کشور 

اجـراي صـحیح    یه نسبت به حسن جریان امـور و ئحق نظارت قوه قضا

شـده  هاي اداري، زیرنظر رئیس قوه قضـاییه تشـکیل    قوانین در دستگاه

نظـارت و بازرسـی    ،قانون تشکیل سازمان بازرسـی  1طبق ماده . است

هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور  عبارت است از مجموعه فعالیت

آوري اطالعات الزم دربـاره مراحـل قبـل، حـین و بعـد از اقـدامات        جمع

هـا، تطبیـق عملکـرد    هاي مشمول این قانون، تجزیه و تحلیـل آن  تگاهدس

دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهاي مناسب در جهت 

  .حسن جریان امور

تخصصی نظارت و  مسألهاین ماده قانونی نشانگر اهمیت 

هاي سالمت اداري و کارآمدي دستگاه راستاي تأمینبازرسی در 

یت مستلزم این است که سازمان مأمورتحقق این  .اجرایی است

هاي نماید که نسبت به نیروهاي دستگاهبازرسی از نیروهایی استفاده

رسد به نظر می. هاي دوچندانی داشته باشندبازرسی شونده، توانمندي

: به همین دلیل است که در ماده چهار قانون تشکیل سازمان آمده است

یا  10ه شرع و یا قضاتی که داراي رتبرئیس سازمان از میان قضات 
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و در ماده پنج ذکر شده است که شودقضایی باشند تعیین می 11

رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات 

.گرددیا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می

- هیأتاز طرف دیگر و طبق همین قانون، وظایف مهمی بر عهده 

الف ـ بررسی وضع 6طبق ماده . هاي بازرسی قرار گرفته است

ها و مؤسسات مورد بازرسی از حیث حسن جریان امور سازمان

هاي ها و برنامهقوانین و طرح ياداري و نحوه انجام وظیفه و اجرا

مربوط و تناسب سازمان هریک با احتیاجات عمومی و نقائص هر یک 

  .ها و غیر از آناز آن

ـ بررسی طرز رفتار رؤسا و کارمندان از حیث اخالق و ایمان ب 

و روحیه و معلومات، نحوه انجام وظیفه، صحت عمل، استعداد، لیاقت، 

شجاعت در انجام وظیفه و طرز رفتار با مردم، آگاهی و تخصص در 

  .رشته مربوط و غیره

ج ـ بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از آنکه مربوط به تمام 

یا یک منطقه باشد از قبیل روحیه عمومی، امور اقتصادي،  کشور

کشاورزي و محصوالت، تولیدات صنعتی، فرهنگ، بهداشت، ارتباطات 

ها، امور قضایی، امور انتظامی و مایحتاج عمومی در حدود و راه

  . اختیارات قانونی سازمان

ت بازرسی أبازرس یا هیآئین بازرسی،  14مادهدر همین راستا 

ات زیر را انجام اقدامقبل از شروع بازرسی، کرده است کهظف مورا 

  :دهند
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هاي الزم نسبت به مورد بازرسی و شناخت کسب آگاهی) الف

  ؛یتمأمورموضوع 

  ؛یتمأموراحراز صالحیت خود در انجام ) ب

یت محوله مورد نظر مأمورتوجه کامل به اهدافی که از اجراي ) ج

هاي مناسب و اف و انتخاب روشاست و بررسی طرق نیل به این اهد

  ؛مقتضی

نظیر تهیه چک لیست، رجوع به سوابق موجود در (تدارك طرح بازرسی ) د

سازمان، مطالعه مقررات حاکم بر دستگاه یا موضوع بازرسی، شناسایی و تعیین 

آوري اطالعات مورد نیاز، آشنایی با محیط مورد بازرسی و موثق براي جمع

-ها و طرحعات اجمالی از وجود برنامهعی آن، کسب اطالخصوصیات طبیعی و اجتما

  .)یتمأمورهاي اجرایی مرتبط با موضوع 

قانون تشکیل سازمان جهت  25ه مادماده سه و  ،عالوه بر این

استفاده از نیروهاي مجرب و توانمند، اختیاراتی را براي مسئوالن 

اي هیتمأمورتواند جهت تحقق سازمان در نظر گرفته است که می

در مجموع به رجوع به این قانون و با توجه به . سازمان کمک نماید

قانونگذار بر  تأکیدهاي بسیار مهم سازمان، دلیل یتمأموروظایف و 

-استفاده از نیروهاي مجرب در حوزه نظارت و بازرسی مشخص می

رو توانمندسازي در حوزه تخصصی سازمان بازرسی کل از این. شود

  .اي برخوردار استهاي اجرایی از اهمیت ویژهاهکشور نسبت به دستگ

شـناخت  ، ناظران باید توانـایى و بازرسی باتوجه به فرآیند نظارت 

و فهم موضوع مورد نظر را داشـته باشـند و بتواننـد ارزیـابى صـحیح      

کـه وظیفـه   و بازرسان ناظران . ارائه نمایند دستگاه موردنظر ازعملکرد
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هـاى  از صـالحیت دارنـد بایـد   ا بعهـده ارزیابى ر و تطبیق ،مهم تشخیص

انتخــاب نــاظران امــین، صــادق و وفــادار کــه  . الزم برخــوردار باشــند

داشته باشد و با عالقه و انگیزه وظایف تخصص الزم و تجربه کافى را

نـاظران فاقـد   اعـزام . ه اسـت قـرار گرفتـ   تأکیدمورد  خود را انجام دهند

ــاشــرایط الزم، عمــومى و تخصصــى  ــت نظــارتى و صــحت ف ، مبن عالی

  .)182-168: 1383،عبداللهى(را مورد سئوال قرار خواهد داد یوتشخیص

هاي توانمندسازي از این جهت پرداختن به اصول و روش 

از . هاي سازمان خواهد داشتیتمأموربازرسان، نقش مهمی در تحقق 

-این بررسی عوامل توانمندسازي بازرسان، نقش مهمی در تحقق چشم

هدف این . ي سازمان بازرسی خواهد داشتها تیأمورمانداز و 

ازرسان بر توانمندسازي ب مؤثربندي عوامل پژوهش بررسی و اولویت

  . باشدسازمان بازرسی کل کشور می

  توانمندسازيبررسی مفهوم - 1

سازيمندتوانواژه ریشه خارجی 
1

دادن قـدرت  یمعنـ  در Empowerاز فعل 

عملـی   یا اختیار به شخصی براي انجـام 

بــه لحــاظ مفهــومی  .تعبیــر شــده اســت

بـه   )1971(گـرو   .تعاریف گوناگونی از توانمندسـازي ارائـه شـده اسـت    

نـد کـه شـامل    کرایج فرهنگ لغت از توانمندسـازي اشـاره مـی   تعاریف

                                                
1 -Empower  برگرفته از فعل انگلیسیto empower  به معناي قدرت بخشیدن و توان دادن  
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یـت دادن و قـدرت   مأموراختیـار کـردن،   تفویض قدرت قانونی، تفویض

اد مجموعــه توانمندســازي نیــروي انســانی یعنــی ایجــ«.بخشــی اســت

هاي الزم در کارکنان براي قادر سـاختن آنـان بـه ایجـاد ارزش     ظرفیت

افزوده در سازمان و ایفاي نقش و مسئولیتی که در سازمان بـه عهـده   

توانمنـد   .)22: 1388نیـازي و نصـرآبادي،   (دارند، توأم با کارایی و اثربخشی

از نوعی  افراد یک جامعه ،اي است که براساس آنسازي فرایند پیوسته

خوداعتمادي برخوردار شوند و قـادر بـه ارزیـابی صـحیح و شـناخت      

هاي خود براي رسیدن بـه  ها و قابلیتواقعی خویش باشند و از توانایی

هـاي  اهداف خود آگاه شوند و بتوانند با افزایش توانمندي خود به هدف

ــد    ــل کنن ــتیابی حاص ــر دس ــورد نظ ــی،(م ــازي . )76: 1376فرخ توانمندس

 در است بـراي توصـیف همـوار کـردن راه خـود و دیگـران      اصطالحی 

مفهـوم  بنـابراین  . )311: 1380ابـوت و واالس، (رسیدن به اهداف مـورد نظـر  

 تردیـد ، نظریه تضاد سازمان با افراد را مـورد منابع انسانیتواناسازي 

تواند افراد خـود  گوید که سازمان میفلسفه تواناسازي می.دهدقرار می

ایـن  . عین حـال آنچـه را نیـاز دارد بـه دسـت آورد     ررا راضی کند و د

  .برد به نفع دوطرف باشد -برد  رابطه تواند یکرابطه می

قدرترسمی واختیاراتواگذاريدرحقیقتتوانمندسازي

اي در پدیده توانمندسازي (Argyris, 1998:12).» استکارکنانبهقانونی

کارکنانتوانافزایشباعثکهفرایندياست،توسعهفرایندراستاي

وشودیمکارکناناجتماعیوسیاسیبینشارتقايحل مشکلبراي
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تحتوکنندشناساییراعوامل محیطیتاسازدیمقادرراهاآن

