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مقدمه

در این زمینه . امروزه سازمان ها، در محیطی کامالً رقابتی با تحوالت زیاد و شگفت آور باید اداره شوند
که حاضر به خطر کردن بوده، تصمیم گیري را به پایین ترین سطح سازمانی ممکن سازمان هایی موفق ترند

در این راستا، سازمان . این پارادایم جدید، بر مبناي قدرت بخشیدن به فرد بنا شده است.  ارجاع می دهند
ود استفاده ها به گونه اي طراحی شده اند تا از انرژي و توانایی افراد براي انجام کار، و تحقق هدف هاي خ

طبیعی است که اگر مدیران بتوانند توانمندي کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود . کنند
. کار سازمان شده اند

از آنجایی که مدیران فرصت چندانی براي کنترل کارکنان در اختیار ندارند و الزم است بیشترین زمان خود 
لی سازمان کنند، می بایست سایر وظایف روزمره را بر عهده را صرف شناسایی محیط خارجی و داخ

کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و . کارکنان بگذارند
.توانایی الزم برخوردار بوده و اهداف سازمان را به خوبی بشناسند

به طوري که . مک موثري نماید، فرایند توانمند سازي استابزاري که در این زمینه می تواند به مدیران ک
مشارکت کارکنان و توان بخشیدن به آنها، از فنون جدید براي آزاد کردن استعداد و توانایی ها در سازمان 

اگر یکی از این . است و چهار جز کلیدي قدرت، اطالعات و دانش، مهارت، و پاداش را شامل می گردد
.انمندي نیز نخواهد بودچهار عنصر نباشد تو

در استراتژي مدیریت . توانمند سازي روش نوینی براي سازمان هاي پیشرو، در محیط هاي رقابتی است
بهبود مستمر . ، اگر به توانمندي کارکنان توجه نشود، محکوم به شکست است)TQM(کیفیت جامع 

ته و مورد اعتماد مدیریت باشند تا بتوانند ، هنگامی است که کارکنان اطالعات الزم را در اختیار داش)کایزن(
.مهارت ها و توانایی هایشان را بکار گیرند

به آزادي عمل براي ایجاد خالقیت و ،هاي امروزيسازمانحال با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه 
انعطاف، چابکی و توانایی کارکنان، ،نیازمندندو مراجعان و تغییر خواسته هاي مشتریان ،هاي خالقتیم



برنامه ءریزي در راستاي توانمندسازي منابع انسانی، جزبنابراین برنامهرا الزم دارند؛براي پذیرش انجام کار 
.هاي راهبردي است

اهمیت یا لزوم توانمند سازي

ه رسیده اند که چنانچه سازمان هاي امروز، تحت تاثیر دگرگونی هاي ناگهانی و سال ها تجربه به این نتیج
.بخواهند درعرصه رقابت پیش تاز باشند باید از نیروي انسانی متخصص، خالق و با انگیزه برخوردار باشند

این سرمایه ها، به واسطه دانش، تجربه و . سرمایه انسانی، عامل بهره وري و مزیت بزرگ هر سازمان است
.زي عامل آزادي این قدرتانگیزه خود، صاحب قدرت نهفته اند و توانمند سا

برنامه هاي توانا ساز از آن رو اهمیت دارند که به سازمان این امکان را می دهند تا به شیوه ي خالق و 
نوآور عمل نموده و برنامه هاي کاري را به گونه اي ارائه نمایند که همواره موقعیت خود را در بهترین 

.حالت حفظ نماید

که کارکنان در فروش، خدمت، بهره وري، کیفیت و مندان اتفاق نظر دارندهمچنان که متخصصان و اندیش
سود، عوامل کلیدي سازمان هستند و مهمترین منبع مزیت رقابتی در سازمان ها، کارکنان متعهد، با انگیزه و 

.وظیفه شناس هستند

موزش می بینند؛ زیرا در توانمند سازي، کارکنان در زمینه چگونگی انجام کار و اتکاء کمتر به مدیر، آ
یعنی کارکنان نه تنها به اختیار نیاز دارند، . توانمند سازي تابعی از اختیار، منابع، اطالعات و مسوولیت است

بلکه آموزش کافی، بودجه و اطالعات نیز الزم است تا در زمینه تصمیم هاي خود مسوول و پاسخگو 
ن استراتژي پاسخگویی به نیازها و چالش هاي مذکور، به همین دلیل براي بیشتر سازمان ها بهتری. باشند

.توانمند سازي کارکنان است

: تعاریف

بر می گردد که در آن توانمند سازي را به 1788تاریخچه ي اولین تعریف اصطالح توانمند سازي، به سال 
عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود می دانستند و این اختیار بایستی به فرد اعطا یا در نقش 



ولیت واژه اي بود که براي این توانمند سازي به معنی اشتیاق فرد براي پذیرش مسو. سازمانی او دیده شود
. اولین بار به طور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شده است

در این فرایند به افراد کمک می شود تا . ، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است)تواناسازي(توانمند سازي 
ین  به معناي حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کنند و ا

