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Abstract 

Background: Acceptance of organizational change by the staff is an important issue that the 

health system managers are facing with. The purpose of this study is the relationship between 

psychological empowerment with the readiness to accept change in first-level health workers in a 

Health Network in Noorabad city in 2012. 

Methods: This is a descriptive-analytical and correlation study which is done cross-sectional in 

the spring of 2012. The study population included all primary health workers in Noorabad Health 

Network, which due to problems to access to all of them, used the cluster sampling. Tools for 

data collection were two standard questionnaires: psychological empowerment and readiness to 

acceptance rate of organizational change. For data analysis, SPSS software, 16th version was 

used. Also, descriptive statistical tests, Spearman test, T test and one-way ANOVA were used.  

Results: Findings showed that there was a significant relationships between acceptance of 

change and levels of education (F=4.113, P=0.021). Moreover, linear Regression indicated that 

there was a significant correlation between the two components of competence and self-

determination with the acceptance of organizational change (p<0.05). 

Conclusion: Psychological empowerment has an effect on the acceptance of organizational 

change. Since changes with new technology seem to be essential in healthcare organizations, we 

suggest health administrators to emphasize on the health care empowerment of the workers and 

improve components that can strengthen the organizational transformation, because through the 

provision of quality services, Community health and welfare increase. 
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 بهداشتي كاركنان در تحول پذيرش آمادگي با روانشناختي توانمندسازي رابطه

 1391 نورآباد شهرستان درمان و بهداشت شبكه اول سطح
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   چكيده

 روبرو آن با سالمت نظام مديران كه باشد مي موضوعاتي ترين مهم از كاركنان سوي از سازماني تحول و تغيير پذيرش :مقدمه

 اول سطح بهداشتي كاركنان در تحول پذيرش آمادگي با شناختي روان توانمندسازي بين رابطه بررسي مطالعه اين هدف.  هستند

 .باشد مي 1391 نوراباد شهرستان درمان و بهداشت شبكه در خدمات ارائه

. شد انجام 1391 بهار در مقطعي صورت به كه بوده همبستگي و  تحليلي  _توصيفي مطالعات نوع از مطالعه اين :روش و مواد

 روش از آماري جامعه كليه به دسترسي در مشكل دليل به كه باشد مي نوراباد بهداشت شبكه بهورزان كليه شامل پژوهش جامعه

 ميزان آمادگي و شناختي روان توانمندسازي استاندارد پرسشنامه دو شامل ها داده گردآوري ابزار. شد استفاده اي خوشه گيري نمونه

 آزمون توصيفي، آمار از همچنين. شد استفاده16نسخه SPSS افزار نرم از ها داده تحليل براي. بود سازماني تحول پذيرش

  .شد استفاده طرفه يك واريانس آناليز و تست تي اسپيرمن،

 =F) 11/4و =p 021/0(دارد دار معني  مثبت ارتباط تحصيالت سطح با سازماني تحول كه داد نشان پژوهش هاي يافته: ها يافته

 ارتباط سازماني تحول پذيرش با تاثيرگذاري و شايستگي يعني روانشناختي سازي توانمند مولفه دو بين رگرسيون آزمون همچنين

  ).p>05/0(داد نشان را دار معني مثبت

 تا شود مي پيشنهاد. دارد فزايندهاي و مثبت اثر سازماني تحول پذيرش بر شناختي روان توانمندسازي: گيري نتيجه و بحث

 را بودن موثر و شايستگي هاي مولفه و داده اهميت بهداشتي كاركنان و بهورزان توانمندسازي بر  درمان و بهداشت شبكه مديران

 محيطي ايجاد با و كرده تقويت بهورزان نيازهاي و كار به توجه افزايش طريق از شود، مي سازماني تحول پذيرش بهبود موجب كه

 طريق ازاين تا. سازند اماده را جديد هاي فناوري و محيط تغييرات با آنها سازگاري براي الزم بستر كاركنان، كردن توانمند و مناسب

  .دهند افزايش را جامعه رفاه و سالمت سطح كيفيت، با خدمات ارائه با

 اول سطح بهداشتي كاركنان تغيير، شناختي، روان توانمندسازي :كليدي واژگان
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 مقدمه

