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Abstract
The purpose of this study was to identify the antecedents and consequences of
psychological empowerment of employees using the meta- analysis approach. The
present study was descriptive in terms of purpose, applied in terms of usage, and
quantitative in terms of data type. The study population consisted of articles published
in scientific journals in the field of psychological empowerment of employees from
2011 to 2019, out of which 53 cases were introduced into the meta-analysis process
using a non-random purposive sampling method. The selected studies were analyzed
using CMA2 software (Comprehensive Meta-Analysis Software). The reliability of the
research was confirmed using the identification reliability (which was obtained
through the agreement of the raters in selecting and categorizing the researches), the
coding reliability (which was obtained through the agreement of the raters on the use
of specific concepts for coding variables), and the reliability of significance level and
effect size (which was obtained through the agreement between the two meta-analysts
in measuring the effect size). Findings showed that among the antecedents of
psychological empowerment of employees, the variables of benevolent leadership
(0.877), knowledge management (0.772), social capital (0.616), genuine leadership
(0.609), organizational memory (0.603), and spiritual leadership (0.601) had the
greatest effect size. In addition, among the consequences of psychological
empowerment of employees, the variables of employee voice (0.853), competitive
advantage (0.734), job performance (0.724), spirituality at work (0.655), employee
creativity (0.630), and innovative atmosphere (0.626) had the greatest effect sizes.
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فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روانشناختی
کارکنان
حامد خامهچی ،1حسن رنگریز
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة مدیریت ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت 9911/91/91 :ـ تاریخ پذیرش)9911/21/12 :

چکیده
هدف از این تحقیق شناسایی پیشایندها و پیامدهای توانمندسازی روانشناختی کارکنان با استفاده از رویکرد فراتحلیـ اسـت
تحقیق حاضر از نظر هدف توصیفی ،از نظر نوع استفاده کاربردی ،و از نظر نوع دادههـا کمـی اسـت جامعـة مـورد بررسـی در
پژوهش مقاالت چاپشده در مجالت علمیـ پژوهشی در زمینة توانمندسازی روانشناختی کارکنان ،از سال  9912تا تابسـتان
سال  ،9911بود که  39مورد با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فراینـد فراتحلیـ شـدند
پژوهشهای منتخب با استفاده از نرمافزار ( CMA2نرمافزار جـام فراتحلیـ ) تحلیـ شـدند پایـایی تحقیـق شـام پایـایی
شناسایی از طریق توافق داوران در انتخاب پژوهشها و طبقهبنـدی ننهـا ،پایـایی کدگـذاری از طریـق توافـق داوران دربـارة
استفاده از مفاهیم خاص برای کدگذاری متغیرها ،و پایایی سطح معناداری و اندازة اثر از طریق توافق در محاسـبات انـدازة اثـر
بین دو فراتحلیلگر به دست نمد یافتهها نشان دادنـد از بـین پیشـایندهای توانمندسـازی روانشـناختی کارکنـان ،بـه ترتیـب،
متغیرهای رهبری خیرخواه ( ،)2/188مدیریت دانـش ( ،)2/881سـرمایة اجتمـاعی ( ،)2/696رهبـری اصـی ( ،)2/621حافظـة
سازمانی ( ،)2/629و رهبری معنوی ( )2/629بیشترین اندازة اثر را دارند همچنین از بین پیامدهای توانمندسازی روانشـناختی
کارکنان ،به ترتیب ،متغیرهـای نوای کارکنـان ( ،)2/139مزیـت راـابتی ( ،)2/897عملکـرد شـغلی ( ،)2/817معنویـت در کـار
( ،)2/633خالایت کارکنان ( ،)2/692و جوّ نونورانه ( )2/616بیشترین اندازة اثر را دارند

کلیدواژگان
پیشایندها و پیامدها ،توانمندسازی روانشناختی ،فراتحلی  ،کارکنان



رایانامة نویسندة مسئولKhamehchi@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه ،در اثر جهانى شدن ،نوآوریهاى فناورانه ،اقتصاد دانشمحور ،و شكلگيرى فضااى
رقابتى شديد تغييرات شتابندهاى در محيطهاى كسبوكار رخ داده كه باعث شاده مشاالل
بيش از پيش پيچيده و چالشى شوند .ازاينرو منابع انسانى ،به منزلة صاحبان مشاالل ،باياد
انعطافپذير ،خودفرمان ،كارآفرين ،مسئوليتپذير ،و طالب ابتكار و آزادى عمل باشند

( Joo

 .)& Shim 2010بر اين اساس الزم است در ساختارهاى ساازمانى و ساب هااى ماديريت
تغييرات اساسى را سازماندهى كرد؛ طورى كه همة منابع انسانى در فرايند تصميمگيریهاى
سازمانى مشاركت داده شوند ،گروههاى كارى تشكيل شوند ،قدرت و اختياار بيشاترى باه
زيردستان تفويض شود ،و ساختارهاى سازمانى شبكهاى و منعطفتر شود .مديران نيز باياد
به عاليق و آرای منابع انسانى توجه بيشترى داشته باشند و منابع انسانى بايد خود را متعلق
به سازمان و مال

آن بدانند (رضااي مانش و بااران  .)2931توانمندساازی روانشاناخت

منابع انسان  ،به منزلة ي

رويكرد نوين انگيزش درون شغل ،به معن آزاد كردن نيروهاای

درون كاركنان و فاراهم كاردن بساترها و باه وجاود آوردن فرصاتهاا بارای شاكوفاي
استعدادها و تواناي ها و شايستگ های افراد است .توانمندسازی روانشناخت باا تغييار در
باورها و افكار و طرز تلق كاركنان شروع م شود؛ بدين معن كه آنها باياد باه ايان بااور
برسند كه تواناي و شايستگ الزم را برای انجام دادن وظايف به طور موفقيتآمياز دارناد،
احساس كنند تواناي تأثيرگذاری و كنترل نتااي شاغل را دارناد ،احسااس كنناد اهاداف
شغل معنادار و ارزشمند را دنبال م كنند ،و بااور داشاته باشاند كاه باا آنهاا صاادقانه و
منصفانه رفتار م شود (بنسبردی و اسماعيل ثان .)2931
بیان مسئله
با مطالعة پژوهشهای صورتگرفته در زمينة توانمندسازی روانشناخت  ،عوامل مختلاف و
متنوع به عنوان پيشايندها و پيامدهای آن شناسااي ما شاوند .بررسا تحقيقاات نشاان
م دهد اين گستردگ و تنوع به علت اهميات روزافازون توانمندساازی روانشاناخت باه
منزلة ي

