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تاریخ دریافت1399/11/03 :
تاریخ پذیرش1399/12/25 :

زمینه و هدف :هدف این تحقیق شناسایی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق عملکرد
شغلی بر عملکرد سازمان دولتی در نیروی انتظامی اراک بوده است .در محیط پرتنش
کسب و کار امروزی ،مدیران سازمان ها با چالش های متعددی مواجه هستند یکی
ازبهترین شیوه ها برای تغییر ساختار مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و رسیدن
سازمان به اهداف اصلی،شیوه توانمند سازی کارکنان بوده است.
روش تحقیق :این تحقیق از نظر هدف  ،پژوهش کاربردی در دسته تحقیق های علّی
قرار دارد جامعه مورد پژوهش شامل  450نفر و نمونه آماری 207نفر از کارکنان نیروی
انتظامی در اراک بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه  15سوالی
استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده
قرار گرفت.
یافته ها :در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزا مدل از معادالت ساختاری
استفاده شده بود .از نرم افزار لیزرل برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده شده است .
نتایج :با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که رهبری
توانمندساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.رهبری توانمند
ساز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.رهبری توانمند ساز بر عملکرد سازمان تاثیر
مثبت دارد.عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.
واژگان کلیدی:رهبری توانمندساز""،عملکرد شغلی""،عملکرد سازمان
1

دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسالمی فراهان
2
کارشناس ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی فراهان
3
کارشناس ارشد مردم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرند
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مقدمه
سبببکهای رهبببری یکببی از مهمتببرین عوامببل در شببکل گیببری رفتببار و نحببو
اندیشیدن در سازمان است ،از این رو به نظر می رسد بین سبب رهببری و بهرهبوری
ارتباط وجود داشته باشد .رهبری از ی کلمه می آید که حامل معنای ی شخص یبا
چیزی است که منجر به نتیجه می شود .در این معنبا ،رهببری مبی توانبد ببه عنبوان
موقعیت تعریف شود که این عملکرد و توانایی رهبر باعث می شود ،افراد دیگر ببه یب
موفقیت بیشتری برسند .در همین حال ،هنگام بحبث در مبورد رواببط ببین رهببری و
سازمان ،توانایی فرد برای ایجاد انگیزه و نفوذ در دیگران است ،به طوری کبه آن هبا را
قادر سازد تا نسبت به اثربخشی و موفقیبت سبازمان کمب کننبد(عرفانیان خبانزاده و
ترکانلو .)133 ،1396،حیات و بقاء هر سازمان تا حد زیادی به توانبایی ها،مهبارت هبا،
آگاهی ها ،دانش و تخصص های مختلف منابع انسبانی ،ببه ویبژه مبدیران آن سبازمان
بستگی دارد و هرچه افراد آمادگی بیشتری داشته باشبند بهتبر مبی تواننبد درارتقبای
سطح کارایی سازمان سهیم باشند .امروزه که تمام سبازمان هبا ببه نبوعی از پیشبرفت
سریع تکنولوژی متأثرهستند ،برای حفظ و ادامه حیات خویش ناگزیرند دگرگونی هایی
همسو با این پیشرفت را در همهی ابعادسازمان خود به وجود آورند .زیربنبا و نقطبه ی
شروع همهی این تغییر و تحوالت ،توانمندسازی و به کارگیری صحیح منبابع انسبانی
می باشد(تقی پور ظهیر و جهانیان.)122 ،1393 ،
تحقق اهداف و انجام ماموریت سازمانها زمانی میتواند به بهترین وجه انجام شود که
کارکنان و به خصوص مدیران آن از کارآمدترین و صالحترین افراد باشند .مدیران به
دلیل تاثیری که بر رفتار زیردستان و افراد مرتبط دارند ،میتوانند نقش تعیین کننده-
ای در سازمان داشته باشند .این تاثیر بر چگونگی اجرای ماموریت سازمان ،رفتار
کارکنان و نیز بر نوع تعامل با سایر سازمانها و جامعه خواهد بود .به دلیل اهمیت
نقش و تاثیر مدیران ،توانمندسازی آنان در اولویت برنامه سازمانها قرار دارد .هدف
توانمندسازی بکارگیری حداکثر تواناییهای کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی است.
توانمندسازی مدیران یکی از تکنی های موثر برای ارتقای بهرهوری کارکنان و استفاده
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بهینه از ظرفیتها و تواناییهای آنان در زمینه اهداف سازمانی است(نیاز آذر و تقوایی
یزدی .)160 ،1392 ،اندیشمندان مدیریت تحول و بهسازی سازمان ،توانمندسازی
منابع انسانی را به عنوان راهبردی اثرگذار بر عملکرد و بهسازی نیروی انسانی معرفی
کردهاند و معتقدند ،توانمندسازی منابع انسانی یکی از نگرشهای عصر جدید است که
امروزه توسط سازمانها به کار گرفته میشود و در واقع پاسخ به نیاز حیاتی مدیریت
معاصر است .کوئین و اسپرتیزر معتقدند ،با وجود آنکه توانمندسازی میتواند به سازمان
مزیت رقابتی بدهد و به رغم اینکه بسیاری از مدیران این واقعیت را قبول دارند که
توانمندسازی مطلوب است ،اما اغلب سازمانها در اجرای آن دچار مشکل شده-
اند(جهانیان .)133 ،1391 ،توانمندسازی به معنای طراحی ساختار سازمان است ،به
نحوی که در آن افراد ضمن کنترل خود؛ آمادگی پذیرش مسئولیتهای بیشتری را نیز
داشته باشند .توانمندسازی در کارکنان شرایطی را ایجاد میکند که آنان زندگی کاری
خود را در پرتو آن کنترل میکنند و به رشدکافی برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر در
آینده دست مییابند (.جاللی و همکاران)15 ،1396 ،
همچنین توانمندسازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقاء کیفی منابع انسبانی و
افزایش اثربخشی سازمانی تلقی میگردد .به منظور کسب موفقیت در محیط در حبال
تغییر کسب و کار امروزی ،سازمانها به دانش ،نظرات ،انرژی و خالقیت کلیه کارکنبان
اعم از کارکنان خط مقدم تا مبدیران سبطح بباال ،نیازمندنبد .جهبت تحقبق ایبن امبر،
سازمانها از طریق توانمندسازی مدیران به منظور تشویق کارکنان به ابتکار عمل بدون
فشار ،ارج نهادن به منافع جمعی با کمتبرین نظبارت و انجبام وظیفبه بعنبوان مالکبان
سازمان ،اقدام مینمایند .توانمندسازی یکی از نگرشهایی است که سازمانهبا را ببرای
آینده قابل پیشبینی دوباره شکل خواهد داد .نقطه آغاز برای استفاده بیشتبر از ایبده
توانمندسازی ،عبارت از شناخت صحیح و مفهوم بخشیدن به آن است ،ببه امیبد آنکبه
توان بالقوه به فعلیت برسد( .نیاز آذر و تقوایی یزدی)163 ،1392 ،
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تحقیقات پیشین نشان دادند که توانمندسازی مدیران ببا کبارایی و اثربخشبی ارتبباط
مثبت دارد و کارایی و اثربخشی نیز با عملکرد ارتباط مثبتبی دارنبد (گاونبدر،2016 ،1
.)1و برخی از مطالعات نیز به ارزش رفتبار رهببران ببر عملکبرد شبغلی اشباره کردنبد.
توانمندسازی رهبران باعث انتقال قدرت به کارکنبان ،مشبارکت کارکنبان در تصبمیم-
گیری ،تسهیم قدرت با کارکنان ،تشویق خود مدیریتی در کار و افزایش اعتماد به نفس