  (Cartwright,2002:6). درآورندخودکنترل

کارکنان در مزایاي توانمندسازي)1992(باون و الولر 

  :دکننزیر توصیف میخدماتی را به شرح  يها سازمان

به نیازهاي مشتریان در حین ارائه خدمات کارکنان توانمند-

.دهندیسریع و به موقع م يها پاسخ

 يها افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخ-

.دهندیسریع و به موقع م

.شان دارندلغکارکنان توانمند احساس بهتري نسبت به خود و ش-

ا با مشتریان به گرمی و آغوش باز ارتباط برقرار توانکارکنان-

.کنندیم

هاي خدماتی منبع بزرگی از اندیشه توانندیتوانمند مکارکنان-

)1385:23عبدالهی و دیگران،(.باشند

هاي مختلفی در مـورد توانمندسـازي منـابع انسـانی وجـود      نظریه

ــته ــک دس ــدگاه دارد در ی ــدي، دی ــ بن ــه دو دس ــازي ب ــاي توانمندس ته ه

  .شوندیمتقسیم ساختاري و روانشناختی

در این دیدگاه به توانمندسازي به :توانمندسازي ساختاري

مدیریت  این دیدگاه،در  .عنوان نتیجه یک فرآیند نگریسته شده است

کننده میزان، او تعیین. باشدیسازمان مسئول توانمندسازي کارکنان م

ي کارکنان در سازمان ابعاد، نحوه ایجاد و استقرار توانمندساز

       او با تقسیم قدرت در میان کارکنان، مشارکت در. باشدیم
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ا در جریان اطالعات، ایجاد بستر هگیري، سهیم نمودن آنتصمیم

ساز هرگونه فعالیت منجر به توانمندي در آموزش، انتقال دانش زمینه

ابزارها و در این رویکرد مدیر از طریق فراهم آوردن . باشدیکارکنان م

امکانات  لهیلوازم مورد نیاز، ایجاد شرایط و پشتیبانی الزم به وس

این . باشدیسازمان، ایجاد کننده توانمندسازي در کارکنان سازمان م

توانمندسازي به . باشدیمدر سازمان نیینگرش یک رویکرد باال به پا

ه و به عنوان عامل محرکی کیزیکیفدر این رویکرد بیشتر به صورت 

:1386بزیکاران،س(تاسشدهستهینگر، شودیاز بیرون به افراد وارد م

ها، بیشتر در چارچوب اختیارات  از آنجا که قدرت در سازمان  .)18

سازي در این مفهوم به  شود، بنابراین توانمند قانونی فرد متجلی می

این رویکرد به عنوان یک رویکرد باال به . معناي تفویض اختیار است

و وابستگی قدرت فرد در ارتباط با  گرددین یا ماشینی تعریف مپایی

 يها یکی از روش. )39: 1374بالنچارد،(د دهیدیگران را نشان م

الزم براي  يها راهنمائی و آموزش مهارت ،توانمندسازي ساختاري

کارکنان جهت انجام تصمیمات مستقل با توجه به معیارهاي فرهنگ 

سازي به عنوان واقعیتی است که فرصت توانمند. باشدیسازمانی م

گیري به افراد از طریق گسترده شدن حیطه اختیارات فراهم تصمیم

وانمندسازي باعث شکسته شدن سلسله مراتب سنتی ت. شودیم

زیرا کارکنان صفی که به مسائل و . گرددیساختارهاي سازمان م

ت حل مسائل باید داراي اختیار الزم جه، از این روترند کیمشکالت نزد

  . )Spreitzer, 1996: 482(باشند 
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 يهایژگیدر این دیدگاه بین و:توانمندسازي روانشناختی

شامل (ها و تصورات شغلی در مورد آن) مانند اعمال مدیریتی(وضعیتی 

تفاوت ) ادراك و اعتقاد کارکنان در مورد قدرت، شایستگی کارکنان و خود کارآمدي

وضعیتی تنها یک  يهایژگیر هنگام اجراي وبنابراین د. گرددیایجاد م

بخش از شرایط در توانمندسازي دخیل هستند و حتماً منجر به ایجاد 

  .گردندیتوانمندي در کارکنان نم

افراد  هانگیز تقویتافزایی عبارت از ایجاد شرایط الزم براي  توان

شان از طریق پرورش احساس شایستگی و یا کاهش در انجام وظایف

، توماس و 1990نخستین بار در سال . ها استقدرتی در آن بیاحساس 

به . عد جدید توانمندسازي را مورد توجه قرار دادندبولتهوس این 

بر این اساس قدرت . ها قدرت داراي معانی مختلفی استاعتقاد آن

کفایت «، یعنی همان )نجام کارهااتوان (ممکن است براي تشریح صالحیت 

ها، به باور آن. نگو، به کار گرفته شودار و کانمورد نظر کانگ »نفس

اصطالح توانمندسازي به عنوان پارادایم جدید انگیزشی،  يریکارگ به

 يها جهانی، ضرورت انجام پژوهش يها زمانی گسترش یافت که رقابت

جدیدي از مدیریت که افراد را تشویق به  يها متعددي براي یافتن شکل

این روند، . ناپذیر ساخت، اجتنابدینمایمپذیري، تعهد و نوآوري ریسک

هاي رهبري و فرهنگ سازمانی از نمود بیشتري ویژه در حوزهبه

تحقیقات در این حوزه نشان دادند چگونه رهبران . برخوردار گردید

گرایی، ایجاد ایمان از طریق القاي آرمان توانندیگرا مفرهمند و تحول

رکنانشان نیرو به وجود آورند، این کلی، در کا يها قوي و اعمال کنترل
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ها، معنادار تحقیقات بر اهمیت ترغیب به انجام وظیفه به جاي تحمیل آن

توماس و . دار نمودن مشاغل تأکید ورزیدندساختن کارها و هویت

ولتهووس در چارچوب این بعد از پارادایم جدید انگیزش، توانمندسازي 

ها با به عاریه آن. گرفتند را در سطح تجزیه و تحلیل وظایف به کار

، »بریف و آلداگ«از ابداعات»انگیزش درونی کار«گرفتن اصطالح 

توانمندسازي را به عنوان فرآیند افزایش انگیزش درونی وظیفه تعریف 

انگیزش درونی وظیفه، اشاره به تجارب مثبتی دارد که افراد به . کردند

رایط نیروزایی است کسب نموده و شامل ش شان فهیطور مستقیم از وظ

ها در ارتباط مستقیم با آن وظیفه، انگیزش و رضایتمندي که به آن

احساس مؤثر بودن، احساس شایستگی : این تجارب عبارت از. دهدیم

1380محمدي،(داشتن، احساس معناداري و احساس داشتن حق انتخاب 

:183( .  

حاالت  کلیدي که اینشش متغیر »توماس و ولتهوس«

این عوامل . ، را شناسایی نمودنددهدناختی را تحت تأثیر قرار میروانش

 يهایابیارز -3شغلی،  يهایابیارز-2حوادث محیطی، -1شامل

 Thomas(مداخالت  -6رفتارها،  -5سبک تفسیري افراد،  -4عمومی، 

And Velthouse, 1990:676(.  

