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مدیران و توانمند  رفتارهای حمایتی بررسی میزان اثر بخشی

 در سازمانهای دولتی کارکنانسازی 

 

 محمد راستی رضا پور غریب، سعید دیلمقانی، 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نقده

 ی ارشد مدیریتکارشناسانشجوی د

  دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی
 

 

 

 

 چکیده 

روش های مدیریتی بویژه رفتارهای حمایتی مدیران جزء مکمل ایجاد یک محیط مناسب برای پرورش 

کارکنان و افزایش انگیزه آنان است، همچنین برداشت کارکنان از سطح توانمندی شان، انگیزه و 

ص یکی از معضالت متخص نیروهایو  عدم انگیزهمسأله احساس تعهدشان به سازمان را افزایش می دهد.

 نگهداری، که در پی حفظ، ند حرکت سازمان بوده و برای مدیر سازمانای بر روسازمانی است که ضربه

خاصی را نیز  صورت یک مشکل مطرح بوده و توجه به باشند،وری نیروی انسانی خود می بهبود و بهره

 آنانتوانمندی کارکنان، انگیزه  بکارگیری روش های صحیح مدیریتی و همچنین ارتقاء سطح .طلبدمی

رابطه بین  مطالعهزمان افزایش می دهد. هدف این پژوهش با سا پایدار و طوالنیرا برای ارتباط 

روش تحقیق  بود رفتارهای حمایتی مدیران و توانمندسازی روانشناختی با میل به ماندن در سازمان

بین رفتارهای حمایتی نتایج نشان داد که .ت.همبستگی است جامعه اماری کارکنان سازمانهای دولتی اس

مدیران و توانمندسازی روانشناختی با میل به ماندن در سازمان رابطه همبستگی ساده و چندگانه وجود 

 (، p<06/0)دارد 

 

 .کارکنانتوانمندسازی مدیران،  رفتارهای حمایتیواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه 

 ارزیابی ها، گیری تصمیم در و نهد می ارج را ها آن حضور و احترام و شأن کارکنان  با خود تبادالت در که سرپرستی رهبر یا

 یک هم میزان همان به گذارد، می نمایش معرض به را عادالنه و منصفانه و عقالنی و منطقی پذیرش تعاملی خود، روابط و ها

دکارآمدی نیز از جمله مسایل مهم دیگری است (. احساس توانمندی و خو61شود ) می کارکنان نگریسته نزد ق گرا اخال رهبر

که در تداوم شغلی کارکنان نقش ایفا می کند. یکی از تکنیک های مؤثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از  

 گسترش و ترقاب افزایش با(. 8) ظرفیت و توانایی فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی، توانمندسازی کارکنان است
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 آنها تا نمایند توانمند را آنان و کرده حفظ را خود مستعد کارکنان کنند می تالش سازمان ها انسانی، منابع توسعه های روش

 از دست را خود انسانی های سرمایه که دارند بیم مسأله این از همواره اما سازمان ها را داشته باشند. باالیی عملکرد بتوانند

 بسیاری های هزینه مطلوب، کارآیی و وری بهره مرحله تا کارکنان خود رساندن برای سازمان هر زیرا ینند،بب زیان و بدهند

 که شود می تجربیات و سرمایه هایی مهارت ها، دادن دست از متحمل ارزشمند، نیروهای دادن از دست با و متحمل می شود

 است.  آمده دست به تالش طی سال ها

علل ترک خدمت عبارت است از نارضایتی . (91مت باال معموالً مُعرف مشکالت داخلی سازمانی است )نرخ جابجایی و ترک خد

تظارات ، بی خبری از نتیجه عملکرد، فقدان فرصت های آموزش، عدم امکان توسعه شغلی، فقدان انسجام گروهی، اناز شغل

دن در سازمان به تمایل هوشیارانه و آگاهانه کارکنان برای (. میل به مان61مدیران )(، بی تعهدی و نارضایتی از 81غیرواقعی )

