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 چکیده 

فرد با رضایت شغلی  .رضایت شغلی به مجموع احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطالق می شود

توانمند  باال، احساسی مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است احساس منفی نسبت به شغلش دارد.

در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد تفویض اختیار سـازی را بـه عنـوان 

عات انجام شده در زمینه توانمندسازی اعطا یـا در نقـش سـازمانی او دیـده شود. در یکی از بهترین مطال

توسط اسپریتزر، چهار بعد برای توانمندسازی شناسائی شد. بعدها براساس مطالعات میشرا ، یک بعد 

، که شامل خود اثربخشی، دیگر نیز به آن افزوده شد و پنج بعد کلیدی توانمندسازی شکل گرفت

تماد می باشد. مدیریت مشارکتی یک فرآیند خودسامانی، پذیرفتن شخصی نتیجه، معنی دار بودن، اع

درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی 

. مطالعه حاضر مروری بر یافته های به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند

مدیریت مشارکتی و تاثیر این دو عامل بر رضایت شغلی را پیشین رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و 

مورد بررسی قرار میدهد.در بسیاری از مطالعات تاثیر مثبت توانمندسازی روانشناختی و مدیریت 

 مشارکتی بر رضایت شغلی تایید شده است.

 

 توانمند سازی روانشناختی، مدیریت مشارکتی، رضایت شغلیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه: 1

ها هستند که رکن اصلی اجتماع کنونی را تشکیل می دهند. انسانها که  سازمان تدنیای امروز، دنیای سازمان هاست. در حقیق

گردانندگان اصلی سازمان ها می باشند، به کالبد سازمان جان می بخشند و تحقق هدف ها را میسر می سازند. کونتر و اودانل 

موفقیت کشورهای توسعه یافته در  در دهه های اخیر یکی از مهمترین وظایف مدیر را توجه به عامل انسانی بیان نموده اند.

با استفاده از شیوه های مدیریت مشارکتی کارکنان و توانمندسازی آنان توجه سایر  فاده بهینه از نیروی انسانی بخصوصاست

کشورهای جهان را به این موضوعات جلب کرده و آنها بیش از پیش به سرمایه گذاری در نیروی انسانی و دخالت دادن کارکنان 

 تصمیم گیری ها تشویق نموده است.در 

مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تواتمند سازی روانشناختی و مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان را مورد بررسی قرار 

فرد با رضایت شغلی باال،  .رضایت شغلی به مجموع احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطالق می شودداده است. 

تفویض توانمند سـازی را بـه عنـوان  فردی که از شغلش ناراضی است احساس منفی نسبت به شغلش دارد. احساسی مثبت و

در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یـا در نقـش سـازمانی او دیـده شود. در یکی از اختیار 

ط اسپریتزر، چهار بعد برای توانمندسازی شناسائی شد. بعدها براساس بهترین مطالعات انجام شده در زمینه توانمندسازی توس

، که شامل خود اثربخشی، مطالعات میشرا ، یک بعد دیگر نیز به آن افزوده شد و پنج بعد کلیدی توانمندسازی شکل گرفت

درگیری ذهنی و عاطفی  خودسامانی، پذیرفتن شخصی نتیجه، معنی دار بودن، اعتماد می باشد. مدیریت مشارکتی یک فرآیند

اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یاری دهند و در 

 .مسئولیت کار شریک شوند

 هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تواتمند سازی روانشناختی و مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان است. 

 

 ادبیات موضوعی: مرور 2

 رضایت شغلی: 2-1

رضایت شغلی به مجموع احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطالق می شود. فرد با رضایت شغلی باال احساسی مثبت و 

فردی که از شغلش ناراضی است احساس منفی نسبت به شغلش دارد. وقتی افراد درباره ی نگرش های کارمند صحبت می 

 (5831) رابینز، رضایت شغلی است. در حقیقت این دو واژه معموالبه طور مترادف به کار مروند. کنند، منظورشان همان

وی گاربو و مونت مارکوت رضایت شغلی را ارزیابی فرد نسبت به تجربه گذشته و اینکه انتخاب همین شغل درآینده نیز بهترین 

تجربه می کند گزارش نمی دهد، بلکه در این زمینه قضاوت گزینه است می دانند، یعنی کارمند از میزان مطلوبیت کاری که 

رضایت شغلی را حالت هیجانی خوشایند و ( 5791)می کند که اگر مجددا بخواهد شغل فعلی را انتخاب میکند یا نه. لوکه 

رده ای است معتقد است رضایت شغلی گست( 5731)اسمیت  مثبتی می داند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های فرد است.