  اصول توانمندسازيعوامل و -2

بـه بسترسـازي    یسازمانهر نان در به منظور توانمندسازي کارک

هـایی کـه   در سـازمان . اولیه و مناسب در محـیط سـازمان نیـاز اسـت    
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بکـار گرفتـه    ثیرگذار در توانمندسازي به طور کامل و صـحیح أعوامل ت

توان اطمینان داشت که بهترین استفاده از نیـروي انسـانی    د، میشونمی

بـر   مؤثرعوامل . ردوري در سازمان وجود دا و درنتیجه بیشترین بهره

  :سازي کارکنان عبارتند ازمندتوان

تحصـیالت، سـابقه کـار، جنسـیت، نـژاد،      از قبیل : عوامل فردي) 1

  ؛عزت نفس

شــــامل :عوامـــل گروهـــی  ) 2

ــاثر ــروه،   یبخش ــت گ ــروه، اهمی گ

اعتماد درون گروهی، ادراك افـراد  

ــه ت  ــبت ب ــروه نس ــر  أگ ــان ب ثیرش

  ؛مدیران

هـام  ابهمانند:عوامل سازمانی) 3

در نقش، دسترسی به منابع، حیطه 

ــات،    ــه اطالع ــی ب ــرل، دسترس کنت

ــاعی   ــت اجتم ــب   و حمای ــله مرات ــرد در سلس ــاه ف ــی، جایگ سیاس

  ؛سازمانی، جو مشارکتی واحد کار

هــاي هــاي حــامی روشارزش ،مطــابق بــا تعریــف توانمندســازي

تواننـد  رفتارهـاي توانمندسـاز مـی   هـا و نقـش  ،اجرایی، سبک مـدیریتی 

اصـــل  دوازده .بـــراي ســـازمان و مـــدیران داشـــته باشـــند مزایـــایی

ایـن  . خـوانی دارد هم اًگویند تقریبتوانمندسازي با آنچه کارشناسان می

  :ند ازااصول عبارت
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 براي اجراي توانمندسازي هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل

اجراي توانمندسازي در هر شـرایطی  . وجود ندارد ياستاندارد

  رد؛هاي خاصی داویژگی

اي بــراي وســیلهو  توانمندســازي در خــدمت یــک هــدف اســت

ــه اینکــه   ــه هــدف اســت ن . هــدف باشــد خــود، یــکرســیدن ب

توانمندسازي بـه کارکنـان   

کند تا به سازمان کمک می

ــه   ــد و ب ــک کنن و خــود کم

شغل آنان معنا و احساس 

بخشد تا بتواننـد   غرور می

ــه   ــار را ب ــوک ــوب  نح مطل

  .انجام دهند

 ــازي را ــد توانمندســ بایــ

و  ادانجـام د  ، مدیریت کرد

  .که درحال اجرا است شدمطمئن 

هـا  کند کـه مبتنـی بـر ارزش   توانمندسازي وقتی خوب عمل می

آیـد   زمانی از توانمندسازي انرژي بیشتري به دست مـی  ،باشد

  .که مدیران مقبول کارکنان باشند

  بـا تسـخیر    .اعتماد و تعهد دو نکته کلیدي محسوب مـی شـوند

ــار و ر ــی افکـ ــان مـ ــان در  وان کارکنـ ــارکت آنـ ــد مشـ توانیـ



  20                       گزارش پژوهشی        

هـاي آنـان را   پیشنهاددادن را فراهم کـرده، وفـاداري و تـالش   

  .مضاعف کنید

مانند کارکنان باید توانمند شوندمدیران و سرپرستان نیز ه.  

توان حدود اختیـارات کارکنـان را   با تعریف مرزهاي کاري می

  .شود میبا حذف موانع شرایط این کار فراهم . روشن کرد

ــاتی ارتباطــات و اطالعــات شــریان ــدگی  هــاي حی ــه زن ــا مای ی

  .توانمندسازي هستند

  آموزش توانمندسازي چیزي بیش از اقدامات اصـالحی اسـت .

کارکنــان را بــراي  بایــد 

مشارکت بیشتر و ارتقاي 

کـرد  سطح عملکرد آمـاده  

اگـر   ها گفـت کـه  آنبه  و 

ــراي آمــوزش   ســازمان ب

 کنـد بـراي  آنان هزینه می

 هـا ین است که به کار آنا

  .استقائل زیادي ارزش 

ــري و روان ــازي مربیگ س

خواهیـد  بـویژه وقتـی مـی   . اسـت  مؤثرنظارت بیش از کنترل و

  .مشارکت کنید و آنان را رشد دهید کارکنان را تشویق به
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   هـاي آتـی الزم   گرامیداشت و قدردانی از افـراد بـراي موفقیـت

رفتارهاي دلخواه تقویـت  از آنان خالصانه تشکر کنید تا . است

.شود

    توانمندسازي فرایندي دشوار و مسـتلزم صـرف وقـت اسـت ،

هـاي  هـا، روش تـوان باورهـا، خـط مشـی    چون به سادگی نمی

: 1385آقایـار،  (کاري، ساختار سـازمانی و رفتارهـا را تغییـر داد   

68(.  

هاي سازمانی هر سازمانی با ید با در نظر گرفتن اهداف و اولویت

اي کارکنانش فنون و ابزارهاي مناسبی را بـه اجـرا در آورد   هو ویژگی

  :اندها عبارتکه از جمله آن

 ــنهاد ــام پیش ــراي نظ هــاي ایجــاد یکــی از راه: در ســازمان هااج

در ســازمان اســت در  هاتوانمندســازي بکــارگیري نظــام پیشــنهاد

هـاي متعـالی، گروهـی اندیشـیدن و گروهـی عمـل کـردن        سازمان

هاي انسـانی در  عمول تلقی شده و از تمام قابلیتاي مبعنوان شیوه

  .شودراستاي اداره صحیح سازمان استفاده می

هـاي  از جمله وظایف مدیران تشکیل گروه :هاي کاريتشکیل گروه

 متعـددي براي این منظور ایجاد و رشد عوامـل  . کاري توانمند است

د که مدیران و کارکنان با هم در ایجـا  ضروري استدر محیط کار 

احتـرام،  : از جمله این مـوارد عبارتنـد از  . اند ها سهیمو گسترش آن

.مهارت افزایشگیري، مسئولیت و اطالعات، کنترل، تصمیمگردش 
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لیسازي شغ غنی
1
سازي شغل باید اطالعات کافی  به منظور غنی :

در مورد شغل وجود داشـته باشـد کـه از طریـق تجزیـه و تحلیـل       

تجزیه وتحلیل شغل عبـارت اسـت   . توان به آن دست یافت شغل می

ها، شرایط هایی براي تعیین و شناسایی وظایف، مسئولیتاز روش

در . کاري و ارتباط بین مشـاغل و خصوصـیات انسـانی کارکنـان    

ها، رابطه اي از وظایف، مسئولیت واقع تجزیه و تحلیل شغل خالصه

هاي مـورد نیـاز بـراي تصـدي     آن با مشاغل دیگر، دانش و مهارت

ترین و  تجزیه و تحلیل شغل از اساسی. غل و شرایط کاري استش

سسات براي استفاده، پـرورش و  ؤبهترین کارهایی است که کلیه م

به نظـر   .دهندها انجام میسازي شغل آن حفظ منابع انسانی و غنی

سازي شغلی یکی از رسد غنیمی

-الزامات اجراي توانمندسازي می

باشـد زیــرا توانمندسـازي بــدون   

عطاي مسـوؤلیت بیشـتر و دادن   ا

ــه    ــا بــ ــل در کارهــ آزادي عمــ

پـذیر  امکـان ) سـازي غنی(کارکنان

  .باشدنمی

گونه توانمندسازي کارکنان همان

هـاي بـالقوه   که در بخش هاي قبل به آن اشاره شد، استفاده از ظرفیـت 

از . شـود در کارکنان است که در زمان حـال از آن اسـتفاده کامـل نمـی    

                                                
. Job Enrichment
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تواننـد در اثــر بــه  هــاي توانمنـد مــی کـه ســازمان  جملـه دســتاوردهایی 

