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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تفاوت بین کانون ارزیابی بعد محور و کانون ارزیابی وظیفه محور و آموزش در
توانمندسازی فردی و توانمندسازی تیمی در محیط کار انجام شد .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه
آزمایشی بوده و جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران رتبه  29به باال در یک شرکت صنعتی بودند.
شرکتکنندگان در پژوهش شامل  22نفر از مدیران یک شرکت صنعتی بودند که بهصورت نمونه هدفمند
و با توجه به جدول مورفی و میورز ( )2777انتخاب شدند .ابزارهای استفادهشده در پژوهش شامل تمرینهای
شبیهسازی (ایفای نقش ،بحث گروهی بدون رهبر ،مطالعه موردی و ارائه شفاهی) ،پرسشنامه توانمندسازی
فردی (اسپریتزر )2772 ،و پرسشنامه توانمندسازی تیمی (کیرکمن و روزن )2777 ،بود .دادهها توسط آزمون
کروسکال والیس مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین کانون ارزیابی بعد محور و
وظیفه محور و آموزش در توانمندسازی تیمی تفاوت وجود دارد .همچنین کانون ارزیابی در مشاغل با
عملکرد وابسته باال و پایین در توانمندسازی تیمی تفاوت وجود دارد (.)P>6/62
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مقدمه
امروزه به دلیل اینکه سازمانها بهصورت سازمانهای دانشی درآمدهاند ،درنتیجه نیروی
انسانی متخصص در آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است (میهامی و میهامی.)2622 ،2
بنابراین کلیه سازمانها باید بیشترین سرمایه ،وقت و برنامه را به توسعه و پرورش نیروی
انسانی اختصاص دهند (اوبیدت و عبداهلل .)2622 ،2یکی از راهبردهای اثرگذار بر توسعه و
بهسازی نیروی انسانی ،توانمندسازی 3منابع انسانی است (لی2620 ،2؛ دهقانی ،قارونی و
عربزاده .)2622 ،نیروی انسانی توانمند و با کیفیت ،مهمترین عامل بقا و حیات سازمانهاست
و میتواند سازمان توانمند را به وجود آورد (چیانگ و جانگ2662 ،2؛ عبدالهی و نوه
ابراهیم .)2322 ،مفهوم توانمندسازی اولین بار در دهه  26مطرح شد (سیج و کاسالواسکی،0
 )2666و در دهه  76به یکی از مفاهیم و موضوعات قابلتوجه و موردعالقه دانشمندان و
پژوهشگران تبدیل گشت (کانگر و کانانگو2722 ،9؛ اسپریتزر ،کیزیلوس و ناسون2779 ،2؛
اسپریتزر.)2772 ،
توانمندسازی یعنی اینکه افراد باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها
امکان انتخاب بر اساس خواستههای خود را بدهد (شادی طلب .)22 :2322 ،یعنی سازمان
باید احساس نیرومندی شخصی کارکنان را تقویت کند (گیسلر .)2662 ،7ییم هانگ

26

( )2662نیز توانمندسازی را فرایندی میداند که در آن سازمان یا مدیر سازمان ،برای
کارکنان توان و قدرت ایجاد میکند .توانمندسازی یک سازه بسیار مهم است ،زیرا میتواند
نتایج مثبت تأثیرگذاری داشته باشد که هم به سازمان و هم به افراد سازمان منفعت برساند

1. Meihami & Meihami
2. Obeidat & Abdallah
3. Empowerment
4. Lee
5. Chiang & Jang
6. Sagie & Koslowsky
7. Conger & Kanungo
8. Speritzer, Kizilos & Nason
9. Geisler
10. Yim Hong
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(لیدن و توکسبری .)2772 ،2پیترز و مزدارانی )2662( 2دو سطح توانمندسازی را معرفی
میکنند :توانمندسازی فردی 3و توانمندسازی تیمی (گروهی) .2توانمندسازی در سطح فردی
اشاره به این دارد که کارکنان با کسب مهارتهای جدید و پرورش قدرت تجزیهوتحلیل
مسائل ،بتوانند بدون نیاز به حضور مستقیم مدیر و یا سرپرست ،برای حل مشکالت سازمان
اقدام کرده و در مقابل عملکرد و تصمیمگیریهایشان مسئول باشند .توانمندسازی افراد
میتواند منجر به افزایش رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و عملکرد کاری گردد (لیدن ،واین
و اسپارو )2666 ،2و همچنین شرایطی مانند فرصت برای استقالل و خودمختاری در
تصمیمگیریها ،چالش و مسئولیتپذیری را برای کارکنان فراهم سازد (جوو و شیم،0
 .)2626توانمندسازی در سطح تیمی طبق رویکرد شناختی ،9اشاره به کار توماس و ولتهاوس

2

( )2776و اسپریتزر ( )2772دارد که توانمندسازی را بهعنوان یک ساختار چندبعدی در نظر
میگیرند که شامل الف) احساس مؤثر بودن( 7بهعنوانمثال درجهای که کارکنان باور دارند
که میتوانند بر نتایج سازمان تأثیر داشته باشند) ،ب) صالحیت( 26یعنی اعتقاد فرد به
توانمندیهایش در انجام موفقیتآمیز وظایف مربوط به کار) ،ج) احساس معنیداری

22

(یعنی درجهای که کارکنان به معنای نقش کار خود دست مییابند و یا ارزش افراد از اهداف
کاری) و د) احساس حق انتخاب

22

و خودمختاری

23

در تصمیمگیریهای کاری

(بهعنوانمثال مسئولیتپذیری برای فعالیتهایی که فرد در شغل انجام میدهد یا خودمختاری

1. Liden & Tewksbury
2. Peters & Mazdarani
3. Individual Empowerment
4. Team Empowerment
5. Wayne & Sparrow
6. Joo & Shim
7. Cognitive approach
8. Thomas & Velthouse
9. Impact
10. Competence
11. Meaningfulness
12. Self Determination
13. Autonomy
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در محل کار) است (پراتی و زانی .)2620 ،2کیرکمن و روزن )2777( 2بیان میکنند که
بهمنظور ایجاد توانمندسازی تیمی ،مدیران و رهبران تیم باید )2 :تیم را بهسوی حل مشکالت
خود تشویق کنند )2 .اجازه دهند اعضای تیم ،مسئولیت اهداف و رسیدن به آنها را به عهده
بگیرند )3 .دستیابی اعضای تیم به اطالعات و منابع را افزایش دهند و  )2هماهنگی و ارتباطات
بیشتر را میان اعضای تیم تشویق کنند .در ادامه به مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
پرداخته شده است:
توانمندسازی منجر به فراهم ساختن زمینه مشارکت افراد در تصمیمگیریهای سازمانی
و تقویت اعتمادبهنفس و تالش و مسئولیتپذیری در جهت اثربخش ساختن فعالیتهای
سازمان میشود (ویلکینسون .)2772 ،3متیو ،ماینارد ،راپ و گیلسون )2662( 2معتقد هستند
که توانمندسازی میتواند بر بهبود عملکرد و اثربخشی تیم کاری و سازمانی تأثیر بسزایی
داشته باشد .آنها در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی از طریق تأثیرگذاری
بر توانمندسازی در بعد فردی ،منجر به توانمندسازی در بعد تیمی و درنهایت اثربخشی
عملکرد تیم کاری میشود .بنابراین با توجه به اینکه در سازمانهای امروزی انجام کارهای
تیمی و مشاغل با عملکرد وابسته 2روند رو به رشدی داشته است ،توجه به اثربخشی و بهبود
عملکردهای کارکنان در مشاغل با عملکردهای وابسته حائز اهمیت است .شی و گازو

