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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان انجام شده
است .روش پژوهش حاضر ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر نحوه جمعآوری دادهها ،توصیفی از نوع
همبستگی بوده است .در این پژوهش کلیه کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان گیالن ( 991نفر) بهعنوان
جامعه آماری انتخاب و با روش نمونهگیری سهمیهای ،نمونهای به حجم  791نفر با استفاده از فرمول کوکران
تعیین شد .برای گردآوری دادهها ،پرسشنامه توانمندسازی رهبر آرنولد و همکاران و آوای کارکنان ون دائن
و لیپاین بکار گرفته شد .روایی صوری پرسشنامه با نظر گروهی از متخصصان تأیید شد؛ روایی همگرایی و
همچنین پایایی پرسشنامه از روش آزمون آلفای کرونباخ و ترکیبی تأیید شد .بر طبق نتایج این پژوهش،
رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان تأثیر مثبت ( )β = 1/919و معنادار ()t> 9/17
داشت و همچنین در بین ابعاد سازه اصلی رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران ،تأثیر سازه تصمیمگیری
مشارکتی و مربیگری معنیدار ( ) t>9/17و با ضریب مسیر استاندارد به ترتیب ( )β =1/811و (1/098
=  )βبر آوای کارکنان است درحالیکه اثر عامل اطالعرسانی بر آوای کارکنان معنیدار نبود.
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مقدمه
محیطهای سازمانی در حال پیچیدهتر شدن و وابستهتر شدن به یکدیگر هستند .شناسایی،
تفسیر و رسیدگی این شرایط برای مدیران بهتنهایی سخت و دشوار است (دیترت و بوریس،9
 .)7110لذا ایجاد ارتباط دوسویه بین مدیران و کارکنان در سازمانها ،بستر مناسبی را فراهم
میکند تا کارکنان بتوانند بهراحتی ،ایدهها و نظرات سازنده خود را در راستای ارتقای برون
داد سازمان و موفقیت سازمانی بیان کنند (یین.)7198 ،7
یکی از مهمترین مسائلی که جهت ابراز ایدهها ،پیشنهادها ،عقاید کارکنان و بهطورکلی
آوای کارکنان در ارتباط است رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران 8است که باعث
توجه کارکنان به پذیرش مسئولیتهای شغلی بیشتر ،بیان مشکالت شناختهشده ،بحث کردن
در مشکالت و ارائه راهحلها میگردد (گائو و همکاران.)7199 ،9
متأسفانه در بسیاری از سازمانها فضایی فراهم نمیشود که کارکنان بتوانند بهراحتی به
ابزار نظر در مورد سازمانشان بپردازند .در چنین شرایطی کارکنان رفتار سکوت را در پیش
گرفته و سازمان نیز دیگر قادر نخواهد بود از این منابع ارزشمند بهرهبرداری نماید (دوستار
و همکاران .)9818 ،درواقع سکوت ،صدای خاموش شکست سازمان است .اطالعات،
دانش ،ایدهها و نظرات کارکنان در سازمانها ،عامل حیاتی است؛ اما اگر کارکنان تسهیم
اطالعات نکنند ،وجود دانش و ایدههای خالقانه ارزشی ندارد (رستگار و روزبان.)9818 ،
افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند اغلب
دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً عالقه به کار و تعهد شغلی آنان
کاهش مییابد و این عوامل سبب ترک شغل آنان میگردد (افخمی اردکانی و خلیلی
صدرآباد.)9819 ،
اگرچه از بعد نظری میتوان ارتباطی بین رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران و
آوای کارکنان قائل بود ،پژوهشهای معدودی به بررسی این دو متغیر پرداختهاند و شواهد
1. Detert & Burris
2. Yin
3. perceived empowering leader behaviors
4. Gao & et al

تأثیر رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران ...

