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 چکیده

به طوری که موفقیت و  باشد میدر رشد سازمان و توانمندسازی نیروی انسانی  مؤثرعوامل  ترین مهمشایستگی مدیران یکی از 

شایستگی مدیران در ابعاد مختلف میان فردی، اجرایی و  .باشد میرشد و پیشرفیت یک سازمان بر اساس آن قابل پیش بینی 

شایستگی مدیران در ابعاد مختلف فکری و ذهنی،  تأثیرا این پژوهش با هدف اصلی بررسی لذ فکری و ذهنی قابل بررسی است.

میان فردی، اجرایی بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان در قالب چهار فرضیه )یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی( 

کلیه کارکنان شهرداری اصفهان  آماری عهجام تحقیق این درانجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. 

نفر از کارکنان شهرداری اصفهان به عنوان نمونه به کمک جدول نمونه گیری  590بدین منظور تعداد نفر می باشد که  0501

و توانمندسازی کارکنان با  77/1مورگان انتخاب شدند و پرسشنامه های محقق ساخته شایستگی مدیران با آلفای کرونباخ 

های خام حاصل از این پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی با  به آنها داده شد و تجزیه و تحلیل داده 70/1ای کرونباخ آلف

صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد سطح معنی داری محاسبه شده برای  SPSS-18نرم افزار استفاده از آزمون رگرسیون و 

% معنادار است و فرضیه های پژوهش تایید می شود 99دهد رگرسیون در سطح یبوده و نشان م 110/1آزمون رگرسیون برابر 

. نتیجه گیری کلی حاکی از آن بود که شایستگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری باشد میو نیاز به تحلیل ضرایب ن

 دارد. تأثیراصفهان 

 

 داری، اصفهانشایستگی، مدیران، توانمندسازی، کارکنان شهرهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

ها در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک ترر شرردن بره بهبرود خردمات و ادامره مرداوم         توانمند سازی عنصر حیاتی سازمان

و اهمیرت آن همرواره رو    باشد مینوآوری با توانمند سازی کارکنان اتفراق مری افترد. در واقرع توانمند سازی یک حرکت دائمی 

ها را قادر می سازد که منعطف تر باشند و به پیشرفت هایی در انجرام کارهرای    ت. توانمند سازی کارمندان، سازمانبه افزایش اس

ها  سازمانی و همچنین شخصی کارکنان دست یابند. برا توجره به فضای رقابتی امروز که آگاهی کارکنان فراگیرتر شده و سازمان

و تمرکز زدایی پیش می روند، توانمند سازی کارمنرد بیشررتر مطرررم مری شرود.     بره سرمت سراختارهای سازمانی یکپارچه تر 

های امروزی مهم است که با سرعت بیشتری به تغییرات محیط پاسرخ دهند و توانمنرد سرازی کارمنرد یرک روش  برای سازمان

زمان بیشتری را در اختیار مدیریت می  منطقری دسرتیابی بره چ نرین هردفی را ارائره می دهد.از سویی توانمند سازی کارکنان

های دراز مدت سازمان را مرورد رسریدگی قررار دهرد.امررا برررای دسرتیابی بره توانمنرد       گرذارد ترا برنامه های وسیع تر و هدف

شکل بروده  سازی باید عوامل معینی که بره سرطوم براالتر توانمنرد سرازی منجرر می شود، شناسایی گردد.البته این امر بسیار م

 را خرود  و شرغل  می رسانند، زندگی نفع شان سازمان و خود به توانمند و به شرایط محیطری و سرازمانی وابسته است. کارکنان

مری   کرار  به خود را افکار و ابداعات افتخار، بهترین و هیجان، مالکیت احساس با توانمند، کارکنان سازمان در می دانند. هدفمند

 را ( توانمندسرازی 5111)0می دهند. اسمیت ترجیح خود منافع بر را سازمان منافع و می کنند کار ولیتمسئ احساس گیرند، با

 تروانیم  مری  طریرق  این از گذار است. تأثیر ها آن تصمیمات بر که داند می تصمیماتی اتخاذ در بیشتر مشارکت به افراد تشویق

 بپوشانند. برخی عمل ی جامه به آن و آفریده خوبی های ایده توانند می که دهند نشان تا آورد فراهم افراد برای را هایی فرصت

