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بررسی بررسی رابطه رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلی كاركنان ستاد
سازمان آموزش فنی و حرفه اي كشور

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي كاركنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي
 از نظر داده ها كمي و از نظر ماهیت و روش جزء پژوهش هاي غیر آزمايشي و، پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي.كشور مي باشد
 جامعه مورد بررسي شامل كاركنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد كه با بهره مندي از روش.از نوع رابطه است
 زن) انتخاب شدند و كاركنان به پرسشنامه هاي رشد حرفه اي65  مرد و65 (  نفر از كاركنان031 نمونه گیري تصادفي ساده تعداد
.) پاسخ دادند0791(  كندال و هیولین،) اسمیتJDI( ) و رضايت شغلي0110()؛ توانمندسازي اسپیرتزر0111(آكفیلت و كوت
 صدم و96 ‘ صدم10 روايي صوري بیانگر روايي مناسب و همچنین آلفاي كرونباخ بیانگر پايايي مناسب ابزارهاي پژوهش به ترتیب با
 دو گروه مستقل وt  آزمون هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش همبستگي پیرسون‘ رگرسیون همزمان و. صدم بوده است18
 يافته ها نشان دادند كه بین رشد حرفه و توانمندسازي با رضايت شغلي كاركنان رابطه مثبت و معناداري.تحلیل واريانس بوده است
. درصد نگرش رضايت شغلي كاركنان را تبیین مي كنند31  و توانمندسازي حدود37  همچنین رشد حرفه اي.وجود دارد

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور.  رضايت شغلي.  توانمندسازي.  رشد حرفه اي:كليد واژگان

Investigate The relationship between professional development and empowerment and
job satisfaction Technical and Vocational Training Organization headquarters
Abstract
This study examined the relationship between job satisfaction and staff professional development
and empowerment of technical and vocational education institutions of the country. The purpose
of this study, in terms of quantity and in terms of the nature of the data and the non-experimental
research and the type of relationship.(2000); empowerment Aspyrtzr (2002) and job satisfaction
(JDI) Smith, Kendall and Hyvlyn (1970) responded. Validity indicate a reliable and reliable
research instruments were Cronbach's alpha indicated by 81 hundredths' 76 hundredths and 84
hundredths respectively. Statistical tests used in this study, Pearson 'regression and t-test and
analysis of variance was. Results showed that between professional development and
empowerment there is a significant positive relationship with job satisfaction. As well as 39
professional development and empowerment of job satisfaction could explain about 30 percent
attitude.
Keywords: Professional development. Empowerment. job satisfaction . Technical and Vocational
Training Organization
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مقدمه

