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 دهیچک

ن اساس، یآن است. بر ا یانسان یروین یت و توانمندیفکیاز عوامل مهم در بقا، دوام و پیشرفت یک سازمان،  یکیمقدمه: 

 شور انجام شده است.ک یعموم یها کتابخانهرد کتابداران بر عملک یتوانمندساز یها مؤلفهر یتأث یپژوهش حاضر با هدف بررس

 یگردآور یاست. برا یاز نوع همبستگ یشیمایها، پ داده یگردآور هویظر شو از ن یاربردکن پژوهش از نظر هدف، یا : روش

، از ییایپا یمنظور بررس و به یها، از متخصصان موضوع نامه پرسش ییاستفاده شد. جهت سنجش روا نامه پرسشها از ابزار  داده

شور به تعداد کسراسر  یعموم یها کتابخانهتابداران کرونباخ استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام ک یب آلفایضر

 5 یه خطایدرصد و حاش 95نان یو مورگان )درجه اطم یرجسکن حجم نمونه با استفاده از جدول ییتع ینفر است. برا 5900

 با زین ها داده لیتحل و هیتجزن شد. ییل نمونه تعکحجم عنوان ه نفر ب 365ای متناسب،  طبقه یتصادف یریگ درصد( و روش نمونه

 انجام شد. یو استنباط یفیاس. اس در قالب آمار توص یاس. پ افزار نرم از استفاده

 یت پرداخت پاداش بر مبنایوضع»، «یتخصص یها مهارتآموزش »ن یج آزمون ناپارامتریک اسپیرمن نشان داد بینتا ها: افتهی

شور رابطه ک یعموم یها تابخانهکرد کو عمل« یبه اطالعات سازمان یدسترس»، «تابدارانکار به یض اختیت تفویوضع»، «ردکعمل

از تغییرات در عملکرد  58/0از آن بود که  کیز حایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه نیوجود دارد. نتا یمستقیم و معنادار

. شود میغییرات به عوامل دیگر مربوط ی توانمندسازی کتابداران بوده و سایر تها مؤلفهشور به خاطر تأثیر ک یعموم یها کتابخانه

پرداخت پاداش بر »ن تأثیر و یبیشتر 31/0با مقدار « های تخصصی آموزش مهارت»ه کجه آزمون رگرسیون نشان داد ین نتیهمچن

 شور دارد. ک یعموم یها کمترین تأثیر را بر عملکرد کتابخانه 14/0با مقدار « مبنای عملکرد
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تابداران ک یتوانمندساز تیوضع یلیتحل یردیکو با رو یتوانمندساز یپژوهش با استفاده از الگوهان یا: یریگ جهیبحث و نت

شور ک یعموم یها تابخانهکرد کران در بهبود عملیگذاران و مد د به سیاستتوان میرده و ک یشور را بررسکهای عمومی  کتابخانه
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  مقدمه

( Curado, Henriques and Bontis, 2011است ) یرکه فیسرما یاز ابعاد اصل یکی یه انسانیسرما

ات و یها، تجرب ها، مهارت از دانش یا شامل مجموعه یرکه فیسرما یبه عنوان مبنا یه انسانیسرما

نان به عنوان کارکدهد تا  یاجازه م یه انسانیسرما(. Diez et.al, 2010افراد سازمان است ) یها یستگیشا

متعلق  یه انسانی(. سرماLopez and Cuartas, 2010و توسعه در سازمان مطرح شوند ) ینوآور یبرا یمنبع

از  یکی یه انسانیسرما (.Liu, 2009ند )کدا یق آموزش، توسعه پید از طرتوان مینان است و کارکبه 

 یسازمان برا یک هعنوان توان بالقو د بهتوان می( و Lawler, 2009سازمان است ) یها یین دارایتر مهم

بدل شود سازمان  یت رقابتیسب مزک یبرا یو منبع (Gamerschalg and Moeller, 2011ت آن )یموفق

(Lawler, 2009 )یانسان یروین گر،ید یها انسازمان نسبت به سازم یک یبرتر یها از شاخص یکی 

ه از کهستند  ییها انموفق سازم یها انن، سازمیبنابرا(. Gamerschalg and Moeller, 2011توانمند است 

ترین عامل و  که منابع انسانی مهم ییجا از آن(. Nesan and Holt, 2002توانمند برخوردارند ) یمنابع انسان

ای مواجهه با تغییرات، از اهمیت سازی منابع مزبور بر ، تجهیز و آمادهشود میمحسوب  ها انمحور سازم

با هر نوع مأموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به  ها انای برخوردار است و کلیه سازم ویژه

حل این مسئله  راه ها ان(. بسیاری از سازم1386در ابعاد مختلف اختصاص دهند )جعفرزاده،  ها انپرورش انس

الزم برای پرورش  هاند زمین کارکنان تشخیص داده و تالش کرده ی توانمندسازیها برنامهرا اجرای 

 یتوانمندساز( 1995) 1مرمنیزبه اعتقاد (. 1388هروی،  زاده و بابائی کارکنان توانمند را فراهم نمایند )ایران

 پرورش خود ذهن در آن از یتصور یسک هر. است ممتنع و سهل آن از فیتعر ارائه هک است یا هواژ

 سال به یتوانمندساز اصطالح فیتعر نیاول خچهیتار. دارند اشراف آن به یمک افراد قتاًیحق اما دهد، یم

ار، ید )آقادانستن یم فرد یسازمان نقش در اریاخت ضیتفو را یتوانمندساز آن در هک گردد یبرم 1788

 یارزشمند  احساسش ی، افزایبه اهداف سازمان یابیل دستی، تسهتوانمندسازی کارکنانهدف از (. 1382

  نان، فراهمکارکدر  یجاد احساس سودمندیسازمان، ا ییاراکه تعاون و یها، روح ارتقاء مهارت نان،کارک

                                                 
1. Zimmerman  
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رد سازمان کت به بهبود عملیه در نهاکنان است کارک یروح یها اهش اضطرابکو  یت شغلینمودن رضا

؛ 2002، 1؛ گست1388هروی،  بابائی زاده و ایران؛ 1387زاده،  ینت و فتحیط کپا) یت رقابتیسب مزکو 

( منجر 2010، 5انک؛ 2010، 4ارانکو هم یورشک؛ 2010، 3ارانکو هم ی؛ بلوچ2003، 2ارانکت و همیرا

توانمند، متعهد، ماهر و باانگیزه بهتر خواهند توانست  یبا داشتن کارکنان ها انسازمن اساس، ی. براشود می

سهیم نمودن دیگر کارکنان  یترین روش برا توانمندسازی سالمخود را با تغییرات وفق داده و رقابت کنند. 