  :کارگیري و اجراي این عوامل به دست آورند، موارد زیر است

  ؛و افزایش آن ارباب رجوعمین رضایت أت-

؛افزایش رضایت شغلی در کارکنان-

؛ولیت در کارکنانؤافزایش احساس تعلق، مشارکت و مس-

؛تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار-

؛ر کارکنان و بهبود کیفیت در کارهاتعهد بیشت-

؛ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان-

؛هاي عملیاتی و افزایش سودآوري سازمانکاهش هزینه-

ي؛افزایش کارایی فرآیند تصمیم گیر -

؛وريبهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره -

؛خلق ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکري -

.ها براي اجراي توانمندسازيوانع موجود در سازمانمرفع -

و  اسـت  هـا بسـیار مفیـد   اجراي عوامل توانمندسازي در سـازمان 

الزمه اجـراي ایـن   . شودوري سازمان و کارکنان میهباعث افزایش بهر

نیاز سازمان، پشتیبانی مدیران ارشد آن و همکاري با کارکنـان   ،تکنیک

  .ور استو عوامل اجرایی در پیشبرد ام

  مدل و روش پژوهش-3

شرایط (عاملی سهمدل توانمندسازيبراساسپژوهش حاضر

به و کانانگو کانگر)سازمانی، راهبردهاي مدیریتی و منابع خودکارآمدي
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-میبر توانمندسازي بازرسانمؤثربندي عواملبررسی و اولویت

ایش احساس توانمندسازي را فرآیند افز )1988(کانگر و کانانگو .پردازد

خودکارآمدي در افراد از طریق شناسایی و حذف شرایطی که موجب 

ها توانمندسازي را به عنوان آن. دانندیمناتوانی کارکنان شده است، 

. دانندیم)قدرت ضیتفونه (قادر بودن  معنايیک رویکرد انگیزشی به 

توانمند بودن به ایجاد شرایطی براي افزایش انگیزش انجام وظایف 

. حوله از طریق تقویت احساس خودکارآمدي شخصی اشاره داردم

اي از فقط مجموعه ،تفویض اختیار یا قدرت و یا سهیم شدن در منابع

فرایند . کارکنان را توانمند سازند) نه لزوماً(شرایط هستند که ممکن است 

. تفویض اختیار براي کمک به ماهیت پیچیده توانمندسازي کافی نیست

عالوه بر تفویض اختیار، شرایط دیگري براي توانمندسازي ترتیب بدین

بنابراین توانمندسازي عبارت است از فرایند افزایش . دارندوجود

احساس خودکارآمدي در میان کارکنان از طریق شناسایی و حذف 

مدل مفهومی پژوهش تشرایطی که موجب ناتوانی آنان شده اس

  .حاضر در شکل زیر آمده است
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  ل تحلیل توانمندسازي در پژوهش حاضرمد -1شکل 

اهداف روشن

شایستگی

حق انتخاب

مؤثر بودن

معناداري

راهبردهاي 

مدیریتی
توانمندسازي

دسترسی به منابع

دهینظام پاداش

سازمانی ساختار

برانگیختگی 

حمایت کردن

دادن استقالل

ارزیابی عملکرد

آموزش

تفویض اختیار

مدیریت 

فراهم کردن 

تشکیل گروه

الگو سازي

شرایط سازمانی

منابع 

خودکارآمدي



  26                       گزارش پژوهشی        

تواند مبناي مناسبی براي مدل توانمندسازي کانگر و کانانگو می

این مدل در چند . بر توانمندسازي بازرسان باشد مؤثربررسی عوامل 

، مشبکی و )1385(م پژوهش از جمله در مطالعه عبداللهی و نوه ابراهی

در این . ورد استفاده قرار گرفته استم)1389(ادیمی و )1390(ن همکارا

طور مستقیم نه تنها به عنوان متغیر مستقل بهمدل راهبردهاي مدیریتی

گذاري روي دو متغیر تأثیرلکه با دارد ب تأثیربر روي توانمندسازي 

بر روي فرایند  )يمنابع خودکارآمد -شرایط سازمانی(دیگر مستقل

علت استفاده از مدل توانمندسازي . گذاردیم تأثیرتوانمندسازي نیز 

کانگر و کانانگو این است که این مدل از جامعیت الزم در بررسی 

بر توانمندسازي برخوردار است و از طرف دیگر در  مؤثرعوامل 

طور ي انگیزشی توانمندسازي کارکنان قرار دارد بهها مدلچارچوب 

از  داندیمزي مشخص احساس خودکارآمدي را شاخص توانمندسا

قابلیت اجرایی بیشتري در سازمان بازرسی کل کشور برخوردار 

  .هستند

طرحی از نوع همبستگی با استفاده  به دنبالروش پژوهش حاضر 

مدل معادالت ساختاري(از روش الگویابی 
1

جامعه آماري بازرسان . است )

اداره کل بازرسی سازمان بازرسی کل کشور است که  16شاغل در 

حجم نمونه مورد نیاز براي انجام معادالت . باشدیمنفر 311آنها  تعداد

نمونه به ازاي هر شاخص  10ساختاري و تحلیل عاملی تأییدي 

نمونه آماري لذا . )1999و همکاران،  2مک کالوم(پیشنهاد شده است 

                                                
. Structure equation model (SEM)
.. MacCallum R, C.
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گیري تحقیق  روش نمونه. نفر باشد 180پژوهش حاضر بایستی حداقل 

حاضر نمونه گیري تصادفی ساده می باشد که در این نوع نمونه گیري 

  .شودبه هریک از اعضاي جامعه احتمال مساوي داده می

این پرسشنامه شامل . استاطالعات، پرسشنامهآوريجمعابزار

شرایط (هاي مربوط به متغیرهاي مستقل سؤال. چهار متغیر اصلی است

ي الگوي ها مؤلفهبر مبناي ) ي مدیریتی و منابع خودکارآمديسازمانی، راهبردها

هاي طراحی شده و در پژوهش )1988(توانمندسازي کانگر و کانانگو 

، ادیمی 1390نو مشبکی و همکارا 1385م از جمله عبدالهی و نوه ابراهی(مختلفی

به منظور بررسی  متغیر وابسته   .مورد استفاده قرار گرفته است )1389

استفاده ) 1995(نیز از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر ) نمندسازيتوا(

خودمختاري، این پرسشنامه داراي ابعاد شایستگی،. دشو یم

تحلیل عاملی اکتشافی و (اعتبار سازه.  داري می باشدگذاري و معنیتأثیر

مورد بررسی و تأیید قرار گفته  )1995(این ابزار توسط اسپیتزر ) تأییدي 

هاي مختلف چنین میزان آلفاي کرونباخ این ابزار در نمونههم. است

پایایی این ابزار توسط شلتون. به دست آمده است 0,72تا  0,62
1

و سی گل و گاردنر )2002(
2

گزارش شده  0,70و  0,90به ترتیب  )2000(

  . است

خیلی = 1(اي نقطه 5گذاري پرسشنامه به صورت طیف لیکرت نمره

منظور بررسی به. باشدمی )خیلی زیاد= 5زیاد، = 4سط، متو= 3کم، = 2کم، 

                                                
. shelton

.. Siegall, M., & Gardner
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نفر از افراد نمونه اجرا  30پایایی پرسشنامه ابتدا پرسشنامه بر روي 

اعتبار . شود یمگردیده و آلفاي کرونباخ براي ابعاد آن محاسبه 

تحت ویندوز  18نسخه SPSSافزاري پرسشنامه با استفاده از بسته نرم

منظور به.محاسبه شده است 85/0آلفاي کل  محاسبه گردید مقدار

از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه  هاي پرسشنامهالؤسنجش روایی س

اول
1
  .متغیرها استخراج گردید که نتایج آن به شرح زیر است روایی ،

  از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافیتعیین روایی با استفاده -2جدول

تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول
و عدد   KMOعدد 

آزمون بارتلت
نتیجه

)متغیر مستقل(شرایط سازمانی 
KMO=0,880

Sig=0,000  

ها شرایط مورد نیاز براي داده

.اجراي تحلیل عاملی را دارند

)متغیر مستقل(راهبردهاي مدیریتی 
KMO=0,781

Sig=0,000  

شرایط مورد نیاز براي ها داده

.اجراي تحلیل عاملی را دارند

)متغیر مستقل(منابع خودکارآمدي 
KMO=0,852

Sig=0,000  

شرایط مورد نیاز براي ها داده

.اجراي تحلیل عاملی را دارند

)متغیر وابسته(سطح توانمندي 
KMO=0,789

Sig=0,000  

شرایط مورد نیاز براي ها داده

.اجراي تحلیل عاملی را دارند

- زا و درونبرون تغیراندازه گیري این دو نوع م يها مدلدر ادامه 

يدییتأتحلیل عاملی  از طریقاین کار  .گرددیمارائه به ترتیب  زا
2
 

با . نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن مدل است .صورت گرفته است

شده براي شرایط سازمانی  محاسبهχ2توجه به خروجی لیزرل مقدار 

                                                
. First-order exploratory factor analysis
..Confirmatory factor analysis
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برابر با  AGFI، 91/0برابر با df81/3،GFIبهχ2، نسبت 2/183برابر با

  .است 009/0ابرابر ب  RMSEAهمچنین میزان 92/0

، 27/144شده براي راهبردهاي مدیریتی برابر با محاسبهχ2مقدار

میزان 92/0برابر با AGFI، 92/0برابر با df12/2  ،GFIبهχ2نسبت

RMSEA است000/0ابرابر ب.  

، 90/22ابر با شده براي منابع خودکارآمدي بر محاسبهχ2مقدار 

RMSEAمیزان 91/0برابر با  AGFI، 93/0برابر با  df95/0  ،GFIبهχ2نسبت

  .است 000/0ابرابر ب  

بهχ2، نسبت82/110شده براي توانمندي برابر با محاسبهχ2مقدار

df30/2  ،GFI  91/0برابر با ،AGFI میزان 91/0برابر باRMSEA  ابرابر ب

  .است031/0

  ته هایاف-4

هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش جهت بررسی ابتدا شاخص

- ها در جدول زیر ارائه میپراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع داده

ي دارسطح معنیشودیمهمان طور که در جدول زیر مشاهده  .گردد

شنظر از سطح خطاي قابل پذیرآزمون براي تمام متغیرهاي مورد

متغیرها نرمال هکه هم گرددیممشخص ؛ لذا باشدیمبیشتر ) 05/0(

  .هستند
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  نتایج حاصل از آزمون سنجش نرمال بودن متغیرهاي پژوهش -3جدول

متغیرها
D  

)توانمندي(

C  

منابع (

  )خودکارآمدي

B  

راهبردهاي (

)مدیریتی

A  

شرایط (

)سازمانی

تعداد نمونه 320 320 320 320  

میانگین 3,0188 3,8406 3,3531 3,1063

رین بیشت

انحراف

065.  قدر مطلق .095 .093 .084

062.  مثبت .095 .055 .075

065.-  منفی -.091 -.093 -.084

آماره آزمون 1,165 1,695 1,661 1,500

سطح معنی داري .133 .006 .008 .022

گام  نتهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهاي مورد مطالعه، اولی

حاضر داراي چهار متغیر اصلی است که پژوهش  . تحلیل عاملی است

. در ادامه ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش آورده شده است

  ماتریس همبستگی متغیرهاي پژوهش -4جدول

  متغیرها          
  سازمانیشرایط

        (A)  

راهبردهاي   

مدیریتی 

)B(  

  منابع         

  خودکارآمدي

         )C(  

توانمندي     

)D(  

        1  (A)ایط سازمانیشر

      B(  0,56**  1(راهبردهاي مدیریتی

    C(  0,53**  0,38*  1(منابع خودکارآمدي

  D(  0,63**  0,48**  0,52**  1(توانمندي 

  

  .قرار دارد 0,05در سطح معناداري *

    .قرار دارند 0,01در سطح معناداري  **
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مستقلاثر متغیر مشخص کردن منظوره باز تحلیل مسیر 

شرایط سازمانی و منابع خود (گر بر متغیرهاي مداخله )هاي مدیریتیراهبرد(

در . شودیاستفاده م) توانمندسازي(ر متغیر وابستهو در نهایت ب) کارآمدي

ها با استفاده از الگوي این بخش از پژوهش به تحلیل و بررسی فرضیه

  . شودیمتحلیل مسیر پرداخته 

-tبه عنوان) 96/1از  تر بزرگ(54/8با توجه به فرضیه اول، مقدار 

value  و دار میان راهبردهاي مدیریتی دهنده وجود ارتباط معنینشان

به این معنی که  باشدیمدرصد  95شرایط سازمانی در سطح اطمینان 

. ردیگینمئید قرار درصد مورد تأ 95در سطح اطمینان  H0فرضیه 

ارتباط مستقیم و درنتیجه بین راهبردهاي مدیریتی و شرایط سازمانی 

  .معناداري وجود دارد

-tبه عنوان) 1,96از  تر بزرگ(4,05مقدار با توجه به فرضیه دوم، 

value و دار میان راهبردهاي مدیریتی دهنده وجود ارتباط معنینشان

به  باشدیمدرصد  95کارآمدي بازرسان در سطح اطمینان منابع خود

ید قرار درصد مورد تأی 95در سطح اطمینانH0این معنی که فرضیه 

منابع خودکارآمدي و درنتیجه بین راهبردهاي مدیریتی . ردیگینم

  .بازرسان ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد

-tعنوانبه) 96/1کوچکتر از (0,41با توجه به فرضیه سوم، مقدار 

value دار میان راهبردهاي وجود ارتباط معنیمدهنده عدنشان

به  باشدیمدرصد  95توانمندي بازرسان در سطح اطمینانومدیریتی 

ید قرار أیدرصد مورد ت 95در سطح اطمینان H0این معنی که فرضیه 
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توانمندي بازرسان ارتباط ودرنتیجه بین راهبردهاي مدیریتی . ردیگیم

  .مستقیم و معناداري وجود ندارد

-tبه عنوان) 96/1از  تر بزرگ(53/3با توجه به فرضیه چهارم، مقدار 

value دار میان شرایط سازمانی و دهنده وجود ارتباط معنینشان

به این معنی  باشدیمدرصد  95توانمندي بازرسان در سطح اطمینان 

. ردیگینمید قرار أیدرصد مورد ت 95در سطح اطمینان H0که فرضیه 

و در نتیجه بین شرایط سازمانی و توانمندي بازرسان ارتباط مستقیم 

  .معناداري وجود دارد

-tعنوانبه)1,96کوچکتر از (-31/0با توجه به فرضیه پنجم، مقدار 

value منابع خودکارآمدي  دار میانوجود ارتباط معنیمدهنده عدنشان

به این معنی  باشدیمدرصد  95در سطح اطمینانتوانمندي بازرسان و

در . ردیگیمقرار د یأیتدرصد مورد  95در سطح اطمینان H0که فرضیه 

توانمندي بازرسان ارتباط مستقیم و ونتیجه بین منابع خودکارآمدي 

  .معناداري وجود ندارد

منظور مشخص کردن از این تحلیل معادالت ساختاري براي 

معادالت . )هاي پژوهشآزمون فرضیه(برازش مدل استفاده خواهد شد 

وابط بین همه چارچوب منسجمی را براي برآورد قدرت ر ساختاري،

میانروابط علیو  آوردمتغیرهاي یک الگوي نظري فراهم می

گیري متغیرهاي اندازهو نیز روابط میان) مشاهده نشده(مکنون متغیرهاي

نتایج حاصل از آزمون . سازدیمریپذامکاننیز را ) مشاهده شده(شده 

 که در دو مسیر علّی دهدیمهاي پژوهش و برازش مدل نشان فرضیه
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است از این رو حذف این مسیر با ضریب  2کمتر از  Tمقدار آماره 

