
  جعفرزاده، احقر، احمدي  ...... طراحي الگو مديريت
 

187

بكارگيري توانمندسازي كاركنان با محوريت سواد مديريت طراحي الگوي
اطالعاتي با هدف بهبود آموزش آنان

.دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ايران ،دانشجوي دكتري مديريت آموزشي رويا جعفرزاده،
،ان، ايراندانشيار، عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهر قدسي احقر.

.عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تهران، ايران ، استاديار،امينه احمدي

  چكيده

هايي كه درباره توانمندسازي و سواد اطالعاتي انجام گرفته هدف از پژوهش، ارائه الگوي توانمندسازي بانظر به پژوهش
بخش كيفي ايندر جامعه آماري  .كزي جمهوري اسالمي ايران بودمر بانك كاركنان محوريت سواد اطالعاتي جهت آموزش

خبرگان داده را گردآوري زمان برحسب همبستگي - توصيفي اكتشافي، و نوع از) كمي-كيفي( تحقيق كاربردي، آميخته
تن 21ركزي، و هاي مديريت آموزشي، علوم بانكي و خبرگان اجرايي نيز شامل مديران ارشد و مياني بانك م دانشگاهي در رشته

باگروه دوم بانك مركزي در  كاركنان جامعة آماري كليهتن از  280 .گيري هدفمند و كفايت نمونه بودمنتخب به روش نمونه
اي، مصاحبه نيمه ساختار يافته، دردر بخش كيفي از روش كتابخانه .اي، انتخاب شدند مرحله اي خوشه تصادفي گيري روش نمونه

و پرسشنامه استاندارد سواد اطالعاتي 736/0وپايايي 0/ 801ساخته توانمندسازي با روايي امه محققبخش كمي از پرسشن
هايبراي تحليل داده MAXQDA12از نرم افزار . استفاده شد ها داده يگردآوردر 838/0و پايايي 889/0با روايي [10]

ميانگين، انحراف معيار،(هاي آمار توصيفي ي روشدر بخش كم. كيفي پژوهش، تحليل محتوا و تحليل مضمون استفاده شد
SPSSافزارهاي  و نرم )تحليل عاملي اكتشافيسازي معادالت ساختاري و مدل(استنباطي  و آمار) جداول توزيع فراواني و نمودار

شايستگي،معناداري، : هاي توانمندسازي شامل در نتيجه الگوي آموزشي مديريت بكارگيري مؤلفه .بكار رفت LISRELو 
برازش مناسب تأثير مثبتي در آموزش سواد تأييداعمال كنترل و نظارت و تاثير و نفوذ، در آموزش سواد اطالعاتي ضمن 

.اطالعاتي كاركنان نشان داد
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Abstract 
 According to the research on information empowerment and information literacy, the 
purpose of this study was to present an information literacy empowerment model to 
train the staff of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran.Statistical 
population in the qualitative part of this applied, qualitative-quantitative exploratory 
and descriptive-correlational study was conducted by academic experts in educational 
management, banking sciences and executive experts including senior and middle 
managers of the central bank. , And 21 individuals were selected by purposive 
sampling method and adequacy. In this case, we have the following: 
The statistical population of all the central bank employees in the second group was 
selected using random cluster sampling method. In the qualitative part of the library 
method, semi-structured interviews and in the quantitative part of the researcher-made 
empowerment questionnaire with 0.801 validity and 0.736 reliability standard 
information literacy questionnaire [10] with 0.889 validity and 0.838 reliability 
respectively were used 
for data collection. In this case, we have the following For the analysis of the 
qualitative data, content analysis was used. In the quantitative section, considering the 
research questions, descriptive statistical methods along with inferential statistical 
methods (including structural equation modeling (SEM) and exploratory factor 
analysis (EFA)) using the SPSS and LISREL and MAXQDA12 softwares were 
applied. Results indicated that empowerment components included meaningfulness, 
competence, autonomy, and impact. Meanwhile, the finding showed that 
empowerment of employees positively affects their information literacy.  

Keywords: Empowerment in combination with Information Literacy, Empowerment, 
Information Literacy.  
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مقدمه
اتياست كه بر ح يبارز يهايژگيو جمله از يرقابت داًيشد طيمح و ريشدت متغ به يفضا

كه نه تنها رشد يبه طور، مواجه نموده است يجد يهاافكنده و آنها را با چالش هيساها  سازمان
نمندسازيدر اين راستا ،توا .باشديها مچالش نيدر گرو حل انيز  هاآن يبلكه ادامه بقا هاسازمان

كاركنان توام با افزايش انگيزشهاي  كاركنان يك شيوه مديريتي مبتني بر ارتقاء دانش و مهارت
قادر به حلها  باشد تا سازمان مي آنان براي تالش جهت انجام هرچه بهتر وظايف محوله شان

بالقوهن توا يآزادساز با كه است يندآيفر توانمندسازي كاركنان.. مسائل مقابل روي خود شوند
يور بهره و نموده فراهم را فيوظا انجام يبرا الزم، توان تجربه و التيحصكاركنان در قالب ت

دينما ياست برطرف م ديشد يهاكنترل اعمال از يناش عمدتاً كه را يكار يها طيمح در نييپا
اهش اعمالاست تا با ك ها سازمان يبرا يتيريابزار مديك كاركنان  يتوانمندساز ،در واقع. ]4[

به نقل از الولر،) 2013(جورج . ] 20[ نديها را فراهم نمانهيدر هز ييجوموجبات صرفه ،كنترل
ها به نوعي راهبرد درصد سازمان 70دارد كه امروزه بيش از  مي اظهار 1موهرمان و بنسون

به آنچه توجه با. نمايند مي خود،پياده از كاركنان يحداقل در مورد بخش ،كاركنان را توانمندسازي
 :داد  وجه قرارت مورد ريز شرحبه  توان مي راتوانمندسازي كاركنان هاي  مؤلفه، شد گفته

؛اطالعات ميتسه )1
؛ارتباطات باز )2
ي؛سرپرست تيارشد و حما تيريمد تيحما )3
؛به منابع يدسترس) 4
ي؛شبرديخود پ يبرا رصتف )5
؛عمل يآزاد) 6
ي؛ميكار ت) 7
مكان كنترل درون ذهني عزت نفس و) 8
؛مشاركت كاركنان) 9

؛ وآموزش كاركنان) 10
]9[  ها  قيشوتو ها پاداش) 11

1. Lawler, Mohrman, and Benson
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هاي ارتباطي و فناوريبه  كسب و كارهاي نوينوابستگي فزاينده  ،جوامع امروزيهمچنين در 
ه م گستردو استفاده از حج فناوريهاي كاربرد  ضرورت برخورداري از مهارتموجب طرح اطالعاتي 
 غيره اي و سواد رسانه ،گيري انواع جديد از سواد از قبيل سواد اطالعاتي شكل و در نهايت واطالعات 
ي ها مهارتكسب  كنند كه امروزه مي عنوان 2دورنر و گورمن به نقل از1جينادو و كور. شده است

 كسبتر از  كاري بسيار پيچيدههاي  محيطوظايف شغلي در انجام موفقيت در براي  الزم
محيط كاري در آن ، ضمن اينكه بافت اجتماعي كه استموفقيت تحصيلي  برايالزم هاي  مهارت