 انتظارت افزايش همچون عواملي يكم و بيست قرن در

 فناوري، در سريع تغييرات و شدن جهاني فرايند مشتريان،

 گذشته به نسبت امروزي هاي سازمان ساختار تغيير موجب

 نيازهاي بررسي به ملزم را سازمانها كه اي گونه به. است شده

 بنابراين. است ساخته آن تغييرات به پاسخ و مشتريان

 رقيب هاي سازمان بين در بقا و حيات ادامه براي ها سازمان

 با). 2و1(هستند تحوالت اين با سازگاري و تغيير نيازمند

 حل راه ها سازمان از بسياري جهاني، تحوالت اين به توجه

 اجراي و سازماني يادگيري قابليت افزايش در را موضوع اين

 با تا اند كرده تالش و داده تشخيص توانمندسازي هاي برنامه

 احساس بر مؤثر متغيرهاي اصالح ضمن ها، برنامه اين اجراي

 موانع بر فرد، توانمندسازي و يادگيري از گيري بهره با افراد،

 پرورش براي الزم زمينة و كنند غلبه بيروني و دروني

 حاضر، عصر در). 3( آورند وجود به را توانمند كاركنان

 براي شان كاركنان همة كه شوند مي موفق هايي سازمان

 آوردن فراهم مدير، وظيفة و بكوشند خود توانمندي بهبود

 ).4(است آموزشي روند اين براي مناسب، شرايط

 قادر آن طريق از مديران كه است ابزاري توانمندسازي 

 تنوع چون هايي ويژگي با را امروزي هاي سازمان بود خواهند

  ارتباطي، هاي شبكه جامعه، و افراد در نفوذ هاي شبكه

 تعلق كاهش مديران، از كاركنان فاصلة شدن حداقل

 اداره كارامد طور به اطالعات، فناوري كارگيري به و سازماني

 به پرتوان و انگيزه با كاركناني پرورش با توانمندسازي. كنند

 محيط هاي پويايي برابر در تا داد خواهد امكان مديران

 موجبات و كنند عمل مناسب طور به و سرعت به رقابتي

 وري بهره طريق بدين و آورند فراهم را سازمان رقابتي برتري

 يعني توانمندسازي تعريف، بر بنا). 5(يابد افزايش سازمان

 يك افراد، كردن توانمند اين البته. افراد به بخشيدن قدرت

 هاي موقيعت  در كه نيست مدت بلند شخصي ويژگي

 به كه است هايي شناخت مجموعه بلكه شود، آشكار مختلف

 ).6(شود مي ايجاد كار محيط وسيله

 دهه اوايل و 1980 دهه اواخر از توانمندسازي مفهوم چه اگر

 شده وارد سازمان شناسي روان و مديريت ادبيات در 1990

 توانمند كه دهد مي نشان تاريخي هاي بررسي اما است،

 اوليه مطالعات در). 7(است بوده مطرح نيز آن از قبل سازي

 نظر در بعد چهار آن براي توانمندسازي، مورد در شده انجام

 موضوع اين به توجه افزايش با و زمان مرور به اما. شد گرفته

 و شد اضافه آن به ي ديگر بعد شده، انجام هاي پژوهش و

 بعد شامل  بعد پنج با را روانشناختي سازي توانمند اكنون

 كنند احساس افراد كه است فرصتي( داري معني احساس

 احساس ،)كنند مي دنبال را ارزشي با و مهم شغلي اهداف

 را شغلي وظايف تواند مي فرد يك كه اي درجه( شايستگي

 خود احساس ،)دهد انجام آميز موفقيت طور به و ماهرانه

 عمل آزادي معني به انتخاب حق احساس داشتن يا( تعييني

 دادن انجام براي الزم هاي فعاليت تعيين در فرد استقالل و

 فرادستان بين درست روابط( اعتماد احساس ،)شغلي وظايف

 بر تواند مي فرد كه اي درجه( تأثير احساس و) زيردستان و

 ).9و8( كنند مي تعريف) اثربگذارد كارها و شغل نتايج

. دارد افراد انگيزشي نيازهاي در ريشه توانمندسازي همچنين

 در را خودكارامدي به نياز بتواند كه عملي يا راهبرد هر

. داشت خواهد درپي را توانمندسازي  نمايد، تقويت كاركنان

 فرايند يك عنوان به شناختي روان توانمندسازي همچنين

 افزايش موجب كه شده تعريف شغلي دروني انگيزش

 مطالعاتي در دوئينگ كول). 9(شود مي كاركنان توانمندي

 داري معني اطارتب است داده انجام توانمندسازي روي بر كه

 كاركنان عملكرد و شناختي روان توانمندسازي بين  را

 ).10(است كرده گزارش

 كه دهد مي نشان ايران در شده انجام هاي پژوهش

 از شناختي روان سازي توانمند باالي ميانگين با هاي سازمان

 بوده برخوردار ديگر هاي سازمان به نسبت باالتري كارايي

 احساس آنها در كه هايي مديريت همچنين ).11(اند

 احساس و داري معني بودن، مؤثر انتخاب، حق شايستگي،

 است، بوده بيشتر كارمندان ميان در همكاران به اعتماد

 ).4(اند داشته بااليي سازماني يادگيري

 امروزي، پوياي هاي محيط در تغيير به نياز به توجه با

 امري كاركنان، و سازماني مديران سطح در تغيير مديريت

 شده، انجام مطالعات به توجه با اما. رسد مي نظر به ضروري

 تحول پذيرش آمادگي در ريشه تغيير، موانع از بسياري

 از سازماني تحول پذيرش براي آمادگي. دارد سازماني

 بعد دو داراي كه باشد مي سازماني مديريت جديد مباحث
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 بخش دو داراي نگرش بعد. باشد مي رفتار و نگرش اصلي