که در آن محیط کاری تقاضاهای فرد را برآورده می کند. از این جهت رضایت شغلی را می توان به بهترین وجه به یک فرآیند 
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ارزشیابی تعریف کرد، که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است مورد بررسی قرار می دهد. نوپ رضایت به 

ا و خواسته ها اشاره دارد، و به عقیده وی داوری فرد در خصوص آنچه در شغل به وقوع می پیوندد، احساس کام یافتگی نیازه

رضایت او از شغل را تحت تاثیر قرار می دهد.الفکوئیست و دیویس بر این اعتقادند که رضایت شغلی کنشی از هماهنگی میان 

 (5835هومن، )نیازها و ارزشهای حرفه ای فرد و نظام تقویت کننده کار است.

 : ابعاد رضایت شغلی2-1-1

رضایت شغلی مفهومی چند بعدی است و با عوامل متعددی ارتباط دارد.به عبارت دیگر، رضایت شغلی با تحقق مجموعه ای از 

عوامل حاصل خواهد شد این عوامل در پنج دسته قرار می گیرند: ماهیت و شرایط کار، حقوق و دستمزد، فرصت های موجود 

 (5835)حریری، پیشرفت و ارتقای شغلی، نحوه سرپرستی و روابط با همکاران.برای 

 عوامل موثر بر رضایت شغلی: 2-1-2

مطالعات مختلف در زمینه رضایت شغلی نشان می دهد که متغیرهای زیادی با رضایت شغلی مرتبط است که این متغیرها در 

 چهار گروه قابل طبقه بندی است:

از عوامل سازمانی که منبع رضایت شغلی هستند عبارتند از حقوق و دستمزد، ترفیعات، خط بعض  عوامل سازمانی: 

 مشی های سازمان

 عوامل محیطی کار شامل سبک سرپرستی، گروه کاری، شرایط کاری میباشد. عوامل محیطی: 

و جنبه است: کار بخودی خود نقش مهمی در تعیین سطح رضایت شغلی دارد. محتوای شغل دارای د ماهیت کار: 

 یکی محدودی شغل است که شامل میزان مسئولیت، اقدامات کاری و بازخورد است.دومین جنبه عبارتست از تنوع کاری.

در حالی که محیط بیرونی سازمان و ماهیت شغل عوامل تعیین کننده در رضایت شغلی هستند،  عوامل فردی: 

راد که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیزی که صفات و ویژگی های فرد نیز نقش مهمی در آن دارد. اف

 (5899.)مقیمی، مربوط به شغل است شکایت دارند

 

 توانمندسازی روانشناختی: 2-2

تفویض بر می گردد که در آن توانمند سـازی را بـه عنـوان  5933تاریخچه اولین تعریف از اصطالح توانمندسازی بـه سـال 

)پاک در نقش سازمانی خود می دانستند که این اختیار بایستی به فرد اعطا یـا در نقـش سـازمانی او دیـده شود. اختیار 

بـه تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمند سازی اشاره می کنـد که شامل 5795درسـال  گـروف( 5839طینت؛ فتحی زاده، 

 ( 5831،و همکاران )نادری ت و قـدرت بخـشی اسـت.تفـویض قـدرت قـانونی،تفویض اختیار،واگـذاری ماموری

، کانگر و کاننگو گامی بسیار اساسی در این زمینه برداشتند. به زعم آنها، برای تجزیه و تحلیل مفهوم 5733در سال  

رویکردهای توانمندسازی، ابتدا باید سیر تاریخی تعاریف توانمندسازی را بر اساس رویکردهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. 
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یندی است که طی آن آتوانمندسازی شامل رویکردهای ارتباطی، انگیزشی و شناختی است. در رویکرد ارتباطی توانمندسازی فر

عبارت دیگر، در این رویکرد توانمندسازی همان تفویض اختیار است.  مدیر قدرت خود را با زیردستانش تقسیم میکند، به