      موردنياز هر سازمان خاص موثر استهاي سواد اطالعاتي  مهارتدر تعيين نوع قرار گرفته نيز 
ن ست عالوه بر داشتباي مي كه كاركنان گيرند نتيجه مي) 2011( وتينبين و نيچ، بعالوه. ] 15 [

 توانندبنيز برخوردار باشند تاهاي سواد اطالعاتي  از مهارت فناوري،هاي فني براي استفاده از  مهارت
خصوصاً  .از اطالعات گسترده مرتبط با حوزه كاري شان استفاده نمايندبه طور اثربخش و كارآمد 

 .نباشد كافيتنهايي براي خلق مزيت رقابتي در اقتصاد ديجيتالي امروز  به فناوريهنگامي كه 
سازد تا مديريت كه آنها را قادر ميكسب نمايند هايي را  بنابراين ضروري است كه كاركنان مهارت

كه  افتيدر) 2008( كچو. ]23 [ هاي كاري را با موفقيت انجام دهند اطالعات در محيط
 يارتمهضعف در واقع به دنبال رفع  يكار طيدر مح يسواد اطالعات مؤلفهبا طرح  انيكارفرما

استفاده  يميكه از اطالعات قد يمعتقدند كاركنان رايز باشند يم يحوزه اطالعاتدر كاركنان خود 
 يابيباز يابزارها بارهدر نوين دانش ي،اطالعات ديالزم در مورد منابع جد ياهيفاقد آگاه ،كنند يم

 گريد با عاتاطال گذاردن اشتراك به و ليميا از استفاده توان همينطور و ازيموردن اطالعات
  . ]8 [ هستند كاركنان

دهه حاضر در آغاز ، )2003( 3يبانك جهاندر گزارش ساالنه منتشرشده  يها بر اساس داده
 درآمد با يكشورها نيهمچن و باال درآمد با يكشورها گروه در شاغل تيجمع از يمين از شيب
اقتصاد  ياد امروز در راستااقتصبه اين معنا كه  ؛اندبوده كاربه  مشغول خدمات بخش در نييپا

بخش همزمان، . ] 13[ميكن يم يزندگ يجامعه خدمات كيمحور حركت كرده و ما در  - خدمات
از حق انتخاب  انيمشتر؛ بطوريكه شده است يرقابت اريبس، متنوع يها شرفتيخدمات به واسطه پ

 در كه ينتس تيريمد يهاكيتكن لذا اند، برخوردار شده خدمات از يعيوساز ميان طيف 
                                                 
1. Jinadu and Kaur   
2. Dorner and Gorman 
4. IMF .Annual Report   
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و ها سازمانتوانند پاسخگوي نيازهاي  ديگر نميشدند يم گرفته كار به يديتول يها سازمان
موفقيت يل اصلعامراكاركنان در نتيجه بايد . باشند فعال در بخش خدمات هاي اقتصادي بنگاه

بهرا سازمان  دشدهيتول يخدمات محصول ،زمان حداقل در تلقي نمود چرا كه يخدمات يها سازمان
پوياي طيمح دركه  كه است آن از يحاك شواهد ،گريد ياز سو). 3(كنند يمارائه  انيمشتر
قيها در تالش هستند تا از طر از جمله بانك يخدمات يها ها و بنگاه سازمان ،يجهان كار و كسب

به يابيتدر دس تاًيپرداخته و نها انيتر به مشتر يفيبه ارائه خدمات ك ،كاركنان خود يتوانمندساز
كنند مي تأكيد1دويپتر و سيورزكگكه  گونههمان رايز. درنيگ يشيپ خود يرقبا گريد از يرقابت تيمز
كاركنان هستند كه نيبرخوردار است چون ا ياديز تيكار توانمند در بخش خدمات از اهم يروين

.] 11[دنباش يم در تعامل انيبا مشتر
تمامناچارند  ياحتمال يها تفرص از استفاده و يطيمح داتيمقابله با تهد يها براسازمان نيا
نقاط قوتتقويت نموده و به  مينقاط ضعف را ترم ،شناختهخود را  يدرونهاي  يها و توانمند تيظرف

در اقتصاد كشور يخدمات يها بخش نيتر از مهم يكي يصنعت بانكدار در اين ميان،. بپردازندخود 
اقتصادي است، رشد و توسعهخطير در راستاي دستيابي به  دار وظايفي شود كه عهده محسوب مي

رفاه شيافزاي، نگيكنترل نقد ،يكاريب زانيكاهش م ،سطح اشتغال شيافزا ،كاهش تورم كهيورطب
و وادوا. ] 24[شود مي كارآمد محسوب ياز جمله آثار نظام بانك ديرونق تولو  و درآمد افراد جامعه

يطياقتصاد است كه با تحوالت گسترده مح يايپو يها حوزه هجمل از صنعت نيا معتقدند2ورگيس
يطراح حوزه در ياساس يها ينيبازب ازمنديمواجه بوده و خود را ن يو خارج يدر سطح داخل

يانسان يرويمناسب و ن ياز ساختار سازمان يبا برخوردار تاًيند تا نهايبيم يساختار يندهاآيفر
نيا ،در واقع. ديو خدمات مورد انتظار جامعه را ارائه نما افتهي دست داريپا يرقابت تيكارآمد به مز

دنيمجدد نما يده اقدام به شكل ،كاركنان يتوانمندساز يارتقا يهستند تا برا ملزمها  سازماننوع 
،عدم تمركز مثلموضوعات مهم  ريبا سارامرتبط كاركنان  يبحث توانمندساز3لذا ،گراسمن. ] 25[

يسازمان تيموضوعات اثرگذار در موفق گريو د يمشاركت يريگ ميتصم و يميكار ت زش،يانگ
.] 12 [داند مي

1. Gkorezis and Petridou
2. Wadhwa and Verghese
3. Grossman
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ريسه دهه اخمتناوب  يو بانك يارز يهابه واسطه بروز بحران يصنعت بانكدار ،در حال حاضر
كيمكز  بحران ،به طور مثال. باشد يمواجه م يبه مراتب دشوارتر تيدر سطح جهان با وضع

) 2008( كايآمربحران و  )1998( هيروس، بحران )1998-1997( ايشرق آسان ، بحر)1994-1995(
اسيدر مق يبانك كالتمش شيافزا .هستنددر دنيا  يو ارز يبانك ياز وقوع بحران مال ييهانمونه
و خانوارها سمت به ياعتبار انيجر يبانك بحران رايز ،د كرده استجايا ياديز يهاينگران عيوس

-يم شيرا افزا يقيبخش حق يها بنگاه يو امكان ورشكستگ هگسست كردها را دچار شركت
عنوان به ،رانيا ياسالم يجمهور يبه طور اعم و بانك مركز رانيدر ا يصنعت بانكدار. ]18[دهد

يبانكو  يقانون پول 11 كشور به موجب بند ب ماده يها و موسسات اعتبار مقام ناظر بر بانك
مواجهه يمنابع خود برا زيجهت تجه ها، بانك يرو شِيپ راتييتغ بر كزتمر باموظف است  ] 5 [

