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 .ار رفته استبه کي تأییدتحلیل عاملی  ،روایی سازه تأییدهمچنین براي شد. اساتید و کارشناسان مثبت ارزیابی 
ي ها روشبا استفاده از آمار توصیفی و  .شد تأییدنیز با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  نامه پرسشپایایی 

نتایج  .قرار گرفتند لیوتحل هیتجزمورد اطالعات  )آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن( استنباطی
ري و مهارت ارتباطی با توانمندسازي کارکنان آن بود که بین سبک رهبنشانگر  ،حاصل از تحلیل همبستگی

سبک  ۀنشد ولی رابط تأییدسبک رهبري آمرانه و مشارکتی  ۀرابط ،هاي رهبري از سبک .رابطه وجود دارد
ي ارتباطی مدیران با توانمندسازي ها مهارتهمچنین ابعاد  .قرار گرفت تأییدرهبري خیرخواهانه و مشورتی مورد 

  .ي داشتندمعنادار ۀکارکنان رابط
  :واژگان کلیدي

 .ي ارتباطی مدیرانها مهارت ،سبک رهبري ،توانمندسازي منابع انسانی



  143  با توانمندسازي منابع انسانی هاي ارتباطی مدیران و سبک رهبري ررسی رابطه بین مهارتب

 

  مقدمه .1

ین منبع براي هر تر مهمتردید  هاي خود احتیاج به منابع مختلفی دارد و بی هر سازمانی براي رسیدن به هدف
مان هستند که نقش اساسی در پیشبرد این منابع انسانی هر ساز .شاغل در آن است نیروي انسانیِ ،سازمان
سازمان به  ،و صحیحی برخوردار نباشند درستمنابع انسانی از عملکرد شغلی  که صورتی دردارند و  آناهداف 

تواند  بنابراین عملکرد شغلی کارکنان براي بقاي سازمان بسیار مهم است و می ؛]1[نابودي خواهد رفت تسم
 نیتر مهماند که  درك کرده خوبی بهها نیز  مدیران سازمان .شودنظر گرفته در کار سازمانی  ۀین نتیجتر مهم

 ،ينان پرانرژکارکه داشتن کدرآمده است  یت به صورتینون موقعکا .]2[منابع انسانی است ،عامل کسب مزیت
 برايی لیبد یب يها هیو سرما یمنابع سازمان نیتر مهم ،متعهدانه یانسان يها هیتوانمند و با سرما ،خالق

ي نیروي انسانی سبب ور بهرهبه  یتوجه بی .]3[شوند یها در نظر گرفته م و تحول سازمان يبهبود ،شرفتیپ
و  کاراییش یافزا يبرا ییها راه يوجو جست ،به همین دلیل .]4[شدسازمان خواهد  کاراییی و اثربخش کاهش

از موضوعات و  یکی ،یسازمان يها تحقق هدفراستاي نان در کارک يها ییتوانابیشترین  يریکارگ به
واژه  ،ریاخ يها ه در سالکآنجا تا ؛]5[رود به شمار می تیریان علم مدنظر صاحبران و یمد يها دغدغه

  .ل شده استیت تبدیریاز زبان روزمره مد یبه بخش 1يتوانمندساز
 یسازمان یش اثربخشینان و افزاکارک یفکی يسودمند ارتقا ياز ابزارها یکی يامروزه توانمندساز

 ،نظرات ،ها به دانش سازمان ،يامروز رِییدر حال تغ طیت در محیسب موفقکبراي  .شود انگاشته می
 .]6- 7[ازمندندین ـ ران سطح باالینان خط مقدم تا مدکارکاعم از  ـ نانکارکتمامی ت یو خالق يانرژ

نیروهاي درونی کردن  آزادبه معنی  و انگیزش درونی شغلدر نوین  يکردیروتوانمندسازي منابع انسانی 
هاي  ها و شایستگی توانایی ،براي شکوفایی استعدادها ییها فرصت ایجادبسترها و کردن  کارکنان و فراهم

  .]8[شود میبه نقش خویش در شغل و سازمان  نسبتافراد است و در واقع شامل ادراکات فرد 
 ،لف به خود جلب کرده استي مختها پژوهشیکی از متغیرهاي مهم که نظر پژوهشگران را در 

ي بسیاري از ها فعالیتهاي اصلی براي انجام  رهبري یکی از ضرورت .متغیر سبک رهبري است
هاي ناموفق  آن از سازمان بااي دارند که  عمده ۀهاي موفق مشخص سازمان .هاي امروزي است سازمان

 ،ها ترین سازمان در زمره اصلی ها دانشگاه .]4[رهبري پویا و اثربخش است ،این مشخصه .شوند متمایز می
پیچیدگی جوامع و تغییرات سریع و  .نیازهاي جامعه قرار دارند ۀبرآورند هاي همؤسسنهادها و 

بیش از پیش رهبرانی  ،شدن یجهانهاي علمی در عصر  ي سازمانها فعالیتدر ماهیت  ناشدنی ینیب شیپ
ترین عامل در  ین و اصلیتر مهمرهبري  .کند طلب می ها دانشگاهبهتر امور  ۀبراي اداررا اثربخش 

                                                        
1. Empowerment 
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در توانایی  عالی آموزشتوجه به نقش رهبري براي مدیریت  .است عالی آموزشبخشی به مراکز  کیفیت
 رچالشِشغل پ ايِ ي اخالقی و تعهدات حرفهها مهارت ،ي اساسیها مهارت ،دانش ،شخصیت ،ایجاد تغییر

  .]9[استیافته اي  همیت ویژها ،ي عصر حاضر و آیندهها دانشگاههدایت 
ي کاري کارکنان ها فعالیتایجاد تفاوت در خروجی سبک رهبري و ارتباطی مدیران دانشگاه سبب 

مدیر روش یا سبک  .آید ین عوامل سازمانی به شمار میتر مهمدر واقع سبک رهبري مناسب از  .شود می
بیشترین نفوذ را از اثربخشی خود کسب  ،برره مثابه بهکند که بتواند  رهبري را با این هدف انتخاب می

کردن  موجب برآورده تواند یم ،گزینش درست شیوه رهبري که با انگیزش بیرونی هماهنگ باشد .کند
 1کوپژوهش  .]10[شودو رضایت شغلی آنان  شعبارتقاي  ،بهبود عملکرد ،نیازهاي مختلف کارکنان

و اثربخشی و  کارایی ،انگیزش ،در افزایش روحیه رمؤثنشان داد سبک رهبري مدیران از عوامل  )2011(
 ، امرپیش ۀچهار دهها و پژوهشگران در  هاي سازمان یکی از دغدغه .ستها سازمانوري در  در نهایت بهره

