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Abstract 

 

Background and purpose: In recent decades, empowerment of managers has become one of 

the main concerns of organizations. High workload, working conditions and competitiveness of 

organizations reveal the need for empowering managers. There are no comprehensive model or theory in 

that regard. The purpose of this study was to review and identify the dimensions and components of 

empowerment of managers. 

Materials and methods: This study was done using a meta-synthesis approach. A review of 

library studies was done and articles published in national and international scientific databases, including 

Migrants, Civilica, Noormags Emerald, ProCost, Science Direct, Google Scholar, Elment, Otad, and Sage 

(1977-2020) were searched to identify the components of empowerment of managers. 

Results: In literature, empowerment of managers is defined according to three concepts; 

comprehensive empowerment, constructive empowerment, and basic empowerment. Comprehensive 

empowerment includes psychological and structural empowerments. Comprehensive psychological 

empowerment consists of psychological components, job components, and personality traits.  Structural 

empowerment includes organizational components and educational and learning components. It should be 

noted that all these components have their primary themes. 

Conclusion: All organizations are needed to carefully examine managers’ empowerment and 

benefit from the maximum power and capacity of managers’ talents by recognizing their strengths and 

weaknesses. 

 

Keywords: empowerment, management, hospital 

 

J Mazandaran Univ Med Sci 2022; 32 (208): 189-203 (Persian). 

 
 
 
 
 
* Corresponding Author: Parvaneh Gelard - Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran  

(E-mail: p_gelard@azad.ac.ir) 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 15

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-17200-en.html
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 پژوهشی

 با  یمارستانیب رانیمد یتوانمندسازهای مولفه
  مضمون لیو تحل بیفراترک رویکرد

 
       1یاصغر احمد یعل

       2پروانه گلرد

 3یمحب نیسراج الد

 چكيده
هاا تدادیش هادس اساجم   ا  هاای ساازمانهای اخیر، توانمندسازی مدیران به یكی از دغدغهدر دهه و هدف: سابقه

جاام  هاای هاا و تواوریماد كنادم ها نیاز به توانمندسازی مدیران را آهكار مایاری و رقابج سازمانكاری باال، هرایط ك

توانمندسازی مدیران های مؤلفهابعاد و  هناساییمرور و هدف پژوهش  اضر  لذا نشدس اسج،دیدس  خصوصدر این  مدونی
 مهای ان ام هدس در این زمینه اسجبراساس پژوهش

 ای و روهاای مدینای باار مطالعاااا كیاب انااه براساااس روف اراتركیاا  پژوهشاای كاماش ن مطالعااهایاا هووا:موااد و وو 
 Migrants ،Civilica ،Noormagsالمممای هاامش بینو ی داخما یاطالعااا عمما گااسیپااسیفادس از مقااالا منیشار هادس در 

Emerald  ،ProCost ،Science Direct ،Google Scholar ،Elment  ،Otad  وSage 7711-0202ی سااا  بااازس زمااان در 
 ، صورا پذیراجمرانیمد یتوانمندساز یمولفه هاجهج هناخج 

 ریفراگ نیشده است. مضام فیتعر یدر متون علم هیسازنده و پا ر،یفراگ نیدر مضام رانیمد یتوانمندساز ها:یافته

 یدارا یشنناختروان یتوانمندساز ریفراگ نیباشد. مضامیم یساختار یو توانمندساز یشناختروان یشامل توانمندساز

 یتوانمندساز ریاراگ نیمضام یاز طرا است، یتیشخص یهایژگیو و یشغل یهامولفه ،یروان یهاسازنده مولفه نیمضام
هر كادام  هودم قابش ذكر اسجمیمش ص  یریادگیآموزف و  یهاو مولفه یسازمان یهاسازندس مولفه نیبا مضام یساخیار
 دم نباهارای مضامین پایه خاص خود مید هامولفهاز این 

هاا و كناد و باا هاناخج قاوا بررسایرا باه دقاج  رانیماد یوضاعیج توانمندسااز یر ساازمانالزم اسج ها استنتاج:
تاا بیواناد از  اداكتر تاوان و ترایاج  ،بكوهاد و توانمندسازی مدیران زیرم موعاه یسازبهینهجهج ها در آن یهاضعف

 مند هودمبهرس مدیران یاسیعدادها
 

 مدیریج، بیمارسیان ، یتوانمندساز واژه های کليدی:
 

 مقدمه
امروزس توانمندسازی مدیران یكی از اع ازآورترین 

رویكردهای توسعه مناب  انساانی اساج كاه باه بالنادگی 

 هودم توانمندسازی، یکوی انسانی و سازمان من ر مینیر

  ركج دائمی اسج و اهمیج آن هموارس رو به اازایش 
 

 :p_gelard@azad.ac.ir E-mail          زاد وا د تهران جنوبآدانشگاس : تهران -پروانه گلرد مولف مسئول:

 ، ایرانقش ، وا د قش ، اسالمی زادآدانشگاس  ی،دولی یجریمد مناب  انسانی، گروس جیریمد یدكیر یدانش وم 7

 ، ایرانتهران ،، د تهران جنوبوا  ،اسالمیزاد آدانشگاس  ،یدولی یجریمد گروس ،دانشیارم 0

 ، ایرانقش ، قش  وا د، اسالمیدانشگاس آزاد  ،یدولی یجریمد گروس ،یارسیادام 3

 : 7/8/7222 تاریخ تصوی  :            0/6/7222 تاریخ ارجاع جهج اصال اا :            02/5/7222 تاریخ دریااج 
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 و همکارانی اصغر احمد یعل     

 111      1001، اردیبهشت  802اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره سي و دوم ، شم              