در قدرت است. با این روش حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور، تعهد و خوداتکائی در افراد ایجاد 

ی در امور سازمانی افزایش یافته در نهایت بهبود عملکرد را به دنبال خواهد جوی و حس مشارکت شود می

و نهادهای  ها انبه عنوان سازم عمومی یدر این میان کتابخانه ها(. 1388هروی،  زاده و بابائی )ایرانداشت 

یایی ی سالم و پوها انند وظایف خود را به خوبی انجام دهند که سازمتوان میجامعه در صورتی  حیاتی

های عمومی به عنوان سازمان و نهادی اجتماعی دارای اهداف و وظایف مشخص و  داشته باشند. کتابخانه

برای رفع نیازهای افراد در گروههای  منابعروشنی است. وظیفه اساسی کتابخانه عمومی فراهم کردن 

مین و در أراد جامعه تآموزش، کسب اطالعات، لذت و سرگرمی اف ها آنمختلف اجتماع است تا با مطالعه 

این لحاظ کتابخانه  نتیجه به پیشرفت و رشد فرهنگی جامعه و مبارزه با بیسوادی ثانوی کمک شود. از

ر یعمومی مانند سا های . کتابخانهاند و استادان و مدرسان آن نیز کتابدارانند عمومی را دانشگاه مردم خوانده

 روزافزون و متعدد نیازهای به ییگو پاسخ به قادر توانمند انسانی نیروی داشتن بدون ها اننهادها و سازم

 انسانی یها سرمایه عمومی، های کتابخانه (. کتابداران1391، یبود )رسول نخواهند خود کاربران و جامعه

دارند  شان اهداف به دستیابی و ها مأموریت انجام یبرا ها تابخانهک موفقیت در اساسی نقش و هستند مهمی

(Koontz and Gubbin, 2010 نهاد .)یها تابخانهک هادار یقانون یشور به عنوان متولک یعموم یها تابخانهک 

، نافذ و اثرگذار بر ایرانی اسالمی، به عنوان نهادی فرهنگی، با هویت 1404در سند چشم انداز  رانیا یعموم

ارتقای مطالعه مفید،  ساز زمینهی، آموزشی و ارشادی، رسان اطالع، بخش آگاهیجامعه، دارای کارکردهای 

سب جایگاه که قصد دارد ضمن کشده است  یدارای نیروی انسانی متعهد، متخصص و آموزش دیده معرف

ی ها هناکشور برتر جهان از جهت سرانه فضا، عضو، منابع و امانت کتابخ 15اول کشور در منطقه، در زمر

س یر تأسینظ یو خدمات ها فعالیتش و ورود یدای(. پ1393، یمقدم و صابر یاریرد )اسفندیقرار گ

                                                 
1. Guest  

2. Wright et. al 

3. Balochi et al 
4. Qureshi et. al  

5. Khan 



 97 ...توانمندسازی کتابداران یها مؤلفهتأثیر                                                             1396و زمستان زیی، پا2، شماره 7سال 

کتاب »طرح « اهدای کتاب»، طرح «ساز انجمن خیرین کتابخانه»س ی، تأس«های مشارکتی و مستقل کتابخانه»

، طرح «ق پژوهشگران نهادینظام جامع تشو»، طرح «تابخانه صباکاروان ک» ، طرح«ایستگاه مطالعه»، طرح «من

ر یاخ یها فعالیتاز اقدامات و  ییها نمونه« تابخوانک یها نشست»طرح ، «یا حرفه تابخوانانک هکشب»

ن یا یاوک(. وا1395ل، یو محمداسماع یری، حریالحوائج ، بابیشور هستند )صابرک یعموم یها تابخانهک

، یمقدم و صابر یاری)اسفند 1404انداز  با سند چشم یعموم یها تابخانهکت موجود یسه وضعیها و مقا طرح

ها و  طرح یرغم اجرا یه علکاز آن است  کیحا (2015، کیو پازو ی)صابر 1فالیا یاستانداردها و (1393

 یرو  ش  ی، پ1404انداز  سند چشم یها دن به شاخصیدر رس یالت فراوانکمختلف، موانع و مش یها برنامه

ت یدر بهبود وضع یت چندانیها با موفق ها و برنامه ن طرحیقرار دارد و ا شورک یعموم یها تابخانهک

در  یعموم یها تابخانهک یگستردگ به تیعنا ن، بای. بنابراانداز همراه نبوده است سند چشم یها شاخص

دن به یرس ،یعموم یها تابخانهک یاصل و مهم تیمأمور هکنیا با توجه به نیو همچن شورکسراسر 

 یبرا تابدارانک یها ییتوانا از استفادهو  یانسان هیسرما به توجه است، 1404انداز  سند چشم یها شاخص

 داشتن ها بدون تابخانهکن یاست و ا ریناپذ اجتناب یضرورت تر، مطلوب و دتریمف یفرهنگ خدمات هعرض

 و جامعه روزافزون و متعدد نیازهای به ییگو پاسخ به قادر ده،یمتعهد، متخصص و آموزش د انسانی نیروی

 یرو پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن بررس نیاز ا .بود نخواهند 1404انداز  سند چشم یها شاخص یارتقا

 یتوانمند ساز یها مؤلفهر یتأث یشور به بررسک یعموم یها تابخانهکتابداران ک یت توانمندسازیوضع

 شور بپردازد.ک یعموم یها تابخانهکرد کتابداران بر عملک

 

 قیتحق یمدل مفهوم 

 یران بوده، توانمندسازیشتر از گذشته مورد توجه مدیر بیدر دو دهه اخه ک یاز مسائل یکی

مفهوم  مهم مورد  یکعنوان  ع بهیسر یلیخ ی(. توانمندساز1390اران، کو هم یخان ینان است )موسکارک

فرد و سازمان سودمند  یه براکگذارد  یاثر م ییامدهایطور بالقوه بر پ ه بهکل ین دلیتوجه قرار گرفت، به ا

ن مفهوم نزد ینسبت به ا یا ندهیفزا یمند عالقه ،در حال حاضر(. 2009، 2ونیاست )هان، مون و 

ر نقش ینظ یو توجه از عوامل یمند ن عالقهی(. ا2006، 3نکیو هن یران وجود دارد )مویپردازان و مد هینظر

 یناش یزه منابع انسانیو انگ یش اثربخشیزاو اف یریادگیج فرهنگ یرد، تروکدر بهبود عمل یتوانمندساز
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ن و یف معیت، تعریریات و متون مدیدر ادب (.1391و رادمرد،  یانکارد  ی، افخمی)باران شود می

از تنوع  یف توانمندیتعار نیآن اتفاق نظر داشته باشند وجود ندارد. بنابرا یه همگان روک یا شده رفتهیپذ

، 2لکن و د ی؛ گ2002، 1سیمن و پرای، برینتی؛ د1388ا، ین یو خالقزاده  ی)قربان برخوردار است یادیز

از  یف متفاوتیو تعار  ق پرداختهیبه تحق ینه توانمندسازیدر زم یارینون محققان بسک(. تا 2005

یند قدرت بخشیدن به افراد آفر، توانمندسازی( 1384) 3ات و ژافهکاند. از نگاه اس ارائه نموده یتوانمندساز

نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس  تا حس اعتمادبه شود می کمکنان کارکیند به آاین فر. در است

. انجامد های درونی افراد می ناتوانی و درماندگی خود چیره شوند. تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه

شتر در اتخاذ ه توانمندسازی، تشویق افراد به مشارکت بیکن معتقدند ی( همچن1387ات و ژافه )کاس