47

تجربی کمتری در زمینه ارتباط آنها با یکدیگر در دست است .بنابراین ،بررسی تأثیر
رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان میتواند به گسترش دانش در
زمینة عوامل پیشبینی کننده آوای کارکنان منجار شاود و از بعاد عملی نیز امکان ارتقای
مشارکت کارکنان در سازمان را فراهم آورد.
در این پژوهش کارکنان فنی و حرفهای استان گیالن بارای جامعاة آمااری پژوهش
انتخاب شدند .در تبیین علت انتخاب کارکنان ایان سازمان بهمنزله جامعه مطالعاه شاده
میتوان گفت ،سازمان فنی و حرفهای استان گیالن برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی خود
و افزایش اشتغال در سطح جامعه و اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی بهمنزله ابزار تحقق اهداف
نظام جمهوری اسالمی وجهت نیل به این اهداف ،توجه خود را بار ویژگیهایی همچون
ارائه فرصت به تمامی کارکنان برای ابراز نظرات ،بهکارگیری پیشنهادهای مؤثر و سازنده
کارکنان برای تصمیمگیری و پرورش تفکر روحیه منفعتطلبی گروهی بهجای روحیة
منفعتطلبی فردی در پیشنهادها معطوف کرده است (خبرنامه مهارت سازمان فنی و حرفهای،
 .)9817بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیرگذاری رفتارهای توانمندساز
مدیران بر آوای کارکنان در سازمان فنی و حرفهای استان گیالن است تا از این طریق بتوان
به راهکارهای اجرایی در راستای ارتقای آوای کارکنان دستیافت .لذا حضور مدیرانی
توانمند که منجر به ایجاد جوی مملو از مشارکت کارکنان ،افزایش انگیزه آنان و ارائه
پیشنهادهای خالقانه و درواقع ایجاد بسترهای مناسب و زیرساختهای الزم برای آوای
کارکنان در جهت دستیابی به اهداف سازمانی میگردد ،امری ضروری و بسیار پراهمیت
است .بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رفتارهای ادراکشده توانمندساز
مدیران بر آوای کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان گیالن تأثیر دارد؟
سازمانهای آموزشی باألخص مراکز آموزش فنی و حرفهای بهعنوان مرکز ثقل از
شکوفایی و باروری ایدهها ،پیشنهادهای خالقانه ،جو مشارکتی و  ...هستند .بر همین اساس
الزم است الگوها و ابزارهای معتبر و قدرتمند و راهکارهای مناسب برای هدایت و
سازماندهی تالشهای کارکنان در مسیری صحیح و پربازده موردبررسی قرار گیرد؛ که در
این پژوهش به بررسی آن پرداختهشده ولیکن در پژوهشهای گذشته در ایران توجهی به
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این موضوع توسط متغیرهایی نظیر تصمیمگیری مشارکتی ،اطالعرسانی ،مربیگری که نقش
بسزایی بر آوای کارکنان و ارائه ایدهها جهت بهرهوری هرچه بیشتر سازمانی میگردد ،نشده
است.
آوای کارکنان .بهمنظور درک آوای کارکنان ،باید در آغاز مدیریت مشارکتی را درک
کرد .استیرت و موران 9در سال  7110بیان کردند که مدیریت مشارکتی بر افزایش
توانمندسازی کارکنان از طریق تیم سازی و روشهای مشارکتی مستقیم به جهت مشارکت
کارمند در تصمیمگیریهای سازمان تمرکز دارد .آوای کارکنان ،یکی از مهمترین
ویژگیهای مشارکت کارکنان است (مک کیب و لوین .)9117 ،7در سال  9101هیرچمان

8

برای نخستین بار اصطالح آوا را مطرح کرد و این مفهوم را بهصورت «هرگونه تالش برای
تغییر ،بهجای فرار از مسائل قابلاعتراض» تعریف کرد .او اظهار داشت که کارکنان در برابر
شرایط ناخوشایند ،با ترک سازمان یا بیان نارضایتی خود واکنش نشان میدهند (تاکروترنر،9
 .)7199پسازآن مطالعات روی این مفهوم و عوامل مؤثر بر آن در آثار مدیریت گسترش
یافت و نظریات مختلفی در رابطه با آن مطرح گردید.
گفتگو در مورد مشکالت با سرپرستان ،ارائه راهکارها و پیشنهادها به واحدهای منابع
انسانی ،به زبان آوردن ایدهها برای تغییر یک سیاست کاری یا رایزنی با اتحادیهها یا
متخصصان سازمانی را در اصطالح آوای کارکنان 9مینامند (تراویس و همکاران.)7199 ،7
برخی از پژوهشگران آوا را بهصورت فرصتی برای بیان دیدگاهها به تصمیمگیرندگان
تعریف کردهاند بهعنوانمثال ون دائن و لیپاین 0در سال  9119آوا را رفتاری فرا وظیفهای
دانستند که اختیاری و آگاهانه بوده و خارج از انتظارات شغلی فرد است و آن را بدینصورت
تعریف کردند رفتاری ترویجی بهجای نکوهش صرف که بر بیان دیدگاههای سازنده با

1. Stueart & Moran
2. McCabe & Lewin
3. Hirschman
4. Tucker & Turner
5. employees voice
6. Travis & et al
7. Van Dyne & Lepine

49

تأثیر رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران ...