خود بیان می کند که میل به ماندن در  پژوهش( در 93(. در این راستا تدریس حسنی)2ماندن با یک سازمان اشاره دارد )

محققان به نظر  د.شغل نوعی حالت انگیزشی و درونی بالقوه در فرد برای باقی ماندن در شغلی است که فرد بدان اشتغال دار

، 6ارتباط مستقیمی با میل کارکنان به ماندن با سازمان کنونی شان دارند، حمایت ادراک شده سازمانیوجود دارند که  عواملی

 (،99سازمانی ) عدالت( نیز 91) 9وندنبرگ و استینگل همبر. (9، 60، 3) 9و تعهد سازمانی 8حمایت ادراک شده سرپرست

گذار بر میل به ماندن ارایه تأثیرشغلی( را از جمله عوامل  شرایط و سازمانی )پاداش های ای سازمانیو رویه ه مافوق  حمایت

 کرده اند. 

ثابت شده است که حمایت ادراک شده از سوی مافوق ساختاری متمایز و منحصر به فرد از حمایت ادراک شده، از سوی 

ک کارکنان از اینکه سرپرست برای آنها ارزش قائل است و برای (. حمایت سرپرست ادراک شده بصورت ادرا82سازمان است )

(. مطالعات تجربی نشان می دهد که ادراک یک مدیر حمایتی به سطوح 98رفاه آنها نگران است، تعریف شده است )

 -اربرترخشنودی شغلی، توانایی تولید، تعهد سازمانی و همچنین به محدودیت های جابجایی وتغییرکمتر، تعارض کمترک

( چهار 80)1(. هاوس91، 89، 9خانواده و افسردگی کمتر می انجامد که در سطح کالن تر موجب اثربخشی سازمانی می شود )

جنبة حمایت اجتماعی را که شامل حمایت عاطفی، حمایت اعتباری/ ارزیابی، حمایت ابزاری و حمایت اطالعاتی است، معرفی 

روحیه، انگیزه و احساس خودکارآمدی کارکنان دارد و به تبع آن کارکنان از کار  حمایت مدیران نقش بسزایی درنموده است. 

 . و تمایل بیشتری در ماندن در سازمان و تداوم شغل خود از خود نشان می دهند خود رضایت بیشتری احساس می کنند

 بهسازی و عملکرد بر اثرگذار ردیک راهب عنوان به را کارکنان توانمندسازی سازمان، و بهسازی تحول مدیریت اندیشمندان

 2درونی 1انگیزش تکلیف"( توانمندی را چنین تعریف نموده اند 91) 1و ولتهاوس (. توماس8) اند معرفی نموده انسانی نیروی

، 60، شایستگی3فزاینده که در چهار حوزه شناختی منعکس کننده جهت گیری فرد به نقش کاری اش، یعنی معنا و اهمیت

                                                           
1 - Perceived organization support 
2 - Perceived supervisor support 
3 - Organizational commitment 
4 - Stinglhamber & Vandenberghe 
5 - House 
6 - Thomas & Velthouse 
7 - Task motivation 
8 - Intrinsic 
9 - meaning 
10 - Competence 
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معنا اشاره ای به تجربه ارزش و اهمیت شغل در فرد، شایستگی، آگاهی و دانش از  .نمود می یابند 8و تأثیر 6خودتعیین گری

اینکه فرد مهارت ضروری برای انجام موفقیت آمیز تکالیف محوله را در یک محیط یا بافت خاص دارد، خودتعیین گری نیز 

و امور به شیوه ای که خود فرد انتخاب کرده است و باالخره تأثیر نیز  اشاره ای است به احساس آزادی و اختیار در انجام کارها

اشاره ای است به درجه احساس فرد از اینکه کارش در دستیابی به اهداف کلی مستتر در تکالیف محوله مهم است و هچنین به 

 (.99) رد باز می گرددگستره ای که فرد باور دارد او قادر است بر نتایج سازمان به شیوه ای مثبت تأثیر بگذا

انجام گرفته که اغلب این  پژوهش هایی در حوزه رابطه توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای حمایتی رهبران با میل به ماندن 

( در بررسی رابطه 98شانوک و آیزنبرگر )تحقیقات در حوزه تعهد عاطفی که میل به ماندن را شامل می شود، بوده است. 