شده ازتشرنم يها افتهي نيطبق آخر. توانمند با تحوالت در حال وقوع اقدامات الزم را به عمل آورد
روبرو شده يشكنندگ 4با  1394 يال 1351 يكشور در بازه زمان يشبكه بانك ي،بانك مركز يسو

در كشور تاكنون ياحتمال وقوع بحران بانك ران،يا يحاكم بر نظام بانك كه به واسطه ساختار
. ]18 [است دهيمرتفع گرد

انباشت ،ها بانك يهاييدارا سكير ها، ييدارا هيچون انباشت ضرر در ناح ييهايوجود دشوار با
و يمال نيدر حوزه تام تيها بابت فعالبانك يهانهيهز شيافزا ،ها الوصول بانك مطالبات مشكوك

يها شاخص يكه موجب روند نزول يالتيتسه ريغ يها ها در بخش بانك يها ييانجماد دارا
نظام كاركنان يفيك يارتقا"ضرورت توجه به امر  ،]17 [اند كشور شده يسالمت نظام بانك

نيا .گردد احساس مي شياز پ شيب ،يا نامشهود ترازنامه يها يياز اقالم دارا يكيبه مثابه  ،"يبانك
و آموزش امر در توجه قابل يگذار هيسرمااز حيث  نوظهور ياقتصادها اتيتجرب كه ستي احال در

عنوان به كشورها يبانكدار نظام در يانسان هيسرما توسعه و بهبود منظور به كاركنان يتوانمندساز
.] 16 [ها، پذيرفته شده استكشوراين  ياقتصاد رشد جهت در مشترك يراهكار

يانسان يرويتواند به واسطه وجود ن يم رانياست كه كشور اآن  انگريشواهد ب ستا،را نيدر ا
ي،تيريمد يراهكارها يريو به كارگ يمنابع اقتصاد صيتخص شيافزاهمينطور  و لكردهيتحص

يبانك مركز يآمار منتشره از سو ،نيهمچن. ] 13[و درآمد كشور را ارتقا بخشد يور بهره زانيم
سطح ،يليسطوح تحص نظر از يكاركنان شبكه بانك يبند ت كه در طبقهمطلب اس نيگواه ا

پلميد ي،سهم كاركنان مقاطع كاردان ،و در مقابل شيو باالتر رو به افزا يكاركنان مقاطع كارشناس
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يتوانمندساز ،يمناسب بستر نيدر چن معتقد است1نان. ] 7[ رو به كاهش بوده است پلميرديو ز
يخواهد بود كه ط يسازمان ياثربخش شيافزا يبرا يتيريمد يساز نهيبه تاسيس نيكاركنان مهمتر

داده محوله فيوظا خصوص در ميالزم جهت اتخاذ تصم اراتيعمل و اخت يآن به كاركنان آزاد
آالزاز، لذا. ] 19[استفاده كنند يجهت حل مشكالت كار خودبالقوه  يها ييشود تا از تمام توانايم
يدستاوردها نياز اولرا  محوله فيقدرت اعمال كنترل بر وظااز  يبرخوردار2همكاران و

،پرداخت يهانظام و كيالكترون يبانكدار توسعه با ،نيهمچن. ] 2 [دانند مي كاركنان يتوانمندساز
كاركنان شبكه يبرا آنهابا  يتخصص ييكه آشنا نديآيم ديپد ياتازه واژگان و ميهر روز مفاه

و "يكار يها طيدر مح يسواد اطالعات" مؤلفه بنابراين، .]1 [ رزشمند استو ا ديمف اريبس يبانك
اطالعات از جمله يرياطالعات و به كارگ يابيارز ،اطالعات يابيباز مثلمربوط به آن  يها مهارت

در. است يها و از جمله در شبكه بانك سازمان و عيصنا صاحبان و انيكارفرما يمسائل مهم برا
نيتر اطالعات جهت حل مشكالت از مهم يريبه كارگ و افتيدر ،درك ،يابيازب ييتوانا ،واقع
.]3[باشد  مي اكثر مشاغل يالزم برا يا حرفه يها تيها و صالح يستگيشا

يبانك شبكه در ژهيو طور به و ها سازمان تمام در كاركنان يتوانمندساز تياهم ب،يترت نيا به
ليكن است تأييد مورد و يهيبد يامر كشور يها بانك بر ناظر مقام عنوان به يمركز بانك و كشور

پژوهش نيا ،موجود شواهد و شده مطرح اتينظر ي،پژوهش يها نهيشيپ ي،اديبن ميمفاه به توجه با
توان براي توانمندسازي منابع انساني اين سوال است كه چه الگويي را مي رايب يپاسخ به دنبال

، در)1396(در اين راستا، راد و همكاران . طراحي كرد در بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران
عوامل و گروهي عوامل فردي، عوامل( بررسي مورد متغير سه هر كه دادند پژوهشي نشان

در) 1395(زاده  ايران. دارند) توانمندسازي( وابسته متغير تبيين در اي كننده تعيين نقش) سازماني
توانمندسازي پرداخته و نشان داده است كه هاي ؤلفهم روابط بندي سطح و پژوهشي به شناسايي

اين كه اند گرفته قرار اول سطح در "ساالري شايسته به توجه" و "پذيري مسئوليت"هاي  مؤلفه
هدايت" ،"آموزش" هاي شاخص همچنين. باشد مي متغير دو اين تأثيرپذيري باالي دهنده نشان

هاي خارجي از بين پژوهش.]21 [شوند اقع ميدر سطوح بعدي و "كاركنان مشاركت" و "مديران
نيز در پژوهشي نشان دادند كه دانش و تسهيم آن به عنوان عامل) 2018( 3رازك و همكاران

1. Nan
2. Alazzaz et al.
3. Razak et al.
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ها در دستيابي به تواند بر تالش سازمان مي هاي امروز مطرح بوده و كليدي توانمندساز در سازمان
 22 [مزيت رقابتي سازمان تأثيرگذار باشد كند كه پيشنهاد مي) 2010(افاريل  به نقل از1وينر .]

آنها بايد به .ي مناسبي از سواد اطالعاتي در محيط كاري خود بپردازنداها به جستجوي معن سازمان
هاي رسمي و يندهاي آموزشآسواد اطالعاتي در فرهاي  مهارت ارتباط ميانهر چه بيشتر توسعه 

.] 26[توجه كنند هاي كاري محيطضمن خدمت با 

روش شناسي پژوهش
مركزي بانك كاركنان توانمندسازي الگوي اعتباريابي و دنبال طراحيازآنجا كه پژوهش حاضر به

، از حيث بعد محيط، از)كمي، كيفي(از نوع آميخته  ها دادهاست، روش پژوهش بر مبناي ماهيت 
ن از نوع مقطعي و از نظر روشميداني، از نظر هدف از نوع كاربردي، از نظر زما -اينوع كتابخانه

.باشد همبستگي مي-اجراي پژوهش از نوع توصيفي
علوم و آموزشي مديريت هايرشته در دانشگاهي خبرگان در بخش كيفي، جامعه آماري شامل

تأييدخبرگان پژوهش، به . مركزي بود و مياني بانك ارشد مديران شامل اجرايي خبرگان و بانكي
ور، افرادي بودند كه ازنظر آگاهي و اطالعات در زمينه توانمندسازي برجستهاساتيد راهنما و مشا