.بسیج انگیزه هاي درونی افراد است

تواناسازي، تشویق افراد به مشارکت بیشتر در اتخاذ تصمیم هایی می باشد که بر فعالیت هاي آنان تأثیر 
. از این طریق فرصت هایی فراهم می شود که ایده هاي خود را ارائه و اجرا کنند. گذار است

راد را به طور ساده تشویق کنیم تا نقش فعال تري در کار خود ایفا نمایند تواناسازي به این معنی است که اف
و تا آنجا پیش روند که مسوولیت بهبود فعالیت خود را به عهده گیرند و بدون مراجعه به مسووالن باالتر 

.بتوانند تصمیماتی کلیدي اتخاذ نمایند

، یا اعطاي قدرت قانونی بر سایرین تعبیر شده در فرهنگ لغت وبستر، از تواناسازي به عنوان تفویض اختیار
فرهنگ لغت آکسفورد، فعل تواناسازي را به عنوان توانا ساختن و به معناي ایجاد شرایط الزم براي . است

.بهبود انگیزش افراد در انجام وظایف خویش از طریق پرورش احساس عزت نفس تعریف کرده است

ي، تنها قدرت دادن به کارکنان نیست؛ بلکه کارکنان توسط آن می البته بایستی در نظر داشت توانمندساز
توانمند سازي یعنی قبل از آنکه به . عملکردشان را بهبود بخشند،توانند با فراگیري دانش، مهارت و انگیزه

تواناسازي به کارکنان کمک می . کارکنان بگویند چه کار کنند می توانند به خوبی وظایفشان را درك کنند
نیرویی که قبالً در آنها وجود داشته و آن را از دست داده . تا نیرویی که قبالً داشته اند را شناسایی کنندکند

در . توانمند سازي قدرت اتخاذ تصمیم در چارچوب مرزهاي مشخص است. اند، مجدداً بازیابی نمایند
بنابراین . نان واگذار می کندتوانمند سازي، مدیر، بخشی از اختیارات یا قدرت تصمیم گیري را به کارک

:توانمند سازي فرایندي است که در آن

.فرهنگ توانمند سازي رشد می کند-
.تبادل اطالعات و دیدگاه ها، به آسانی صورت می گیرد-
.اهداف مشخص و تعریف شده دارد-



.مرزهاي تصمیم گیري روشن است-
.تقسیم کار صورت می گیرد-
.آموزش شکوفا می شودشایستگی ها در قالب کسب تجربه و -
.، در اختیار کارکنان قرار می گیرد)پول، مواد، تجهیزات، نیروي انسانی(منابع کافی انجام کار  -
.مدیران از فرهنگ توانمند سازي، پشتیبانی هاي الزم را به عمل می آورند-
.کارکنان به پذیرش ریسک، تشویق و ترغیب می شوند-

نیز، به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی است و به معنی توانمند سازي روان شناختی کارکنان
آزاد کردن نیروها و قدرت درونی افراد، فراهم نمودن بستر، بوجود آوردن فرصت، براي شکوفایی 
استعدادها، توانایی ها و شایستگی هاي کارکنان، و در واقع شامل ادراکات افراد نسبت به نقش خویش 

توانمند سازي روان شناختی شامل پنج بعد احساس شایستگی، احساس . در شغل و سازمان می شود
.اعتماد، احساس موثر بودن، احساس خودمختاري و احساس معنی دار بودن شغل می شود

با توجه به تعاریف و تعابیر مختلف پیرامون توانمند سازي، مطابق آنچه ذکر شد، توانمند سازي به 
لکه فرایندي نسبتاً طوالنی است که الزمه آن پذیرش فرهنگ سادگی و سرعت، تحقق نمی یابد؛ ب

.مشارکت کارکنان است

و جدیدیسازمان هاي قدیمتوانمند سازي در

در سازمان هاي بزرگ که به سازمان هاي دیوان ساالر معروف هستند، کارکنان به ندرت توانمند هستند، 
سلسله مراتب بر این . م کار خوب از دست داده انداحساس بازداري دارند و میل و رغبت خود را براي انجا

گونه سازمان ها حاکم است، رویه ها و قوانین از پیش تنظیم شده اند، تنها از قدرت یدي کارکنان و نه از 
مغز آنان استفاده می کنند، قدرت در رده هاي باالي سازمان متمرکز شده و رده هاي پایین سازمان ناتوان 

. هستند

، معتقد است سازمان هاي سنتی به صورت یکنواخت، کنترل شده و ماشینی )1998(خصوص دراکر در این 
عمل می کنند، مدیران در این سازمان ها کنترل بیشتري بر کارکنان اعمال می کنند، دستورهاي الزم را صادر 



ارکنان انتظار داشت درچنین شرایطی می توان از ک. می نمایند و تعیین کننده نحوه انجام وظایف می باشند
هر فرد وظیفه اي معین . که از قوانین و مقررات پیروي کنند و رفتارهاي استاندارد شده اي داشته باشند