0

( )2729معتقدند که عملکرد وابسته در گروهها و تیمهای کاری از اهمیت ویژهای برخوردار
است و اشاره دارد به درجهای که انجام وظایف کاری نیاز به تعامالت میان اعضای گروه
دارد .مشاغل با عملکرد وابسته اشاره دارد به مشاغلی که در میان اعضای تیم کاری
وابستگی های متقابل و تعامالت اجتماعی برای رسیدن به اهداف مشترک وجود دارد
(کوزلوسکی و بل2663 ،9؛ متیو و همکاران .)2662 ،در تعریفی دیگر از وان در وگت ،وان
1. Prati & Zani
2. Kirkman & Rosen
3. Wilkinson
4. Mathieu, Maynard, Rapp & Gilson
5. Task interdependence
6. Shea & Guzzo
7. Kozlowski & Bell
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دی ورت و اوسترهوف ،)2663( 2عملکرد وابسته به نیاز یکی از اعضای تیم به اطالعات،
منابع و حمایتهای دیگر اعضای تیم بهمنظور انجام کار خود ،اشاره دارد .درواقع در مشاغل
با عملکرد وابسته باال ،اعضای تیم بیش از زمان معمول با یکدیگر در تعامل هستند و ازلحاظ
جسمی به یکدیگر نزدیکتر هستند و بهطور منظم یکدیگر را تحت تأثیر و حمایت و
پشتیبانی قرار میدهند .بنابراین میتوان بیان کرد که عملکرد وابسته میتواند بر میزان ارتباط
میان اعضای تیم و همچنین بر سطح برنامهریزی جمعی الزم برای تیم بهمنظور هماهنگ
کردن وظایف کاری ،تأثیر مثبت بگذارد (گاندالش ،زیوانوسکا و استونر .)2660 ،2همچنین
الزم است که اعضای تیم بهمنظور تکمیل کردن فرایند و وظایف کاری با یکدیگر کار کنند
(سومچ و همکاران2667 ،3؛ لی ،2لی و همکاران ،2یه و لین .)2622 ،0در مشاغل با عملکرد
وابسته باال ،نهتنها تعامالت میان اعضا افزایش مییابد بلکه زمینه انگیزه همکاری را نیز فراهم
میسازد (الم و چین2662 ،9؛ رامامورتی و همکاران .)2622 ،2در پژوهش حاضر ،با استفاده
7

از تحلیل عملکردی شغل و مقیاسی که نویسندگان مقاله با استفاده از الگویPMPQ

(پرسشنامه تحلیل سمت مدیریتی و حرفهای) ساختند ،به تحلیل مشاغل و تقسیمبندی آنها
ازنظر مشاغل با عملکرد وابسته باال و پایین در شرکت پرداختند .در روش  FJAمشاغل با
عملکرد وابسته باال و پایین طبق نظر متخصصین تقسیمبندی شدند و در  PMPQبر اساس
نقطه میانی طیف که از نمره میانه به باال را مشاغل با عملکرد وابسته باال و از نمره میانه به
پایین را مشاغل با عملکرد وابسته پایین تقسیمبندی کردند و این بیانگر این نکته است که
مشاغلی که زیر نمره میانه قرار میگیرند ،مشاغلی هستند که ارتباط و همبستگی کمتری با
1. Van Der Vegt, Van De Vliert & Oosterhof
2. Gundlach, Zivnuska, & Stoner
3. Somech, Desivilya & Lidogoster
4. Lee
5. Hsieh
6. Yeh & Lin
7. Lam & Chin
8. Ramamoorthy, Flood, Kulkarni & Gupta
)9. professional and managerial position questionnaire (PMPQ
پرسشنامه  PMPQاولین بار توسط ابوالقاسم نوری ( )2322در شرکت گاز بکار گرفته شد.

9
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توانمندسازی دارند .همچنین تمرینهای شبیهسازی نیز بر اساس اطالعاتی طراحی شدند که
در تحلیل عملکردی شغل از طریق مصاحبه با کارشناسان موضوع موردمطالعه ،سرپرستان و
خود افراد شاغل کسب شده بود .این اطالعات حاوی محتوای مشاغل و دامنه توانمندیهای
فردی و تیمی موردنیاز برای آن مشاغل بود .که درنهایت مشاغلی انتخاب شدند که
توانمندسازی فردی و تیمی در آنها نقش بسزایی داشت و بر این اساس تمرینهای
شبیهسازی نیز مشابه با محتوا ی همان مشاغل طراحی گردید که این بیانگر وفاداری

2

تمرینهای شبیهسازی است .در این مورد ،در قسمت ابزارها به تفسیر توضیح داده شده است.
شواهد پژوهشی و تجربی بسیاری نشان میدهد که عملکرد وابسته و تیمی با توانمندسازی
تیمی ارتباط مثبتی دارد (هارتر و همکاران2662 ،2؛ الشینگر و همکاران2662 ،3؛ سیرواستاوا
و همکاران2660 ،2؛ سیبرت و همکاران2622 ،2؛ جیانگ و همکاران )2620 ،0و
توانمندسازی تیمی میتواند منجر به فرایندهای تیمی مؤثر گردد (چن و کانفر2660 ،9؛ متیو
و همکاران .)2660 ،زیرا زمانی که توانمندسازی تیمی باالیی وجود دارد ،افراد در به اشتراک
گذاشتن اطالعات ،مسئولیتهای رهبری ،تخصیص منابع ،تصمیمگیریها و تنظیم فرایندهای
کاری خودمختار هستند (جیانگ و همکاران2620 ،؛ رنز2662 ،2؛ کیرکمن و روزن2777 ،؛
مانز و سیمز )2729 ،7و برای افراد بستری بهمنظور مشارکت در تصمیمگیریهای سازمانی
فراهم میشود (یاکل .)2667 ،26بنابراین با توجه به اینکه توانمندسازی یکی از مؤثرترین و
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و بهرهوری سازمانی است ،و با توجه به اینکه یکی از
موانع و محدودیتهای توانمندسازی نیروی انسانی ،فقدان نظام برنامهریزی و آموزشی
مناسب است (عباس زادگان و حس نزاده ،)2322 ،لذا توجه به آموزش نیروی انسانی
1. Fidelity
2. Harter, Schmidt & Hayes
3. Laschinger, Finegan, Shamian & Wilk
4. Srivastava, Bartol & Locke
5. Seibert, Wang & Courtright
6. Jiang, Flores, Leelawong & Manz
7. Chen & Kanfer
8. Renzl
9. Manz & Sims
10. Yukl
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میتواند زمینه افزایش سطح بهرهوری و درنهایت توانمندسازی کارکنان و تیمهای کاری
را فراهم نماید .در حقیقت ،یکی از مواردی که بستر الزم برای موفقیت برنامههای
توانمندسازی را فراهم میآورد ،آموزش 2است .درواقع ،آموزش نیروی انسانی باعث ایجاد
بینش و بصیرتی عمیقتر ،دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر کارکنان میگردد.
این نوع آموزش شامل فنون رهبری ،مهارتهای حل مشکل ،ارتباطات و آمادهسازی
کارکنان برای ایفای نقشهای تیمی است (محمدی .)202 :2322 ،سیبرت و همکاران
( )2622معتقدند که توانمندسازی تیمی به سیاستها و آموزشهای سازمانی مرتبط است.
آموزش افراد را قادر میسازد که بهنوعی دانش و شناخت کلی دست یابند تا بهعنوان
عضوی از یک تیم در تغییر سیستم ،فعاالنه ایفای نقش نمایند .بابایی ( )2322نیز بیان میکند
که بهمنظور توانمندسازی کارکنان میتوان برنامههای آموزشی برای آنها تدوین و
دورههای کوتاهمدت و بلندمدت که قابلیتهای فکری و تخصصی کارکنان را افزایش
میدهد ،اجرا کرد.
عالوه بر این ،یکی دیگر از روشهای توانمندساختن کارکنان روش کانون ارزیابی 2از
نوع پرورشی 3است .کانون ارزیابی ،یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهایی است که
بهمنظور ارزیابی تواناییهای افراد برای گزینش و یا ادامه فعالیت در یک پست سازمانی
بهشدت موردتوجه قرار گرفته است (کاسیو و آگوینیس .)2626 ،2کانون ارزیابی یک روش
محبوبی است که بهطور گسترده در زمینههای منابع انسانی کاربرد دارد (تورنتن.)2772 ،2
فراتحلیلهای انجامگرفته پیرامون نتایج کانونهای ارزیابی مانند اشمیت و همکاران