در اين پژوهش براي تعيين. توانستند با ارائه اطالعات دقيق، نمادي از جامعه باشند بوده و مي
نفر به عنوان حجم نمونه مصاحبه شونده در 21و گيري هدفمند استفاده شد از روش نمونه هانمونه

.شدند نظر گرفته
در مركزي بانك كاركنان گروه دوم از جامعة آماري در بخش كمي اين پژوهش شامل تمام

نفر 280اي، اي مرحله گيري خوشهبا استفاده از فرمول كوكران و از طريق نمونه. بود 1397 سال
اُفت پذيري بيشتر و جلوگيري ازتعميممنظور در اين پژوهش به. عنوان آزمودني انتخاب شدندبه

حجم نمونه بيشتر باشد دقت نتايج نيز باالتر و با توجه به اينكه در تحليل عاملي هرچه نمونه
پرسشنامه به دليل ناقص 8الزم به ذكر است كه . نفر افزايش يافت 288حجم نمونه به  است،

رايدر اين پژوهش، ب. آزمودني انجام گرفت 280بودن كنار گذاشته شد و عمليات آماري بر روي 
اي به قرار زير استفاده شدهاي مرحلهگيري تصادفي خوشههاي آماري از روش نمونهانتخاب نمونه

:است

1. Weiner
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.نددو عضو هيئت عامل به صورت تصادفي انتخاب شد ،ابتدا از بانك مركزي: مرحله اول
مدير كل به صورت تصادفي 3 ،از هر مجموعه تحت نظارت هرعضو هيئت عامل :مرحله دوم

.ندخاب شدانت
نفر از مديران به صورت تصادفي 4، از مجموعه ادارات تحت نظر هر مديركل: مرحله سوم

.ندانتخاب شد
نفر از كاركنان به صورت تصادفي 12 ،از مجموعه كاركنان تحت نظر هر مدير :مرحله چهارم

.ندانتخاب شد
صاحبه نيمه ساختار يافته واي، ماز روش كتابخانه ها داده يگردآور منظور به پژوهش نيا در

.پرسشنامه استفاده شد
براي بررسي. ساختار يافته استفاده گرديدهاي نيمهدر بخش كيفي اين پژوهش، از مصاحبه

هايالؤسهاي انفرادي مورد استفاده قرار گرفت، ضمن اين كه مقدماتي، چهار سؤال در مصاحبه
در زمان انجام. شدكنندگان پرسيده  جارب شركتمنظور درك بيشتر ت فرعي نيز در حين مصاحبه به

هايراهنما صحت برداشت خود را از گفته هايالؤسمصاحبه، پژوهشگر با پرسيدن 
ها راكنندگان، داده گيري از شركتپژوهشگر در فرآيند نمونه. نمود شوندگان كنترل مي مصاحبه

.كننده جديد كامل گرددطالعات از شركتمورد تحليل قرار داد تا مواردي كه ناقص بود با دريافت ا
ترتيب شد كه بدينهاي قبلي تكرار ميمصاحبه، عوامل اصلي و فرعي در مصاحبه 21بعد از انجام 

هاي مناسب برايآوري نظرات در مورد شاخصدر حين مصاحبه به جمع. پژوهشگر به اشباع رسيد
صلي و فرعي مورد نظر بررسي و نهاييهاي توانمندسازي پرداخته شده و عوامل ا تعيين مؤلفه

.دقيقه بود 60تا  30مدت زمان انجام مصاحبه بين . گرديد
منظور اطمينان خاطر از دقيق بودنبراي حصول اطمينان از روايي بخش كيفي پژوهش و به

ها از ديدگاه پژوهشگر، از نظرات ارزشمند اساتيد آشنا با اين حوزه و متخصصان بانك مركزييافته
هاطور همزمان در تحليل و تفسير دادههمچنين به. كه در اين حوزه خبره و مطلع بودند استفاده شد

براي محاسبه پايايي از روش پايايي بين دوهمچنين . از مشاركت كنندگان كمك گرفته شد
ي دو كدگذار، از يكي از اساتيدموضوع درونبا استفاده از روش توافق . كدگذار استفاده گرديد

مديريت آموزشي و آشنا به كدگذاري درخواست شد تا به عنوان كدگذار ثانويه در پژوهش مشاركت
در ادامه، محقق به همراه اين همكار تعداد سه مصاحبه را كدگذاري كرده و درصد توافق. كند
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پايايي حاصل از. رود محاسبه كردي را كه به عنوان شاخص پايايي تحليل به كار ميموضوع درون
.درصد بدست آمد كه بيانگر پايايي مناسب بود 75.1دو كدگذار با توجه به محاسبات 

و پرسشنامهساخته توانمندسازي  محقق  پرسشنامه از ها داده يگردآور منظور به پژوهش نيا در
و برگرفته از كدهاي حاصل از مصاحبه استفاده شد1سواد اطالعاتي برگرفته از تحقيقات گيلبرت

هاي اين پژوهشهاي پرسشنامهگويه. سنجي از كاركنان بانك مركزي، تكميل گرديدكه با نظر
:شامل دو قسمت است

شناختيعمومي، كسب اطالعات كلي و جمعيت هايالؤسدر : عمومي هايگويه) الف
اين قسمت شامل پنج سؤال بود و مواردي مانند جنسيت، سن،. پاسخگويان مورد هدف است

.گرفت ر و نوع شغل را در بر ميتحصيالت، سابقه كا
گويه با طيف پنج 41اين پرسشنامه شامل : )محقق ساخته پرسشنامه(تخصصي  هايگويه) ب
با(هاي اكتشافي  اي ليكرت بوده كه با مرور مباني نظري و عملي و نيز نتايج مصاحبهگزينه

سشنامه شامل چهاراين پر. ، تدوين شده است)كدگذاري باز و محوري متون مصاحبه اكتشافي
و تأثير و) گويه 15(، اعمال كنترل و نظارت بر كار )گويه 8(، شايستگي )گويه 8(مؤلفه معناداري 

ها برايپرسشنامه هايدر طراحي اين بخش سعي شد كه تا حد ممكن، گويه. بود) گويه 10(نفوذ 
الزم. باشد اي ليكرت ميهگزين 5ها از نوع بسته و از طيف اين گويه. پاسخگويان قابل درك باشد

صورت شفاهيهبگر در محل حضور داشته و پژوهش ،در زمان توزيع پرسشنامهبه ذكر است كه 
.ها مبادرت ورزيدبراي آزمودنيرفع ابهام  بههاي پرسشنامه جهت روشن شدن مطلب و گويه

روايي ظاهري. دمنظور محاسبه روايي از روايي صوري، محتوايي و سازه استفاده شهمچنين به
گر، چند نفر ازپرسشنامه نهايي به دور از ايرادات ويرايشي، شكلي و اماليي و به كمك پژوهش

براي بررسي روايي محتوايي از نظر خبرگان .اعضاي نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوين گرديد
اين حوزه و چنداعضاي مصاحبه شونده، اساتيد راهنما و مشاور، دانشجويان دكتري متخصص در (

.از دو قسمت روايي همگرا و واگرا تشكيل شده استروايي سازه . استفاده شد) هانفر از آزمودني
رودهايي كه براي سنجش روايي همگرا به كار ميتست): يتأييد(هاي روايي همگرا تست
:عبارتند از

