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 که می باشد، راهبردی ابزاری و آموزشی واحد یك سازمانی دانشگاه، (2002) آلنبر اساس تعریف  -کیده چ

به  ،سازندی م مطرح ها سازمان در را سازمانی و فردی یادگیری و انشد که هاییت فعالی هدایت راه از

 بر سازمانی دانشگاه هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیرشان یاری می رساند. اهداف به دستیابی در هاسازمان

 نفر از کارکنان گروه صنعتی 260، باشد. بدین منظورزی کارکنان گروه صنعتی پاکشو، میساتوانمند میزان

گروه صنعتی، نخستین نمونه یك دانشگاه سازمانی را  این دند.شانتخاب روش نمونه گیری تصادفی، پاکشو، به 

 پژوهشباشد، در اردیبهشت ماه سال نود و دو ایجاد نمود. که از نظر علمی با تعاریف این مفهوم همسو می

اطالعات،  آوریعجم باشد.یمقطعی م شیپیمای - هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، توصیفی لحاظحاضر از 

 استفاده با پرسشنامهی سوال صورت گرفته است. روای 59 بر مشتملای ای و پرسشنامهاز طریق مطالعات کتابخانه

برآورد و  95/0 معادل کرونباخ آلفای از استفاده با آن نیز پایایی گرفت. خبرگان، مورد تایید قرار نظرات از

 پذیرفت. انجام SPSSافزار از طریق نرم و استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در هاداده تحلیلد. گردیتایید 

تواند بر تمام ابعاد توانمند سازی کارکنان تاثیر تحلیل رگرسیون خطی، نشان داد دانشگاه سازمانی مینتایج 

 بگذارد. 

 دانشگاه سازمانی، توانمندسازی، گروه صنعتی پاکشوکلید واژه: 

 

 مهمقد  -1

بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر  ،رسیدن به اهداف سازمان

شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می

 .(1389)شریعتمداری،  زایندکارایی خود بیف هایشان را ادامه داده و برطور مؤثر فعالیت هو محیط، ب

روزآمد کردن  در تغییر رفتار، از مؤثرترین عوامل آموزش، یكی که این است  بیانگر تجارب جهانی،

mailto:Mojgankazemi65@gmail.com


 

 1394ماه و مهر   شهریور، پانزده و شانزدهشماره                  های مدیریت و حسابداری    ماهنامه پژوهش

 

31 

 

 عصر تغییرات و سازمانی است. لذا در تحول و نگرش منابع انسانی و بینش مهارت، توسعه تخصص،

 طور انسانی آنها به هستند که منابعادامه حیات  و هایی قادر به ماندگاریتحوالت کنونی، سازمان

 در آنها رشد یابد و های خود را افزایش دهند، الگوهای جدید تفكرتوانایی مستمر، آموزش ببینند،

 (.1390شوند )اسالمی و همكاران، داده  بین آنها ترویج در گروهی و های جمعیاندیشه

ها، ناگزیر شرکتو  هستند سازمان برای ارزشمندی بسیار منابع ،آنها و مهارت دانش و کارکنان

به اتخاذ رویكردهایی برای آموزش نیروی کار خود هستند. یكی از این رویكردها، ایجاد نهادهایی 

کنند. این نهادها، باشد که در راستای رفع این نیاز اقدام میها میها و سازمانتحت مالكیت شرکت

 .(Masannat, 2014)شوند دانشگاه سازمانی نامیده می

 مدتمیان هایآموزش ارائه به که ساده سازمانی واحد یك قالب در تواندمی سازمانی دانشگاه

 یا و سپاریبرون وظیفه که کوچك واحد یك پردازد،می معتبر مدرک اعطای با بلندمدت، و

 یقو ایحرفه تیم یك تشكیل ای بوده، دارعهده را سازمانی خارج آموزشی منابع از مؤثر استفاده