0

( ،)2722زیسبرگ ،)2622( 9هانتر و هانتر )2722( 2و گاگلر و همکاران )2729( 7نشان دادند
1. Training
)2. Assessment Center (AC
3. Development
4. Cascio & Aguinis
5. Thornton
6. Schmitt, Gooding, Noe, & Kirsch
7. Zysberg
8. Hunter & Hunter
9. Gaugler, Rosenthal, Thomton & Bentson

8
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که کانونهای ارزیابی ،دارای ضریب اعتبار باالیی هستند .بنابراین بر اساس نتایج پژوهشها
و وجود ضریب باالی اعتبار کانونهای ارزیابی ،میتوان نتیجهگیری کرد که این روش
کارایی دارد (استامولیس2667 ،2؛ جکسون و انگلرت2622 ،2؛ لیوینز و پترسون2622 ،3؛ دی
بی یر2622 ،2؛ کلیموسکی و بریکنر2729 ،2؛ اسکوالئرت و لیوینز.)2622 ،0
کانون ارزیابی عبارت است از مجموعهای از تمرینهای شبیهسازی رفتاری و انواع
دیگری از آزمونها که درمجموع با یکدیگر اجرا میشوند .این روش شامل تکنیکهای
ارزیابی چندگانه ،انواعی از تمرینهای شبیهسازی مرتبط با شغل و گاهی اوقات مصاحبهها
و آزمونهای روانشناختی است .در تعریفی دیگر از تورنتن و راپ ،)2660( 9کانون ارزیابی
مجموعهای از تمرینها و کارکنانی است که از طریق آن به ارزیابی تواناییهای بالقوه
کارکنان بهمنظور استخدام ،ارتقا و پرورش پرداخته میشود .درواقع کانونهای ارزیابی به
شرکتکنندگان کمک میکنند تا آمادهی چالشهایی شوند که در موقعیتهای شغلی با
آنها روبرو میشوند (هال .)2626 ،2روش کانون ارزیابی ،شامل چهار مؤلفه است که
عبارتاند از :مؤلفه اول ،شایستگی یا در اصطالح کانون ،ابعاد( 7چن ،)2660 ،26مؤلفه دوم،
تمرینهای شبیهسازی( 22تورنتن و مولر -هانسون ،)2662 ،22مؤلفه سوم ،شرکتکننده .و
سرانجام مؤلفه چهارم ،ارزیاب نام دارد (باالنتاین و پوا .)2322 ،در تمرینهای شبیهسازی،
ارزیاب پنج وظیفه را به عهده دارد .به این صورت که ارزیابها باید در ابتدا رفتار
شرکتکننده را مشاهده نموده و سپس به ثبت آن رفتار پردازند و پسازآن ،رفتار را

1. Stamoulis
2. Jackson & Englert
3. Patterson
4. De Beer
5. Klimoski & Brickner
6. Schollaert & Lievens
7. Rupp
8. Hale
9. Dimensions
10. Chen
11. Simulations exercises
12. Mueller-Hanson
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طبقهبندی نموده و در مرحله بعدی به امتیازدهی رفتار و درنهایت به تنظیم و ارائه بازخورد به
شرکتکنندگان بپردازند (تورنتن2320 ،؛ تورنتن و راپ.)2660 ،
فرایند کانون ارزیابی از دیگر روشهای ارزیابی سنتی متفاوت است .زیرا این روش
عالوه بر میزان دانش ،سطح مهارت و توانایی موردنیاز برای انجاموظیفه یا نقش محول شده
را نیز موردبررسی قرار میدهد .عالوه بر این ،تجربه نشان داده است شرکتکنندگانی که
در کانونهای ارزیابی شرکت میکنند ،معتقدند که نتایج این روش نسبت به روشهای
دیگر ،بسیار عادالنهتر و مرتبط با کار است .در نتیجه ،آنها تمایل کمتری برای به چالش
کشیدن نتایج کانون ارزیابی دارند ،حتی زمانی که دارای عملکرد ضعیفی بودند (راهنمای
بینالمللی نیروی کاری کانون ارزیابی .)2667 ،2درواقع ،کانونهای ارزیابی ،روشی
استاندارد هستند که با ارزیابی صفات و ابعاد ،به پیشبینی موفقیت فرد در آیندهی شغلی
میپردازند .این نوع از کانونهای ارزیابی ،کانون ارزیابی بعد محور 2نام دارد زیرا متکی بر
دانش ،3مهارت ،2توانایی 2و دیگر ویژگیهای شخصیتی ( )KSAOناشی از تحلیل شغل
است (هافمن و همکاران .)2622 ،0لوری )2779 ،2772( 9بیان میکند که کانونهای ارزیابی
بهجای سنجش صفات و سازهها به ارزیابی عملکردهای رفتاری در تمرینهای شبیهسازی
میپردازند  .وی بر این اساس به تمایز بین دو نوع کانون ارزیابی یعنی کانون ارزیابی بعد
محور و کانون ارزیابی وظیفه محور 2پرداخت .به این معنا که دیگر نیازی به شناسایی و
سنجش صفات و سازهها نیست ،بلکه مهم ارزیابی این موضوع است که فرد وظایف مهمی
که در شغل با آنها مواجه میشود را چگونه انجام میدهد .این نوع از کانون ارزیابی ،کانون
ارزیابی وظیفه محور نام دارند (لوری.)2779 ،