 کررده  است، تعریف دستان زیر به اساسی های گیری تصمیم اختیار مستتلزم واگذاری که عدم تمرکز از شکلی را توانمندسازی

 داشتته نیز اساسی اطالعات و مالی تباراع و کافی آموزش باید می اختیارند، بلکه نیازمند تنها نه سازی، کارکنان توانمند اند. در

 را فراینرد  سرازی  پیتررز توانمنرد   و بالک چون صاحب نظرانی باشند. سخگو پا خود های تصمیم ی در زمینه بتوانند تا باشتند

 بهتررین منرابع   شرایط، جهرت  ساختن بالنچارد، آماده اند. کرده کنند، تعریف می کار سازمان در که افرادی بین تسهیم قدرت

 ذی است که این سازی از توانمند وی، هدف گمان داند.به می مربوط سازی توانمند به را سازمان عملکرد از زمینه هر در فکری

دارد  تأثیرکنند.اما آنچه بیش از همه توانمندسازی کارکنان  اعمال ها شیوه ترین بامناسب نفوذ را بیشترین کارکنان صالحترین

خصوصریات اصرولی یرک فررد کره در اثرر       »( شایستگی را این گونه تعریف کرده است: 5110) 5مشایستگی مدیران است. آبراها

برای رسیدن به عملکررد اثرربخش، شررکت هرا و سرازمان نیراز بره        «. عملکرد اثربخش و یا عالی در یک شغل نتیجه شده است

اند از منظر گوناگون انردازه گیرری شرود    شایستگی مدیریتی دارند. بر اساس نظر برخی از پژوهشگران شایستگی مدیریتی می تو

( به عنوان شایستگی مدیریتی باالی عملکرد تشخیص داده شده است و یکی از سرمایه های اولیه در 0992) 3که توسط کوکریل

 دستیابی به مزیت رقابتی سازمانی است. یک مدیر شایسته همواره دنبال بهترین ها برای بهبود عملکرد فردی و سرازمانی اسرت.  

. در باشرد  مری بررسی آمار عملکرد شهرداری ها نشان می دهد توانمندی های کارمندان نشات گرفته از شایستگی هرای مردیران   

شهرداری هایی که به شاخصه شایستگی اهمیت داده نشده است و افراد غیر متخصص در پست های سازمانی قرار گرفته اند که 

جیح دادن رابطه بر ضابطه، گردشی بودن پست های سازمانی، عدم توجه به مدیریت این اتفاق نشات گرفته از دالیلی همچون تر

علمی و تخصصی و به صورت محلی و منطقه ای مدیریت نکردن بوده است به همین دلیل شهرداری ها نتوانسته انرد کارکنرانی   

                                                           
1
 Smith 

2
 Abraham 

3
 Cocryl 
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رداری ها نقش به سزایی در شرکل دهری   (. و از آنجایی که شه0392توانمند نیز جذب و به کارگیری بکنند)شاهنوشی، دادخواه، 

ظاهری شهرها دارند شایستگی مدیران می تواند توانمندسازی کارکنان برای ساختن شهری زیبا و توانمند، فعال، پویا، پیشررو....  

بره  داشته باشد. و می توان میزان شایستگی مدیران شهرداری را در عملکرد و فعالیت های ظاهری و باطنی شهر مشاهده کررد.  

 دارد؟. تأثیرهمین جهت این پژوهش به دنبال این سوال است که آیا شایستگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری 

 

 روش پژوهش

، روش این باشد میاز آنجا که این تحقیق در راستای کسب دانش الزم جهت برطرف کردن نیازهای شناخته شده و بهبود اوضاع 

ی است. از حیث روش به دلیل اینکه شرایط یا پدیده ها را توصیف می کند تحقیق توصیفی تحقیق بر اساس هدف، کاربرد

است. این تحقیق مبتنی است بر اندازه گیری میزان تغییرات یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر تا 

. با توجه به باشد مینوع تحقیق همبستگی نیز مشخص شود بین دو متغییر، رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر، بنابراین از 

 این توضیحات داده شده روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. در

ی نفر می باشد. نمونه گیری یک 0501کلیه کارکنان شهرداری اصفهان با تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم  آماری جامعه تحقیق

دهد که با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب دست یابد و در زمان،  از مراحل تحقیق علمی است و به محقق این امکان را می

هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید و عبارت است از انتخاب افراد نمونه از میان اعضای یک جامعه تعریف شده آماری که بر 

نفر برآورد گردید. به منظور  590شده باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه، برابر با اساس اصول و قواعدی خاص انجام 

پرسشنامه بین کارکنان شهرداری اصفهان با تحصیالت دیپلم و باالتر از دیپلم  590کارایی بیشتر و نتایج مطلوب تر، تعداد 

وندگان قرار داده شود تا با دقت هر چه تمام تر توزیع و سعی شده تا تمام پرسشنامه ها توسط محقق در اختیار پرسش ش

اطالعات جمع آوری و تحلیل گردد. در این راستا هر گونه سئوال و ابهامی که از جانب پاسخگویان مطرم شد، توسط محقق 

 پرسشنامه بازگشتی قابل تحلیل استفاده شد. الزم به ذکر است در این پژوهش 590جواب داده می شد. در نهایت تعداد 

کارمندان زیر دیپلم در دایره تحقیق قرار نگرفتند. روش های گرد آوری اطالعات را به طور کلی می توان به دو دسته، روش 

کتابخانه ای و روش میدانی تقسیم نمود. در این پژوهش در خصوص جمع آوری اطالعات مربوط به تأیید یا رد سوال های 

العات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده گردید است. که پژوهش، از روش پیمایشی و جهت جمع آوری اط

در این پژوهش در قسمت میدانی، محقق به تهیه پرسشنامه محقق ساخته ای بر اساس سیستم نردبان انتزاعی در راستای 

نفر از کارکنان پرداخته است.  31سنجش متغیرهای پژوهش پرداخته و برای کسب اعتبار و روایی آن به ارائه پرسشنامه در بین 

سپس با تایید اعتبار و روایی پرسشنامه، گردآوری اطالعات به واسطه پرسشنامه توزیع شده میان کارمندان شهرداری اصفهان 

صورت گرفت. در آغاز اسامی ادارات مناطق را در لیستی قرارداده و به طور تصادفی چندین منطقه برای توزیع پرسشنامه در 

ارمندان انتخاب شد. در این پژوهش ابزار ارزیابی متغیرهای پژوهش و گردآوری داده ها و اطالعات پرسشنامه است. برای بین ک

تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. برای ساختن پرسشنامه از روش نردبان انتزاعی استفاده گردید که با 

بعاد تشکیل دهنده آن گویه های پرسشنامه مطرم می شود. که نموداری زیر پنج متغیر استفاده از تعاریف عملیاتی متغیرها و ا

شود عبارت است از اینکه اگر یک  پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می پرسشنامه را نشان می دهد.

یط مشابه، در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرا وسیله اندازه

های   ها مربوط است. یکی از روش گیری و ثبات و پایایی آن گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. اعتبار آزمون به دقت اندازه
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ت هر سؤال پرسشنامه و باشد که برای محاسبه آن، ابتدا باید واریانس نمرا محاسبه قابلیت پایایی، ضریب آلفای کرونباخ می

پرسشنامه استفاده شده در  واریانس کل آزمون را محاسبه کرد و سپس با استفاده از فرمول مقدار ضریب آن را محاسبه نمود. 

پرسشنامه پرشده توسط افراد به منظور  21باشد. به منظور تعیین پایایی ابتدا این پژوهش یک پرسشنامه محقق ساخته می

نباخ استفاده گردید. و آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و متغیرهای پرسشنامه توسط نرم افزار محاسبه تعیین آلفای کرو

 گردید.

 (: پایایی متغیرهای پرسشنامه1)جدول

 آلفای کرونباخ متغیر

 722/1 شاخص دانش و مهارت

 791/1 شاخص اعتماد

 750/1 شاخص ارتباطات 

 793/1 شاخص انگیزه

 700/1 کل توانمندسازی

 723/1 شایستگی میان فردی

 775/1 شایستگی فکری و ذهنی

 735/1 شایستگی فنی)اجرایی(

 770/1 کل شایستگی مدیران

 

شده  770/1و  700/1( نشان می دهد، پایایی کل پرسشنامه از مقدار قابل قبولی برخوردار است و برابر 0) همانگونه که جدول

گزارش شده است و در تمام موارد آلفای کرونباخ در حد  71/1غیرهای پرسشنامه باالی است. آلفای کرونباخ برای تمام مت