کفایت »و نهایتا  «خود تصمیم ً گیری»، «افزایش حق تعیین فعالیتهای کاری»دی که به مطابق رویکرد انگیزشی، هر راهبر

یند تقویت آدنبال خواهد داشت. با این فرض، توانمندسازی عبارت است از فر کارکنان بیانجامد، توانمندسازی آنها را به «نفس

قدرتی در آنها میشود. در نهایت، مطابق  بیشایستگی افراد سازمان از طریق شناسایی و حذف شرایطی که باعث احساس 

یند به تجارب مثبتی آاست. این فر «افزایش انگیزش درونی برای انجام وظایف محوله»یند آرویکرد شناختی، توانمندسازی، فر

وظایف محوله طور مستقیم از انجام وظایفشان کسب میکنند. این تجارب، انگیزش درونی را برای اجرای  اشاره دارد که افراد به

 (5875)تاتاری؛ اطهری، دنبال دارد.  انگیزد و سرانجام افزایش رضایتمندی را به برمی

 انگیزشی -شناختی ه های حوز از های مجموع عنوان به را آن و عد روانشناختی را به توانمندسازی افزودهب توماس و ولتهوس

 را )) بودن مؤثر و داری انتخاب، معنا حق یا ختی ))خودمختاریشنا دیگر حوزه سه خودکارآمدی، بر که عالوه کنند می تعریف

در  عمل آزادی انتخاب ))داشتن حق یا مختاری خود نظیر هایی ویژگی باید دارای وظیفه هر دیدگاه، این مطابق .شود می شامل

 مؤثر سازمان(( و انسانی منابع توسط محوله شدن وظیفه تلقی ارزش معناداری ))با وظیفه(( ، انجام برای الزم تهای فعالی تعیین

 (5878)بردبار؛ آقایی، باشد.  ))بردارد گام شده تعیین اهداف جهت تحقق در وظیفه یعنی(( بودن 

اما زیمرمن در همان  گانـدز توانمند سازی را بـه تفـویض اتخـاذ تـصمیم بـه کارکنـان مفهوم سازی کرد، 5771در سـال 

بودن ارائه تعریفی از آن اشـاره مـی کنـد و معتقـد است زمانی ارائه تعریفی از توانمندسازی آسان زمان بـه سـهل و ممتنع 

را بدون در نظر گـرفتن واژههـایی ماننـد درمانـدگی ،بـی قدرتی و بیگانگی ، مورد توجه قرار دهیم. ادبیات  است که آن

توانمنـد سـازی را زمینـه ای  1115اینکه باالخره لی درسال  ـاتوانمندسازی تاکنون دگرگونیهای زیادی به خود دیده اسـت ت

و اشاره می کند که اجـازه دادن به  بــرای افــزایش گفتمانهــا،تفکر انتقــادی و فعالیــت در گروههای کوچک می داند

از اجـزای اصـلی توانمند  دیدن و گفتگـوهـا، تفکر، تقـسیم و پاالیش تجربیات، فعالیتهایی در جهت حرکت به سـوی مبادله،

 ( 5831،و همکاران )نادریسازی هستند. 

 اهداف توانمندسازی کارکنان : 2-2-1

هر گونه افزایشی در قدرت، نباید منجر بـــه  تسهیل دستیابی به اهداف سـازمانی است.در هر صورت، هدف از توانمندسازی،

 گردد.افـــزایش تعـــارض بـــین مـــدیران و کارکنـــان  

هدف از تواناسازی، ارائه بهترین منابع فکری مربوط به هر زمینه از عملکرد سازمان اسـت. همچنـین هـدف ایـن اسـت کـه 

هدف توانمنـد سـازی، شـرکت دادن افـراد  .ها اعمال نمایند ذیـصالح تـرین کارکنـان بیـشترین نفـوذ را در مناسبترین شیوه

م گیـری سـازمان نیـست بلکـه هـدف بکارگرفتن افکـار کارکنـان بـه منظـور یـافتن شـیوه یندهـای تـصمیآبیـشتر در فر

هـای بهترواتخـاذ بهتـرین تـصمیمات ممکـن مـیباشـد. هـدف توانمند سازی، سازماندهی و توسعه تـیمهـا نیـست، بلکـه 

هدف  .عامل و هم نیرو زایی اعضای تیم استافزایش شایستگی به منظور خلق ایدههـای جدیـد و حـل مشکالت از طریق ت