1. International Task Force on Assessment Center Guidelines
)2. Dimension- Based Assessment Center(DBAC
3. Knowledge
4. Skill
5. Ability
6. Hoffman, Melchers, Blair, Kleinmann, & Ladd
7. Lowry
)8. Task- Based Assessment Center(TBAC
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استفاده از روش کانون ارزیابی چندین مزیت برای سازمانهای استفادهکننده از آن دارد.
برای مثال شرکتکنندگان صحتوسقم تصمیمگیریهای مربوط به ارتقاء را قبول داشته و
نسبت به نیازهای شغل ،فهم بهتری پیدا میکنند .همچنین آموزش مدیران ،منجر به ارتقاء
مهارتهای آنها در زمینهی وظایف مدیریتی مثل ارزیابی عملکرد ،تصمیمگیری در مورد
بازخورد به کارکنان و مدیریت آنها میگردد .استفاده درست و صحیح از کانون ارزیابی
منجر به ارائه دید کامل از افراد شده و میتوان از این روش در جهت پیشبینی اثربخشی
مدیران و کارکنان در سازمانها نیز بهره برد (تورنتن و گیبونز2667 ،2؛ شلبوش و روود،2
2662؛ تیلور .)2667 ،3محققان و سازمانها به دلیل قابلیت سازگاری روش کانون ارزیابی،
به بررسی انواع این روش و برنامههای کاربردی آن پرداختند .روش کانون ارزیابی را میتوان
برای استخدام ،انتخاب ،بهکارگماری ،برنامهریزی نیروی انسانی ،تبلیغات ،توسعهسازمانی،
ارزیابی عملکرد و حتی اخراج از سازمان استفاده کرد (تورنتن و راپ .)2660 ،بیش از نیمقرن
است که کانونهای ارزیابی برای اهداف پرورشی و گزینشی مورداستفاده قرار میگیرند.
این روش در ابتدا فقط برای اهداف گزینشی و ارتقایی مورداستفاده قرار میگرفت
(اسوانسون .)2622 ،2ولی در فراتحلیلی که اسپایچالسکی و همکاران )2779( 2انجام دادند،
دریافتند که اجرای کانون ارزیابی در سازمانها به سه دلیل شایع یعنی تشخیص ،گزینش و
ارتقا و پرورش مورداستفاده قرار میگیرد ،که در پژوهش حاضر ،کانون ارزیابی از نوع
پرورشی طراحی و اجرا شده است.
هدف این نوع از کانون ارزیابی ،تعیین نقاط قوت و زمینههای پرورشی و توسعهای در
میان کارکنان سازمان است .در این نوع از کانونهای ارزیابی ،تمرکز بر آموزش و بهبود
مهارتهای موردنیاز مشاغل کارکنان سازمان است (تورنتن و راپ .)2660 ،درواقع این
کانون ارزیابی با هدف دو نوع خدمت به سازمان اجرا میشود :یکی شناسایی نقاط ضعف
1. Gibbons
2. Schlebush & Roodt
3. Taylor
4. Swanson
5. Spychalski, Quinones, Gaugler & Pohley
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شرکتکنندگان در کانون ارزیابی و تقویت و بهبود آنها ،و دوم در برنامهریزیهای
آموزشی سازمان برای کارکنان جهت بهبود مهارتهای موردنیاز شغلشان (کاتکه و شولتز،2
2779؛ تورنتن وراپ .)2660 ،همچنین بازخورد عملکرد در کانون ارزیابی پرورشی ،در
طول هر جلسه به افراد ارائه میشود و شرکتکنندگان میتوانند فرصت قرار گرفتن در
تمرینهای پرورشی بهمنظور یادگیری رفتارهای جدید را نیز داشته باشند (شلبوش و روود،
 .)2667کریک ،چانس و ویلیامز )2777( 2معتقدند که کانونهای ارزیابی پرورشی ،انگیزهی
شرکتکنندگان را نسبت به توسعه و پرورش مهارتهای خود افزایش میدهد .فلچر و
کرسالک )2772( 3بیان میکنند که این نوع از کانونهای ارزیابی ،خودآگاهی
شرکتکنندگان از تواناییها را افزایش داده و آنها را بهمنظور تغییر رفتارهایشان ،با انگیزه
میسازد (آتواتر و یامارینو .)2772 ،2تورنتن وبیهام )2722( 2معتقدند که کانونهای ارزیابی
برای اهداف توسعهای یا پرورشی ،یک سیستم تشخیصی جامعی را فراهم میکند که بهوسیله
آن میتوان به نقاط ضعف و قوت مهارت مدیران دست یافت و همچنین تمرینهای کانون
ارزیابی فرصتی برای یادگیری و کسب تجربه با رفتارهای جدید مدیریتی است.
بنابراین یکی دیگر از راههای پرورش توانمندسازی افراد در سازمانها ،کانونهای
ارزیابی از نوع پرورشی است که از طریق آن کارکنان و مدیران سازمانها میتوانند با حضور
در تمرینهای شبیهسازی و دریافت بازخورد از ارزیابان در پایان جلسه ،به شناسایی نقاط
ضعف و قوت خود پرداخته و در برنامهریزیهای سازمان جهت بهبود توانمندیها چه در
سطح فردی و چه در سطح تیمی ،شرکت کنند .بر این اساس ،با توجه به اهمیت توانمندسازی
فردی و تیمی در سازمانهای امروزه و ارج نهادن به توانمند ساختن کارکنان و مدیران در
سازمان ها و در مشاغل با عملکردهای وابسته و تیمی چه از طریق آموزش و چه از طریق
طراحی اصولی کانونهای ارزیابی پرورشی ،میتوان بیان کرد که هدف مطالعه حاضر
1. Kottke & Shultz
2. Carrick, Chance & Williams
3. Kerslake
4. Atwater & Yammarino
5. Byham
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بررسی وجود تفاوت بین کانون ارزیابی ( )ACو آموزش در توانمندسازی فردی و تیمی
مدیران است .بنابراین فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
فرضیه اول پژوهش :بین کانون ارزیابی ( )ACبعد محور و وظیفه محور و آموزش در
توانمندسازی فردی و تیمی تفاوت وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش :کانون ارزیابی ( )ACدر مشاغل با عملکرد وابسته باال و پایین در
توانمندسازی فردی و تیمی تفاوت وجود دارد.

روش
طرح پژوهش یک طرح عاملی  2×2با دو عامل بین آزمودنی است که دارای دو سطح متغیر
اولی متغیر آزمایشی (کانون ارزیابی بعد محور و کانون ارزیابی وظیفه محور) و دومی متغیر
تخصیصی (مشاغل با عملکرد وابسته باال و مشاغل با عملکرد وابسته پایین) است .پژوهش
حاضر یک طرح شبه آزمایشی است که از سه سطح ( RCTتصادفی ،2کنترل 2و کوشش)3
فقط متغیر  Rبهصورت تصادفی انتصاب یافتهاند اما بهصورت تصادفی انتخاب نشدهاند (گال،
بورگ و گال .)2372 ،دادهها توسط نرمافزار  SPSSمورد تحلیل قرار گرفت .جامعه پژوهش
شامل کلیه مدیران پایه  29به باال در یک شرکت صنعتی بود ( 22نفر) .نمونه پژوهش شامل
 22نفر از مدیران پایه  29به باال در شرکت بود که بهصورت هدفمند با توجه به جدول مورفی
و میورز )2777( 2برای توان آماری  )α=6/62(6/2انتخاب شدند که همگی آنها مرد
میباشند .با توجه به اینکه در پیشینه پژوهشهای  ACدر ایران که همگی در دانشگاه اصفهان
انجام شده است و میانگین اندازه اثر در پژوهشهای انجام شده در زبان فارسی
(=2/32

∑di Ni
∑Ni

= )dبود با استفاده از جدول مورفی و میورز ( )2777مقدار  V2=22به دست

میآید و  )V1=df=n-2( V1 =2است ،مقدار  N=V1+V2+2=22است (مورفی.)2662 ،
ابزارهای پژوهش عبارتاند از:
1. Randomized
2. Controlled
3. Trial
4. Murphy & Myors
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تمرینهای شبیهسازی :این تمرینها بر اساس نیاز و ویژگیهای سازمانی و پاسخ ارزیابان،
کارشناسان موضوع موردمطالعه و مدیران به پرسشنامهای بر مبنای مناسب بودن هر تمرین
برای هر بعد فرعی و هر وظیفه ،طراحی میشوند .که در پژوهش حاضر از چهار نوع تمرین
شبیهسازی ایفای نقش( 2در این تمرین شرکتکننده با فرد دیگری که نقش یک زیردست،
همکار یا مشتری را ایفا میکند ،تکبهتک به گفتگو میپردازد) ،بحث گروهی بدون رهبر

2

(در این تمرین شبیهسازی ،مشکل بهصورت مکتوب و در حدود یک یا دو صفحه تدوین و
در اختیار شرکتکنندگان قرار میگیرد .سپس از شرکتکنندگان خواسته میشود که در
مدتزمان معینی با افراد دیگر گروه بهمنظور حل مشکل به بحث و تبادلنظر بپردازند)،
مطالعه موردی( 3در این تمرین محتوای اطالعاتی در اختیار شرکتکننده قرار میگیرد تا
وی از طریق آن مشکلسازمانی شرح داده شده را مطالعه کند و سپس از وی خواسته میشود
مجموعهای از راهحلها را برای مدیریت صحیحتر در این شرایط ارائه دهد) و ارائه شفاهی