 باشد. باالست و مقدار قابل قبولی می

 

 یافته ها: 

 نتایج آزمون نرمال بودن

های در آمار استنباطی زمانی فرضیه ها آزمون می شوند، ابتدا به بررسی نوع متغیرها و توزیع آنها پرداخته می شود.آزمون 

آماری بر اساس نوع توزیع متغیرها تغییر می کنند وچنانچه متغیرها از توزیع نرمال نباشند باید از توزیع های ناپارامتری 

و  H0فرض اسمیرنف استفاده شده است، -به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروفاستفاده کرد.حال 

 .باشد میرنف به شرم زیر اسمی-در آزمون کولموگروف H1فرض 

 : داده ها از توزیع نرمال برخوردار است.

 : داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیست.

 اسمیرنف را برای متغیرهای تحقیق انجام داده و نتایج در جدول زیر آمده است.-آزمون کولموگروف
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 (: جدول نرمالیتی2جدول )

 سطح معناداری ف اسمیرنوآزمون کلموگرو 

 097/1 172/0 شایستگی بین فردی

 211/1 722/1 شایستگی فکری و ذهنی

 272/1 772/1 شایستگی فنی)اجرایی(

 290/1 290/1 شایستگی مدیران

 000/1 020/0 توانمندسازی کارکنان

ن آماره اسمیرنف در خصوص متغیرها در است، بنابرای 12/1( سطح معناداری برای متغیرهای این تحقیق بیشتر از 5در جدول )

خطا معنی دار نبوده و بر این اساس فرض مقابل )نرمال نبودن داده ها(رد می شود.بنابراین توزیع متغیرها نرمال  12/1سطح 

 .باشد می

 

 آزمون فرضیه

 دارد. تأثیرشایستگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان  فرضیه:

 ندارد. تأثیری مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان شایستگفرض صفر: 

 دارد. تأثیرشایستگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان فرض مقابل: 

و متغیر مستقل شایستگی مدیران جهت بررسی و ارائه مدل، در این فرضیه از آزمون رگرسیون دومتغیره استفاده می شود.  

باشد، پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل متغیر وابسته میتوانمندسازی کارکنان 

 برازش یافته پرداخته شده است.

 شایستگی مدیران با توانمندسازی کارکنانبین (: شاخص کفایت مدل 3جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

25/2 272/1 272/1 729/1 

 

برره دسررت آمررده وایررن مقدارنشرران   272/1اسررت. ضررریب تعیررین  729/1همبسررتگی بررین متغیررر مسررتقل و وابسررته برابررر  

مرری شررود. در جردول زیررر معنرری  شایسررتگی مردیران  درصررد تغییررات توانمندسررازی کارکنرران مربروط برره    2/27میدهرد کرره  

 محاسبه شده است: Fمون دار بودن رگرسیون بوسیله آز

 شایستگی مدیران و توانمندسازی کارکنان بینرابطه  F(: آزمون 4جدول )

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 110/1 023/391 033/05332 0 033/05332 رگرسیون

   295/30 579 727/9122 مقدار باقی مانده

    591 50015 جمع کل
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دهد رگرسیون در بوده و نشان می 110/1ه به جدول باال سطح معنی داری محاسبه شده برای آزمون رگرسیون برابر با توج

 % معنادار است.99سطح 

 شایستگی مدیران و توانمندسازی کارکنانبین رابطه  t(: نتیجه آزمون 5جدول )

 سطح معناداری T ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد 

 B انداردخطای است Beta 

 110/1 035/9 - 059/5 173/51 مقدار ثابت

 110/1 721/09 729/1 150/1 007/1 شایستگی مدیران

 

و سرطح معنراداری مربروط بره آن مشرخص       tدر جدول براال ضرریب متغیرر پریش بینری شایسرتگی مردیران و مقردار آزمرون          

کمترر اسرت، بنرابراین ایرن متغیرر قرادر بره         12/1شرده اسرت و از    110/1گردیده است. با توجره بره اینکره سرطح معنراداری      

یررک واحررد شایسررتگی  باشررد و در مرردل رگرسرریون حضررور دارد. برره ازای تغییررر  پرریش بینرری توانمندسررازی کارکنرران مرری 

مرری شررود. کرره ایررن مسررئله بررا فرررض ثابررت بررودن سررایر   در توانمندسررازی کارکنرران ایجرراد واحررد تغییررر  729/1مرردیران، 

 .باشد میمتغیرها 

 

 :1فرضیه فرعی 

 ندارد. تأثیرشایستگی میان فردی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان فرض صفر: 

 دارد. تأثیراصفهان شایستگی میان فردی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری فرض مقابل: 

متغیر شایستگی میان فردی مدیران جهت بررسی و ارائه مدل، در این فرضیه از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود.  

