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Comparison of Psychological Empowerment 
Effectiveness on Happiness in the Based on 

Organizational and Demographic Characteristics

[1] Investigating the relationship between happiness and organizational commitment among 
employees of the ministry of sport and youth of the Islamic Republic of Iran [2] Presentation of 
organizational factors affecting employee happiness using factor analysis (Case study: Isfahan 
sound and simulation organization) [3] The relationship between psychological empowerment 
and effective factors of productivity of human resources [4] Happiness at work [5] Teacher 
empowerment: Concepts, strategies, and implications for schools in Hong Kong [6] The effe-
ctiveness of religious–based cognitive behavioral therapy on organizational commitment and 
organizational effectiveness among NAJA’s personnel [7] The survey of relationship between 
organizational intelligence with quality health services at military hospital in Tehran [8] Cog-
nitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivatio [9] Social 
structural characteristics of psychological empowerment [10] Self-determination in a work 
organization [11] The impact of organizational culture on employee empowerment [12] Does 
empowerment always work: Understanding the role of intrinsic motivation and personal 
interpretation [13] Acceptance and Commitment Therapy for drug abuse in incarcerated 
women [14] Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and 
validation [15] Investigating the impact of happiness on administrative health with the 
mediating effect quality of work life [16] Assessment of a happy organization model in Payam-
e-Noor university in Khuzestan province [17] The study of relation of happiness and 
performance of employees at Shahrood medical sciences university [18] The effect of 
institutionalization of ethics on the happiness of employees [19] The relationship between 
employees’ empowerment with job performance at the red crescent society of North Khorasan 
[20] Exploring well-being as a tourism product resource [21] Happiness in ASEAN member 
states [22] Transformational leadership and organizational commitment: Mediating role of 
psychological empowerment and moderating role of structural distance 

Aims The happiness of employees is an important issue for firms. Researchers have confirmed 
that productivity of happy employees is higher than unhappy employees. Police as an 
organization that is responsible for the establishment of order and security in society, needs 
more than any other organization to have powerful and happy staff. The aim of this study 
was to compare psychological empowerment effectiveness on happiness in the based on 
organizational and demographic characteristics.
Instruments & Methods This descriptive-correlational study was performed on all officers of 
Zahedan, Iran, in the first 6 months of 2016. Using random classification method, 248 samples 
were selected. Spreitzer psychological empowerment and Oxford happiness questionnaires 
were used for data collection. Data was analyzed using Spearman correlation test, regression, 
Kruskal Wallis and U Mann Whithney tests in SPSS 17.
Findings The correlation between 2 indicators of psychological empowerment and happiness 
of police officers was confirmed by Spearman correlation test (ρ=0.715; p=0.0001). In 
addition, all 5 aspects of psychological empowerment had significant correlations with the 
happiness of police officers that the feeling of trust had the most priority in affecting happiness. 
Empowerment and happiness were seen in chief officers and managers more than other classes 
but there was no significant difference in the service records and different educational levels.
Conclusion All 5 dimensions of psychological empowerment have a positive and significant 
effect on employee happiness. Empowerment and happiness are seen in chief officers and 
managers more than other classes, but service records and educational levels are not influential.  
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   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

شناختی بر  سازی روان مقایسه اثرگذاری توانمند
های سازمانی و  شادکامی بر اساس ویژگی

  شناختی جمعیت
  

  PhD فهیزهرا وظ

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 
  ایرانزاهدان، 

  MSc *یار فهیمه سادات سعادت

و بلوچستان،  ستانیو اقتصاد، دانشگاه س تیریدانشکده مد ت،یریگروه مد
   رانیزاهدان، ا

  
  چکيده

. هاست سازمانموضوع مهمی برای  شادکامی کارکنان در حوزه کاری، :فاهدا
باالتر است. وری کارکنان شاد نسبت به کارکنان ناشاد  بهرهاند که  محققان دریافته

سازمانی که وظیفه خطیر و حساس برقراری نظم و  نیروی انتظامی به عنوان
امنیت در جامعه را بر عهده دارد، بیش از هر سازمان دیگری نیازمند 