پديدة جدّی برای سازمانها و همچنين زاوية ديد هر پژوهشگر به ايان موضاوع
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اساات .اياان تنااوع و گسااتردگ پيشااايندها و پياماادها پيچياادگ موضااوع توانمندسااازی
روانشناخت و لزوم تحقيق برای شناخت هر چه بيشتر آن را آشكارتر ما كناد .همچناين،
نياز است تحقيقات انجامشده در زمينة توانمندسازی روانشاناخت  ،كاه باا نتااي مختلاف
همراهاند ،به صورت نظاممناد بررسا شاوند تاا بتاوان بارآوردی تقريباا واحاد را از ايان
تحقيقات استخراج كرد .يافتههای بسيار متنوع دربارة پيشايندها و پيامدهای توانمندساازی
روانشناخت وجود دارد .در بعض از تحقيقات پيشايندهاي همچون رهبری تحاولآفارين
(خليفهسلطان و همكاران 2931؛ بنسبردی و اسماعيل  )2931و رهباری اخالقا (جاد و
همكاران 2939؛ محمودیكيا و همكااران  )2931بررسا شاده اسات و در بعضا ديگار
پيشايندهاي همچون سرماية اجتماع (كشاورزی و همكاران 2931؛ فراهاان و همكااران
 )2931و سرماية روانشناخت (رضاي و همكاران  .)2931همچنين برخ پژوهشگران باه
پيامدهاي همچون درگيری شغل (ساالری و همكاران 2931؛ حسن و همكاران  )2931و
عملكرد شغل (سلطان و همكاران 2931؛ زارع و همكاران  )2931پرداختاهاناد و برخا
ديگر بر پيامدهاي همچون خالقيت كاركنان (بهمن و همكاران 2931؛ ليااث و همكااران
 )2931و رفتار شهروندی سازمان (منتخبيگانه و همكااران 2939؛ فراهاان و همكااران
 )2931تأكيد كردهاند .بنابراين ،فراتحليال ،باا تركياب كما نتااي مختلاف ،باه شاناخت
منسجمتر و منظمتر پيشاايندها و پيامادهای توانمندساازی روانشاناخت كما

ما كناد.

همچنين فراتحليلْ برناماهريازی بارای ارتقاای توانمندساازی روانشاناخت را دقياقتار و
عمليات تر م كند .چون ،به جای برنامهريزی برای طيف وسيع از پيشايندها و پيامدها ،بار
متغيرهاي تمركز دارد كه مهم ترناد .باهرلام پاژوهشهاای فاراوان انجاامشاده در زميناة
توانمندسااازی روانشااناخت و شااناخت پيشااايندها و پياماادهای آن ،تحقيق اات بااا روش
فراتحليل ،كه در آنها به بررس پيشايندها و پيامدهای توانمندسازی روانشناخت پرداختاه
شده باشد ،كمتر انجام گرفته است .با توجه به آنچه آمد ،سؤال پژوهش حاضار ايان اسات
كه «پيشايندها و پيامدهای توانمندسازی روانشناخت در پژوهشهای انجاامشاده در اياران
كداماند و اولويت آنها چگونه است؟»
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مباني نظری و پیشینة پژوهش
آشكارترين ريشههای توانمندسازی ،به منزلة پديدهای مرتبط با عملكرد سازمان ،در نظرياة
م گريگور در سال  2311و در كتاب وی ،با عنوان چهرة انسان سازمان ،نهفته است .اين
نظريه مبتن است بر ايجاد شرايط به منظور به حركت درآوردن افراد .با نگاه دقيقتر باه
مااديريت ،سااابقة توانمندسااازی بااه دموكراساا صاانعت و دخياال كااردن كاركنااان در
تصميمگيریهای سازمان ا تحت عنوانهای مختلف تيمسازی ،مشاركت ،ماديريت كيفيات
جامع ا برم گردد .آخرين تغييرات كه در اين موضوع ايجاد شد توانمندسازی كاركنان باود
(كردنائي و همكاران .)2931
در مطالعات سازمان  ،توانمندسازی از دو رويكرد متفاوت قابل بحث است كه شناخت
اين رويكردها م تواند به درک بهتری از توانمندسازی منجار شاود .رويكارد ساازمان ياا
ساختاری :2يعن اقدامات كه سازمان برای سهيم شدن مديران و كاركنان در قدرت و فرايند
تصميمگيری انجام م دهد .بوون 1و الولر ( )2331توانمندسازی ساختاری را ساهيم شادن
در عناصر تشكيلدهندة سازمان ا يعن اطالعات ،پاداش ،دانش ،قدرتا تعريف م كنند .به
گفتة فيشر )2339( 9توانمندسازی ساختاری تابع سه متغير مهم قدرت و منابع و اطالعاات
اساات

(2016

 .)Tetikرويكاارد شااناخت  :1دی 1و همكااارانش ( )1119باار آنانااد كااه

توانمندسازی روانشناخت بر انگيزش درون افراد تمركز كند ،نه شيوههای مديريت ماورد
استفاده برای افزايش سطح قدرت كاركنان .توانمندسازی روانشناخت به معنای ايجاد يا
حس درون در افراد است تا بتوانند به طور مستقل تصميمهاي را در فرايند كاری خاويش
اتخاذ كنند (كردنائي و همكاران  .)2931اسپريتزر )1111( 1در تعريف ديگر توانمندساازی
روانشناخت را مجموعهای از حاالت روان الزم و ضروری برای فرد م داند تاا احسااس
كند كه قادر است كار و روابطش را كنترل كند .در واقع ،به جای تمركز بر تساهيم قادرت،
1. Structural approach
2. Bowen
3. Fisher
4. Cognitive approach
5. Dee et al.
6. Spreitzer
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برتری توانمندسازی روانشناخت نسبت به توانمندسازی ساختاری را در تمركز بار تجرباة
منحصربهفرد و انرژی و انگيزة افراد ما داناد ( .)Vacharakiat 2008در مجماوع ،ما تاوان
گفت توانمندسازی روانشناخت به پيامدهای رفتاری مهم منجر م شود .مالال ،كاركناان
كه دارای حس خودياب هستند نيازها و خواساتههاای مشاتريان را بهتار درک ما كنناد و
بهموقع مشكالت و مسائل پيش روی سازمان را حل م كنناد و عملكاردی فاو العااده در
انجام دادن وظايف محوله از خود نشان م دهند (.)Khan et al 2011
دربارة عوامل تشكيلدهندة توانمندسازی روانشناخت نظريههای متفااوت وجاود دارد.
در اللب تحقيقات ،چهار بعد برای توانمندسازی روانشناخت به صورت مشترک و مشاابه
ديده م شود .مطالعات اسپريتزر ( )1995نيز چهار بعد توانمندساازی روانشاناخت را ارائاه
م كند .اين چهار بعاد باا ابعااد مطالعاات تومااس 2و ولتهاوس ( )1990منطباق اسات.2 :
احساس معناداری (ارزشمند بودن) :فرصت است كه افراد احساس كنند اهداف شغل مهم
و باارزش را دنبال م كنند و در جادهای حركت م كنند كه وقت و نيروی آن هاا بااارزش
است؛  .1احساس تعيينكنندگ (استقالل ،خودمختاری) :عبارت است از مسائوليتپاذيری
برای نتايج كه فرد سبب به وجود آمدن آنها بوده است .حق انتخااب باه معناای داشاتن
استقالل كاركنان در شروع و تداوم رويه و رفتارهای شغل ايشان است؛  .9احسااس نفاوذ
(مؤثر بودن) :عبارت است از باور فرد به اينكه تا چه اندازه عملكارد او در تحقاق اهاداف
وظيفهای مد نظر و مؤثر خواهد بود؛  .1اعتمادبهنفس (احسااس شايساتگ ) :باه درجاهای
اشاره م كند كه ي