کارکنان برای کارهای چالش برانگیز را فراهم میکند .بنابراین چنین رفتارهای رهبری
به افزایش توانایی و خودکارآمدی کارکنان کم مبیکننبد و باعبث افبزایش انگیبزش
درونی و در نهایت عملکرد شغلی میشوند(ژاهنگ و قیبی.)373 ،2016 ،2
عملکرد اشاره به اجرای وظایف محوله به فرد دارد و از سوی دیگر برای انجبام کارهبا،
هر سازمانی در محدوده وظایف خویش که برای آن به وجود آمده است ،عمل مینماید
و بدیهی استکه وظیفه فرد جزیی از وظایف سازمانی محسوب میشود وشخص در انجام
وظایف خود التزام اخالقی یا قانونی در عمل دارد .آن چه یب کارمنبد در کبار انجبام
میدهببد،یا نحببوه انجببام وظیفببه ی ب فببرد را ،عملکببرد م بینامنببد .بنببابراین ،عملکببرد
(فرآیندعمل) عبارت است از مجموعه رفتارهای فبرد در ارتبباط ببا شبغل کبه افبراد از
خودشان بروز میدهند .به عبارتی میتوان عملکرد را محاسببه یبا سبنجش نتیجبههبا
دانست (بزرگ نیا حسینی و عنایتی )4-3 ،1393 ،و در اغلب سازمانها از تواناییهبای
کارکنان استفاده بهینه نمیشود و مدیران قادر نیستند ،ظرفیتهای بالقوه آنبان را ببه
کار گیرند .به عبارت دیگر ،با این که افراد توان بروز خالقیت و ابتکار و انجام فعالیبت-
های بیشتری را دارند ،اما در محیط سازمانی به دالیلی از قابلیتها به طور مطلوب بهره
برداری نمیشود(جهانیان.)133 ،1391 ،
عملکرد مناسب و اثر بخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمان هاست ،عملکرد
خوب به معنی بهره وری ،کیفیت ،سود آوری و مشتری مداری است .ببه همبین دلیبل
است که سازمان های موفق جهان ،تالش می کنند تا عوامل موثر ببر عملکبرد و رفتبار
کارکنان را شناسایی و مدیریت کنند و به این توفیق دست پیدا نماینبد کبه ببا فبراهم
1
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کردن این عوامل ،بر عملکرد شغلی ( هم از نظر میزان و هم از نظر کیفیت) بیفزایند و
از این طریق عملکرد سازمان خود را باال ببرنبد(سبنجقی و همکباران.)129 ،1390،در
محیط پرتنش کسب و کار امروزی ،مدیران سازمان ها با چالش های متعبددی مواجبه
هستند .آنان بایدسازمان خود را به گونه ای هدایت و رهبری کنند ،تا بتواننبد در براببر
رقبای سرسخت دوام بیاورند .بنابراین یکی ازبهتبرین شبیوه هبا ببرای تغییبر سباختار
مدیریت سنتی به مدیریت مشارکتی و رسیدن سازمان به اهداف اصلی،شبیوه توانمنبد
سازی کارکنان می باشد .براى اینکه سازمان ها بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند،
کارکنان بایدعملکرد خویش را به سطحى اثربخش و کارا برسانند .عملکرد خوب ،بهبره
ورى سازمان را افزایش مى دهد و این نیزببه نوببه ى خبود کارکردهباى دولبت و نیبز
اقتصاد ملى را ارتقا می بخشد.در نتیجه یکی از عواملی که می تواند به بقبای سبازمان
کم نماید توانمندکردن کارکنان است ،که ایبن نیبز ببه نوببه ی خبود باعبث ارتقباء
عملکرد شغلی آنها شده و به طبع آن بهره وری سازمان را افزایش می دهد(.حسینی و
زارع)2 ،1396 ،
رهبری نقش مهمی در همه سازمان ها از جمله نیروی انتظامی اراک دارد.در نیروی
انتظامی زمانی که رهبران و فرمانده هان و مسئولین توانمندسازی را در سازمان تقویت
کنند در این صورت نیروی انتظامی کارکنانی با توانایی باال پرورش می دهد که این
مسئله در نیروی انتظامی به دلیل تصمیم گیری و سرعت عمل افراد مسئله مهمی
است .اگر افراد توانا باشند به موقع و سریع در انجام وظایف خود اقدام می کنند و
عملکرد شغلی خود را اینگونه ارتقا می دهند و زمانی که در نیروی انتظامی افراد
عملکرد خوبی داشته باشند در راستای اهداف سازمان به خوبی گام خواهند برداشت .با
توجه به مطالعات صورت گرفته در یافته شده است که افراد توانمند ،سرمایه بزرگی
برای سازمان و مدیریت محسوب میشوند .زیرا آنها خود راهبر و قابل اطمینان
هستند و توانایی تطابق با تغییرات برونی و درونی سازمان را دارند ،پذیرای یادگیری
هستند و از مشارکت در امور لذت میبرند .به عالوه تاکنون پژوهشی پیرامون
توانمندسازی مدیران سازمانهای خدماتی بر عملکرد شغلی و عملکرد سازمان صورت
نگرفته است .بنابراین با توجه به مسائل بیان شده ،بررسی توانمندسازی مدیران از
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طریق عمکلرد شغلی بر عملکرد سازمانهای خدماتی از اهمیت و ضرورت بسیاری
برخوردار است .لذا هدف اصلی تحقیق شناسایی تاثیر رهبری توانمند ساز از طریق
عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان دولتی می باشد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری توانمند ساز
رهبری توانمندساز در مورد رهبرانی است که قدرت خود را با کارکنان به اشتراک
میگذارند و احساس تعلق و استقالل آنها را افزایش می دهند .اهرن و همکاران
( ) 2005مفهوم رهبری توانمندساز را شامل افزایش معنی دار بودن کار ،مشارکت در
تصمیم گیری ،ابراز اعتماد به نفس در کارایی باال ،و ارائه استقالل از محدودیت های
اداری معرفی کرده است .رهبران توانمندساز با ارائه استقالل از محدودیتهای اداری با
استفاده از حداقل کردن جزئیات اداری ،قوانین سازمانی و روشهای ساده و تشویق
کارکنان برای تصمیم گیری ،حس استقالل کارکنان را باال می برند(.عرفانیان خانزاده و
ترکانلو) 133، 1396،