 به نسبت نگرش و سازمان كل در تغيير به نسبت نگرش

 مطابقت هم با نگرش دو هر اگر. شود مي تقسيم فردي تغيير

 ايجاد افراد ه ديدگاه تغيير در فرواني تاثير  باشند، داشته

 انها درك و نگرش از ناشي افراد رفتار همچنين. كنند مي

 به مثبت نگرشي پذيرش مجموع، در. است موضوع به نسبت

 عنوان به توان مي را تغيير به متبت رفتاري پذيرش و تغيير

 پذيرش. گرفت نظر در سازماني تحول پذيرش آمادگي ابعاد

 كاركنان كه است اين معني به تغيير به مثبت نگرشي

 پذيرش و دارند كل در تغيير به نسبت را مثبتي ديدگاه

 به كاركنان كه است معني اين به تغيير به مثبت رفتاري

 تا هستند پايبند بيشتر اجتماعي سيستم منفعت هاي ارزش

 تطبيق راحتي به جديد وضعيت با را خود و فردي منافع

 و نگرشي بعد دو هر از افراد  كه هايي سازمان در. دهند مي

 خواهد تسهيل سازماني تحول پذيرند، مي را تغيير رفتاري

 ).13 و12( شد

 ارائه هاي سازمان ترين مهم از درماني و بهداشتي هاي سازمان

 جهت كه شوند مي محسوب اي جامعه هر در خدمات دهنده

 تغييرات با را خود بايد مطلوب كيفيت با خدمات ارائه

 اعتقاد براين بسياري نظران صاحب. دهند انطباق محيطي

 بنيادين تحوالت و تغيير به ايران سالمت نظام كه هستند

 و كاركنان پرستاران، پزشكان، بيماران، از بسياري. دارد نياز

 و فعلي سالمت نظام بين معتقدند نظام اين در شاغل مديران

 وجود عميقي شكاف باشد داشته وجود تواند مي كه نظامي

 سند اهداف به رسيدن جهت كنوني سالمت نظام و دارد

 در شده ايجاد تغييرات با منطبق بايد 1404 انداز چشم

 .نمايند عمل سالمت بخش

 به شتاباني رشد حاضر عصر در پزشكي  علم ديگر، سوي از

 مختلف كشورهاي در سالمت هاي نظام و است گرفته خود

 هاي پيشرفت اين با را خود كه كوشند مي روز هر دنيا،

 با را خود خدمات ي عرضه كيفيت و دهند تطبيق گير چشم

 سالمت نظام كه دهد مي نشان ها پژوهش. نمايند سان هم آن

 اين با تطبيق براي خود تالش موارد، اغلب در كشور كنوني

 قابل ها تالش اين هرچند. است داشته را تحوالت و تغيير

  علم در تغيير فراوان سرعت به باتوجه ولي باشند، مي ستايش

 هاي درسازمان مستمر تحول و تغيير به نياز فناوري، و

  .باشد مي ضروري امري درماني بهداشتي

 سطح روزافزون ارتقاي براي بايد سالمت نظام ترتيب، اين به

 و راهبردها توسعه، اهداف به يابي دست و جامعه سالمت

 محيط و انداز چشم سند ي برپايه را جديدي هاي سياست

 اوليه بهداشتي هاي مراقبت). 14(گيرد پيش در كنوني جديد

 باشد مي كشور درمان و بهداشت نظام خدمات ترين مهم از

 و بهداشتي خدمات ارائه مقدم صف در بهورزان توسط كه

 دو اي دوره طي بهورزان. شود مي عرضه روستاها در درماني

 ارائه به عملي و نظري هاي آموزش گذراندن از پس ساله

 شوند مي مشغول خود زادگاه در اوليه بهداشتي هاي مراقبت

 با روستائيان عظيم گروه به خدمت ارائه مسئول گروه اين و

 روستا هزار 60 از بيش در ميليون 20 از بيش جمعيتي

 ).15( باشند مي

 از يك هيچ در كه داد نشان شده انجام هاي بررسي

 در اي مطالعه زمينه، اين در دنيا در گرفته انجام هاي پژوهش

 توانمندسازي شاخص دو بين رابطه يافتن جهت

 صورت ها سازمان در سازماني تحول پذيرش و شناختي روان

 تعيين و بررسي به حاضر پژوهش بنابراين. است نگرفته

 تحول پذيرش و شناختي روان توانمندسازي بين رابطه

 نوراباد شهرستان درمان و بهداشت شبكه بهورزان سازماني

 آمادگي در را توانمندسازي اهميت صورت بدين تا پرداخت

 ايجاد براي الزم بستر و كرده ارزيابي كاركنان تحول پذيرش

 تسهيل را آن توسعه و رشد و آماده را ها سازمان در تغيير

 .كند

 

 روش و مواد

  كه بوده تحليلي  _توصيفي مطالعات نوع حاضراز پژوهش

. است پذيرفته انجام 1391 سال در همبستگي شيوه به

 رابطه كه شود مي اطالق مطالعاتي به همبستگي مطالعات

 جامعه. دهد مي قرار بررسي مورد را متغير چند يا دو بين

 مطالعه اين در. بود نورآباد شهرستان بهورزان شامل پژوهش

 روستاها برخي بين زياد فاصله و روستاها پراكندگي دليل به

 بهورزان كليه به دسترسي در مشكل و شهرستان مركز تا

 اي خوشه گيري نمونه روش از نمونه انتخاب براي شهرستان،

 اين به توجه با منظور اين براي. شد استفاده اي مرحله چند
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 اين در باشد مي دهستان 9 داراي نوراباد شهرستان كه