 پژوهشی

 ماسج؛ چراكه اساس توسعه در كس  وكار امروز، همگاا

 انااوری و تقاضاایبودن با تغییراا اجیماعی، دسیاوردهای 

 ها نیازمناد ااارادی هسایند كاهمحیط رقابیی اسج و سازمان

بیوانند بهیرین اسیفادس از اناوری پیشرایه را ارائاه دهناد، 

ها را بیابند و بیوانند محصوالا و خدماا خاود نوآوری

 یااک م موعااه از توانمندسااازی، (م7)را بهدااود ب شااند

به عنوان یک مفهوم م رایارها و یک برنامه سازمانی اسج

 ؛اساج گیری به مرئوساناز اعطای اخییار تصمی  عدارا

به معنی ساهی  كاردن  به عنوان یک م موعه از رایارها،

هااای خااود گااردان و ااااراد در تعااین سرنوهااج گااروس

 و به عنوان یاک برناماه ساازمانی، باهدمی ای خود راه

بهدود و  تری برای آزادی،ر ارصج بیشبه كش نیروی كا

در  داناش و تاوان باالقوس آناان، هاا،كارگیری مهاارابه

 م(0)كنادخیر و صالح خود و سازمانشان اعطا مای جهج

های زیادی ت ربه، دنیا به ایان نیی اه رسایدس پس از سا 

اسج كه اگر سازمانی ب واهد در اقیصاد و اماور كااری 

رقابج عق  نماند، بایاد از  خود پیشیاز باهد و در عرصه

نیروی انسانی می صص، خالق و با انگیزس باال برخوردار 

باهدم مناب  انسانی، اساس ثروا واقعی یاک ساازمان را 

 هاای باالقوس مناسا م اسیفادس از توانایی(3،2)دهندتشكیش می

رود كاه یكای از هامار مایهر سازمان، مزییی بزرگ باه

باراین بااور و بار ایان اهداف ساازمان هاساج و همیشاه 

 وری در گرو كاركنان تحصایشكه بهرستدمیغاا اسیوار اسج

هاای اماروز تحاج تا ثیر كردس و توانمند اساجم ساازمان

هاای قدیش اازایش رقاباج جهاانی، دگرگاونی عواممی از

ناگهانی، نیاز به كیفیج و خدماا و وجود مناب  محدود 

 م(5)وممم زیر اشارهای زیادی قرار دارند

Kanher  وKango (6 ) معیقدند هرگوناه راهدارد یاا

تكنیک مدیرییی كه با ااازایش  ات تعیاین سرنوهاج و 

 هاا را درتوانمندسازی آن كفایج نفس كاركنان من ر هود،

ای را های بالقوسپی خواهد داهجم توانمندسازی، ترایج

های انسانی اسجم در برداری از سرچشمه توانائیبرای بهرس

هامار ند، كاركنان، نیروی محركه اصمی باهسازمان توانم

روندم این كاركناان هسایند كاه باا ا سااس هی اان، می

مالكیج، اای ار و ا ساس مسوولیج، بهیرین اباداعاا و 

كنندم مفهوم توانمندسازی چیازی ااكار خود را پیادس می

 كاارگیریتر از اخییار در كار اسج و مدیران باید با باهبیش

خوهایند درجهج رسیدن باه اهاداف  هایبرخی از جنده

ااازایش سان مادیران اعمای و  م(1)سازمان اعالیاج كنناد

هاا را باا ها به سن بازنشسایگی، ساازماننزدیک هدن آن

 رو،از ایان كندممشكالا كمدود مهارا و دانش مواجه می

 های مادیریجبسیاری از كارگزاران به سمج اجرای سیسی 

كاركنان با ترایاج بااال  اند تاجانشین پروری سوق یاایه

هاا بارای را هناسایی و توساعه دهنادم باه عاالوس ساازمان

دسییابی به یک سیسی  مناس  مدیریج جانشین پاروری 

نیازمند مد  بومی كه میناس  با نیازهاای ساازمان بارای 

باهااندم لااذا، جااذب و  فاای ماادیران توانمنااد باهااد می

 دساازیرسد هر سازمانی وضاعیج توانمننظر میضروری به

هاا و مدیران را به دقج موهكاای كند و با هناخج قوا

ها بكوهاد تاا سازی این سیسی ها در بهینههای آنضعف

بیواند از  داكتر توان و ترایج اسیعدادهای خاود بهارس 

های محیطی عصر  اضار از نظار پیشاراج چالش مگیرد

ااازایش انیظااراا مشایریان و ضارورا  سری  انااوری،

هاا را باه جسای وی راهای بارای سازمان ،پذیریانعطاف

در ایاان  م(8-72)تااداوم بقااای خااود وادار كااردس اسااج

میان،توانمندسازی به عنوان عامش ن اا ب ش و ابازاری 

هناخیه هدس تهور كاردس اساج و باه یكای از دای تارین 

تواند مواقیج ساازمان را مدا ث روز تددیش هدس كه می

 ا ب شایدن باه ااارادتوانمندسازی ارایند قدر تضمین كندم

 كنی  تا  اسدر این ارایند به مدیران خود كمک می اسجم

اعیماد به نفاس خاویش را بهداود ب شاند و بار ا سااس 

تواناسازی در ایان  ناتوانی و درماندگی خود چیرس هوندم

 م(77)ان امادهاای درونای اااراد مایمعنی به بسیج انگیزس

اخالقای و  توانمندسازی، مسیمزم ناوع میفااوتی از رایاار

 كارگیری ابزارهای كار گروهی و مشاركییاجیماعی و به

بارداری از و سهولج دسیرسی به مناب  اطالعااتی و بهارس

روابط اخالقی دوجانداه باین كاركناان و در یاک كمماه 

دروغاین  مدیریج براساس صداقج اسجم توانمندساازی
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یا مصمحیی كوهشی بودس اسج تاا باه كاركناان، قادرتی 