هدف بهبود شرایط تأکید دارد (لئو و وو .)7199 ،9اخیراً ساختار آوای کارکنان بهگونهای
از رفتار کارکنان که به سمت ترویج تغییرات مثبت در سازمانها نیل یافته است ،بیان
میگردد .ازاینرو ،آوای کارکنان بهطورکلی ،بهعنوان پاسخ داوطلبانه شامل تالش کارکنان
برای بهبود شرایط ناخرسند کار و یا ترویج تغییر سازمانی بیان شده است (تراویس و
همکاران.)7199 ،
آوا نهتنها برای رفاه کارکنان در سازمان مهم است ،بلکه برای خود سازمانها نیز مهم
است .فرصتهای ابراز آوا و برقراری عدالت در سازمانها ،میتواند تعهد کارکنان ،عملکرد
شغلی ،رضایت شغلی و روابط کارفرما  -کارمند را تحت تأثیر قرار دهد (ترنر و اسلوان،7
 .)7198سازمانها زمانی که بازخورد کارمند را بکار میکنند بهویژه بازخوردی که شیوهها
و یا سیاستهای سازمان را به چالش میاندازد ،میتوانند بهرهمند از سود و منفعت آوای
کارکنان شوند (نم هارد و ادمانسان.)7117 ،8
ون دائن و همکاران در سال  7118انگیزههای کارکنان را مبنایی برای طبقهبندی انواع
آوای کارکنان دانستند .آنها بر سه انگیزه اصلی تمرکز کرده و سه نوع آوا (آوای

نوعدوستانه ،آوای تدافعی و آوای مطیع) را معرفی کردهاند.
جدول  .1خالصه تعاریفی از انواع خاص آوای کارکنان
پژوهشگر
شین

سال

9

آلیس و ون دائن
ونگل

9

7198
7

تعاریف

انواع

فعاالنه جهت ایجاد ایدههای سازنده و راهحلهایی برای

آوای
نوعدوستانه

9

7111

آوای تدافعی

7199

1

آوای مطیع

مشکالت با انگیزه تشریکمساعی با دیگران
0

بیان ایدهها بر اساس ترس و حفاظت از خود
رفتار کناره گیرانه برای بیان ایدهها بر اساس تسلیم شدن

1. Li & Wu
2. Turner & O’Sullivan
3. Nembhard & Edmondson
4. Shin
5. Prosocial Voice
6. Elise & Van Dyne
7. Defensive Voice
8. Vangel
9. Acquiescent Voice
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رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران .مدتهاست که رهبری را بهعنوان یک منبعی از
انگیزه و ترقی و پیشرفت کارمندان بیان کردهاند که در این صورت رفتارهای توانمند ساز
مدیران یک معیار مهم برای رهبری اثربخش تلقی میشود .اعتماد مدیران به توانایی
کارکنانشان در تصمیمات توانمندساز مدیران نقش داشته؛ ازاینرو شناسایی عوامل اثرگذار
بر رفتارهای توانمند ساز مدیران حائز اهمیت میگردد (حکیمی و همکاران.)7191 ،9
به نظر برخی از پژوهشگران توانمندسازی بهطور کل شامل عقیدهی عدم تمرکز اختیار
تصمیمگیری و مسئولیت دادن به کارکنان سطح پایینتری است که به آنها اختیار میدهد
که بهتنهایی عمل کنند ،به طریق استراتژیک فکر کنند و شخصاً مسئول کیفیت تکالیفشان
باشند تا کارکرد سازمانی را توسعه دهند (بارتون و بارتون.)7199 ،7
رفتارهای ادراکشده توانمند ساز مدیران اشاره دارد به گروهی از رفتارهای رهبری که
مستلزم اشتراکگذاری قدرت و یا تعیین مسئولیت و استقالل بیشتر به کارکنان است که
بهنوبه خود ،موجب افزایش سطح انگیزش درونی کارکنان میگردد (ازارالی.)7199 ،8
رفتارهای ادراکشده توانمناد ساز مدیران عبارت است از به اشتراک گذاشتن کارکنان
در مقام ،استقالل و مسئولیت با مدیران بهمنظور ارتقا و تشویق کارکنان به پذیرش و سازگاری
با محیط کاریشان (حکیمی .)7191 ،توانمندسازی باعث توسعه ظرفیتها شده که مردم را
قادر به مدیریت بهتر پروژهها میکند (نامونگ.)7191 ،9
هونولد و جانسون 9معتقدند که مدیران مسئولاند .همچنین مدیران بایستی همواره بر
احساس توانمندسازی در کارکنان نظارت داشته باشند .مدیران نقش اساسی در به رسمیت
شناختن و تقدیر از مشارکت کارکنان بهوسیله تأکید بر نقش پراهمیت آنان ایفا میکنند.
مدیران ممکن است نقش اساسی در توسعه تیمها داشته باشند .حوزه دیگری که مدیران
در آن نقش اساسی ایفا میکنند ،مقوله آموزشی است .آموزش میتواند سازوکار مناسبی