 :Allen, 2002) کند عمل کند، هدایت سازمان در را یادگیری فرایند بتواند که سازمانی داخل

112.)  
اند و ها در سراسر جهان به تاسیس و توسعه دانشگاه سازمانی اقدام نمودهامروزه بسیاری از سازمان

مانی را کانون فعالیت المللی، تحقیق و مشاوره در زمینه دانشگاه سازچندین نهاد در سطح ملی و بین

اند. نیاز به تحقیق و شناسایی مفهوم دانشگاه سازمانی در کشور ایران نیز از نظر دور خود قرار داده

. اما (1388)موالیی و همكاران،  اند در این راستا گام بردارندهای گوناگونی کوشیدهنمانده و سازمان

با تعاریف این مفهوم همسو باشد را گروه صنعتی  نخستین نمونه یك دانشگاه سازمانی که از نظر علمی

در پژوهش حاضر تاثیر دانشگاه  (.1392)فراهانی، پاکشو، در اردیبهشت ماه سال نود و دو ایجاد نمود 

 ، بررسی خواهد شد.سازمانی بر توانمندسازی کارکنان گروه صنعتی پاکشو

 

 بیان مسئله .1-1

هایی است که هر سازمان در اختیار ترین داراییترین و با ارزشبا توجه به اینكه نیروی انسانی از مهم

دست آوردن مزیت رقابتی و دستیابی به اهداف سازمانی نیز های بهدارد، لذا یكی از موثرترین راه

 .(1389)امیرکبیری و فتحی، توانمند کردن کارکنان سازمان است 

 هایگرایش و هاانگیزه ها،توانایی ها،هارتمیزان م افزایش انسانی، نیروی توانمندسازی از منظور

-ریزیبرنامه در کارکنان ایهیتوانای از برداریبهره و بازدهی افزایش زمینه که است کارکنان ذهنی
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 از ،بهسازی و آموزش فرآیند . (1390)اسالمی و همكاران، نماید می فراهم را شده بینیهای پیش

 شرایط با انسانی نیروی تطبیق مهارت، توسعه تخصص و روزآمد کردن برای ضروری هایفعالیت

 شایستگی سطوح بهبود برای مدیریت شده ریزیبرنامه و مداوم کوشش عنوانبه و استسازمان 

 .(Steinbach, 2005) شودمی محسوب نیز سازمانی عملكرد و کارکنان

-بهبود می و فنون انجام کار راها دهد، روشعالوه بر این که استعدادهای افراد را پرورش می ،آموزش

 متناسب بتوانند افراد تا شودمی های شغلی شده و سببموجب کسب دانش و افزایش مهارت، بخشد

 دهند افزایش را خود کارایی و داده ادامه را هایشانفعالیت مؤثر طورهب محیطی، و سازمانی تغییرات با

د آموزش درون سازمانی برای برآوردن این دانشگاه سازمانی، واح. (1390)اسالمی و همكاران، 

 .(1388)موالیی و همكاران،  اهداف است

همانگونه که بیان شد، شرکت پاکشو، نخستین نمونه یك دانشگاه سازمانی را که از نظر علمی با 

ایجاد دانشگاه سازمانی در این شرکت، از ایجاد نموده است.  باشد،تعاریف این مفهوم همسو می

لل و نیازهای درونی و موجود در محیط سازمان سرچشمه گرفته است. از جمله این شماری از ع

ویژه در سطوح عوامل، محسوس بودن فقدان دانش و مهارت تخصصی پیشرفته در حوزه کاری به

انجامد های تخصصی که به سرآمدی بیشینه کیفیت سازمان میکارشناسی و سرپرستی و برخی حوزه

های عمومی تولید(، و نبود تحصیالت دانشگاهی و پایین بودن سطح مهارت )مانند یك فرآیند خاص

تر سازمانی مانند های بهداشت فردی( در سطوح پایینهای ارتباط موثر کالمی، مهارت)نظیر مهارت