به  توان میتأثیرگذار است. از طریق فرآیند توانمندسازی  ها آنیی است که بر فعالیت ها گیری تصمیم

 یدواریو ام یی خوبی آفریده و به آن جامه عمل بپوشانند. به اعتقاد ساجدها ایدهکارکنان فرصت داد تا 

ی کارکنان و استفاده بهینه از ور بهره( توانمندسازی کارکنان یکی از فنون مؤثر برای افزایش 1386)

( 2004) 4در راستای اهداف سازمانی است. بوگلر و سومچ ها آنی فردی و گروهی ها تواناییظرفیت و 

 و یابد می بهبود افراد یها و دانش ها مهارت آن لهیوس به هک است یفرد باور ،یه توانمندسازکمعقتدند 

که کارکنان،  شود می( توانمندسازی کارکنان موجب 2009) 5رکنند. از نظر دراک یم آن عمل طبق بر

( 2010) 6یندسایوان و لیسازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. به اعتقاد ا

باید استعداد و توانایی کارکنان را  ها آنهای جدید به مدیران است و  توانمندسازی، واگذار کردن مسئولیت

ف ارائه یها را به رسمیت بشناسند. براساس تعار نند و موفقیتکرا به خطرجویی ترغیب  ها آنه دهند، توسع

 ارتباطی، ردکدر روی است. یو شناخت یزشی، انگیرد ارتباطیکشامل سه رو یتوانمندساز یردهایکشده، رو

 ،دیگر عبارت به ند،ک می زیردستانش تقسیم با را خود قدرت مدیر آن طی هک است فرایندی توانمندسازی

 افزایش» به هک راهبردی هر انگیزشی، ردکاختیار است. در روی تفویض همان توانمندسازی ردکروی این در

 بیانجامد، توانمندسازی نانکارک« نفس فایتک» نهایتاً و« گیری تصمیم خود» ،«اریک یها فعالیت حق تعیین

 افراد شایستگی تقویت از فرایند است عبارت توانمندسازی فرض، این با. داشت خواهد به دنبال را ها آن

 نهایت، در. شود می ها آن در قدرتی احساس بی باعث هک شرایطی حذف و شناسایی طریق از سازمان

                                                 
1. Dainty, Bryman and Price 
2. Gagne and Decl  

3. Scott and Jaffe  

4. Bogler and Somech 
5. Drucker  

6. Evans and Lindsay 
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. است« محوله وظایف انجام برای درونی انگیزش افزایش»فرایند  توانمندسازی، شناختی، ردکروی براساس

 این. نندک می سبک وظایفشان انجام از مستقیم به طور افراد هک دارد اشارهمثبتی  تجارب به فرایند این

 را به رضایتمندی افزایش سرانجام و انگیزد برمی محوله وظایف اجرای برای را انگیزش درونی تجارب،

 ه از عوامل مهم  کرفت ید پذیبا یتوانمندساز یردهایکت به رویبا عنا .(1387 آهنگر، و دارد )طبرسا دنبال

به مراتب از  یت منابع انسانیگر، اهمیعبارت د است. به یانسان یروین یساز ی، توانمندها انات سازمیبقا و ح

زاده و  یدارد )قربان ها انرد سازمکدر عمل ییسزا ر بهیشتر است و تأثیب یو ماد یهای جدید، منابع مال فناوری

؛ 1389، ی؛ گرج1387بیانی، ) یانمندسازتو همطالعات صورت گرفته در حوز یبررس(. 1388ا، ین یخالق

اران، کو هم یچالشتر ی؛ مراد1392زاده، یعل ؛1392، عسکراوغلی و عابدی؛ 1389، یو سور یصمد

نشان ( 2004، 1؛ گارنت1394، زاده و بگ قربانی؛ 1394، ی، قلتاش و سرچهانیبن یکول یری؛ نص1392

نان به بهبود کارک یرابطه وجود دارد و توانمندساز یو سازمان یرد شغلکو عمل ین توانمندسازیدهد ب یم

 یتوانمندساز یق با الهام از الگوهایتحق ین اساس، مدل مفهومی. بر اشود میرد سازمان منجر کعمل

چن و ؛ 2003، 4ارانکبالنچارد و هم؛ 1990، 3؛ توماس و ولتهوس1988، 2انونگوکانگر و کنان )کارک

  .شد یطراح( 2012، 6چنگ؛ چن و 2004، 5ارانکهم

 

 

 

 

 

 

 

 
 قیتحق ی. مدل مفهوم1ل کش

 ق درنظر گرفته شد.ین تحقیا یر برایز یها هی(، فرض1ل کق )شیتحق یمطابق مدل مفهوم

                                                 
1. Garret  
2. Conger and Kanungo 

3. Thomas and Velthouse 

4. Blanchard and et. al 
5. Chen and et. al  

6. Chen and Cheng 

 وانمندسازیت

 یهاآموزش مهارت

 تخصصی

 عملکرد

 پرداخت پاداش

ض اختیارفویت  

به اطالعات  یدسترس

یسازمان  
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م و یرابطه مستق« شورک یعموم یها تابخانهکرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ن یب پژوهش: یه اصلیفرض

 دارد.  یمعنادار

م و یرابطه مستق« شورک یعموم یها تابخانهکرد کعمل»و « یتخصص یها مهارتآموزش »ن یب اول: یه فرعیفرض

 دارد.  یمعنادار

م و یرابطه مستق« شورک یعموم یها تابخانهکرد کعمل»و « ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا»ن یب دوم: یه فرعیفرض

 دارد.  یمعنادار

م و یرابطه مستق« شورک یعموم یها تابخانهکرد کعمل»و « تابدارانکار به یض اختیتفو»ن یب سوم: یه فرعیفرض

 دارد.  یمعنادار

م و یرابطه مستق« شورک یعموم یها تابخانهکرد کعمل»و « یبه اطالعات سازمان یدسترس»ن یب چهارم: یه فرعیفرض

  دارد. یمعنادار
 

 شناسی  روش

ها  داده یگردآور ههدف پژوهش و نحو کبه دو مال توجه با توان میروش پژوهش را  ،یلکطور به

 یشیمایها، پ داده یگردآور هویو از منظر ش یاربردکن اساس، پژوهش حاضر از نظر هدف، یرد. بر اک یبند میتقس

(، 1395شور )سال ک یعمومهای  نهاد کتابخانه سامانه فراگیـر آموزشاست. بر اساس آخرین آمار  یاز نوع همبستگ

ن ییتع ینفر است. برا 5900به تعداد کشور استان  31 یعموم یها تابخانهکتابداران کجامعه آماری پژوهش شامل 

نفر  365درصد(،  5 یه خطایاشدرصد و ح 95نان یو مورگان )درجه اطم یرجسکحجم نمونه با استفاده از جدول 

معموال از از دو روش   یسازمان یها ( در پژوهش1389، یکین شد. به اعتقاد )بلییل نمونه تعکحجم عنوان ه ب

ه هدف پژوهش حاضر ک یینند. از آنجاک یاستفاده م یا طبقه یتصادف یریگ ا نمونهیساده و  یتصادف یریگ نمونه