با در نظر گرفتن اصول حاکم بر . ناپذیر استاجتناب تأثیرمنفی و کم 

روش تحقیق علمی مشخص است که نمونه هاي گردآوري شده در 

آن را رد  توانندینمبلکه  کنندینمآمار استنباطی هرگز یک الگو را تأیید 

بارت دیگر این احتمال هست که الگوهاي دیگري تولید شوند به ع. کنند

ما باید متذکر شد که کاربرد الگوي ا. دکه به همان اندازه موجه باشن

در شکل . شودیممعادالت ساختاري از طریق نظریه اساسی هدایت 

و ضرایب سزیر دیاگرام مسیري مدل پژوهش حاضر بر اسا

  .معناداري آورده شده است
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  ضرایب معناداريسدیاگرام مسیري مدل پژوهش بر اسا -2شکل      
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  :هپژوهش از جملمدلبرازشيها شاخص

   92/0,GFI=93/0,AGFI=052/0,RMSEA=NFI    94/0برابر باNNFI

608/1برابر با   df/χ2و  054/0برابر با  96/0SRMRبرابر با 0,96CFIبرابر با 

  . کندیمیید أازش مدل بوده و آن را تی بیانگر نیکویی برهمگ

که شاخص مناسبی است، گویاي مطلوب =520/0RMSEAشاخص

است و حاکی از برازش ربودن مدل پژوهش در سازمان بازرسی کشو

یمفهومنتایج بررسی مدل . باشدیمهاي واقعی مدل مفهومی با داده

وردمپیشنهادي پژوهش براي سازمانمدلدهد کهنشان می پژوهش

گیرد و کلیه روابط تعریف شده آن به جز ارتباط بین میقرار تأیید

منابع خودکارآمدي و توانمندسازي و همچنین ارتباط راهبردهاي 

  .مدیریتی و توانمندسازي تأیید شده است

مستقیم، کل و واریانس تبیین در جدول زیر اثرات مستقیم، غیر

  .ائه شده استبر توانمندي بازرسان ار مؤثرشده متغیرهاي 
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بر مستقیم، کل و واریانس تبیین شده متغیرهاي مؤثراثرات مستقیم، غیر -5جدول

  توانمندي بازرسان

م راهبردهاي مدیریتی بر یبا توجه به این جدول فوق اثر غیرمستق

از طریق شرایط  تأثیراز آنجا که این . باشدمثبت میتوانمندي بازرسان 

گیرد و نقش میانجی این متغیر بر توانمندي سازمانی صورت می

اي شود در این زمینه شرایط سازمانی نقش واسطهبازرسان تأیید می

عالوه بر این . کندبین راهبردهاي مدیریتی و توانمندي بازرسان ایفا می

دار ی بر توانمندي بازرسان مثبت و معنیاثر مستقیم شرایط سازمان

باشد اما اثر مستقیم منابع خودکارآمدي بر توانمندي بازرسان و می

-دار نمیاثر مستقیم راهبردهاي مدیریتی بر توانمندي بازرسان معنی

منابع ومجموع شرایط سازمانی، راهبردهاي مدیریتیدر.باشد

تغییرات 507/0و  517/0، 512/0به ترتیب با واریانس  ،خودکارآمدي

  .کندتوانمندي بازرسان را تبیین می

  اثر کل  اثر غیر مستقیم  اثر مستقیم  مسیرها
واریانس تبیین 

  شده

بر روي توانمندي 

  :بازرسان از
      512/0  

    61/0    61/0  شرایط سازمانی

    86/0  55/0  31/0  راهبردهاي مدیریتی

    17/0    17/0  منابع خودکارآمدي

بر روي شرایط سازمانی 

  :از
      517/0  

    91/0    91/0  راهبردهاي مدیریتی

بر روي منابع 

  :خودکارآمدي از
      507/0  

    56/0    56/0  راهبردهاي مدیریتی
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سؤال اول . اصلی مطرح شده است در پژوهش حاضر دو سؤال

بر توانمندي بازرسان سازمان  مؤثربندي عوامل اولویتمعطوف به 

و سؤال دوم معطوف به بررسی چگونگی  بازرسی کل کشور

زرسان سازمان راهبردهاي مدیریتی بر توانمندي باگذاري تأثیر

  .است بازرسی کل کشور

توان براساس میزان این عوامل می تأثیردار بودن در صورت معنا

بندي نمود که ، میزان درصد تبیین عوامل را رتبهمؤثرهمبستگی عوامل 

بر مبناي مدل پژوهش حاضر، این اولویت بندي به این صورت است که 

 توانمندسازيبر  مؤثرشرایط سازمانی به عنوان اولین و تنها متغیر

 تأثیرالبته با توجه به فرضیه اول که نشانگر . شناسایی شده است

گفت که  توانیمراهبردهاي مدیریتی بر شرایط سازمانی است 

راهبردهاي مدیریتی نیز دومین عامل توانمندسازي بازرسان است که 

-یم تأثیرگذاري بر شرایط سازمانی بر توانمندسازي بازرسان تأثیربا 

بر توانمندي بازرسان  مؤثرگانه در جدول زیر عوامل سه. گذارد

  .اندبندي شدهبراساس درصد تبیین رتبه

  بر توانمندي بازرسان بر اساس درصد تبیین مؤثربندي عوامل اولویت -6جدول 

Tمقدارنام عوامل
ضریب 

همبستگی
اولویتنتیجه

ییدتأ53/361/0شرایط سازمانی
تغیر اولین و تنها م

  ثرؤم

-رد43/031/0راهبردهاي مدیریتی

-رد17/0- 31/0کار آمدينابع خودم
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هاي مطرح شده در هر یک از سه توان مؤلفهعالوه بر این می

این . بندي نمودمتغیر مستقل را نیز بر اساس ضرایب هبستگی اولویت

- تدهد که در هر یک از سه متغیرهاي اصلی اولویبندي نشان میرتبه

تواند مدیران این نکته می. هاي مطرح شده چگونه استبندي مؤلفه

یاري  سازمان را در زمینه کاربست راهکارهاي مناسب توانمندسازي

یک از متغیرهاي مستقلهاي هربندي مؤلفهدر جدول زیر اولویت. نماید

ارائه ) شرایط سازمانی، راهبردهاي مدیریتی و منابع خودکارآمدي(

  .شده است

  اولویت بندي عوامل توانمندسازي بازرسان بر اساس ضریب همبستگی -7ولجد

ضریب همبستگیاولویت بنديمؤلفهشماره هامؤلفهعنوان متغیر

شرایط سازمانی

0,95اولa1داشتن اهداف روشن

0,88دومa4ساختار سازمانی

0,64سومa2نظام پاداش دهی

0,61چهارمa3دسترسی به منابع

راهبردهاي مدیریتی

0,97اولb5فراهم کردن اطالعات 

0,97دومb6تشکیل گروه

0,95سومb4مدیریت مشارکتی 

0,92چهارمb1ارزیابی عملکرد 

0,92پنجمb7دادن استقالل

0,72ششمb3تفویض اختیار

0,47هفتمb2آموزش

منابع خودکارآمدي

0,79اولc2حمایت کردن

0,77دومc1الگو سازي 

0,75سومc3برانگیختگی هیجانی 

یید فرضیه اول در پاسخ به سؤال دوم أمجموع و با توجه به تدر

بر شرایط  تأثیرگفت راهبردهاي مدیریتی از طریق  توانیمپژوهش 
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در این پژوهش، . گذار استتأثیرسازمانی بر توانمندسازي بازرسان 