2

(در این تمرین شرکتکننده بهصورت فیالبداهه یا با برنامهریزی قبلی ،در مقابل فردی به
ارائه میپردازد) استفاده شد .با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،دو کانون بعد محور و وظیفه
محور طراحی شده است ،و بهمنظور کارآمد بودن نتایج کانون ارزیابی ،توجه به برخی از
ویژگیهای آن حائز اهمیت است .یکی از مهمترین موارد مرتبط با صحت نتایج کانون
ارزیابی ،ویژگیهای روانسنجی آن یعنی استانداردسازی ،پایایی 2و اعتبار (روایی) 0است
(پوتکا و سکت2626 ،9؛ خشوعی.)2373 ،
استانداردسنجی کانون ارزیابی اشاره به وجود دستورالعملهای واضح برای
شرکتکننده ،ارزیاب ،ایفاگر نقش و شخص منبع دارد (تورنتن و مولر -هنسون .)2662 ،بر
اساس فرم بازخورد افراد در گزینش و آموزش ارزیاب ،ایفاگر نقش و شخص منبع از مؤثر
1. Role Play
)2. Leaderless Group Discussion(LGD
3. Case study
4. Oral presentations
5. Reliability
6. Validity
7. Putka & Sackett
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بودن آموزشها و عدم مبهم بودن روند کار ،اطمینان حاصل میکنند .همچنین در مرحله
اجرای آزمایشی و اجرای کانون ارزیابی از شرکتکنندگان ،ارزیاب ،ایفاگر نقش و شخص
منبع بازخورد دریافت میشود تا از اثربخش بودن اجرا و تمرینها اطمینان حاصل شود.
بنابراین در پژوهش حاضر بر اساس آنچه بیان شد ،بحث استانداردسازی کانون ارزیابی
رعایت شده است.
پایایی در تمرین شبیهسازی کانون ارزیابی از طریق توافق بین ارزیابان مختلف به دست
میآید (تورنتن و راپ .) 2660 ،تحقیقات مختلف بیانگر وجود پایایی مطلوب بین ارزیابان
است (جانسن و همکاران2622 ،2؛ کراس و گبرت2663 ،2؛ دایان و همکاران2662 ،3؛ تزینر
و دوالن2722 ،2؛ النس و همکاران .)2669 ،2در پژوهش حاضر نیز پایایی تمرینهای
شبیهسازی از طریق توافق بین ارزیابان مختلف از طریق تاو کندال موردبررسی قرار گرفت.
بهاینترتیب که در هر یک از تمرینها ،ارزیابیشوندهها عالوه بر نمره مقیاسها بهصورت
رتبهای مقایسه شده و توافق رتبههای ارزیابیکنندگان برابر  6/72بود که نشاندهنده پایایی
مطلوب است.
مفهوم روایی در کانون ارزیابی ،به این معناست که نمرات آزمون ،ارتباطی بین عملکرد
آزمون و عملکرد شغل نشان میدهد .زمانی یک ارزیابی معتبر است که بتوان در مورد افراد
بر اساس نمرات عملکردشان ،پیشبینی و یا نتیجهگیری خاصی را انجام داد (لیوینز.)2667 ،
در ادامه به بررسی هر یک از اعتبارها در پژوهش بهصورت مجزا ،اشاره میشود .روایی
صوری یا وفاداری اشاره دارد به شباهت ظاهری تمرینهای شبیهسازی با موقعیت موجود در
شغل و سازمان مورد هدف (خشوعی .)2373 ،پژوهشگران مختلف معتقدند که کانون
ارزیابی دارای اعتبار صوری باالیی است (کاسیوو آگوینیس .)2662 ،در پژوهش حاضر،
روایی صوری با توجه به اینکه تحلیل عملکرد شغل ( )FJAمبنای ساخت تمرینهای
1. Jansen, Lievens & Kleinmann
2. Krause & Gebert
3. Dayan, Fox & Kasten
4. Tziner & Dolan
5. Lance, Foster, Nemeth, Gentry & Drollinger
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شبیهسازی کانون ارزیابی وظیفهای بوده است ،در سطح باالیی است .تمرینهای شبیهسازی
به دلیل اینکه بر اساس تحلیل وظیفه انجام میگیرند ،معموالً دارای شباهت ظاهری زیادی
هستند .در ارتباط با کانونهای ارزیابی بعد محور ،تحقیقات ،روایی صوری این روش را
معموالً پایینتر از کانونهای ارزیابی وظیفهمحور میدانند (به علت شباهت ظاهری تمرینها
و ابعاد موردنظر در کانون ارزیابی با شغل مورد هدف)(تورنتن و مولر-هانسون.)2662 ،
روایی محتوای 2تمرینهای شبیهسازی اشاره دارد به مرتبط بودن محتوای تمرینها ،ابعاد
و وظایف موجود در آن با شغل مورد هدف (تورنتن و همکاران .)2667 ،2نتایج تحقیقات
بیانگر وجود روایی محتوایی در کانونهای ارزیابی است (اسکوالئرت و لیوینز.)2622 ،
روایی محتوا در پژوهش حاضر به این صورت موردبررسی قرار گرفت که تمام دامنه
توانمندسازیهای فردی و تیمی در مصاحبه با سرپرستان همان مشاغل و افراد شاغل در آن
شغل را به دست آورده و سپس بر اساس اطالعاتی که کسب شد ،تمرینهایی که کامالً
مرتبط بود برای توانمندسازی فردی و تیمی ساخته شد .در بعضی از مشاغل توانمندسازی
فردی و تیمی بیشتر و در برخی کمتر بود .اما درهرحال ،مشاغل هدفی انتخاب شدند که
توانمندیهای فردی و تیمی در آنها اهمیت بیشتری داشت .و در مجموعه همه مشاغل
سازمان ،فرم  PMPQمربوط به توانمندیها اجرا شد که یکی از شاخصها پیچیدگی و
دومی اهمیت یا بخشی از شغل بود که افراد نمونه در باالترین رتبههای سازمانی ازنظر تأثیر
توانمندسازی فردی و تیمی در شغل انتخاب شدند .بااینحال طیفی را تشکیل میدادند که
از میانه آن طیف میتوان افراد با توانمندیهای باالتر در مقایسه با پایینتر از میانه طیف در
نظر گرفت .تمرینهای شبیهسازی را نمیتوان کامالً مرتبط با فقط یک شغل ساخت زیرا
قضاوت در مورد توانمندیهای افراد هنگامی بهتر صورت میگیرد که قضاوت از بیرون
سیستم و نه در درون سیستم باشد .بااینحال کلیه تمرینهای شبیهسازی با وفاداری نسبتاً
باالیی به مشاغل مدیریت در شرکت ساخته شد ،هرچند این وفاداری کامل نبود.