از آنجا که امروزه منابع انساني با ارزش ترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان و منبع اصلي زاينده
مزيت رقابتي و ايجاد کننده قابليت هاي اساسي هر سازمان است ،پس يکي از عمده تريـــــن برنامه ريزي
هاي سازماني ،برنامه ريزي منابع انساني است .عامل مهم براي وجود برنامه ريزي منابع انساني ،برنامه ريزي
جهت نيل به نيازهاي مهارتي ،آموزشي و در نهايت بهسازي منابع انساني است .موثرترين راه دستيابي به
مزيت رقابتي در شرايط فعلي کارآمدتر کردن کارکنان سازمانها از طريق بهبود و توانمندسازي آنان است و
آنچه که در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است که بهبود منابع انساني تنها با آموزشهاي فني و
تخصصي حاصل نمي شود بلکه از طرق متعدد مي توان به توسعه کارکنان پرداخت( .گلپرور و بالبي،
)9831
پيشرفت ها و تغيير و تحوالت اساسي در عرصه هاي گوناگون زندگي ،اعم از اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي و
اجتماعي ،موجب پيدايش سازمان هاي متعدد براي رفع نيازهاي افراد جامعه شده است .پيدايش سازمان ها
موجب شد تا انسان به عنصري فعال در زمينه رشد ،توسعه و تحول تبديل شود .تداوم سازمان ها متکي به
منابع انساني است و اظهار نظر درباره سازمان ،بدون مالحظه نيروي انساني تشکيل دهنده آن ،ناقص است.
امروزه يکي از مهمترين نظام هاي حاکم در نظام اجتماعي ‘ نظام آموزش مهارتي است .نمي توان اهميت و
تناسب نظام مهارتي را براي آينده جوامع ،کم ارزش شمرد و آن را فعاليتي در رديف و موازي ساير فعاليت
ها دانست .به تعبير ميتچل «اگر تنها يک عرصه از عرصه هاي حيات بشري نيازمند توجه به آينده باشد ،آن
عرصه ،عرصه آموزش است( ».محمودي.)9831 ،
ليکن اکنون بايد به اين پرسش پاسخ داده شود که کفايت و کارايي نظام آموزش مهارتي ،مستلزم عطف
توجه و تمرکز فکري و ماديِ بيشتر ،روي کدام عنصر يا مؤلفه نظام آموزشي است .به بياني ديگر ،با پذيرش
نقش تأثيرگذار نهاد آموزش مهارتي ،کدام مؤلفه آن در درجه نخست اهميت و اولويت قرار مي گيرد .پاسخ
بدين پرسش ،مستلزم نگرش نظام مند به موضوع است ،به گونه اي که از هيچ عنصر يا مؤلفه اي غفلت
نشود و به کليت نظام و عناصر آن در يک رابطه تعاملي توجه شود .اما بدون غفلت از همه جانبه نگري ،مي
توان نقش برخي عناصر از جمله نقش عنصر «نيروي انساني» ،را شاخص و برجسته کرد و به آن وزن
بيشتري داد .نيروي انساني ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور از آن جهت کارگزار و عامل اصلي و
سياست گذار به شمار مي آيد که اهداف اجرايي و نيز متعالي نظام آموزش مهارتي ،در نهايت توسط وي
محقق مي شود و به منصه ظهور مي رسد .در نتيجه ،به واسطه نقش برتري که دارد ،بايد به بازنماي تمام و
کمال خصوصيات و کيفيت هاي مطلوب هر نظام آموزشي تبديل شود .گسست اين زنجيره منجر به شکست
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در دستيابي به اهداف سازماني مي شود .اين نکته ،يادآور بيان حکمت آميزي است که مي گويد :قوت يک
زنجير ،چيزي بيش از قوت ضعيف ترين حلقه آن نيست ،در نتيجه ،بايد از تبديل شدن عناصر اجرايي و
مهم ترين آن يعني نيروي انساني به ضعيف ترين حلقه سازمان ،به طور جدي جلوگيري کرد(غياثي
ندوشن . )9831،يکي از کليدي ترين نگرش هاي شغلي در حوزه پژوهش هاي سازماني رضايت شغلي
است  .رضايت شغلي به عنوان حالت کلي عاطفي کارکنان که از ارزيابي تمام جنبه هاي شغل آنها نشات مي
گيرد تعريف شده است(آکفلت و کوت .)5002
اساسا رضايت شغلي پديدهاي است که از مرز سازمان فراتر رفته و بر زندگي خصوصي فرد خارج از
سازمان تأثير ميگذارد (شجاعيفر .)9833 ،بدون شک سازمان و مديران آن بايد درباره رضايت و يا
نارضايتي کارکنان حساسيت داشته باشند .امکان دارد برخي از کارکنان نسبت به کار خاصي رضايت نداشته
باشند و شغل خود را نوعي کار موقت به حساب آورند ولي به طور کلي از سازمانشان راضي باشند .اما
هنگامي که نارضايتي هر سازمان را فراگيرد ،احتماالً تعداد بيشتري از کارکنان به فکر استعفا ،غيبت يا ترك