راک شده، حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان و عملکرد دریافتند که بین حمایت سرپرست ادراک حمایت سرپرست اد

نفری از  688( تحقیقی را با یک نمونه 83) 9شده توسط کارکنان و عملکرد آنان رابطه مثبت وجود دارد. رونی و گوتلیب

رهبری حمایتی مدیران، خشنودی و عملکرد شغلی کارمندان یک شرکت انجام دادند. هدف آنها بررسی رابطه بین سبک 

زیردستان بود. نتایج نشان داد زیردستانی که دارای استقالل شغلی باال یا پایین )نه متوسط( هستند رهبری از نوع حمایتی را 

یی که ا می شود  از طرفی آنهاترجیح می دهند به طوری که این شیوه رهبری باعث باالرفتن سطح عملکرد و خشنودی آنه

( چنین بدست آوردند که 88) 9لیو و چیومختاری کمی دارند نیز مایل به داشتن رهبری حمایتی و دوستانه می باشند. خود

( پژوهشی با عنوان 1) 1باتناگر مستمر( به نسبت تعهد عاطفی ارتباط غنی تری دارد.با تعهد ماندگاری )توانمندسازی 

نی مدیران هند انجام دادند. نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی کارکنان ارتباط توانمندسازی بعنوان پیش بین تعهد سازما

 مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد. 

و غیر حمایتی مدیر با رضایت شغلی و هویت سازمانی دریافت  رفتارهای حمایتی( در پژوهش خود تحت عنوان رابطه 81پرتو )

بهمنی  مدیران، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.و مشارکتی  رفتارهای حمایتیبین 

( در پژوهش خود تحت عنوان رابطه توانمندسازی و تعهد با قصد ترک خدمت کارکنان شرکت پاالیش قطران 8حیدرآبادی )

تنها بُعد اعتماد با قصد ترک خدمت استان اصفهان دریافت بین ابعاد توانمندسازی و قصد ترک خدمت کارکنان شرکت، 

عد عاطفی با قصد کارکنان رابطه منفی و معنادار داشت و بین ابعاد تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت کارکنان شرکت، تنها، بُ

 ترک خدمت کارکنان رابطه منفی و معنادار داشت.

گیرد زمان، مسائلی از این قبیل مورد بررسی قرار میدر بحث توانمندسازی و باال بردن انگیزه کارکنان در میل به ماندن در سا

که جوّ مدیریتی و فضای سازمان برای کارکنان چگونه است، مدیریت سازمان آیا امکان بروز عقاید و افکار را به کارکنان خود 

ایستگی ها و صالحیت دهد و از این عقاید و افکار حمایت می کند یا نه، آیا اساس انتخاب و بکارگیری افراد در مشاغل شمی

هاست یا اینکه صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطالعات محض است، مدیران تا چه اندازه محیط را برای انجام کار جذاب 

اند و تا چه اندازه از توانمندسازی افراد حمایت می نمایند، که جواب تمامی این سؤاالت ریشه در رفتار مدیران سازمان نموده

میل به ماندن افراد  درآنچه مطرح گردید، رفتار  مدیریت و بخصوص رفتار های حمایتی مدیران و توانمند سازی بر اساس  دارد.

                                                           
1 - Self - determination 
2 - Impact 
3 -Rooney &  Gottlieb 
4 - Liu & Chiu 
5 - Bhatnagar 
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در سازمان تأثیر گذار است. این موضوع که آیا رفتار های حمایتی مدیران و توانمند سازی با میل به ماندن در سازمان می تواند 

وجود دارد میزان این ارتباط چقدر است، پژوهشگر را بر آن داشت تا تحقیقی در این ارتباط داشته باشد یا خیر و اگر ارتباطی 

 زمینه را به انجام برساند.