 سهیمقادراختیارداشتن نیروهای توانمند و بانشاط است. هدف این پژوهش، 
 و یسازمان یها یژگیو اساس بر یشادکام بر یشناخت روان یساز توانمند یاثرگذار
   ی بود.شناخت تیجمع
در کلیه افسران شهر زاهدان در  همبستگی -پژوهش توصیفیاین  :ها روشو  ابزار
بندی  گیری طبقه نمونهروش از  انجام شد. با استفاده ١٣٩٥ماه اول سال  ٦

 ٢ها از  آوری داده نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع ٢٤٨فی، تصاد
شناختی اسپریتزر و شادکامی آکسفورد  نامه استاندارد توانمندسازی روان پرسش

ی همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، ها آزمونها با استفاده از  استفاده شد. داده
تجزیه و تحلیل  SPSS 17ار افز در قالب نرم ویتنی والیس و آزمون یومن کروسکال

  شدند.
شناختی و شادکامی افسران  شاخص توانمندسازی روان ٢همبستگی  ها: یافته

). عالوه بر =٠٠٠١/٠p؛ =۷۱۵/۰ρپلیس با آزمون همبستگی اسپیرمن تأیید شد (
شناختی، همبستگی معناداری در سطح  گانه توانمندسازی روان٥این، کلیه ابعاد 

٠٠٠١/٠p=  با شادکامی افسران پلیس داشتند که احساس اعتماد بیشترین اولویت
را در اثرگذاری بر شادکامی داشت. توانمندسازی و شادکامی در افسران ستادی و 

ها مشاهده شد اما در سوابق خدمتی و سطوح  مدیران بیش از دیگر طبقه
  تحصیالتی متفاوت، تفاوت معناداری وجود نداشت.

شناختی، اثرگذاری مثبت و  گانه توانمندسازی روان٥ه ابعاد کلی گیری: نتیجه
معنارداری بر شادکامی کارکنان دارد. توانمندسازی و شادکامی در افسران ستادی 

شود ولی سوابق خدمتی و سطوح  ها مشاهده می و مدیران بیش از دیگر طبقه
  تحصیالتی، تأثیرگذار نیستند. 

  شادکامی، پلیس، شناسی) قدرت (روان ها: هکلیدواژ
  

  ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:
  ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تاريخ پذيرش:

  saadatyarf@pgs.usb.ac.irنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه
کارکنان در حوزه کاری، موضوع مهمی برای  شادکامی
وری کارکنان شاد  طور گسترده تأیید شده که بهره هاست. به سازمان

 یاحساسشادکامی درواقع . [1]نسبت به کارکنان ناشاد باالتر است
به آن دست  یکماست که همه خواهان آن هستند اما تعداد 

 درونی ات، قدردانی، احساسشادکامیمشخص  های ه. نشانیابند می
. [2]، احساس رضایت و عالقه به خود و دیگران استمثبت

تواند درک کارکنان از معنای کار را افزایش دهد  احساسات مثبت می
  .[3 ,1]شوند یموری آنها  بب افزایش بهرهس درازمدتکه در 

ی شادکامی شغل به منظور افزایش ها کننده نییتعتشخیص 
 .سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است شادکامی درون

 بخش  ٣که ترکیب  شادی ذهنی عنوان  بهپژوهشگران شادکامی را 
رضایت از زندگی، تجربه احساس مثبت و عدم وجود احساسات 

وش ر کارکنان،  شادی ذهنیارتقای . کنند منفی است، تلقی می

زمانی که  .[1]مؤثری برای برانگیختن عملکرد فردی و سازمانی است
کنند برای کمک به دیگران اشتیاق  افراد احساس مثبت را تجربه می
برای شغلشان،  شده نییتعنداردهای بیشتری دارند و بیشتر از استا

فعالیت خواهند کرد که همین امر موجب افزایش رفتار شهروندی 
  .[4]شود و درنتیجه افزایش عملکرد سازمان می یسازمان
ی پیشرو ها سازمانمدیریت منابع انسانی معتقدند که  نظران صاحب

ی ها تیقابلی راهبردهای توسعه و بالندگی ریکارگ بهتنها از طریق 
 ازجمله. [5]باشندپاسخگوی نیازهای سازمان  توانند یمکارکنان، 
ی ور بهرهایجاد  باهدفدر جامعه که  رگذاریتأثی مهم و ها سازمان
سالمت جسم و  نیتأمشده، سازمان نیروی انتظامی است.  سیتأس

