
 چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی منابع انسانی با کیفیت خدمات مرکز تربیت مربی و 

پژوهشهای فنی و حرفه ای انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری 

توصیفی جزء تحقیقات پیمایشی از نوع اطالعات از جمله پژوهش های توصیفی و از میان انواع پژوهش های 

کارکنان مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و  حاضر شامل کلیه  شهمبستگی بوده است. جامعه آماری پژوه

بوده است. و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. حجم نمونه با استفاده  ۱۵۰برابر با (ITC) حرفه ای

پرسشنامه جمع آوری گردید. ابزار  86نفر انتخاب شده است، تعداد  ۱۰8ر با از جدول کرجسی و مورگان براب

هفت ارزشی لیکرت بود، در  پر طیفِبتنی پژوهش برای مولفه های کیفیت خدمات، پرسش نامه محقق ساخته م

ی روایی صوری و محتوایی استفاده شده است و پایای ازخصوص روایی پرسش نامه مورد استفاده در این پژوهش 

 از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است توانمندسازیبود. همچنین برای مولفه های  /9۵۵آن برابر 

چهار متغیر توانمند سازی، که عبارتند از: احساس ( ۱99۰) مدلِ ونهاوس و توماسدر این پژوهش بر اساس 

م کیوای وتن و یویدین دشایستگی، احساس خود مختاری، احساس تأثیر گذاری، احساس معنی داری و همچن

که بعد اعتماد را به ابعاد او اضافه نمودند با متغیر وابسته ( ۱99۲شر )یبر اساس تحقیق م( ۱998اس کمرون)

کیفیت خدمات مر گز، بر اساس مدل پاراسارامون مورد بررسی قرار گرفته است. الزم به ذکر است  یعنیتحقیق، 

ظرات افراد خبره در مرکز تربیت مربی دو متغیر فرایند ارائه خدمات و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی ن

مسئولیت پذیری به مدل پاراسارامون اضافه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین دو متغیر اصلی تحقیق، 

ه مثبت و معنی دار وجود دارد. مقدار ضریب همبستگییعنی متغیر توانمندسازی کارکنان و کیفیت خدمات مرکز 

را نشان می دهد که همبستگی معنا داری است، این همگی حاکی از این است که توانمندسازی /7۰پیرسون 

کارکنان مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای بر کیفیت خدمات این مرکز تأثیر داشته و آن را بهبود 

مورد تأیید می باشد. نکته جالب توجه در  خالف فرضیهداده است، بر اساس این یافته ها می توان اذعان نمود که 

سازی و دو شاخه فرایند ارائه خدمات و مسئولیت  توانمنداین بررسی فقدان همبستگی معنی دار بین شاخص های 

با هیچ کدام از شاخص های مربوط به متغیر توانمند سازی کارکنان رابطه معنی  پذیری است. این دو شاخص

ایج بیانگر آن است که توانمندسازی کارکنان مر کز گرچه در بهبود عوامل محسوس داری نشان نمی دهد. این نت

قابلیت اعتبار، قدرت پاسخگویی، قابلیت اطمینان و همدلی مؤثر بوده است، اما تأثیر چندانی بر فرایند ارائه خدمات 

زمینه بررسی رابطه و مسئولیت پذیری کارکنان بر جای نگذاشته است. همچنین الزم به ذکر است پژوهش در 

 توانمند سازی و کیفیت خدمات برای اولین بار در این مرکز انجام شد
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