های عمومی از کلیه کارکنان نهاد کتابخانه یه پژوهش بود و فهرست به روزل جامعکنمونه به  یها افتهیم یتعم

 یتصادف یریگ ای متناسب استفاده شد. انتخاب روش نمونهطبقه یتصادف یریگ کشور وجود داشت، از روش نمونه

سه با یمقاند و در ک ین میشور( را تضمک یها انمهم سازمان )است یها رگروهیای متناسب، حضور متناسب زطبقه

دهد )ادواردز  یش میپژوهش را افزا یها افتهی، دقت یریگ نمونه یاهش خطاکق یساده، از طر یتصادف یریگ نمونه

گویه استفاده شد. بخش اول مربوط به  32با  یسه بخش نامه پرسشاطالعات از  یگردآور ی(. برا1384گران، یو د

: 9،10،11ت سؤاالتابداران )ک یوط به سؤاالت توانمندساز(، بخش دوم مرب8تا  1اطالعات جمعیت شناختی )سؤال 

: 15،16،17ت سؤاال -ردکعمل ی: پرداخت پاداش بر مبنا12،13،14ت سؤاال -یتخصص یها مهارتآموزش 

 یعموم یها تابخانهکرد ک( و بخش سوم به عملیبه اطالعات سازمان ی: دسترس18،19،20ت سؤاال -اریض اختیتفو
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: رضایت 29، 28، 27ت سؤاال -ها : اثربخشی فعالیت25،26، 24ت سؤاال -: تحول برنامه ها21،22،23ت سؤاال)

بر  نامه پرسشی این بند درجه: رضایت شغلی کارکنان( اختصاص داشت. 32، 31، 30ت سؤاال -ارباب رجوع

ی آن و ها مؤلفهو  نامه پرسشگذاری این  ای بود. جهت تجزیه و تحلیل و نمره اساس مقیاس لیکرت پنج درجه

 ی، تاحدود3=، متوسط2=، مخالم1=مخالفم امالًکدهی ) های کیفی به مقادیر کمی از روش وزن تبدیل پاسخ

از  نامه پرسشی ها مؤلفهقضاوت در مورد مطلوبیت هرکدام از  ی( استفاده شد. برا5=موافقم امالًک، موافقم 4=موافقم

ی ها مؤلفه. در این طیف، اگر میانگین دی( استفاده گرد1387طیف استاندارد ارزیابی حجازی، بازرگان و اسحاقی )

باشد وضعیت نسبتاً مطلوب و  66/3تا  33/2باشد وضعیت نامطلوب، چنانچه این میانگین بین  33/2تا  1مورد نظر بین 

. جهت سنجش شود میی مورد بررسی مطلوب ارزیابی ها ؤلفهمباشد وضعیت  5تا  66/3چنانچه این میانگین بین 

به  ییپژوهش جهت سنجش روا یها نامه پرسشاستفاده شد.  یها، از نظرات متخصصان موضوع نامه پرسش ییروا

اطالعات مورد استفاده قرار  یاز، جهت گردآورینفر از متخصصان ارسال شد. پس از انجام اصالحات مورد ن 10

رونباخ ک یب آلفایرونباخ استفاده شد. ضرک یب آلفایز از ضریها ن نامه پرسش ییایسنجش پا منظور گرفت. به

شور ک یعموم یها تابخانهکرد کعمل نامه پرسش یو برا 89/0تابداران ک یتوانمندساز نامه پرسشآمده برای  دست هب

های  و روش 1. اس. اسیافزار اس. پ نرمآوری شده با استفاده از  جمع یها نامه پرسشت، یدست آمد. در نها هب 91/0

 .گرفت تجزیه و تحلیل قرار موردمناسب آماری 
  

 

 ها افتهی

عملکرد  یها مؤلفهتابداران و ک یتوانمندساز یها مؤلفهت ی، وضعیفیابتدا با استفاده از آمار توص

های  کتابداران کتابخانهت توانمندسازی یوضع 1قرار گرفت. جدول  یشور مورد بررسک یعموم یها تابخانهک

 دهد.  آن را نشان می هعمومی کشور و چهار مؤلف
های عمومی کشور ت متغیر توانمندسازی کتابداران کتابخانهی. وضع1جدول   

 تیوضع انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین تعداد مؤلفه / متغیر

 مطلوبنسبتاً  91/0 79/2 00/5 00/1 365 یتخصص یها مهارتآموزش 

 نامطلوب 87/0 16/2 00/5 00/1 365 ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا

 نسبتاً مطلوب 86/0 34/2 00/5 00/1 365 اریض اختیتفو

 نسبتاً مطلوب 81/0 59/2 00/5 00/1 365 یبه اطالعات سازمان یدسترس

 نسبتاً مطلوب 71/0 47/2 83/4 00/1 365 توانمندسازی کتابداران

                                                 
1.SPSS 
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های عمومی  ، متغیر توانمندسازی کتابداران کتابخانهشود میمشاهده  1ه در جدول ک یطور همان

 هن چهار مؤلفی، از ب1جدول  یها ت نسبتاً مطلوب قرار دارد. طبق دادهیدر وضع 47/2ن یانگیکشور با م

لوب و ت نامطیدر وضع 16/2ن یانگیبا م« ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا» هتوانمندسازی کتابداران، مؤلف

ت نسبتاً مطلوب قرار دارند. یی عمومی کشور در وضعها کتابخانهتوانمندسازی کتابداران  یها مؤلفهر یسا

آن ارائه شده  هی عمومی کشور و چهار مؤلفها کتابخانهاطالعات توصیفی متغیر عملکرد  2در جدول 

  است.
ی عمومی کشورها کتابخانهت متغیر عملکرد ی. وضع2جدول   

 تیوضع انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرمؤلفه / 

 نسبتاً مطلوب 83/0 02/3 00/5 00/1 365 هاتحول برنامه

 نسبتاً مطلوب 92/0 82/2 00/5 00/1 365 ها فعالیتاثربخشی 

 نسبتاً مطلوب 96/0 12/3 00/5 00/1 365 رضایت ارباب رجوع

 نسبتاً مطلوب 95/0 23/3 00/5 00/1 365 تابدارانکرضایت شغلی 

 نسبتاً مطلوب 82/0 05/3 00/5 00/1 365 ها کتابخانهعملکرد 

ت یدر وضع 05/3ن یانگیشور با مک یعموم یها کتابخانه، متغیر عملکرد 2جدول  یها بر اساس داده

اثربخشی »، «ها برنامهتحول » یعنی ها کتابخانهرد کعمل یها مؤلفهن، تمام ینسبتاً مطلوب قرار دارد. همچن

ت نسبتاً مطلوب )میانگین بین یوضع یدارا« تابدارانکرضایت شغلی »و « رضایت ارباب رجوع»، «ها فعالیت

   ( هستند.23/3تا  82/2

 1رها، استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوفیص نرمال بودن متغیتشخ یها برا از روش یکی

« تابدارانک یتوانمندساز»است. نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد معیار تصمیم برای دو متغیر 

ها رد و نرمال بودن  است. در نتیجه کجی داده 05/0تر از  بزرگ« شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و 