فرد م تواند وظايف شغل را با مهارت و به طور موفقيتآمياز انجاام

دهد (امين و همكاران  .)2931توانمندسازی روانشناخت از تركيب آثار ايان شاناختهاا
حاصل م شود .آگاه كاركنان از اينكه كارشان مفيد و ارزشامند اسات موجاب ما شاود
حس عميق از معناداری و تأثير در كار داشته باشند .در نتيجه ،اين احساس سبب م شاود
خود آلازگر باشند و برای للبه بر موانع منعطاف و اساتوار باشاند .همچناين ،افارادی كاه
حس قوی از خودتعيينگری و شايستگ فردی دارند نسبت به كساان كاه باه خودشاان
1. Thomas
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اعتماد ندارند با عالقه و شدت و سماجت بيشتری كارشاان را انجاام ما دهناد .احسااس
قدرتمندی كه افراد توانمندشده از شايستگ دارند به آنهاا ايان اطميناان را ما دهاد كاه
تالشهايشان به موفقيت م انجامد .بنابراين ،زمان كه رهبران توانمندساازی روانشاناخت
را در كاركنان القا م كنند افراد با استحكام و سماجت و اعتمادبهنفس كه برای انجاام دادن
انتظارات نقش به صورت كارا نياز است به اهداف شغل دست م يابند (.)Dust et al 2018
روششناسي
پژوهش حاضر از نظر هدف توصيف و از نظار ناوع اساتفاده كااربردی اسات و باه دليال
بهكارگيری روش فراتحليل در زمرة پژوهشهای كم قرار م گيرد .فراتحليل 2يا

روش

آماری كم جهت تركيب نتاي مجموعهای از پژوهشهای مستقل است؛ پژوهشهاي كاه
همه دربارة ي

موضوع خاصاند و تفاوت آن با ديگر انواع پژوهشهاا در ايان اسات كاه

جامعة آماری آن شامل پژوهشهای قبل است .فراتحليل زمان به كار م رود كه مطالعاات
مورد بررس كم باشند ( .)Piggot 2012اصل اساس در فراتحليل محاسبة اندازة اثر بارای
تحقيقات مجزاست .اندازة اثر عبارت است از نسبت آزماون معنااداری باه حجام مطالعاه.
اندازة اثر نشاندهندة ميزان يا درجة حضور ي

پديده در جامعه است و هر چه انادازة اثار

بزرگتر باشد درجة حضور پديده هم بيشتر است .با در دست داشتن آماارههااي مانناد ،t
 ،X2و  Fم توان شاخص اندازة اثر مربوط به آنها ( )rرا بارآورد كارد .بارای شااخص r

اندازة اثرهای كمتر از  ،1/9-1/1 ،1/9و بيشتر از  1/1به ترتيب كم ،متوسط ،و زيااد فارض
م شود (قربان زاده  .)2931جامعة مورد بررسا پاژوهش شاامل مقااالت چاا شاده در
مجالت علم

ا پژوهش در زمينة توانمندسازی روانشاناخت از ساال  2931تاا تابساتان

سال  2931باود كاه در داخال كشاور انجاام شادهاناد و از لحاار روايا و پايااي ابازار
اندازهگيری و روش نمونهگيری شرايط الزم را داشتند .پاياي تحقيق شامل پاياي شناسااي
از طريق توافق داوران در انتخاب پژوهشها و طبقهبندی آنها ،پاياي كدگاذاری از طرياق
توافق داوران دربارة استفاده از مفاهيم خااص بارای كدگاذاری متغيرهاا ،و پايااي ساطح
1. Meta-Analysis
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معناداری و اندازة اثر از طريق توافق در محاسبات اندازة اثر بين دو فراتحليلگار باه دسات
آمد .روش نمونهگيری هدفمند بود .بنابراين مطالعات باه عناوان نموناة پاژوهش انتخااب
شدند كه معيارهای ورودی را داشتند .معيارهای ورودی اين پژوهش عباارت بودناد از.2 :
پژوهش پيشايندها و پيامدهای توانمندسازی روانشناخت را بررس كرده باشد؛  .1پژوهش
اطالعات الزم جهت استخراج اندازة اثر (قوت رابطه) را ارائه كرده باشد .در نهايت ،حجام
نمونة واردشده به فراتحليل  19مورد مطالعه ،كه برابر  11واحاد فراتحليال باود ،مشاخص
شد .جدول  2نحوة انتخاب تحقيقات برای فراتحليل را نشان م دهد.
پژوهشهای منتخب با استفاده از نرمافزار ( CMA2نرمافازار جاامع فراتحليال) تحليال
شدند .جدول  1اطالعات كل پژوهشهای انتخابشده را نشان م دهد.
جدول  .1نحوة انتخاب مقاالت پژوهش

پایگاه اطالعاتی
بان

اطالعات نشريات كشور،

پايگاه مركز اطالعات علم
جهاد دانشگاه  ،پايگاه
مجالت تخصص نور

معیارهای ورود

تعداد

به فراتحلیل

مقاالت

كليدواژگان

معیار خروج از مطالعه

شرایط

مجالت ليرعلم ا پژوهش  ،تحقيق

عنوان مقاله،
چكيده،

مقاالت حائز

121

كيف  ،عدم دسترس به متن مقاالت،
عدم تأييد ارتباط ميان متغيرها و

19

آمارههای نامربوط

جدول  .2اطالعات کلی پژوهشهای مورد بررسی

مطالعه
بهارلو و همكاران
()2939
محمودیكيا و
همكاران ()2931
قل پور و همكاران
()2931
حسن و همكاران
()2931
سلطان و همكاران
()2931

عنوان پژوهش
بررس رابطة الگوی تبادل رهبرا عضو و رفتار شهروندی
سازمان  :نقش واسطهای توانمندسازی روانشناخت و
تعهد سازمان
رابطة رهبری اخالق با توانمندسازی روانشناخت با
ميانج گری عدالت رويهای و عدالت تعامل
ارتقای توانمندسازی روانشناخت در پرتو تسهيم دانش
نقش ميانج توانمندسازی روانشناخت در تبيين ارتباط
رهبری تحولآفرين و درگيری شغل
نقش ميانج رفتار شهروندی سازمان در تأثير حمايت
سازمان ادراکشده و توانمندسازی روانشناخت بر
عملكرد شغل