همه بارهاي عاملي معنادار باشد؛ -1

1.Gilbert
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باشد؛/. 7ر بهترين حالت، باالي و د/. 5بارهاي عاملي باالي  -2
باشد؛ و/. 5بزرگتر از  (AVE)ميانگين واريانس استخراج شده  -3
.پايايي تركيبي بزرگتر از ميانگين واريانس استخراج شده باشد -4

ضرايب ميانگين واريانس 1در جدول . تمام موارد فوق در اين پژوهش رعايت شده بود
تواند با يكديگرپايايي تركيبي متغيرها آورده شده است و مياستخراج شده، آلفاي كرونباخ و 

:مقايسه گردد

ضريب ميانگين واريانس استخراج شده و ضريب پايايي دو -1جدول 
پرسشنامه

روايي همگراپاياييآزمون

آلفاي  بعد
CRAVEMSVASV1234كرونباخ

---0.736801/061/00.410.3078/0توانمندسازي
سواد

--0.838889/057/00.140.0853/076/0اطالعاتي

توان گفت كه پايايي بعد مورد تائيد است زيرا آلفاي كرونباخ و ضريببا توجه به جدول فوق مي
روايي همگرا نيز مورد تائيد است. برقرار است AVE>0.5و رابطه  بوده 0.7پايايي تركيبي باالي 

عالوه، روايي واگرا مورد باشد؛ به برقرار مي AVE>0.5 ؛ CR>AVE؛  CR>0.7چرا كه 
 .ASV < AVEو MSV < AVEتائيد است زيرا

:)تشخيصي(تست روايي واگرا 
اين شاخص از تركيب جداول مقادير همبستگي بين متغيرهاي پنهان و: آزمون فورنل و الركر

.دست آمدمتوسط واريانس استخراج شده به
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ش براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي استفادهدر اين پژوه: پايايي
بعدقابل مشاهده است ميزان ضريب آلفاي كرونباخ و تركيبي براي  1طور كه در جدول همان. شد

30تست آلفاي كرونباخ بر روي  پيشالبته بايد توجه داشت كه  .است 0.7باالتر از توانمندسازي 
نجام شد و بعد از اينكه دريافتيم همبستگي دروني سواالت مناسب است،آزمودني جداگانه ا

.ها توزيع شدپرسشنامه نهايي براي ساير آزمودني
در اين طرح مراحل تحليل. هاي كيفي پژوهش از تحليل محتوا استفاده شدبراي تحليل داده

وسط نرم افزارتهاي كيفي گردآوري شده، از طريق كدگذاري باز و كدگذاري محوري داده
MAXQDA12 انجام گرفت.

هاي آمار توصيفي و استنباطي استفادههاي پژوهش از روشدر بخش كمي، با توجه به سؤال
هاي آن از پرسشنامه بهدر بخش توصيفي براي هر يك از متغيرهاي جمعيت شناختي كه داده. شد

-ودار ارائه شد و اين فرآيند توسط نرمدست آمد، ميانگين، انحراف معيار، جداول توزيع فراواني و نم

.انجام گرفت SPSSافزار 
و همچنين SPSSافزارهاي  هاي پژوهش با استفاده از نرمدر بخش استنباطي آزمون، فرضيه

LISREL نتايج نرم افزار . صورت پذيرفتLISREL سازي معادالتدر قالب روش مدل
هاي آمار استنباطي ديگر نظير تحليل عامليونهمچنين از آزم. ساختاري مورد استفاده قرار گرفت

.اي بهره گرفته شد نمونه اكتشافي و آزمون تي تك

هايافته
در دو بخش كمي و هاي علميبا استفاده از روش ي پژوهشها اين بخش بطور معمول داده در

ها موردداده ؛ اما قبل از تجزيه و تحليل، پيش پردازشگيرديارزيابي قرار متحليل و مورد كيفي 
شدگي اتفاق افتاده است؛ بنابراين، براي ها گم نتايج نشان داد در برخي از گويه. بررسي قرار گرفت

هاي مفقوده جايگزينرفع اين مشكل از روش ميانه براي جايگذاري مقادير استفاده شد و تمام داده
ه شد كه نتايج حاكي از عدمهاي پرت از گراف باكس پالت استفادبه منظور شناسايي داده. گرديد

تفاوت،هاي بي افزار اكسل براي حذف آزمودني ، در نرمعالوه بر اين. وجود هرگونه داده پرت بود
انحراف معيار هر آزمودني در پاسخ به يك پرسشنامه محاسبه شد و نتايج نشان داد انحراف معيار

نيست و بنابراين هيچ آزمودني 0.3هاي پژوهش كمتر از ها به سوال پاسخ هر يك از آزمودني
.حذف نشد
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 هاي توانمندسازي كاركنان كدامند؟ مؤلفه

خبره در اين زمينه بر اساس مصاحبه نيمه ساختاريافته با چهار سؤال 21شايان ذكر است كه با 
شده به هر سؤال پس هاي ارائهپاسخ. آورده شده است 2مصاحبه در جدول  هايالؤس. مصاحبه شد

:آورده شده است 3 محتوا توسط پژوهشگر و دو نفر از متخصصين آمار در جدول از تحليل

مصاحبه هايالؤس -2جدول 
سؤالرديف

هايي هستند؟از ديدگاه شما، كاركنان توانمند در بانك مركزي داراي چه ويژگي 1
توان براي بعد معناداري برشمرد؟ميچه شاخص هايي را  2
وان براي بعد شايستگي برشمرد؟تميچه شاخص هايي را  3
برشمرد؟اعمال كنترل و نظارت بر كارتوان براي بعدميچه شاخص هايي را  4
توان براي بعد تاثير و نفوذ برشمرد؟ميچه شاخص هايي را  5

ليست مربوط به نتايج تحليل محتواي مصاحبه در بعد چك 3در جدول 
:آورده شده است كاركنان توانمندسازي

چك ليست مربوط به نتايج تحليل محتواي مصاحبه -3دول ج
كدهاي توصيفي ذيل آنهاكدهاي تفسيري

توانمند سازي كاركنانهاي و شاخصها  مؤلفه
)227(توانمندسازي كاركنان

)54(مجموع زيركدها) 12(معناداراي
)7(فعاليت كاركنانازيتالش و قدر دان صيتشخ
)5(يطور چرخشعملكرد كاركنان، ب يابيارز
)8(عملكرد كاركنان، بطور منظم يابيارز

)4(دايز زانياطالعات به م يگذار اشتراك
)4(آسان به اطالعات در سازمان  يدسترس
)4(داشتن به اهداف سازمانم  مانيتعهد به سازمان و ا احساس

)6(سازمان  يعنيمجموعه بزرگ تر  كيدر  تيحس عضو جادياز ادارات بودن ،ا يكيرغم كارمند  يعل
)4(كاركنان  يشغل شرفتيو پ يصعود رياز س تيحما