 

نفر نمونه به منظور بررسی پایایی و صحت پرسشنامه ها  و پیش از انتخاب نمونه فرضیه آزمایی، در نظر  80در پژوهش حاضر، 

 حقیق پرسشنامه بود که به شرح زیر است: ابزار جمع آوری اطالعات در این تگرفته شد. 

سؤالی رفتار های حمایتی  81برای سنجش رفتار های حمایتی مدیران ازپرسشنامه : 1پرسشنامه رفتار های حمایتی مدیران

 ( 1 همیشهتا   6 تقرباً هرگزای لیکرت )درجه 1و بر مبنای مقیاس ( ساخته شده 83مدیران که توسط رونی و گوتلیب )

 اند، ذکر کرده 36/0پایایی را از طریق آلفای کرونباخ  ( مقدار83رونی و گوتلیب)، استفاده شد. داده می شود پاسخ

توانمندسازی  سؤالی80از پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی برای سنجش  :2کارکنانپرسشنامه توانمندسازی 

  متا کاماًل موافق  6 مای لیکرت )کامالً مخالفدرجه 1س ساخته شده و بر مبنای مقیا (99) روانشناختی که توسط اسپریتزر

در پژوهش حاضر نیز پایایی . .برآورد شده است  21/0آلفای کرونباخ آن توسط اسپریتزر ، استفاده شد. پاسخ داده می شود (1

 بدست آمد.  21/0 با استفاده از آلفای کرونباخ این پرسشنامه 

هانت، اسبورن و  توسطکه  میل به ماندنسؤالی  9از پرسشنامه  میل به ماندنی سنجش برا :3به ماندن انگیزهپرسشنامه 

 گزینه می باشد  1ساخته شده و  هر سئوال شامل ( 86) 9مارتین

 

 نتایج:

  .است شده ارائه پژوهش متغیرهای بین درونی همبستگی و معیار انحراف میانگین، ،6جدول  در

= 82/0همبستگی مثبت و معنادار ) میل به ماندنمدیران با  رفتارهای حمایتیشده است،  نشان داده 6همانگونه که در جدول 

r  2/1 و=V 81/0همبستگی مثبت و معنادار )و میل به ماندن نیز  توانمندسازی روانشناختی( داشته و همچنین بین =r  و 

9/1=V .حاصل شده است ) 

ارائه  9و  8در جدول  میل به ماندن با توانمندسازی روانشناختی ان ونتایج تحلیل رگرسیون همزمان رفتارهای حمایتی مدیر

 شده است.

درصد  68و توانمندسازی روانشناختی توانسته اند به طور مجموع  رفتارهای حمایتیدهد، نشان می 8 همانگونه که نتایج جدول

براین اساس، حداقل یکی از متغیرها توان  کنند.( تبیین p<006/0) داریواریانس متغیر میل به ماندن در سازمان را بطور معنی

ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیش بینین به  9در جدول پیش بینی کنندگی میل به ماندن در سازمان را داشته است. 

 ه شده است. دن از طریق متغیرهای پیش بین ارائمان

                                                           
1 - Supportive managerial behaviors Questionnaire 
2 -Psychological empowerment Questionnaire 
3 - Intention to Stay Questionnaire 
4 - Hunt, Osborn & Martin 
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پیش بینی کننده میل به ماندن  وانمندسازی روانشناختی ترفتارهای حمایتی مدیران و مشاهده می شود،  9چنانچه در جدول 

 مدیران رفتارهای حمایتی نتایج بتای استاندارد بیانگر این بوده که با اضافه شدن یک انحراف استاندارد به (. >06/0P) ندبوده ا

 ه ماندن افزوده شده است. برحسب انحراف استاندارد به میل ب 62/0و  89/0به میزان به ترتیب و توانمندسازی روانشناختی 

ارائه  1و  9در جدول  میل به ماندن با توانمندسازی روانشناختی نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام رفتارهای حمایتی مدیران و

 شده است.