اما در محیط هاي شغلی جدید، کارکنان باید انعطاف پذیر، خود فرمان، .داشته و در مقابل آن مسوول باشد
در ساختارهاي سازمانی و سبک مدیریت، باید . باشندکارآفرین، مسوولیت پذیرتر، خالق و با آزادي عمل 

تغییرات اساسی رخ دهد، به طوري که همه کارکنان در فرایند تصمیم گیري مشارکت داده شوند، گروه هاي 
کاري تشکیل شود، قدرت و اختیار بیشتري به زیر دستان تفویض گردد و ساختار سازمانی شبکه اي، 

تحت چنین شرایطی سازمان ها باید زنده تر، پویاتر و انعطاف پذیرتر . ددجانشین ساختار سلسله مراتبی گر
.باشند و مدیران به عالیق و آراء کارکنان توجه بیشتر داشته باشند

دراکر با مقایسه کارکنان در دو قرن اخیر معتقد است، قرن بیستم عصر بهره وري نیروي انسانی کاربر بود 
به طوري که در قرن گذشته با ارزش ترین دارایی یک سازمان، . راستولی این قرن، عصر کارهاي دانش ب

بنابراین این سازمان ها به . هستند) دانشگران(ابزار تولید بود ولی اکنون سرمایه اصلی سازمان، کارکنان 
دنبال تغییرات سریع، ناگریز به بازاندیشی روش ها، الگوها و افکار خود در مورد نیروي انسانی شاغل خود 

.هستند

با در نظر گرفتن تعامل بین ویژگی هاي کارکنان و ضرورت هاي محیطی، سازمان ها مجبورند که از 
.وضعیت فعلی کامالً دور شوند و به وضعیت جدید روي آورند

درتفاوت بین سازمان سنتی و جدید بایستی اذعان نمود که سازمان سنتی، فقط به افرادي نیاز داردکه کار 
کاري می کنم که وظیفه من "معموالً کارکنان این طرز فکر را دارند که . هند و سئوال نکنندمعینی انجام د

؛ اما محیط هاي جدید کاري، به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حل هاي تازه براي "است
را مالک سازمان بدانند و این مسائل ارائه دهند، خالقیت داشته باشند، در قبال نتایج کار مسوول باشند، خود 

."کار من خود من است"طرز تلقی را داشته باشند که 

فرهنگ توانمندسازي



یکی از اشتباهات رایج مدیران این است که تصور می کنند با اجراي فرایند توانمندسازي، کارکنان می 
.توانند بدون قید و شرط هر کاري را انجام دهند و نیازي به نظارت ندارند

مدیرانی که از ارتباط میان توانمندسازي با فرهنگ سازمانی آگاهی دارند قادرند کارکنان خود را تشویق به 
فرهنگ توانمندسازي از کارکنان رده پایین و عملیاتی سازمان آغاز و به صورت گام به .توانمندسازي کنند

.گام تا مدیریت عالی سازمان ختم می شود

گاه مترادف با ناتوانی مدیریت نبوده، بلکه کارکنان توانمند قادرند از دو عامل زمان و توانمندي کارکنان هیچ
در سازمانی مانند مزدا با به کارگیري این فرایند ضمن افزایش شوق و . انرژي به نحو موثر استفاده کنند

.انگیزش، کارکنان می توانند از مهارتشان براي رسیدن به اهداف استفاده کنند

توانمند سازي کارکناناهداف
به عبارت . هدف از تواناسازي، ارائه بهترین منابع فکري مربوط، به هر زمینه از عملکرد سازمان است

. ترین شیوه ها اعمال کنندمناسبدررابیشترین نفوذ،دیگر هدف این است که ذي صالح ترین کارکنان
:می باشدمفهوم صالحیت و نفوذ در برگیرنده سه عنصر گروهی

متعهد بودن-1
الیق بودن-2

بند بودن به اصول اخالقییپا-3

افزایش بهره وري و قدرت رقابت حال هدف عمده ي جابجایی قدرت در فرایند توانمند سازي کارکنان،
در مسیر توانمند سازي کارکنان، در نظر است هر گامی که برداشته . هاي با بازده پایین می باشددر سازمان

.شود تکامل و قدرت کارکنانی که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ یا اندك بوده است، افزایش یابدمی 

:دسازي کارکنان را می توان در موارد ذیل ذکر کربه طور خالصه اهداف توانمند

آشنا نمودن کارکنان جدید با اهداف سازمان. 1
ارتقاي کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی . 2



استقرار عدالت در سازمان .3
ایجاد کارکنان متعهد و مشتاق در کارکنان .4
استفاده از ظرفیت هاي بالقوه کارکنان .5
. اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژي سازمان به موفقیت می رسند.6
.در جهانهماهنگی با تغییرات و پیشرفت هاي علمی و تکنولوژي .7

.هماهنگی با تحوالت سیاسی و اقتصادي جامعه.8
.هماهنگی با نیازهاي جدید جامعه و ارباب رجوع.9