سازمان ميافتند آگاهي از نگرشهاي کارکنان ،ميتواند مديريت را در زمينه اتخاذ تصميمات ياري نمايد
(رابينز ،ترجمه پارسائيان  .)9818،بررسي نگرشهاي کارکنان در سازمانهاي مختلف به دليل نتايج قابل
مالحظهاي که ميتواند بر بهبود رفتارهاي سازماني داشته باشد طي چند دهه گذشته مورد توجه محققان و
صاحب نظران علم مديريت منابع انساني بوده است .در اين ارتباط نگرش رضايت شغلي بيش از همه مورد
مطالعه قرار گرفته است (مقيمي .)9815 ،به عالوه رضايت شغلي افراد ،اثرات بالقوه و جدي بر عملکرد
سازمان داشته و ميتواند پيشگويي کننده مهمي براي اثربخشي سازمان باشد ،لذا ناديده گرفتن آن براي
سازمان زيانبار است و هزينههاي زيادي را به دنبال دارد (بيباس.)50011
موضوع رشد حرفه اي و توانمند سازي در واقع زماني در کارکنان يک سازمان تحقق مي يابد که مديريت
مجموعه فرصت الزم را براي تصميم گيري هاي مرتبط با حوزه شغلي آنها مي دهند .در واقع رشد حرفه اي
کارکنان عبارت است از فرايندها و فعاليت هاي طرح ريزي شده به منظور افزايش دانش ،مهارتها و
نگرشهاي حرفه اي آنها تا اينکه بتوانند موجب بهبود فعاليت هاي شغلي و در نتيجه ارتقاء رضايت آنها از
شغلشان گردد(گاسکي .)5000 2به باور الولر ( )5002نيز کارکنان توانمند(يعني آناني که در حرفه
تخصصي خود آزادي و اختيار تصميم گيري و به کارگيري ابتکارات شخصي را دارند) داراي توانايي بهتري
براي پاسخ به نيازهاي کاري و شغلي خود هستند و نگرش بهتري نسبت به شغلشان دارند .به هر حال محور
. Bibace
. Gaski
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اصلي اين دو مفهوم نيز در حد قابل توجهي به دادن قدرت تصميم گيري و استفاده از ابتکارات شخصي به
کارکنان توسط سرپرست باز مي گردد .ساالزار )5001(1معتقد است که در سال هاي اخير توانمندسـازي
بـه عنـوان يـک راهکار نيروي انساني براي خلق کارآمـدي ،بهـرهوري و خـشنودي بيـشتر کارکنـان در
محيط کار مورد استفاده قرار مي گيـرد( .تورناکي و پودل )50012نيـز اعتقـاد دارنـد کـه توانمندسازي
فرصت هايي است که براي استقالل ،انتخاب ،مسؤوليت پذيري و مشارکت در تصميم گيريهاي سازمان به
افراد داده مي شود .به طـور کلـي توانمندسـازي کارکنان براي افزايش بهره وري ،از طريق باال بردن رضايت
نـسبت بـه سـازمان و همينطور بـرعکس مـورد استفاده قرار گرفته و روش ارزشمندي است که بين کنترل
کامل مدير و آزادي عمل کارکنان توازن برقرار مي کند (به نقل از گمينيان .)9838،شرت و
رنهارت )5003(3براساس مطالعات خـود بـه ايـن نتيجـه رسـيدند کـه افزايش توانمندسازي کارکنان
رضايت شـغلي آنان را که در واقع از مولفه هاي اساسي نگرش شغلي محسوب مي شوند افزايش خواهد
داد .پژوهش هاي گذشته با بهره گيري از روش هاي مختلف پژوهش به مطالعة ابعادي از توسعة حرفه اي و
توانمند سازي کارکنان پرداخته اند .پاچنسکي و هانسن)5090( 4در يک مطالعة موردي کيفي پيامدهاي
توسعة حرفه اي و توانمند سازي را مطالعه نموده اند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که توسعة حرفه اي و
توانمند سازي کارکنان موجب افزايش دانش محتوايي آنها ،استفاده از روش مناسب براي انجام بهتر وظايف
محوله شده است با اين حال گروهي ديگر از کارکنان براي توانمند سازي و در استفاده از توسعة حرفه اي
با مشکالت و موانعي از جمله کمبود منابع ،محدوديت وقت ،و مشکالت مديريتي مواجه شده بودند.
پژوهشگران تأکيد کرده اند که ارائة ،راهبردهايي براي کاهش اين موانع بايد به عنوان يک اولويت در اصالح
برنامه هاي توسعة حرفه اي و توانمندسازي کارکنان مد نظر باشد .لذا در اين پژوهش درصدد پاسخگويي
به اين سوال اساسي هستيم که آيا ميان رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي کارکنان ستاد سازمان
آموزش فني و حرفه اي کشور رابطه وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي ،از نظر داده ها کمي و از نظر ماهيت و روش جزء پژوهش هاي غير
آزمايشي و از نوع رابطه است .جامعه مورد بررسي شامل کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي
1