 میل بهپیش بینی کننده توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای حمایتی مدیران دهد، نشان می 9همانگونه که نتایج جدول 

درصد از تغییرات  9/8 توانمندسازی روانشناختیدرصد و  1/3رفتارهای حمایتی مدیران بوده اند. نتایج نشان داده که ماندن 

دن از طریق متغیرهای پیش ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیش بینین به مان 1میل به ماندن را تبیین کرده اند. در جدول 

 ه شده است. بین ارائ

پیش بینی کننده میل به ماندن توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای حمایتی مدیران مشاهده می شود،  1جدول چنانچه در 

رفتارهای حمایتی مدیران نتایج بتای استاندارد بیانگر این بوده که با اضافه شدن یک انحراف استاندارد به (. >06/0P) ندبوده ا

برحسب انحراف استاندارد به میل به ماندن افزوده شده است.  621/0و  890/0ان به میزبه ترتیب توانمندسازی روانشناختی و 

 به شرح زیر است: فرمول رگرسیون 

= میل به ماندن در سازمان2/9+19/0تی مدیران( ی)رفتارهای حما +11/0)توانمندسازی روانشناختی (   

و رفتارهای حمایتی مدیران توانمندسازی روانشناختی  بنابراین فرضیه اصلی پژوهش بدین ترتیب مورد تأیید قرار می گیرد که

 د.ن( می باش>P 06/0با میل به ماندن در سازمان دارای رابطه همبستگی ساده و چندگانه معنادار  )

 

 میانگین و انحرالف استاندارد متغیرها و ضریب همبستگی بین آنها  -1جدول 

 M SD 6 8 9 ابعاد

 - - 6 09/61 02/36 رفتارهای حمایتی مدیران

 - 6 **0/98 99/69 09/31 توانمند سازی روانشناختی

 6 **0/81 **0/82 88/9 61/69 میل به ماندن در سازمان

 

میل به ماندن با  روانشناختی توانمندسازیمدیران و  رفتارهای حمایتی: همبستگی چندگانه نمرات کلی 2جدول

 در مدل همزمان  در سازمان

 R 8R متغیرهای پیش بین

خطای 

استاندارد 

 برآورد

F معناداری 

 رفتارهای حمایتی مدیران

 توانمندسازی روانشناختی
919/0 689/0 31/9 019/69 006/0 
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 از طریق متغیرهای  میل به ماندن در سازمان: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی 3جدول 

 پیش بین در رگرسیون همزمان

 B ینمقادیر ثابت و متغیرهای پیش ب
خطای 

 استاندارد
Beta t معناداری 

 036/0 100/6 - 61/8 13/9 مقدار ثابت

 009/0 089/9 89/0 08/0 01/0 رفتارهای حمایتی مدیران

 061/0 909/8 62/0 08/0 01/0 توانمندسازی روانشناختی

 

 

میل به ماندن با  تیروانشناخ توانمندسازیمدیران و  رفتارهای حمایتی: همبستگی چندگانه نمرات کلی 4جدول 

 در مدل گام به گام  در سازمان

 R 8R متغیرهای پیش بین

خطای 

استاندارد 

 برآورد

F معناداری 

 006/0 29/63 00/9 031/0 966/0 رفتارهای حمایتی مدیران

 006/0 01/69 31/9 689/0 919/0 توانمندسازی روانشناختی

 

 

 از طریق متغیرهای  میل به ماندن در سازمانبینی : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش 5جدول 

 پیش بین در رگرسیون گام به گام )گام دوم( 

مقادیر ثابت و متغیرهای پیش 

 بین در گام دوم
B 

خطای 

 استاندارد
Beta t معناداری 

 036/0 10/6 - 61/8 11/9 مقدار ثابت

 009/0 089/9 89/0 062/0 019/0 رفتارحمایتی مدیران

 061/0 909/8 621/0 089/0 011/0 زی روانشناختیتوانمندسا
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 بحث و نتیجه گیری 