1. Hakimi & et al
2. Barton & Barton
3. Ozarallı
4. Namong
5. Honold & Johnson
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باشد که کارکنان از آن طریق میتوانند باور داشته باشند که توانمند هستند (گرسلی و
همکاران.)7119 ،9
آرنولد و همکاران 7در سال  ،7111پنج بعد از رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران
که عبارتاند از؛ تصمیمگیری مشارکتی ،8اطالعرسانی ،9مربیگری ،9ابراز نگرانی /تعامالت
تیمی 7و هدایت از طریق الگوسازی 0را بیان کردند.
جدول  .2خالصه تعاریفی از ابعاد رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران
ابعاد
تصمیمگیری
مشارکتی
اطالعرسانی
مربیگری

منبع

تعاریف
استفاده کردن مدیر از اطالعات کارمندان در تصمیمگیریشان
انتشار اطالعات گسترده شرکت توسط مدیر مانند مأموریت و فلسفه و
همچنین دیگر اطالعات مهم شرکت
مجموعهای از رفتارهایی که کارمندان را آموزش میدهند و کمک
میکنند که اعضای تیم به خود متکی شوند

گائو و همکاران
()7199
چان)7198( 9
اگان)7198( 1

نگرانی اشاره به مجموعهای از رفتارهایی که نشاندهنده توجه به رفاه
ابراز نگرانی/

کارمندان دارد و تعامالت تیمی اشاره به رفتارهایی دارد که در ارتباط با

آرنولد و

تعامالت تیمی

تیم بهعنوان یک کل ،مهم میباشند .این دسته شامل رفتارهایی از قبیل

همکاران ()7111

پیگیری و همکاری نزدیک با تیم بهعنوان یک کل است
هدایت از طریق
الگوسازی

مجموعهای از رفتارهایی که نشاندهنده تعهد مدیران نسبت به کارشان و
همچنین نسبت اعضای تیم او دارد .این مقوله شامل رفتارهایی مانند کار
بیشتر و مجدانه به طریقی که او سختتر از اعضای تیم فعالیت میکند

آرنولد و
همکاران ()7111

تصمیمگیری مشارکتی کارکنان بهعنوان یک ابزار مدیریتی بهمنظور بهبود عملکرد
سازمانی از طریق تالش کردن برای اهداف تسهیم شده کارکنان و مدیران شناخته شده است.
1. Greasley & et al
2. Arnold & et al
3. participative decision-making
4. informing
5. coaching
6. showing concern/interacting
7. ieading by example
8. Chan
9. Egan
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مشارکت کارکنان در تصمیمگیری تبدیل به یک موضوع مهم در مدیریت منابع انسانی گشته
و بهعنوان عنصر اصلی از آوای کارکنان به شمار میرود (راسلین و آدموال.)7199 ،9
مربیگری بهعنوان یک رفتار ارزشمند از سوی مدیران در نظر گرفته شده که عبارت است از
ارتباطات مؤثر فردبهفرد ،شیوههای ارتباطی و تعاملی که به بهبود بینش کارمند ،عملکرد و
یادگیری آنان و بیان مشکالت و بحث کردن درباره آن و ارائه راهحلها و همچنین رضایت
شغلی و تعهد کارکنان میشود (اگان .)7198 ،کارکنان زمانی که از اهداف و مقاصد سازمان
و بهطورکلی از اطالعات ،آگاه میگردند احساس ارزشمندی در سازمان میکنند و انگیزه
بیشتری برای ابراز نظرات و پیشنهادها دارند (چان.)7198 ،
فرضیههای پژوهش در ادامه بیان شده است:
با در نظر گرفتن مبانی نظری پژوهش ،چارچوب مفهومی پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری
رفتارهای توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان ،ارائه گردیده است و همچنین با در نظر
گرفتن هدف پژوهش و چارچوب مفهومی ارائه شده ،فرضیههای زیر مطرح گردیده است.
فرضیه اصلی :رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان فنی و حرفهای استان
گیالن تأثیر معنیدار دارد.
فرضیههای فرعی از قرار زیر است:
 .9تصمیمگیری مشارکتی بر آوای کارکنان فنی و حرفهای استان گیالن تأثیر معنیدار دارد.
 .7اطالعرسانی بر آوای کارکنان فنی و حرفهای استان گیالن تأثیر معنیدار دارد.
 .8مربیگری بر آوای کارکنان فنی و حرفهای استان گیالن تأثیر معنیدار دارد.