)41(مجموع زيركدها) 6(شايستگي
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)5(يشغلشرفتيپيكاركنان برايارشد سازمان برارانيو بازخورد از مدتأييد افتيامكان در
)3( ديجد يزهايچ يريادگيكاركنانش و دعوت به  يسطح باال و ارتقاء مهارتهاهاي  سازمان از آرمان يبرخوردار
)5(باالتر هاي  پست يتصد يبرا يو آماده ساز ردستانيز ييشناسا، ردستانيز يرا برا يشغلهاي  شرفتيكردن فرصت پ فراهم
)4(جامع  يبرنامه آموزش داشتن

)3(در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
)5(سال كيدر طول  يآموزشهاي  در اغلب دوره شركت

)4( يبر عملكرد شغل يافتيدري ها آموزش ريتاث
)6( ياز ابهامات شغل يآموزشهاي  دوره كاستن

)66(ركدهايمجموع ز)4(اعمال كنترل و نظارت بر كار
)3(يبا اهداف و مقاصد سازمان يهماهنگ
)4(و چشم انداز سازمان تيمامور يفرد و همكاران در راستا يهمكار
)4(نموده ضيه كارمند تفوكه مافوق ب ياراتياخت زانياز م تيرضا

)4(توسط مافوق سازمان ينقاط قوت و ضعف عملكرد شغل يمرتب جلسات بررس يبرگذار
)4(حل مشكالت توسط مافوق سازمان  ياز كاركنان در اطالعات برا كيامكان مشاركت هر يساز فراهم

)4(عملكرد مربوط به آن  يابيو برنامه سازمان و ارز تيفعال يهدفمند
)4(در رابطه با شغل، بطور روافزون تيوفقم احساس
)6(در كار يسخت كوش مشتاق

)4(از انتظار مافوق شيكردن ب كار
)4(به كاركنان  يعمل كاف ياظهارنظر و آزاد امكان
)5(كاركنان سازمان انيم يباال اريبس يگروه هيروح

)3(ارشد و طرح درخواست درصورت لزوم  رانينظر درجلسات با مد تبادل
)6(ارشد در سازمان تيريمد يبانياز پشت يبرخوردار تفرص
)3(در جو سازمان يينمودن ارتكاب به اشتباهات جز يتلق يبه راحت بودن در سازمان و عاد قيتشو

)4(در سازمان  يشخصهاي  استرس كاهش
)66(ركدهايمجموع ز) 5(و نفوذ  ريتاث
)4(كاركناناز مافوق در مورد اقداماتيرسميبازخوردها افتيدر
)4(عملكرد  يابيارز نديفرآ نيتدو
)8(منظم در سازمان هاي  يابيارز
)9(كاركنان  انيانجام كار م يالزم برا مناسب اطالعات عيتوز

)11(محوله فيدر خصوص وظا يآسان كاركنان به تمام اطالعات كار يدسترس
)5( يبا كاركنان عاد تيريمد كينزد ارتباط
)5(ياز فرهنگ سازمان ينان به عنوان بخشكارك انينظر م تبادل

)5( يتيريمدهاي  به پست يابيو دست يامكان ارتقاء سازمان ،يدر كسب اعتبار حرفه ا كاركنان همتراز يفرصت برا جاديا
)6(احساس عضو موثر در گروه بودن  تيتقو
)4( يانتقاد يكاركنان و كاهش رفتارها نيب يمساع كيتشر
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MAXQDA12اي كه از تحليل محتوا با استفاده از نرم افزار اوليه در جدول فوق، مفاهيم

هاي پژوهشاطالعات جدول باال بيانگر محورهاي اساسي سوال. حاصل شد، ارائه گرديده است
شوندگان آورده شده كه از هاي ارائه شده توسط مصاحبهبوده و در قسمت دوم جدول، پاسخ

شونده آورده شده مت سوم يعني كد، كد مربوط به مصاحبهكدگذاري باز به دست آمده است؛ در قس
تعدادي از مصاحبه شوندگان به يك يا چند سوال پاسخ نداده و يا در پاسخ به چندين عامل. است

.شاخص بر اساس مصاحبه با خبرگان استخراج شد 41در نهايت . اشاره كرده بودند
تدا بايد از اين مسأله اطمينان يافت كه آياهاي توانمندسازي بانك مركزي، ابمؤلفهدر شناسايي 

هاي مورد نظرهاي موجود را براي تحليل به كار برد؛ به عبارت ديگر، آيا تعداد داده توان دادهمي
براي تحليل عاملي مناسب هستند يا خير؟ بدين منظور از) اندازه نمونه و رابطه بين متغيرها(

0.6بزرگتر از  KMOنتايج نشان داد كه شاخص . و آزمون بارتلت استفاده شد KMOشاخص 
دهد كه اين حاكي از كفايت حجم نمونه بر اساسبوده و مقادير تقريباً نزديك به يك را نشان مي

براي آزمون 4سطح معني داري در جدول . باشدهاي شناسايي شده براي تحليل عاملي ميشاخص
.پژوهش براي تحليل عاملي استنيز نشان دهنده مناسب بودن متغير ) 0.00(بارتلت

و بارتلت KMOنتايج آزمون  -4جدول 
نتايجآزمونعوامل

توانمندسازي هاي مؤلفه شناسايي
كاركنان

  KMO0.963گيريضريب كفايت نمونه

آزمون كرويت بارتلت
9581.746  كاي اسكوئر
820  درجه آزادي

0.000  سطح معناداري

هاي توانمندسازي براساس نتايج حاصل از بخشمؤلفهر شناسايي طور كه گفته شد دهمان
جدول. شده انجام گرفت شاخص شناسايي 41كيفي و روايي محتوا، تحليل عاملي اكتشافي بر روي 

در نهايت. دست آمد و نياز به حذف هيچ سوالي نبودبه 0.5ها باالي اشتراكات براي همه شاخص
:تعديل توسط حمايت ادبيات موجود، به شرح جدول ذيل خواهد بود شده، بعد از هاي شناساييمؤلفه
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هاي مستخرجه شناسايي شده بعد از استفاده از ادبياتمؤلفه -5جدول 
موجود

تعداد شاخص مؤلفهنام سازه
8  معناداري

 توانمندسازي كاركنان
8  شايستگي

15  اعمال كنترل و نظارت بر كار

10  تأثير و نفوذ
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شايستگي
0.54

معناداري
0.56

 واعمال كنترل
نظارت بر كار

0.36 

تاثير و نفوذ
0.65

 فعاليت كاركناناز  يتالش و قدر دان صيتشخ
 يعملكرد كاركنان، بطور چرخش يابيارز
 عملكرد كاركنان، بطور منظم يابيارز

 دايز زانياطالعات به م يگذار اشتراك
 آسان به اطالعات در سازمان يدسترس
داشتن به اهداف سازمانم مانيتعهد به سازمان و ا احساس

 ....... تيوحس عض جادياز ادارات بودن ،ا يكيرغم كارمند  يعل
 كاركنان يشغل شرفتيو پ يصعود رياز س تيحما

.......ارشد سازمان  رانيو بازخورد از مد تأييد افتيامكان در
....... سطح باال يسازمان از آرمان ها يبرخوردار  

........ يشغل يها شرفتيكردن فرصت پ فراهم  
 جامع يبرنامه آموزش داشتن

 در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
 سال كيدر طول  يآموزش يدر اغلب دوره ها شركت