. Salazar
. Tournaki & Podell
3
. Shert & Renhart
4
. Pachenski & Hansen
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کشور مي باشد که با بهره مندي از روش نمونه گيري تصادفي ساده تعداد  980نفر از کارکنان (  12مرد و
 12زن) انتخاب شدند و کارکنان به پرسشنامه هاي رشد حرفه اي آکفيلت و کوت()5000؛ توانمندسازي
اسپيرتزر( )5005و رضايت شغلي ( )JDIاسميت ،کندال و هيولين ( )9110پاسخ دادند .روايي صوري
بيانگر روايي مناسب و همچنين آلفاي کرونباخ بيانگر پايايي مناسب ابزارهاي پژوهش به ترتيب با  39صدم‘
 11صدم و  38صدم بوده است .آزمون هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش همبستگي پيرسون‘
رگرسيون همزمان و  tدو گروه مستقل و تحليل واريانس بوده است.
يافته ها
به منظور تلخيص مطالب از روش هاي آماري توصيفي (حداقل ،حداکثر ،ميانگين ،انحراف معيار ،کجي و
کشيدگي) استفاده شده است.
جدول  .0شاخصهاي توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

کجي

کشیدگي

رشد حرفه اي

1.00

6.00

3.80

1.44388

-.625

.221

توانمندسازي

1.33

6.67

3.9789

1.43831

-.652

.065

رضايت شغلي

.581

6.42

4.2936

1.10231

-1.441

3.723

با توجه به جدول 0توزيع نمرات همه متغيرهاي پژوهش داراي کجي منفي هستند .به عبارتي ديگر مکعب
مجموع نمرات آن از ميانگين ،عددي منفي است و نمرات اکثر افراد در اين مقياس از ميانگين کمتر است.
توزيع نمرات رضايت شغلي بيشترين و توزيع نمرات رشد حرفه اي کمترين کجي را دارد .توزيع نمرات
همه متغيرهاي پژوهش داراي کشيدگي مثبت است .بدين معني که نمره اکثر افراد در اين مقياس ها نزديک
به ميانگين قرار دارد .توزيع نمرات رضايت شغلي بيشترين کشيدگي و توزيع توانمندسازي کمترين
کشيدگي را دارد.
آيا ميان رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
رابطه اي وجود دارد؟ براي بررسي اين سوال از آزمون همبستگي پيرسون بهره برده ايم.
جدول  2نتايج ضريب همبستگي پیرسون برای بررسي رابطه میان رشد حرفه ای و توانمندسازی با رضايت شغلي کارکنان ستاد
سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

نام متغيير مالك

نام متغيير پيش بين

ضريب همبستگي

سطح معنا داري

تفسير

رضايت شغلي

رشد حرفه اي

**0/289

00009

رابطه مستقيم و معنادار
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**0/238

توانمندسازي

رابطه مستقيم و معنادار

00009

همان طور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،رابطه بين رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي
کارکنان در سطح  0/009مثبت و معنادار است.
رشد حرفه اي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور از چه سطحي از مطلوبيت برخوردار
است؟ براي بررسي اين سوال از آزمون  tتک نمونه اي بهره خواهيم برد.
جدول  .8نتايج آزمون  tتک متغيره رشد حرفه اي کارکنان
متغير وابسته