1. Roseline & Ademola
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تصمیم گیری شارکتی

رفتار ادراک شده

آوای

توانمند ساز

کارکنان

اطالع رسانی

مدیران
مربیگری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل گائو و همکاران2011 ،

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی و از نوع همبستگی است.
جامعه آماری پژوهش ،کارکنان سازمان فنی و حرفهای استان گیالن به تعداد  991نفر است.
بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه الزم با سطح اطمینان  19درصد 791 ،نفر تعیین شد.
برای اطمینان بیشتر و رعایت اصل بازگشتپذیری ،با توزیع  791پرسشنامه در جامعه
موردنظر ،درنهایت  789پرسشنامة کامل تجزیهوتحلیل شد که با روش نمونهگیری سهمیهای
انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شدند .با توجه به ماهیت این پژوهش
جهت تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و سنجش آن از شاخصهای آماری توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار و )...و از نرمافزار  Spss 20استفاده شد و در راستای تجزیهوتحلیل
استنباطی دادهها و آزمون فرضیات روش بررسی معادالت ساختاری بر مبنای حداقل مربعات
جزئی و از نرمافزار  Smart Pls 2استفاده شد .پرسشنامه پژوهش شامل دو قسمت است؛
قسمت اول شامل  9سؤال از مشخصات جمعیت شناختی که شامل سن ،جنسیت ،تحصیالت
و سابقه کاری و قسمت دوم شامل  79سؤال در قالب طیف لیکرت  9درجهای از «کامالً
موافقم» تا «کامالً مخالفم» است .در این پرسشنامه برای سنجش رفتارهای توانمندساز مدیران
از پرسشنامه توانمندسازی رهبر آرنولد و همکاران در سال  7111که تصمیمگیری مشارکتی
و اطالعرسانی هرکدام با  7و مربیگری با  99سؤال و برای سنجش آوای کارکنان از پرسشنامه
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آوای کارکنان ون دائن و لیپاین در سال  9119که آوای نوعدوستانه با  9سؤال موردسنجش
قرار گرفت.
در نمونه موردبررسی  909نفر ( 07/9درصد) مرد و  97نفر ( 78/1درصد) زن هستند.
ازنظر سنی  99/8درصد که بیشترین حجم نمونه را تشکیل میدهند ،بین  89تا  91سال سن
دارند و  8/9درصد  71تا  81سال 98/7 ،درصد  99تا  91سال و  9/0درصد باالتر از  91سال؛
ازنظر سطح تحصیالت ،افراد لیسانس با  99/8درصد کل نمونه ،بیشترین حجم نمونه را
تشکیل میدهند و  91/8درصد دیپلم 90/9 ،درصد فوقدیپلم 71/9 ،درصد فوقلیسانس و
 9/8درصد دکترا و بیشترین اعضای گروه نمونه 81/9 ،درصد را افراد با سابقه کار  97تا 71
سال و  9/0درصد کمتر از  9سال 99/9 ،درصد بین  9تا  91سال 79/9 ،درصد  99تا  99سال
و  79/9درصد باالتر از  71سال سابقه کار تشکیل میدهند.
روایی محتوایی پرسشنامه با نظرخواهی چند تن از اساتید مدیریت و خبرگان آشنا به
موضوع تأیید شد .به جهت بررسی روایی صوری ،از قابلفهم بودن سؤاالت در بین  81نفر
افراد عادی شرکتکننده ،اطمینان حاصل گردید .همچنین در بررسی روایی همگرا،
همانطور که در جدول  8مشاهده میگردد ،با توجه به اینکه مقدار میانگین واریانس
استخراجشده برای تمامی متغیرهای این پژوهش بزرگتر از  1/9بود ،روایی همگرا تأیید
گردید .به جهت سنجش پایایی ،مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بزرگتر
از  1/0است که نشان از پایایی سازگاری درونی مناسب مدل است .تمامی مقادیر مربوط به
ضرایب پایایی ترکیبی برای تمامی متغیرهای مرتبه اول و دوم پژوهش نیز بزرگتر از 1/0
است؛ درنتیجه برازش مدل تأیید میگردد .در بررسی بارهای عاملی ،میزان بارهای عاملی
برای تمامی گویهها از  1/0بیشتر بوده (شکل  )8که نشان از مناسب بودن سؤاالت به جهت
تخمین متغیر مربوطه است.
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جدول  .3مقادیر ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی مرکب ،میانگین واریانس
متغیر

متغیر

تصمیمگیری مشارکتی

مربیگری

آلفای کرونباخ1/170 :

آلفای کرونباخ1/170 :

پایایی مرکب1/108 :

پایایی مرکب1/109 :

میانگین واریانس1/999 :

میانگین واریانس1/097 :

اطالعرسانی

آوای نوعدوستانه

آلفای کرونباخ1/189 :

آلفای کرونباخ1/990 :

پایایی مرکب1/189 :

پایایی مرکب1/910 :

میانگین واریانس1/719 :

میانگین واریانس1/789 :