 يبر عملكرد شغل يافتيدر يآموزش ها ريتاث
 ياز ابهامات شغل يآموزش يدوره ها كاستن

.......ارشد سازمان  رانيو بازخورد از مد تأييد افتيامكان در
.......سطح باال  يسازمان از آرمان ها يبرخوردار  

 ........ يشغل يها شرفتيكردن فرصت پ فراهم
 جامع يبرنامه آموزش داشتن

 در مورد شرح شغل يدوره آموزش گذراندن
 سال كيدر طول  يآموزش يدر اغلب دوره ها شركت

 يبر عملكرد شغل يافتيدر يآموزش ها ريتاث
 ياز ابهامات شغل يآموزش يدوره ها كاستن

 يبا اهداف و مقاصد سازمانيهماهنگ
 ازمانو چشم انداز س تيمامور يفرد و همكاران در راستا يهمكار
 نموده ضيكه مافوق به كارمند تفو ياراتياخت زانياز م تيرضا

 .....نقاط قوت و ضعف  يمرتب جلسات بررس يبرگذار
 .......از كاركنان در اطالعات كيامكان مشاركت هر يساز فراهم

 عملكرد مربوط به آن يابيو برنامه سازمان و ارز تيفعال يهدفمند
 بطور روافزوندر رابطه با شغل،  تيموفق احساس
 در كار يسخت كوش مشتاق

 از انتظار مافوق شيكردن ب كار
 به كاركنان يعمل كاف ياظهارنظر و آزاد امكان
 كاركنان سازمان انيم يباال اريبس يگروه هيروح

ارشد و طرح درخواست درصورت رانينظر درجلسات با مد تبادل
 لزوم

 زمانارشد در سا تيريمد يبانياز پشت يبرخوردار فرصت
 ......يبه راحت بودن در سازمان و عاد قيتشو

در سازمان يشخص ياسترس ها كاهش

مدل توانمندسازي كاركنان -1شكل 
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  ؟دارد تأثير كاركنان سواد اطالعاتي بر توانمندسازي آيا 
. شد استفاده تأييدي ساختاري معادالت مدل از پاسخ به سوال فوق منظور به بخش، اين در
 درستنمايي، ماكسيمم روش انتخاب و مدل قيود نمودن اضافه ساختار، رسم از پس منظور، بدين
هاي زير نمودار مسير  شكل .آمد دست به زير هاي شكل برازش مسير نمودار و شده اجرا مدل

نشان  RMSEAدو و -هاي خي همانگونه كه شاخص. دهد ها را نشان مي برازش شده به داده
هاي الگو در جدول زير مورد  خروجي. كند ها ارائه مي تري را به داده دهند، مدل برازش مناسب مي

 :بررسي قرار گرفته است

  
  تحليل مسير مدلهاي برازش  شاخص: 5جدول

  نام شاخص
 هاي برازش شاخص

 حد مجاز مقدار 

Chi-square/df  2.13   3كمتر از  
RMSEA )0.1كمتر از  0.059 )ريشه ميانگين خطاي برآورد  

CFI )0.9بزرگتر از  0.96  )يافته برازندگي تعديل  

NFI )0.9بزرگتر از   0.93  )شده برازندگي نرم  

GFI )0.9رگتر از بز  0.93  )نيكويي برازش  

AGFI )0.9بزرگتر از   0.91  )شده نيكويي برازش تعديل  

  
. هاي برازش الگو در وضعيت مطلوبي قرار گرفته است شود شاخص مي همانگونه كه مشاهده

ي مقادير پارامترهاي مربوط به مدل به همراه بارهاي عاملي و ضرايب مسير نشان  در ضمن، كليه
  :زير ارائه گرديده است داده شده كه خالصه آن در جدول
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برآوردهاي مربوط به مدل: 6جدول
وضعيت  tمقدار  ضريب مسيرمسير

پذيرفته شد  8.48  0.57 سواد اطالعاتي   توانمندسازي

 توانمندسازي) مثبت(فرضيه تاثير شود كه  هاي باال چنين استنباط مي بنابراين، با توجه به شكل
.سواد اطالعاتي پذيرفته است بر

اطالعات مربوط به پرسشنامه پژوهش -7جدول 
گويه تعداد  مؤلفه/متغير هامفهوم، منبع و تعداد كل گويه

  8معناداريايگويه41توانمندسازي محقق ساخته
  8شايستگي

  15اعمال كنترل و نظارت بر كار
  10تأثير و نفوذ

8  نايي شناسايي وسعت و ماهيت اطالعاتتوا  ايگويه 41 ؛[10 ])2017(سواد اطالعاتي؛ گيلبرت 
  3توانايي بازيابي موثر اطالعات

  6توانايي ارزيابي اطالعات
  10توانايي كاربرد هدفمند اطالعات

توانايي درك چارچوب حقوقي و اقتصادي كاربرد
  14اطالعات

مورد بررسي قرارقبل از اجراي تحليل عاملي، همبستگي بين توانمندسازي با سواد اطالعاتي 
:گرفت كه نتايج آن در جدول زير آمده است

سواد اطالعاتي با همبستگي بين توانمندسازي: 8جدول
سواد  توانمندسازي

اطالعاتي

سطح معناداري  1همبستگي  توانمندسازي

سواد اطالعاتي
**0.882 همبستگي

1 سطح
0.000  معناداري
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ي وجود همبستگي بين دهنده نشان** است، عالمت   طور كه از جدول فوق مشخص همان
سواد اطالعاتي رابطه مستقيم با است، يعني بين توانمندسازي 0.01متغيرهاي پژوهش در سطح 

.وجود دارد

  
  
  

  

 
 

 

مدل مفهومي پژوهش – 2شكل 

گيريبحث و نتيجه
خبره در اين 21تشكيل دهنده توانمندسازي كاركنان بانك مركزي، با هاي مؤلفهدر شناسايي 

با استفاده از رويكرد گراندد. زمينه بر اساس مصاحبه نيمه ساختاريافته با چهار سؤال مصاحبه شد
براساس نتايج حاصل از بخش. تئوري و تحليل عاملي اكتشافي به سؤال پژوهش پاسخ داده شد

در .بعد اصلي قابل شناسايي است 4موجود، ) گويه(شاخص  41ميان كيفي و روايي محتوا، از 
حياتي در مؤلفهشك توانمندسازي يك  توان اينگونه بيان نمود كه بي هاي حاصله مي استنباط يافته

معناداري

شايستگي

نظارت اعمال كنترل و
 بر كار

تاثير و نفوذ

توانمند
سازي

سواد
اطالعاتي

٠.۵٧

0.56 
0.54

0.32 

0.65 

توانايي شناسايي
وسعت و ماهيت

اطالعات

توانايي بازيابي موثر
اطالعات

توانايي درك چارچوب
حقوقي و اقتصادي
 كاربرد اطالعات

توانايي ارزيابي
اطالعات

توانايي كاربرد هدفمند
 اطالعات

0.50
0.44

0.65

0.46

0.53
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محيط تجاري مدرن است، به طوري كه نزديك شدن به ديدگاه مشتريان، ارتقاء سطح
وري، و بدست آوردن مزيت رقابتي بدون افزايش بهره رساني، تداوم نوآوري در سازمان، خدمات