کارکنان نیروی انتظامی به دلیل حساسیت  ژهیو بهروان آحاد ملت و 
ابزاری برای تکامل نیروهای انسانی، بلکه یکی از  تنها نهشغلی آنها، 

. سازمانی که به توانمندسازی [6]استتوسعه پایدار  مؤثرعوامل 
کارکنان بها داده و به آن عمل کند، کارکنان نیروی محرکه اصلی 

شوند و با احساس هیجان، مسئولیت و مالکیت،  سازمان می
 .[7]کنند یمی ساز ادهیپبهترین ابداعات و افکار خود را 

رویکرد  درخصوص توانمندسازی نیروی کار، موردنظررویکرد 
توانمندسازی ، [8]ولتهوسو  توماساست.  شناختی روان
 ٤که شامل  دندان یمشناختی را فرآیند انگیزش درونی کارکنان  روان

بودن   داشتن حق انتخاب، مؤثر حوزۀ شناختی احساس شایستگی،
در مطالعات بعدی، ُبعد  میشراپس از آن، .[4]شود داری می و معنا

   .ه استاعتماد را به آن اضافه کرد
با افزایش توانمندی افراد،  :(Competence) یستگیشا احساس

آمیز کارها در آنها ایجاد  شایستگی و قابلیت انجام موفقیتاحساس 
 شرط الزم برای ایجاد احساس شایستگی در افراد، باور ٣شود.  می
 به باورو  الزم تالش کارگیری کار، توانایی به انجام تواناییداشتن  به

 بازنخواهد موردنظر کار دادن   انجام از را آنها خارجی مانع هیچ اینکه
  .[9]، استداشت
 :(Self-determination) انتخاب حق داشتن احساس
 وظایف درگیر داوطلبانه اجباری، مشارکت جای به افراد که یهنگام
 شود. در آنها ایجاد می انتخاب حق داشتن احساسشوند،  خویش

 و ها تیفعال آغاز و انتخاب احساس تجربهٔ معنای  به خودتعیینی
 کارکنان . درواقع[10]استشغلی  یها تیفعال به بخشی نظام

 مالکیت و مسئولیت احساس خویش یها تیفعال توانمند درمورد
 دهند، انجام ابتکاری اقدامات خود میل به قادرند آنها د.کنن می

  .[11]دجدید بیاموزن افکار و کنند اتخاذ مستقل های تصمیم
 که دریافتند [12]مونیتا و توماس :(Impact) بودن مؤثر احساس

 و شغلی رضایت افزایش با ای طور برجسته احساس مؤثربودن به
 شخص به از توانمندسازی ُبعد این ت.اس مرتبط استرس کاهش
سازمان را  مرزهای ذهنیت سازمان و عبور ازکشیدن  به چالش اجازۀ
 تحت تأثیر با توانند می که باورند این بر توانمند افراد .[13]دهد می

 .[11]شوند تغییر باعث ایجاد کار، محیط قراردادن
 تناسب داربودن، معنا احساس :(Meaning) داری معنا احساس
 رفتارهای و ها ارزش ،ها نگرش اعتقادات، معین، یها تیفعال میان
 کنند، می تولید آنچه دربارهٔ  توانمند افراد. [14]شود یم را شامل فرد
 یا نیروی روحی از فعالیت این در و دارند اعتقاد آن به و کرده دقت
 ارزشی نگرشی به معناداربودن .کنند می گذاری سرمایه خویش روانی

 هستند، معناداری دارای چاشنی که هایی فعالیت. است معطوف
 ایجاد افراد برای مأموریت یا هیجان هدفمندی، احساس نوعی
 .[11]آورند می فراهم آنها برای اشتیاق و از نیرو منبعی و کنند می

 دارنداطمینان  توانمند افراد :(Trust) گرانید به اعتماد احساس
 مراکز شد و متصدیان خواهد طرفانه رفتار و بی منصفانه آنها با که
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 که معتقدند [13]کمرون و وتن .نخواهند رساند آسیب آنها به قدرت،
است زیرا که  اعتماد وابسته مفهوم به شدت به توانمندسازی

. شوند فرهیخته آنها تا دهد می اجازه افراد به مطمئن های محیط
 اعتماد با تا دهد می اجازه افراد به سایرین به عالوه بر این، اعتماد