یافتههای پژوهش
در بررسی فرضیه اصلی پژوهش ،یعنی معنیدار بودن تأثیر رفتار ادراکشده توانمندساز
مدیران بر آوای کارکنان ،شکل  7و جدول  ،9با توجه به اینکه مقدار آماره تی بزرگتر از
 9/17است ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای
کارکنان تأثیر معنیدار دارد و فرضیه تأثیرگذاری متغیر رفتار اراک شده توانمندساز مدیران
بر آوای کارکنان پذیرفته میشود .ضریب استانداردشده در مسیر بین متغیر مستقل رفتار
ادراکشده توانمندساز مدیران و متغیر وابسته آوای کارکنان  1/919است .همچنین ضریب
تعیین  R2در بررسی این فرضیه برابر با  1/799به دست آمد که نشان میدهد متغیر رفتار
ادراکشده توانمندساز مدیران ،حدود  91/0درصد از تغییرات متغیر آوای کارکنان را بهطور
مستقیم تبیین میکند .این بدان معنی است که افزایش رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران
میتواند حدود  91/0درصد افزایش در میزان آوای کارکنان ایجاد کند.
جدول  .4بررسی فرضیه اصلی پژوهش
نتیجه

سطح

آزمون

معنیداری

پذیرش
فرضیه

Sig>1/19

ضریب مسیر
T-Value

فرضیه اصلی

استاندارد
(𝜷)

1/79

1/919

آوای کارکنان

رفتار ادراکشده
توانمندساز مدیران
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R2 =0/842

شکل  .2ضریب مسیر استاندارد متغیر مستقل رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران
و متغیر وابسته آوای کارکنان

نتایج فرضیههای فرعی در شکل  8و جدول  9نشان داده شده است .مقدار آماره تی
بهدستآمده از فرضیه تأثیرگذاری تصمیمگیری مشارکتی بر آوای کارکنان و فرضیه
تأثیرگذاری مربیگری بر آوای کارکنان بزرگتر از  9/17است .این مقدار ،نشاندهنده
معنیدار بودن این فرضیهها و درنتیجه تأیید این دو فرضیه است .همانطور که مشاهده
میگردد ،ضرایب مسیر استاندارد در مسیرهای بین تصمیمگیری مشارکتی و مربیگری با
آوای کارکنان به ترتیب برابر با  1/811و  1/098است .مقدار آماره تی بهدستآمده از فرضیه
تأثیرگذاری اطالعرسانی بر آوای کارکنان در بازه ( )-9/17 ،9/17است .این مقدار،
نشاندهنده عدمتأیید این فرضیه است .همانطور که مشاهده میگردد ،ضرایب مسیر
استاندارد در مسیر بین اطالعرسانی با آوای کارکنان برابر با  1/917است .همچنین ضریب
تعیین در بررسی فرضیههای فرعی برابر با  1/818است که نشان میدهد  81/8درصد از
تغییرات مربوط به متغیر وابسته آوای کارکنان توسط مؤلفههای متغیر رفتار ادراکشده
توانمندساز مدیران پیشبینی میشود .این بدان معنی است که افزایش یا کاهش آنان باعث
افزایش یا کاهش  81/8درصدی آوای کارکنان میشود.
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جدول  .5بررسی فرضیههای فرعی پژوهش
نتیجه آزمون

سطح معنیداری

TValue

ضریب مسیر

فرضیههای فرعی

استاندارد (𝛃)

تصمیمگیری

پذیرش فرضیه

Sig>1/19

8/117

1/811

آوای کارکنان

عدم پذیرش فرضیه

Sig<1/19

9/191

1/917

آوای کارکنان

اطالعرسانی

پذیرش فرضیه

Sig>1/19

0/177

1/098

آوای کارکنان

مربیگری

مشارکتی

R2 =1/818

شکل  .3ضریب مسیر استاندارد ابعاد متغیر مستقل رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران
و متغیر وابسته آوای کارکنان