اطالعات،نمودنل هفت زیرشاخص شاملشاممدیریتیراهبردهاي

بهدادناستقاللتیم،تشکیلگیري،تصمیمدرمشارکتاختیار،تفویض

ی عملکرد است ابیارزورهبري، آموزش سبکاعتمادسازي،کارکنان،

،دهیپاداشهایی از جمله نظامو شرایط سازمانی نیز با زیر شاخص

مورد سنجش  ازمانیسو ساختاردسترسی به منابعاهداف،تعیین

  . گیردقرار می

  نتایج پژوهش  - 4

ت آمده از تجزیه و تحلیل در این قسمت بر اساس نتایج به دس

، به تحلیل منطقی و تفسیر نظري ابعاد هاي پیشیندر بخش اطالعات

نتایج بررسی مدل ساختاري  .پردازیمهاي پژوهش میمدل و فرضیه

ي مدیریتی بر شرایط راهبردها تأثیرکه  دهدیمپژوهش نشان 

و ضریب مسیر  t-valueبه عنوان 54/8ي معنادارمقدارسازمانی با 

در نتیجه راهبردهاي مدیریتی . معنادار و مثبت است 91/0استاندارد 

راهبردهاي  تأثیر. بر شرایط سازمانی دارد 91/0اثر مثبتی برابر با 

بردهاي راه تأثیرکه  دهدیممدیریتی بر منابع خودکارآمدي نشان 

-tعنوانبه05/4ي معنادارمقدارمدیریتی بر منابع خودکارآمدي با 

value    در نتیجه . معنادار و مثبت است 56/0و ضریب مسیر استاندارد

بر منابع خودکارآمدي  56/0راهبردهاي مدیریتی اثر مثبتی برابر با 

ان نشتوانمندسازيرراهبردهاي مدیریتی ب تأثیر،نیاعالوه بر . دارد

مقدارتوانمندسازي با رراهبردهاي مدیریتی ب تأثیرکه  دهدیم
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-بی 31/0و ضریب مسیر استاندارد  t-valueعنوانبه43/0ي معنادار

  .  معنا و فاقد هرگونه ارتباطی است

با بهبود و توسعه گیري کرد که چنین نتیجه توانیمدر واقع 

یعنی با د این متغیرراهبردهاي مدیریتی از طریق توسعه و بهبود ابعا

و  گانه 16بازرسی  اداراتبازرسان برقراري جو اعتماد میان مدیران و 

گیري از مدیریتی حمایتی و دوستانه و با بهره يها سبکبا استفاده از 

ها در میزان موفقیت کار تیمی و آگاه کردن کارکنان از نتایج کار آن

و با پیاده  بازرسانز عمل مورد نیا آزاديوشرکت و با دادن استقالل

و با دادن  سازمان بازرسی کشورکردن مدیریت مشارکتی در

و مهیا کردن اطالعات مورد نیاز  بازرساناختیارات الزم و مورد نیاز 

و  واقع شد مؤثربازرسانفرایند خودکارآمدي بر توانیمسازمانرد

بهبود  همچنین بهبود راهبردهاي مدیریتی در ابعاد مختلف آن منجر به

ولی فقدان راهبردهاي مدیریتی و  .شرایط سازمانی نیز خواهد شد

با وجودي که راهبردهاي  دهدیمبازرسان نشان  توانمندسازي

ي بر منابع خودکارآمدي بازرسان دارد ولی رابطه مؤثرمدیریتی نقش 

  .چندانی با توانمندسازي بازرسان نداشته است

 تأثیرکه  دهدیمنتایج بررسی مدل ساختاري پژوهش نشان

-tعنوانبه53/3ي معنادارمقدارشرایط سازمانی  بر توانمندسازي با 

value در نتیجه . معنادار و مثبت است 61/0و ضریب مسیر استاندارد

درواقع .بر توانمندسازي دارد 61/0شرایط سازمانی اثر مثبتی برابر با 

شرایط سازمانی  با بهبود و توسعهگیري کرد که چنین نتیجه توانیم
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یعنی با داشتن اهداف روشن از طریق توسعه و بهبود ابعاد این متغیر

با ارزیابی درست و يها روشدهی مناسب و استفاده از و نظام پاداش

قراردادن منابع و تجهیزات در اختیار کارکنان و ایجاد یک ساختار 

رایند ف توانیمسازمانی منعطف و با برقراري آموزش مستمر و مفید 

که  شودیماستنتاج  چنینلذا؛کارکنان را بهبود بخشید توانمندسازي

دارد و بدین  تأثیرتوانمندسازيمتغیر شرایط سازمانی بر روي 

  .شودیمصورت فرضیه دوم نیز پذیرفته 

 تأثیرکه  دهدیمنتایج بررسی مدل ساختاري پژوهش نیز نشان 

ي غیر قابل قبول  معناداررمقدامنابع خودکارآمدي  بر توانمندسازي با 

معنا و فاقد بی 17/0و ضریب مسیر استاندارد  t-valueعنوانبه-31/0

 1-5در نتیجه در مدل نهایی پژوهش که در شکل  ،هرگونه اثري است

  . آورده شده است این رابطه حذف گردیده است

براي اجراي توانمندسازي هیچ فرمول جادویی یا دستورالعمل 

توانمندسازي فرایندي دشوار و مستلزم . وجود نداردياستاندارد

، ها استیسباورها،  توانینمسادگی به ، زیراصرف وقت است

اجراي .کاري، ساختار سازمانی و رفتارها را تغییر داد يها روش

خاصی دارد؛ توانمندسازي  يهایژگیوتوانمندسازي در هر شرایطی 

اي براي رسیدن به توانمندسازي وسیله: در خدمت یک هدف است

توانمندسازي به کارکنان کمک . هدف است نه اینکه خودش هدف باشد

تا به سازمان و خودشان کمک کنند و به شغل آنان معنا و  کندیم

 .بخشد تا بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهند احساس غرور می
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به منظور توانمندسازي کارکنان در سازمان به بسترسازي اولیه و 

 گذارتأثیرکه عوامل  صورتیدر . مناسب در محیط سازمان نیاز است

توان اطمینان  ، میشودیمدر توانمندسازي به طور کامل و صحیح اجرا 

بیشترین  جهیدرنتانسانی و داشت که بهترین استفاده از نیروي

  .وري در سازمان وجود دارد بهره

  کاربردي -عملیاتی پیشنهادهاي 

نتایج به دست آمده از پژوهش به ارائه  اساسدر این قسمت بر

  :پردازیمکاربردهاي عملی براي مدیران سازمان بازرسی کل کشور می

در بعد متغیر مستقل راهبردهاي مدیریتی موارد زیر به ) الف

  : گرددعنوان پیشنهاد مطرح می

در  هاآنو افزایش اختیارات  بازرسانواگذاري کار و مسئولیت به -

مربوطه انجام کارهاي محول شده به کارکنان  هايتصمیم گیري

هاي کاري بجاي سلسله مراتب با شیوه خودشان و تشکیل تیم

.سنتی

 يها از جمله وظایف مدیران تشکیل گروه: کاري يها تشکیل گروه-

براي این منظور ایجاد و رشد عوامل چندي در . کاري توانمند است

با هم  بازرسانیران و رود که مد محیط کار از الزامات به شمار می

: از جمله این موارد عبارتند از. اند ها سهیمدر ایجاد و گسترش آن

گیري، مسئولیت و  اطالعات، کنترل، تصمیمگردش احترام، وجود 

.مهارت شیافزا
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ها  جهت افزایش مهارت سازماننظام فناوري اطالعات در توسعه -

یکسان و  آوردن زمینه دسترسیو فراهم بازرسانيهایو آگاه

  .به اطالعات هاآنبرابر 

هاي سازمان و تیماستفاده از سبک مدیریت حمایتی و دوستانه در -

باید شرایطی براي  بازرسی هیأتمدیر و سرپرست یعنی  بازرسی

 بازرسانو مفید با  مؤثرارتباطات مشارکتی و يهايریگتصمیم

  .فراهم کند

 سازمانهاي جدید در ها و ایده مالی و اجتماعی از طرح يها تیحما-

هاي نو و ایجاد بسترهاي الزم براي ها و ایده جهت گسترش طرح

دادن کارکنان به سمت نوآوري و سوق بازرسانافزایش خالقیت 

.انو ابتکار از سوي مدیر

بتوانند آراء و نظرات خود را هر چند  بازرسانایجاد فضایی که -

آوردن امکانات بازخورد مفراه(مخالف نظرات مدیران باشد ابراز نمایند 

  .)بازرسانمناسب و مرتب براي 

ها بر موفقیت یا عدم آنکار تأثیراز میزان  بازرسانآگاهی -

تحقق ثر بودن در ؤو پرورش احساس م سازمانموفقیت کل 

  .بازرساندر  اهداف سازمان

و آموختن از یکدیگر با  ها تیدر فعال بازرسانمشارکت دادن -

.ها گروه) هم افزایی(استفاده از سینرژي 
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و حذف  بازرسانکنترلی و کاهش کنترل مستقیم خود شیافزا-