t

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

رشد حرفه اي کارکنان

9.296

951

0.001

.205-

نتايج جدول باال بيانگر آن است که مقدار  tمشاهده شده ( )tob=9.296با درجه آزادي( )df=129در سطح
(= /009آلفا) معنادار است .بدين ترتيب فرضيه صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمونه و ميانگين مبنا
رد ميشود و ميتوان نتيجه گرفت که رشد حرفه اي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در
وضعيت مطلوبي قرار دارد .و باالتر از متوسط است.
توانمندسازي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور از چه سطحي از مطلوبيت برخوردار
است؟براي بررسي اين سوال از آزمون  tتک نمونه اي بهره خواهيم برد.
جدول .8نتايج آزمون  tتک متغيره توانمندسازي کارکنان
متغير وابسته

t

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

توانمندسازي کارکنان

.8633

951

0.001

.69115-

نتايج جدول باال بيانگر آن است که مقدار  tمشاهده شده ( )tob= .8633با درجه آزادي( )df=951در
سطح (= 0/009آلفا) معنادار است .بدين ترتيب فرضيه صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمونه و
ميانگين مبنا رد ميشود و ميتوان نتيجه گرفت که توانمندسازي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه
اي کشور در وضعيت مطلوبي قرار دارد .و باالتر از متوسط است.
رضايت شغلي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور از چه سطحي از مطلوبيت برخوردار
است؟
جدول .2نتايج آزمون  tتک متغيره رضايت شغلي کارکنان
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متغير وابسته

t

درجه آزادي

سطح معناداري

تفاوت ميانگين

رضايت شغلي کارکنان

6.706

951

090.

-2.1264

نتايج جدول باال بيانگر آن است که مقدار  tمشاهده شده ( )tob= 6.706با درجه آزادي( )df=951در
سطح (= 0/009آلفا) معنادار است .بدين ترتيب فرضيه صفر مبني بر عدم تفاوت بين ميانگين نمونه و
ميانگين مبنا رد ميشود .اين بدان معناست که رضايت شغلي کارکنان ستاد سازمان آموزش فني و حرفه اي
کشور در وضعيت مطلوبي قرار دارد.
آيا رشد حرفه اي و توانمندسازي کارکنان قادر به پيش بيني رضايت شغلي هستند؟
تحليل رگرسيون رضايت شغلي
در اين بخش با استفاده از تکنيک آماري رگرسيون همزمان سؤال زير مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول .1خالصه تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي
2

 Rتعديل شده

R

R2

رشد حرفه اي

281.

815.

868.

توانمندسازي

81.4

1.29

9.29

2
با توجه به مقادير  Rمندرج در جدول فوق رشد حرفه اي حدود  81درصد و توانمندسازي حدود 80

درصد از تغييرات رضايت شغلي را تبيين ميکند ,که مقدار معناداري است.
در ادامه براي بررسي معناداري رگرسيون يعني آزمون اينکه آيا متغيرهاي پيش بين (رشد حرفه اي و
توانمندسازي) ميتوانند در پيش بيني متغير مالك رضايت شغلي مؤثر باشند يا خير ،از آزمون تحليل
واريانس يکراهه ( )ANOVAاستفاده ميشود .نتايج اين آزمون در جدول زير ارايه شده است.
جدول .1نتايج تحليل واريانس يکراهه مربوط به عوامل پيش بين
مدل
9

ميانگين مجذورات

مجموع مجذورات
رگرسيون

188.223

df
5

37.645

خطا

272.292

374

.728

کل

460.515

379

F

سطح معناداري
0/009

51.706

همان گونه که در جدول فوق مالحظه ميشود  Fبه دست آمده ( )290101در سطح  0/009معنادار است و
متغيرهاي پيش بين نقش مهم و معناداري در پيش بيني رضايت شغلي دارند
جدول .3ضرايب رگرسيون رضايت شغلي
مدل