1

عملکرد شغلی
مجموع رفتارهای در ارتباط با شغل که افراد از خود نشان می دهند .عملکرد شغلی
عبارتست از حاصل فعالیت های ی فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان
معین .عملکرد کارکنان حاصل یا نتیجه ی فرآیند و تحقق اهداف می باشد فرآیند
بدین معنی است که انجام هر کاری در مراحلی باید انجام گیرد تا آن کار انجام بپذیرد
و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری آن هدف تحقق پیدا کند.
عملکرد شغلی رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا
ارزش گذاری شده است( .گریفین. )479 ، 1375،

Aharn et al
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عملکرد سازمان
عملکرد سازمانی ،یکی از مهمترین سازه ها در پژوهش های مدیریتی و نیز مهترین
معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری است .بسیاری از افراد به اشتباه بر این
باورند که عملکرد  ،عبارات است از :سودآوری سازمان؛ اما واقعیت آن است که عملکرد
شرکت بسته ،به نوع سازمان ،تفکرات مدیریت ،فلسفه وجودی و رسالت سازمان،
شرایط محیطی و مواردی نظیر این ،بررسی و اندازه گیری میشود .محققان ،تعاریف
متعددی از عملکرد ارائه کرده اند .دفت )2000(1عملکرد سازمانی را توانایی سازمان در
دستیابی به اهداف ،استفاده از منابع به شیوه کارا و اثر بخش تعریف می کند .مشابه با
تعریف دفت ( )2000ریکاردو و وید  )2001(2عملکرد سازمانی را توانایی سازمان در به
دست آوردن اهداف بلندمدت و کوتاه مدت تعریف کرده اند(.نعامی و غالمپور،1395،
 .)5ربیعی مندجین و قلی زاده ( )1396به بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح
انگیزه بر عملکرد شغلی ذیحساب ها پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد توانمندسازی
کارکنان و ابعاد آن که شامل احساس معناداری ،شایستگی و تأثیرگذاری می باشد ،از
طریق بهبود سطح انگیزه ،بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیرگذار است.همچنین رهبری
توانمند ساز بر عملکرد شغلی تاثیر دارد .ولی از میان ابعاد توانمندسازی ،استقالل
کارکنان از طریق بهبود سطح انگیزه نمی تواند بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر
معناداری داشته باشد.
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یزدان شناس و ادیب پور( )1396تاثیر رهبری توانمندساز بر بهبود عملکرد خدمات
هتل ها؛ نقش میانجی قراردادهای روان شناختی و تبادل دانش پرداختند .یافتههای
تحقیق نشان داد رهبری توانمندساز تاثیر مثبت و معنیداری بر تحقق قراردادهای
روانشناختی و همچنین بر رفتار تبادل دانش دارد .ضمن اینکه مشخص شد تحقق
قراردادهای روانشناختی تاثیر مثبتی بر تبادل دانش و همچنین بر عملکرد خدمات
کارکنان هتلها دارد .یافتههای تحقیق عالوه بر تایید تاثیرگذاری رفتار تبادل دانش بر
عملکرد خدمات نشان داد رفتار تبادل دانش نقشی میانجی در رابطه بین تحقق
قراردادهای روانشناختی و عملکرد خدمات ایفا میکند .در نهایت مشخص شد رهبری
توانمندساز از طریق تحقق قراردادهای روانشناختی نیز بر رفتار تبادل دانش در بین
کارکنان تاثیرگذار است.
عرفیان و ترکانلو( ) 1396بررسی عوامل نرم مؤثر بر بهره وری :تأثیر رهبری توانمندساز
بر انگیزش پیشرفت و انگیزش الهام بخش و ترغیب ذهنی پرداختند  .نتایج نشان داد،
رهبری توانمندساز بر ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش و انگیزش پیشرفت کارکنان
تأثیر دارد و نقش تعدیل گر انگیزش الهام بخش بر رابطۀ رهبری توانمندساز و انگیزش
پیشرفت تأیید شد .ولی ترغیب ذهنی این رابطه را تعدیل نمیکند .از طرفی نشان داده
شد که رهبری توانمند ساز بر بهره وری سازمان تاثیر دارد.
حسینی و زارع)1394( ،در مقاله ای با عنوان بررسی رابطه بین توانمند سازی با
عملکرد شغلی کارکنان در پژوهش میدانی  130نفر از کارکنان ادارات آموزش و
پرورش سرچهان و آباده طش را موردمطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد که،
بین توانمند سازی با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد .همچنین بین خورده مقیاس
های معنی داری ،صالحیت با عملکرد شغلی رابطه مثبت ولی با خودمختاری رابطه
منفی وجود دارد .به طور کلی می توان بیان کرد که ،یکی از عواملی که می تواند به
بقای سازمان کم نماید توانمندکردن کارکنان است ،که این نیز به نوبه ی خود باعث
ارتقاء عملکرد شغلی آنها شده و به طبع آن بهره وری سازمان راافزایش می دهد.
سنگری و پور ولی() 1392به تاثیر رهبری توانمند ساز بر نتایج مرتبط با عملکرد
کارکنان پرداختند .نتایج نشان می دهند که رهبر توانمندساز به طور مستقیم بر
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رضایت شغلی و وضوح نقش و به طور غیرمستقیم و با میانجیگری متغیر رضایت شغلی
بر تعهد حرف های و تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مثبت دارد ،همچنین با میانجی
گری متغیر وضوح نقش به عنوان یکی از نتایج مستقیم رهبری توانمند ساز ،بر عملکرد
شغلی کارکنان نیز به طور مثبت تاثیرگذار است.
مهدی زاده و همکاران( ) 1392به طراحی مدل مفهومی رهبری توانمندساز به عنوان
راهبردی جهت بهبود نگرش ،احساسات و عملکرد کارکنان در زندگی کاری پرداختند.
یافته ها حاکی از آن است که رهبری توانمند ساز به واسطه نگرش و عواطف ،عملکرد
کارکنان را بهبود می بخشد؛ بنابراین  4فرضیه تأیید و ی فرضیه رد شده و مدلی که
به وسیله معادالت ساختاری برای پژوهش طراحی گردیده ،براساس شاخص های
برازش مدل ،که همگی مقادیر باالی  90درصد را کسب کرده اند ،مورد قبول واقع شده
است.
سنجقی و همکاران( )1390به بررسی تاثیر توانمندسازی تیمی بر رابطه بین رهبری
تحول آفرین و عملکرد سازمانی پرداختند .نتایج نشان داد که اگرچه رهبری تحول
آفرین بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم نداشته است؛ اما توانمندسازی تیمی به طور
موثر در رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی نقش مثبت معنادار ایفا
کرده است .به بیان دیگر رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی تیمی بر عملکرد
سازمانی در نمونه آماری مورد مطالعه تاثیر مثبت و معنادار داشته است.
ژاهنگ و قیبی  )2016(1پژوهش تحت عنوان تاثیر رهبری بر عملکرد کاری و
مشکالت خانوادگی کاری :نقش جنسیت به بررسی رابطه بین رهبری توانمندساز و
عملکرد کارکنان و تعارض کا و خانه و عوامل مهمی که بر این رابطه تاثیر دارد پرداخته
اند .در این مطالعه به بررسی تبیین مدل مفهومی از جمله توانمندسازی رهبری به
عنوان ی علت ،مشارکت کار به عنوان ی محتوا و عملکرد کار به عنوان ی نتیجه
مثبت در حالی که خانواده به عنوان نتیجه منفی منجر می شود پرداخته شده است.
اسریواستاوا و همکاران) 2012 (2در مقالهای بانام عنوان رهبری در گروه های مدیریت:
تاثیر در اشتراک گذاری دانش ،کارایی ،و "عملکرد برای بررسی اثر مدیریت دانش و
Zhang, P., & Gheibi, S.
Srivastava, A., Bartol,K. M.,&Locke, E. A.
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اثربخشی کارکنان بر رابطه بین رهبری توانمندساز و عملکرد  ،از داده های حاصل از
سنجش  102تیم کاری در ایالت متحده آمریکا را استفاده می کنند .نتایج تحقیق
نشان داد رهبری توانمند ساز بر تسهیم دانش و اثربخشی کارکنان اثر مثبت معناداری
دارد .و از طریق این دو متغیر میانجی سبب بهبود عملکرد می گردد.
اکسیو و همکاران) 2016 (1در مقاله ای با عنوان محیط زیست تیم ،توانمند سازی
رهبری و به اشتراک گذاری دانش مدل تحقیق خود را با محور قراردادن مدیریت دانش
توسعه می دهند .نتایج تحقیق نشان داد که رهبری توانمندساز و جو تیم از طریق اثر
گذاری برنگرش تسهیم دانش بر مدیریت دانش و به طبع عملکرد کارکنان اثر می
گذارند .
گاوندر )2016 (2در پژوهشی با عنوان توانمندسازی رهبری و شهرداری "تحویل
خدمات :مطالعه موردی شهرداری شهرداری مکزی در جنوب آفریقا ضمن اشاره به
چالش ها و مشکالت موجود در ارایه خدمات در شهرداری های آفریقای جنوبی ،بیان
میکند که استفاده از رهبری توانمند ساز می تواند سبب بهبود عملکرد کارکنان و
عملکرد شهرداری ها گردد.
3