ریک )پیرسون( استفاده شد. نتیجه ه اول پژوهش از آزمون پارامتین، برای بررسی فرضیتأیید شد. بنابرا ها آن

 یها مهارتآموزش »ر ین نشان داد معیار تصمیم برای چهار متغیآزمون کلموگروف اسمیرنوف همچن

« یبه اطالعات سازمان یدسترس»و « اریض اختیتفو»، «ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا»، «یتخصص

منظور  اساس، به  نیرد شد. بر ا ها آند و نرمال بودن ییها تأ ن، کجی دادهیاست. بنابرا 05/0تر از  کوچک

 ه دوم، سوم، چهارم و پنجم پژوهش از آزمون ناپارامتریک )اسپیرمن( استفاده شد. یبررسی فرض

                                                 
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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رابطه « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ن یب پژوهش: یه اصلیفرض

 دارد.  یم و معناداریمستق

رد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ج آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین ی، نتا3در جدول 

 ارائه شده است.« شورک یعموم یها کتابخانه
. آزمون همبستگی پیرسون3جدول   

 شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل رهایمتغ

 تابدارانک یتوانمندساز
 تعداد معیار تصمیم ضریب همبستگی

733/0 000/0 365 

ر یدو متغ یب همبستگیدهد ضر ( نشان می3اطالعات آزمون پیرسون )جدول  طورکه همان

 یو سطح معنادار 733/0برابر با « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»

گفت بین  توان میو  شود مید ییپژوهش تأ یه اصلین فرضی(. بنابرا000/0>05/0است ) 05/0تر از کوچک

وجود  یرابطه مثبت و معنادار« شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ر یدو متغ

 دارد. 

رابطه « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « یتخصص یها مهارتآموزش »ن یب اول: یه فرعیفرض

 دارد.  یم و معناداریمستق

 یرهایمتغ یب همبستگیه ضرکنی(، با توجه به ا4)جدول ج آزمون همبستگی اسپیرمن یطبق نتا

 یو سطح معنادار 658/0برابر با « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « یتخصص یها مهارتآموزش »

ن، بین مؤلفه آموزش ی. بنابراشود مید ییاول تأ یه فرعی(، فرض000/0>05/0است ) 05/0تر از کوچک

وجود  یشور رابطه مستقیم و معنادارکی عمومی ها کتابخانهلکرد ی تخصصی کتابداران و عمها مهارت

 دارد. 
. آزمون همبستگی اسپیرمن4جدول   

 شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل رهایمتغ

 ی تخصصیها مهارتآموزش 
 تعداد معیار تصمیم ضریب همبستگی

658/0 000/0 365 

رابطه « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا»ن یب دوم: یه فرعیفرض

 دارد.  یم و معناداریمستق

اطالعات آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن را برای بررسی رابطه بین مؤلفه پرداخت  5جدول 

 دهد. شور نشان میکی عمومی ها کتابخانهرد و عملکرد کعمل یپاداش بر مبنا
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. آزمون همبستگی اسپیرمن5جدول   

 شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل رهایغمت

 ردکعمل یپرداخت پاداش بر مبنا
 تعداد معیار تصمیم ضریب همبستگی

566/0 000/0 365 

 یو سطح معنادار 566/0برابر با  یب همبستگیضر شود میمشاهده  5در جدول  طورکه همان

گفت بین  توان میو  شود مید ییدوم تأ یه فرعیجه فرضی(، در نت000/0>05/0است ) 05/0تر از کوچک

ی عمومی رابطه مستقیم و ها کتابخانهرد کتابداران و عملکرد کعمل یت پرداخت پاداش بر مبنایمؤلفه وضع

 وجود دارد.  یمعنادار

رابطه « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانکار به یض اختیتفو»ن یب سوم: یه فرعیفرض

 دارد.  یم و معناداریمستق

و سطح  634/0برابر با  یب همبستگی(، ضر6ج آزمون همبستگی اسپیرمن )جدول یبر اساس نتا

ض یتفوه بین کنیبر ا یسوم مبن یه فرعین فرضی(، بنابرا000/0>05/0است ) 05/0تر از کوچک یمعنادار

د ییوجود دارد، تأ یشور رابطه مستقیم و معنادارکی عمومی ها کتابخانهو عملکرد  تابدارانکار به یاخت

 .شود می
. آزمون همبستگی اسپیرمن6جدول   

 شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل ریمتغ

 تابدارانکار به یض اختیتفو
 تعداد معیار تصمیم ضریب همبستگی

634/0 000/0 365 

رابطه « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « یبه اطالعات سازمان یدسترس»ن یب چهارم: یه فرعیفرض

 دارد.  یم و معناداریمستق

به اطالعات  یدسترس»ر یدو متغ یب همبستگیضر شود میمشاهده  7در جدول  طورکه همان

در سطح  ین مقدار همبستگیه اکبوده  642/0برابر با « شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « یسازمان

 . شود مید ییچهارم تأ یه فرعیفرض جه،ی(. در نت000/0>05/0قرار دارد ) 05/0تر از کوچک یمعنادار
. آزمون همبستگی اسپیرمن7جدول   

 شورک یعموم یها کتابخانهرد کعمل ریمتغ

 تابدارانک یتوانمندساز
 تعداد معیار تصمیم ضریب همبستگی

642/0 000/0 365 

ی توانمندسازی کتابداران بر ها مؤلفهمنظور بررسی میزان تأثیر  ات پژوهش، بهیپس از آزمون فرض

اشاره شد  طورکه همانشور از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. ک یعموم یها کتابخانهعملکرد 
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ی متغیر توانمندسازی کتابداران نرمال نبودند لذا لگارتیم متغیرها برای آزمون رگرسیون چندگانه ها مؤلفه

استفاده شد و چهار مؤلفه  1رو گرسیون از روش پسار گرفته شد. در ادامه، برای انجام آزمون رکب

ار یض اختیرد، تفوکعمل ی، پرداخت پاداش بر مبنایتخصص یها مهارتتوانمندسازی کتابداران )آموزش 

تر  داری هر چهار مؤلفه کوچکه سطح معناک یی( وارد مدل شدند. از آنجایبه اطالعات سازمان یو دسترس

 در مدل باقی ماندند. ها آنبود لذا همه  10/0از 
 . خالصه مدل رگرسیون8جدول 

ضریب همبستگی 

 (Rچندگانه )

ضریب تعیین 

 (R2چندگانه )

 ضریب تعیین

 چندگانه تعدیل شده

 خطای

 معیار تخمین

مقدار آماره 

 واتسون -دوربین

761/0 579/0 574/0 1982/0 777/1 

است. به عبارتی، بـین چهـار مؤلفـه  76/0دهد که ضریب همبستگی مدل برابر با  نشان می 8جدول 

Rرابطه وجود دارد. مقدار  ها کتابخانهمتغیر توانمندسازی کتابداران و عملکرد 
از  58/0دهد کـه  نشان می 2

غییـرات بـه ی توانمندسازی کتابـداران بـوده و سـایر تها مؤلفهبه خاطر تأثیر  ها کتابخانهتغییرات در عملکرد 