بلند مدت توانمند سازی، بهبود مـستمر در عملکـرد کل سازمان و هدف کوتاه مدت آن بکار گیری توانائیهـای موجود در 

به عنوان یک حقیقت، توانمند سازی به طور قطع بـه آزادی انتخاب و عمل بیشتر منجر می شود، اما  .اعضای سازمان است
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ها فقـط اهدافی ابزاری اند و راهی برای بدست آوردن هدف حقیقی بـشمار مـی رود. هـدف حقیقـی همیـشه بهبـود این

  :به طورخالصه اهداف مشخص توانمند سازی کارکنان را میتوان به شرح زیر برشماری کرد عملکـرد است.

هـای کـاری اثربخش  منظورانجـام و توسـعه شـیوهالف. دادن مسئولیت تجزیه و تحلیل مداوم مشاغل بـه همه کارکنان به 

 ذینفعان  مشتریان و درارتباط با

ب. واگــذاری مــسئولیت ایجــاد اهــداف عملکــرد، راهبردهای عملکرد و سنجش عملکرد به تیمهای کاری در ارتباط 

 بامشتریان وذینفعان 

های راهبردی توسعه، تدوین خط مشیهای  مانند برنامه ج. سهیم نمودن مجموعه کلی سازمان در تـصمیمات مهم مدیریت،

 های کاری  کارگزینی و برنامه

 ینـدهای کـاری همراه با بهبود مستمر آن فراینـدهـا آد. درگیرنمودن مستقیم کارکنان درفر

  و کاهش اضطرابهای روحی آنانهـ. فراهم نمـودن موجبـات رضـایت شـغلی کارکنـان 

دی در اعضای سازمان ازطریـق شناخت وحذف شرایطی که موجبات تضعیف قدرت آنان راباعث احساس سودمن و. ایجاد

  یبـا اسـتفاده از اطالعـات اثربخش سازمانی وغیرسازمان نیز و میگردد

 روحیـــه تعـــاون وکـــارآیی سازمان ز. ارتقـــاء مهـــارتها،

 (5839ه، )پاک طینت؛ فتحی زادکارکنان افزایش احساس ارزشمندیت. 

 بعاد توانمندسازی: ا2-2-2

در یکی از بهترین مطالعات انجام شده در زمینه توانمندسازی توسط اسپریتزر، چهار بعد برای توانمندسازی شناسـائی شـد.   

بعدها براساس مطالعات میشرا ، یک بعد دیگر نیز به آن افزوده شد و پـنج بعـد کلیـدی توانمندسـازی شـکل گرفـت. البتـه در        

مطالعات کانگر و کاننگو نیز به این ابعاد توجه شده است. هنگامی که مدیران بتوانند این پنج بعد را در کارکنان پـرورش دهنـد،   

 اند.  پنج بُعد کلیدی توانمندسازی عبارت است از:آنان را با کامیابی توانمند ساخته

ت که کارکنان اعتقاد دارند مهارت و توانـایی الزم را  احساس شایستگی به این معنا اس :یا شایستگیاحساس خود اثربخشی  

هایش اسـت. ایـن   هایش جهت انجام با مهارت فعالیتبرای انجام کارهای خود دارند. احساس شایستگی، به اعتقاد فرد به توانائی

شوند، احساس خوداثربخشـی  میوقتی افراد توانمند  وظایفشان را با مهارت باال انجام دهند.  توانندکنند که میافراد احساس می

آمیز یک کـار را دارنـد. افـراد توانمندشـده نـه تنهـا       کنند قابلیت و تبحر الزم برای انجام موفقیتکنند؛ یا اینکه احساس میمی

کار را با کفایت انجام دهند. آنان احساس برتری شخصی کرده  توانندکنند که میاحساس شایستگی، بلکه احساس اطمینان می

های تازه بیاموزند و رشد یابند. بعضـی از نویسـندگان، بـر ایـن باورنـد کـه ایـن        برای رویارویی با چالش توانندعتقدند که میو م

کند کـه آیـا افـراد بـرای انجـام دادن      ویژگی، مهمترین عنصر توانمندسازی است؛ زیرا داشتن احساس خوداثربخشی تعیین می