تعاریف گوناگونی از واژه توانمندسازی از سوی صاحبنظران ارائه شده است .زیمرمن
( )1995معتقد است« :توانمندسازی واژهای است که ارائه تعریفی از آن سهل و ممتنع
است .هرکسی از آن را در ذهن خود پرورش میدهد ،اما حقیقتا افراد کمی به آن
اشراف دارند» (نیاز آذری و تقوایی یزدی.)162 ،1392 ،

کانجر و کاننگو 4معتقدند هر گونه استراتژی یاتکنی مدیریتی که با افزایش حق
تعیین سرنوشت و کفایت نفس کارکنان منجر شود ،توانمند سازی آنها را در پی خواهد
داشت.به نظر راپیلی توانمندسازی ی مفهوم ،ی مجموعه از رفتار ها و ی برنامه
سازمانی است  .به عنوان ی مفهوم عبارتست از اعطای اختیار تصمیمگیری به
1
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مرئوسان؛ به عنوان ی مجموعه ازرفتار ها،به معنی سهیم کردن گروههای خودگردان
وافراد در تعیین سرنوشت حرفهای خود،و به عنوان ی برنامه سازمانی ،به کل نیروی
کار فرصت بیشتری برای آزادی ،بهبود و بکا رگیری مهارتها،دانش و توان بالقو آنان ،
در جهت خیر و صالح خود و سازمانشان اعطا می کند (پاک طینت و فتحی زاده،
.)34 ،1391
ی رهبر توانمند دارای صفات زیر است -1 :رهبر حمایتی است که زیردستان را
راهنمایی میکند -2 .با زیردستان صمیمانه رفتار میکند و ارزشهای درونی آنها را
شناسایی میکند (اسریواستاوا و بارتل .)2012 ،1توانمندسازی مدیران یکی از تکنی -
های موثر برای ارتقای بهرهوری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای
آنان در زمینه اهداف سازمانی است (نیاز آذری و همکاران.)161 ،1392 ،
آرنولد )2000( 2بیان می کند که رهبری توانمندساز دارای پنج بعد است:
-1الگو بودن:اشاره به مجموعه رفتاری دارد که تعهد رهبر را به کارو اعضا نشان می-
دهد.
-2مربی گری :اشاره به مجموعه رفتارهایی دارد که سبب آموزش به اعضا و کم
اعضا جهت متکی شدن به خود میشود.

به

-3تصمیم گیری مشارکتی:اشاره به استفاده از اطالعات اعضا جهت تصمیم گیری دارد.