  .]11[این پدیده با تعدادي از معیارهاي دانشگاهی عمل کندشد تا  میرهبري بود و تالش 
 .]12[استشده انجام گوناگون توسط پژوهشگران  هاي رهبري ز سبکمختلف اهاي  بندي طبقه
اتحاد به  .کند حمایت می )اتحاد و هماهنگی( از ترکیب سازمان از طریق )1983 ،1985( هاریسون

 .شود میمحقق سازمان  ۀکند که از طریق اهداف گسترد اعضاي سازمان اشاره می ۀپیوستن داوطلبان
به نظر  .کند ق مسئولیت و مراقبت متقابل اشاره میبه حمایت افراد از یکدیگر از طری ،هماهنگی
سه عامل  )2000( 2استاینر .]13[رهبري است ۀعملکرد عمد ،اتحاد و هماهنگی يایجاد و ابقا ،هاریسون
این سه عامل  براساستوجه دانسته و مدل خود را  ارتباطات و تعهد را در امر توانمندسازي قابل ،رهبري

ي ها سیاستو مسئولیت  ،رهبري ۀشیودر مدل خود نیز  )1997( 3روزن و کمنرک .است کردهارائه 
 .اند ي سازمانی و شغلی در نظر گرفتهها ویژگیرا  ها آموزشانواع  و ها منابع انسانی شامل تقسیم پاداش

انگیزش درونی وظیفه  فرایندتوانمندسازي را  ،با رویکرد شناختی )667 :1990( ولتهوسو  توماس
 .اند توجه قرار داده داري و حق انتخاب را مورد معنی ،شایستگی ،بودن مؤثر و چهار عاملِ دان کردهتعریف 

 فقط نهکارکنان نیاز دارند به اینکه  ،در توانمندسازي )]14[ به نقل از ،2000( 4وسمو  زتاببه اعتقاد 
سپس ن قرار گیرد و در اختیارشابلکه آموزش کافی و بودجه و اطالعات اساسی نیز  ،اختیار داشته باشند

  .باشند گو پاسخهاي خود مسئول و  زمینه تصمیم در
 ،پذیرش مسئولیت کامل ،گیري توانایی کامل تصمیم ،در مدل آرمانی خود )372 :1997( 5نولر

                                                        
1. Ku 
2. Stainer 
3. Kirkman & Rosen 
4. Tubbs & Moss 
5. Noller 
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را از ابعاد  شده هاي گرفته گیري و پذیرش پیامدهاي تصمیم دسترسی کامل به ابزارهاي تصمیم
هاي خدماتی سه  کارکنان سازمانکردن  براي توانا )1995( الولرو  اونب .توانمندسازي برشمرده است

سازي شغل و آزادي عمل  غنی ،ها نظام پیشنهاد( ها مشارکت در پیشنهاد) 1 کنند: را پیشنهاد می سطح
؛ )اي و آزادي عمل متوسط ي چندوظیفهها گروه ،هاي کنترل کیفیت حلقه( مشارکت شغلی) 2 ؛)محدود

راهبردهاي  ).در تمام اطالعات و مشارکت در عملکردشدن  سهیم ،آزادي عمل زیاد( مشارکت زیاد )3
نظام  ،تفویض اختیار ،کردن حمایت ،برانگیز و روشن داشتن اهداف چالش ،استقالل و آزادي عمل

براي  )1997( رمزدنهستند که  یاز راهکارهای ،سبک رهبري دموکراتیک و الگوسازي ،دهی پاداش
 ،کردن یی مانند حمایتها روشبر  )1995( 1زیمرمن همچنین  .برد استادان دانشگاه نام می زيسا توانمند

  .کند می تأکیدمدیریت مشارکتی و آموزش کارکنان 
 مؤثررهبري و سبک ارتباطی از جمله متغیرهاي شود نقش  هاي پیشین مشاهده می با بررسی مدل

افزایی در  ب این دو با یکدیگر سبب ایجاد همشاید بتوان گفت ترکی .بر توانمندسازي کارکنان است
رو هدف از این  این از ؛کند میتوانمندسازي کارکنان خواهد شد و خروجی باالیی را نصیب سازمان 

ارتباطی و هاي  هاي مختلف رهبري و سبک است که آیا بین سبک پرسشپاسخ به این  ،پژوهش
  ؟وجود دارد اي توانمندسازي کارکنان رابطه

  نه پژوهشیپیشی. 2

  .ارائه شده استجدول زیر ي پیشین در ها پژوهشز مطالعات و ااي  خ�صه
  مرتبط با موضوع پژوهش مطالعات پیشیناي از  خالصه .1شماره جدول 

  نتایج  عنوان  سال  پژوهشگر

  1397  کرمی

رابطه بین  ۀطالعم
 يها مهارتتوانمندسازي و 

ارتباطی با عملکرد شغلی 
 شآموز کارکنان اداره کل

  ایالم استان اي حرفه و فنی

 ،تأثیر ،ینییتع خود(بین توانمندسازي و تمامی ابعاد آن 
مثبت و  ۀشغلی کارکنان رابط عملکرد با )شایستگی و يدار یمعن

 تمامی ارتباطی و يها مهارتهمچنین بین  .معناداري وجود دارد
 شغلی عملکرد با )بازخورد و کالمی ،شنوديي ها مهارت( آن ابعاد
 رگرسیون تحلیل نتایج .برقرار است معناداري رابطه رکنانکا
 ینیب شیپانایی تو شایستگی و تأثیر عدب دو داد نشان گام به گام

عد در نهایت نتایج نشان داد سه ب .عملکرد شغلی کارکنان را دارند
 ینیب شیپتوانایی  و بازخورد ،مهارت کالمی، ارتباطی يها مهارت

  .ا دارندعملکرد شغلی کارکنان ر
                                                        
1. Zimmerman 



 1398وششم، پاییز و زمستان  شماره چهل 146

 

  نتایج  عنوان  سال  پژوهشگر

پور  قاسمعلی
  و همکاران

1397  

ی توانمندسازي و ارتباط علّ
هاي  خالقیت کارکنان با سبک

 هاي هرهبري در ادار
واحدهاي دانشگاه  یبدن تیترب

  آزاد اسالمی ایران

بین توانمندي  ضریب مسیراز معادالت ساختاري  آمده دست بهنتایج 
که این موضوع  بود 86/0برابر با  ،کارکنان و خالقیت کارکنان