 .شود میعوامل دیگر مربوط 
 . ضرایب رگرسیون9جدول 

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 tآماره 
 سطح 

 B داریمعنی
 خطای معیار

 استاندارد
Beta 

 000/0 485/12 - 033/0 417/0 مقدار ثابت

 000/0 315/7 307/0 035/0 255/0 یتخصص یها مهارتآموزش 

 002/0 157/3 142/0 032/0 101/0 ردکعمل یپاداش برمبنا پرداخت

 000/0 269/2 222/0 039/0 168/0 اریض اختیتفو

 000/0 649/5 264/0 041/0 233/0 یبه اطالعات سازمان یدسترس

میـزان  هدهنـداسـت. در ایـن جـدول، سـتون بتـا نشـان 9خروجی اصلی آزمون رگرسیون، جـدول 

آمـوزش » شـود میمشـاهده  9ه در جدول ک یتأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است. همانطور

 14/0بـا مقـدار « پرداخت پاداش بـر مبنـای عملکـرد»ن تأثیر و یبیشتر 31/0 مقداربا « ی تخصصیها مهارت

 شور دارد.ک یعموم یها کتابخانهکمترین تأثیر را بر عملکرد 

 
 

  

                                                 
1. Backward Method 
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  یریگ جهینت

 یها کتابخانـهرد کـتابداران بر عملک یر مؤلفه های توانمندسازیتأث یبا هدف بررس ،پژوهش حاضر

 یعمـوم یها کتابخانـهتابـداران ک یتوانمندسـاز یها مؤلفـهت یوضع یج بررسیشور انجام شد. نتاک یعموم

دهد  ت نشان مییریات مدیادبت نسبتاً مطلوب قرار دارد. مرور یشور نشان داد متغیر توانمندسازی در وضعک

ی آنـان در هـا تواناییهـا و  ی کارکنان و استفاده بهینـه از ظرفیتور بهرهکه یکی از فنون مؤثر برای ارتقای 

( و 1385منوریـان و نیـازی ) هاهداف سازمانی، توانمندسازی کارکنان است. طبق تحقیـق انجـام شـد ۀزمین

( هـر چـه اهـداف 1990(، توماس و ولتهـوس )1998) 2مرونک(، وتن و 1997) 1تزرین و اسپریئوکنظریات 

مشـاهده  یرد بهتـرکار خود داشته باشند عملکاز  یانداز روشن نان چشمکارکتر باشد و  سازمان روشن یک

نـان کارکهدف، چنانچـه  یت بر مبنایریمد یه. براساس نظریابد میش یز افزایافراد ن یخواهد شد و توانمند

نند. همچنین ک یار را دنبال مکشتر یت بیند با رضایرا تقبل نما یشتریت بیمسئول ت وکن هدف مشارییدر تع

طور مستقیم و  گفت مهمترین عامل در توانمندسازی کارکنان، مدیر سازمان است. زیرا مدیر هم به توان می

تیـار و ر بـا تفـویض اخیدهـد. مـد طور غیرمستقیم تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قـرار مـی هم به

قدرت بیشتر به کارکنان، ایجاد فرهنگ کارگروهی و فراهم نمودن جو مشارکتی و با حذف شـرایطی کـه 

کند )عبداللهی و نـوه  یقدرتی کارکنان شده است، بستر الزم را برای توانمندسازی افراد فراهم م موجب بی

 (. 1385ابراهیم، 

ه کاز آن بود  کیشور حاک یعموم یها انهکتابخعملکرد  یها مؤلفهت یل وضعیج حاصل از تحلینتا

و « رضایت ارباب رجوع»، «ها فعالیتاثربخشی »، «ها برنامهتحول » یعنی ها کتابخانهرد کعمل یها مؤلفهتمام 

دهد  یرد نشان مکات حوزه عملیقرار دارند. مرور ادب یت نسبتاً مطلوبیدر وضع« تابدارانکرضایت شغلی »

 یرد و بازدهکه عملکن جمله است یادآور ایدار است و یرضایت شغلی، مثبت و پارد و کن عملیه رابطه بک

و بهبود  یش بازدهیافزا یبرا یعموم یها کتابخانهن یاد است. بنابرایارمند شادوسرحال زکا یارگر ک

 ن پژوهش دریه طبق اک ها فعالیتش دهند تا اثربخشی یرا افزا ها آن یت شغلید رضایتابداران باکرد کعمل

 برسد.  یابد و به حد مطلوب و عالیش یحد نسبتاً مطلوب بود، افزا

 یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ن یپژوهش نشان داد ب یاصل  هیآزمون فرض

(، 1389) یپژوهش گرج یها افتهیجه با ین نتیوجود دارد. ا یم و معناداریرابطه مستق« شورک یعموم

اران کو هم یچالشتر ی(، مراد1392زاده )یعل، (1392) عسکراوغلی و عابدی(، 1389) یو سور یصمد

                                                 
1. Quinne and Speritzer 

2. Whetten and Comeron 
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( 2004گارنت ) ،(1394) زاده و بگ قربانی(، 1394) ی، قلتاش و سرچهانیبن یکول یری(، نص1392)

 یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانک یتوانمندساز»ن یم و معنادار بیداشت. وجود رابطه مستق یهمخوان

زان یشتر باشد، میب ها کتابخانهتابداران در ک یه هر چه توانمندسازکاز آن است  کیحا «شورک یعموم

 یعموم یها کتابخانهران یاستگذاران و مدین اساس، الزم است سیبهتر خواهد شد. بر ا ها کتابخانهرد کعمل

پرداخت »، «تابدارانکار به یض اختیتفو»در قالب چهار مؤلفه  یش توانمندسازیافزا یارهاکشور به راهک

 یا ژهیتوجه و« یبه اطالعات سازمان یدسترس»و « یتخصص یها مهارتآموزش »، «ردکعمل یپاداش بر مبنا

شنهاد به ی، اجازه اظهار نظر و پها کتابخانهمختلف  یها بخش یبرا یزیر رو، برنامه نیداشته باشند. از ا

در انتصاب  یساالر ستهیت اصل شایران، رعاتابداک یبر اساس توانمند یسازمان یتابداران، ارتقاک

 یها تیف و مسئولیت وظای، شفافیار گروهک ی، ارتقایارک یندهای، بهبود فرایتیریمد یها پست

 ها کتابخانهشبرد اهداف یتابداران و پک یش توانمندسازیجهت افزا یاساس یها ... از جمله گامتابداران وک

  ند.یآ یشمار م به

ی تخصصی کتابداران و عملکرد ها مهارتاول، بین مؤلفه آموزش  یفرعه یفرض هجیطبق نت

(، 1998) 1سکفو یها افتهیجه با ین نتیوجود داشت. ا یشور رابطه مستقیم و معنادارکی عمومی ها کتابخانه

( مطابقت داشت. باتوجه به وجود رابطه 1391) یو قدوس یجورکاکی(، 1388ز )ی(، مهرانگ1385) یقنبر

 شود میی عمومی، پیشنهاد ها کتابخانهی تخصصی کتابداران و عملکرد ها مهارتمعنادار بین مؤلفه آموزش 