 یا پنهانی یها روش کردن برمالبدون اتالف نیرو در جهت  و نفس به
 د.کنن تالش بازی، سیاست

ی در خصوص باارزشی اخیر مطالعات قابل توجه و ها سالدر 
برای مثال  .طور مجزا صورت گرفته است توانمندسازی و شادکامی به

شادی  ریتأث، در مطالعه خود به بررسی [15]و همکاران سیدجوادین
ی گر یانجیمبر سالمت اداری کارکنان بانک ملت شهر تهران با 

اند که نتایج مطالعه ایشان بیانگر  کیفیت زندگی کاری آنها پرداخته
 .مثبت دارد ریتأثآن است که شادی کارکنان بر سالمت اداری آنها 

اند که  ، در مطالعۀ خود نشان داده[16]و همکاران نجاریهمچنین 
طور مستقیم و غیرمستقیم از  گیری گروهی به مشارکت در تصمیم

 ریتأثطریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر ایجاد سازمانی شاد، 
، نیز در این رابطه در مطالعه خود به [17]یباقر .مثبت و معنادار دارد

شگاه علوم پزشکی بررسی رابطه شادی و عملکرد کارکنان در دان
که ایجاد  دارد یمشاهرود پرداخته است و بر این اساس بیان 

سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت بلندمدت 
دهد که مشارکت، عالقه به کار،  نشان میوی نتایج پژوهش  است

دار  یادگیری سازمانی و عدالت به ترتیب بیشترین همبستگی معنا
سازمانی دارند و درنهایت، شادی همبستگی مستقیمی را با عملکرد 

 .با عملکرد سازمانی نشان داده است
سازی اخالق  نهادینه ریتأث، نیز در مطالعه خود [18]همکارانو  پور قلی

بر شادی و نشاط کارکنان شرکت سایپاگام را مورد مطالعه قرار 
ق سازی اخال که نهادینه دهد یماند. مطالعه ایشان نشان  داده
 ریتأثطورکلی و به شکل صریح و ضمنی بر شادی و نشاط کارکنان  به

بیشتری بر شادی  ریتأثسازی ضمنی اخالق،  دارد. همچنین نهادینه
کارکنان نسبت به شکل صریح آن داراست. بر این اساس، مدیران 

برای افزایش میزان شادی و نشاط کارکنان باید بر  ها سازمان
و  رستمیقی تأکید نمایند. از طرفی سازی فرهنگ اخال نهادینه
، نیز رابطه بین توانمندسازی با عملکرد شغلی در میان [19]همکاران

. اند دادهاحمر خراسان شمالی را مورد مطالعه قرار  کارکنان هالل
نتایج، رابطه معناداری بین مشارکت و مشاوره کارکنان با عملکرد 

، سالمت روانی و [20]و همکاران پیکهشغلی را دربردارد. همچنین 
ی قرار بررس موردگردشگر  کننده جذبعامل  عنوان بهشادی کارکنان را 

که در صنعت گردشگری،  دهد یممطالعه آنها نشان  . نتایجاند داده
سالمت و شادمانی بافت فرهنگی کشور مقصد در جذب گردشگران 

. است رگذاریتأثو اتخاذ تصمیم جهت انتخاب مقصد گردشگری، 
وری  رابطه بین شادکامی شغل و بهره نیز چو لینگو  ئنیو کی

بررسی  کنگ هنگنفر در  ١٦٦٣کارکنان را از طریق تماس تلفنی با 
. مطالعات تجربی نشان داده است که افزایش حقوق [21]اند کرده

ارتباط خوب میان  تنها راه برای افزایش شادکامی شغل نیست بلکه
ی ارتقا و ها فرصت، آگاهی کارکنان از انیکارفرما وکارکنان 
هایی دیگری در جهت افزایش  کردن آموزش برای کارکنان، راه فراهم

وری کارکنان را افزایش  تواند بهره شادکامی شغلی است که می
  دهند.