باشد، پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در جدول زیر آمده است که به متغیر وابسته میتوانمندسازی کارکنان و مستقل 

 رازش یافته پرداخته شده است.ارائه مدل ب

 شایستگی میان فردی مدیران با توانمندسازی کارکنانبین (: شاخص کفایت مدل 6جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

117/7 339/1 305/1 270/1 

 

برره دسررت آمررده وایررن مقدارنشرران   305/1 اسررت. ضررریب تعیررین 270/1همبسررتگی بررین متغیررر مسررتقل و وابسررته برابررر  

 می شود.شایستگی میان فردی مدیران درصد تغییرات توانمندسازی کارکنان مربوط به  5/30میدهد که 

 محاسبه شده است: F( معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 7در جدول )

 ارکنانشایستگی میان فردی مدیران و توانمندسازی ک بینرابطه  F(: آزمون 7جدول )

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 110/1 702/007 979/7317 0 979/7317 رگرسیون

   012/09 579 150/00193 مقدار باقی مانده

    591 50015 جمع کل
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دهد رگرسیون در می بوده و نشان 110/1با توجه به جدول باال سطح معنی داری محاسبه شده برای آزمون رگرسیون برابر 

 % معنادار است.99سطح 

 شایستگی میان فردی مدیران و توانمندسازی کارکنانبین رابطه  t(: نتیجه آزمون 8جدول )

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد 
T سطح معناداری 

 B خطای استاندارد Beta 

 110/1 229/00 - 300/5 915/33 مقدار ثابت

 110/1 511/05 270/1 129/1 732/1 مدیران شایستگی میان فردی

 

و سرطح معنراداری مربروط بره      tدر جدول باال ضرریب متغیرر پریش بینری شایسرتگی میران فرردی مردیران و مقردار آزمرون           

کمتررر اسررت، بنررابراین ایررن  12/1شررده اسررت و از  110/1آن مشررخص گردیررده اسررت. بررا توجرره برره اینکرره سررطح معنرراداری 

یرک واحرد   باشرد و در مردل رگرسریون حضرور دارد. بره ازای تغییرر       نری توانمندسرازی کارکنران مری    متغیر قرادر بره پریش بی   

مری شرود. کره ایرن مسرئله برا فررض        واحرد تغییرر در توانمندسرازی کارکنران ایجراد       270/1شایستگی میان فردی مردیران،  

 .باشد میثابت بودن سایر متغیرها 

 

 :2فرضیه فرعی 

 ندارد. تأثیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان شایستگی اجرایی مدیرفرض صفر: 

 دارد. تأثیرشایستگی اجرایی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان فرض مقابل: 

و متغیر مستقل شایستگی اجرایی مدیران جهت بررسی و ارائه مدل، در این فرضیه از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود.  

باشد، پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در جدول زیر آمده است که به ارائه مدل متغیر وابسته میتوانمندسازی کارکنان 

 برازش یافته پرداخته شده است.

 شایستگی اجرایی مدیران با توانمندسازی کارکنانبین (: شاخص کفایت مدل 9جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

57/02 003/1 052/1 323/1 

 

برره دسررت آمررده وایررن مقدارنشرران   052/1اسررت. ضررریب تعیررین  323/1همبسررتگی بررین متغیررر مسررتقل و وابسررته برابررر  

شرود. در جردول زیرر     مری شایسرتگی اجرایری مردیران    درصرد تغییررات توانمندسرازی کارکنران مربروط بره        2/05میدهد کره  

 محاسبه شده است: Fن رگرسیون بوسیله آزمون معنی دار بود

 شایستگی اجرایی مدیران و توانمندسازی کارکنان بینرابطه  F(: آزمون 11جدول )