.کسب مهارت هاي ادارکی ، فنی و روابط انسانی.10

.کسب نگرش درست و آمادگی براي ایجاد تغییر در سازمان.11

.تامین نیروي انسانی جدید به منظور جایگزینی.12

.ردن زمینه هاي ترفیعاتفراهم آو.13

.رشد کمی و کیفی تولید.14

.اثر بخشی و کارآیی نیروي انسانی.15
).بهره گیري از امکانات و نیروها(پرهیز از ضایعات .16

انواع توانمندسازي

توانمندسازي فردي مخصوص کارکنان و . دو نوع توانمند سازي فردي و عالی مطرح است
.استانتوانمندسازي عالی ویژه مدیر

ها قادرند بدون نیاز به حضور مستقیم مهارتدریافت، کارکنان با حالتدر این : توانمندسازي فردي.1
شخص قادر است در شرایط جدید رفتارش را تنظیم کرده، به طوري که . سرپرست، فعالیت کنند

.هایش مسئول و پاسخگو باشددر مقابل عملکرد و تصمیم

هاي کلی شوند برنامهاین سطح ویژه مدیران است، آنان قادر می: )سازمانی(عالیتوانمندسازي .2
تصمیم می گیرند چه کارهایی توسط چه کسانی و چطور انجام گیرد؟ در . سازمان را تدوین کنند



هاي رهبري را می توان به کارکنانی که توانمندسازي مرحله فردي را با موفقیت این مرحله، مهارت
.گذرانده اند، آموزش داد

دالیل توانمندسازي کارکنان

:در اینجا دو نوع دالیل درون سازمانی و برون سازمانی معرفی شده است

از جمله نیاز .عواملی که باعث افزایش انگیزه و بهبود بهره وري کارکنان می گردد:دالیل درون سازمانی
.اعد بازيکارکنان به برخورد صادقانه، کار با معنی، صراحت بیشتر و آگاهی از قو

.را فراهم می سازدو مراجعانعواملی که موجبات بهبود کیفیت خدمات به مشتریان:دالیل برون سازمانی
مواردي چون ضرورت انعطاف پذیري سازمان، رقابت شدید، تغییرات سریع و باورنکردنی، پیشرفت 

یی سریع و انتظارات مشتریان فناوري، تقاضا براي کیفیت و خدمات باالتر، محدودیت منابع و لزوم پاسخگو
.و مراجعان را شامل می گردد

روش ها و برنامه هاي توانمند سازي کارکنان

:توانمند سازي کارکنان، به روش هاي مختلف قابل انجام است از جمله

مشارکت فعاالنه کارکنان و . تفویض می گردددر این روش، تصمیم گیري به کارکنان:مشارکت-1
ها و به عنوان یکی از مکانیزم،درگیر کردن آنان در تصمیم گیري ها و پروژه هاي سازمان

و نهایتاً ، منجر به انگیزش و رضایت شغلیاست که می تواندهاي مؤثر توانمندسازيوشر
.توانمندتر شدن آنها گردد

.و پیشنهادات توسط کارکنان را شامل می شودارایه تجربیات، ایده ها :درگیر ساختن افراد-2



ایجاد تعهد بیشتر در کارکنان نسبت به اهداف سازمان، و بهبود رضایت شغلی را در بر :ایجاد تعهد-3
.دارد

در این روش، عرضی کردن ساختار و کاهش تعداد الیه ها و سطوح :مسطح سازي ساختاري-4
.انجام می شودمدیریت در ساختار سازمانی

بی شک آموزش موثر و نافذ یکی از ابزارهاي مهم در توانمندسازي کارکنان براي رسیدن :آموزش-5
برنامه هاي آموزشی در صورتی مفید خواهند بود که با مشارکت کارکنان . به اهداف سازمانی است

هدف واقعی برنامه هاي آموزشی ارتباط بین . و با اتکا به روش هاي علمی اجرا و حمایت شوند
ارکنان و مدیریت و همچنین مشارکت در برنامه هاي سازمانی براي باال بردن انگیزه هاي کاري ک

.است

. از طریق گردهمایی هاي دوره اي، کارگاه هاي آموزشی و سخنرانی هاي مدیر، قابل دستیابی است
گري، چرخش شغلی ومدیریت عملکرد، مربیعالوه بر آموزش و یادگیري، مکانیزم هایی چون

.سازي کارکنان ایفا کنندنقش نظام آموزش را در توانمندجانشین پروري می تواند

:برخی برنامه هاي توانمند سازي کارکنان عبارتند از

مدیریت مشارکتی -1

غنی سازي شغلی -2

نظام پیشنهادها-3

تیم سازي -4

مشارکت در هدف گذاري -5

عدم تمرکز  در قدرت -6

پاداش مبتنی بر عملکرد -7



:اد توانمند سازي کارکنانابع

:فرایند توانمند سازي کارکنان ابعاد مختلف را شامل می شود از جمله

.فرد باید دانش کار را داشته باشد:توانمندي در تخصص-1

.مد نظر می باشداستفاده از آموخته ها در بهبود عمل:توانمندي در جسارت و عمل-2

.را شامل می شودکسب تجارب از دیگران و درك تجارب خود:توانمندي در تجربه آموزي-3

از در بیان اهمیت مهارت هاي ارتباطی می توان عنوان نمود که: هاي ارتباطیتوانمندي در مهارت-4
درصد مربوط به سواد است5/12درصد مربوط به ارتباطات خوب و 5/87درصد در آمد 100