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان
در سازمان فنی و حرفهای استان گیالن انجام گرفت .نتایج آزمون مدل پژوهش نشان از تأیید
فرضیه اصلی است و همچنین نشان میدهد که ابعاد رفتارهای ادراکشده توانمندساز
مدیران ،حدود  81/8درصد از آوای کارکنان را پیشبینی میکند .نوع تأثیرگذاری در
فرضیههای تأییدشده ،مثبت و مستقیم است؛ بدین معنی که افزایش یا کاهش در ابعاد
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مربیگری و تصمیمگیری مشارکتی ،ممکن است تغییرات همسویی در آوای کارکنان ایجاد
کند و با افزایش ابعاد مربیگری و یا تصمیمگیری مشارکتی میتوان انتظار داشت که میزان
آوای کارکنان افزایش یابد.
بر اساس آزمون فرضیه اصلی پژوهش ،رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران میتواند
بر آوای کارکنان تأثیر مثبت و معنیداری بگذارد .نتیجه بهدستآمده بهنوعی با پژوهشهای
پیشین همسو است؛ برخی از این پژوهشها عبارتاند از :شین ( ،)7198یون ( ،)7197دیترت
و تریونو ( ،)7191تایان و هوآنگ ( .)7198توانمندسازی ،کاربرد آوا در میسر ساختن
مشارکت فعال و تعهد به اعضای سازمان است .هنگامیکه کارمندان بر این باور قرار گیرند
که رفتارهای توانمند ساز مدیران برای آنان مفید واقعشده ،آنان یک نیاز برای جبران این
رفتار مطلوب احساس میکنند و درنتیجه به مشارکت با سازمان فراتر از یک وظیفه پای
مینهند .بنابراین انتظار میرود که یک ارتباط مثبت بین رفتارهای توانمند ساز مدیران و
آوای کارکنان وجود داشته باشد .رفتارهای توانمندساز مدیران ممکن است چنین محیطی را
ایجاد کند و سپس کارکنان را برای بیان کردن ایدهها ،پیشنهادها و نظرات خود تشویق کند.
تصمیمگیری مشارکتی ،یکی از ابعاد رفتارهای ادراکشده توانمند ساز مدیران؛ با
ضریب مسیر استاندارد  1/811و آماره تی بزرگتر از  ،9/17گواه بر تأثیر مثبت و معنیدار
بر آوای کارکنان داشت .این نتیجه در پژوهشهای خو هوانگ ( )7117و گائو و همکاران
( )7199مطابقت دارد .در حقیقت ،مدیرانی که تصمیمگیری مشارکتی را به کار میگیرند
از طریق ایجاد احساس تعلق در کارکنان و پرورش استعدادهای کارکنان و برجسته کردن
نظرات و پیشنهادهای کارکنان خود منجر به ارائه نظرات از جانب کارکنان میگردد.
همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که بعد اطالعرسانی در متغیر رفتارهای
ادراکشده توانمند ساز مدیران بر آوای کارکنان تأثیر معنیدار ندارد .این نتیجه با یافتههای
گائو و همکاران ( )7199همخوانی ندارد .ازآنجاکه جامعه موردبررسی سازمان فنی و
حرفهای استان گیالن بوده و این سازمان جزء سازمانهایی بوده که بیشتر عملیاتی است و
اکثر قریب بهاتفاق کارکنان نسبت به قوانین و مقررات و مقاصد و سیاستهای سازمان
آگاهی الزم را دارند و قوانین و سیاستها در کارکنان این سازمان نهادینه گشته است به نظر
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میرسد که اطالعرسانی نقشی بر افزایش آوای کارکنان ندارد .این نتایج اگرچه علیرغم
دیدگاه پژوهشگران است ،اما واقعیت این است که به دلیل روشن و واضح بودن سیاستهای
سازمان ،ت رس افراد و کارکنان از ابراز عقاید به دلیل کنترل بیشتر بر آنان از طریق چنین
مکانیزم هایی منجر به خودداری از ابراز عقاید آنان میگردد.
مربیگری آخرین متغیر بررسیشده در پژوهش است که با ضریب مسیر استاندارد 1/098
و آماره تی بزرگتر از  ،9/17تأثیر مثبت و معنیداری بر آوای کارکنان داشت .نتیجه
بهدستآمده بهنوعی با پژوهشهای پیشین نظیر پژوهشهای اگان ( )7198و گائو و همکاران
( )7199همسو است .مربیگری عالوه بر افزایش مهارتهای ارتباطی ،حل مسئله ،کار
گروهی و ارتقای توانمندیهای فردی به توسعه شایستگیهای اصلی شغل میانجامد .از
طریق مربیگری میتوان کارکنان را برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر پرورش داده و
بهبیاندیگر مربیگری هنر تسهیل کردن اجرای فعالیتها ،فرایند یادگیری و پیشرفت فرد است
و بهطور مداوم بر فرایندهای پیشرفت و رشد افراد تمرکز میکند و از این طریق فرصت
بیشتری را برای ارائه نظر و پیشنهادهای کارکنان فراهم کرد.
مؤلفهی مربیگری از متغیر رفتار ادراکشده توانمندساز مدیران با ضریب مسیر استاندارد
 ،1/098بیشترین تأثیر مثبت و معنیدار را در مقایسه با سایر ابعاد بر آوای کارکنان گذاشته
است .ازآنجاکه سازمان موردمطالعه فنی و حرفهای بوده است و این سازمان مربیگری را
اساس و پایه استراتژی خود قرار داده تا از این طریق به پرورش استعدادها و رفع موانع بیکاری
و اشتغالزایی و فعالیت گروهی بیانجامد به نظر میرسد این بعد از متغیر رفتارهای ادراکشده
توانمندساز مدیران بیشتر بر بروز آوا تأثیرگذار است.
الزم به ذکر است که مدل مفهومی این پژوهش بر اساس پژوهشهای گائو و همکاران
بود .گائو و همکاران ( )7199در مقالهای تحت عنوان اعتماد کارکنان به مدیران و آوای
کارکنان با نقش تعدیل گر رفتارهای توانمند ساز مدیران که دادهها از  899نفر از کارمندان
در صنعت ارتباطات در چین جمعآوری شده بود ،تأثیرگذاری سه رفتار توانمندساز مدیران
شامل مربیگری ،تصمیمگیری مشارکتی و اطالعرسانی را در رابطه بین اعتماد کارکنان به
مدیران و آوای کارکنان بررسی کردند و دریافتند که هر سه نوع رفتار توانمند ساز مدیران
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نقش تعدیلکننده در تأثیرگذاری اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان را دارند .در این
پژوهش بهطور ویژه تأثیر ابعاد رفتارهای توانمندساز مدیران را بر آوای کارکنان بررسی قرار
گرفت .همانطور که بیان گردید متغیر اطالعرسانی به جهت اینکه فینفسه در جامعه
موردنظر وجود دارد؛ نقش تأثیرگذار بر آوای کارکنان ندارد.
از آنجائی که ضریب مسیر استاندارد در فرضیهها ،در حد متوسط است بنابراین مقدار
 R2نیز که برآیند مجذور مقادیر ضرایب مسیر استاندارد است نیز در حد متوسط بیان گردیده
است؛ علت اینکه میزان همبستگی شدید نیست این است که آوای کارکنان ،متغیری است
که متغیرهای دیگری عالوه بر متغیر رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران همچون
اعتماد ،معنویت در کار ،ارزشهای اجتماعی و  ...ممکن است که بر آن تأثیرگذار باشند و
همچنین از طریق تأثیرگذاری متغیرهای میانجی امکان دارد که رفتارهای ادراکشده
توانمندساز مدیران بر آوای کارکنان تأثیرگذاری شدیدتری را داشته باشد باشند که به دلیل
محدوده زمانی شایسته بررسی برای پژوهشگران آتی است.