-4اطالع رسانی:اشاره به وطیفه رهبر در قبال انتشار اطالعات مرتبط با ماموریت
سازمان به اعضا می شود.
یکی از چالش های اصلی نقش رهبری اثربخش ایجاد محیط های کاری توانمند است
زیرا مدیر با تعیین کیفیت حمایت،اطالعات و منابع در محیط کاری شرایط را جهت
1
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کار کارکنان آماده می کند (ونگ و السچینگر .)948 ،2013 ،1ژاهنگ و قیبی
( )2016نشان دادند که رهبری توانمندساز اثرات مثبت و منفی بر عمکلرد کاری
کارکنان دارد (ژاهنگ و قیبی .)374 ،2016 ،اسریواستا و همکاران )2012( 3بیان
میکنند که رهبری توانمندساز از طریق متغیرهای میانجی تسهیم دانش و اثربخشی
اعضا بر عملکرد تاثیر میگذارد (اسریواستا و همکاران .)1247 ،2012 ،عملکرد
مجموعهای از احساس رضایتمندی کلی کارکنان از محیط فعالیت ،نوع مسؤولیت،
روابط انسانی ،روابط سازمانی و میزان بسترهای شغلی و سازمانی است(فقهی
فرهمند .)106 ،1392،اکسیو 4و همکاران ( )2016بر اساس نتایج تحقیقات حاصل از
پژوهش خود بیان میکند که رهبری توانمندساز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت و
معناداری دارند و متغیرهای جنسیت و سن کارکنان متغیرهای تعدیل گر رابطه بین
رهبری توانمندساز و عملکرد میباشند (اکسیو و همکاران .)306 ،2016 ،سنجقی و
همکاران در تحقیق خود بیان کردند بین توانمند سازی و عملکرد سازمانی رابطه معنی
داری وجود دارد(سنجقی و همکاران.)130، 1390،
با توجه مطالب مطرح شده فرضیه های این تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:
فرضیه اصلی :رهبری توانمندساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت
دارد.
فرضیه فرعی اول :رهبری توانمند ساز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.
فرضیه فرعی دوم:رهبری توانمند ساز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.
فرضیه فرعی سوم :عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد.
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عملکرد شغلی
رهبری
توانمندساز
عملکرد سازمان
شکل : 1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ٬پژوهشی کباربردی محسبوب شبد.هدف پبژوهش هبای
کاربردی ٬توسعه دانش کاربردی در ی زمینه خاص است و بیشتر بر موثرترین اقبدام
تاکید دارند.روش انجام پژوهش حاظر با توجه ببه هبدف و ماهیبت موضبوع و توانبایی
اجرایی آن ،علّی است که به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین متغیر های تحقیق
از این روش استفاده شبد .در ایبن پبژوهش ببرای گبرداوری داده هبا از روش میبدانی
استفاده شده است .در تحقیق حاضر جامعه آماری  450نفر از کارکنان نیروی انتظامی
اراک است .و به دلیل اینکه دسترسی به همه کارکنان فراهم نیست ببر ایبن اسباس از
نمونه گیری استفاده شد.با انتخاب نمونه ای از جامعه می توان با زمان کمتر اطالعبات
تفصیلی تری بدست آورد به این دلیل برای جمع آوری اطالعات از نمونه گیری استفاده
شد .حجم نمونه با استفاده از روش کوکران) زمانی که جامعه معلوم است (تعیبین شبد
که برابر با  207نفر از کارکنان است.
تعیین حجم نمونه محدود کارکنان:
)450  (1.96) 2  (0.5)  (0.5
n
 207
)(.05) 2  (449)  (1.96) 2  (0.5)  (0.5
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با توجه به مطالب گفته شده و بر طبق نظرات صاحبان نظر برای دستیابی به نتایج
قابل اطمینان ٬از نمونه استفاده شدکه کارکنان  207نفر طبق نمونه به دست آمد و
به همین تعداد پرسشنامه پخش شد و به 169پرسشنامه پاسخ داده شد.روش نمونه
گیری از نوع در دسترس است.ابزار گرد اوری مطالب از مطالعات کتابخانه ای و ابزار
گرداوری داده ها از طریق پرسشنامه طبق طیف  5گزینه ای لیکرت به دست
آمد.جهت روایی پرسشنامه های استاندارد گاوندر( )2016مورد استفاده قرار گرفت و
پس از تهیه اولیه به چند تن از کارشناسان و صاحبان نظر ارائه شد و اصطالحات مورد
نظر انها انجام شد و سپس بعد تایید نهایی توزیع شد.
به منظور سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده شد .با اسبتفاده از
نرم افزار  spss19ضریب الفای کرونباخ محاسببه گردیبد کبه مقبدار الفبای کرونبباخ
بدست امده برای این پرسشبنامه ( 0/873تعبداد پرسشبنامه  ) 30اسبت کبه نشبان
دهنده این بودکه این پرسشنامه از اعتبار الزم برخوردار بود.
جدول 1تحلیل پایایی پرسشنامه تحقیق
شاخص ها

شماره سوال

آلفای کرونباخ

رهبری توانمند ساز

 1تا 9

0/771

عملکرد شغلی

 10تا 12

0/922

عملکرد سازمان

 13تا 15

کل سواالت

15

0/731
0/873

یافته های پژوهش
در این پژوهش برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای تحلیل آنها از آمار
استنباطی استفاده شده است .با استفاده از آمار توصیفی ،فراوانی آزمودنی ها به صورت
تعداد و درصد برحسب متغیرهای جمعیت شناختی جنسیت ،سن و میزان تحصیالت
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توصیف شده است و از معادالت ساختاری و نرم افزار  lisrelجهت آزمون فرضیه های
تحقیق استفاده شده است.
جدول  2جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن
سن

فراوانی

درصد

زیر  30سال

25

14/79

 30تا  40سال

32

18/94

 40تا  50سال

75

44/38

بیشتر از  50سال

37

21/89

جمع

169

100

جدول3جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس جنس
جنس کارکنان

فراوانی

درصد

زن

64

37/87

مرد

105

62/13

جمع

169

100

جدول  4جدول فراوانی وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس تحصیالت
تحصیالت کارکنان

فراوانی

درصد

دیپلم

-

-

فوق دیپلم

15

8/88

لیسانس

74

43/79

فوق لیسانس و باالتر

80

47/33
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نمودارشماره  1محاسبات بارهای عاملی و ضرایب مسیر