.استبین پدیده هاهنر درك روابط منظور : توانمندي در تفکر-5

توانمندي در وجدان کاري-6

رویکردهاي توانمندسازي

:صاحب نظران علوم انسانی از سه رویکرد زیر به بحث پیرامون توانمند سازي پرداخته اند

ساختاري-رویکرد ارتباطی)  الف

از این دیدگاه توانمند سازي فرایندي است که از طریق آن رهبر یا مدیر، قدرت خود را بین زیر دستان 
تفویض اختیار و انتقال قدرت به زیر ،فرایند تقسیم قدرت مدیرتقسیم می نماید پس این رویکرد 

ق است و را شامل می شود و این همراه با مرزها و محدودیت هاي روشن و پاسخگویی دقیمجموعه
به اشکال زیر اعمال می نقش مافوق در این رویکرد مهم است که .کنترل مدیریتی را افزایش می دهد

:گردد

ایجاد هدف مشترك بین خود و کارکنان)1



هاي خودتقویت احساس کارکنان در مورد توانمندي)2

.یت می کنداستقالل را در کارکنان تقووتمرکز بر استراتژي هایی که خودگردانی )3

رویکرد انگیزشی) ب 

هر استراتژي که منجر به حق تعیین فعالیت هاي کاري . این رویکرد ریشه در تعامالت انگیزشی افراد دارد
.و کفایت نفس کارکنان گردد، توانمندي آنها را بدنبال خواهد داشت و بر عکس) خود تصمیم گیري(

وظایفشان از یجاد شرایط الزم براي ارتقاي انگیزش افراد در انجامتوانمندسازي در این رویکرد، به معناي ا
است و معتقد رویکرد انگیزشی مبتنی بر نیازهاي انساناین . طریق کاهش ناتوانی و درماندگی در آنها است

.منجر به توانمندي کارکنان شوداست که تفویض اختیار یا تقسیم قدرت نمی تواند به صورت خودکار 

) فوق انگیزشی(انشناختی رویکرد رو

شود و شامل موارد توانمندسازي ایجاد میدر این رویکرد، توانمندسازي فرایندي است که با توسعه فرهنگ 
:زیر است

)چشم انداز مشترك(گذاري مشارکت در هدف)1

توسعه شایستگی از طریق آموختن و تجربه کردن)2

حمایت و تشویق ریسک پذیري کارکنان در هنگام کار)3

در مجموع این رویکرد، چهار متغیر شناختی رامعرفی می کند که تعیین کننده توانمند سازي است و این 
متغیرها انگیزش درونی کارکنان را تعیین می کنند و عبارتند از احساس شایستگی، احساس معنی داري و 

به طوري که داراي دیدگاهی از پایین به باالست و کنترل را کاهش می . گرددداشتن حق انتخاب متجلی می
بنابراین توانمندسازي چیزي نیست که مدیران براي کارکنان انجام دهند بلکه طرز فکر کارکنان در .دهد

آن ها باید خودشان احساس کنند که داراي آزادي عمل و قدرت . مورد نقش آن ها در سازمان می باشد
یم گیري هستند، آن ها باید شخصاً احساس تعلق به سازمان کرده، احساس شایستگی و تبحر در مورد تصم

.توانایی هاي خود کنند و شایسته تأثیرگذاري بر سیستمی باشند که در آن کار می کنند



سازي کارکنانویژگی هاي توانمند

در تجزیه و تحلیل یک . قدمه خواستن استخواستن مقدمه توانستن، و برخورداري از اشتیاق و انگیزه، م
گروه پیشنهاد می 4سازمان و طبقه بندي کارکنان آن با توجه به موضوع مطرح شده، تقسیم بندي زیر در 

:شود

این گروه می . افرادي که دانش و توانایی انجام کارها را دارند ولی اشتیاق و انگیزه به کار ندارند.1
. هندتوانند ولی به دالیلی نمی خوا

این گروه نمی . افرادي که دانش و توانایی انجام کارها را ندارند ولی اشتیاق و انگیزه به کار دارند.2
.توانند ولی می خواهند

این گروه نه می . افرادي که نه دانش و توانایی انجام کارها را دارند و نه اشتیاق و انگیزه به کار.3
.توانند نه می خواهند

این گروه هم می . توانایی انجام کارها را دارند و هم اشتیاق و انگیزه به کارافرادي که هم دانش و .4
.توانند و هم می خواهند