 توسط شده ارائهی ها مدلدر این مطالعه از مدل مفهومی برگرفته از 
و همچنین  [14]اسپیرتزر، [8]ولتهوسو  توماس، [22]و همکاران آلیو
این مطالعه با توجه به ابعاد است.  استفاده شده [13]کمرونو  وتن
شناختی مدل میشرا و با درنظرگرفتن  توانمندسازی روان گانه٥
 عنوان بهی شغلی، سازمانی و رفتاری این ابعاد ها نهیزم

ی احساس نشاط و شادکامی کارکنان سازمانی، ها کننده ینیب شیپ
 شد. انجام

نیروی انتظامی، وظیفه خطیر و حساس برقراری نظم و  ازآنجاکه
ی با رضایت عمومی و شادکامی مردم نوع بهامنیت در جامعه (که 

دستیابی به این امر مهم  منظور بهمرتبط است) را بر عهده دارد، 
داشتن نیروهای   بیش از هر سازمان دیگری نیازمند در اختیار
 یاثرگذار سهیمقاتوانمند و بانشاط است. هدف از این مطالعه، 

 یها ویژگی اساس بر یشادکام بر یشناخت روان یساز توانمند
  ی بود. شناخت تیجمع و یسازمان

  
 ها روش و ابزار
افسران در میان کلیه افسران ( همبستگی - پژوهش توصیفیاین 

انجام شد.  ١٣٩٥ماه اول سال  ٦شهر زاهدان در جزء و ارشد پایور) 
بندی تصادفی متناسب  گیری به روش طبقه در این پژوهش از نمونه

هر کارکنان  تعداد به این صورت که، .استفاده شد جامعهبا حجم 
اس حجم مشخص و سپس بر اس (طیف افسران) ها گانییک از 
تصادفی از لیست اسامی بر  صورت بهمورد نیاز  تعداد افراد ،نمونه

با توجه به اینکه از واریانس  شدند. اساس شماره پرسنلی انتخاب
جامعه و احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالعی در دست 

ی آماری برای برآورد حجم ها آزمونتوان از  نبود و در این موارد نمی
فاده کرد، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برای نمونه است
  نفر تعیین شد. ٢٤٨نفری،  ٧٠٠یک جامعۀ

شناختی  توانمندسازی روان نامهٔ  پرسشها از  به منظور گردآوری داده
  و آزمون شادکامی آکسفورد استفاده شد. اسپریتزر
در این  :اسپریتزرشناختی  توانمندسازی روان نامهٔ  پرسش
را  مربوط به آنسئواالت اعتماد و  عدبُ ، [14]سئوالی١٥نامه  پرسش
توانمندی را بر  احساس درمجموع ست کها  افزودهآن به  میشرا

بودن، شایستگی، خودتعیینی،  بودندار معنا اساس ابعاد احساس
  د.سنج ثیر و اعتماد میأت

میزان شادکامی  ،[1]سئوالی٢٩این آزمون  آزمون شادکامی آکسفورد:
و  آرگایلنامه، تعریف  . پایه نظری این پرسشسنجد یمفردی را 
ارائه یک تعریف عملیاتی  منظور بهاز شادکامی است (آنها  کراسلند

دانند؛  بخش مهم است، می ٣ای که دارای  از شادکامی آن را سازه
فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک 

توسط  ١٩٨٩شتن احساس منفی. این آزمون در سال دوره و ندا
ساخته شده است.  بکنامه افسردگی  و بر اساس پرسش آرگایل
نامه با اندک تغییری بر اساس طیف لیکرت  های این پرسش گویه

  درجه تنظیم شده است.  ٥در 
ها  داده بندی هدر این پژوهش برای رتبهمچنین قابل ذکر است که 

به منظور تعیین روایی . تفاده شدای اس از مقیاس رتبه
سپس  و ندترجمه شد ها نامه پرسش نیز ابتدا ها نامه پرسش

 تعیین روایی برای .انجام گرفت خبرگان موضوعاصالحاتی با نظر 
مورد  نامفهوم االتئوس ،از نظر اساتید دانشگاهبا استفاده  محتوا نیز،

نامه نهایی با ویرایش  درنهایت پرسش ت.بازنگری کلی قرار گرف
و در میان افراد نمونه  تدوین االتسئوجدید و تغییرات در مفهوم 

 و یهمکار تینها با تا شد خواسته دهندگان پاسخ از .توزیع شد
 شد عنوان صراحتاً  و رسانند یاری مطالعه انجام در را محققان ،دقت
 یبرا تنها و ماند خواهد یباق محرمانه صورت به ها پاسخ یتمام که
 .گرفت خواهد قرار استفاده مورد شده، مطرح یمطالعات امر