مثابه يك گويد توانمندسازي به مي )2001(دراكر . پذير نخواهد بود توانمندسازي كاركنان امكان
هاي جاري در محيط راهبرد ضروري مديريتي به توسعه سازمان و موفقيت آن در مواجهه با چالش

هاي بسياري بيانگر اين هستند كه بروندادهاي حاصلشپژوه. ]6[رساند  ياري مي رقابتي كنوني
.آموزي كاركنان است وري و مهارت از توانمندسازي عبارت از افزايش رضايت شغلي، بهره

لذا، توانمندسازي كاركنان. شود مي توانمندسازي كاركنان با مشاركت آنها در امور سازماني شروع
رد كاركنان اعمال كند، بلكه بيشتر شامل ادراكبانك مركزي فرآيندي نيست كه مديريت در مو

تواند فضايي را براي توانمندتر باشد و مديريت صرفاً مي مي كاركنان در مورد نقش سازماني آنها
در واقع اين كاركنان هستند كه بايد گزينه توانمند شدن خود را انتخاب. شدن كاركنان فراهم نمايد

هاي خود و توان تأثيرگذاري بر به نفس باال در مورد توانمندينموده و ضمن برخورداري از اعتماد 
در. اند، احساس كنند كه داراي پيوند شخصي با سازمان هستند سيستمي كه در آن جاي گرفته

پژوهش حاضر عنوان شد كه توانمندسازي در برهه زماني كنوني، اهميت زيادي براي سازماني
بر. هاي آن براي اين سازمان بسيار مهم است ايي مؤلفهمانند بانك مركزي دارد و همچنين شناس

هاي ها، مورد شناسايي قرار گيرند كه شامل مؤلفه اين اساس، تالش شد موثرترين اين مؤلفه
در ادبيات پژوهش نيز عنوان شد. كنترل و نظارت و تأثير و نفوذ بودند معناداري، شايستگي، اعمال

نمندسازي، ارتقاء سطح احساس معناداري كاركنان بانكسازي رويكرد توا كه در صورت پياده
و ارزشمندي خدمات مركزي و همچنين تقويت احساس آنان در مورد ميزان اهميت وظايف شغلي

كند كه سازمان براي آنها ها بوده و اين باور را تقويت مي آنان از اولين پيامدهاي اجراي اين برنامه
از طرف ديگر، رويكرد توانمندسازي امكان. قائل استاي  به عنوان كاركنان، اهميت ويژه

كند اي كاركنان ايجاد مي هاي حرفه تر را جهت ارتقا سطح مهارت هاي آموزشي دقيق ريزي برنامه
عالوه بر اين، كاركنان طي. سازد مي اي كاركنان را فراهم هاي حرفه كه موجبات بهبود شايستگي

يابي مستمر خواهند شد و خود اعمال كنترل دقيق بر وظايففرآيند توانمندسازي، قادر به خودارز
شده براي هاي شناسايي نفوذ و تأثيرگذاري نيز از ديگر مؤلفه. شوند دار مي محوله را عهده

گيرند، مي كاركناني كه تحت فرايند توانمندسازي قرار. تواندمندسازي كاركنان بانك مركزي است
د و اين خود باعث افزايش ميزان تأثيرگذاري كاركنان بركنن اعتماد به نفس بااليي پيدا مي

باشد؛ براي نمونه هاي پژوهش حاضر همسو مي ها با يافته برخي پژوهش. گردد روندهاي كاري مي
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كه به) 1395(زاده  ايرانو اند  پرداخته) توانمندسازي( ، كه به متغيرهاي)1396(راد و همكاران 
ژانگ و همكاران. ] 14 [همت گمارده است توانمندسازي هاي مؤلفه روابط بندي سطح و شناسايي

هاي هاي اصلي توانمندسازي، به مؤلفه نيز عالوه بر مؤلفه) 2018(و رازك و همكاران ) 2018(
.] 27[اند  تأثيرگذار مانند رهبري و مديريت دانش اشاره كرده

هاي مؤلفهبانك مركزي و در راستاي بررسي فرآيند توانمندسازي كاركنان در پژوهش حاضر، 
سواد اطالعاتي در مؤلفههاي استاندارد براي بررسي تأثير توانمندسازي بر  همچنين از پرسشنامهآن 

بر اين اساس. قرار گرفت تأييدمورد  مؤلفهاين تأثيرپذيري براي اين  .محيط كاري نيز استفاده شد
ازي كاركنان بانك مركزي در ابتدا موجبتوان بيان كرد كه توانمندس و با توجه به مباني نظري مي

- سواد اطالعاتي يك توان مهارت از آنجايي كه. گردد مي بهبود سواد اطالعاتي كاركنان اين بانك
هاي ها و توانايي دو نقش مهم آن شامل ارتقاء سطح مهارتو  باشد محور بوده و قابل كسب مي

ي آموزش ضمن خدمت با هدف انتقالها يادگيري كارشناسان سازماني و ارتقاء كيفي دوره
سواد اطالعاتي متناسب با اهداف، وظايف و چشم مؤلفهپايدار است، لذا مدنظر داشتن  يادگيري

تواند موجب اجراي عنوان مقام ناظر پولي و بانكي كشور مي انداز سازماني بانك مركزي به
.تصادي كشور را فراهم سازدهاي توانمندسازي كاركنان اين نهاد مهم اق آميز برنامه موفقيت

هاي حاصل از در دراستاي پياده سازي الگوي توانمندسازي در بانك مركزي و با توجه به يافته
كاركنان، ارتقاء سطح سواد شغل معناداري ارتقاء سطح احساس شود براي پژوهش پيشنهاد مي

منظور روزآمدتر يرد و بهاطالعاتي آنان در محيط كاري اين بانك بطور ويژه مورد توجه قرار گ
در اين راستا به نظر. آنان قرار گيرد اي كاركنان، منابع اطالعاتي كافي در اختيار نمودن دانش حرفه

هاي ضمن خدمت همسو با تحوالت هاي بدو خدمت كاركنان، آموزش رسد عالوه بر آموزش مي
راهكارهاي مناسب در تدوين اشود ب مي فناوري در صنعت بانكداري افزايش يابد همچنين، پيشنهاد

هاي شغلي در جهت افزايش هرچه بيشتر آگاهي انداز و ماموريت بانك مركزي، راستاي چشم
در راستايعالوه بر اين، . كاركنان و انطباق ديدگاه آنان با اهداف و چشم انداز بانك تالش شود

نظرات مديران وشود به نقطه  ارتقاء سطح كيفي برنامه آموزش ضمن خدمت پيشنهاد مي
هايي نيز پژوهش حاضر مانند هر پژوهش ديگري با محدوديت. كارشناسان سهم بيشتري داده شود

در ها سازمان ساير و باشد مي مركزي بانك سازمان به محدود پژوهش ابتدا اينكه، اين. روبه رو بود
كالن منابع انساني، متغيرهايي نظير سياستهمچنين، وجود . گيرد نمي بر در را كشور نقاط ساير
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شود تا در تعميم پذيري نتايجسبك مديريت در سازمان بانك مركزي و مسايل اقتصادي باعث مي
.با احتياط عمل گردد

حمايت مالي/ تعارض منافع 
نويسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب اين پژوهش برگرفته از رساله دكتري

.هيچ ارگان و سازماني در تعارض نيستباشد و با منافع  مي
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