  واهند داشت یا خیر؟.کاری دشوار، خواهند کوشید و پشتکار خ
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جای اینکه با اجبار در کاری درگیـر شـوند یـا دسـت از آن کـار بکشـند، خـود        هنگامی که افراد به احساس خودسامانی : 

بیننـد کـه قادرنـد    کنند. آنان خود را افرادی خودآغـازگر مـی  داوطلبانه در وظایف خویش درگیر شوند، احساس خودسامانی می

ابتکاری انجام دهند، تصمیمات مستقل بگیرند و افکار جدید را به آزمـون بگذارنـد.افراد توانمنـد در مـورد     میل خود، اقدامات به

توانند تعیین کنند که کارها چگونه باید انجام شوند و بـا چـه سـرعتی پایـان     کنند؛ زیرا آنان میکارهایشان احساس مالکیت می

رود. در تفـاوت خـود اثربخشـی و خودسـامانی بایـد گفـت کـه        شـمار مـی   یابند. داشتن حق انتخاب، جزء اصلی خودسامانی به

 که خوداثربخشی به احساس قابلیت اشاره دارد. درستی حق انتخاب منسوب است؛ در حالیخودسامانی به

ت تأثیر با تح توانندافراد توانمند احساس کنترل شخصی بر نتایج دارند. آنان بر این باورند که می پذیرفتن شخصی نتیجه: 

شود، تغییر ایجاد کنند. پذیرفتن شخصی نتیجه، عبارت اسـت  کنند، یا نتایجی که تولید میقرار دادن محیطی که در آن کار می

. داشـتن احسـاس   "اش بـرای ایجـاد تغییـر در جهـت مطلـوب     اعتقادات فرد در یک مقطع مشخص از زمان در مورد توانایی"از 

حساس خودکنترلی مربوط است برای اینکه افراد احساس توانمندسازی کنند، آنـان نـه تنهـا    پذیرفتن شخصی نتیجه، کامالً به ا

وجـود آورنـد؛   آن اثـر را بـه   تواننـد دنبال دارد، بلکه باید احساس کنند که میدهند اثری بهباید احساس کنند که آنچه انجام می

نان باید احساس کنند کـه کنتـرل نتیجـه تولیـد یـا خـدمت       یعنی برای اینکه آن نتیجه با احساس توانمندسازی همراه باشد، آ

 شده را در دست دارند.  ارائه

شـوند و اسـتانداردهای   کارمندان برای مقصود و یا اهداف فعالیتی که به آن اشتغال دارند، ارزش قائل مـی  دار بودن:معنی 

دار، بـودن  عبارت دیگر، احسـاس معنـی  کنند. بهشان را با آنچه که در شغل خود در حال انجام دادن هستند، متجانس میذهنی

شـود.  های افراد و آنچه که در حال انجام دادن هستند، حاصل میها و ارزشیک نگرش ارزشی است که از متجانس بودن آرمان

و اسـتانداردهای  هـا  معنی ارتباط اهداف و وظایف کاری با ایـده دار بودن بهکنند. معنیدار بودن میافراد توانمند، احساس معنی

که این احساس پائین است، بیشتر دار است، نسبت به زمانیکند معنیافراد به هنگام اشتغال به کاری که احساس می فرد است.

علـت اینکـه کـار    کننـد. افـراد بـه   شوند و نیروی زیادتری برای آن کار متمرکـز مـی  شوند، بیشتر درگیر آن میبه آن متعهد می

س اهمیت شخصی و خودارزشی آنان همراه است در اشتغال بدان هیجان و شـوق بیشـتری دارنـد. همچنـین     دار، با احسامعنی

هـای بـاالتر تأثیرگـذارتر هسـتند ؛آنـان، همچنـین       اند، نوآورتر، و بر ردهدار بودن شغل، توانمند شدهافرادی که با احساس معنی

 امتیازات پایین دارند. کاراتر از افرادی هستند که از لحاظ معنی دار بودن شغل، 

نام اعتماد هستند و مطمئن هستند که با آنـان منصـفانه و یکسـان رفتـار      سرانجام افراد توانمند دارای حسی به اعتماد: 

کنند که حتی در مقام زیردست نیز نتیجه نهـایی کارهایشـان منصـفانه خواهـد     خواهد شد، این افراد، این اطمینان را حفظ می