ارتباط میانِ در  .ستابین این دو متغیر  دار یمعنارتباط  ۀدهند نشان
میان مثبت و معناداري  ۀرهبري نیز رابط يها سبکخالقیت و 

مثبت و معناداري  ۀهمچنین نتایج نشان داد رابط .متغیرها برقرار بود
 هاي  هرهبري در ادار يها سبکمتغیر توانمندي کارکنان و میان 
  .واحدهاي دانشگاه آزاد کشور وجود دارد یبدن تیربت

  1396  فاضل

و  يتوانمندساز تأثیربررسی 
ارتباطی با عملکرد  يها مهارت

شغلی کارکنان شرکت گاز 
  استان اصفهان

ي ارتباطی با ها مهارت يها مؤلفهتوانمندسازي و  يها مؤلفهبین 
  .ردوجود دا يمعنادارو مثبت  ۀرابط ،عملکرد شغلی کارکنان

ایزدي و 
  محسنی

1395  

هاي توانمندسازي  بررسی راه
کارکنان ستادي ادارات 

وپرورش مازندران و  آموزش
  ارائه الگوي مناسب

 ،شغل يساز یغن ،سیستم پاداش ،آموزش ،دسترسی به اطالعات
 يبا توانمندساز يدار امثبت و معن ۀرابط ،مشارکت و سبک رهبري

  .دارند شناختی روان

رستگار و 
  ارانهمک

1395  

 يها سبکبررسی رابطه 
رهبري با توانمندسازي 

شرکت گاز ( کارکنان
  )شهرستان کرمان

خطی  ۀرهبري و توانمندسازي کارکنان رابط يها سبکبین 
سبک رهبري دستوري با  میان همچنین .معناداري وجود دارد

بین  .رابطه وجود دارد ،توانمندسازي کارکنان شرکت گاز کرمان
با توانمندسازي کارکنان شرکت گاز  رتیمشوسبک رهبري 

بین سبک رهبري مشارکتی با  .کرمان رابطه وجود دارد
در  و ؛توانمندسازي کارکنان شرکت گاز کرمان رابطه وجود دارد

نهایت بین سبک رهبري تفویض اختیار با توانمندسازي کارکنان 
  .رمان رابطه وجود داردکشرکت گاز 

فر و  خلیلی
  همکاران

1393  
 يها مهارترسی ارتباط بین بر

مدیریتی و توانمندسازي کارکنان 
  ارتشدر دانشگاه علوم پزشکی 

حکایت دارد که این به  ها هتمامی فرضی تأییدنتایج پژوهش از 
مدیریتی و توانمندسازي  يها مهارتمیان معنی ارتباط قوي 

  .کارکنان است

و  یانیپورک
  همکاران

1392  
 يعوامل مؤثر بر توانمندساز

بانک  يارز يکارکنان واحدها
  تجارت

 يرهبر کسب ،یساختار سازمان ،یسازمان يریادگی يرهاین متغیب
وجود  يمعنادار ۀنان رابطکارک يبا توانمندساز ،يریپذ و مشارکت

را بر  تأثیرن یشتریب یسازمان يریادگیر یمتغ . همچنیندارد
 ،يریپذ مشارکت يرهاینان داشته است و متغکارک يتوانمندساز

  .اند گرفته بعد قرار يها در رتبه یو ساختار سازمان يرهبر کسب
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  نتایج  عنوان  سال  پژوهشگر

  2018  ينظر
کارکنان  يتوانمندساز یبررس

دانش در  يبا توجه به رهبر
  یورزش تیریمد

کارکنان و ابعاد  يمندسازتوان انسیدرصد از وار 41دانش  يرهبر
را  انسیدرصد از وار 21دانش  تیریمد .دهد یم لیآن را تشک

  .کند یم نییتع

و  اپل بام
  همکاران

2014  
عوامل  :توانمندسازي کارکنان

بر موفقیت یا شکست  مؤثر
  جینتا

عوامل اثرگذار  ،اعتماد و روابط بازبر  مبتنیفرهنگ  ،ساختار تیمی
  .بر موفقیت توانمندسازي هستند

دوتینک و 
  ون آماید

2011  
 توانمندسازارتباط رفتار 

ها و مقاصد  رهبري با نگرش
  کارکنانرفتاري 

براي بیان چگونگی  یمناسب ۀساز ،شناختی روانتوانمندسازي 
 مؤثري رهبري با رضایت شغلی و تعهد توانمندسازرفتار  ۀرابط

  .کارکنان است

و  واالس
  استورم

2003  
 يشورا کیدر  یسازمان رییتغ

  يا منطقهـ  یمحل

 عاملِچهار کارکنان  يدر توانمندساز ،زعم واالس و استورم به
و  يسبک رهبر ،یساختار سازمان ،یسازمان يریادگی

  .نقش دارند يریپذ مشارکت

  بدین شرح طراحی شد:مدل مفهومی پژوهش  ها، هفرضی با توجه به اهداف پژوهش و
 

  
 . مدل مفهومی تحقیق1شماره  شکل

 

 کارکنان توانمندسازي

 شایستگی
 مؤثربودن
 معناداري
 اعتماد

 خودمختاري

 ارتباطی هاي مهارت

 دادن مهارت گوش
 مهارت تنظیم عواطف
 مهارت درك پیام
 مهارت بینش
 مهارت قاطعیت

 سبک رهبري

 سبک رهبري آمرانه
 سبک رهبري خیرخواهانه
 سبک رهبري مشارکتی
 سبک رهبري مشورتی
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  روش پژوهش. 3

و از شاخه  )غیرآزمایشی( یت از نوع توصیفیاز نظر ماه ،کاربردي است ،هدفنظر پژوهش حاضر از 
آن ارتباط بین متغیرهاي پژوهش از نوع همبستگی و روش انجام  .رود مطالعات میدانی به شمار می

توجه به  با .هستند یعتیدکتر شر یپژوهش کارکنان دانشکده فن يجامعه آمار .پیمایشی است
تعداد  .از جدول مورگان استفاده خواهد شد ،حجم نمونه آوردن دست به يمحدودبودن حجم جامعه برا

 .د بودننفر خواه 170جدول مورگان حداقل  براساسنفر هستند که  300سازمان  نیکل کارکنان ا
 يریگ نمونه يبرا .استفاده شد لیتحل يبرا ۀ آنشد کاملهاي  از نمونهشد که  عیتوز نامه پرسش يتعداد