هااا و ماادیران در روابااط اخالقاای بااین آن باادون تغییاار

سا  گذهیه مدیران هماوارس كوهاش  52طی  م(70)بدهد

اند تا ازطریات مهاار ادراكااا روانای، كاركناان را كردس

ها بی نیی ه باودس و باا توانمند سازند كه اغم  این تالف

هكسج مواجه و باعث بدبینی كاركنان نسدج باه كاار و 

یران، مسوولیج اخالقای مدیریج هدس اسجم همچنین مد

مورد تواناسازی بادون درنظرگاراین اصاالج  خود را در

اناد در رایار، درسیكاری، صاداقج و اعیمااد ان اام دادس

كه باه توانمندساازی مصامحیی یاا دروغاین من ار هادس 

توانمندسازی، ضمن تغییر در نحوس نگارف اااراد و  (م3)اسج

 ساازمانی، ها در رابطه با مسائش م یمف ااردی وقضاوا آن

 هود كاه آزادیها میوجود آمدن این باور در آنباعث به

رو، این و اخییار، مناب  مطمونی برای توانا هدن هسیندم از

هاا باا هوند، رواباط آنوقیی گروهی از ااراد توانمند می

كناد و در اهاداف مشیركشاان صا دان قدرا تغییر مای

طااا خاود سهی  خواهند هدم ااراد توانمندهدس در ارتدا

هاا و دولاج، با دیگران و صا دان قدرا مانناد هاركج

ترین دارایی ترین و  یاتیاصمی (م73)كنندتغییر ای اد می

هر سازمان، نیاروی انساانی باودس و كیفیاج و توانمنادی 

ترین عامش بقا و  یاا سازمان اساجم مه  نیروی انسانی،

نیااروی انسااانی توانمنااد، سااازمان توانمنااد را بااه وجااود 

 م(72)آوردمی

امروزس بارای ساازمان هاا اهمیاج زیاادی دارد كاه 

بیواننااد بااه ساارعج بااه تغییااراا محیطاای پاسااخ دهنااد و 

توانمندسازی كارمندان، معرف یک روف و راس منطقای 

برای دسییابی به چنین اهداای اسج، زیارا باعاث  اذف 

 های بااال و پاایین سمسامهمورد بین ردستعامالا اضاای و بی

هااای هااودم كارمنادانی كااه در ردسزمانی مایمراتا  سااا

به موق  به اطالعااا مرباو   تر سازمان قرار دارند،پایین

های سازمان، دساج یاایاه و داناش ها و پروژسبه عممیاا

كاری خود را خواهناد داهاج و مرتدط و موردنیاز زمینۀ

هاای ات ااذی خاود را برعهادس مسوولیج عواق  تصمی 

 اااراد درونی انگیزف نوعی سازیتوانمند م(75)گیرندمی

قادرا  باه نیااز منظار ایان اسجم از اهداف جهج تحقت

باهاند  داهایه باور هاآن كه هودبرآوردس می زمانی ااراد

مواجه  هاموقعیج و ااراد پیش آمدس،  وادث با توانندمی

 به ایان ااراد كه هودنمی برآوردس نیاز این زمانی و هوند

 ایزیكای و اجیماعی هایخواسیه با مواجه كه در برسند باور

 انمندساازیتو  Thomas &Velthouseهسیندم  ناتوان محیط

دانناد روان هناخیی را ارایند انگیزف درونی هاغمی مای

هناخیی یعنی ا سااس هایسایگی،  كه هامش چهار  وزس

ا ساس موثر بودن، ا ساس معنادار بودن و  ت انی اب 

هناخیی د سازی رواناسجم آنان برای ن سیین بار توانمن

 م(76)را وارد میون نظری مدیریج كردند

Kuo تار در محایط با مطالعاا بیش( 71)و همكاران

ای انگیزهای كاه كاری، توانمندسازی را به عنوان ساازس

داری، هایسایگی، خودم یااری و یهامش چهار بعد معنا

همچنین توانمندسازی  م(71)اثرگذاری اسج، مطرح كرد

ا ب شاایدن بااه كاركنااان تعریااف را بااه معنااای قاادر

های ارائاه هادس جهاج مطالعاه از دیگر مد  م(78)كردند

 باهادهناخیی مد  كاوس و همكااران مایتوانمندسازی روان

این مد  دارای هش بعد پذیرف ه صی نیایج، ا ساس 

ارزهمند بودن، اعیمااد باه دیگاران، پاسا گویی تیمای، 

 م(77)باهادمیآزادی عمش و انگیزس درونی و اهییاق هغمی 

 رانیمااد یمدحااث توانمندساااز یرو یكنااون طیدر هاارا

 مباهدیم نیا مطالعه  اضركار نشدس و مساله  یمارسیانیب

های توانمندسااازی مادیران هااناخیه و باا هااناخج مؤلفاه

 نیااتفاق، در ا نیا یبرا ها، توان مدیران باال رود ومؤلفه

 یساازنمندرو توا نیاز ا ردیصورا گ یاصالا ات دیبا نهیزم

منااب   جیریموضاوعاا ماد نیتاراز مه  یكیبه  رانیمد

 جیااباار مواق  یطااور مساایقهاادس كااه بااه شیتدااد یانسااان

توساعه  نادیارا یگاذاردم توانمندساازیم ریها تاثسازمان

 اش  یبرا مدیرانتوان  شیكه باعث اازا یندیاسج، ارا

 سازدیو آنان را قادر م هودیسازمان م یروشیمساپش پ

كنند و تحج كنیار  خاود  ییرا هناسا یطیمح مشواتا ع

های ایان توانمنادی را و قدش از آن باید  مؤلفاه درآورند

 هناسایی كردم
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 پژوهشی

 مروری بر ادبیاا پژوهش
 توانمند سازی مدیران

اااراد باه  مسجیدادن قدرا به ااراد ن ،یتوانمندساز

 واق  و در هسیند خود صا   قدرا زسیواسطه دانش و انگ

 ،یقدرا اسجم توانمندسااز نیآزادكردن ا ،یتوانمندساز

از سرچشامه  یبارداربهارس یبارارا یاباالقوس یهاجیترا

 هاود، دریكه از آن اسیفادس كامش نم یانسان یهاییتوانا

  اهیباا گذهاج زماان و درنی مادیرانگاذاردم یم اریاخی

كاار  بناد و دیااز ق را خاود ،یرهدار یهاسدک شراجیپ

در  و رهاا كردناد كیاتورید سیرئ کیس ج و  یكیزیا

 یهاا رقاباج كاارآن نیتارمها  كاه از یدیجد یهادام

از گاروس همكااران  یناها یو اشاارها جیاعدم امن اد،یز

كنناد كاه  عنوان خود رانیاندم اگر مدهدس اسج، گرایار

داهاج كاه  دیاام دیاناد، ندااكاركنانشان را توانمند كردس

 یاااراد ثاالت كاهنیمگر ا باهد، رخ دادس یواقع یتوانمند

در  رانیمااد رایااكننااد، ز انیااموضااوع را ب نیااصااحج ا

 انیااهااا را بجیاااز كااار كاركنااان، واقع شااانیهایابیااارز

م توانمندسازی با پرورف ا سااس كفایاج (02)كنندینم

نفس و با به وجود آوردن آزادی عمش بارای كاركناان، 

هاا و این ارصاج را باه وجاود خواهاد آورد تاا تواناایی

هداود و موجدااا اثرب شای ساازمان ااراه  هاا، بمهارا

گرددم از سوی دیگر، توانمندسازی با پرورف كاركنانی 

با انگیزس و توانا به مدیران امكان خواهاد داد تاا در برابار 

تار و العماش ساری پویایی محیط رقاابیی از خاود عكاس

باا مطالعاه منااب  م یماف،  م(07)تاری نشاان دهنادمناس 

توانمندسااازی ماادیران وجااود تعاااریف م یمفاای از واژس 

 باهد:دارد كه به هرح ذیش می

 یاافتعر یییبااه عنااوان مااوقع یرهداار یتوانمندساااز

و  یازس، انگیرهدر به قدرا، خودم یار یکهود كه یم

 م(00)كمک كند یروانپ یندر ب یكار یازااامی یرسا

ویژگاای توانمندسااازی رایااار رهدااری، اساایقال  و 

سطح باالی اسیقال  و  كند،صال یج اعضا را تسهیش می

دهاد و رایاار صال یج انگیزس ذاتی اعضا را اازایش مای

 م(03)كندتری ای اد میاعاالنه

 نیاروی انساانی باهتوانمندساازی باه معناای تشاویت 

یعنای اضاایی  گیاری اساج؛تر در تصمی مشاركج بیش

هااای خااوبی را بارای ااااراد اااراه  هاود تااا بیواننااد ایادس

 م(02)ه عمش آورندها را ببیااریند و آن

 مفهوم توانمندسازی را ه  معنای مشاركج كاركناان

مشااركج كاركناان اسجم  دادسدر محش كار مد نظر قرار

 آن قدرا در میان اااراد تساهی  هوسیم اسج كه به ندیآیار

عناوان اعطاای  هودم توانمندساازی ممكان اساج باهمی

اخییاار  ضیو تفاو كاركناان تار باهقدرا سازمانی بایش

اسج كاه در آن  یندآیار یتوانمندساز م(05)هود فیتعر

ها باه و گروس ااراد جیو گسیرف نفوذ و قابم از راس توسعه

 م(06)هودیمسیمر عممكرد كمک م یبهدود و بهساز

در نحوس نگارف اااراد و  رییضمن تغ ،یتوانمندساز

 ،یو ساازمان یاارد ها در رابطه با مسائش م یمفقضاوا آن

هاود كاه یهاا مابااور در آن نیاباعث به وجود آمادن ا

 تواناهدن هسایندم از یبرای مناب  مطمون ار،یو اخی یآزاد

هاوند، رواباط یاز ااراد توانمند ما یگروه یرو، وقینیا

كنااد و در اهااداف یماا رییااتغ قاادرا هااا بااا صااا دانآن

خواهنااد هاادم ااااراد توانمندهاادس در   یمشیركشااان سااه

ا ماننااد و صااا دان قاادر گاارانیارتداطاااا خااود بااا د

 م(01)كنندیم  ادیا رییها و دولج، تغهركج

اقاادام  کیاابااه عنااوان  ی مناااب  انسااانیتوانمندساااز

عممكارد  شیهود كه هدف آن اازایم هناخیهی زهیانگ

در  رهادنیمشاركج و درگ یهاارصج شیاازا تیاز طر

  اادیكار عمادتا  مرباو  باه ا نیباهدم ایم یریگ یتصم

باردن  نیو از ب یریگ یتصمدرمشاركج  زس،یاعیماد، انگ

 م(08)ارهد اسج ریكارمند و مد کی نیب یهرگونه مرز

 یدرونا یكاار زسیاانگ ینه تنهاا ناوع یتوانمندساز

 م(07)باهادیم زیاعا  ن یزهیانگ شیگرا کیاسج، بمكه 

 یساازمان ییراهدرد توساعه و هاكواا کی یتوانمندساز

ش طوركمی توانمندسازی مادیران یاک عامابه م(32)اسج

توانمندساازی  م(37)هاای م یماف اساجتمایز در سازمان

مااادیران صاااال یج هاااغمی و خودم یااااری هاااغمی را 

 م(7)نمایدگیری میاندازس
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Terloxsen (72)  توانمندسازی را ارایند تغییر عممكارد