 نامه پایایی پرسشنامه،  پرسش ۴۰آوری  با جمعدرنهایت، 
شناختی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  توانمندسازی روان

   آمد. دست به ٩١١/٠نامه شادکامی  و در پرسش ٧٤٢/٠



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اری سعادتفهيمه سادات و  فهیوظزهرا   ۲۸

   ۱۳۹۶ زمستان، ۱، شماره ۷دوره                     پژوهشی طب انتظامی-علمینامه  صلف

 مفهوم در راتییتغ و دیجد شیرایو با یینها نامه پرسش تینها در
 نامه پرسش. شد عیتوز نمونه افراد انیم در و نیتدو واالتئس
 هدف که باشد یم آن مقدمه در کوتاه نامه کی شامل شده عیتوز

   و است شده داده عیتوز اختصار به آن در مطالعه
ی شناخت روان یتوانمندساز ریتأث زانیم دادن نشان، (Spearman) رمنیاسپتعیین همبستگی از ضریب همبستگی برای 

 مستقل ریمتغ ابعاد ریتأث ،ونیرگرس آزمون از یشادکام بر
 آزمون از یشادکام وابسته ریمتغ بر یشناخت روان یتوانمندساز

های  ویژگیرابطه سازمانی و  و به منظور بررسی گام به گام ونیرگرس
استفاده  (Kruskal Wallis) سیوال و کروسکال (U Mann Whithney)ویتنی  از آزمون یومن ها با شاخص شناختی جمعیت

الزم به  .شدانجام  SPSS 17 افزار نرم در قالبتمام محاسبات  .شد
که  رود یمکار  ذکر است که، ضریب همبستگی اسپیرمن زمانی به

دست  ی آنها در رتبهجای اعداد،  ی شده باشند یا بهبند رتبه ها نمره
 داشت وجود یخوب یهمبستگ رهایمتغ میان که زمانی باشند و

  .کرد استفاده اتیفرض آزمون یبرا ونیرگرس از توان یم
  

  ها یافته
گویای آن بود  ها نامه پرسششناختی  نتایج تحلیل بخش جمعیت

% آنها را ٩٦سال و  ٤٠تا  ٣٠در طیف سنی  دهندگان پاسخ% ٥٨که 
% از افراد ٥٤و  متأهل% از این افراد ٩٢بودند.  مردان تشکیل داده 

% از افراد ٥٤.٤نیز در بخش ستادی فعالیت داشتند.  کننده شرکت
 تا ١٠% دارای سابقه خدمت ٣٢ی شهر زاهدان بودند. ربومیغ نمونه
% آنها سابقه خدمت ٤٩ سال و ٢٠تا  ١٥% سابقه خدمت ١٩سال،  ١٥

سال داشتند. بیشترین تعداد افراد نمونه دارای  ٢٠بیش از 
نفر را  ٥١%) و برحسب سطح شغلی ٣٧( سانسیلتحصیالت 

  نفر دیگر را غیرمدیران تشکیل داده بودند. ١٩٧مدیران و مافوقان و 
آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن میان  دست ضریب همبستگی به

 شناختی و شادکامی افسران پلیس که ازی روانشاخص توانمندس ٢
 ٢بود، همبستگی این  =٠٠٠١/٠p داری معنا سطح با ٧١٥/٠ معادل

توانمندسازی  گانه٥عالوه بر این، کلیه ابعاد  شاخص را تأیید کرد.
با شادکامی  =٠٠٠١/٠pشناختی، همبستگی معناداری در سطح  روان

اس اعتماد با ضریب افسران پلیس داشتند؛ به این صورت که، احس
ی بر شادکامی اثرگذاربیشترین اولویت را در  ٦٠٣/٠همبستگی 

)، استقالل ٥٨٥/٠بودن (مؤثرافسران داشت و پس از آن احساس 
)به ترتیب ٤٤٥/٠) و شایستگی (٥١٠/٠داری ( )، معنا٥٥٦/٠(

  ی بعدی بودند.ها تیاولو
با انجام آزمون رگرسیون، تأثیر متغیر مستقل (توانمندسازی 

؛ =٦٩/١٥tوابسته (شادکامی) مشخص شد (متغیر شناختی) بر  روان
٧٠٧/٠β= ۰۰۰۱/۰؛p= در آزمون رگرسیون خطی چندگانه به روش .(
شناختی به  های توانمندسازی روان گام با درنظرگرفتن مؤلفه به گام