های آموزشی پراکنده که در قالب . از سوی دیگر، دوره(1389)فراهانی، سطوح کارگری، بوده است 

شد، به مان و بنا به تشخیص مدیران واحدها، برای رفع نیازهای موردی برگزار میواحد آموزش ساز

ها به دلیل کرد. اوالً این دورهچند دلیل نیازها و اهداف سازمان را در حد مطلوب برطرف نمی

ای منسجم، همسانی الزم جهت رشد و توسعه متوازن نیروی انسانی پراکندگی و مفروض نداشتن برنامه

های آموخته شده . دوماً، پیوستگی الزم میان مطالب و مهارت(1392)فراهانی، کردند هم نمیرا فرا

ها، که به صورت وجود نداشت. سوم، و تا حدی به دو دلیل مذکور، افراد شرکت کننده در این دوره

-یشد، دچار بسپاری شده و ناهماهنگ با نیازهای فردی و شغلی برگزار میپراکنده، و گاه برون

شدند و سرانجام، عدم یكپارچگی این ها میانگیزگی و برداشت منفی از اثربخشی این آموزش

های الزم برای شد مشوقها در پیشرفت شغلی و فردی، سبب میها و تاثیر کم آموزشآموزش

های آموزش، با توجه به داد این دورهیادگیری فراگیر در سطح سازمان وجود نداشته باشد و برون
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جه صرف شده، بازده عملكردی در حد اهداف مطلوب را نداشته باشد. با توجه به این موارد، نیاز بود

 .(1389)فراهانی،  به تاسیس یك دانشگاه سازمانی در شرکت پاکشو به خوبی محسوس بود

های ضمن خدمت بر تحقیقات گوناگونی توسط محققان داخلی و خارجی در زمینه تاثیر آموزش

انجام شده، ولی تاکنون تاثیر دانشگاه سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به توانمندسازی 

در پژوهش حاضر تاثیر دانشگاه سازمانی بر توانمندسازی کارکنان  اهمیت موضوع دانشگاه سازمانی،

 هب نیل برای که اهدافی به ی دانشگاه سازمانیهادوره اگر .بررسی خواهد شدگروه صنعتی پاکشو 

 سازمان بودجه و زمان ،انسانی منابع انرژی وقت، اندازه چه که پیداست نرسد، شوندمی برگزار آنها

 .است رفته هدر به

 

 چارچوب نظری تحقیق . 1-2

 دانشگاه سازمانی

کند: دانشگاه سازمانی چتر راهبردی متمرکزی ( دانشگاه سازمانی را چنین تعریف می1998) 1میستر

ها کنندگان، و واسطهش کارکنان و اعضای زنجیره ارزشی نظیر مشتریان، تامینبرای توسعه و آموز

باشد. مهمتر از همه، یك دانشگاه سازمانی وسیله اصلی برای اشاعه فرهنگ سازمان و استفاده از می

ای و عمومی محل کار مانند یادگرفتن یادگیری، های هستههای شغلی، بلكه مهارترشد نه تنها مهارت

 (. Meister, 1998) ی، تفكر خالقانه، و حل مسئله استرهبر

 

 اهداف دانشگاه سازمانی عبارتند از: 2بر طبق نظریه هرن

 آموزش سازمانی -

 ایجاد تغییرات سازمانی و حمایت از این تغییرات -

 گذاری در آموزشسرمایه -

 شناسی و ایجاد حس تعلق به سازمانایجاد فرهنگ سازمانی مشترک، وظیفه -

 رقابتی ماندن در عرصه اقتصاد امروزی -

  (.Hearn, 2001) کمك به حفظ و نگهداشت کارمندان -
                                                           
1. Meister  

2. Hearn  
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 روند سه تأثیر تحت چشمگیری طوربه سازمانی هایدانشگاه سازیپیاده و توسعه سازی،مفهوم