ساختار دو جدول شماره  .بود نامه پرسشنیز  يریگ ابزار اندازه .استفاده شد تصادفی يریگ افراد از نمونه
آلفاي کرونباخ استفاده از بررسی  ،تعیین پایایی ابزار مورد استفادهبراي  .دهد را نشان می ها نامه پرسش

  .شده است
  و ابعاد آنپژوهش  نامه پرسش. 2شماره  جدول

 نامه پرسش  ها پرسشتعداد  آلفاي کرونباخ  ابعاد آلفاي کرونباخ  عوامل مورد بررسی

  907/0  توانمندسازي کارکنان

 5 894/0  شایستگی

  )1995( اسپیرز
  4  933/0  بودنمؤثر

  4  88/0  معناداري
  5  84/0  اعتماد
  5  923/0  يخودمختار

  935/0  مهارت ارتباطی

  6  926/0  دادن گوشمهارت 

 کوئین دام
)2004(  

 میتنظ مهارت
  عواطف

923/0  6  

  5  886/0  امیدرك پمهارت 
  5  871/0  نشیب مهارت
 5 866/0  تیقاطع مهارت

  15  963/0  ـــــ    سبک رهبري
 هرسی و بالنچارد

)1982(  

 بودن آزمون نرمال. 4

  .استفاده شد رنفیاسمـ  بودن از آزمون کولموگروف آزمودن نرمال به منظوردر ابتدا 
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  پژوهش يرهایرنف متغیولوموگروف اسمک. آزمون 3جدول شماره 

  تعداد  قیتحق يرهایمتغ 
  رنفیاسمـ  کولموگروف یفیتوص يها افتهی

  جهینت
 يدار یسطح معن Zآماره  اریانحراف مع نیانگیم

 نرمالغیر  017/0  546/1  925/0  861/2  174  سبک رهبري  1
 نرمال  643/0  741/0  649/0  71/2 174  مهارت ارتباطی  2
 نرمال  705/0  704/0  599/0  83/2 174  توانمندسازي  3
 نرمال  789/0  652/0  259/0  348/1  35  سبک رهبري آمرانه  4
 نرمال  291/0  981/0  263/0  66/2 51  سبک رهبري خیرخواهانه  5
  نرمال  133/0  165/1  284/0  464/3  77  سبک رهبري مشارکتی  6
  نرمال  883/0  586/0  357/0  233/4  14  سبک رهبري مشورتی  7
 نرمال  312/0  692/0  837/0  804/2 174 دندا مهارت گوش  8
 نرمالغیر  042/0  391/1  926/0  724/2 174  مهارت تنظیم عاطفه  9
 نرمال  276/0  994/0  862/0  614/2 174  درك پیام  10
 نرمال  122/0  182/1  842/0  796/2 174  بینش  11
 نرمال  343/0  938/0  893/0  613/2 174  قاطعیت  12

  تحقیق تحلیل همبستگی متغیرهاي. 5

برخی از متغیرها داراي توزیع نرمال و برخی  ،دهد بودن نشان می طور که نتایج آزمون نرمال همان
از همبستگی پیرسون و براي  ،به منظور بررسی همبستگی بین متغیرهاي نرمال .نرمال هستند غیر

  .از همبستگی اسپیرمن استفاده شده است ،نرمال آزمون همبستگی بین متغیرهاي غیر

  بررسی ارتباط میان متغیرهاي تحقیقو اسپیرمن براي ضریب همبستگی پیرسون . 4شماره  دولج

  شده آزمون استفاده  عوامل
  توانمندسازي نیروي انسانی

  نتیجه آزمون  معناداري  ضریب همبستگی
  H0رد   000/0  538/0  رمنیاسپ  سبک رهبري

  H0رد   000/0  744/0  پیرسون  ي ارتباطی مدیرانها مهارت
  H0رد   232/0  - 207/0 پیرسون  دستوري يرهبرسبک 
  H0رد   021/0  323/0 پیرسون  خیرخواهانه يرهبرسبک 

  H0رد   000/0  503/0 پیرسون  مشورتی يرهبرسبک 
  H0 تأیید  247/0  332/0 پیرسون  یمشارکت يرهبرسبک 
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  شده آزمون استفاده  عوامل
  توانمندسازي نیروي انسانی

  نتیجه آزمون  معناداري  ضریب همبستگی
  H0رد   000/0  358/0 پیرسون  دادن مهارت گوش

  H0رد   000/0  427/0 اسپیرمن  مهارت تنظیم عاطفه
  H0رد   000/0  474/0 پیرسون  مهارت درك پیام
  H0رد   000/0  314/0 پیرسون  مهارت بینش
  H0رد   000/0  586/0 پیرسون  قاطعیت

  سبک رهبري و ابعاد آن با توانمندسازي ۀرابط. 6

درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
ن سبک رهبري و توانمندسازي یآمده ب دست بهضریب همبستگی  )sig=000/0( با مقدار معناداري 05/0

چه میزان  هرو  شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ؛هستمعنادار  )538/0( نیروي انسانی
  .توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد یافت ،سبک رهبري در سازمان بهبود یابد

جه به سطح معناداري رابطه دو متغیر سبک رهبري دستوري و توانمندسازي نیروي انسانی که با تو
در نتیجه رابطه معناداري  ؛شد تأییدفرض صفر  ،درصد است 5و بیش از مقدار استاندارد  232/0برابر با 

  .بین سبک رهبري مشارکتی و توانمندسازي نیروي انسانی وجود ندارد
درصد و در سطح معناداري کمتر از  5در سطح خطاي  ،ون همبستگی پیرسونبا توجه به نتایج آزم

ن سبک رهبري خیرخواهانه و یآمده ب دست بهضریب همبستگی  )sig=021/0( با مقدار معناداري 05/0
و  شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ؛استمعنادار  )323/0( توانمندسازي نیروي انسانی

رهبري خیرخواهانه در سازمان بهبود یابد توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد  میزان سبک چه هر
  .یافت

درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون
ن سبک رهبري مشورتی و یآمده ب دست بهضریب همبستگی  )sig=000/0( با مقدار معناداري 05/0
 رو نیازا ؛شود یم تأییدک یفرض صفر رد و فرض که  ،استمعنادار  )503/0( ندسازي نیروي انسانیتوانم
توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد  ،میزان سبک رهبري مشورتی در سازمان بهبود یابد چه هر

  .یافت
روي انسانی که با توجه به سطح معناداري رابطه دو متغیر سبک رهبري مشارکتی و توانمندسازي نی