نی به عنوان متغیر مالک، مشخص رو و شادما عنوان متغیر پیش
% از واریانس مربوط به متغیر شادکامی توسط مؤلفه ٤/٣٩شد که 

% توسط مؤلفه مؤثربودن ٩/٤٥)، =۰۰۰۱/۰p؛ =٧٤٢/١٥٩Fاعتماد (
)٧٤۵/١٠٣F= ۰۰۰۱/۰؛p= ،(توسط مؤلفه استقالل ٦/٤٩ %
)٠٦٧/٨٠F= ۰۰۰۱/۰؛p= ،(توسط مؤلفه معناداری ١/٥٢ %
)۰۰۷/٦٦F= ۰۰۰۱/۰؛p= توسط مؤلفه شایستگی ٨/٥٢) و %
)٢٣٠/٥٤F= ۰۰۰۱/۰؛p=تبیین شد (.  

ها در توانمندسازی  ویتنی نشان داد که میانگین رتبه من آزمون یو
و  ٦٨/٢١٦ شناختی برای افسران صفی و ستادی به ترتیب روان
 و در شادکامی برای افسران صفی و ستادی به ترتیب ٩٧/٣١٤
ین در این نمونه پژوهش، میزان بود. بنابرا ٧٤/٣١٣و  ٤٠/٢١٨

با  ).=٠٠٠١/٠pتوانمندسازی و شادکامی کارکنان ستادی بیشتر بود (
شاخص نیز  ۲استفاده از همین آزمون، رابطۀ سطوح شغلی با این 

ی توانمندسازاحساس شادکامی و بررسی شد و مشخص شد که 
بود، صورت معناداری بیش از غیرمدیران  شناختی در مدیران به روان

به این صورت که میانگین رتبه مدیران در شاخص توانمندسازی و 
 و در غیرمدیران به ترتیب ٦٠/٣٣١ و ٢٢/٣٤٣ شادکامی به ترتیب

  ).=٠٠٠١/٠pشد ( ٢٢/٢٥٦و  ٦٤/٢٥٢
والیس مشخص شد که میان طبقات  با استفاده از آزمون کروسکال

شناختی  روان مختلف سوابق خدمتی به لحاظ توانمندسازی
)۵۰۴/۰χ2= ٩٧٣/٠؛p=۸۵۸/۰شادکامی ( ) وχ2= ٩٣١/٠؛p= (

عالوه بر این، در سطوح مختلف  .تفاوت معناداری وجود نداشت
 به لحاظ توانمندسازیتحصیالتی نیز تفاوت معناداری 

؛ =۷۲۷/۷χ2شادکامی ( ) و=١/٠p؛ =۲۴۶/۶χ2شناختی ( روان
۰۵۲/٠p= (.مشاهده نشد  

  
  بحث

 یشناخت روان یساز توانمند یاثرگذار سهیمقاهدف از این مطالعه، 
ی بود. شناخت تیجمع و یسازمان یها ویژگی اساس بر یشادکام بر

گانه توانمندسازی  ٥نتایج این مطالعه گویای اثربخشی ابعاد 
شناختی بر شادکامی افسران پلیس بود و توانمندسازی و  روان

شاهده ها م شادکامی در افسران ستادی و مدیران بیش از دیگر طبقه
 چو نگیول و وئنی یک مطالعه همچون یمطالعات با جهینت نیاشد. 
 حقوق، شیافزا عامل از ریغ به کنند یم انیب که است راستا هم

 کارمند بودن آگاه کارفرما، و کارگر انیم رابطه چونهم ییفاکتورها
 کارکنان یشادکام شیافزا موجب آموزش و ارتقا یها فرصت از
اما در سوابق خدمتی و سطوح تحصیالتی متفاوت،  .شود یم

توانمندسازی و شادکامی افراد تفاوت معناداری نداشت. تا کنون 
شناختی و  مطالعه مشابهی به بررسی رابطه بین توانمندسازی روان

شادکامی نپرداخته است و همین عامل جنبه نوآورانه مطالعه فوق 
از مطالعه فوق را با  مدهآ دست بهنتایج  توان ینمبود. بنابراین 