1. Content validity
2. Wilson, Johnson & Rogers
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پرسشنامه توانمندسازی تیمی :پرسشنامه توانمندسازی تیمی کیرکمن و روزن ( )2777شامل
چهار بعد شایستگی ،معنیداری تیمی ،خودمختاری تیم و مؤثر بودن تیم و شامل  20سؤال
است که در پژوهش حاضر از فرم کوتاه شده آن استفاده شده است که شامل  22گویه است
و پرسشها با مقیاس  9درجهای لیکرتی از =2بسیار مخالف تا =9بسیار موافق ،تنظیم شده
است .در پژوهش حاضر ضریب پایایی آن  6/23و ضریب اعتبار آن  6/00به دست آمد .در
این پژوهش ،نمره کلی توانمندسازی تیمی محاسبه شده است زیرا به دلیل تعداد اندک
ارزیابیشوندگان در زیر مقیاسها ،امکان مقایسه وجود نداشت .پایایی و اعتبار بر روی یک
نمونه  32نفری از کارکنانی به دست آمده است که عالوه بر  22مدیر شرکتکننده در
پژوهش 22 ،نفر از مدیران همتراز نیز به آن پاسخ دادهاند .پایایی بازآزمایی بر روی همان
نمونه در طول دو هفته برابر  6/20بود .بنابراین نتایج بیانگر ضریب پایایی مطلوب پرسشنامه
در پژوهش است.
پرسشنامه توانمندسازی فردی :پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر ( )2772شامل چهار بعد
شایستگی ،خودمختاری ،مؤثر بودن و معنیدار بودن و شامل  22گویه است .و پرسشها با
مقیاس  2درجهای لیکرتی از (2بسیار مخالف تا بسیار موافق) تنظیم شده است .که در پژوهش
حاضر پایایی بازآزمایی آن  ،6/23پایایی آلفای کرونباخ  6/22و ضریب اعتبار  6/07بوده
است.
مشاغل با عملکرد وابسته :تحلیل مشاغل با  FJAو مقیاس ساختهشده توسط پژوهشگران از
روی مدل  PMPQانجام شد (پرسشنامه  PMPQشامل  22گویه است که برای هر یک از
توانمندسازی فردی و تیمی بر اساس پیشینه 22 ،جفت سؤال درآورده شد ،که نیمی پیچیدگی
و نیمی بخشی از شغل است) .چون  FJAنوع کیفی تحلیل شغل و  PMPQاست ،برای تعیین
عملکرد وابسته باال و پایین در  FJAازنظر متخصصین و برای  PMPQاز نقطه میانه ،مشاغل
به دو دسته عملکرد وابسته باال و پایین تقسیم شده و عملکرد افراد مقایسه شد.
در پژوهش حاضر ،قبل از اجرای مرکز ارزیابی و قرار گرفتن شرکتکنندگان در
تمرینهای شبیهسازی ،ارزیابان که گروهی از روانشناسان صنعتی و سازمانی بودند ( 22نفر)
در طی یک دوره دو ماهه مورد آموزش قرار گرفتند .در این دوره آنها با روشهای تحلیل
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شغل عملکردی ،2مصاحبه موقعیتی ،و مطالعه سوگیریها و خطاها در روانشناسی اجتماعی و
بحث گروهی آموزش دیدند .پسازآن ،کانون ارزیابی و تمرینات به آنها آموزش داده شد
و سپس مراحل اجرای مرکز ارزیابی بهصورت عملی و نظری آموزش داده شد و کاربردهایی
از قبیل کانون ارتقایی ،تشخیصی و پرورشی و وجوه افتراق آنها تشریح شد و خود ارزیابان
در برخی از تمرینها شرکت و ارزیابی شدند .در پایان برای نزدیکتر کردن دیدگاه آنان
روشهای چارچوب مرجع 2به آنها آموزش داده شد تا بتوانند بهدرستی بعد (توانمندسازی
فردی و تیمی) موردنظر را شناسایی کنند .اگرچه در روش کانون ارزیابی بعد محور ،به
تحلیل وظایف نیز پرداخته میشود ولی این تحلیل در روش کانون ارزیابی وظیفه محور نقش
اساسیتری دارد .بهمنظور تحلیل وظایف در ابتدا از طریق بررسی شرح شغل و مصاحبه با
کارشناسان موضوع موردمطالعه ،فهرستی از وظایف و موقعیتها در شغل موردنظر تهیه می-
شود و سپس این لیست در اختیار افرادی که در سمت موردنظر قرار دارند و سرپرستان
گذاشته میشود تا سه مورد زیر در رابطه با ه ر وظیفه مشخص شود :الف) سهم وظیفه در
انجام موفقیتآمیز یک عملکرد چقدر است؟ ب) میزان زمان صرف شده بر روی این وظیفه
در مقایسه با دیگر وظایف لیست شده ،چه میزان است؟ ج) اهمیت داشتن توانایی الزم در
انجام درست وظیفه ذکر شده برای ورود به شغل به چه میزان است؟ درنهایت بر اساس نتایج
به دست آمده ،وظایف محوری مشخص میشود .در مرحله آخر از طریق مصاحبه با
کارشناس موضوع موردمطالعه ،فهرستی از فعالیتهایی که برای تکمیل موفقیتآمیز وظیفه
بهصورت معمول انجام میشود ،تهیه خواهد شد (لوری .)2779 ،در کانون ارزیابی پژوهش
حاضر ،قبل و بعد از اجرای مرکز ارزیابی و ارائه بازخورد به شرکتکنندگان ،پرسشنامهها
اجرا شده و دو نوع نمره به دست آمده است که نمرات ارزیابان در این تحقیق گزارش نشده
است ،بلکه بر اساس نمراتی که شرکتکنندگان در پرسشنامههای توانمندسازی که قبل از
اجرای کانون ارزیابی و بعد از اجرای کانون ارزیابی به خود دادهاند (خودارزیابیهایی
بهصورت پیشآزمون و پسآزمون) ،مقایسه صورت گرفته است.
)1. Functional Job Analysis (FJA
2. Frame of reference
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یافتهها
طرح پیشآزمون و پسآزمون را میتوان از سه طریق  :2تحلیل کوواریانس :2 ،الگوهای
مختلط با اندازههای تکرار شده ( 2)MMRMو  :3دادههای افتراقی 2تحلیل کرد .به دلیل
اینکه تحلیل رگرسیون ترکیب سنگینی از پیشفرضهای رگرسیون و واریانس را داراست،
معموالً انجام آن با دشواری روبرو میشود .در پژوهش حاضر به دلیل اینکه همگنی شیب
رگرسیون در گروهها برقرار نبود ،امکان انجام آن وجود نداشت .در مورد  MMRMهم به
دلیل آنکه نرمال بودن دادهها به دلیلی که خواهد آمد با تردید روبرو بود ،امکان استفاده از
آن نیز میسر نبود .به همین دلیل از تحلیل دادههای افتراقی استفاده شد که شکل خاصی از
نمرات تغییر 3است که در عمل در نمونههای کوچک استفاده میگردد و از تفاضل بین
نمرات پیشآزمون و پسآزمون به دست میآید (داس ،دار و پرادان2622 ،2؛ ارتفایی و
همکاران2622 ،2؛ ساوالی2626 ،0؛ باتن و همکاران2623 ،9؛ دی وینتر.)2623 ،2
میانگین سنی نمونه پژوهش 37/22 ،سال با انحراف معیار  2/23و میانگین سنوات
استخدام آنها  22/73با انحراف معیار  9/02است.
در جدول  ،2نمرات افتراقی بین پیشآزمون و پسآزمون 7گزارش شده است.

1. Mix Model Repeat Measure
2. Gain Score
3. Change Score
4. Das, Dhar & Pradhan
5. Ertefaie, Small & Rosenbaum
6. Savalei
7. Button, Ioannidis, Mokrysz, Nosek, Flint, Robinson & Munafò
8. De Winter
9. Gain score
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جدول  .1نمرات افتراقی پیشآزمون و پسآزمون ()SG
متغیر
 ACبعد محور
 ACوظیفهمحور
آموزش

توانمندسازی فردی

توانمندسازی تیمی

عملکرد وابسته باال

9و2و2و0

9و9و2و0

عملکرد وابسته پایین

2و2و3و2

2و2و3و2

عملکرد وابسته باال

2و2و3و0

2و9و2و0

عملکرد وابسته پایین

2و2و2و2

2و2و3و2

عملکرد وابسته باال

2و2و2و0

3و2و2و2

عملکرد وابسته پایین

2و3و2و3

2و3و2و3

در جدول  ،2یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش آورده شده است.
جدول  .2نتایج یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

توانمندسازی

توانمندسازی

فردی

تیمی
انحراف

انحراف

تعداد

میانگین

عملکرد وابسته باال

2

2/92

6/72

عملکرد وابسته پایین

2

3/92

6/26

2

عملکرد وابسته باال

2

2/26

2/27

2

2/92

عملکرد وابسته پایین

2

2/92

6/26

2

2/22

6/72

عملکرد وابسته باال

2

2

6/22

2

2

6/22

عملکرد وابسته پایین

2

3 /2

6/29

2

3

6/22

توانمندسازی

عملکرد وابسته باال

2

2/22

2/22

فردی

عملکرد وابسته پایین

2

2/22

6/96

-

-

-

توانمندسازی

عملکرد وابسته باال

تیمی

عملکرد وابسته پایین

-

-

-

2

2/29

2/22

2

2/22

6/22

 ACبعد محور
 ACوظیفهمحور
آموزش

استاندارد

تعداد

میانگین

2

0

2/22

2/22

6/72
6/72

استاندارد

در جدول  ،2میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
همانطور که دیده میشود بیشترین میزان میانگین مربوط به  ACبعد محور در مشاغل با
عملکرد وابسته باال در توانمندسازی تیمی و کمترین میزان میانگین مربوط به آموزش در
مشاغل با عملکرد وابسته پایین در توانمندسازی تیمی است.
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پیش از آزمون فرضیههای پژوهش ،به بررسی رعایت پیشفرضهای نرمال بودن توزیع
نمرات ،تساوی کوواریانس و همسانی واریانسها پرداخته شده است .نرمال بودن توزیع
نمرات با استفاده از آزمون شپیرو -ویلک 2بررسیشده و نتایج آن در جدول  3ارائه شده
است.
جدول  .3نتایج آزمون شپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
متغیر
 ACبعد محور
 ACوظیفه محور
آموزش