 و شد گرفته نظر در خوشه يك عنوان به دهستان هر مطالعه

 انتخاب تصادفي طور به روستا 10 خوشه هر داخل از سپس

 دهند مي پوشش را روستاها اين كه بهداشت هاي خانه و شده

 بين پرسشنامه و شده انتخاب گيري نمونه واحد عنوان به

 64 روش اين در بهورزان مجموع( گرديد توزيع آنها بهورزان

 پژوهش اين در ها داده گردآوري ابزار) . گرديد برآورد نفر

 توانمندسازي پرسشنامه. بود استاندارد پرسشنامه دو شامل

 توانمندسازي باشد، مي پرسش  19  شامل  شناختي روان

 احساس شايستگي، داري، معني شاخص پنج با  شناختي روان

 19 سؤاالت تعداد. بود تاثير احساس و اعتماد تعييني، خود

 كامالً(  ي گزينه پنج صورت به ليكرت مقياس از و سؤال

  )مخــالفم كامالً و مخــالفم نــدارم، نظري موافـقم، موافقم،

 و اسپريتزر ي پرسشنامه پژوهشي در عبدالهي. شد استفاده

 نوع اين اينكه نتيجه و است كرده سازي بومي را ميشرا

 نظر مورد مطالعات با هم ايران هاي سازمان در توانمندسازي

 و داخلي هاي پژوهش در پرسشنامه اين.  دارد هاهنگي

 پايايي همچنين). 1(است گرفته قرار استفاده مورد خارجي

 گزارش) 89/0(  كرونباخ آلفاي ضريب با پرسشنامه  اين

 ).9(بود شده

 دو سئوال، 8 با  سازماني تحول پرسشنامه ، دوم پرسشنامه 

 اين. دهد مي قرار بررسي مورد را رفتار و نگرش مولفه

 به دهي پاسخ نحوه  و بسته سئواالت نوع از  سئواالت

 انتخاب طيف هفت در و ليكرت مقياس صورت به سؤاالت

 كمي ندارم، نظري موافقم، كمي موافقم، موافقم، كامالً(

 در كه. است شده تنظيم) مخالفم وكامال مخالم مخالفم،

  پرسشنامه اين. شوند مي 7 تا 1 امتيازهاي به تبديل نهايت

 مورد اي مطالعه در 1390 سال در مرادي موسوي توسط

 اين پايايي و است رگرفته قرا پايايي و روايي ارزيابي

 تاييد مورد )α=93/0( كرونباخ آلفاي روش با نيز پرسشنامه

 ).13(است گرفته قرار

 تحليل مورد 16 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با ها داده

 آزمون ، توصيفي آماري از ها داده تحليل براي. گرفتند قرار

 آزمون و طرفه يك واريانس آناليز تست، تي اسپيرمن،

 .شد استفاده رگرسيون

 

 ها يافته

 از كه شدند مطالعه وراد بهورزان از نفر 64 حاضر پژوهش در

 درصد 82. بودند زن درصد 49 و مرد درصد 51 تعداد اين

  .داشتند سن سال 30 باالي افراد

 با آنها رابطه و دموگرافيك هاي ويژگي ،1 شماره جدول

 مورد افراد تحول پذيرش ميزان و شناختي روان توانمندسازي

 و سن بين كه دادند نشان نتايج. دهد مي نشان را مطالعه