در نمودار  1مقادیر بارهای عاملی نشان داده شده است که در این نمودار تماما مثبت
به دست آمده است .قدرت رابطه بین دو عامل (متغیر) به وسیله بار عاملی نشان داده
میشود .بار عاملی مقداری بین منفی ی و ی است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد
رابطه ضعیف در نظر گرفته می شود .بار عاملی بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر
بزرگتر از  0/6باشد خیلی مطلوب است.
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نمودارشماره  2محاسبات آماره تی

در نمودار  2تماما آماره  tبزرگتر از  1/96است و بیانگر این است که فرضیه ها تایید
شده است .زمانی که همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت
گیرد .جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون  tیا همان t-
 valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای  0/05بررسی میشود
بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون  t-valueاز  1/96کوچ تر
محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده
خواهد شد.
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نتیجه گیری
فرضیه اول :رهبری توانمندساز بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد..
نتایج نشان می دهد که رهبری توانمندساز بر عملکرد شغلی تاثیر دارد15/76(..
=)Tو از جایی که ضریب مسیر مربوطه برابر با  0/94می باشد می توان گفت این تاثیر
ی تاثیر مثبت است.نتایج این تحقیق با تحقیقات ربیعی مندجین و قلی زاده ()1396
به بررسی تاثیر توانمندسازی از طریق سطح انگیزه بر عملکرد شغلی پرداختند.
حسینی و زارع ( )1394به بررسی رابطه بین توانمند سازی با عملکرد شغلی کارکنان
پرداختند،سنگری و پور ولی( )1392به تاثیر رهبری توانمند ساز بر نتایج مرتبط با
عملکرد کارکنان پرداختند ،مهدی زاده و همکاران( )1392به طراحی مدل مفهومی
رهبری توانمندساز به عنوان راهبردی جهت بهبود نگرش ،احساسات و عملکرد
کارکنان در زندگی کاری پرداختند و همگی به این نتیجه رسیدند که رهبری
توانمندساز بر عملکرد شغلی تاثیر دارد و نتایج تحقیق آنان با نتایج این تحقیق یکسان
است.
نتایج تحقیق نشان می دهد رهبری توانمند ساز در سازمان منجر به فراهم کردن
بسترها و به وجود آمدن فرصت ها برای شکوفایی استعداد ها ،توانایی ها و شایستگی
های افراد می شود که همین امر عملکرد شغلی را بهبود می دهد.
فرضیه دوم :رهبری توانمندساز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد..
نتایج نشان می دهد رهبری توانمندساز بر عملکرد سازمان تاثیر دارد)T =6/39( ..و از
جایی که ضریب مسیر مربوطه برابر با 0/71می باشد می توان گفت این تاثیر ی تاثیر
مثبت است .نتایج این تحقیق با تحقیقات عرفیان و ترکانلو( )1396به بررسی عوامل
نرم مؤثر بر بهره وری :تأثیر رهبری توانمندساز بر انگیزش پیشرفت و انگیزش الهام
بخش و ترغیب ذهنی پرداختند،سنجقی و همکاران( )1390به بررسی تاثیر
توانمندسازی تیمی بر رابطه بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی پرداختند.
اسریواستاوا و همکاران( )2012به رهبری در گروه های مدیریت :تاثیر در اشتراک
گذاری دانش ،کارایی ،و" عملکرد پرداختند و در تحقیقات خود اثبات کردند که
رهبری توانمندساز بر عملکرد سازمان تاثیر دارد و با نتایج تحقیق ما مشابه است.
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نتایج تحقیق نشان می دهد توانمندسازی  ،احسباس مسبئولیت و پاسبخ گبویی
بیشبتر کارکنبان ببرای بهببود عملکرد سازمان است .در سازمان مهم ترین و حساس
ترین نقشها را مدیران بر عهده دارند .اگر مدیران سازمان بتوانند شرایطی را فراهم
آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند ،مسلما عملکرد این سازمانها بهبود
خواهد یافت.
فرضیه سوم :عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیرمثبت دارد.
نتایج نشان می دهد که عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر دارد)T 2/74( .و از
جایی که ضریب مسیر مربوطه برابر با 0/29می باشد می توان گفت این تاثیر ی تاثیر
مثبت است .نتایج این تحقیق با تحقیقات گاوندر( )1395در تحقیق خود اثبات کرد
که استفاده از رهبری توانمند ساز می تواند سبب بهبود عملکرد کارکنان و عملکرد
شهرداری ها گردد و با نتایج تحقیق ما یکسان است.
نتایج نشان می دهد زمانی که کارکنان در سازمان عملکرد کاری خود را بهبود بخشند
و کارایی و اثربخشی در سازمان خود داشته باشند به طبع روی عملکرد سازمان تاثیر
می گذارد.و هر چقدر عملکرد شغلی بهتر شود عملکرد سازمان بهبود می یابد.
فرضیه اصلی :رهبری توانمندساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان
تاثیرمثبت دارد.
نتایج نشان می دهد که رهبری توانمندساز از طریق عملکرد شغلی بر عملکرد سازمان
تاثیر دارد)T 21/59( ..و از جایی که ضریب مسیر مربوطه برابر با 0/13می باشد می
توان گفت این تاثیر ی تاثیر مثبت است.
نتایج نشان می دهد هر سازمانی برای رسیدن به هدف های خود احتیاج به منابع
مختلفی دارد و بی تردید مهمترین منبع هر سازمانی نیروی انسانی شاغل در ان است
.این منابع انسانی هر سازمانی هستند که نقش اساسی در پیشبرد اهداف سازمانی
دارند و در صورتی که منابع انسانی از عملکرد شغلی درست و صحیحی برخوردار باشد
سازمان به سمت بهبود خواهد رفت.و رهبری توانمند ساز باعث به وجود آمدن
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کارکنانی توانمند در سازمان می شوند و زمانی که کارکنان توانمند باشند عملکرد
شغلی باال می رود و به طبع عملکرد سازمان بهبود می یابد.
پیشنهادات