در نتیجه رابطه معناداري  ؛شد تأییدفرض صفر  ،درصد است 5و بیش از مقدار استاندارد  247/0برابر با 
  .بین سبک رهبري مشارکتی و توانمندسازي نیروي انسانی وجود ندارد
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  ارتباطی و ابعاد آن با توانمندسازيي ها مهارترابطه . 7

درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،سونبا توجه به نتایج آزمون همبستگی پیر
ي ارتباطی و ها مهارتن یآمده ب دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( با مقدار معناداري 05/0

 ؛شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ،استمعنادار  )744/0( توانمندسازي نیروي انسانی
توانمندي نیروي انسانی نیز  ،رتباطی مدیران در سازمان بهبود یابدي اها مهارتمیزان  چه هر رو نیازا

  .افزایش خواهد یافت
 05/0درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون

زي و توانمندسادادن  ن مهارت گوشیآمده ب دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( با مقدار معناداري
 چه هر ؛ در نتیجهشود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ،استمعنادار  )358/0( نیروي انسانی

  .توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد یافت ،مدیران در سازمان بهبود یابددادن  میزان مهارت گوش
معناداري کمتر از  درصد و در سطح 1توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در سطح خطاي با 

و  تنظیم عاطفهمهارت  آمده بین دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( با مقدار معناداري 05/0
 ؛شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ؛استمعنادار  )427/0( توانمندسازي نیروي انسانی

توانمندي نیروي انسانی نیز  ،بدمدیران در سازمان بهبود یا تنظیم عاطفهمیزان مهارت  چه هر رو نیازا
  .افزایش خواهد یافت

با  05/0درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون
و توانمندسازي نیروي  مهارت درك پیام آمده بین دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( مقدار معناداري

میزان مهارت  چه هر ؛ در نتیجهشود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ،استمعنادار  )474/0( انسانی
  .توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد یافت ،مدیران در سازمان بهبود یابد درك پیام

درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون
مهارت بینش و توانمندسازي  آمده بین دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( معناداريبا مقدار  05/0

میزان  چه هر و شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ؛استمعنادار  )314/0( نیروي انسانی
  .توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش خواهد یافت ،مهارت بینش مدیران در سازمان بهبود یابد

درصد و در سطح معناداري کمتر از  1در سطح خطاي  ،جه به نتایج آزمون همبستگی پیرسونبا تو
مهارت قاطعیت و  آمده بین دست بهضریب همبستگی  ،)sig=000/0( با مقدار معناداري 05/0

 ؛شود یم تأییدک یبنابراین فرض صفر رد و فرض  ،استمعنادار  )586/0( توانمندسازي نیروي انسانی
توانمندي نیروي انسانی نیز افزایش  ،میزان مهارت قاطعیت مدیران در سازمان بهبود یابد چه هر رو نیازا

  .خواهد یافت
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  گیري بحث و نتیجه. 8

  سبک رهبري و ابعاد آن با توانمندسازي ۀبررسی رابط. 8- 1

در  ینانسا يروین يو توانمندساز رانیمد يسبک رهبر نیارتباط ب ۀدهند نشان یآزمون همبستگ ۀجینت
 يروین يو توانمندساز رانیمد ين سبک رهبریب يدار یرابطه معن .است یعتیدکتر شر یدانشکده فن

 دایپ سوق یمشارکت ياز آمرانه به سمت رهبر رانیمد يهرچه سبک رهبر نیبنابرا ؛وجود دارد یانسان
 رو نیازا یافت؛اهد خو شیدر سازمان افزا زین یانسان يرویدر ن يتوانمندساز تیوضع ،)ابدیبهبود ( کند

  :شود پیشنهاد می
سبک رهبري  ،آن با آگاهی کامل براساسهاي رهبري به مدیران آموزش داده شود تا  سبک ¢

  کنند؛مربوط به کارکنان را انتخاب 
با بررسی سطح بلوغ روانی  .شوداهمیت هر سبک رهبري براي مدیران و ماهیت آن شفاف  ¢

  شود؛ان انتخاب سبک رهبري متناسب با آن ،کارکنان
و معیار افزایش  )مخاطبان بیرونی( از معیارهایی همچون رضایت مشتریان ،توانمندسازيبر  عالوه ¢

  ؛ي شودریگ اندازهعملکرد کارکنان نیز استفاده و نقش سبک رهبري بر بهبود عملکرد کارکنان 
ردستان و ارتقاي با زیها  آن ۀهاي آموزشی براي مدیران در جهت بهبود رابط برگزاري دوره ¢
  کند؛عضو اقدام  ـ از تبادل رهبر ،به منظور افزایش ادراك کارکنانها  آن ي سرپرستی و ارتباطیها مهارت
ي تدوین و در سازمان ارائه ا گونه  بههاي سازمان را  شود رویه به مدیران و سرپرستان پیشنهاد می ¢

و  ها سیاستاجراي  ،ها گیري یمتصمشیوۀ  ،ها آن کنند که ضمن سهولت دسترسی کارکنان به
واضح و به صورت شغلی را  يیش حقوق و دستمزد و همچنین ترفیع و ارتقاافزاهاي مربوط به  مشی خط

  .براي کلیه کارکنان تشریح کنندروشن 
 يروین يو توانمندساز رانیمد يسبک رهبر نیارتباط بفقدان  ۀدهند نشان یآزمون همبستگ ۀجینت
و  رانیآمرانه مد ين سبک رهبریب يدار یرابطه معن .است یعتیدکتر شر یندر دانشکده ف یانسان

داراي رابطه منفی با  ،حتی در صورت معناداري این سبک رهبري .وجود ندارد یانسان يروین يتوانمندساز
  :شود پیشنهاد می رو نیازا ؛بود که خود حاکی از نتایج بسیار بد این سبک رهبري است توانمندسازي می

  ؛روي نیاورندآن شود و مدیران به  پرهیزحد امکان از این سبک  تا ¢
تنها با کارکنانی که بدون  ،ي روانی و شخصیتیها ویژگی ،شخصیت و بلوغ ،با بررسی نوع کارکنان ¢

  ؛در صورت اجبار و لزوم از این سبک استفاده شودو  ،این سبک هدایت نخواهند شد
آن از این سبک  براساستا  شودمدیران شفاف سعی شود مضرات این سبک رهبري براي  ¢

  ؛استفاده نکنند



  153  با توانمندسازي منابع انسانی هاي ارتباطی مدیران و سبک رهبري ررسی رابطه بین مهارتب

 

ي رهبري و منابع انسانی ها مهارتتالش شود  ،ي آموزشی رهبري براي مدیرانها دورهبا برگزاري  ¢
  .را در آنان بهبود دهند