 پذيرش ميزان و )p=70/0(توانمندسازي با جنس

  .نداشت وجود ارتباطي) p= 80/0(تحول

ــماره   ــدول شـ ــين    ف: 1جـ ــتگي بـ ــريب همبسـ ــي و ضـ راوانـ

سـازي  يـك نمونـه مـورد مطالعـه بـا توانمند     اي دموگرافهـ  ويژگي

  شناختي و ميزان پذيرش تحول سازماني روان

 

 

 اسپيرمن همبستگي ضريب آزمون نتايج  -2 شماره جدول

 را تحول پذيرش آمادگي با روانشناختي توانمندسازي ابعاد

 موثر و خودتعييني شايستگي، بين آن در كه دهد مي نشان

 وجود داري معني ارتباط سازماني تحول پذيرش ابعاد با بودن

)درصد(فراواني متغير  

رابطه با 

توانمندسازي 

شناختي روان  

رابطه با 

ميزان 

پذيرش 

 تحول

F و 

 P 

F و    

P 

  سطح تحصيالت

و558/0  

575/0  

و 113/4

021/0  

  سيكل

  ديپلم

  فوق ديپلم

15 )23 (%  

46 )72 (%  

3 )5 (%  

  وضعيت استخدامي

و 891/1  

160/0  

و 667/1

197/0  

 قراردادي

 پيماني

 رسمي

1 )5/1 (%  

19 )30 (%  

44 )5/68 (%  

)سال(سابقه كار   

و 891/1  

378/0  

و 137/1

341/0  

  5زير 

  10تا  5

15تا  10  

25تا  20  

9 )14 (%  

15 )24 (%  

28 )43 (%  

12 )19 (%  
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 بين كه داد نشان پژوهش هاي يافته مجموع در. داشت

 دار معني اي رابطه سازماني تحول و  شناختي روان توانمندي

 .دارد وجود مثبت

 متغيرهاي بين رگرسيون آزمون. 3 شماره جدول 

 اين در. دهد مي نشان را سازماني تحول و توانمندسازي

 پذيرش ميزان با بودن موثر و شايستگي بين تنها آزمون

 .شد ديده داري معني ارتباط سازماني تحول

 

 ابعاد اسپيرمن همبستگي ضريب آزمون نتايج  - 2 شماره جدول

 تحول پذيرش آمادگي با روانشناختي توانمندسازي

 متغير

 رفتار نگرش

P_ 

value 

 ضريب

 همبستگي
P_ 

value 

ضريب 

 همبستگي

027/0 شايستگي  277/0  006/0  340/0  

داري معني  061/0  235/0  087/0  216/0  

089/0 خود تعييني  215/0  034/0  266/0  

305/0 اعتماد  130/0  695/0  050/0  

004/0 تاثيرگذاري  354/0  225/0  154/0  

سازي توانمند  001/0  393/0  011/0  317/0  

 

 و سازي توانمند ابعاد بين رگرسيون آزمون: 3 شماره جدول 

 سازماني تحول رفتار و نگرش با دموگرافيك عوامل

 B S.E Beta sig متغيرها

 موثربودن 

 با نگرش
768/0  228/0  364/0  001/0  

 شايستگي 

 با رفتار
432/0  190/0  278/0  026/0  

 