پیشنهادها
با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری رفتارهای ادراکشده توانمندساز مدیران بر
آوای کارکنان پیشنهاد میشود که مدیران با افزایش مسئولیت کارکنان و توانمند ساختن
آنان ،تعامل کارکنان با مدیران افزایش یابد و همچنین فراهم کردن استقالل از طریق رهایی
از محدودیتهای بوروکراتیک ،افزایش معناداری کار برای کارکنان ،افزایش اعتمادبهنفس
کارکنان در اثر عملکرد باالی آتان و ارائه پاداش به آنان؛ که با انجام این موارد ،مدیران از
پیشنهادهای جدید و راهحل که بهاحتمالزیاد به نفع بهبود روند و همچنین منجر به جلوگیری
از عوامل آسیبزا که بهطور بالقوه میتواند منجر به شکست سازمان گردد ،بهرهمند میشوند.
با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری تصمیمگیری مشارکتی بر آوای
کارکنان پیشنهاد میشود که مدیران بسترهایی مناسب جهت ایجاد روحیه جمعی در کارکنان
را فراهم کنند و با ایجاد جلسات مختلف با واحدهای مختلف سازمانی و همچنین ایجاد
اتاقهای فکر و استفاده از تکنیکهایی همچون گروه اسمی و یا طوفان مغزی ،بسترهایی
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مناسب جهت تشویق کردن آنان برای تصمیمگیری مشارکتی را فراهم میکند و بنابراین
منجر به ارائه فرصت به تمامی کارکنان جهت ابراز ایده را ایجاد میکند.
با توجه به یافتههای پژوهش مبنی بر تأثیرگذاری مربیگری بر آوای کارکنان پیشنهاد
میشود تا مدیران با تشکیل کارگاههای آموزشی و ایجاد جوی دوستانه و ارتقای فعالیتهای
گروهی و همچنین برگزاری آموزشهای ضمن خدمت برای کارکنان زمینهساز آوای
کارکنان گردند.
این پژوهش نیز از محدودیتهای خاصی برخوردار باود .از محدودیتهای این پژوهش
میتوان به امکااان تحریااف پاسااخ برخاای سؤاالت از سوی پاسخدهندگان و عادم دقات
در پاساخگویی باه پرسشهای پرسشنامه و همچنین با توجه به اینکه امکان بررسی تمام ابعاد
رفتارهای توانمندساز مدیران ارائه شده از سوی صاحبنظران وجود نداشت و با توجه به
ماهیت آماری و در نظر گرفتن محدودیتها از سه مؤلفه این متغیر استفاده شده است.
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