محل نشر

جامعة آماری

مديريت فرهنگ
سازمان

شركت بهرهبرداری نفت
و گاز مارون

مديريت فرهنگ
سازمان
مديريت فرهنگ
سازمان
مديريت فرهنگ
سازمان

شركت بهرهبرداری نفت
و گاز آلاجاری
آموزشوپرورش استان
مازندران
ادارة آموزشوپرورش
استان كردستان

مطالعات مديريت
بهبود و تحول

وزارت امور اقتصاد و
داراي
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مطالعه

عنوان پژوهش

آقاجان و همكاران
()2931
يعقوب و يعقوب
()2931
حسنزاده و
همكاران ()2931

ارتباط رفتار شهروندی سازمان و توانمندسازی
روانشناخت كاركنان
نقش مؤلفههای توانمندسازی روانشناخت در پيشبين
دلبستگ كاری
تأثير سرماية اجتماع بر توانمندسازی روانشناخت
كاركنان :بررس نقش ميانج بهزيست ذهن
بررس تأثير اقدامات مديريت دانش بر توانمندسازی
روانشناخت منابع انسان با نقش تعديلگر متغيرهای
جمعيتشناخت
تبيين مفهوم رهبری خيرخواه و نقش آن در توانمندسازی
روانشناخت كاركنان
رابطة بين انگيزش مشاركت ،توانمندسازی روانشناخت ،
و تعهد عاطف كاركنان
رابطة بين توانمندسازی روانشناخت و عوامل مؤثر بر
بهرهوری منابع انسان
نقش توانمندسازی روانشناخت و تمايل به كارآفرين
كاركنان در رابطة بين بازارگراي و نوآوری سازمان
بررس اثر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمان :
نقش واسطهای توانمندسازی روانشناخت  ،عدالت
سازمان  ،و خشنودی سازمان
ارزياب توانمندسازی روانشناخت مديران و تأثير آن بر
نگرش آنان به برنامهريزی استراتژي
تحليل توانمندسازی روانشناخت كاركنان و رابطة آن با
مديريت دانش
بررس رابطة كيفيت زندگ كاری ،توانمندسازی
روانشناخت  ،و تأثير تعامل متغيرهای جمعيتشناخت
بر بهرهوری كاركنان
تأثير رفتار توانمندسازی رهبری بر مقاصد رفتاری و
نگرش كاركنان با واسطهگری توانمندسازی روانشناخت
بررس تأثير توانمندسازی روانشناخت كاركنان بر
توانمندسازی ساختاری
بررس رابطة عدالت سازمان و كيفيت رابطة سرپرست
و زيردست با اعتماد به سرپرست و ابعاد توانمندسازی
روانشناخت
نقش ميانج توانمندسازی روانشناخت و كيفيت زندگ
كاری در تأثير سرماية اجتماع بر رفتار شهروندی
سازمان

قدس و همكاران
()2931
سپهوند و حسنوند
()2931
اميدی و همكاران
()2932
عباسپور و بدری
()2931
امين و همكاران
()2931
منتخبيگانه و
همكاران ()2939
بي زاد و همكاران
()2931
سالجقه و همكاران
()2931
سليم و سعيديان
()2939
حاج مالميرزاي و
همكاران ()2931
كردنائي و همكاران
()2931
دژبان و همكاران
()2931
فراهان و همكاران
()2931

محل نشر

جامعة آماری

پژوهشهای مديريت
در ايران
مديريت سرماية
اجتماع

آموزشوپرورش استان
مازندران
سازمانهای دولت شهر
مشهد
سازمان فن و حرفهای
استان گيالن

مديريت منابع انسان
در صنعت نفت

شركت نفت مناطق
مركزی

مطالعات رفتار
سازمان

دانشگاه لرستان

مديريت ورزش

سازمان تربيت بدن

مديريت دولت

مطالعات مديريت
بهبود و تحول

شعب بان

مديريت بازرگان

نفت و گاز آلاجاری

مطالعات رفتار
سازمان

شركت بهرهبرداری نفت
و گاز مارون

مديريت منابع انسان
در صنعت نفت
مطالعات مديريت
بهبود و تحول

مل مشهد

شركت مل گاز ايران
شركت پتروشيم جم

مديريت بهرهوری

شهرداری زاهدان

مطالعات رفتار
سازمان
مطالعات رفتار
سازمان

بيمارستانهای دانشگاه
علوم پزشك كاشان
شركت سايپا

پژوهشهای
روانشناس اجتماع

شركت ذوب آهن
اصفهان

علوم مديريت ايران

سازمان رسانهای دنيای
اقتصاد
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مطالعه

عنوان پژوهش

محل نشر

جامعة آماری

زاهدنژاد و همكاران
()2931

ارتباط بين عدالت سازمان و توانمندسازی روانشناخت

نشرية پرستاری ايران

بيمارستانهای دانشگاه
علوم پزشك شهيد
بهشت

اخال در علوم و
فناوری

ادارة كل زندانهای استان
كردستان

چشمانداز مديريت
دولت

بيمارستان بوعل سينا
قزوين

علوم رفتاری

يك از دانشگاهها

ملك و همكاران
()2931
اميرخان و همكاران
()2931
زادمرزآبادی و
همكاران ()2932
بنسبردی و اسماعيل
()2931

تحليل رابطة رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمان :
نقش ميانج توانمندسازی روانشناخت و فضای
اخالق ملبت
انسداد سازمان و عوامل كاهندة آن :مطالعة تأثير
توانمندسازی روانشناخت  ،جوّ پيشگام  ،و آوای
كاركنان در سازمان
رابطة معنويت سازمان با توانمندسازی روانشناخت ،
خالقيت ،هوش معنوی ،استرس شغل  ،و رضايت شغل
مطالعة اثر رهبری تحولگرا بر بهرهوری نيروی انسان با
توجه به نقش ميانج توانمندسازی روانشناخت كاركنان

مطالعات رفتار
سازمان در ورزش
تحقيقات
اطالعرسان و
كتابخانههای عموم

فتوح و لفاری
()2931

رابطة توانمندسازی روانشناخت و تعهد سازمان

دوست و همكاران
()2931

ارتباط بين توانمندسازی روانشناخت با رضايت شغل و
كيفيت خدمات داخل كاركنان

مطالعات راهبردی
ورزش و جوانان

صفاي و همكاران
()2931
قربان زاده و
آقاوردی ()2931

اثر رهبری تحولگرا بر تعال سازمان با نقش واسطهای
توانمندسازی ساختاری و روانشناخت كاركنان
نقش توانمندسازی روانشناخت كاركنان در تعال
سازمان
بررس رابطة فرهنگ يادگيری سازمان با توانمندسازی
روانشناخت و نوآوری سازمان با توجه به نقش
ميانج گری يادگيری سازمان در كاركنان
بررس تأثير رهبری اصيل بر كسب مزيت با تبيين نقش
ميانج توانمندسازی روانشناخت كاركنان
بررس رابطة بين توانمندسازی ساختاری و روانشناخت
با رضايت شغل
رابطة رهبری معنوی و كيفيت زندگ كاری با
توانمندسازی روانشناخت
بررس رابطة بين توانمندسازی روانشناخت با خالقيت
كاركنان
مفهوم توانمندسازی روانشناخت و رابطة آن با سرماية
روانشناخت