 قرار دارد: زیر عمده

 سازمان راهبرد در اصلی بازیگر یك عنوانبه انسانی منابع مدیریت شناسایی -الف

 سازمان هایرویه با آنها هماهنگی و انسجام و دانش مدیریت مفاهیم استقرار -ب

 یادگیری رویكردهای از که نوینی هایفناوری مستمر توسعه همچنین و بودن دسترس در -ج

 .جویندمی یاری انسانی منابع توسعه در الكترونیك

 بر بسزایی تأثیر و کرده سازمانی هایدانشگاه رشد به شایانی کمك ،مجموعدر ،روند سه این

 (.1386)سیمار و فیاضی،  اندگذاشته سازمان در آنها نقش

 

 توانمندسازی کارکنان

نظران قرار گرفت. مورد توجه طیف وسیعی از صاحب ،توانمندسازی در دوران نهضت روابط انسانی

-به ،وانمندسازی کارکنانسازی شغل و رهبری دموکراتیك مطرح شد و تمسائلی مانند رضایت، غنی

به  ،توانمندسازی .(Hechanova, 2006) عنوان یك هدف مهم و حیاتی در سازمان مطرح گردید

 1مك گریگور yو  xهایش را در نظریه ای مرتبط با عملكرد سازمان، آشكارترین ریشهعنوان ایده

د شرایطی برای حرکت افراد به دارد. این نظریه مبتنی بر ایجا "چهره انسانی سازمان"( در کتاب 1960)

 (.1386)سبزیكاران،  باشدهایشان میجای سرپرستی و هدایت تالشبه ،سمت کسب اهداف

-تصمیم توانمندسازی را معادل تفویض اختیار و عدم تمرکز در ،پردازان مدیریتیاری از نظریهـبس

های های کیفیت، تیمههای مدیریت مشارکتی، چرخدانند که حاصل آن تأکید بر تكنیكگیری می

 یكی عنوانبه ،توانمندسازی امروزه (.Spreitzer, 1996) گذاری دو طرفه استخود مدیریتی و هدف

 کسب منظوربه. گرددمی تلقی سازمانی اثربخشی افزایش و کارکنان فییک ارتقاء ،سودمند ابزار از

 خالقیت و انرژی نظرات، دانش، به هاسازمان امروزی، وکارکسب تغییر حال در محیط در موفقیت

 ,David & Bishnu) دنیازمندن باال، سطح مدیران تا دممق خط کارکنان از اعم کارکنان، کلیه

 از که کند،می تعریف سازمانى عملكرد در مستمر بهبود به نیل فرآیند را توانمندسازى 2کینال (.2009

 در که است وظایفی و هاحوزه روی بر تیم و افراد صالحیت بر مبتنی نفوذ گسترش و توسعه طریق

 .)140: 1387د )کینال، گذارمی اثر سازمان کلی عملكرد و آنها عملكرد
                                                           
1. Mcgregor  

2. Kinela  
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 گروه صنعتی پاکشو

با سرمایه فكری، مادی و معنوی آقای حاج  1351عام( در سال )سهامی گروه صنعتی پاکشو 

از مهندسین و متخصصین روزی وی، جمعی های شبانهمحمدکریم فضلی و به مدد تالش و کوشش

و  سازمانمدت مدت و کوتاهدر راستای اهداف بلندای از همراهانشان بنیان گذاشته شد. عده ایرانی و

 1392هشت ماه بآموزش داوطلبان شاغل در شرکت پاکشو، دانشگاه گروه صنعتی پاکشو، در اردی

نیروی انسانی مجرب و  گیری دانشگاه، نگرش اصلی این بوده است کهشكل گرفت. از بدو شكل

 کند: متخصص مهمترین عامل پیشرفت است و در این راستا، اهداف زیر را دنبال می

 ایجاد زمینه مناسب آموزشی بر مبنای نیازهای مهارتی شغل -

 های شغلی مورد نیاز فراگیران با مشاغلمتناسب ساختن دانش و مهارت -

 از مشاغلهای مورد نیایجاد انگیزه برای کسب مهارت -

 وری از طریق پرهیز از زیادآموزی و کم آموزیافزایش بهره -

 ایجاد شتاب الزم جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد برای یك مهارت خاص -