، ایجاد کنند و در جهت آموزش شود می ها آنای جهت آموزش کارکنان که باعث ارتقاء   ران کمیتهیمد

های آموزش ضمن    نان دورهکارک یکه برا شود مین، پیشنهاد ی. همچنمرتبط با شغل کارکنان تالش کنند

های آموزشی    خدمت برگزار شود، کارکنان به ادامه تحصیالت عالی تشویق شوند و برای کارکنان دوره

 برگزار شود. ها کتابخانههماهنگ و متناسب با خصوصیات فراگیر و اهداف 

رد کتابداران و کعمل یت پرداخت پاداش بر مبنایدوم نشان داد بین مؤلفه وضع یه فرعیفرض

  (،1380) یمحمد یها افتهیجه با ین نتیوجود دارد. ا یی عمومی رابطه مستقیم و معنادارها کتابخانهعملکرد 

ت، یریداشت. به اعتقاد متخصصان مد ی( همخوان1391و رادمرد ) یانکارد ی، افخمی(، باران1389) یگرج

ه همراه با ک هایی آنژه یها، به و ند و پاداشک یفا مینان اکارک یند توانمندسازیدر فرا یپاداش نقش مهم

زند تا از یانگ یرا بر م ها آنت داده و یبه افراد احساس شخص  هستند، یران عالیمد ین و قدردانیتحس

 یرد به خوبکبر عمل یپاداش مبتن یها برنامهن اگر ینند. بنابراکرد بهتر استفاده کعمل یشان برایها لیپتانس

                                                 
1. Fox 
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 ینان و هم براکارک یهم برا« برد -برد»ت یموقع یکرا بهبود و  یرات سازمانییند تغتوان میاجرا گردند 

سازمان  یبرا یزیه چه چکافراد باشند  یغام براین پیند حاصل اتوان میها  آورند. پاداش یران بوجود میمد

و  یابیه رفتار افراد ارزک یا وهیر شیتحت تأث یادیزان زین رو رفتار افراد به میت است و از ایحائز اهم

ه ک یپاداش شود میشنهاد ین، پی(. همچن1386، یرد )سودمند و نصرزاده گرویگ یقرار م شود میپاداش داده 

و با  یرسم ید در مراسمیبا شود میداده  ها برنامهدرست  یو اجرا یریگ میتصم یتابداران در ازاکبه 

شان صورت  تیموقع از فعال به یه قدردانکنینان در مورد اکارکگر یردد تا دنان اعطا گکارکحضور تمام 

ن اقدام موجب یرند. ایخود را بر عهده گ یها برنامهمات و یت تصمیابند و مسئولینان یرفت اطمیخواهد پذ

رند، یگ یق قرار میه مورد تشوک یتابدارانک یشغل یت توانمندیم و تقوکیش اعتماد به نفس، تحیافزا

 خواهد شد.

 یها کتابخانهرد کعمل»و « تابدارانکار به یض اختیتفو»ن یسوم، ب یه فرعیفرض هجیبر اساس نت

(، 1387) یانیب یها جه پژوهشیجه با نتین نتیوجود داشت. ا یم و معناداریرابطه مستق« شورک یعموم

ن یجه ایت به نتی( مطابقت داشت. با عنا1391) یو قدوس یجورکاکی(، 1380) ی(، محمد1389) یگرج

بازخوردهای مثبت  ها آننند و به کتابداران اعتماد کبه  ها کتابخانهران و مسئوالن یه، الزم است مدیفرض

بگویند که خواستن توانستن است و با توجه به  ها آنرا تحقیر نکنید و همیشه به  ها آنبدهند و به هیچ عنوان 

 د. ننکتفویض اختیار  ها آنتابداران به کتوانایی 

 یعموم یها کتابخانهرد کعمل»و « یبه اطالعات سازمان یدسترس»ن یچهارم نشان داد ب یه فرعیفرض

 شود میشنهاد یچهارم پژوهش پ یه فرعیجه فرضیوجود دارد. بر اساس نت یم و معناداریرابطه مستق« شورک

ها و  اد، خط مشیمختلف سازمان، افر یها ف بخشیق با وظایف شغلی خود، وظایطور دق تابداران بهک

ز به صورت مستمر و مداوم روزآمد شود. عالوه بر ین ها آن یآشنا شوند و اطالعات سازمان یارک یها روش

 ها آنار ینان را در اختکارکتابداران و کت یدانش مرتبط با مسئول ها کتابخانهران یمد شود میشنهاد ین، پیا

و دانش مرتبط با شغل خود و احساس  یسازمانسب اطالعات کپس از  ها آنه ک یطور قرار دهند، به

 ،ن پژوهش نشان دادیج اینتا رند.یم بگیخود تصم یف شغلیدر خود، اجازه داشته باشند در وظا یتوانمند

 یشور رابطه مستقیم و معنادارک یعموم یها کتابخانهرد کتابداران و عملک یی توانمندسازها مؤلفهن یب

ل یبه شرح ذ یشنهاداتیرد، پکو نقش آن در بهبود عمل یساز ت توانمندیمن، نظر به اهیوجود دارد. بنابرا

 نده ارائه شده است:یهای آ جهت پژوهش

  یعموم یها کتابخانهتابداران ک یموانع توانمندساز ییشناسا -



 109 ...توانمندسازی کتابداران یها مؤلفهتأثیر                                                             1396و زمستان زیی، پا2، شماره 7سال 

 ی عموم یها کتابخانهتابداران ک یمدل توانمندساز یطراح -

 ی عموم یها کتابخانه یرد سازمانکمدل عمل یطراح -

  یشناخت تیجمع یرهایتابداران و متغک ین توانمندسازیرابطه ب یبررس -
 

 منابعفهرست 
 . 28، 135. شماره ریتدب ماهنامه. یرقابت طیمح در نینو روش ی(. توانمندساز1382روس )یس ار،یآقا

دمحمد ی. ترجمه سعمل ی: راهنمایشیمایق پیتحق(. 1384) پل، رزن؛ ید .یمار، تامپسون.؛ ی. اکادواردز، ج
 .یفرهنگ یها . تهران: دفتر پژوهشیزدیو داود ا یاعراب

استان همدان با سند  یعموم یها کتابخانهت یوضع هسی(. مقا1393م )یرک، محمدیرضا؛ صابریمقدم، عل یاریاسفند
 یها کتابخانهو  یرسان اطالعقات یتحق. 1404ران یشور در افق اک یعموم یها کتابخانهانداز نهاد  چشم
 .659-643(، 4) 20 ،یعموم

نژاد پاریزی. کرج: انتشارات مؤسسه  . ترجمه مهدی ایراننانکارکسازی ناتوا(. 1384) دنیس ،ژافه ؛سینتیااسکات، 
 تحقیقات و آموزش مدیریت، چاپ دوم.

. ترجمه داریوش افروز. تهران: انتشارات مؤسسه نانکارکتوانمندسازی (. 1387) دنیس ،ژافه ؛سینتیااسکات، 
 چاپ اول.تحقیقات و آموزش مدیریت، 

، تبریز: انتشارات ی نوینها انتوانمندسازی کارکنان در سازم(. 1388هروی، صادق ) مان؛ بابائییزاده، سل ایران
 فروزش، چاپ اول.