شواهد حاکی از آن است که کارکنان توانا، از بهره وري باالتري برخوردارند، رضایت شغلی بیشتري دارند، 
می دهند، ابتکارات بیشتري به با احساس مسئولیت کار می کنند، منافع سازمان را بر منافع خود ترجیح

.خرج می دهند، کنترل بیشتري بر کار دارند، نهایتاً تولیدات و خدمات کیفی تري ارائه می دهند

:به عبارتی این افراد

.قادرند از تمام مهارت ها و توانمندي هاي خود استفاده کنند-
.پذیرش رهبري دارند-
.خطرپذیر بوده، به استقبال خطر می روند-



.می کنند تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایندسعی -
.اعتقاد دارند کار نشدنی و غیر ممکن وجود ندارد-
.در برابر تغییرات محیطی، انعطاف پذیرند-
.همیشه در حال یادگیري و کسب اطالعات جدید هستند-
.نوآور، خالق و مبتکر هستند-
.احساس می کنند می توانند تنوع ایجاد کنند-
.کار، احساس پیشرفت دارنددر قبال نتایج -
.خود کنترل هستند-
.خود را فردي از تیم می دانند-
.نسبت به سازمان و اهداف آن وفا دارند-

محیط کار توانمند، محیطی است که در آن گروه هایی با هم کار می کنند و در انجام کارها با یکدیگر 
ارمند در انجام دادن کارها با دیگران رقابت این با روش سازمان هاي رقابتی که در آن هر ک. مشارکت دارند

در یک سازمان توانمند به جاي اینکه افراد خود رأساً به کار بپردازند، می . می کند کامالً متفاوت است
توانند به یکدیگر متکی باشند، کارکنان همواره در حال یادگیري هستند، توانایی خود را در تصمیم گیري، 

... اسی، رقابت، مسوولیت پذیري، خالقیت، رعایت عدل و انصاف، سازگاري و برقراري ارتباط، فرد شن
افزایش می دهند، تصمیمات و اختیارات بیشتري را به کارکنان خود تفویض می کنند، به عنوان مربی عمل 
نموده و کارکنان را در حل مشکالتشان یاري می دهند، فرهنگ مشارکت را ترویج داده، درگیري مستمر و 

.رکت کارکنان را تشویق نموده و پاداش می دهندمشا

:پس سازمان توانمند

.بر محتواي شغل می افزاید-
.مهارت ها و وظایف تشکیل دهنده شغل را توسعه می بخشد-
.براي ابداع و نوآوري و خالقیت، زمینه اي مساعد فراهم می نماید-
.بر تصمیمات مربوط به کار، کنترل بیشتري اعمال می کند-
.ند به جاي یک قسمت از کار، یک کار کامل انجام می دهدکارم-



.رضایت مشتري را تأمین می کند-
.زمینه ي جهت یابی بازار را فراهم می آورد-
.نظام پاداش اقتضایی و استراتژي هاي برد برد را مبنا قرار می دهد-
.ساختار سازمانی غیر متمرکز، با نظام کنترل انعطاف پذیر دارد-

این . نمند از روابط جدید بین کارکنان و روابط جدید بین انسان ها و سازمان ریشه می گیردمحیط کار توا
در چنین محیط کاري، هر فرد نه تنها در قبال کار و وظیفه مسوول است؛ بلکه . ها شریک یکدیگر هستند

که مبتکر عملیات گروه کار، صرفاً به تقاضاها پاسخ نمی دهد؛ بل. نسبت به کل سازمان احساس مالکیت دارد
هر فرد در این سازمان احساس می کند که به طور مستعد، . کارمند تابع نیست، تصمیم گیرنده است. است

.یاد می گیرد و مهارت هاي خود را براي پاسخگویی به تقاضاهاي جدید افزایش می دهد

یعنی در . د را بدست آوردچنین سازمانی می تواند افراد خود را راضی نموده، در عین حال آنچه نیاز دار
.واقع، از طریق توانمند سازي، نفع سازمان و افراد توأم با هم تأمین می شود

حال به منظور ایجاد محیط کار توانمند، نقش مدیر در سازمان، بایستی از چارچوب ذهنی فرماندهی و 
رکنان فرصت داشته باشند کنترل، به محیط حمایتی و مبتنی بر حس مسوولیت تبدیل شود که در آن کلیه کا

.بهترین همکاري ها را بنمایند

، مدیران تواناساز از طریق توانمند سازي کارکنان، اثر بخشی خود را )1998(طبق اظهارات وتن و کمرون 
این مدیران به جاي هدایت، کنترل و نظارت افراد، به عنوان . چند برابر و سازمان ها را کارآمدتر می کنند

پس مدیرانی که می خواهند کارکنان را . اتصال بین افراد و بقیه تشکیالت سازمان عمل می کنندیک حلقه 
توانمند سازند باید کنترل ها، محدودیت ها و موانع را کنار بگذارند و در مقابل انگیزه بدهند، هدایت نمایند 