 های مورد نیاز از مسیر خودآموزی دستیابی به مهارت -

ازمانی ـزش سای آموـهازمانی که آن را از سایر فعالیتـهای دانشگاه سیكی از مهمترین مشخصه

های مهم شرکت های شرکت است. برخی از ارزشکند، همسویی آن با راهبردها و ارزشمتمایز می

ها، پاکشو عبارتند از: تعلق خاطر پرسنل به سازمان، حفظ و ارتقاء کیفیت، توجه به سالمت انسان

اهداف فوق و خالقیت و نوآوری، نظم و انضباط، حرکت به جلو و پیشرفت همكاران. با مقایسه 

 .(1392)فراهانی، خوبی مشاهده کرد توان این همسویی را بههای شرکت پاکشو، میارزش

 

 پیشینه پژوهش -2

 تحقیقات داخلی  .2-1

« سازی معلمان استان اصفهانهای آموزش ضمن خدمت بر توانمندبررسی اثربخشی دوره»پژوهش 

سازی های ضمن خدمت بر توانمندیر آموزش(، با هدف بررسی تاث1393توسط الیاسی و همكاران )

-های ضمن خدمت میموزشآمعلمان استان اصفهان صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که 

های ها نشان داد که بین آموزشتواند موجب توانمندسازی معلمان استان اصفهان باشد. همچنین یافته

ای و افزایش برقراری های حرفهیش مهارتگری، افزاضمن خدمت و رضایت شغلی، افزایش کنكاش
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)الیاسی و همكاران،  )تعامل و تبادل نظر( معلمان استان اصفهان رابطه معناداری وجود دارد ارتباط

میزان توانمندسازی کارکنان  بر خدمت ضمن هایآموزش تأثیر بررسی» هدف از پژوهش (.1393

که توسط اسالمی و همكاران « سازمان مرکزی(اسالمی )حوزه معاونت اداری و مالی  آزاد دانشگاه

( انجام شده، بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان بوده است. از بین 1390)

 نظر از نشان داد، جاند نتایای انتخاب شدهطبقه گیرینمونه روش نفر با استفاده از 100نفر،  419

)اسالمی و  عاد توانمندسازی کارکنان نقش دارددر توسعه اب خدمت های ضمنآموزش ،کارکنان

 .(1390همكاران، 

 

 تحقیقات خارجی. 2-2

 ارتقاء منظور به آموزش از چگونه کارکنان را توانمند کنیم: استفاده»ای با عنوان مقاله از انجام هدف

وع بررسی این موض ( ارائه شده،2015و همكاران ) 1که توسط واگلتین« کارکنان جمعی توانمندی

در این  .دهد افزایش سازمان آنها را در توانمندسازی تواندمی کارکنان آموزش برنامه است که آیا

پژوهش، این فرضیه بررسی شده که آموزش با توانمندسازی کارکنان از طریق تقویت قدرت، 

ایش دهنده رابطه مثبت بین آموزش و افزتاثرگذاری و استقالل کارکنان ارتباط دارد. نتایج نشان

 .(Voegtlin et al., 2015)توانمندسازی کارکنان بوده است 

( 2005) 2توسط ریدمیكر« نوآوری دانش نیروی محرکههای سازمانی: دانشگاه»ای با عنوان مقاله

های سازمانی بر اساس تحوالت انجام شده است. هدف این مقاله توضیح دلیل ظهور سریع دانشگاه

نتایج . در حال شكل دادن به اقتصاد و جامعه در مقیاس جهانی هستندباشد که اسی حال حاضر میـاس