مطالعات رفتار
سازمان
پژوهشهای مديريت
منابع انسان

بشليده و همكاران
()2931
دهقان و همكاران
()2931
كاريزمه و همكاران
()2931
شعبان و رضاي
()2931
لياث و همكاران
()2931
رضاي و همكاران
()2931

وزارت ورزش و جوانان
كتابخانههای عموم
استان البرز
ادارات ورزش و جوانان
استانهای خراسان شمال
و رضوی
دانشگاههای پيام نور
استان همدان
ستاد مركزی گمرک

مديريت بر آموزش
سازمانها

شركت مل حفاری ايران

پژوهشنامة بيمه

شركتهای بيمه در استان
ايالم

حيات

بيمارستانهای مشهد

مديريت منابع انسان
در ورزش
ابتكار و خالقيت در
علوم انسان
رويكردهای نوين
آموزش

ادارات ورزش و جوانان
استان كردستان
وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات
دبيران مقطع ابتداي شهر
اصفهان
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مطالعه
مالنوروزی و
همكاران ()2931
زارع و همكاران
()2931
عبدالله و
حسينزاده ()2931
عسگری و همكاران
()2939
قلعهای و همكاران
()2931
عيدی و همكاران
()2931
شيهك تاش و
همكاران ()2931
طاهری و همكاران
()2931
خليفهسلطان و
همكاران ()2931
كشاورزی و
همكاران ()2931
سليم و عبدی
()2931
صفری و همكاران
()2931
قنبری و شمشادی
()2931
فيض و همكاران
()2931
موسویجد و
همكاران ()2939
صادق و همكاران
()2931
اردالن و همكاران
()2931

عنوان پژوهش
ارتباط بين توانمندسازی روانشناخت و رفتار
شهروندی سازمان  :نقش ميانج رضايت شغل
رابطة ميان رهبری اصيل و عملكرد شغل  :بررس
نقش ميانج گری توانمندسازی روانشناخت
بررس تأثير معماری دانش بر هويت سازمان با تأكيد
بر نقش ميانج توانمندسازی روانشناخت و سرماية
اجتماع
ارتباط يادگيری سازمان با توانمندسازی روانشناخت
كاركنان
بررس رابطة سرماية فكری ،توانمندسازی
روانشناخت  ،يادگيری سازمان  ،و عملكرد
نقش عدالت سازمان در توانمندسازی روانشناخت
كاركنان
تأثير سرماية اجتماع بر توانمندسازی روانشناخت با
نقش ميانج سرماية فكری
فرهنگ يادگيری سازمان  ،اثربخش مديريت  ،و
توانمندسازی روانشناخت  :پيشبين كنندههای
يادگيری در محيط كار
تأثير رهبری تحولگرا بر توانمندسازی روانشناخت
كاركنان برای توسعة قابليتها و فعاليتهای
كارآفرين در سازمان
بررس رابطة بين سرماية اجتماع و توانمندسازی
روانشناخت كاركنان
مطالعة رابطة بين توانمندی روانشناخت و رضايت
شغل ؛ بررس نقش ميانج رفتار شهروندی سازمان
ارتباط توانمندسازی روانشناخت  ،تعهد سازمان  ،و
رفتار شهروندی سازمان
بررس توانمندسازی روانشناخت با اعتماد سازمان :
نقش ميانج يادگيری سازمان
بررس تأثير تسهيم دانش بر توانمندسازی
روانشناخت كاركنان با تبيين نقش ميانج حافظة
سازمان و يادگيری مشاركت الكتروني

محل نشر
مطالعات مديريت رفتار
سازمان در ورزش

جامعة آماری
دبيران تربيت بدن استان
گلستان

مجلة علوم پزشك صدرا

بيمارستانهای اهواز

مجلة علوم اجتماع
دانشگاه فردوس

شهرداری مشهد

مديريت منابع انسان در
ورزش
پژوهشهای مديريت
عموم

ادارة كل ورزش و جوانان
استان تهران
دانشگاه علوم پزشك
تهران
ادارة كل ورزش و جوانان
استان ايالم
بيمارستان خاتماالنبيا
زاهدان

مطالعات مديريت
ورزش

مطالعات آموزش و
يادگيری

سازمانهای دولت شهر
تهران

مطالعات رفتار سازمان

داتشگاه لرستان

دانشور رفتار

استانداری قم

بيمارستان

روانشناس مدرسه
مديريت ورزش
مديريت پرستاری
پژوهشنامة پردازش و
مديريت اطالعات

نقش رهبری اخالق در توانمندسازی روانشناخت

بيمارستان

تبيين مدل توانمندسازی روانشناخت كاركنان بر
اساس اعتماد سازمان
مدلياب روابط توانمندسازی روانشناخت  ،معنويت
در كار و امنيت روان

مديريت منابع انسان در
ورزش
مديريت پرستاری

دبيران مقطع متوسطة شهر
سنندج
دبيران تربيتبدن مدارس
متوسطة ايران
بيمارستانهای آموزش
شهر همدان
كتابخانة مل
بيمارستانهای شهر
سنندج
ادارة كل ورزش و جوانان
استان ايالم
بيمارستانهای دانشگاه
علوم پزشك سنندج
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تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش
متغيرهای حاصل از مطالعات پيشين در دو جدول جداگانه به همراه فراوان  ،انادازة اثار ،و
سطح معناداری طبقهبندی و ارائه شدهاند .در جادول  9تاأثير  11متغيار بار توانمندساازی
روانشناخت باه عناوان متغيار وابساته در مطالعاات پيشاين بررسا شاده اسات .از باين
پيشايندهای توانمندسازی روانشاناخت متغيار رهباری تحاولگارا ( 1مطالعاه) و سارماية
اجتماع ( 9مطالعه) دارای بيشترين فراوان در مطالعات پيشيناند.
جدول  .3اندازة اثر پیشایندهای توانمندسازی روانشناختی