.و رفتارهاي آنان را تشویق کنند

از تواناسازي کارکنان الزم است اقداماتی از جمله عدم چنین مدیري در اشاعه نحوه تفکر و حمایت
پذیرش سازمان سنتی، بررسی وضعیت موجود، شرکت در جلسات و حمایت مثبت از تواناسازي را در 

گروه را تقویت نموده، تغییرات مورد نیاز در گروه را با آنها در میان بگذارد و . ابتداي امور در نظر بگیرد
مایت از بهبود روابط و افزایش نتایج با انجام کار گروهی، اندازه گیري نتایج و اینکه اعمال کند، همچنین ح

مدیر بایستی به طور مناسب اهل . به دیگران اعالم کند گروه چه دستاوردها و توانایی هایی داشته است



ز وي پیشرفت ریسک باشد، اهل تجربه و بهبود در همه زمینه ها باشد، از دانش و تجربه افرادي که قبل ا
.کردند استفاده نماید

بر این اساس نقش جدید مدیر توانا ساز عبارت است از هماهنگ نمودن تالش ها، به دست آوردن منابع 
چنین مدیري هر کاري انجام . برنامه ریزي استراتژیک، کار کردن با مشتریان، آموزش کارکنان و نظایر آن

در نتیجه توانا سازي به نتیجه نمی رسد مگر اینکه از باالترین .می دهد تا براي کارکنان موثر واقع شوند
.سطح سازمانی آغاز گردد

:برخی ویژگی هاي کارکنان توانمند

خود کارآمدي و شایستگی شخصی-1

،وقتی افراد توانمند می شوند از احساس خود اثر بخشی برخوردار می گردند نه تنها احساس شایستگی
معتقدند که می توانند راهی وبلکه احساس اطمینان دارند که قادرند کارها را با کفایت الزم انجام دهند

هاي جدید بیاموزند و رشد کنند خود اثر بخشی مهمترین عنصر توانمندي براي رویارویی با چالش
ار خواهند کوشید است زیرا احساس خود اثر بخشی است که نشان می دهد افراد براي انجام کاري دشو

.رو پشتکار خواهند داشت یا خی
:دسه شرط زیر را براي احساس خود اثر بخشی افراد پیشنهاد می کن) 1977(باندورا 

.باور به اینکه توانایی انجام کار را دارند. 1
.باور به اینکه ظرفیت به کار بستن تالش الزم را دارند. 2

از انجام کار مورد نظر باز نخواهد داشتباور به اینکه مانعی خارجی آنها را .1

)خود اختیاري(خود سامانی-2

هنگامی که افراد به جاي اینکه . خوداختیاري به احساس قابلیت برخورداري از حق انتخاب اشاره دارد
داوطلبانه کنترل اقداماتی را آغاز می کنند، احساس ،با اجبار در کاري درگیر شوند یا دست از آن بکشند

این . ن استشاهاي افراد نتیجه آزادي و اقتدار شخصی در این وضعیت فعالیت. یاري می کنندخود اخت
قادرند به میل خود اقدامات ابتکاري انجام دهند؛ تصمیم هاي مستقل اتخاذ نمایند و افکار جدید افراد



رل دیگران یا به جاي اینکه احساس کنند فعالیت هایشان از پیش تعیین شده و تحت کنتورا بیازمایند 
.داجتناب ناپذیر و همیشگی است، اختیار و اراده فردي خویش را حاکم می دانن

سرعت ،هاي تالش و انجام وظیفهخود اختیاري همچنین به برخورداري از حق انتخاب درباره روش
مند همچنین افرادي که با احساس معنی دار بودن شغل، توان.کار و چهار چوب زمانی کار تاکید دارد

.شده اند نو آورتر، تاثیرگذارتر و شخصاً کارا تر از دیگران ظاهر می شوند

پذیرش شخصی نتایج-3

آنان بر این باورند که می توانند با . افراد توانمند از احساس کنترل شخصی بر نتایج کار برخوردارند
عبارت ،خصی نتیجهپذیرفتن ش. تحت تاثیر قرار دادن محیط یا نتایج کار، موجب ایجاد تغییر شوند

افراد .درباره توانایی وي براي ایجاد تغییر در جهت مطلوب،است از باورهاي فرد در مقطعی از زمان
بلکه بر این باورند که . توانمند اعتقاد ندارند که موانع محیط بیرونی فعالیتهاي آنان را کنترل می کنند

حتی توانمندترین افراد قادر نخواهد بود ر نظر داشت البته باید د. خود قادرند این موانع را کنترل کنند
.و چنین هم مد نظر نیستهمه آنچه را روي می دهد کنترل کند

است حائز هاي جسمی و عاطفی همراه زیانعدم احساس کنترل از آن رو که با پیامد هاي منفی و
روحیه ،نگرانی،فشار روانی،براي مثال معلوم شده است که فقدان کنترل به افسردگی.اهمیت می باشد