عنوان بخشی از استراتژی به سازمانیها از اهمیت نوآوری دانش در مفهوم دانشگاه نشان داد شرکت

عنوان نیروی بهشان نقش راهبردی هشناسایی و ب سازمانی دانشگاه اصلیکنند. سه نوع خود حمایت می

 (.Rademakers, 2005)ارتباط داده شد انش محرکه نوآوری د

 

 روش پژوهش -3

 - ها از نوع توصیفیآوری دادهپژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع

 باشد.پیمایشی مقطعی می
                                                           
1. Voegtlin  

2. Rademakers  
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 های تحقیقفرضیه .3-1

 دارد. داریدانشگاه سازمانی بر توانمندسازی کارکنان، تاثیر مثبت و معنافرضیه اصلی: 

 فرضیات فرعی:

 . دانشگاه سازمانی بر خالقیت و نوآوری کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.1

 . دانشگاه سازمانی بر روحیه تعاون و همكاری کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.2

 . دانشگاه سازمانی بر نظم و انضباط کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.3

 گیری کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.ه سازمانی بر قدرت تصمیم. دانشگا4

 . دانشگاه سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.5

 . دانشگاه سازمانی بر مهارت کارکنان، تاثیر مثبت و معناداری دارد.6
 

 . قلمرو تحقیق3-2

 باشد.باشد و از بعد مكانی، گروه صنعتی پاکشو میمی 1394ان قلمرو تحقیق از بعد زمانی بهار و تابست
 

 گیری. جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه3-3

 باشد.نفر می 782باشند که تعداد آنها جامعه آماری پژوهش حاضر، کارکنان گروه صنعتی پاکشو می

 تصادفی سادهگیری مونهبراساس روش نکه باشد می نفر 260بر اساس فرمول کوکران  حجم نمونه 

 اند.انتخاب شده
 

 . ایزار و شیوه گردآوری اطالعات3-4

ای و میدانی استفاده شده است. آوری اطالعات مورد نیاز تحقیق از دو روش کتابخانهبرای گرد

های علمی اینترنتی و مطالعات ای از طریق مطالعه کتب، مقاالت، مجالت و پایگاهمطالعات کتابخانه

باشد که ساخته می پرسشنامه دانشگاه سازمانی محقق وسیله توزیع پرسشنامه صورت گرفت.به میدانی

آوری ( و نظرات خبرگان، جمع2001( و نظریه هرن )1998های آن بر مبنای تعریف میستر )شاخص

 ( استفاده شده است.1390شده و برای بررسی توانمندسازی نیز از پرسشنامه اسالمی و همكاران )
 

 پایایی و روایی. 3-5

وسیله آلفای کرونباخ سنجیده شد روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان تایید گردید و پایایی آن به

 محاسبه گردید، پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است.  7/0که آلفای تمام عوامل باالی و از آنجایی
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 هایافته -4

یل پرسشنامه در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته های حاصل از تكمتجزیه و تحلیل داده

 است:
 

 آمار توصیفی. 4-1

و  است گرفته قرار مطالعه مورد پژوهش در که ایجامعه ماهیت بهتر شناخت منظور آمار توصیفی به

 اشود. بکار گرفته میآماری، به هایداده تحلیل و تجزیه از قبل پژوهش، هایمتغیر با بیشتر آشنایی

دهندگان مرد هستند، سن اکثر درصد از پاسخ 7/77نامه بخش سواالت عمومی پرسش نتایج به توجه

 5دیپلم، ناحیه استراتژیك ثانویه و سابقه کاری کمتر از  درصد متاهل، اکثراً 2/81سال،  45-30آنها 

 باشند.سال می

 

 آمار استنباطی. 4-2

ارائه  1تفاده شده است که خالصه آن در جدولبرای آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی اس

 شده است.