همبستگی ساده و میل به ماندن نتایج فرضیه بدین ترتیب بود که رفتارهای حمایتی مدیران و توانمندسازی روانشناختی با 

میل به ماندن رابطه معنادار داشته  چندگانه مثبت و معنادار داشته اند، ولی در ترکیب خطی تنها توانمندسازی روانشناختی با

( که در تحقیقات 8( و بهمنی حیدرآبادی )1(، باتناگر )88لیو و چیو )(، 1است.  نتایج تحقیق حاضر با یافته های چن و چن )

گر خود بین توانمندسازی روانشناختی و میل به ماندن رابطه معنادار بدست آوردند و همچنین با یافته های روهادز و آیزنبر

( که بین رهبری حمایتی و میل به ماندن رابطه معنادار بدست 69( و دارمی )81(، پرتو )9) 6(، بری83(، رونی و گوتلیب )82)

 آوردند، همسو بوده است. 

دهد که رفتارهای حمایتی مدیران و رهبران سازمانی (  نشان می66کولینز ) ( و82روهادز و آیزنبرگر )(، 63هاتون و امرسون )

دهد که توانمندسازی با میل نشان می (،8( و بهمنی حیدرآبادی )89پیتز )با میل به ماندن در ارتباط است. همچنین مطالعه 

تارهای حمایتی رفبه ماندن در سازمان در ارتباط بوده است. عالوه بر این بسیاری از مطالعات واسطه ای نشان می دهند که 

مدیران و توانمندسازی روانشناختی می توانند به خوبی پیش بینی کننده، میل به ماندن در سازمان باشند. به طور مثال، باگلر 

( در پژوهشی نشان دادند که برداشت معلمان از سطح توانمندی شان به طور معناداری با احساس تعهد به سازمان 1و سامک )

شغلی و سازگاری  ( نشان دادند که بین توانمندسازی و رضایت6نتایج پژوهش اصغری و همکاران )و یا و حرفه رابطه دارد 

در ارتباط مستقیم با تمایل به جابجایی کارکنان در شغلی  و رضایتاز آنجا که تعهد شغلی شغلی رابطه مثبت وجود دارد. 

( در 9بِری )میل به ماندن در سازمان مرتبط باشد. همچنین بنابراین انتظار می رود توانمندسازی با (؛ 96سازمان است )

در تبیین  پژوهش خود نشان داده است که فعالیت های رهبری سرپرستان در تعهد سازمانی کارمندان تأثیرگذار بوده است.

واملی درون رفتارهای حمایتی مدیران و توانمندسازی مجموعاً عیافته های بدست آمده می توان این گونه بیان کرد که 

ای و غیر وظیفه ای کارکنان سازمان در ارتباط است. سازمانی هستند که مستقیماً با ادراکات، نگرش ها و رفتار وظیفه

حمایت کلی برای تالش های کارکنان و رفتار در بخشی از رهبری که نشان می دهد  رفتارهای حمایتی مدیران، عبارت است از

 اجتماعی، نظریه تبادل (. از سوی دیگر، طبق90ارد و به نیازها و احساسات آنان توجه دارد )رهبر به پیروانش احترام می گذ

 کمک و لطف این چه هر کند. جبران را لطف او که می داند موظف را خود فرد می کند لطفی دیگری حق در کسی وقتی

اجتماعی  تبادل چنین نیز کارفرمایان و کارکنان بین معتقدند محققان جبران کند. را آن دارد تمایل بیشتر فرد باشد، بزرگتر

 بین روابط مورد بستان در -بده  رابطة و می کند برآورده را کارکنان نیازهای که است منبعی سازمان است زیرا جریان در ای

 سازمان مایتح میزان از کلی دیدگاهی می کند کارکنان بیان سازمانی حمایت نظریة امری معمول است. کارفرمایان و کارکنان

 وقتی دیگر عبارت به می کنند. توجه آنها تحقق و سازمان اهداف به حمایت ازای این در و می دهند شکل خود به نسبت