خطا

Beta

7

t

سطح معناداري
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مقدار ثابت

1.99

0.103

رشد حرفه اي

0.17

0.053

0.174

توانمندسازي

0.101

0.044

0.102

11.29

0

2.31

0.026

1.816

980.0

همان طور که در جدول فوق مشاهده ميشود ،رابطه رشد حرفه اي در سطح  0/02و توانمندسازي نيز در
سطح  0/02با رضايت شغلي معنادار است و ميتوان با توجه به ضرايب حاصل شده در جدول ،معادله
رگرسيون زير را براي متغير مالك (رضايت شغلي) به صورت زير نوشت:
(فرمول)9-8
∧

 a + b1 x1مقدار ثابت = y

( توانمندسازي) ( +0/909رشدحرفه اي)  =9/110+0/910رضايت شغلي
آيا ميان رشد حرفه اي‘ توانمندسازي و رضايت شغلي کارکنان از نظر جنسيت تفاوت وجود دارد؟
براي پاسخ به اين سوال از آزمون  tدو گروه مستقل استفاده شده است.
جدول .3 -8منايج آزمون  tدو گروه مستقل جنسيت و مولفه هاي پژوهش
آزمون لوين براي همگني واريانس
عوامل

رشد حرفه اي

رشد حرفه اي

رضايت شغلي

ميانگين

مرد

5.6235

زن

5.8613

مرد

4.9128

زن

4.855

مرد

5.7947

زن

5.9012

F

سطح معني داري

t

سطح معني داري

2.607

0.109

1.592

0.255

0.647

0.253

0.358

0.637

-0.417

-0.063

0.214

0.382

نتايج جدول فوق نشان مي دهد که بين دو جنس در در هيچ يک از مولفه هاي پژوهش تفاوت معناداري
وجود ندارد.
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آيا ميان مولفه هاي پژوهش کارکنان از نظر سابقه خدمت تفاوت وجود دارد؟
براي اين سوال از ازمون تحليل واريانس( )ANOVAبهره خواهيم برد.
جدول .90 -8نتايج آزمون تحليل واريانس سابقه و مولفه هاي پژوهش
مجموع