 . خالصه نتایج آزمون رگرسیون خطی1جدول 

ت
ضیا

فر
 

 آماره متغیر وابسته متغیر مستقل
T 

ضریب 
تعیین 

2R 

سطح 
 معناداری

نتیجه 
آزمون 
 فرضیات 

 تایید 000/0 546/0 335/17 توانمندسازی کارکنان دانشگاه سازمانی اصلی

 تایید 000/0 526/0 904/16 خالقیت و نوآوری زمانیدانشگاه سا 1

 تایید 000/0 457/0 798/14 روحیه تعاون و همكاری دانشگاه سازمانی 2

 تایید 000/0 429/0 698/13 نظم و انضباط کارکنان دانشگاه سازمانی 3

 دانشگاه سازمانی 4
گیری قدرت تصمیم
 کارکنان

 تایید 000/0 448/0 475/14

 تایید 000/0 453/0 620/14 رضایت کارکنان سازمانیدانشگاه  5

 تایید 000/0 477/0 328/15 مهارت کارکنان دانشگاه سازمانی 6
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از لحاظ آماری معنادار محاسبه گردید، لذا  05/0که سطح معناداری تمام روابط کمتر از از آنجایی
-جدول، بیانگر این است که چهگردد. همچنین ضریب تعیین در این تمام فرضیات تایید می هستند و

 باشد.مقدار از تغییرات در توانمندسازی و ابعاد آن تحت تاثیر دانشگاه سازمانی می

 

 گیرینتیجه بحث و .5
جهت  ،های الزم برای کارکنانی و آموزش مهارتیراهنما کارکنان،های توانمندسازی یكی از روش

این . (Spreitzer, 1996) باشدنگ سازمانی میبا توجه به معیارهای فره ،انجام تصمیمات مستقل

نعتی پاکشو، پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر دانشگاه سازمانی بر توانمندسازی کارکنان در گروه ص
های پژوهش در سطح ها نشان داد تمام فرضیهحاصل از تجزیه و تحلیل داده انجام شده است. نتایج

تواند بر تمام ابعاد توانمندسازی ذا دانشگاه سازمانی میدرصد مورد تایید قرار گرفتند. ل 5خطای 

های آموزشی متناسب با نیاز شغلی، سطح شود کالسکارکنان تاثیر بگذارد. بر این اساس پیشنهاد می
تحصیالت و سابقه کاری کارکنان باشد و در زمان و مكان مناسب و توسط اساتید مجرب برگزار شود 

ت در آنها افزایش یابد و عملكردشان بهبود یابد. همچنین بایستی مطابق با تا تمایل کارکنان برای شرک
 های سازمان و در راستای اهداف سازمان باشد تا به شرکت در دستیابی به مقاصد کمك کند.ارزش

-مهارت و دانشیافته،  بهبود کار انجام فنون و هاروشتا  شودها موجب میویژگی این با آموزش

روحیه تعاون و همكاری، خالقیت و رضایت شغلی در آنها ایجاد  و ان افزایش یابدکارکن شغلی های
 ساختن آشنا و سازمان به نسبت کارکنان و مدیران فكر طرز در تغییر ایجاد موجبشود. همچنین 

. عالوه بر آن، دگردمی بیشتر مسئولیت پذیرش برای آمادگی و سازمانی مدیریت اصول با آنها
اشتیاق و آمادگی های خودگردان و توانایی کار در گروه موقع کارها،در انجام بهنگیزه افزایش دقت و ا

 کند.در کارکنان فراهم می پذیریبرای مسئولیت

 

 . پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده5-1
 های سازمانیدانشگاه کیفی سطح ارتقایشناسایی عوامل موثر بر  -
 ملكرد کارکنانع بر دانشگاه سازمانی تاثیر بررسی -
و  ی دارای دانشگاه سازمانیهاتوانمندسازی کارکنان سایر سازمان بر دانشگاه سازمانی تاثیر بررسی -

 مقایسه نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر
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