عنی این احساس، آن است که آنان اطمینان دارند که صاحبان قدرت به آنان آسیب یا زیان نخواهند زد و بـا آنـان   بود. معموالً م

طـور ضـمنی   معنی داشتن احساس امنیت شخصی است. اعتماد همچنین بـه بیان دیگر، اعتماد بهطرفانه رفتار خواهد شد. بهبی

دهند، با این همه، افـراد توانمنـد ایمـان دارنـد کـه در      پذیری قرار میآسیب داللت بر این دارد که افراد خود را در یک موقعیت

 (5835)وتن؛ کامرون،  نهایت هیچ آسیبی در نتیجه آن اعتماد متوجه آنان نخواهد شد.
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 : عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان2-2-3

 روابط و ساختار  از : نگرش، عبارتندسازی را در محیط کار بوجود می آورد مندسه عنصر اساسی که زمینه توان

 .سازمانی

کارکنان احساس می کنند نه فقط در مورد انجام دادن کار و وظایف خود ، بلکه نسبت به کل سازمان نیز  گرش ها :ن

مسئولیت دارند . کارمند امروزی فردی است که بطور فعال در پی حل مشکالت باشد و برای نحوه انجام امور طرح ریزی و 

 .س آن ها را به مرحله اجرا درآورد. این همان نگرشی است که یک کارمند باید نسبت به سازمان خود داشته باشدسپ

کارکنان همواره بطور گروهی و مستمر بهتر می توانند نسبت به بهبود و عملکرد سازمانشان در جهت  روابط سازمانی:

د . این مهم جز در سایه روابط سالم حاکم بر کار سازمانی میسر نمی دستیابی به سطح باالی بهره وری سازمانی با هم کار کنن

 .باشد

ساختار یک سازمان مطلوب معموالً به گونه ای طراحی می شود که کارکنان در می یابند که می توانند  ساختار سازمان :

ار کنند نه اینکه صرفاً ادای تکلیف برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیرشان و آنچه انجام دادنش الزم و ضروری است، ک

 .نموده و انتظار پاداش داشته باشند

یک محیط کار توانمند برای کارکنان سازمان بوجود می آورد. در غیر اینصورت تالش های ترکیب هر یک از این عناصر ،

اصلی هستند . توانا سازی ، سازمانی به هدر خواهد رفت. محیط کار توانمند محیطی است که در آن کارکنان نیروی محرکه 

ظرفیت های بالقوه ای را برای ارتقای بهره وری سازمان خود از سرچشمه توانایی کارکنانی که از آن ها استفاده بهینه نمی 

در اختیار دارد. هر گاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده امروزه ادامه حیات دهند این نیروی بالقوه را بایستی مورد  شود،

ستفاده قرار داد. کارکنان توانمند به سازمان و خودشان نفع می رسانند و شغل یا مسیر زندگی خود را بیشتر دارای هدف حس ا

آن به بهسازی مستمر در سیستم ها و فرآیند های محل کارخود تبدیل می شوند بنابراین تواناسازی یعنی  می کنند. و درگیری

آزادی عمل دارد و در قبال نتایج کار خود مسئول است. در یک کالم، بهترین مفهوم تواناسازی اینکه کارمند برای اقدام کار، 

 (5839)وردی نژاد و همکاران،.کارکنان عبارتست از واگذاری مسئولیت به پایین ترین سطوح سازمانی

 

 مدیریت مشارکتی: 2-3

آغاز دوران  و با (5831)حضوری، .شکل گرفت 5788مایو در ها به مـدیریت مشـارکتی از تحقیـق التون نخسـتین اشـاره

مدیریت کالسیک نو عمومیت یافت. این نگرش به دنبال ایجاد هماهنگی در میان کارکنان در راستای دستیابی به اهداف 

مدیریت ( 5833.)سید عامری، قرار گرفت سازمانی از راه فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تصمیم گیری مورد توجه

مشارکتی یک فرآیند درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی 

به هدف های گروهی یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند همچنین عاملی است که نیروی یک سازمان روی تصمیمات 

ستمی دانست که هر گروه در آن خود را ارزیابی نموده و به طور مرتب آن اثر می گذارند. مدیریت مشارکتی را می توان سی

