
 مقدمه 

 تعهد و شغلی رضایت، ترقوی شغلی عملکرد با ،دارند قدرت كار محل در كنندمی احساس كارمندان وقتی كه اند داده نشان مرتباً تحقیقات

 تیم اعضای تا دهید انجام توانیدمی كاری چه خود سازمان در بیشتر پاسخگویی و توانمندسازی برایاما  .شوندمیظاهر  سازمان بهبیشتری 

 دهید انجام توانیدمی كاری چه كنند؟ حركت خود اهداف و پروژه سازمان، كار سمت به خود اهداف و شغل، كار مورد در كردن صحبت از

نکاتی در مورد توانمند سازی  ،در ادامه مطلبشان جلوگیری كنید؟ انجام ندادن وظیفه هنگامكارمندان خود  ناپایدار و ماندگار بهانه از تا

 ایم.كردهكارمندان بیان 

 سازیتوانمند

 خود كارمندان از اطالعات درخواست و اطالعات گذاری اشتراک به، هاگیری تصمیم و اختیارات واگذاری با معموالً امروزه رهبران از بسیاری

 از خاصی انواع در انگیزه ایجاد در وجه بهترین به رهبری از سبک این كه داد نشان hbr.org اخیر تحقیقات اما. كنندمی توانمندسازی

اما این سوال پیش  .باشند مؤثرترین توانندمی زمانی چه كه بدانند باید "توانمند" رهبران. است مؤثر كارمندان از خاصی انواع و عملکرد

 ؟است ارتباط در شغلی عملکرد بهبود با توانمند رهبری سبک یک آیا؟ بخشد بهبود را شغلی عملکرد تواندمی رهبری چه نوعآید كه، می

 از این سواالت را بررسی كردیم. در ادامه بخشی

 تاثیرات توانمندسازی کارکنان

 آنها به كمک یا میرس بطور كه رفتاری) شهروندی رفتار و كاركنان خالقیت بر تأثیرگذاری در توانمند رهبران طبق تحقیقات انجام شده،

 قدرت كه رهبرانی با مقایسه در رهبران این .هستند مؤثر( نیستند اجباری كه كاری كاركردهای در حضور یا همکاران به كمک مانند

 . دارند بیشتری اعتماد خود زیردستان به، ندارند را خود كارمندانتوانمندسازی 

 مفیدتر و خالق کارمند = ترتوانمند رهبران

را به  كارمندان، این رهبران .كنند واگذار خود كارمندان به را اختیارات كه دارد احتمال بیشتر ،دارند یقدرتمندتر عملکرد كه رهبرانی 

در  .كندمی ترغیب جدیدهای ایده تولید سمت به را كارمندان ،رهبری نوع این ،خاص طور به. كنندمی ترغیب مختار خود گیریتصمیم

 تکمیلی كارهای داوطلبهمچنین،  .دنكنمی كمک كار محیط در دیگران به و دنكنمی فکر كار انجام جدیدهای شیوه به دانكارمن ،نتیجه

 متمایز روانشناختی فراینددو  طریق از تأثیرات این اما .دنشومی میرس ظرفیت یک از خارج خود سازمان از حمایت به مایل و دنشومی

  .افتدمی اتفاق

 اول 

 كنترل یا خودمختاری احساس .كنندمی قدرت احساس كار در بیشتر حقیقت در ،هستند توانمندتر رهبرانشان ندكنمی فکر كه كارمندانی

 و هستند صالح خودهای توانایی در .است آنهاهای ارزش با مطابق و دارد معنا شغلشان كه كنندمی احساس .دارند خود كار در بیشتری

 به توانمند كارمندان. باشدمی شهروندی رفتار و كاركنان خالقیت بر رهبران این تأثیرات احساس اینعامل  .كنند ایجاد تغییری توانندمی

 به دستیابی برای را خود خالقیت و ابتکار و هستند متعهد معناداری اهداف به آنها .هستند نفس به اعتماد با و قدرتمند افرادی زیاد احتمال

 .دارند راها ایده این گذاریارزش از اطمینان و جدیدهای ایده ایجاد آزادی معمول طور به آنهاهمچنین، . دهندمی نشان آنها

 دوم 

 احساس بدون و داشتند بیشتری ایمان خود رهبران به آنها. كنندقلمداد می قدرتمندتر را آنها كه كنندمی اعتماد یرهبران به بیشتر كاركنان

 خواهدمی آنها از، سازد توانمند را كارمندان تا كندمی تالش رهبر یک كه میهنگا. كردندمی بیشتری در كار تالش ،آنها از سوءاستفاده

 جلوگیری برای رهبر تالش عنوان به را نمایندگی این توانندمی كارمنداناما، . بگیرند عهده به كار محل در را اضافیهای مسئولیت وها چالش

 رابطه یک تواندمی این، باشد كاركنان توسعه از حمایت درمورد رهبری سازیتوانمند وقتی كه فهمیدیم اما. كنند تعبیر  خود كار انجام از

 كمک افزایش عملکرد و خالقیت بر رهبری توانمندسازی تأثیرات به ،نفس به اعتماد احساس این كه دریافتیم. كند ایجاد اعتماد قابل

 .كندمی

  



 شودمین کار روزمره عملکرد افزایش باعث شههمی توانمندی احساس

 غیر رهبران با چندانی تفاوت آنها اما .هستند مرتبط كار اصلی و روزمره كارهای در كارمندان خوب عملکرد با توانمند رهبران كه گفتیم

 ،كنند سود آنکه از بیشتر ،كنند توانمند را خود كارمندان كردندمی سعی كه یرهبران اوقات بعضی .دارد وجود نیز زیادی تنوع. ندارند توانمند

 سنگین را خود كارگرانكار  ،اضافیهای چالش و مسئولیت تأمین برای تالشرهبران با  ،مطالعه یکطبق  ،مثال عنوان به. رسندمی ضرر به

 كسانی، كردندمی مشاهده روزمره كارهای در بهتری عملکرد كه توانمند رهبراناما . اند داده افزایش را آنها شغلی استرس سطح و كرده

 .بودند بیشتری اعتماد مورد و كردند برقرار خوبی رابطه خود كارمندان با كه بودند

 نتیجه

 استقالل است ممکن پیروان. شودمی تعیین رهبرشان رفتار از كارمندان درک نحوه با دیگران سازیتوانمند طریق از رهبری اثرات كه دیدیم

 تالشند در و كند رهبری تواندمین رهبر كه ببینند مدركی عنوان به را موارد این است ممکن یا كنند مشاهده را مشترک تصمیم یا بیشتر

 در بدتری عملکرد به منجر و باشند ناامید خود نقش از كاركنان است ممکن، دوم مثال در. كنند خودداری دشوارهای گیری تصمیم از تا

 .نکنند وارد را زیادی فشار، خود كارمندان توانمندسازی برای تالش هنگام رهبران كه است مهم بسیار بنابراین. شود روزمره كارهای