  بحث

 با روانشناختي توانمندي رابطه بررسي به مطالعه اين در

 در. شد پرداخته بهورزان در سازماني  تحول پذيرش آمادگي

 توانمندسازي بين داري معني رابطه نوع هيچ حاضر مطالعه

. است نداشته وجود دموگرافيك متغيرهاي و شناختي روان

 جنسيت، كه رسيد نتيجه اين به خود مطالعه در فيضي

 شناختي روان توانمندي بر خدمت سابقه و تحصيالت سطح

 نسبت مرد كاركنان كه صورت بدين. دارند مستقيمي رابطه

. كنند مي بيشتري توانمندي احساس زن كاركنان به

 نسبت دارند باالتري تحصيالت سطح كه كاركناني همچنين

 همچنين. برخورداند بيشتري توانمندي از سايرين به

 از و دارند دركارها بيشتري مشاركت تر باسابقه كاركنان

  ).2(برخوردارند بيشتري توانمندي احساس

 عوامل كه رسيد نتيجه اين به اي مطالعه در عباسي

 تعهد طريق از) تحصيالت سطح و سن،جنسيت( دموگرافيك

 با كه معني بدين كنند مي برقرار ارتباط سازي توانمند با

 بيشتر كاركنان نتيجه در و شده بيشتر تعهد سن افزايش

 مردان از بيشتر زنان همچنين. كنند مي توانمندي احساس

 كنند مي بودن توانمند بيشتراحساس نتيجه در و بوده متعهد

 نتيجه در و شده كمتر تعهد تحصيالت سطح افزايش با و

 اي مطالعه در زارع). 16( شود  مي كمتر نيز توانمندي احساس

 توانمندسازي شناختي روان عوامل در كه رسيد نتيجه اين به

 سن بين همچنين. دارد وجود تفاوت مرد و زن گروه دو بين

 توانمندسازي شناختي روان عوامل با تحصيالت سطح و

 در (Oladipo) اوالديپو). 3(دارد وجود داري معني تفاوت

 شناختي روان توانمندسازي كه كند مي بيان خود مطالعه

 توسعه افزايش باعث جوانان خصوص به جمعيت هاي توده

 خود مطالعه در  (Dickson)ديكسون). 17(شود مي ملي

 توانمندسازي با تحصيالت ميزان و سن بين كه كند مي بيان

 و جنس بين اما. ندارد وجود داري معني رابطه شناختي روان

 62 مطالعه آن در اينكه دليل به( دارد وجود رابطه توانمندي

 هاي يافته). 18()داند مي تشكيل زنان را پژوهش نمونه درصد

 با تنها و دارد تناقض گذشته مطالعات با حاضر  مطالعه

  ارتباط داري معني عدم شايد. دارد همخواني ديكسون مطالعه

 به دموگرافيك عوامل با شناختي روان توانمندسازي بين

 .باشد حاضر پژوهش نمونه در جنسيتي برابري دليل

 سطح با سازماني تحول پذيرش آمادگي بين تنها همچنين 

 گونه بدين. داشت وجود داري معني رابطه بهورزان تحصيالت

 با افراد به نسبت بهتري نگرش ديپلم مدرك داراي افراد كه

 بين كه كند مي بيان مرتضوي. داشتند ديپلم زير تحصيالت

 جنسيت، و سن متغيرهاي با آفرين تحول رهبري سبك

 براي رابطه اين و دارد وجود ادار معني و مستقيم رابطه

 خود مطالعه در كريميان). 19(است بيشتر زنان از مردان

 استخدام نوع و كار سابقه جنس، سن، بين كه كند مي بيان

. ندارد وجود داري معني رابطه شغل پذيرش ميزان با



  9 / . . . رابطه توانمند سازي روانشناختي    مجله علوم پزشكي صدرا

 

 