به  ،«ها گفیه هود ان ام دهندچه كه به آنآن»از وضعیج

 Kanher دمكناتعریف می چه كه نیاز اسج ان ام دهند،آن

معیقدناااد هرگوناااه راهدااارد یاااا تكنیاااک Kango (6 ) و

مدیرییی كه با ااازایش  ات تعیاین سرنوهاج و كفایاج 

هاا را در پای توانمندسازی آن نفس كاركنان من ر هود،

خواهااد داهااجم در سااازمان توانمنااد، كاركنااان، نیااروی 

 كاركنان هسایند كاه باا روندم اینمحركه اصمی به همار می

 مسوولیج، بهیارین ن، مالكیج، اای ار و ا ساسهی اا ساس 

كننادم از زماانی كاه ابداعاا و ااكار خاود را پیاادس مای

هاای نیی ه پیشراج سدک كاركنان با گذهج زمان و در

رهدری، خود را از قید و بند كار ایزیكی سا ج و یاک 

های جدیادی كاه از رئیس دیكیاتور رها كردند، در دام

 اری زیاد، عادم امنیاج و اشاارهایها رقابج كترین آنمه 

انادم مفهاوم ناهی از گروس همكاران اسج، گرایاار هادس

 تر از اخییار در كار اسج و مدیرانتوانمندسازی چیزی بیش

 هاای خوهاایندی دركاارگیری برخای از جنداهباید با به

 جهج رسیدن به اهداف سازمان اعالیج كنندم

 انمندساازیتوس نگاهی به مطالعاا ان ام هدس در  اوز

دهد كه های تحقیقاتی نشان میمدیران و همچنین پیشینه

در تحقیقاا پیشین نیز به ارائه مد  توانمندسازی مدیران 

در صاانای  م یمااف دولیاای، غیاار دولیاای، تولیاادی و یااا 

های ارائاه خدماتی اهارس هادس اساج و هریاک در ماد 

های توانمندسااز مادیران در  اوزس روان هدس باه مقولاه

اند كه مدینای بار یی و یا رایاری مدیران اهارس كردسهناخ

هاایی باین نوع كس  و كار یا صنعج تا  ادودی اایراق

ها باه برخای در تعدادی از این پیشینه هودمآنان دیدس می

سازهای ساخیاری، مدیرییی، انگیزهای و دانشای از توان

یاااد هاادس اسااج یااا بااه معرااای پیاماادهای توانمندسااازی 

ه هدس اسج و یا در گروهای از مطالعااا مدیران پرداخی

ابعاد توانمندسازی روانشناخیی و رایااری مادیران ماورد 

 ت كید واق  هدس اسجم

در پژوهش  (30)و همكاران Huangبه عنوان نمونه، 

ی، معنادارهناخیی را هامش روان یتوانمندسازخود ابعاد 

و  El-Kot اندمی دانسیهاثرگذاریینی و خودتعیسیگی، ها

ی را توانمندساااز سرپرساای یرایارهااانیااز ( 33)ارانهمكاا

بااا متااا ،  یجهاادا ی،رساااناطااالع گااری،یمربهااامش 

ی  /تعامااش بااا تاایابااراز نگران ی،مشاااركی گیریی تصاام

 یامدهای توانمندسازی را هامشپاندم همچنین آنان دانسیه

ی، هاغم یاریدرگ یرهغمی،از مس یجرضا ی،هغم یجرضا

اندم ی و ممم دانسایهعااطف یكار، ارساودگ-خانوادس تعاد 

Trus نیااز از توانمندسااازهای ساااخیاری  (32)و همكاااران

 یباه اطالعااا، دسیرسا یبه ارصج، دسیرس یدسیرس مانند

قادرا  ی،باه منااب ، قادرا رسام یدسیرسا یج،به  ما

نیااز در  (35)و همكاااران García اناادمیررساامی نااام بردسغ

ب ، مناای همچاون ساخیار یتوانمندسازپژوهش خود از 

)تعهاد،  یسرسا ی و داهاین اطالعاا، ارصج یج، ما

بااه عنااوان ابزارهااای توانمندساااز باارای  چااالش، كنیاار (

اناادم دسااییابی بااه توانمندسااازی روان هااناخیی نااام بردس

 یرهداارنیااز در پااژوهش خااود،  (36)هااهزاد و همكاااران

و  (یرمیمركاز)میمركاز، غ یساخیار سازمان ین،تحو  آار

اساایقال ،  یااج،اهم یااج،، هو)تنااوع یهااغم هاااییژگیو

 اندمرا باه عناوان ابزارهاای توانمندسااز دانسایه بازخورد(

هاای نیزدر پژوهش خاود نقاش (31)قربانزادس و همكاران

نیااز در  (07)و همكاااران یغفااارماادیران را بیااان كردنااد 

 یرتوساعه مساهاامش ) یآموزف و بهساازپژوهش خود، 

 ری،پروینجانشاا گااری،یو مرب یتوسااعه رهداار ی،هااغم

 ای، رااه یریجارهنا  ساازمان، ماد یران،ماد یج ما

دربرگیرنادس  فای و نگهداهاج ) و آموزف( یازسن ین

 كاار چاالش یرماالی،نظام خدماا غ ی،نظام خدماا مال

عواماااش  فااای و  یناااه،كااااهش هز یریجماااد برانگیاااز،

را باااه عناااوان  (جعواماااش تااار  خااادم ی،مانااادگار

انمندساازی سازهای مدیرییی و انگیزهی مؤثر در توتوان

 یجاللا انادمروان هناخیی و رایاری مدیران معرای كردس

یریج، مااد یاثرب شاانیااز عااواممی چااون ( 3)و همكاااران

 مایاج ساازمانی،  ،دانش و مهارا، به اطالعاا یدسیرس

آموزف، پذیرف ریسک، ساخیار ب شای، مشااركج در 

گیری، مسائش انگیزهی، ارهن  ساازمانی و ممم را تصمی 
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 پژوهشی

اگرچاه در ایان  اندمزی مدیران مؤثر دانسایهبر توانمندسا

ساازهای مادیرییی الگوهای ارائه هدس باه برخای از توان

اهارس هدس اساج یاا باه معراای پیامادهای توانمندساازی 

در گروهای از مطالعااا مدیران پرداخیه هدس اساج و یاا 

رایااری مادیران ماورد  هاناخیی وابعاد توانمندسازی روان

ا ایاان  ااا ، در هیچیااک از باات كیااد واقاا  هاادس اسااج، 

هاای توانمندساازی تحقیقاا یاد هدس باال به ارایه مؤلفاه

 ها اهارس نشدس اسجممدیران بیمارسیان

 

 روف هناسی پژوهش
 برای ان ام پژوهش  اضر از روف اراتركی  اسایفادس

 روف اراتركی  نوعی روف تحقیات اساج كاه هدس اسجم

گیاری با بهرس های تفسیری و یا ای اد تووریبرای ترجمه

هااای م یمااف اساایفادس از یكپااارچگی و مقایسااه یاایااه

هاادف پااژوهش از روف باارای دسااییابی بااه  مهااودماای

اسایفادس  Sandelowski (02)اراتركی ، مطابت با الگاوی 

اساج و ابعااد  هدس اسجم این الگاو هاامش هفاج مر ماه

م یمف روهی این پژوهش در قال  ایان مرا اش تدیاین 

 خواهد هد:

بارای تنظای  ساؤا  :  ، تنظی  سؤا  پژوهشام اوگ

تحقیت از پارامیرهای م یمفی مانند جامعه ماورد مطالعاه، 

هاودم چه چیزی، چه موق ، چگونگی روف اسیفادس مای

در این پژوهش، این سؤا  مورد كنكاف قرار گراج كه 

 « كدامند؟ مدیرانهای توانمندسازی ابعاد و مؤلفه»