کنترلی د اداري جهت رشد خودیزا يهایها و سرپرست نظارت

.بازرسان

و مستمر به  کاربردي -هدفمند، علمیهاي آموزشی برگزاري دوره-

محوله به  يها تیصورت تخصصی و در زمینه وظایف و مسئول

الزم  يها اده از اساتید مجرب؛ و ایجاد فرصت، با استفبازرسان

چرخش شغلی، (يهاسازوکاراز طریق  هاآنبراي رشد و یادگیري 

شک آموزش بی .)کار يها آموزش در مشاغل هم سطح و مشارکت در گروه

 بازرسانیکی از ابزارهاي مهم در توانمندسازي  مرتبطو  مؤثر

هاي آموزشی در برنامه. براي رسیدن به اهداف سازمانی است

به  تکیهمفید خواهند بود که با مشارکت کارکنان و با  یصورت

.علمی اجرا و حمایت شوند يها روش

و  سازمان بازرسینظام ارزیابی عملکرد سازمان یافته در توسعه -

مشارکت دادن همه کارکنان در سیستم ارزیابی از عملکرد آنان 

  .)درجه 360استفاده از سیستم ارزیابی (

سازمانی موارد زیر به عنوان  طدر بعد متغیر مستقل شرای) ب

  :گرددیمپیشنهاد مطرح 

بازرسان در هر اداره اندازي روشن از آینده براي ترسیم چشم-

يها تیمأمور، آشنایی و آگاهی کارکنان با اهداف و بازرسی

به  بازرسانيها تیو تعیین وظایف و مسئول سازمان بازرسی
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سازي نقش و سوي مدیران و شفافطور واضح و مشخص از 

  .وظایف محوله

پذیري و رشد اعتماد اصالح ساختار سازمانی در جهت انعطاف-

  .برقراري سیستم ارتباطات همه جانبه به نفس و

در دسترس بودن مدیریت عالی سازمان و داشتن رابطه صمیمی -

و برقراري امکانات فیزیکی محل کار و ابزار و  بازرسانبا 

  .بازرسانداري مناسب براي تجهیزات ا

شایسته و ساعی و قدردانی  بازرسانتشویق و اعطاي پاداش به -

تدوین طرح هر ماه یک بازرس شایسته در سازمان . هاآناز 

اي در بین بازرسان ندهیفزاتواند انگیزه بازرسی کل کشور می

  .ایجاد نماید

نوان کارآمدي موارد زیر به عدر بعد متغیر مستقل منابع خود )ج

  :گرددیمپیشنهاد مطرح 

و کمک به  سازماناز میزان موفقیت آنان در  بازرسانآگاه کردن -

تشویق و  براي پرورش احساس تسلط در خود و بازرسان

نمایش رفتارهاي مطلوب از طرف مدیران وبازرسانحمایت 

.براي الگوسازي براي رفتار نمونه سازمان

ط مدیران و انتقال آن به توس بازرسانهاي استفاده از تجربه -

- آنها و امکانات الزم براي  و فراهم آوردن فرصت بازرسانسایر 

  .جهت عضویت در یک گروه و واحد اجتماعی ها
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و  سایر بازرسانموفق براي  بازرساندادن رفتار الگو قرار-

اداره نقش یک الگو را در  توانندیموفقی که م بازرسانتشویق 

  .ایفا نمایند بازرسی

آنان  يهاییاز شایستگی و توانا بازرسانهايکردن خانواده آگاه-

. توسط مدیرانبازرسان و حمایت عاطفی از 

 اخالقی ازت منفی مانند، ترس و نگرانی و بددور کردن احساسا-

جویی در و ایجاد احساسات مثبت مانند هیجان و سبقت بازرسان

  .هاآن

را تشخیص ودن خبازرسامدیران بایستی انتظارات و نیازهاي -

.)يتوجه به کیفیت زندگی کار(دهند 

توانند سبب ایجاد انگیزه در  عواملی که می مدیران باید درباره-

هایی  هر فرد یک ویژگی. شوند، اطالعات به دست آورند بازرسان

ها و عالیق افراد با یکدیگر متفاوت  ارزش.متفاوت از دیگران دارد

را تقویت کنند تا  بازرسان دبای سازماناست مدیران و سرپرستان 

.احساس کنند به کار خود مسلط هستند

با تعدادي از ر نیز حاصل گفتگوي پژوهشگریزهايپیشنهاد

هاست آوري پرسشنامهتوزیع و جمعدر زمان سربازرسانبازرسان و 

  .گرددیمپیشنهادات جانبی مطرح  عنوانبهکه 

ا تشخیص دهند ربازرسانمدیران بایستی انتظارات و نیازهاي -

 توجه به منافع بازرسان. )بازرسانتوجه به کیفیت زندگی کاري (

فضاي اعتماد در محیط کاري و تفهیم این موضوع که  جادیو ا
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مشارکت در دستیابی به اهداف سازمانی به نفع همه عوامل 

.سازمانی خواهد بود

کنند و  مشخص  بازرسانبهتر است مدیران انتظارات خود را از -

. دهند که وظایف خود را به تنهایی انجام دهند ها اجازه به آن بعد

سازي هاي بلندمدتی براي پیادهبرنامه ستیبایمرهبري سازمان -

کارکنان داشته باشد و با ایجاد یک جو  توانمندسازيفرایند 

حمایتی و ارتباط صادقانه از منابع انسانی در دستیابی به اهداف 

.داردي عملی برها گامسازمان 

ایجاد استانداردها و انتظارات  بهمدیران توجه خودشان را -

هاي منفی کار را صادقانه نسبت به جنبهو بازرسان  معطوف کنند

خود  بازرساناز آگاه نمودن  و و مضرات شغلشان آگاه کنند

.هاي شغلشان هراس نداشته باشند نسبت به واقعیت

 تأثیرانگیزه کاري توانند بر ایجاد  شرایط سازمانی متعددي می-

هایی براي  پرداخت کم حقوق، نبود فرصت. داشته باشندمنفی

پیشرفت و فضاهاي کاري پر سرو صدا تنها برخی از مواردي 

سرپوش . را بر هم بزنند بازرسانتوانند آرامش  هستند که می

دادن هاي منفی کار مفید نخواهد بود، نشان گذاشتن بر جنبه

را جلب  بازرسانتواند اعتماد  می -هستند گونه کهآن–ها  واقعیت

.ها شوددر آن و روحیه کند و سبب تقویت انگیزه

هاي بعدي این است که براي انجام پژوهش ها هیتوصیکی از -

ي مختلف و با ها دگاهیدپژوهشگران به بررسی این موضوع از 
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بررسی عوامل مطرح شده در مدل توانمندسازي کانگر و کانانگو 

ي مختلف اقدام نمایند تا اعتبار و قدرت ها سازماندر )1988(

.دهی مدل افزایش یابدتعمیم

ي گردآوري اطالعات از جمله ها روشهاي آتی از اگر در پژوهش-

مشاهده حضوري و مصاحبه با کارکنان و مدیران جامعه مورد 

رسد نتایج مفیدتري بدست خواهد بررسی استفاده شود به نظر می

.آمد

آوري اطالعات از جامعه آماري پژوهش بهتر است از براي جمع-

کارکنانی استفاده شود که داراي تجربه و شناخت بیشتري از 

. سازمان و شغل مورد بررسی داشته باشند

بررسی و شناسایی عوامل متداخل و مزاحم در ایجاد -

تواند مدیران منابع توانمندسازي در سازمان مورد بررسی نیز می

.هاي توانمندسازي یاري نمایدر کاربست بهینه روشسازمانی را د

نسبت به بررسی و تبیین  شودیمهاي بعدي پیشنهاد به پژوهش-

حاضر بپردازند که  گر مؤثر در مدل پژوهشنقش متغیرهاي تعدیل

.به توسعه مدل حاضر کمک شایانی خواهد نمود مسألهنیا
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