 يو توانمندساز رانیمد رخواهانهیخ يسبک رهبر نیارتباط ب ۀدهند نشان یآزمون همبستگ ۀجینت
 يسبک رهبر يرهایمتغ نیب یمقدار همبستگ .است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان يروین

 و )021/0( يدار یدر معن ها یهمبستگ زانیم نیا .است )323/0( یانسان يروین يو توانمندساز رانیمد
ن یب يدار یرابطه معنرو  ؛ ازاینمعنادار است 05/0مقدار از مقدار استاندارد  نیبودن ا نییبا توجه به پا
 يهرچه سبک رهبر .وجود دارد یانسان يروین يو توانمندساز رانیمد ۀرخواهانیخ يسبک رهبر

؛ رفتیخواهد پذ شیدر سازمان افزا زین یانسان يرویدر ن يتوانمندساز تیوضع ،ابدیبهبود  رخواهانهیخ
  :شود پیشنهاد میرو  ازاین
  .؛مهم باشداز آنان  حمایتدر راستاي تواند  می در محیط کارها  آن توجه به کارکنان و رفتارهاي ¢
  ؛خواهند بود مورد توجهقرار خواهند گرفت و  تیحما موردایجاد باور در آنان که همواره در سازمان  ¢
 .که باید توسط مدیران رعایت شوددارد از عوامل و مشکالت بیرونی اهمیت کارکنان حفاظت  ¢

  ؛تعهد آن و حمایت آن داشته باشند ،لی از سازمانکارکنان حس عاشود  میاین عوامل سبب  ۀهم
براي استعدادهاي برتر  ی رامحیط امنباید مدیران  .بعدي است عاملگرایانه  ایجاد رفتارهاي حامی ¢

ي سازمانی توسط نخبگان درك شود و حالت عملی داشته باشد و از قالب ها حمایتاین  ،فراهم کنند
  .شعار در قالب عمل جاي بگیرد

 يو توانمندساز رانیمد یمشورت يسبک رهبر نیارتباط ب دهندۀ ۀ آزمون همبستگی نشاننتیج
 ين سبک رهبریب يدار یرابطه معنرو  ؛ ازایناست یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان يروین

 یمشورت يسبک رهبر نیب ؛ بدین معنا کهوجود دارد یانسان يروین يو توانمندساز رانیمد یمشورت
 ،ابدیبهبود  یمشورت يهرچه سبک رهبر .دارد میرابطه مستق یانسان يروین يوانمندسازو ت رانیمد
  :شود پیشنهاد میرو  ؛ ازاینیافتخواهد  شیدر سازمان افزا زین یانسان يرویدر ن يتوانمندساز تیعوض

مسئوالنه عمل  ،در جهت اهداف مشخص يکارکنان با آزادي عمل بیشتر ،با ایجاد خودمختاري ¢
  ؛دهند ند و خالقیت بیشتري از خود نشان میکن می

 یبه طراح انیو رفتارگرا یمنابع انسان رانیمد ،یان سازمانشناس روانبا کمک  دیسازمان با رمدی ¢
  ؛بپردازد مدیریت سازمان يبرا یزشیانگ یزمیمکان
  داشته باشند؛بتوانند با آزادي عمل باالتري فعالیت  فضا را براي استعدادهاي سازمان مهیا کنند تا ¢
سوق دهند و تالش  کیو ارگان ایپو يها سازمان را به سمت سازمان يساختار يفضا دیبا رانیمد ¢

  ؛شود ادهیدر سازمان پ یمنعطف یکنند ساختار سازمان
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برتر به  يها دهیهم سبب ارائه ا تواند یم تیریمشاوران مد عنوان بهبرتر  ياستعدادها يکارگمار به ¢
برتر  ياستعدادها يرا برا ییاجرا تیریو مد يریگ میدر تصم تیحس مشارکت و فعالشود و هم  رانیمد

  ؛باشدبه همراه داشته 
به منظور ایجاد  ،ها ي و اجراي تصمیمگذار هدفمدیریت مشارکتی در  ،استفاده از سبک رهبري ¢

  .مشارکت حداکثري کارکنان در هدایت سازمان
و  رانیمد یمشارکت يسبک رهبرمیان ارتباط  نبود دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان

ن سبک یب يدار یمعن ۀرابطرو  ؛ ازایناست یعتیدکتر شر یندر دانشکده ف یانسان يروین يتوانمندساز
  :شود پیشنهاد می رو نیازا ؛وجود ندارد یانسان يروین يو توانمندساز رانیمد یمشارکت يرهبر
معنادار  ۀک رهبري با توانمندسازي کارکنان رابطدالیل اینکه این سب نیتر یاصلشاید یکی از  ¢
کارکنان به دنبال مشارکت باال هستند و این خواستن سبب  ،در سبک مشارکتی این است که ،ندارد
 رفتار سببباشند تا اجراي اهداف که این  يگذارتأثیربودن و  قدرت آنان بیشتر به فکر کانونِ شود می

  ؛کاهش کارآمدي سبک خواهد شد
شود  لذا توصیه می ،ندارد راالزم  کارایی این سبک در کشور ما ،توجه به نبود فرهنگ کار تیمیبا  ¢

هاي فرایندعضویت و فعالیت در تیم و نقش تیم در بهبود  ،مدیریت تیم ،يساز میتهاي  با برگزاري دوره
  ؛تالش شودي هر دو گروه ها مهارتهم براي کارکنان و هم براي مدیران در جهت بهبود  ،سازمانی
حل مشکالت و ناتوانی در ایجاد کشمکش و نزاع و  ،این پدیده هاي یکی از دیگر معضل ¢
هاي آموزشی  شود با برگزاري دوره براي بهبود این سبک مدیریت به مدیران توصیه می هاست. تعارض

  ؛این مهارت را در کارکنان خود افزایش دهند ،مدیریت تعارض
بردن موانع  نیب از يبرا يا نهیو زم يرفتار ،يساختار ،یداتیتمه ،يا مشاوره ياز سازوکارها ¢

و  ها انیخود بر جر يگذارتأثیرکارکنان از بهره بگیرند و بکوشند مشارکت کارکنان در امور سازمان 
  بیابند؛ يشتریب نانیاطم یسازمان يها تیفعال

 .کنندرا اصالح آن گی هاي فرهن و کاستی ها راه کجفرهنگ سازمان خود را رصد و همواره  ¢
 هاي از تصمیم .ها بر مبناي منطق صورت گیرد هاي سازمان بر مبناي لیاقت و شایستگی و عزل انتصاب
در تا کارمندان  کنندتا حد امکان از مدیریت مشارکتی در سازمان استفاده خودداري شود و  زده شتاب