ا نظام مناد: جامعاۀ گام دوم، مرور ادبیاا به صور

هااایی اسااج كااه از آماااری ایاان مطالعااه هااامش پااژوهش

اسیعدادیابی و پرورف جوان  و ابعاد م یمف به موضوع 

 هاای پاژوهش،اندم لذا برای گردآوری دادسپرداخیه مدیران

هااای در جریااان مطالعااه و در مر مااۀ ن سااج، پااژوهش

هاای خاارجی و پژوهش 7388داخمی ان ام هدس از سا  

 های توانمندساازی،با كمید واژس 7711م هدس از سا  ان ا

، در مراكز پایگاس اطالعااا عممای مدیران توانمندسازی

و خاارجی  Migrants ،Civilica ،Normagsداخمی هامش 

 Emerald ، ProCost ،Science Direct ،Googleهاامش 

Scholar ،Elment Otad  وSage جسی و و برای تكمیاش 

ها و مراكاز پژوهشای اسایفادس اب انهارایند جسی و از كی

 هدس اسجم

براسااس : انی اب میون مناس  گام سوم، جسی و و

مقاله مرتدط هناساایی  752نیایج اولیه  اصش از جسی و 

هد كه براساس نوع مطالعه و همچنین جامعه هدف یعنی 

هااایی بااا بیمارساایانی و دانشااگاهی سااعی هاادس از مقالااه

اهی اسایفادس هاود و بارای مطالعاا بیمارسیانی و دانشاگ

های مناسا  براسااس الگاوریی  نشاان دادس انی اب مقاله

، پارامیرهااای م یمفاای ماننااد 7هاامارس  تصااویرهاادس در 

 عنوان، چكیدس، محیاوا ماورد ارزیاابی قارار گرایاه و در

 مند  اسی راج و انی اب هدم 77نهایج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ج جسی و و انی اب مناب  مناس  ای از نیای خالصه :1تصویر شماره 

 
گام چهارم، اسی راج اطالعاا میاون: در پاژوهش 

 های ان ام هادس در توانمندساازی اضر، اطالعاا پژوهش

بندی هدندم این دسیه 7 همارس در جدو  مدیران مدیران

جدو  براساس نام نظریاه پاردازان، ساا  و مؤلفاه هاای 

 كمیدی اهارس هدس، تنظی  هدس اسجم
 

هااای پاان  ، ت زیااه و تحمیااش و تركیاا  یاایااهگااام 

هاای مربااو  در ایاان پاژوهش ابیاادا كمیاه مؤلفااه: كیفای

هناسایی هدس و به عناوان كادهای اولیاه در نظار گرایاه 

 های بعادی در قالا  مفااهی  و مقاوالاهدند و در گام

 قرار گرایندم

 (=752n) تعداد مناب  یااج هدس

 (=83n) تعداد مناب  رد هدس به عمج عنوان

 (=61n) كش چكیدس غربا  هدس

 (=75n) تعداد مناب  رد هدس به عمج چكیدس

 (=50n) كش محیوای بررسی هدس

 (=27n) محیواتعداد مناب  رد هدس به عمج 

 (=77n) تعداد كش مقاالا
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 مدیران های ان ام هدس در  وزس توانمندسازی پژوهش :1جدول شماره 
 

 مدیران مولفه های توانمند سازی  /سا /رارنسریه پردازنظ

Duff  /0277 /(38) ،كماک باه  مهاارا، آماوزف، محایط یاادگیری، مناب ، ارصج، اطالعاا،  مایج

ارصاج بارای یاادگیری و  رهد، ا ساس چالش، برخورداری از اسیقال ،  ش مسومه،

 معنااداری،  یااری(،روابط سازمانی، اعالیج هاای هاغمی، ماوثر باودن، خاود م رهد،

 نگرف كاری تعهد سازمانی، هایسیگی، ارسودگی، رضایج هغمی،
 

Stewart  وهمكاران/ 

0272 /(37) 

ا سااس برخااورداری از اخییاار )خودم یااری(، معنااداری، هایساایگی،  ماوثر باودن،

 نگرف كاری تعهد سازمانی، ارسودگی، رضایج هغمی،
 

Wagner  /0272 /(22) برخااورداری از اخییاار )خودم یااری(، معنااداری، هایساایگی،  ماوثر باودن، ا سااس

 ارسودگی، رضایج هغمی، تعهد سازمانی، نگرف كاری
 

Knol  /0227 /(03)  ،ماوثر باودن، ا سااس برخااورداری از اخییاار )خودم یااری(، معنااداری، هایساایگی

 نگرف كاری ارسودگی، رضایج هغمی، تعهد سازمانی،

 

Spreitzer  /0228 /(27)  ،ماوثر باودن، ا سااس برخااورداری از اخییاار )خودم یااری(، معنااداری، هایساایگی

 نگرف كاری ارسودگی، رضایج هغمی، تعهد سازمانی،

 

Hochwalder /0221 /(20)  ،ماوثر باودن، ا سااس برخااورداری از اخییاار )خودم یااری(، معنااداری، هایساایگی

 نگرف كاری ارسودگی، رضایج هغمی، تعهد سازمانی،

 

Siu كماک باه  مهاارا، آماوزف، محیط یادگیری، مناب ، ارصج، اطالعاا،  مایج، (23)/ 0225/ همكاران  و

ارصج بارای یاادگیری و  ا ساس چالش، رهد، برخورداری از اسیقال ،  ش مسومه،

 اعالیج های هغمی روابط سازمانی، رهد،
 

Kanter /7711 /(22) ،كماک باه  مهاارا، آماوزف، ری،محیط یادگی مناب ، ارصج، اطالعاا،  مایج

ارصج بارای یاادگیری و  ا ساس چالش، رهد، برخورداری از اسیقال ،  ش مسومه،

 اعالیج های هغمی روابط سازمانی، رهد،
 

كماک باه  مهاارا، آماوزف، محایط یاادگیری، مناب ، ارصج، اطالعاا،  مایج، (25)/ 0202ااراسیابی و ممكی / 

ارصاج بارای یاادگیری و  ا ساس چالش، رهد، ،برخورداری از اسیقال   ش مسومه،

ا سااس برخاورداری از اخییاار  موثر بودن، ،اعالیج های هغمی روابط سازمانی، رهد،

 تعهاد ساازمانی، رضاایج هاغمی، ارساودگی، هایسیگی، معناداری، )خود م یاری(،

 نگرف كاری
 

 / همكاران بنیاد كاریزمه و

0273 /(26) 

كماک باه  مهاارا، آماوزف، محایط یاادگیری،  ،مناب ارصج، اطالعاا،  مایج،

ارصاج بارای یاادگیری و  ا ساس چالش، رهد، برخورداری از اسیقال ،  ش مسومه،

ا سااس برخاورداری از اخییاار  موثر بودن، ،اعالیج های هغمی روابط سازمانی، رهد،

 تعهاد ساازمانی، رضاایج هاغمی، ارساودگی، هایسیگی، معناداری، )خود م یاری(،

 رینگرف كا
 

كماک باه  مهاارا، آماوزف، محایط یاادگیری، مناب ، ارصج، اطالعاا،  مایج، (21)/ 0270/ ممكی و همكاران