آماره

درجه آزادی

معناداری

توانمندسازی فردی

6/73

2

6/27

توانمندسازی تیمی

6/73

2

6/22

توانمندسازی فردی

6/76

2

6/32

توانمندسازی تیمی

6/73

2

6/23

توانمندسازی فردی

6/72

2

6/26

توانمندسازی تیمی

6/73

2

6/22

بر اساس یافتههای جدول  ،3پیشفرض نرمال بودن توزیع نمرات در متغیرهای  ACبعد
محور AC ،وظیفه محور و آموزش رعایت شده است .هرچند هنجار بودن دادهها با آزمون
شاپیرو -ویلک تأیید میگردد اما به دلیل آنکه این آزمون بهشدت به حجم نمونه حساس
است ،2بنابراین خطای نوع دوم در آن افزایش مییابد درنتیجه نمیتوان فرض هنجار بودن
دادهها را پذیرفت و باید در نمونههای کوچک از آزمونهای ناپارامتریک استفاده شود که
در این پژوهش باید از آزمون کروسکال -والیس 3استفاده کرد.
در جدول  ،2نتایج آزمون کروسکال والیس برای آزمون فرضیه اول آورده شده است.
جدول  .4نتایج آزمون کروسکال والیس بررسی فرضیه اول
متغیر وابسته
توانمندسازی فردی

گروهها

تعداد

رتبه میانگین

 ACبعد محور

2

23/32

 ACوظیفه محور

2

23/22

آموزش

2

26/07

مجذور خی درجه آزادی معناداری
6/229

2

6/022

1. Shapiro-Wilk
 .2فرض صفر در آزمون شپیرو-ویلک برابر بودن توزیع دادهها با توزیع هنجار است.

3. Kruskal–Wallis
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گروهها

تعداد

رتبه میانگین

 ACبعد محور

2

22/27

 ACوظیفه محور

2

22/23

آموزش

2

9/27

مجذور خی درجه آزادی معناداری
2

9/232

6/622

بر طبق یافتههای جدول  ،2نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال والیس برای متغیر
توانمندسازی فردی نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون باالتر از  6/62است و در
نتیجه گروههای  ACبعد محور ،وظیفه محور و آموزش ازنظر توانمندسازی فردی با یکدیگر
تفاوت معناداری ندارند ( .)P<6/62همچنین ،نتایج این آزمون برای متغیر توانمندسازی تیمی
نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  6/62است و در نتیجه گروههای AC

بعد محور ،وظیفه محور و آموزش ازنظر توانمندسازی تیمی با یکدیگر تفاوت معناداری
دارند ( .)P>6/62در نتیجه این یافتهها فرضیه  2برای متغیر وابسته توانمندسازی تیمی تأیید
میشود.
در جدول  ،2یافتههای مربوط به نتایج آزمون کروسکال والیس برای آزمون فرضیه دوم
آورده شده است.
جدول  .5نتایج آزمون کروسکال والیس بررسی فرضیه دوم
متغیر وابسته
توانمندسازی فردی
توانمندسازی تیمی

رتبه میانگین مجذور خی درجه آزادی

گروهها

تعداد

عملکرد وابسته باال

22

20

عملکرد وابسته پایین

22

7

عملکرد وابسته باال

22

22/22

عملکرد وابسته پایین

22

7/23

معناداری

0/322

2

6/622

2/922

2

6/620

بر طبق یافتههای جدول  ،2نتایج آزمون ناپارامتری کروسکال والیس برای متغیر
توانمندسازی فردی نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  6/62است و در
نتیجه گروههای مشاغل عملکرد وابسته باال و وابسته پایین ازنظر توانمندسازی فردی با
یکدیگر تفاوت معناداری دارند ( .)P>6/62همچنین ،نتایج این آزمون برای متغیر
توانمندسازی تیمی نشان میدهد که سطح معناداری این آزمون کمتر از  6/62است و در
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نتیجه گروههای مشاغل عملکرد وابسته باال و وابسته پایین ازنظر توانمندسازی تیمی با
یکدیگر تفاوت معناداری دارند ( .)P>6/62در نتیجه این یافتهها فرضیه  2بهطور کامل تأیید
میشود.
با توجه به معناداری تفاوت سه گروه  ACبعد محور AC ،وظیفه محور و آموزش ازنظر
توانمندسازی تیمی ،برای بررسی ریشه دقیق تفاوتها ،از آزمون مقایسه زوجی یومان ویتنی
استفاده شد .در جدول  ،0نتایج مقایسه زوجی بین  ACبعد محور و وظیفه محور و آموزش
در توانمندسازی تیمی ارائه شده است.
جدول  .6نتایج مقایسه زوجی بین  ACبعد محور و وظیفه محور و آموزش در توانمندسازی تیمی
متغیر وابسته

گروهها

تعداد رتبه میانگین جمع رتبهها

توانمندسازی

 ACبعد محور

2

2/03

07

تیمی

 ACوظیفه محور

2

2/32

09

توانمندسازی

 ACبعد محور

2

22/60

22/26

تیمی

آموزش

2

2/72

29/26

توانمندسازی

 ACوظیفه محور

2

22/22

76

تیمی

آموزش

2

2/92

20

یومان ویتنی

Z

معناداری

32

-6/267

6/723

22/26

-2/222

6/629

26

-2/322

6/629

نتایج آزمون یومان ویتنی در جدول  0برای مقایسه زوجی گروههای  ACبعد محور و
 ACوظیفه محور در متغیر توانمندسازی تیمی نشان میدهد که معناداری آزمون بیشتر از
 6/62است ،در نتیجه گروههای  ACبعد محور و وظیفه محور ازنظر توانمندسازی تیمی با
یکدیگر تفاوت معناداری ندارند ( .)P<6/62همچنین ،در ردیف دوم جدول ،نتایج آزمون
یومان ویتنی برای مقایسه زوجی گروههای  ACبعد محور و آموزش در متغیر توانمندسازی
تیمی نشان میدهد که معناداری آزمون کمتر از  6/62است ،در نتیجه گروههای  ACبعد
محور و آموزش ازنظر توانمندسازی تیمی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند (.)P>6/62
بعالوه ،در ردیف سوم جدول ،نتایج آزمون یومان ویتنی برای مقایسه زوجی گروههای AC

وظیفه محور و آموزش در متغیر توانمندسازی تیمی نشان میدهد که معناداری آزمون کمتر
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از  6/62است ،در نتیجه گروههای  ACوظیفه محور و آموزش ازنظر توانمندسازی تیمی با
یکدیگر تفاوت معناداری دارند (.)P>6/62