 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد شغلی مدیر و سرپرست با صبر و حوصله
جهت رفع نگرانیهای اعضای گروه آموزشی وقت صرف کنبد.وقبت گذاشبتن ببرای
کارکنان منجر به باال رفتن عملکرد شغلی آنان می شود.
 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد شغلی سب رهبران به گونه ای باشد
که تمایل به ارتباطات باز داشته باشند.ارتباطات باز منجر به یادگیری کارکنان و
در نهایت بهبود عملکرد شغلی آنان می شود.

 پیشنهاد می شود که رهبران در جلسات مختلبف از نظبر کارکنبان ببرای تصبمیم
گیری استفاده کنند .اینگونه کارکنان حبس تعهبد ببه سبازمان پیبدا مبی کننبد و
عملکرد شغلی خود را بهبود می بخشند.
 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد شغلی ،رهبران به گونه ای ببا کارکنبان
برخورد کنند که باعث اعتماد کارکنان به سازمان شوند.زمانی که کارکنان اعتمباد
به سازمان داشته باشند بهتر تالش در سازمان می کنند و عملکرد شبغلی خبود را
بهبود می دهند.
 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد شغلی  ،رهبران ،کارکنان را به اسبتقالل
و اختیار در کار تشویق کنند.زمانی که کارکنان اختیار وازادی عمل داشبته باشبند
هنگام انجام وظایف شغلی احساس راحتی و اشتیاق دارند که همین امر منجبر ببه
بهبود عملکرد شغلی می شود.
 پیشنهاد می شود که رهبران با کارکنان برای انجام دادن کارها مشورت
کنند.مشورت در کار با کارکنان منجر به این می شود که نسبت به سازمان
احساس تعلق داشته باشند و عملکرد سازمان باال رود.

 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد سازمان ،مدیر و سرپرست قوانین و
استثنائات را برای اعضای گروه آموزشی شرح دهد .انحراف نگرفتن از قوانین و
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استثنائات می تواند خود عاملی جهت رسیدن به اهداف سازمان و افزایش عملکرد
سازمان شود.

 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد سازمان ،کارکنان به خوبی ببه نیازهبای
شهروندان پاسخگو باشند.اهداف هر سازمانی پاسخگویی به نیازهای مراجعین است
و وقتی نیازهای مراجعین در اسرع وقت و به درستی برآورده شود به طبع عملکرد
سازمان بهبود می یابد.
 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد سازمان ،کارکنان بدون اتبالف وقبت و
سریع کارهای ارباب رجوع را راه اندازند.هدف هبر سبازمانی خبدمت ببه مبراجعین
است و زمانی که کارهای ارباب رجوع در اسرع وقت انجام شود ببه هبدف سبازمان
خواهد رسید.
 پیشنهاد می شود که جهت بهبود عملکرد سازمان ،کارکنان ببرای رفبع مشبکالت
بسیار تالش می کنند.زمانی که مشکالت سازمان به حداقل برسد طبیعی است که
عملکرد سازمان بهبود یابد.
 پیشنهاد می شود که رهبران  ،کارکنان را به گونه ای در سازمان پرورش دهند که
آنان بتوانند به خوبی به انجام وظایف شغلی خود بپردازند و کارکنانی توانمند در
سازمان پرورش دهند تا بتوانند عملکرد شغلی باالیی داشته باشند و در نتیجه
عملکرد سازمان افزایش یابد.
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 )10عرفیان خانزاده،حمید،ترکانلو،زهره)1396(،؛بررسی عوامل نرم مؤثر بر بهره
وری :تأثیر رهبری توانمندساز بر انگیزش پیشرفت و انگیزش الهام بخش و
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Investigating the effect of empowering leadership through job
performance on the performance of law enforcement personnel
Ameneh Malmir Reza Mirzaei Hadi Samareh
Abstract
Background and Aim: The purpose of this study was to identify the effect
of empowerment leadership through job performance on the performance
of government agencies in Arak police force. In today's tense business
environment, corporate executives face a number of challenges. One of the
best ways to change the structure of traditional management to
collaborative management and the organization's achievement of the main
goals is to empower employees.
Research method: In this research, the target population is applied research
in the Ali research group. The population of the study consisted of 450
people and a sample of 207 law enforcement personnel in Arak. A
questionnaire of 15 questions was used to assess the status quo. After
confirmation Validity and reliability were used to collect data.
Results: In this research, structural equations were used to study the
relationships between the components of the model. LaserL software is
used to analyze the hypotheses.
Results: According to the data analysis, the results indicate that
empowerment leadership has a positive effect on the performance of the
organization through job performance. Empowerment has a positive effect
on job performance. Empowerment has a positive impact on the
performance of the organization. Job performance has a positive impact on
the performance of the organization.

Keywords: empowering leadership"," job performance", "organizational
performance