ارصاج بارای یاادگیری و  ا ساس چالش، رهد، برخورداری از اسیقال ،  ش مسومه،

 اعالیج های هغمی روابط سازمانی، رهد،

های در این پژوهش رویه :گام هش ، كنیر  كیفیج

 فی كیفیج مطالعه در نظر گرایه هدس اسج:زیر برای  

 بررسی گسیردس مناب  اارسی و التین -

  هابندی و هناسایی دقیت مؤلفهتالف در جهج اولویج -
 

هاا: در ایان مر ماه از روف گام هفای ، ارائاه یاایاه

 های  اصش از مرا ش قدش ارائه هدس اسجاراتركی ، یاایه

 هودمكه در ادامه آوردس می
 

 میش دادس هات زیه و تح
كااه توانمندسااازی ماادیران از مدا ااث جاااییاز آن

مندی مشاهدس نشدس جدیدی اسج، تاكنون مطالعاا نظام

اسج كه به تمامی ابعاد و جوان  موضوع پرداخیه باهاد 

یک از نظریه پردازان از جنده خاصی ایان موضاوع  و هر

اندم لذا، در این پژوهش از طریت را مورد توجه قرار دادس

یش مضمون، تمامی كدهایی كه نظریه پردازان ماورد تحم

 0اند اسی راج هادس و در جادو  هامارس توجه قرار دادس

 اندمنشان دادس هدس

مضااامین  5، كادهای هناساایی هادس در پاس از آن

مولفااه هااغمی، مولفااه  ،یسااازندس كااه هااامش مولفااه رواناا

 هایویژگی سازمانی، مولفه آموزف و یادگیری و مولفه

 
 براساس مطالعاا ان ام هدس مدیران كدگذاری توانمندسازی :2ماره جدول ش

 اراوانی مضامین اراگیر اراوانی مضامین سازندس اراوانی مضامین پایه كد مناب  مضامین پایه مضامین پایه مضامین سازندس    مضامین اراگیر

 6 6-5-2-3-0-7 موثر بودن روانیمولفه  توانمند سازی روان هناخیی

02 

66 

 6 6-5-2-3-0-7 ا ساس برخورداری از اخییار )خود م یاری (

 

 6 6-5-2-3-0-7 معناداری

 6 6-5-2-3-0-7 هایسیگی

 6 6-5-2-3-0-7 ارسودگی مولفه هغمی

02 
 6 6-5-2-3-0-7 رضایج هغمی

 6 6-5-2-3-0-7 تعهد سازمانی

 6 6-5-2-3-0-7 نگرف كاری

   6 77-72-7-8-1-7 برخورداری از اسیقال  یییه ص یها یژگیو 

  78 6 77-72-7-8-1-7 رهد  

 ا ساس چالش  
 

7-1-8-7-72-77 6   

 6 77-72-7-8-1-7  مایج مولفه سازمانی توانمند سازی ساخیاری

78 

52 

 6 77-72-7-8-1-7 روابط سازمانی

 

   ارصج

 6 77-72-7-8-1-7 اعالیج های هغمی

 6 77-72-7-8-1-7 مناب  مولفه های آموزف و یادگیری

36 

 6 77-72-7-8-1-7 محیط یادگیری

 6 77-72-7-8-1-7 آموزف

 6 77-72-7-8-1-7 مهارا

 6 77-72-7-8-1-7 ارصج برای یادگیری و رهد

 6 77-72-7-8-1-7 كمک به  ش مسومه
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 و همکارانی اصغر احمد یعل     

 111      1001، اردیبهشت  802اره مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           دوره سي و دوم ، شم              

 پژوهشی

اراگیار  ضاامینم 0بنادی هادس وساپس در ه صییی طدقاه

هناخیی و توانمندساازی سااخیاری( توانمندسازی روان)

پایاه هاامش (م مضاامین 0هدند )تصویر هامارس قرار دادس 

)موثر بودن، ا ساس برخورداری از اخییاار  یمولفه روان

 هایسایگی(، مولفاه هاغمی داری،یمعنا )خود م یاری(،

 هغمی، تعهد سازمانی، نگرف كاری(، رضایج )ارسودگی،

 ) مایااج، ارصااج روابااط سااازمانی، لفااه سااازمانیمو

 های هغمی(، مولفه آموزف و یادگیری )اطالعاا،اعالیج

كماک باه  اش  مهاارا، یادگیری، آموزف،محیط  مناب ،

 هایبرای یادگیری و رهد( و مولفه ویژگی مساله، ارصج

 ا ساس چالش( رهد، ه صییی )برخورداری از اسیقال ،

 02 دس مولفاه روان هاناخییاسجم اراوانی مضامین ساازن

تااا، مولفااه 78تااا، مولفااه سااازمانی  02تااا، مولفااه هااغمی 

هاای ه صاییی تا، مولفه ویژگی 36آموزف و یادگیری 

اراواناای مضااامین اراگیاار توانمندسااازی  متااا اسااج 78

 تا اسجم 10تا، توانمندسازی ساخیاری  28هناخیی روان

 ر،یگارا نیدر مضام رانیمد یتوانمندسازطور كش، به

 نیهدس اسجم مضام فیتعر یدر میون عمم هیسازندس و پا

 یو توانمندساز یهناخیروان یهامش توانمندساز ریاراگ

روان  یتوانمندسااز ریااراگ نیباهدم مضاامیم یساخیار

 یهاامولفه ،یروان یهاسازندس مولفه نیمضام یدارا یهناخی

 یروانا یهاباهدكه مولفهیم یییه ص یهایژگیو و یهغم

و  اریااز اخی ی: موثر بودن، ا ساس برخوردارهیپا نیبا مضام

 هاودمیمشا ص ما یسیگیو ها یمعنادار ،یخودم یار

 ،ی: ارساودگهیپا نیبا مضام یسازندس مولفه هغم نیمضام

 هاودیم انیب ینگرف كار ،یسازمان تعهد ،یهغم جیرضا

 :هیاپا نیبا مضام یییه ص یهایژگیسازندس و نیو مضام

 فیاز اسیقال ، رهد، ا سااس چاالش تعرا یبرخوردار

 یسااخیار یتوانمندسااز ریاراگ نیمضام یگرددم از طرایم

 یهاااو مولفااه یسااازمان یهاااسااازندس مولفااه نیبااا مضااام

سازندس  نیهود كه مضامیمش ص م یریادگیآموزف و 

ج، ارصاج یا:  ماهیاپا نیباا مضاام یساازمان یمولفهها

هادس اساج و  فیتعر یهغم یهاجیاعال ،یروابط سازمان

باا  یریادگیاآماوزف و  یهاسازندس مولفه نیمضام یاینها

 آماااوزف،  ،یریادگیااا طی: منااااب ، محاااهیاااپا نیمضاااام

و  یریادگیا یمهارا، كمک به  ش مساله، ارصاج بارا

  اندمهااادس انیااارهاااد و كماااک باااه  اااش مساااومه ب

 دانشااگاس آزاد  یاخالقاا هیاادییمطالعااه بااا تا نیااا ان ااام

  ،7600372823قشاا  بااا كااد  الممااشنیوا ااد باا یاسااالم

Qeshm International Branch.05.10.1398 باهدمیم 

 

 
 

 تمد  برگرایه از ب ش كیفی تحقی :2تصویر شماره 

 

 بحث
ای اسج كه بسیاری از مادیران توانمندسازی پدیدس

اناد كاه بارای انیصااب مادیران در جسای وی آن مدعی

رساد كاه چهاارچوب مشا ص و نظار مایهسیند اماا باه

 دونی را در این زمینه در اخییار ندارندم یک گام اساسایم

در بحث توانمندسازی مدیران، تعریاف توانمندساازی و 

 از تعیین معیارهایی برای تش یص مدیران توانمند اساجم

هادف اصامی پاژوهش  اضار، هناساایی ابعااد و  رواین

باهدم ها میبیمارسیاندر  های توانمندسازی مدیرانمولفه

 مادیرانهاایی كاه توانمندساازی  ، اقدان مد با این  ا

گوناه كاه مطارح هاد، هماان پوهش دهاد وجاود داردم

تاازگی وارد  از مدا تی اسج كه به مدیرانتوانمندسازی 

 مدیریج هدس و تاكنون چه در مطالعاا داخمی و چاه س وز

تمامی  ای دیدس نشدس اسج كه بهمطالعاا خارجی، مقاله

س كردس باهادم لاذا، پاژوهش ابعاد و جوان  موضوع اهار

  اضر از طریت اراتركی  و ت زیه و تحمیش نظراا و مداانی

بنادی باه جما ، مادیرانتوانمندساازی  هزمینا موجود در
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 اساجم نیایج مطالعاا ان ام هدس در این  اوزس پرداخیاه