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 110/1 725/01 103/5707 2 120/00532 رگرسیون

   799/520 377 012/99759 مقدار باقی مانده

    373 071/000120 مع کلج
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دهد رگرسیون در بوده و نشان می 110/1( سطح معنی داری محاسبه شده برای آزمون رگرسیون برابر 01با توجه به جدول)

 % معنادار است.99سطح 

 شایستگی اجرایی مدیران و توانمندسازی کارکنانبین رابطه  t(: نتیجه آزمون 11جدول )

 
 استاندارد ضرایب ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 110/1 522/0 - 522/02 920/20 مقدار ثابت

 110/1 090/0 557/1 005/1 071/1 شایستگی اجرایی مدیران

 

و سررطح معنرراداری مربرروط برره آن  tدر جرردول برراال ضررریب متغیررر پرریش بینرری شایسررتگی اجرایرری مرردیران و مقرردار آزمررون 

کمتررر اسررت، بنررابراین ایررن   12/1شررده اسررت و از  103/1اسررت. بررا توجرره برره اینکرره سررطح معنرراداری   مشررخص گردیررده

یرک واحرد   باشرد و در مردل رگرسریون حضرور دارد. بره ازای تغییرر       متغیر قرادر بره پریش بینری توانمندسرازی کارکنران مری       

شرود. کره ایرن مسرئله برا فررض ثابرت        مری  واحد تغییرر در توانمندسرازی کارکنران ایجراد      052/1شایستگی اجرایی مدیران، 

 .باشد میبودن سایر متغیرها 
 

 :3فرضیه فرعی 

 ندارد. تأثیرشایستگی فکری و ذهنی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان فرض صفر: 

 دارد. تأثیرشایستگی فکری و ذهنی مدیران بر توانمندسازی کارکنان شهرداری اصفهان فرض مقابل: 

متغیرر  شایستگی فکری و ذهنری مردیران   جهت بررسی و ارائه مدل، رضیه از آزمون رگرسیون ساده استفاده می شود. در این ف 

باشد، پس از بررسی شاخص های کفایت مدل در جدول زیر آمده است که بره  متغیر وابسته میتوانمندسازی کارکنان و مستقل 

 .ارائه مدل برازش یافته پرداخته شده است

 شایستگی فکری و ذهنی مدیران با توانمندسازی کارکنانبین (: شاخص کفایت مدل 12جدول )

 ضریب همبستگی ضریب تعیین  ضریب تعیین تعدیل شده  انحراف معیار خطا

12/2 021/1 022/1 232/1 

 

مقدارنشرران برره دسررت آمررده وایررن   205/1اسررت. ضررریب تعیررین  702/1همبسررتگی بررین متغیررر مسررتقل و وابسررته برابررر  

 شود. میشایستگی فکری و ذهنی مدیران درصد تغییرات توانمندسازی کارکنان مربوط به  5/20میدهد که 

 محاسبه شده است: Fدر جدول زیر معنی دار بودن رگرسیون بوسیله آزمون 

 شایستگی فکری و ذهنی مدیران و توانمندسازی کارکنان بینرابطه  F(: آزمون 13جدول )

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی تمجموع مربعا 

 110/1 270/597 095/01792 0 095/01792 رگرسیون

   212/32 579 217/01212 مقدار باقی مانده

    591 50013 جمع کل
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ر دهد رگرسیون دبوده و نشان می 110/1با توجه به جدول باال سطح معنی داری محاسبه شده برای آزمون رگرسیون برابر 

 % معنادار است.99سطح 

 شایستگی فکری و ذهنی مدیران و توانمندسازی کارکنانبین رابطه  t(: نتیجه آزمون 14جدول )

 
 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

T سطح معناداری 
B خطای استاندارد Beta 

 110/1 231/05 - 177/5 027/52 مقدار ثابت

 110/1 523/07 232/1 120/1 122/0 شایستگی فکری و ذهنی مدیران

 

و سرطح معنراداری مربروط     tدر جدول براال ضرریب متغیرر پریش بینری شایسرتگی فکرری و ذهنری مردیران و مقردار آزمرون            

کمترر اسرت، بنرابراین ایرن      12/1شرده اسرت و از    103/1به آن مشخص گردیده است. برا توجره بره اینکره سرطح معنراداری       