 همخواني كريميان مطالعه با تنها حاضر مطالعه بنابراين

 ).20(دارد

 رابطه رفتار و شايستگي بين تنها رگرسيون آزمون در

 توانمندي افزايش با كه صورت بدين. شد ديده دار معني

 افراد رفتار ميزان افراد، در شايستگي بعد در شناختي روان

 اي مطالعه در دستگردي. يابد مي افزايش تحول پذيرش براي

 سازماني يادگيري با شايستگي بعد كه رسيد نتيجه اين به

 ميزان افزايش كه كند مي بيان وي. دارد داري معني ارتباط

 افزايش به منجر كاركنان هاي قابليت و شايستگي احساس

 شايستگي احساس) 21(شود مي آنان در سازماني يادگيري

 و مطلوب عملكرد واال، انتظارات انطباق، تالش، موجب

 كار محيط در كاركنان بحراني هاي وضعيت برابر در مقاومت

 نيز كاركنان تحول و تغيير پذيرش آن، نتيجة در و شود مي

 و توانايي به كارمند اعتقاد همچنين. يافت خواهد افزايش

 كار محيط در تحول پذيرش آمادگي افزايش به خود ظرفيت

 ).11( انجامد مي

 آمادگي با داري معني بين كه داد نشان حاضر مطالعه نتايج

 در. نداشت وجود ارتباطي سازماني تحول پذيرش براي

 و داري معني بين كه است شده بيان گذشته مطالعات

 ميزان هرچه. دارد وجود قوي رابطه سازماني يادگيري

 آنان و باشد بيشتر كاركنان ميان در بودن دار معني احساس

 و شوند قائل بيشتري ارزش دهند، مي انجام كه فعاليتي براي

 انجام شغلشان در آنچه با شان ذهني استانداردهاي و ها آرمان

 يادگيري ميزان باشد، داشته بيشتري تجانس دهند مي

 ).21( يابد مي افزايش سازمان در آنان سازماني

 خودتعييني مولفه چندگانه، رگرسيون آزمون از استفاده با

 بيان كشور از خارج در شده انجام مطالعات در. نشد دار معني

 كاركنان رضايت افزايش موجب تعييني خود كه است شده

 با داري معني بين كه كند مي بيان دستگردي). 18(شود مي

 در صفري). 21(دارد وجود اي رابطه سازماني يادگيري

 يادگيري  بر شناختي روان توانمندسازي رابطه اي مطالعه

 تعييني، خود مولفه  كه كند مي بيان و داده نشان را سازماني

 اثرگذار سازماني يادگيري بر داري معني طور به

 در گذشته مطالعات با حاضر مطالعه بنابراين). 22(باشد مي

 كار ماهيت آن دليل شايد. ندارد همخواني مولفه اين مورد

 .ندارند خود كارهاي در زيادي عمل آزادي كه باشد بهورزان

 ارتباط سازماني تحول پذيرش براي آمادگي با اعتماد

 يادگيري و اعتماد بين دستگردي. نداشت داري معني

 مطالعات در همچنين). 21(دارد وجود اي رابطه سازماني

 تعهد افزايش جهت در مهم اي مولفه عنوان به را اعتماد ديگر

 اين در بنابراين). 18(اند كرده بيان شغلي رضايت و سازماني

 پذيرش بر اعتماد تاثير گذشته مطالعات برخالف مطالعه

  .نشد ديده تحول

 اما داشت، وجود داري معني رابطه نگرش و تاثيرگذاري بين

 شده بيان گذشته مطالعات در. نداشت وجود اي رابطه رفتار با

 كنند، مي بودن مؤثر احساس كه كاركناني كه است

 خود تسلط محيط، برابر در واكنشي رفتار جاي به كوشند مي

 محل در را خود يادگيري و كنند حفظ بينند، مي آنچه بر را

 بدين). 21(باشند تأثيرگذار ها برنامه در تا دهند افزايش كار

 را سازماني تحول مورد در نگرش مولفه، اين شايد صورت

 شايد و شود نمي رفتار تغيير به منجر ولي دهد مي تغيير

 بالفعل رفتار به نگرش تبديل در مولفه كم قدرت آن دليل

 .باشد

 كه شد مشخص رگرسيون ازمون از استفاده با مجموع در

 سازي توانمند تاثيرگذاري و شايستگي مولفه دو تنها

 افزايش و دارند ارتباط سازماني تحول پذيرش با روانشناختي

 تحول پذيرش افزايش موجب سازمان در مولفه دو اين

 صورت به سازي توانمند متغير همچنين. شود مي سازماني

 مثبت ارتباط سازماني تحول رفتار و نگرش ابعاد با كلي

 توانمندسازي افزايش با كه صورت بدين. دارد داري معني