اندازة

اندازة

مقدار

اثر

P

1/121

1/111
1/111

مقدار P

پیشایندها

1/111

بهزيست ذهن

2

رهبری خيرخواه

2

1/111

رهبری خدمتگزار

2

1/111

1/111

2

1/913

1/111

2

1/112

1/111

1/292

1/111
1/111

پیشایندها

فراوانی

رهبری تحولگرا

1

1/111

سرماية اجتماع

9

1/121

1/111

تبادل رهبرا عضو

1

1/111

1/111

رهبری اخالق

1

1/121

1/111

تسهيم دانش

1

1/939

1/111

سرماية روانشناخت

يادگيری سازمان

1

1/111

1/111

معنويت سازمان

2

رهبری اصيل

1

1/113

1/111

اعتماد سازمان

2

1/911

عدالت سازمان

1

1/911

1/111

كيفيت زندگ كاری

2

1/911

1/111

رهبری معنوی

1

1/112

1/111

فرهنگ يادگيری

2

1/131

1/111

سرماية فكری

1

1/911

1/112

انگيزش مشاركت

2

1/111

1/111

مديريت دانش

2

1/111

1/111

اثربخش مديريت

2

1/111

1/111

2

1/111

1/111

حافظة سازمان

2

1/119

1/111

يادگيری مشاركت
الكترونيك

اثر

رفتار توانمندسازی
رهبری

فراوانی

با توجه به دادههای جدول  ،9از بين پيشايندهای توانمندسازی روانشناخت  ،به ترتيب،
متغيرهای رهبری خيرخواه ( ،)1/111مديريت دانش ( ،)1/111سرماية اجتمااع (،)1/121
رهبااری اصاايل ( ،)1/113حافظااة سااازمان ( ،)1/119و رهبااری معنااوی ( )1/112دارای
بيشترين اندازة اثرند .جدول  1توزيع فراوان طبقات اندازة اثار پيشاايندهای توانمندساازی
روانشناخت را نشان م دهد.
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جدول  .4توزیع فراوانی طبقات اندازة اثر توانمندسازی روانشناختی

دامنة تغییر شدت تأثیر

فراوانی

درصد فراوانی

شدت تأثير زير ( 1/9كم)

9

%21/1

بين  1/9تا ( 1/1متوسط)

21

%12/1

 1/1و باالتر (زياد)

22

%11/1

با توجه به دادههای جدول  ،1از ميان  11متغير 9 ،مورد معاادل  21/1درصاد در طبقاة
كم 21 ،مورد معادل  12/1درصد در طبقة متوسط ،و  22مورد معادل  11/1درصد در طبقاة
زياد قرار م گيرند .در جدول  1تأثير توانمندسازی روانشاناخت بار  11متغيار وابساته در
مطالعات پيشين بررس شده است .از بين پيامدهای توانمندسازی روانشناخت باه ترتياب
متغيرهای رفتار شهروندی سازمان ( 1مطالعه) و رضايت شغل ( 1مطالعه) دارای بيشترين
فراوان در مطالعات پيشيناند.
جدول  .5اندازة اثر پیامدهای توانمندسازی روانشناختی

اندازة

مقدار

اثر

P

رفتار شهروندی سازمان

1

1/123

1/111

جو نوآورانه
ّ

رضايت شغل

1

1/131

1/111

آوای كاركنان

بهرهوری كاركنان

9

1/111

1/111

كيفيت خدمات

2

يادگيری سازمان

9

1/111

1/111

خالقيت كاركنان

2

تعهد سازمان

9

1/131

1/111

مزيت رقابت

عملكرد شغل

1

1/111

1/111

هويت سازمان

تعال سازمان

1

1/111

1/111

دلبستگ شغل

2

1/111

1/111

نوآوری سازمان

2

1/231

1/111

كارآفرين سازمان

اعتماد سازمان

2

1/131

1/111

عملكرد سازمان

درگيری شغل

2

1/111

1/111

امنيت روان

2

مديريت دانش

2

1/111

1/111

معنويت در كار

2

2

1/112

1/111

پیامدها

نگرش مديران به
برنامهريزی استراتژي

فراوانی

اندازة

مقدار

اثر

P

1/111

پیامدها

فراوانی
2

1/111

2

1/119

1/111

1/999

1/111

1/191

1/111

2

1/191

1/111

2

1/219

1/111

2

1/111

1/112

2

1/119

1/111

2

1/191

1/111

2

1/112

1/111

1/913

1/111

1/111

1/111

نگرش و مقاصد
كاركنان
توانمندسازی ساختاری
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با توجه به دادههای جدول  ،1از بين پيامدهای توانمندسازی روانشناخت  ،باه ترتياب،
متغيرهااای آوای كاركنااان ( ،)1/119مزياات رقااابت ( ،)1/191عملكاارد شااغل (،)1/111
معنوياات در كااار ( ،)1/111خالقياات كاركنااان ( )1/191و جااوّ نوآورانااه ( )1/111دارای
بيشترين اندازة اثرند .جدول  1توزيع فراوان طبقاات انادازة اثار پيامادهای توانمندساازی
روانشناخت را نشان م دهد.
جدول  .6توزیع فراوانی طبقات اندازة اثر پیامدهای توانمندسازی روانشناختی

دامنة تغییر شدت تأثیر

فراوانی

درصد فراوانی

شدت تأثير زير ( 1/9كم)

1

%11

بين  1/9تا ( 1/1متوسط)

1

%91

 1/1و باالتر (زياد)

21

%11

با توجه به دادههای جدول  ،1از ميان  11متغير 1 ،مورد معادل  11درصد در طبقة كام،
 1مورد معادل  91درصد در طبقة متوسط ،و  21مورد معادل  11درصد در طبقة زيااد قارار
م گيرند .يك از موضوعات مهم در هر فراتحليل ارزياب سوگيری انتشار است .منظاور از
سوگيری انتشار اين است كه ي

فراتحليل شامل همة مطالعات انجامشده درباارة موضاوع

مورد بررس نيست .ممكن است برخ مطالعات به داليل مختلف منتشار نشاده باشاند ياا
حداقل در مجالت نمايهسازینشده منتشر شده باشند .معمولترين روش شناسااي تاورش
انتشار استفاده از ي

نمودار پراكندگ دوبعدی به ناام نماودار قيفا اسات كاه در آن اثار

مداخله برآورد و هر مطالعه در مقابل اندازة نمونة آن مطالعه رسم م شود .شكل  2نماودار
قيف پژوهش حاضر را نشان م دهد.
از لحار تفسيری در نمودارهای قيف شكل مطالعات كه خطای استاندارد پايين دارند در
باالی قيف جمع م شوند و دارای سوگيری انتشار نيستند .اما هر چه مطالعاات باه سامت
پايين قيف كشيده م شوند خطای استاندارد آنها باال م رود و سوگيری انتشارشان افزايش
م يابد .بنابراين ،با توجه به شكل  ،2چند ساوگيری انتشاار در مطالعاات وجاود دارد كاه
بيانگر عدم انتشار يا عدم دسترس به برخ از مطالعات است .روش اصالح و برازش دوال
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و توئيدی جهت ارزياب و تعديل سوگيری انتشار به كاار ما رود .جادول  1نتااي روش
اصالح و برازش دوال و توئيدی را نشان م دهد.