df

ميانگين مجذورات

بين گروهي

115.003

2

57.502

درون گروهي

189.264

951

1.49

کل

304.267

951

بين گروهي

105.691

2

52.846

درون گروهي

305.086

951

2.30

کل

410.777

951

بين گروهي

75.683

2

37.841

درون گروهي

291.477

951

2.34

کل

367.16

951

مجذورات

رشد حرفه اي

توانمندسازي

رضايت شغلي

F

38.59

22.01

16.171

سطح معني داري

00009

00009

00009

همچنانکه از نتايج جدول فوق مشخص است با بررسي نتايج آزمون اثرات بين گروهي و نتايج  Fبه دست
آمده تفاوت افراد در مولفه هاي مختلف در سطح ( )00009معنادار است .بر اين اساس ميتوان نتيجه
گرفت که افراد با سابقه مختلف در همه مولفه اي مورد بررسي در پژوهش از نظر سابقه متفاوت هستند.
نتايج آزمون پيگيري نيز بيانگر اين مطلب است که اين تفاوت بين گروه تا  90سال سابقه و  59سال به باال
سابقه است بدين شکل که افراد با  59سال سابقه از رشد حرفه اي‘ توانمندي و رضايت شغلي باالتري به
نسبت و افراد تا  90سال سابقه برخوردارند.
نتیجه و پیشنهادات
از لحاظ نظري رابطه ميان رشد حرفه اي ،توانمندسازي و رضايت شغلي تابع شکلي از تبادل اجتماعي و
سرريزشدگي احساس ارزشمندي شخصي به عرصه رضايت شغلي بازمي گردد .بر پايه اصول مطرح در
عرصه تبادل اجتماعي ،وقتي سازمان و سرپرستان آن زمينه توانمندي ،رشد حرفهاي و حمايت را براي
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کارکنان خود فراهم مي سازند ،بطور کامالً منطقي ،باعث زمينه سازي تمايل کارکنان به مقابله به مثل مي
شوند .اين زمينه سازي همان تقويت رضايت شغلي در کارکنان است.
آکفلت و کوتي (  ) 0115و گلپرور و رفيعزاده (  ) 0311نيز بر رابطه بين توانمندسازي و رشد حرفه اي با
رضايت شلغي قبالً تأکيد نموده و شواهدي علمي براي اين روابط ارائه نموده اند .به اين جهت يافتـه هـاي
اين پژوهش با يافته هاي آکفلت و کوتي (  ) 0115و گلپرور و رفيعزاده (  ) 0311همسويي دارد .از لحاظ
نظري رابطه ميـان رشـد حرفـه اي ،توانمندسـازي بـا رضـايت شـغلي تـابع شـکلي از تبـادل اجتمـاعي و
سرريزشدگي احساس ارزشمندي شخصي به عرصه رضايت بعنوان نگرشهاي شغلي مطرح بازمي گردد .بر
پايه اصول مطرح در عرصه تبادل اجتماعي ،وقتي سازمان و سرپرستان آن زمينه توانمندي و رشد حرفـه اي
را براي کارکنان خود فراهم مي سازند ،بطور کامالً منطقي ،باعث زمينه سازي تمايل کارکنان به مقابله به مثل
مي شوند .به اين لحاظ مالحظه مي شود که وقتي کارکنـان از لحـاظ نگرشـي از طريـق رشـد حرفـه اي و
توانمندسازي تقويت مي شوند ،ساده تر مرتکب رفتارهاي مدني سازماني مي شوند .به اين جهت مي توان
گفت سرمايه گذاري بر برنامه هاي رشد حرفه اي و توانمندسازي کارکنان ،به زودي از طريق افزايش سطح
رضايت شغلي کارکنان به سازمان برگشت خواهد کرد .اما بر پايه بخش ديگر شـواهد  ،توانمندسـازي نيـز
عالوه بر تأثير بر نگرشهاي شغلي بر رفتارهاي مدني سازماني نيز تأثير مي گذاشتند .آکفلت و کوتي()0115
نيز در نمونه اي از کارکنان بازرگاني ،بين  ،رشد حرفه اي و توانمندسازي با رفتارهـاي مـدني سـازماني و
گلپرور و رفيعزاده )  ( 1388نيز بين توانمندسازي با رفتارهاي مدني سازماني رابطه معنـاداري را در مـدل
هاي ساختاري خود گزارش نموده اند .به اين جهت بنظر مي رسد که يافته هاي اين پژوهش با يافته هـاي
آکفلت و کوتي )  ( 2005و گلپرور و رفيعزاده )  ( 1388همسويي نسبي دارد .چرا که در اين پژوهش نيز
رشد حرفه اي و توانمندسازي با رضايت شغلي داراي رابطه مثبت و معنادار بودند.
باور پژوهشگران اين پژوهش بر اين است که رشـد حرفـه اي و توانمندسـازي داراي جهتگيـري يکسـاني
هستند .به هرحال تاثير توانمندسازي  ،حاکي از آن است که کارکنـان در محيطهـاي اداري و سـتاد سـازمان
آموزش فني و حرفه اي کشور ،براي احساس رضايتمندي ،نيازمند توانمندسازي (رشد در مهارتهاي کـاري)
خود هستند .دليل اين امر آن است که افراد داراي مهارت باالتر ،سريعتر مي توانند راهکارهايي را براي ياري
رساني به همکاران يا سازمان در پيش بگيرند و در عين حال در مقابل نقايص و کمبودهـا از خـود تحمـل
نشان بدهند .بنابراين در راستاي پيشنهادات پژوهشي بايد به پژوهشگران عالقـه منـد توصـيه نمـود کـه در
بررسي هاي آينده بجاي رضايت شغلي ،خالقيت و نوآوري و رفتارهاي منفي (نظيـر رفتارهـاي انحرافـي و
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ضدتوليد) را جايگزين سازند تا دانش مربوط به نقش توانمندي و رشد حرفه اي همراه با رضايت شـغلي از
لحاظ پيامدهاي رفتاري در محيط هاي کار افزايش يابد .پيشنهاد کاربردي متناسب با يافته ها نيـز برقـراري
دوره هاي آموزش رشد حرفه اي  ،توانمندسازي و برقراري نظام هاي حمايتي براي کارکنان در محيط هاي
اداري است .اين دوره هاي آموزشي بسترسازي الزم را براي افزايش سطح رضايت شغلي در محـيط هـاي
کار فراهم مي سازد.
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