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه بیان شد امروزه یکی از حیطههای موردعالقه و موردتوجه روانشناسان صنعتی
و سازمانی ،توانمندسازی است .ازاینرو ،بهمنظور بهبود عملکرد کارکنان و تیمهای کاری
و درنهایت اثربخشی سازمان ،توسعه و ایجاد توانمندسازی در سازمان ،تیمهای کاری و افراد
به یکی از اهداف پژوهشگران و مدیران سازمانها و صنایع تبدیل شده است .در این پژوهش،
یکی از اهداف پژوهشگران (فرضیه اول پژوهش) ،بررسی تفاوت بین مرکز ارزیابی بعد
محور و وظیفهمحور و آموزش در توانمندسازی فردی و تیمی بود .و همانطور که یافتهها
نشان داد بین مرکز ارزیابی بعد محور و وظیفهمحور و آموزش در توانمندسازی تیمی تفاوت
وجود دارد .و همچنین یافتهها نشان دادند که کانون ارزیابی بعد محور در توسعه و ایجاد
توانمندسازی تیمی بهتر از آموزش است.
در تبیین این یافته میتوان اشاره کرد ،افراد در سازمان زمانی میتوانند به احساس
توانمندسازی تیمی دست یابند که باور داشته باشند میتوانند بر نتایج سازمان تأثیر بگذارند
و معتقد به توانمندیهایشان در انجام موفقیتآمیز وظایف مربوط به کار خود باشند .و با
توجه به اینکه در روش مرکز ارزیابی پرورشی افراد میتوانند در تمرین شبیهسازی مرتبط با
ابعاد و وظایف کاری خود قرار گیرند و در آنها به ایفای نقش بپردازند و مورد ارزیابی قرار
گیرند ،در نتیجه این روش فرصتی برای شرکتکنندگان فراهم میسازد تا بتوانند به نقاط
ضعف و قوت عملکرد خود پی ببرند و بر اساس بازخوردهایی که دریافت میکنند ،به بهبود
عملکرد و مهارتهای خود بپردازند .بنابراین با توجه به اینکه کانون ارزیابی طراحی شده
در پژوهش حاضر نیز از نوع پرورشی است ،بنابراین میتواند محیط مناسب برای یادگیری
(الیور )2772 ،2و فرصت و انگیزه کسب رفتارها و مهارتهای جدید برای شرکتکنندگان
فراهم سازد (کریک و همکاران.)2777 ،
1. Oliver
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بنابراین مطابق با نتیجه پژوهش حاضر ،انتظار میرود که مراکز ارزیابی بعد محور از نوع
پرورشی که بهطور اصولی و دقیق طراحی میشوند نقش بیشتری نسبت به آموزش در توسعه
توانمندسازی تیمی افراد داشته باشند .زیرا در مراکز ارزیابی بعد محور ،اولین گام انجام
تحلیل شغل بهمنظور تعیین ابعاد یا شایستگیهای موردنیاز برای انجام موفقیتآمیز شغل مورد
هدف است .درواقع با روش مرکز ارزیابی نهتنها میتوان وظایف و شایستگیهای مشترک
را مورد ارزیابی قرار داد بلکه میتوان متناسب با هر سمت مدیریتی نیز شایستگی افراد را
موردسنجش قرار داد .و همچنین کانونهای ارزیابی متکی به یک روش واحد نیستند بلکه
از روشها و تکنیکهای مختلفی جهت ارزیابی و جمعآوری اطالعات از ارزیابی ابعادی
که در تحلیل شغل به دست آمدهاند ،استفاده میکنند و از ناظران و ارزیابان آموزشدیده و
خبره و آگاه به سوگیریها در قضاوت صحیح شرکتکنندگان استفاده میشود و شرایط
شغلی شرکتکننده شبیهسازی میشود و رفتار آنها در تمرینهای شبیهسازیشدهی مرتبط
با شغل ،مورد قضاوت قرار میگیرد .و سرانجام در یک جلسهی جمعبندی در میان ارزیابان
و یا از طریق یک فرایند یکپارچهسازی آماری ،در مورد نمره فرد ارزیاب شونده
تصمیمگیری میشود .درنهایت بر اساس نتایج به دست آمده ،بازخوردی به شرکتکنندگان
جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت ارائه میشود تا از طریق بهبود نقاط ضعف خود ،در راه
رسیدن به اهداف شغلی بهتر عمل کنند (تورنتن و راپ .)2660 ،در نتیجه میتوان بیان کرد
روش کانون ارزیابی دقیق و اصولی ،میتواند بهمنظور ارزیابی نقایص در بخش عملیات،
شیوههای مدیریتی و برنامههای آموزشی نیز مورداستفاده قرار گیرد (هال )2626 ،و حتی بهتر
از برنامهریزیهای آموزشی در پرورش مهارتها و توانمندیهای کارکنان و مدیران عمل
کند .زیرا شرکتکنندگان با حضور در کانونهای ارزیابی ،میتوانند درک بهتری از جهت
و مقصد سازمان داشته باشند و خود را برای رسیدن به آن آماده ساخته و به پرورش و توسعه
مهارتها و توانمندیهای خود بپردازند.
دومین هدف پژوهش (فرضیه دوم پژوهش) ،بررسی تفاوت کانون ارزیابی در مشاغل با
عملکرد وابسته باال و پایین در توانمندسازی فردی و تیمی بود که نتایج نشان داد کانون
ارزیابی در مشاغل با عملکرد وابسته باال و پایین در توانمندسازی تیمی تفاوت وجود دارد و
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این بهخصوص در مشاغل با عملکرد وابسته باال بیشتر است .در متون پیشین بیان شد که در
مشاغل با عملکرد وابسته باال ،به وجود تعامالت میان اعضا و همکاری با یکدیگر در جهت
به انجام رساندن وظایف کاری و رسیدن به اهداف موردنظر نیاز است (رامامورتی و
همکاران2622 ،؛ سومچ و همکاران2667 ،؛ لی و همکاران .)2622 ،و همانطور که قبالً
اشاره شد توانمندسازی تیمی بهعنوان یک ساختار چند مؤلفهای شامل احساس مؤثر بودن،
احساس شایستگی ،احساس معنیدار بودن و استقالل عمل در تصمیمگیریهای کاری و
سازمانی در نظر گرفته میشود که میتوانند برای افراد زمینه مشارکت در تصمیمگیریها و
فعالیتهای سازمانی را فراهم سازد .بنابراین توانمندسازی تیمی از طریق بهبود روابط میان
فردی و میان اعضای تیم کاری در مشاغلی که وابستگی باالیی دارند و نیاز به فعالیتهای
اجتماعی و ارتباط بین فردی برای رسیدن به اهداف مشترک دارند ،میتواند منجر به بهبود
تعامالت میان اعضا ،همکاریهای بین فردی ،عملکرد تیم کاری و درنهایت اثربخشی
سازمان شود (الشینگر و همکاران2662 ،؛ سیرواستاوا و همکاران2660 ،؛ جیانگ و
همکاران .)2620 ،همانطور که در پیشینه بیان شد طبق نظر کیرکمن و روزن ( )2777در
مورد شرایط ایجاد توانمندسازی تیمی (مدیران سازمان بتوانند شرایطی فراهم سازند تا
اعضای تیم ،مسئولیت اهداف و رسیدن به آنها را به عهده بگیرند و هماهنگی و ارتباطات
بیشتر را میان اعضای تیم تشویق کنند) و با توجه به اینکه مراکز ارزیابی از نوع پرورشی
شرایطی را فراهم میسازد تا شرکتکنندگان در شرایط شبیهسازیشده شغلی خود قرار
گیرند و در تمرینهای مختلفی ازجمله ایفای نقش و یا بحث تیمی حضور داشته باشند و در
نتیجه فرصت تجربه حل مشکالت تیمی و ارتباط با اعضا را پیدا کنند ،و از طریق گرفتن
بازخورد به شناسایی نقاط ضعف و قوت و بهبود مهارتهای خود بپردازند ،بر این اساس
میتوان گفت که روش مرکز ارزیابی پرورشی میتواند در توانمند ساختن تیمها نقش
بسزایی داشته باشد.
بر اساس نتایج و یافتههای پژوهش حاضر و با توجه به نقش کانون ارزیابی در سنجش
شایستگی ،انتخاب ،ارتقا ،گزینش و پرورش افراد ،به مسئوالن ارشد سازمانهای کشور
پیشنهاد میشود تا بهمنظور ارزیابی شایستگیهای نیروهای خود و طراحی ،استقرار و
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بهکارگیری کانون ارزیابی مدیران و حتی کارکنان ،اقدامات الزم را به عمل آورده و
حمایتهای موردنیاز را برای تأمین و عرضه این روش ارزیابی فراهم آورند .همچنین به
مدیران سازمان موردبررسی در پژوهش و سازمانهای دیگر پیشنهاد میشود که میتوانند از
این اطالعات جهت تصمیمگیریهای سازمانی کمال استفاده را بکنند .و همچنین به دلیل
ذات کاربردی و خدماتی بودن پژوهش حاضر ،نتایج آن در روند تشخیص ،استخدامی و
ارتقایی شرکتها و صنایع مختلف بسیار مفید خواهد بود .همچنین به پژوهشگران آتی
توصیه میشود این پژوهش را برای شعب مختلف سازمانها و صنایع به کار ببرند .درواقع با
ارائه مراحل بهصورت جزءبهجزء در این پژوهش ،پژوهشگران میتوانند کانون ارزیابی را
بهصورت مجدد برای سازمانهای دیگری که خواستار استفاده از این روش هستند ،طراحی
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