مضاامین اراگیار در برگیرنادس در  مادیرانتوانمندسازی 

ی ساااخیاری توانمندسااازی روان هااناخیی و توانمندساااز

مولفاه  ،یهمچنین مضامین سازندس هامش مولفه رواناسج، 

هااغمی، مولفااه سااازمانی، مولفااه آمااوزف و یااادگیری و 

های ه صییی اسج و مضامین پایاه هاامش مولفه ویژگی

اخییاار ا ساس برخاورداری از  )موثر بودن، یمولفه روان

 هایساایگی(، مولفااه هااغمی ،دارییمعناا )خودم یاااری(،

رضااایج هااغمی، تعهااد سااازمانی، نگاارف )ارسااودگی، 

 كاری(، مولفه سازمانی ) مایج، ارصاج رواباط ساازمانی،

های هغمی(، مولفه آموزف و یاادگیری )اطالعااا، اعالیج

مناب ، محیط یادگیری، آموزف، مهارا،كمک باه  اش 

 هاایمساله، ارصج برای یادگیری و رهد( و مولفه ویژگای

د، ا ساااس )برخااورداری از اساایقال ، رهاا ه صااییی

چالش( اساجم نیاایج تحقیات  اضار باا نیاایج مطالعااا 

Duff(38،) Spreitzer(27،) Hochwalder(20)، Knol(03،) 

Siu (،23)و همكااااااااران Stewart (،37)و همكااااااااران 

Wagner(22)بنیاااد كاریزمااه و (25)، ااراساایابی و ممكاای ،

همسو  (21)، ممكی و همكارانKanter(22) (،26)همكاران

تنها باه یاادگیری را ناهمادیران یان ارهنا ، ا باهادممی

كناد، بمكاه باه ی خود تشویت میمطال  جدید در  راه

هااان، از های موردعالقهدهااد در زمینااههااا امكااان میآن

بعضی مشااغش بارای اسای دام  مهمدیگر نكاتی بیاموزند

تری مواجه هسیند؛ این مشااغش را بایاد نیرو با موان  بیش

ای برای مادیریج توساعه برایشاان هناسایی كرد و برنامه

توانمناد و  مادیران ترتی  داد یا آموزهی برای پارورف

 .اسیعدادهای مناس  با آن جایگاس برایشان طرا ای كارد

ها مربو  به وزارا بهداهج و درماان به رهدران سازمان

را نیز  مدیران و دیگر  بشناسندرا هود مدیران پیشنهاد می

 ت انی ااب مدیران گاهی به ن كار تشویت كنید؛ یبه هم

بدهید: چه در ان اام پاروژس، چاه سااعاا كااری و چاه 

به كاركنان كمک كنیاد  و كنندجایی كه در آن كار می

اهمیج و جایگاس كار خود در كش پاروژس را بهیار در  

برناماه هاود هاا پیشانهاد مایبه مادیران بیمارسایان مكنند

ر  ااوزس راهدااردی سااازمان بااا اهرساایی از نیازهااای آن د

 وض  موجاود ساازمان ازرا تدیین نمایند و  های انسانمهارا

 مشا ص ها و یااین كمدود و نیازهاها، مهارامنظر قابمیج

هاا و های موجود و ااصامه آن باا قابمیاجقابمیج نمایند و

 های آموزهی و پارورفهای مطموب ازطریت برنامهمهارا

 هاابیمارسیان هودم به مدیران گیری و پیگیری مسیمراندازس

های اسای دامی بهارس بگیرناد از سیاسج هودپیشنهاد می

 هاای رسامی اسای دامی هسایند كاه تعیاینسیاسجزیرا 

كنند چه زمانی ارآیند اسی دام بارای اناواع م یماف می

برای جذب بهیرین داوطمداان ماورد  یمشاغش و چه منابع

های ماادیران، م در راساایای توسااعه توانمناادینیاااز اسااج

نگاری ساازمانی، های چون آیندساسج به مؤلفه ضروری

سازی نقش برای مدیران و ای ااد دسیرسی به مناب ، مد 

نگاری منظورآینادسساخیار سازمانی چابک اقدام هودم به

اندازهای ساازمانی و سازمانی الزم اسج تا به تدیین چش 

هغمی، اهداف كالن راهدردی، امسفه وجودی سازمان و 

انداز و تحقات هدردی برای دسییابی به چشا های رابرنامه

 هان باه درسایی پرداخیاه هاودمم موریج ذاتی بیمارسیان

 های م یمف اطالعااتی،همچنین بایسیی مناب  الزم در  وزس

انداز دانشاگاس های انسانی برای تحقت چش مالی، سرمایه

عمااوم پزهااكی و تحقاات م موریااج در دساایرس ماادیران 

توان نسدج باه در این ب ش ه  میبیمارسیان قرار گیردم 

ت صیص بهینه منااب  موجاود اقادام نماود و ها  در پای 

جذب مناب  بیرون از بیمارسیان بودم در نهایج نیاز بارای 

داهین سازمانی با سااخیار ساازمانی چاباک، بایسایی در 

هایی چون سرعج عمش در برابر باا راسیای ارتقای مؤلفه

 منعطف گاام برداهاجمتغییراا، پاس گو بودن و قوانین 

یكاای دیگاار از ابزارهااای ای ادكنناادس توانمندسااازی در 

 ساازی،گرا، ارصجرهدری )مدیرییی( تحو  مدیران، سدک

باهادم در خصاوص ها میمحوری در بیمارسیانو عدالج

 گاری،های مربیتوان به سدکسدک رهدری توانمندساز می

كاه ب ش اهاارس نماود مدیریج مشاركیی و رهدری الهام

منیج به توانمندسازی باالی مادیران در ساطوح م یماف 

تاوان باه ساازی نیاز میخواهد هادم در رابطاه باا ارصج
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های توساعه های توساعه هاغمی و ارصاجای اد ارصاج