شکل  .1نمودار قیفی پژوهش حاضر
جدول  .7نتایج روش اصالح و برازش دوال و توئیدی

اثر ثابت

اثر تصادفی

مقدار Q

تخمین نقطهای

تخمین نقطهای

مطالعات مورد نیاز51 :

ارزش مشاهدهشده

1/11111

1/11111

2211/119

ارزش تعديلشده

1/19112

1/19191

1111/111

با توجه به دادههای جدول  ،1باياد  21مطالعاة ديگار انجاام پاذيرد تاا ايان مطالعاه و
فراتحليل كامل و عاری از نقص شود .اين  21مطالعه مطالعات را قادر ما ساازد تاا ارزش
مشاهدهشادة  1/11111را باه ارزش تعاديلشادة  1/19112در مادل آثاار ثابات و ارزش
مشاهدهشدة  1/11111را به ارزش تعديلشدة  1/19191در مدل آثار تصادف افزايش دهد.
همچنين آزمون  Nايمن از خطای روزنتال تعداد تحقيقات گمشده (با اثر ميانگين صافر) را
محاسبه م كند كه الزم است به تحليلها اضافه شود تا عدم معناداری آمااری اثار كلا باه
دست آيد .جدول  1نتاي آزمون  Nايمن از خطا را در اين پژوهش نشان م دهد.
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جدول  .8نتایج آزمون  Nایمن از خطا (تعداد ناکامل بیخطر) کالسیک

مقدار  Zبرای مطالعات مشاهدهشده

11/111

مقدار  Pبرای مطالعات مشاهدهشده

1/111

تعداد مطالعات مشاهدهشده

11

تعداد مطالعات گمشدهای كه مقدار  Pرا به آلفا م رساند

11311

با توجه به دادههای جدول  ،1بايد تعداد  11311مطالعة ديگر به مطالعات اضاافه و بررسا
شوند تا مقدار  Pدو دامنه از  1/11تجاوز نكند .اين بدين معناست كه بايد  11311مطالعاة ديگار
انجام گيرد تا در نتاي نهاي محاسبات و تحليلها خطاي رخ ندهاد .همچناين آزماون كاوكرام
( )Qدر قالب طارح يا

فرضاية فرعا باه بررسا همگاون ياا نااهمگون انادازة اثرهاای

بهدستآمده م پردازد .جدول  3نتاي آزمون كوكرام ( )Qدر اين پژوهش را نشان م دهد.
جدول  .9نتایج آزمون کوکرام ()Q

مقدار آزمون ()Q
2211/119

درجة آزادی

سطح معناداری

()df

()P-Value

13

1/111

نتیجة آزمون
رد H0

با توجه به دادههای جدول  ،3در سطح اطمينان  31درصاد ،ساطح معنااداری از ميازان
خطا ( )%1كوچ تر است و  H0رد و  H1پذيرفتاه ما شاود؛ يعنا مياان انادازة اثرهاای
بهدستآمده تفاوت معنادار وجود دارد و ايان باه معناای نااهمگون باودن انادازة اثرهاای
بهدستآمده است.
نتیجه
در پژوهش حاضر ،با استفاده از روش فراتحليل ،نتاي تحقيقات گوناگون دربارة پيشاايندها
و پيامدهای توانمندسازی روانشناخت كاركنان بررس شد .بر اسااس نتااي فراتحليال ،از
بين پيشايندهای توانمندسازی روانشناخت كاركنان ،رهبری خيرخواه دارای بيشترين اندازة
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اثر ( )1/111است كه با يافتههای چان )1121( 2و ساپهوند و حسانوند ( )2931همخاوان
دارد .رهبری خيرخواه ،با فراهم ساختن بستر حمايت و قابل اعتماد ،جاي كه افراد بتوانناد
تواناي ها و مهارتهايشان را به كار گيرند ،موجب م شود كاركنان از لحاار روانشاناخت
توانمندتر شوند .به عبارت ديگر ،رهبری خيرخواه باعث م شود زيردستان احسااس كنناد
شايستگ های الزم برای انجام دادن وظايفشان را دارند .مديريت دانش نيز دارای اندازة اثار
( )1/111است كه با يافتاههاای كالجااه و جهاان ( )2931و اميرقدسا و همكاارانش
( )2931همخوان دارد .با اجرا و بهبود اقدامات مديريت داناش ،كاه با شا

باه تمايال

كاركنان سازمان به دانشمحور شدن خواهد انجاميد ،م توان تمايل آنها به افزايش روحياة
توانمندسازی را ارتقا داد .سارماية اجتمااع نياز دارای انادازة اثار ( )1/121اسات كاه باا
يافتههاای چاان 1و همكاارانش ( ،)1111كشااورزی و همكاارانش ( ،)2932و فراهاان و
همكاارانش ( )2931همخااوان دارد .اعتماااد بااين افااراد و درک حمايااتهااا و پيوناادهای
اجتماع سبب م شود افراد احساس ملبت داشته باشند كه م تواند بر توانمندساازی آناان
اثر گذارد .رهبری اصيل نيز دارای اندازة اثر ( )1/113است كه با يافتههای ل و همكارانش
( ،)1121كومار و همكارانش ( ،)1121دهقان و همكارانش ( ،)2931و زارع و همكارانش
( )2931همخوان دارد .رهبری اصيل با حمايت از بازخوردها برای بهبود تعامل با سايرين،
تحليل اطالعات مرتبط با تصميمات كليدی ،تصميمگيری بر اساس ارزشهاای بنياادين ،و
همچنين گوش دادن به ديدگاههای مختلف كاركنان و عمال كاردن بار اسااس ارزشهاای
اخالق به بهبود توانمندسازی روانشناخت كاركنان كم

م كند .رهبری معنوی نيز دارای

اندازة اثر ( )1/112است كه با يافتاههاای فارای 9و اسالكم ( ،)1111ملكا و همكاارانش
( ،)2931و شعبان و رضاي ( )2931همخوان دارد .رهبری معنوی با القای احساس ماؤثر
بودن و احساس شايستگ تسهيلكنندة فرايند توانمندسازی روانشاناخت كاركناان اسات.
فرهنگ يادگيری نيز دارای اندازة اثر ( )1/131است كاه باا يافتاههاای سايگال 1و گااردنر
1. Chan
2. Chan
3. Fry
4. Siegall
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( ،)1111رحيمخاان و همكاارانش ( ،)2931و طااهری و همكاارانش ( )2931همخاوان
دارد .فرهنگ يادگيری سازمان كاركنان را به مشاركت در تصميمگيری و مسائوليتپاذيری
و برانگيخته شدن برای يادگيری آنچه بايد انجام دهند سو م دهد .رهباری اخالقا نياز
دارای اندازة اثر ( )1/121است كه با يافتههای وناگ 2و همكاارانش ( ،)1113تامپساون 1و
همكااارانش ( ،)1121جااد و همكااارانش ( ،)2939و محمااودیكيااا و همكااارانش ()2931
همخوان دارد .رهبر اخالق نيازهاای بالنادگ و توساعة هار يا