مطالعات موجود به هریک از  چراکهمطالعات پیشین قیاس نمود 
جداگانه و در ارتباط با مفاهیم دیگر  صورت بهشاخص  ٢این 

 و ینجار. شود ینمکه به موضوع مطالعه فوق مربوط  اند پرداخته
 شاد سازمان جادیا در کارکنان مشارکت که ندا هداد نشان یمعارف
 فوق مطالعه جینتا با که است داشته یمعنادار و میمستق ریثأت

 داشته انیب خود مطالعه در [17]یباقر نیهمچن. دارد یخوان هم
 بر عملکرد و عملکرد بر مشارکت کار، به عالقه عدالت، که است
  .است مطالعهاین  جینتا با راستا هم که دارد ریثأت کارکنان یشادکام

های این پژوهش، ماهیت امنیتی و انتظامی  ازجمله محدودیت
حفظ اطالعات شخصی،  تأکید بر رغم یعلسازمان مورد بررسی بود و 

گو بودند. از  جواب اطیاحت باکارکنان در خصوص پاسخگویی همواره 
نامه بود که به دلیل  طرفی ابزار سنجش مطالعه فوق پرسش

که  آورد یمدن اطالعات فراهم ش بودن آن، محدودیتی در عمیق بسته
شود مطالعات ترکیبی کیفی و کمی بیشتری بر این  یمپیشنهاد 

  موضوع صورت گیرد. 
های آموزشی با  شود برای مدیران کارگاه یمعالوه بر این، پیشنهاد 

شناختی و  هدف بیان اهمیت و جایگاه ابعاد توانمندسازی روان
شود. با توجه به  شادکامی نیروها در تعالی سازمان برگزار

داری و  بودن، استقالل، معنامؤثرهمبستگی باالی احساس اعتماد، 
افزایش میزان شادکامی آنها، پیشنهاد  در شایستگی کارکنان

دادن نقش  شود که فرماندهان، رؤسا و مدیران با مهم جلوه می
کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی شرایطی را ایجاد کنند تا 



 ۲۹  یشناخت تیو جمع یسازمان یها یژگیبر اساس و یبر شادکام یشناخت روان یساز توانمند یاثرگذار سهیمقاــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بر روند امور بدانند و  رگذاریتأثد را به عنوان عضوی کارکنان خو
احساس شادی و نشاط آنها افزایش یابد. همچنین در خصوص 

و تفویض مناسب  درخوری ها تیمسئولاحساس استقالل، ارائه 
شرایط سازمانی خاص  متناسب با( است ریپذ امکاناموری که 
نان ایجاد ی انتظامی)، حس آزادی عمل بیشتری در کارکها سازمان
در  نفس اعتمادبهنماید. مدیران با هدایت سازنده و ایجاد  می

 به شخصی باور معنای به شایستگی توانند احساس کارکنان می
مطلوب را در  شکل به خاص کار یک انجام برای توانایی داشتن

افزایش داده و از این طریق شادی و نشاط آنها را بهبود  رمجموعهیز
ارتقای احساس توانمندسازی  منظور بهبخشند. عالوه بر این، 

شود  شناختی و شادکامی در کارکنان صفی پیشنهاد می روان
ریزی مدونی صورت گرفته و خدمات رفاهی ویژه و متفاوتی  برنامه

   برای آنها منظور گردد.
 گیری نتیجه
شناختی بر شادکامی افسران پلیس  گانه توانمندسازی روان ٥د ابعا

مؤثر است. توانمندسازی و شادکامی در افسران ستادی و مدیران 
شود. اما در سوابق خدمتی و  ها مشاهده می بیش از دیگر طبقه

سطوح تحصیالتی متفاوت، توانمندسازی و شادکامی افراد تفاوت 
پس از آن احساس مؤثربودن، معناداری ندارد. احساس اعتماد و 

. بنابراین است رگذاریتأثی بر شادکامی اثرگذاربیش از سایر ابعاد در 
به منظور افزایش و ارتقای احساس شادکامی نیروها در محیط کار، 

شرایط و مقدمات دستیابی نیروها  توانند یمو مدیران  امور یایاول
به مزایای  متعاقباً به حس اعتماد و تأثیرگذاری را فراهم بیاورند تا 

  بلندمدت شادکامی کارکنان و درنتیجه تعالی سازمان دست یابند. 
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