یرک واحرد   باشرد و در مردل رگرسریون حضرور دارد. بره ازای تغییرر       سرازی کارکنران مری   متغیر قرادر بره پریش بینری توانمند    

مرری شررود. کرره ایررن مسررئله بررا واحررد تغییررر در توانمندسررازی کارکنرران ایجرراد  052/1شایسررتگی فکررری و ذهنرری مرردیران، 

 .باشد میفرض ثابت بودن سایر متغیرها 

 

 رتبه بندی متغیرهای پژوهش

 های شایستگی ن ناپارامتری فریدمن مربوط به زیرمقیاس(: آماره های آزمو15جدول )

 میانگین رتبه بیشترین  کمترین  انحراف معیار میانگین 

 90/0 07 00 10/2 51/33 شایستگی میان فردی

 92/0 07 02 93/2 99/35 شایستگی فکری و ذهنی

 00/5 02 00 70/2 20/33 شایستگی فنی)اجرایی(

 

شایسررتگی  بعررددر مرتبرره اول اهمیررت،  00/5بررا میررانگین رتبرره شایسررتگی فنی)اجرایرری( جرردول برراال نشرران مرری دهررد کرره 

در  90/0شایسررتگی میرران فررردی بررا میررانگین رتبرره   بعررددر مرتبرره دوم اهمیررت،  92/0بررا میررانگین رتبرره  فکررری و ذهنرری

 مرتبه سوم اهمیت قرار دارد.

 شایستگی(: خالصه نتایج آزمون غیرپارامتریک فریدمن 16جدول )

 590 تعداد

 107/2 کای دو

 5 درجه آزادی

 109/1 سطح معناداری
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کرروچکتر اسررت، بنررابراین ترتیررب اهمیررت  12/1اسررت و از  109/1جرردول برراال نشرران مرری دهررد کرره سررطح معنرراداری برابررر 

 برای مولفه ها تفاوت معناداری دارد.

 

 نتیجه گیری

کارکنران شرهرداری اصرفهان انجرام گرفرت. نترایج نشران         شایسرتگی مردیران برر توانمندسرازی     ترأثیر این پرژوهش برا هردف    

-اسرت. همچنرین شایسرتگی میران فرردی، شایسرتگی ذهنری        مرؤثر داد که شایسرتگی مردیران برر توانمنرد سرازی کارکنران       

اسرت. بررای رسریدن بره عملکررد اثرربخش، شررکت هرا          مرؤثر فکری و شایستگی اجرایی مردیران برر توانمندسرازی کارکنران     

ه شایسرتگی مردیریتی دارنرد. یرک مردیر شایسرته همرواره دنبرال بهتررین هرا بررای بهبرود عملکررد فرردی و               و سازمان نیاز ب

سازمانی است. بررسری آمرار عملکررد شرهرداری هرا نشران مری دهرد توانمنردی هرای کارمنردان نشرات گرفتره از شایسرتگی               

ه اسرت و افرراد غیرر متخصرص در     . در شرهرداری هرایی کره بره شاخصره شایسرتگی اهمیرت داده نشرد        باشرد  میهای مدیران 

پسررت هررای سررازمانی قرررار گرفترره انررد کرره ایررن اتفرراق نشررات گرفترره از دالیلرری همچررون ترررجیح دادن رابطرره بررر ضررابطه،   

گردشی بودن پست هرای سرازمانی، عردم توجره بره مردیریت علمری و تخصصری و بره صرورت محلری و منطقره ای مردیریت              

نتوانسرته انرد کارکنرانی توانمنرد نیرز جرذب و بره کرارگیری بکننرد. و از           نکردن بروده اسرت بره همرین دلیرل شرهرداری هرا       

آنجررایی کرره شررهرداری هررا نقررش برره سررزایی در شررکل دهرری ظرراهری شررهرها دارنررد شایسررتگی مرردیران مرری توانررد          

هررای هاشررمی توانمندسررازی کارکنرران برررای سرراختن شررهری زیبررا و توانمنررد، فعررال، پویررا، پیشرررو.... داشررته باشررد. پررژوهش 

( و درخشرریده، و انصرراری  5151(، فرانسیسررکو و همکرراران ) 0392)ر (، مولرروی و محمرردی عیبلررو  0397ی، پیررروز )ارسرر

 باشد.( همسو با نتایج این پژوهش می0390)
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