(، و همان طور که 69می کنند ) جبران بهتر عملکرد و بیشتر تعهد با را توجه این کارکنان کند توجه کارکنان به رفاه سازمان

(. عالوه بر این نظریه 96د شغلی از مهمترین متغیر های اثرگذار بر تمایل و ترک شغل  می باشد)پیشتر نیز بیان گردید، تعه

حمایت سازمانی نیز توضیح می دهد رفتار سودمند سرپرستان باعث افزایش حمایت سازمانی ادراک شده می شود که کارکنان 

(. 82عهد بیشتر نتیجتاً ترک کار را کاهش می دهد )را ملزم به کمک به سازمان جهت رسیدن به اهدافش می کند و احساس ت

دهد که تأثیر مدیران بر روی نگرشها و رفتارکارکنان در خصوص شغل کامالً به اثبات رسیده است. مطالعات تجربی نشان می

                                                           
1 - Berry 
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ابجایی و ادراک یک مدیر حمایتی به سطوح برترخشنودی شغلی، توانایی تولید، تعهد سازمانی و همچنین به محدودیت های ج

(، عالوه براین، در چنین فضایی در 89، 9تغییر کمتر، می انجامد که در سطح کالن تر موجب اثربخشی سازمانی می شود )

سازمان، که مدیر یا رهبر با رفتارهای حمایتی خود، مشارکت و تعهد کارکنان به کار را بر می انگیزاند، کارکنان توانمند سازمان 

معناگرایی و هویت شغلی و احساس شایستگی و مؤثر بودن قرار دارند، به خوبی از چنین شرایطی که در سطوح باالیی از 

استفاده کرده و متعهدانه و هماهنگ با سازمان در پیشبرد اهداف فعالیت خواهند کرد. بنابراین فرآیند ایجاد یک محیط 

زمانی و سبک رهبری دارد. توانمندسازی یک فرآیند توانمندسازی کاری بستگی به ارتباط بین ویژگی های حرفه ای، محیط سا

است که برای عمل کردن آن تعهد واقعی مدیران ارشد الزم است. افراد رأس سازمان باید خود تسهیل کننده برنامه های 

ممکن  وری و بهبود عملکرد نمی شود بلکهتوانمندسازی باشند در غیر اینصورت تالش ها در این جهت نه تنها منجر به بهره

است نتیجه معکوس بدهد. سبک رهبری کارآمد جزء مکمل ایجاد یک محیط برای پرورش کارکنان توانمند است. مدیران 

توانمند به عنوان یک مربی و تسهیل کننده توانمندسازی زیردستان عمل می کنند. در واقع مدیریت باید شرایط توانمندسازی 

واهند که توانمند شوند، آنان باید به خودشان به عنوان افرادی که آزادی عمل و را فراهم کند ولی افراد نیز باید خود بخ

صالحیت و شایستگی دارند، اعتماد کنند. توانمندسازی با افزایش سرعت تصمیم گیری کارکنان باعث صرفه جویی در وقت و 

سطوح مشارکت و آزادی عمل باعث  هزینه سازمان شده و فرآیند تغییر را در سازمان تسهیل می کند. همچنین با افزایش

بهبود بهره وری، عملکرد، کاهش نقل و انتقال کارکنان وکسب مزیت رقابتی در سازمان می شود. در حالیکه توانمندسازی 

دارای مزایای سازمانی است، منافع بسیاری نیز برای کارکنان به همراه دارد. کارکنان با افزایش توانمندی، تضاد و ابهام کمتری 

ا در انجام وظایف شغلی تجربه کرده و بر محیط کاری خویش کنترل بیشتری دارند. دلبستگی شغلی، انگیزش، رضایت شغلی ر

و افزایش تعهد سازمانی از مزایای فردی توانمند سازی کارکنان می باشد. بر خالف مزایای سازمانی آن که از طریق حقایق 

 یار ذهنی و پیچیده هستند. عینی قابل ارزیابی است، مزایای فردی آن بس
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