  .بودن داشته باشند احساس مفیدسازمان 
دو  همچنین .قرار گرفت تأییدمورد  این امر ،هاي رهبري با توانمندسازي سبک ۀدر بررسی رابط

معنادار با  ۀمعنادار نداشتند و دو سبک مشورتی و خیرخواهانه رابط ۀسبک آمرانه و مشارکتی رابط
 ،)1390( دخت ش و فرزانهیدرو ،)1385( ینیجزي ها پژوهشاین نتیجه با  .نشان دادندتوانمندسازي 
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 ،)1395( پلشت و همکاران يریس ،)1392( و همکاران ینصر اصفهان ،)1392( مکارانو ه یانیپورک
 ۀدر پژوهش رستگار رابط ؛البته در مورد ابعاد با این پژوهش متغیر بود( ،)1395( رستگار و همکاران

 و حسن یزمانیتارن ،)2003( و استورم واالس ،)1397( پور و همکاران قاسمعلی ،)شد تأییدهمه ابعاد 
و  )2014( و همکاران اپل بام ،)2011( و همکاران لیاسماع ،)2011( دوتینک و ون آماید ،)2010(

  .همخوانی داشت )2018( نظري
 يروین يو توانمندساز رانیمد یمهارت ارتباط نیارتباط ب دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان

 يو توانمندساز رانیمد یت ارتباطمهار نیمعنا که ب نیبد ؛است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان
 يزتوانمندسا تیوضع ،ابدیبهبود  رانیمد یهرچه مهارت ارتباط .داردوجود  میمستق ۀرابط یانسان يروین

  :شود پیشنهاد می رو نیازا یافت؛خواهد  شیافزا زیندر سازمان  یانسان يرویدر ن
تحت  ،عدالت در کارکنان هستند احساس جادیعامل انتقال و ا نیتر یو سرپرستان که اصل رانیمد ¢
 يها تا بتوانند واکنشبگیرند آن قرار  حیصح يبرقرارشیوۀ در حوزه ارتباطات و  یتخصص يها آموزش
  ؛داشته باشند ردستانیمناسب با کارکنان و ز يو رفتار یاحساس ،یشناخت
  ؛انسازم يها يریگ مقررات و جهت ،ها نامه نییاصالح آ قیاز طر ضیرفع هرگونه تبع ¢
 .کنندرا اصالح  یفرهنگ يها یها و کاست راه و کجکرده فرهنگ سازمان خود را رصد همواره  ¢
 هاي میاز تصم .ردیمنطق صورت گ يها بر مبنا و عزل یستگیو شا اقتیل يسازمان بر مبنا يها انتصاب

استفاده  زمانسادر  یمشارکت تیریتا حد امکان از مد .کنند يریزده در سازمان جلوگ عجوالنه و شتاب
  ؛بودن در سازمان داشته باشند دیتا کارمندان احساس مفکنند 
 ؛یران و سرپرستاني برقراري ارتباط براي مدها مهارتهاي آموزشی  تشکیل کارگاه ¢
  .شود یم هیتوص رانیمد يبرا با کارکنانروابط  کیاستراتژ يدورها يبرگزار ¢

 يروین يو توانمندساز رانیمددادن  مهارت گوش نیارتباط ب دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان
و  رانیمددادن  ن مهارت گوشیب يدار یرابطه معن .است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان

 يروین يو توانمندساز رانیمددادن  معنا که مهارت گوش نیبد؛ وجود دارد یانسان يروین يتوانمندساز
 يرویدر ن يدسازتوانمن تیوضع ،ابدیبهبود دادن  مهارت گوشهرچه  نیبنابرا ؛دارد میمستق ۀرابط یانسان
  یافت؛خواهد  شیافزا زیندر سازمان  یانسان
ي کارمندان استفاده صدابراي شنیدن  هاو انتقاد هاتوانند از سازوکار صندوق پیشنهاد مدیران می ¢

  ؛را درك کنند انآن يها کمبودها و دغدغه ،ها آن يصدا دنیشن يبرا هایی هجلس لیتشککنند یا با 
توسط کارکنان در  شده مطرحاستفاده از دستیاران مدیریت به منظور شنیدن کامل نکات  ¢
  ؛یا در محیط سازمان براي درك مهارت شنیداري مدیران ها هجلس
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مدیران در مهارت  ۀدهند يارو استفاده از سیستم فناوري اطالعات تا ی ها هثبت و ضبط جلس ¢
  .باشد شان يداریشن

 يروین يو توانمندساز رانیعاطفه مد میمهارت تنظ نیارتباط ب دهندۀ یجۀ آزمون همبستگی نشاننت
و  رانیعاطفه مد مین مهارت تنظیب يدار یمعن ۀرابط .است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان

 يزو توانمندسا رانیعاطفه مد میمعنا که مهارت تنظ نیبد ؛وجود دارد یانسان يروین يتوانمندساز
 يتوانمندساز تیوضع ؛ابدیعاطفه بهبود  میهرچه مهارت تنظ نیبنابرا ؛دارد میمستق ۀرابط یانسان يروین

  :شود پیشنهاد میرو  ؛ ازاینیافتخواهد  شیدر سازمان افزا زین یانسان يرویدر ن
از کارکنان کمک کنند تا  یک هرمدیران باید احساس توجه شخصی به کارکنان را ابراز و به  ¢

  ؛حساس کنند براي مدیر اهمیت دارندا
  ؛به ارائه نظریاتها  آن هایی براي حمایت از نظریات کارکنان و تشویق نامه تدوین آیین ¢
  ؛ها هاي کاري در سازمان و کمیته ها گروهبه دادن  هاي گروهی و اهمیت گیري تصمیمکردن  دائمی ¢
  ؛و سازمان رانیکارکنان و مد نیبتعهد  یقرارداد عاطف جادیو ا تیحما يتعهد برا جادیا ¢
هاي عاطفی فرایندصبحانه کاري بین مدیران و کارکنان به منظور بهبود عواطف و  زگردیمایجاد  ¢

  ؛در سازمان
 ؛مدیران به منظور بهبود توان کنترل احساسات مدیر در برخورد با زیردستان صدر سعهافزایش  ¢
  .ی از این مدیرانقدردانیق و انتخاب مدیران برتر از دید کارکنان و تشو ¢