مدیریت مشارکتی را باید یکی از رویکردهای نسبتا (5833)فرنیا؛ حسن پور پروین، سبب بررسی میزان عملکرد خویش می شوند.
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را برای حضور فعاالنه کلیه جدید مدیریتی دانست که با به رسمیت شناختن اهمیت نیروی انسانی تالش می کند راهکارهایی 

افراد در سازمان بیابداین رویکرد مبتنی بر مبانی نظری محکمی است و هم از روش های اجرایی قابل استفاده ای بهره می برد، 

در سال های اخیر در بسیاری از سازمانهای تولیدی، خدماتی و اداری به کر گرفته شده و با پیامدهای مطلوب مادی و معنوی 

 (5838طوسی، بوده است) همراه

المرز معتقد است که مشارکت مجموع شکل های اعمال قدرت توسط زیر دستان است که از نظر آنان و سرپرستانشان مشروع 

جلوه میکند.کالرک مشارکت را شامل هر فرآیندی می دانند که از طریق آن کارکنان سهمی در رسیدن به تصمیم های 

مشارکت تصمیم گیری مشترک است، خواه بین یک مدیر و یک کارمند یا بین یک مدیر و  مدیریتی دارند.الک میگویند که

گروهی از کارکنان باشد.پیرسون و میسی مشارکت را سیستمی از مدیریت می دانند که در آن افراد بر تصمیم گیری سازمانی 

فی اشخاص در موقعیت های گروهی می دیویس و نیواستروم مشارکت را درگیری ذهنی و عاط(5839)سکاکی،اثر می گذارند.

 (5871)ایمانی، دانند که آنها را برمی انگیزد تا برای دستیابی به اهداف گروهی تالش کنند و در مسئولیت کار شریک شوند.

سبک مدیریت مشارکتی سبکی است که در آن به زیر دستان تفویض اختیار می شود، مدیر زیر دستان را به شرکت در تصمیم 

ا دعوت می کند و در اتخاذ تصمیمات نظر کارکنان را جویا می شود، در سبک مدیریت مشارکتی ارتباطات بین مدیر و گیری ه

کارکنان به صورت متقابل و دو طرفه است و ساختار سلسله مراتبی سازمانها در این سبک جایگاهی ندارد. از دیگر خصوصیات 

بین رهبر و اعضا برقرار است و رهبر رابطه مدار است و نظارت و کنترل به این سبک این است که روابط صمیمانه و دوستانه 

 (5833.)فیضی؛ بشیر، صورت خود کنترلی توسط کارکنان صورت می گیرد

 مدیریت مشارکتی دارای چهار کلید اساسی برای اجراست که عبارت اند از:

فراد صورت می پذیرد و باید دانش مهارت آموزش مستمر: این آموزش ها با هدف افزایش بلوغ روانی و مهارتی ا -5

 کارکنان را باال برد.

قدرت: از موراد ضروری دیگر، اعطای قدرت به کارکنان به معنای مجهز کردن افراد با اختیارات کافی برای تصمیم   -1

د، خدمات گیری است. چنان اختیاراتی که بتواند تصمیمات مرتبط با کار مانند روش کار، تعیین وظیفه، نتایج عملکر

 مشتری و انتخاب کارمند را در برگیرد.

اطالعات: دسترسی به اطالعات مناسب برای گرفتن تصمیمات موثر حیاتی است. بنابراین، می توان از طریق تهیه  -8

جریان اطالعات الزم و آزادانه، مشارکت کارکنان را ترویج نمود که این اطالعات روش های کار و ایده های برای 

 ان می باشد.بهبود سازم

پاداش: پاداش می تواند برای درگیر کردن کارکنان در سازمان اثر زیادی داشته باشد. فرصت های احترام انگیز ناشی  -4

از مشارکت می تواند برای کارکنان پاداش های درونی به بارآورد، مثل احساس شایستگی و فضیلت داشتن و 

ت زمانی که مستقیما با پیامدهای عملیاتی حاصل از مشارکت در همچنین پاداش های بیرونی مانند پرداخت و ترفیعا

 (5839)سکاکی، تصمیم گیری مرتبط باشد، مشارکت راتقویت می کند.