از كاركناان را در نظار

م گيرد و آنها را در موقعيتهاي قرار م دهد تا بتوانند نقش كااری مناساب و احسااس
معناداری را در شغلشان تجربه كنند .اين رهبران به جای اينكه با كاركنان به ملابة وسايلهای
جهت رسيدن به هدف نهاي سازمانا مانند بهارهوری ساازمان ا رفتاار كنناد باا عازت و
احترام با آنها رفتار م كنند.
بر اساس نتاي فراتحليل ،از بين پيامادهای توانمندساازی روانشاناخت كاركناان آوای
كاركنان دارای بيشترين اندازة اثر ( )1/119است كه با يافتههای راب 9و رابارت ( )1121و
اميرخان و همكارانش ( )2931همخوان دارد .توانمندسازی روانشناخت م تواناد سابب
افزايش آوای كاركنان شود .زيرا افراد توانمند منابع روانشاناخت قابال تاوجه را در كاار
خود سرمايهگذاری م كنناد .مزيات رقاابت نياز دارای انادازة اثار ( )1/191اسات كاه باا
يافتههای آلبراخت 1و همكاارانش ( ،)1121عماوزاده و همكاارانش ( ،)2931و دهقاان و
همكارانش ( )2931همخوان دارد .با ايجاد فضاي كاه در آن كاركناان بتوانناد باهراحتا
اطالعات مهم را با ي ديگر تسهيم كنناد و همچناين باا دادن اساتقالل و آزادی عمال باه
كاركنان و مشاركت آنان در تصميمگيری توانمندی آنان بهبود م يابد و در نهايات ساازمان
با داشتن كاركنان توانمند به مزيت رقابت دست م يابد .عملكرد شاغل نياز دارای انادازة
اثر ( )1/111است كه با يافتههای ژو 1و همكاارانش ( ،)1111ژياناگ 1و تساونگ (،)1121
1. Wong
2. Thompson
3. Raub
4. Albrecht
5. Zhu
6. Chiang
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سلطان و همكاارانش ( ،)2931و زارع و همكاارانش ( )2931همخاوان دارد .توانمنادی
روانشناخت و مشاركت كاركنان سبب رضايتمندی شغل و تعهد كاركناان ما شاود و در
نهايت اعتمادبهنفس و مسئوليتپذيری بيشتری برای دستياب به اهداف سازمان و افازايش
عملكرد شغل خواهند داشت .خالقيت كاركنان نيز دارای انادازة اثار ( )1/191اسات و باا
يافتههای سان 2و همكارانش ( ،)1121آماندسن 1و مارتينس ( ،)1121بهمنا و همكاارانش
( ،)2931و لياااث و همكااارانش ( )2931همخااوان دارد .توانمندسااازی موجااب افاازايش
انگيزش كاركنان خواهد شد .افزايش قدرت كاركنان افزايش خودكارآمادی آناان را در پا
خواهد داشت و كاركنان م توانند خالقيتشان را به كار گيرند و شيوة انجاام دادن كارهاا را
خود انتخاب كنند .جوّ نوآورانه نيز دارای اندازة اثر ( )1/111است كه با يافتههای فرنانادز

9

و مولاادگزيو ( )1129و اميرخااان و همكااارانش ( )2931همخااوان دارد .توانمندسااازی
كاركنان م تواند جوّ نوآورانه را در سازمان تقويت كند؛ بدين معنا كه باعث م شاود افاراد
احساس كنند امكان مشاركت فعاالنه برای آنها فراهم است و م توانند ايادههاای خاود را
تحقق بخشند و مشكالت را حل كنند .درگيری شغل نيز دارای اندازة اثار ( )1/111اسات
كه با يافتاههاای ژاناگ 1و باارتول ( ،)1121سااالری و همكاارانش ( ،)2931و حسان و
همكارانش ( )2931همخاوان دارد .هنگاام كاه فارد در انجاام دادن وظاايفش احسااس
توانمندی و مهارت بيشتری كند به كارش عالقة بيشتری نشان م دهاد و درگياری شاغل
باالتری خواهد داشت .با توجه به اينكه كاركنان توانمند به خود و كاری كه انجام م دهناد
باور دارند بيشتر درگير كارشان م شوند .رفتار شاهروندی ساازمان نياز دارای انادازة اثار
( )1/123است كه با يافتههای گيلبرت 1و همكارانش ( ،)1121رابياتال 1و اگااس (،)1121
منتخاابيگانااه و همكااارانش ( ،)2939و فراهااان و همكااارانش ( )2931همخااوان دارد.
كاركنان توانمند در قبال توانمندسازی ،كه به طور شخص از سازمان خود تجربه كردهاناد،
1. Sun
2. Amundsen
3. Fernandez
4. Zhang
5. Gilbert
6. Rabiatul
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جهتگيری فعال به نقش كاری نشان م دهند و به احتمال بسيار زياد فراتر از وظيفة خود
عمل م كنند و ميل كم

به سازمان خود را رشد م دهند.

پیشنهاد
با وجود اينكه روش فراتحليل عوامل آماری ،مانند نمونهگياری و خطاای انادازهگياری ،را
اصالح م كند و همچنين دقت به مراتب باالتری در مقايسه با بررسا هاای روايا فاراهم
م آورد ،پژوهش حاضر محدوديتهاي دارد .اولين محادوديت احتماال ساوگيری انتشاار
است .اگرچه بررس های دقيق و عميق جهت شناساي مطالعات مربوطه صورت پذيرفتاه
است ،امكان دارد پژوهش ناديده گرفته شده باشد .دومين محدوديت اين است كه تعدادی
از متغيرها از پيشايندها و پيامدهای توانمندسازی روانشناخت كاركناناند؛ اماا باه داليلا ،
مانند شناساي نشادن ياا نداشاتن معيارهاای ورود باه فراتحليال ،در ايان پاژوهش ماورد
تجزيهوتحليل قرار نگرفتند .پيشنهادهاي برای پژوهشهای آت ارائه م شود:


با توجه به يافتههای پژوهش ،به محققان پيشنهاد م شود پيشايندها و پيامادهاي را
كه اندازة اثر باال (بيش از  )1/1دارند ،به صورت تجرب  ،در سازمانها مورد مطالعاة
تجرب قرار دهند.



اين نتاي با بررس مطالعات كم به دسات آماده اسات .بررسا مطالعاات كما
م تواند بخش از واقعيت را درباارة توانمندساازی روانشاناخت كاركناان نماياان
سازد .به محققان پيشنهاد م شود به تحليال كيفا (روش فراتركياب) پيشاايندها و
پيامدهای توانمندسازی روانشناخت بپردازند .سپس ،يافتههای فراتحليل را با نتااي
فراتركيب مقايسه كنند تا اطمينان بيشتری در زمينة پيشايندها و پيامدها حاصل شود.



نهايتا به محققان آينده پيشنهاد م شود به تحليل عوامل مداخلاهگار و مياانج باين
پيشايندها و توانمندساازی روانشاناخت و توانمندساازی روانشاناخت و پيامادها
بپردازند.
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