 يروین يو توانمندساز رانیمد امیمهارت درك پ نیارتباط ب دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان
و  رانیمد امین مهارت درك پیب يدار یرابطه معن .است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان

 يو توانمندساز رانیمد امیك پمهارت در نیب ؛ بدین معنا کهوجود دارد یانسان يروین يتوانمندساز
 تیوضع ،ابدیبهبود  امیهرچه مهارت درك پ نیبنابرا ؛داردوجود  میمستق ۀرابط یانسان يروین

  شود: پیشنهاد میرو  ؛ ازاینیافتخواهد  شیافزانیز در سازمان  یانسان يروین يدسازتوانمن
را ها  آنمدیران نظرات  شان،به نظرگرفتن بازخورد از کارکنان در مورد برخورد مدیران و اینکه آیا  ¢

  یا خیر؛ کنند درست درك می
  ؛هاي رسیده به مدیر ها و محتواهاي آن براي ایجاد درکی درست از پیام ي پیامساز شفاف ¢
را نشنود یا نادیده بگیرد و یا  ها امیپمدیر یا شود  میکه سبب  زده شتابجلوگیري از مدیریت  ¢

  .از دست کارکنان رهایی یابد ،شنیدن پیام تالش کند با سریع
 یانسان يروین يو توانمندساز رانیمد نشیمهارت ب نیارتباط ب دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان

و  رانیمد نشین مهارت بیب يدار یمعن ۀرابطرو  ؛ ازایناست یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن
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 يروین يو توانمندساز رانیمد نشیمهارت ب ؛ بدین معنا کهوجود دارد یانسان يروین يتوانمندساز
 زین یانسان يرویدر ن يتوانمندساز تیوضع ،ابدیبهبود  نشیهرچه مهارت ب .دارد میرابطه مستق یانسان

  شود: پیشنهاد میرو  ؛ ازاینیافتخواهد  شیدر سازمان افزا
رگیري گیري و د ي تصمیمها مهارتبراي آموزش هاي بهبود مدیریت منابع انسانی  برقراري برنامه ¢

  ؛در مشکالت
  ؛گیري در امور اجرایی و تصمیمها  آن ي افراد و استفاده ازها قابلیتها و  شناسایی توانمندي ¢
  ؛ها آنبه ي فردي و شخصیتی افراد براي واگذاري مسئولیت ها ویژگیشناخت  ¢
راه  نیاز کارکنان از ا ياریبس چراکه دیریبگ يکارمندان را جد هايشنهادیو پ هاانتقاد ستمیس ¢

 زانیم با توجه بهآنان  یپرداخت ستمیتا حد امکان سکنند.  میاستفاده  ها یمشکالت و کاست انیب يبرا
باز و  یبا نگاه ،در صورت بروز اعتراض .شود یطراح یمنطق يو مبناها یرده سازمان ،التیتحص ،کار

  ؛دیآنان بپرداز يازهایند و در صورت امکان به رفع مشکالت و یگوش شنوا مشکالت کارمندان را بشنو
 تواند یم ،دنکن یعمل م کیاستراتژ ،و طرز تفکر يزیر که از نظر برنامه یجذب مشاوران و معاونان ¢

  .باشد دیمف
 يروین يو توانمندساز رانیمد تیمهارت قاطع نیارتباط ب دهندۀ نتیجۀ آزمون همبستگی نشان

و  رانیمد تین مهارت قاطعیب يدار یمعن ۀرابط .است یعتیدکتر شر یدر دانشکده فن یانسان
 يروین يو توانمندساز رانیمد تیمهارت قاطع ؛ بدین معنا کهوجود دارد یانسان يروین يتوانمندساز

 يرویدر ن يتوانمندساز تیوضع ،ابدیبهبود  تیهرچه مهارت قاطع نیبنابرا ؛دارد میمستق ۀرابط یانسان
  شود: رو پیشنهاد می ین؛ ازایافتخواهد  شیدر سازمان افزا زین یانسان
جلوگیري از شک و تردید به تصمیمات مدیران و مدیریت سازمان و افزایش توان حل مسائل و  ¢
 ؛ي مدیرانریگ میتصم
¢ و هاي مدیریت مشورتی  بهترین تصمیم مدیریتی با استفاده از مکانیزم گرفتنِ تالش در جهت

  ؛رصد درست آن
آنان و ایجاد قاطعیت در  نفس اعتمادبهیران براي افزایش ي مدریگ میتصمبهبود روحیه و توان  ¢
  ؛يریگ میتصم
ریزي و تدوین صحیح شرح وظایف کارکنان توسط سازمان در کلیه واحدهاي  انجام برنامه ¢

ي باید انجام کار چهاز کارکنان  یک هرمشخص شود  که اي  گونه بهاز کارکنان  یک هرسازمانی در تعامل با 
  ؛به کارکناندهد و ابالغ آن 

 سبب ،خود را انجام دهند فیسازمان که به کارکنان کمک کند وظا سوي از منابع آوردن فراهم ¢
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احساس  جهیقائل بوده و در نت تیاهمها  آن يکه سازمان برا شود ایجاد این حس در کارکنان می
  .شود تیها تقو مؤثربودن در آن

 میتنظ ،امیدرك پ ،دادن هارت گوشم( یت ارتباطابعاد مهارمهارت ارتباطی و  نیدر مورد ارتباط ب
 يتوانمندساز آن باابعاد  روابط مهارت ارتباطی و ،با توانمندسازي کارکنان )،تیقاطع ،نشیب ،عواطف
 ،)1390( دخت ش و فرزانهیدرو ،)1385( ینیجز يها با پژوهش جهینت نیا .قرار گرفت تأییدمورد 
و  يزدیا ،)1393( فر و همکاران یلیخل ،)1392( همکارانو  یانیپورک ،)1390( و همکاران ياکبر

اپل بام و  ،)2010( و حسن یزمانیتارن ،)2009( کارتر ،)1397( یکرم ،)1396( فاضل ،)1395( یمحسن
  .داشت یهمخوان )2018( يو نظر )2014( همکاران

 يریپذ میتعم محدود به یک جامعه آماري است که ها دادهمحدودیت این پژوهش این بود که 
توان با کاربرد آن در جوامع دیگر قابلیت تعمیم آن را افزایش  می ، ولیدهد ي آن را کاهش میها افتهی

 پژوهش در نیا ،شتریب اتیبه جزئ یابیدست آتی برايي ها پژوهششود در  همچنین پیشنهاد می .داد
  .افتیدست  يمستندتر جیتا بتوان به نتا ردیقرار بگ یمورد بررس زین ها دانشگاه ریسا
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