 یتوانمندساز ساز زمینه یعوامل سازمان ی(. بررس1391دقادر )ی؛ رادمرد، سی، مهدیانکارد ی، صمد؛ افخمیباران
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یده علوم انسانکدانش یت صنعتیریلنامه مدفصنان پژوهشگاه صنعت نفت. کارک

 .75-65(، 20) 7، سنندج
  .یان. تهران: نشر نی. ترجمه حسن چاوشیاجتماع یها پژوهش یطراح(. 1389، نورمن )یکیبل

پایان نامه . ثیر توانمندسازی بر عملکرد کارکنان شرکت مخابرات استان گلستانأارزیابی ت. (1387بیانی، مریم )
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد.  ،کارشناسی ارشد

)پژوهشگر( فصلنامه ارها. کها و راه : ضرورتتوانمندسازی کارکنان(. 1387)رضا یزاده، عل ینت، اقبال؛ فتحیط کپا
 .47-33(، 11) 5 ت،یریمد

ام ارزیابی درونی کیفیت در نظام راهنمای گام به گ(. 1387) فاخته، اسحاقی، عباس؛ بازرگان ؛یوسف ،حجازی
 .سسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانؤتهران: م. دانشگاهی

، سال هجدهم، ماهنامه تدبیر(. الگوی انتقالی در ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان، 1386م )یجعفرزاده، محمدرح
 .48-43 ،186شماره 

ی کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت و استرس شغلی در ها مؤلفه(. بررسی ارتباط میان 1391، بهروز )یرسول
 یتابدارکارشد علوم  یارشناسکان نامه یای. پاای مقایسه ی عمومی شهر تهران: مطالعهها کتابخانهکتابداران 

 . دانشگاه تهران. یرسان اطالعو 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA&select-author=author-exact
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-65(، 181) 18، ماهنامه تدبیر ی امروز.ها انسازم (. کارکنان توانمند و1386، اعظم )یدواریاهلل؛ ام ساجدی، فضل
67. 

توانمندسازی منابع انسانی گامی بلند در اجرای اثربخش مدیریت (. 1386) ی، مهدیگرو سودمند، روزبه؛ نصرزاده
 .ی. تهران: جهاد دانشگاهردکت عملیریمد یمل نفرانسکن یسوم. عملکرد

یابی تأثیر گرایش  . مدل(1395) صدیقه ،محمداسماعیل ؛نجال ،حریری ؛فهیمه ،صابری محمدکریم، باب الحوائجی
 یها کتابخانهو  یرسان اطالعقات یتحقی عمومی کشور. ها کتابخانهکارآفرینانه بر عملکرد سازمانی نهاد 

  .72-53،(1) 22 ،یعموم

ل تعاون کنان اداره کارکرد کدر عمل یانسان یروین یر توانمندسازیثأت(. 1389) ی، عباس؛ مهرداد، و سوریصمد
 .154-143(، 1) 21، تعاون. استان همدان

در  یمنابع انسان یمدل توانمندسازها ین و طراحیی، تبی(. بررس1391) ی، محمدمصطفی، داود؛ قدوسیجورک اکی
 (.1) 9 ت(،یریپژوهشگر )فصلنامه مد. یبا استفاده از مدل معادالت ساختار یدانشگاه یواحدها

 .48-38(، 17) 7 .ت(یریپژوهشگر )مد. نانکارکرد کبر عمل یر توانمندسازیتاث یابیارز(. 1389، محمدباقر )یگرج
 ، تهران:(یت منابع انسانیریمد یید طالیلکنان )کارک یتوانمندساز(. 1385) م یعبدالرح  م،ینوه ابراه  ژن؛یب ، یعبدالله

 ش.یراینشر و 
دومین کنفرانس  .کارکنان با عملکرد شغلیرابطه توانمندسازی  (.1392) رحیم، عابدی ؛ناصر ،عسکراوغلی
 . دانشگاه پیام نور :قم .المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی بین

ان نامه یل استاندارد استان تهران. پاکنان اداره کارکرد کبر عمل یاثر توانمندساز ی(. بررس1392زاده، فاطمه )یعل
 .یت و حسابداریریده مدکدانش -زکواحد تهران مر یت. دانشگاه آزاد اسالمیریارشد مد یارشناسک

ارشد. دانشگاه  یارشناسکنامه  انیرجند. پاینان دانشگاه بکارک یتوانمندساز یراهها یابی(. ارز1380، محمد )یمحمد
 .یده علوم انسانکت مدرس، دانشیترب

رابطه  یبررس(. 1392، محمدرضا )یال؛ مرادی، سهیان قهفرخیگله، محمود؛ نوروز ی، جواد؛ جمالیچالشتر یمراد
. رانیا یاسالم یون فوتبال جمهورینان فدراسکارک یرد شغلکو عمل یارآمدک، خودین توانمندسازیب

 ران.یفوتبال ا یمل یادمکعلم و فوتبال. تهران: آ یالملل نینگره بکن یدوم
. یزیر برنامه ت ویرینان سازمان مدکارک یعوامل مؤثر بر توانمندساز (.1385) درضای، حمیازیان، عباس؛ نیمنور

 ت.یریده مدکارشد. دانشگاه تهران. دانش یارشناسکنامه  انیپا
 ین توانمندسازیرابطه ب یبررس(. 1390) ی، مهدیخان ن؛ حسنی، محمدامیبیز، حسن؛ نای؛ رنگری، مرتضیخان یموس

 .7-1 ،7، ت توسعه و تحولیریفصلنامه مد. یکیترونکال یدارکنان و تحقق بانکارک
ام نور استان ینان دانشگاه پکارکرد کش عملیبر افزا یتوانمندساز یها نقش روش .(1388) لیز، اسماعیمهرانگ

 ارشد. یارشناسکان نامه یپا .گلستان

بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و عملکرد شغلی کارکنان در  (.1394) شهرام، زاده بگ؛ رامین ،قربانی
دانشگاه  :اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، تهران .گمرک بازرگان

 . آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس
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فصلنامه . توانمندسازی کارکناندر  ی(. نقش انتقال دانش ضمن1388ن )یریا، شین یاله؛ خالق زاده، وجه یقربان
 .105-85(، 2) 1. ن )ع(یدانشگاه جامع امام حس یت منابع انسانیریمد یها پژوهش
برداری و توزیع آب گلستان.  (. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت بهره1385قنبری، حسین )

 مرکز آموزش مدیریت دولتی استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه بیرجند. 
 انداز چشم. ردهاکارک و روشها ماهیت، محتوا، :نانکارک (. توانمندسازی1387) نرگس آهنگر، غالمعلی؛ طبرسا،

 .51 - 68، 29. مدیریت
رابطه توانمندسازی کارکنان با عملکرد  (.1394) زهرا ،سرچهانی ؛عباس ،قلتاش ؛فخرالسادات ،نصیری ولیک بنی
ت بر آموزش یریدوفصلنامه مد ی نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان فارس.ور بهرهشغلی و 

  .90-63، (2) 4 .ها انسازم
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