 : ابعاد مدیریت مشارکتی2-3-1

 (5833فیضی و بشیر، .)ابعاد سبک مدیریت مشارکتی شامل تصمیم گیری، ارتباطات، رهبری، ساختار و کنترل میباشد
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 مدل مفهومی تبیین: 2-4

 تاثیر ابعاد توانمندسازی روانشناختی بر ابعاد مدیریت مشارکتی: 2-4-1

وقتی امر همفکری و نظر خواهی از کارکنان موجب تجمیع افکار و توانایی ها و انجام کلیه امور به بهترین وجه خواهد گردید.

ارزش، کاراز و موثر می یابند و خود را در سرنوشت و  مشارکت در سازمانی اجرا می شود، تمام کارکنان وجود خود را محترم، با

 موفقیت سازمان سهیم و شریک می دانند. همین امر موجب افزایش توانمندسازی کارکنان خواهد شد.بنابراین:

 فرضیه اول: ابعاد توانمندسازی روانشناختی بر ابعاد مدیریت مشارکتی تاثیر مثبت دارد.

 ی روانشناختی و مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلیتاثیر مشترک توانمندساز: 2-4-2

به عبارت دیگر، میتوان  .مشارکت در تصمیم گیری و انگیزش شغلی کارکنان باعث افزایش رضایت شغلی در کارکنان میشود

گفت بهره جستن از شیوه مشارکت و دخیل کردن کارکنان در فرآیند تصمیم گیری و توانمند کردن انها در برابر کار و 

سئولیت خود به بروز احساس رضایتمندی و ارتقای روحیه و در نهایت افزایش کارایی منجر میشود و این عوامل توانسته اند م

 در ارتقای رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار باشند.بنابراین:

 .اردکنان دفرضیه دوم: اثر مشترک توانمندسازی روانشناختی و مدیریت مشارکتی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی کار

که در چهار بیمارستان ایاالت متحده انجام گرفت بیانگر این واقعیت بود که در  1155نتایج تحقیق لوک جونزدر سال 

واحدهایی که سبک رهبری مشارکتی را اجرا می نمایند، سطح باالیی از همبستگی بین کارکنان و سطح پایینی از تنیدگی 

کاهش تنیدگی، موجب کاهش فرسودگی شغلی و در نتیجه افزایش کیفیت خدمات و شغلی بین کارکنان وجود دارد. این 

 (5837)ساالری، افزایش رضایت مندی کارکنان می شود

مطالعات کلینان حاکی از آن است که یکی از نظام های مدیریتی پویا که نقش مهمی در توسعه انسان دارد مدیریت مشارکتی 

یم گیری موجب رشد و تعالی خود و سازمان و همچنین سبب تقویت روحیه، انگیزه، است.چرا که مشارکت کارکنان در تصم

 ( 1119توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی کارمندان می شود.)کالتیاال و همکاران، 

براساس مطالعه ای که در زمینه تاثیر مدیریت مشارکتی و سنتی بر رضایت شغلی انجام داد به این  1115استامپ در سال 

نتیجه رسید که هر دو نوع مدیریت مشارکتی و سنتی رضایت شغلی را افزایش میدهند.پژوهشگر بیان می دارد که اجرای 

مدیریت مشارکتی سبب کاهش هزینه ها و ارائه کار بهتر با کیفیت باالتر و افزایش انگیزه در کارکنان شده و به دنبال آن 

 (5871شود.)ایرانزاده و زنجانی،  رضایت شغلی و توانمندسازی کارکنان ایجاد می

شرکت انگلیسی انجام گرفت  54درباره ارتباط بین مشارکت کارکنان و موفقیتهای  5778در مطلعه ای که اسمیت در سال 

مشخص شد که مهمترین عوامل موفقیت بین شرکتها تعهد باال و مشارکتی قوی کارکنان در انجام وظایف محوله بوده 

 (5839است.)ابراهیمی، 
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در تحقیق خود به این نتیجه رسید که اختیارات بیشتر، توجه بیشتر، حمایت موثرتر، اطالعات بهتر تعهد  5771نایستروم در 

بیشتری را فراهم می آورند که متقابال زیردستان به وسیله مشارکت و توانمندسازی کارکنان به آنها واکنش نشان می 

 (5831دهند.)پیشوا، 

در تحقیقی با عنوان رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی به این نتیجه  5831فراهانی در سال 

 (5871رسید که مدیریت مشارکتی با توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی رابطه دارد.) ایرانزاده و زنجانی، 

 مدل مفهومی:: 3-4-2
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