محوری نیاز اردی نیز اهارس نماودم در خصاوص عادالج

ها، گیریمحوری در تصاامی هایی چااون عاادالجمقولااه

محوری در نظاام عادالجمحوری در انیصااباا و عدالج

 پاداف و تندیه بایسایی ماورد ت كیاد مادیران قارار گیاردم

هاای آموزهای و سامینارها و بكاارگیری برگزاری دورس

هااای پروری نیااز یكاای دیگاار از روفنظااام جانشااین

باهدم در ایان رابطاه بایسایی باه توانمندسازی مدیران می

هاااای آموزهااای، هایی چاااون برگااازاری دورسمقولاااه

پروری در سازمان و تفویض اخییار ت كیاد كاردم جانشین

 تااوان ازهاای آموزهاای میدر خصاوص برگاازاری دورس

هاای ، برگزاری همایشخدمج ین  یآموزه یهادورس

محور مادیران و های مهاارامدیرییی، برگزاری كارگاس

روف ایفای نقش مدیران برای توانمندسازی آناان بهارس 

پروری یند جانشینالزم را بردم همچنین در خصوص ارآ

پروری و مااادیریج ریزی جانشاااینبایسااایی باااه برناماااه

ای گرددم در رابطه با تفاویض پروری توجه ویژسجانشین

اخییااار نیااز بایساایی بااه تدیااین  ااوزس مسااوولیج و هاارح 

وتایف، واگذاری اخییاراا مدینی بر وتایف و ارزیاابی 

ها مدینی بر اخییاراا واگاذاری مادیران توجاه مسوولیج

ودمیكی دیگار از رویكردهاای ارتقاای توانمندساازی ها

های انگیزهای آناان مدیران بیمارسایان ت كیاد بار مؤلفاه

هایی چاون باهدم در این خصاوص بایسایی باه مقولاهمی

آاریناای هاغمی باارای ای ااد نظاام پاااداف اعاالناه، ارزف

مدیران و همسویی راهدردی اهداف سازمانی باا مادیران 

خصاوص اسایقرار نظاام پااداف ای هاودم در توجه ویژس

تاوان باه اعطاای پااداف مدینای بار عممكارد و اعاالنه می

 های تركیدی )مالی و غیرمالی(هایسیگی و اخیصاص پاداف

آارینی هغمی برای مدیران اهارس نمودم در رابطه با ارزف

سازی هغش )توسعه ااقای(، توان غنیبرای مدیران نیز می

یج هغمی مورد توجاه توسعه عمودی هغش و ارتقای ماه

قرار دادم همچنین به منظور همساویی راهداردی اهاداف 

تاوان همگرایای ااقای اهاداف و سازمانی باا مادیران می

همگرایی عمودی اهدف را مورد ت كید قرار دادماگرچاه 

ساز در این گری عوامش داخمی و خارجی تواناثر تعدیش

 رساد ایان عواماشپژوهش اثداا نگردید اماا باه نظار می

 بیوانند بر ارآیند توانمندسازی ت ثیرگذار باهندم در رابطاه باا

هایی چاون رسد مقولهساز داخمی، به نظر میعوامش توان

پذیری، سرسا یی، كانون كنیر  مدیران، میازان ریساک

آوری و  س تعمت مادیران بار توانمندساازی آناان تاب

سااز ت ثیرگذار باهندم همچنین در رابطاه باا عواماش توان

 رجی،  مایج اجیماعی، سیاسی و ارهنگی و پشاییدانیخا

 ارهن  سازمانی نیز یک عامش ت ثیرگاذار خواهاد باودم

 هاینامه پایان هاود بررسای تطدیقای درخصوصمایپیشانهاد 

 و خارج هادس در داخاش كارهناسی ارهد و دكیاری ارائاه

منیشرهدس توسط پژوهشگران  و همچناین آثاار از كشور

المممای نیاز بارای تكمیااش های عممی بینم مه ایرانی در

هااای تحقیقاااتی در رابطااه بااا پوهااش اعالیااجس گساایر

در ایران ان ام گیارد تاا بیاوان بااه توانمندسازی مدیران 

 تر از روند تحقیقاا این  وزس در ایران دسجبینشی كامش

دهاد نشاان مای هااای كمااییااجم سه  باالی پاژوهش

هاای میاداو  در ر آزماون نظریاههای داخمای باپژوهش

 رو، در راسایایاسجم از این میمركزترتوانمندسازی  س وز

 سارتقاای سااطح نااوآوری و خماات دانااش بااومی در  ااوز

های كیفی  سه  پژوهش ااازایشتوانمند سازی مدیران، 

در این  وزس نیازمند توجاه اساجم همچنااین بااه دلیااش 

هاای پاژوهش انیشااریاایه،  اصاش تر آثاااركاه بیشاین

ا گرایااه از پااژوهش اطاور عمادس نشاادانش ویی و به

مناس  نیسج اسج، عمت پژوهش در این عرصه  تكمیفای

هسایی  كاه  ایزن یارس هاایتر هاهد پژوهشو بالطد  ك 

 و  موضوعاا خاص ان ام هدس باهادم باا توجااه بااه 

دانشاگاهی عمادتا  اقیدااس یاایاه از  هایكه پاژوهشاین

الممماای اسااج، نااوآوری جاادی در محققااان باایننظریااۀ 

مفهوم  ههود كه به ارائداخمی مشاهدس نمی هایپاژوهش

من ر هادس س توانمندسازی مدیران یا بسط نظریه در  وز

 هاییاذعان داری  كه این پژوهش دارای محدودیج مباهد

بودس كه بار نیاایج آن ت ثیرگاذار راسیای این پژوهش  در

ود خوانندگان محیرم با در نظر گراین راساج وانیظار می
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ها و نیاایج كارگیری یاایهها به تفسیر و بهاین محدودیج

هناسای طور كه در ب ش روفهدس بپردازندم همان ارائه

كاغاذی  هبیان هد، باه دلیاش دسیرسای نداهاین باه نسا 

زماانی ماد نظار،  سهاای قادیمی در دوربسیاری از نشریه

 یاایاه و در دسایرس باه ارانیشا وجو به آثاارجسج ه یط

 صورا برخط محدود بودس اسجم در مواردی پژوهشاگران

امكان دسیرسی به برخی همارگان نشریه یا عادم  با عدم

چناین نظار باه انادم ه ها روباه رو باودسانیشار آنالین آن

توانمندسااازی و توانمندسااازی كاااربری مفااااهی   سگساایر

هاا و ر  اوزسممكن اساج د های مربوطهپژوهشمدیران 

های دانشی دیگار منیشار هاوندم در ایان پاژوهش نشریه

 برای  فی یكپارچگی در تحمیش آثار انیشااریاایه و كساا 

 مادیریج س وزو خارجی های داخمی نشریه الزم، بار هنیی ا

 لزوما  نشان روتمركز هدس اسجم بناابراین پاژوهش پایش

مندساازی و توانمرتدط با  هوضعیج آثار انیشاریاای سدهند

 نیساجم یهای ت صصدر سایر  وزستوانمندسازی مدیران 

وجاو دلیش كارایی نامناس  موتورهای جساجهمچنین به

جاوی وهاا، جساجبه نشریه های مرباو در برخی پایگاس

 صورا دسیی صورا گرایه اساج و آثااارآثار پژوهشی به

اناد، كه در دسایرس بودناد، بررسای هادس یاانیشااریاایه

 این امكان وقوع خطای انسانی وجود داردم بنابر

 كاردیباا روطور كمی با بررسی آثار منیشار هادس به

ها سازمان مدیران الزم اسج مضمون شیو تحم  یاراترك

ها كه با سالمج جامعه در ارتداطناد و باالخص بیمارسیان

هایی خودگردان دارند، نسدج از جهج اقیصادی سازمان

و  خود بی تفاوا ندودس رانیمد یوضعیج توانمندسازبه 

های توانمندسازی مدیران خاود هموارس به تعیین اولویج

های بمند مدا، میان مدا و كوتاس مادا ریزیدر برنامه

هاا آن یهااهاا و ضاعفبا هاناخج قاواگام برداهیه و 

م موعه  ریز رانیمد یو توانمندساز یسازبهینه نسدج به

 یترایج اسایعدادها د تا بیواند از  داكتر توان ونبكوه

 دمنمند هوبهرس رانیمد
 

 سپاسگزاوی
و كاادر درماان مدیریج از تمامی اساتید این  وزس 

 مراكز آموزهی درمانی و تحقیقاتی دانشگاس عموم پزهكی

رغا  درگیاری باا كه در طو  این مادا عمای مازندران

با بنادس همكااری نمودناد كماا  تقادیر و  بیماری كرونا

مطالعااه مناایج از پایااان نامااه دورس  تشااكر را دارمم ایاان

ی آقاای مناب  انسان شیگرا یدولی رایرهیه مد دكیرای

 باهدمعمی اصغر ا مدی می
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