 آنها در سازماني تحول پذيرش ميزان كاركنان، شناختي روان

 با) 2010( خود مطالعه در (Hsien)هسين.  يابد مي افزايش

 توانمندسازي بين رابطه بر كنترل مكان تعديلي اثر بررسي

 خود و كار انگيزه كه كند مي بيان ساماني تحول و ساختاري

 تحول از حمايت بر مثبتي طور به تواند مي  يادگيري

 شناختي روان توانمندسازي  همچنين. بگذارد تاثير سازماني

 تحول بر طريق اين از و است تاثيرگذار سازماني تعهد بر

 بيان اي مطالعه در رنگريز). 23(گذارد مي تاثير سازماني

 و مثبت رابطه سازماني شهروندي رفتار كه كند مي

 بدين. دارد سازماني تحول پذيرش آمادگي با داري معني

 باشد، بيشتر سازماني شهروندي رفتار چه هر كه صورت

 چنگ). 13(يابد مي افرايش سازمان در تحول پذيرش ميزان
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(Chang) باالتر هنجاري تعهد با كاركنان كه كند مي بيان 

 در تغيير هاي سياست از حمايت براي بيشتري تمايل

 عاطفي ثبات و آگاهي با كاركنان همچنين. دارند سازمان

 سازمان در تغيير هاي سياست از بيشتري حمايت باالتر،

 كه كند مي بيان خود مطالعه در  (Liang)لينگ). 24(دارند

 سازمان هاي بخش با سازماني تغيير بين داري معني تفاوت

 سازماني تحول بين داري معني مثبت رابطه و دارد وجود

 وي اعتقاد به همچنين. دارد وجود سازماني تعهد و كاركنان

 صحيح مفهوم ايجاد و سازماني ارتباطات بهبود با  توان مي

 افزايش را سازماني تعهد كاركنان، بين در سازي خصوصي از

 خصوصي و سازمان در تغيير فرايند طريق اين از و  داد

 ).25(داد انجام قبل از سريعتر و نموده تسهيل را سازي

 كه كند مي بيان خود مطالعهدر  (Chung)چونگ

 مثبتي ارتباط شغلي رضايت با شناختي روان توانمندسازي

 استرس با معكوسي رابطه سازي توانمند همچنين. دارد

 بيان خود مطالعهدر   (Kang)كنگ). 26( دارد كار محيط

 سازماني تعهد با شناختي روان توانمندسازي كه كند مي

 ).27(دارد مثبتي رابطه

 مطالعات كه گرفت نتيجه گونه اين توان مي مجموع در

 توانمند مولفه اهميت كشور از خارج و داخل در شده انجام

 تاييد مورد را سازمان در تغيير پذيرش بر روانشناختي سازي

  .دهند مي قرار

 

 گيري نتيجه

 بر شناختي روان سازي توانمند بين مثبت رابطه مطالعه، اين

 دهد مي نشان و داد نشان  را سازماني تحول پذيرش ميزان

 و تحول پذيرش ميزان توان مي توانمندسازي افزايش با كه

 در تغيير كه آنجايي از. داد ارتقاء را سازمان در تغيير

 پيشنهاد رسد، مي نظر به ضروري امري بهداشتي هاي سازمان

  توانمندسازي بر  درمان و بهداشت شبكه مديران تا شود مي

 كه را هايي مولفه و داده اهميت بهداشتي كاركنان و بهورزان

 يعني شود مي سازماني تحول پذيرش بهبود موجب

 و كار به توجه افزايش طريق از را بودن موثر و شايستگي

 و كرده تقويت آنان هاي مهارت افزايش و بهورزان نيازهاي

 الزم بستر كاركنان، كردن توانمند و مناسب محيطي ايجاد با

 را جديد هاي فناوري و محيط تغييرات با آنها سازگاري براي

 درماني و بهداشتي هاي سازمان طريق اين از تا. سازند آماده

 ارائه با درنتيجه و شوند همگام پزشكي علم سريع رشد با

 را جامعه رفاه و سالمت سطح مطلوب، كيفيت با خدمات

 مطالعات در تا شود مي پيشنهاد همچنين. دهند افزايش

 و سازمان ساختاري هاي ويژگي همچون ديگري عوامل آينده

 پذيرش بر كه درمان و بهداشت در سازماني يادگيري نيز

 .گيرند قرار بررسي مورد دارند، تأثير سازماني تحول

 

 تشكر و تقدير

 شهرستان درمان و بهداشت شبكه مسئولين از انتها در

 را پژوهشگران مطالعه اين انجام در كه افرادي ساير و نوراباد

 .داريم را تشكر كمال رساندند ياري
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