در مجموع کنترل . رخوت و ناتوانی و حتی افزایش احتمال مرگ منتهی شود،فقدان بهره وري،پایین
و از سوي دیگر به اراده ونیز افراداز یک سو به توانایی تشخیص حوزه هاي تحت تاثیر و نفوذ پذیري

.تغییر محیط خارجی به منظور افزایش تسلط برآن وابسته است

:احساس ارزشمندي-4

براي اهداف و فعالیتی که به آن اشتغال دارند ارزش . فراد توانمند احساس معنی دار بودن می کنندا
معنی دار ،بنابراین. شونداز نوعی احساس اهمیت شخصی برخوردار میدر کارقائلند و اقدامات و 

هیجان یا ،نوعی احساس هدفمنديهاي معنی دارفعالیت. بودن به نگرش ارزشی معطوف است
آنهابراي ،کسب درآمد یا تنها انجام دقیق یک شغلبه طوري که.ماموریت براي افراد ایجاد می کنند
.در این زمینه اهمیت می یابندندتر بنیادي تر و ارزشمبلکه موارد. احساس معنی داري ایجاد نمی کند

اعتماد-5



. مطمئن اند که با آنان منصفانه و یکسان رفتار خواهد شد. افراد توانمند داراي حس اعتماد هستند
نه آسیب و زیان که عدالت و ،اطمینان دارند که حتی در مقام زیر دست نیز نتیجه نهایی کارهاي آنها

این احساس آن است که اطمینان دارند صاحبان قدرت به آنها معموالً معنی.صمیمیت خواهد بود
حتی در ، با وجود این. و یا این که با آنان بی طرفانه رفتار خواهد شد،آسیب یا زیان نخواهند رساند

شرایطی که افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمی دهند افراد توانمند باز هم گونه اي احساس 
تالش می کنند با ،ضمن ابراز عالقه به دیگران،افراد داراي اعتماد. می کننداعتماد شخصی را حفظ 

همچنین خود مشتاق به یادگیري، پژوهش گرا، خودسامان ودیگران و بخش موثري از گروه باشند
.تواناترند، در ارتباطات مربوط به خود، صادق تر و براي گوش دادن دقیق به دیگران،افشاگرتر

توانمند سازيپیامدهاي مثبتبرخی 

توانمند سازي نیروي انسانی و بدنبال آن توانمند سازي سازمان، موجب می شود سازمان در برابر شرایط 
با وجود چنین فرهنگی، هر فرد در هر جایگاه و رده سازمانی، قابلیت . تحول دائم و جدید آماده شودم

یکی فکر کند ویکی کار "رادایم تیلوریسم که می گفت تصمیم گیري و مدیریت متکی به خود را دارد و پا
. ، تغییر خواهد نمود"افرادي که کار می کنند نباید فکر کنند"، یا "کند

برنامه هاي توانمند سازي می تواند، باعث افزایش ظرفیت هاي کاري با تفویض اختیار، افزایش مسوولیت، 
د؛ در نتیجه بهره وري و اثر بخشی سازمان خود مختاري در تصمیم گیري و احساس خودکارآمدي شو

. افزایش یابد

توانمند سازي مزایاي زیاد دیگري نیز دارد از جمله تمرکز بر مشتري به عنوان محور اصلی تصمیمات، 
اتحاد در تصمیمات مشارکتی، مشارکت کارکنان در مسوولیت ها، افزایش مهارت، چابکی در سازمان و 

کاهش هزینه ها و افزایش سودآوري، کاهش نظارت مستقیم برعملکرد کارکنان، انطباق سریع با تغییرات، 
کاهش استرس و سوانح در محیط کار، بهبود شرایط، تغییر نگرش کارکنان از داشتن به خواستن و موارد 

از طریق . به طوري که کارکنان ضمن کنترل خود، آمادگی پذیرش مسوولیت هاي بیشتر را می یابند. دیگر
د دخالت و واگذاري مسوولیت، روحیه مشارکت در کارکنان افزایش می یابد، کارکنان تشویق می فراین

شوند در مورد کارهاي خویش، خودشان تصمیم بگیرند و کنترل بیشتري بر کار داشته باشند، در کارکنان 



شتري براي حس اعتماد، انرژي، تعهد، مسوولیت و غرور به کارشان ایجاد می شود، نیروي کار فرصت بی
آزادي، بهبود، و بکارگیري مهارت ها، دانش و پتانسیل براي خود و سازمانشان می یابد، همچنین زمینه 
مشارکت جویی و یادگیري مستمر براي کارکنان و مدیران فراهم می گردد، و راه جدید اداره سازمان هاي 

.مستعد، با آینده پیچیده تر و رقابتی تر را بدست می دهد

ع توانمند سازي محیطی را به وجود می آورد تا کارکنان بتوانند با اختیارات بیشتر کارکرده و در در واق
فرایند تغییر و بهبود تولید نقش داشته باشند، نیازشان به سرپرست مستقیم کاهش یافته و در تحقق اهداف 

.به نیروي فکري استدر مجموع توانمند سازي تبدیل نیروي کار جسمی،. سازمان مشارکت داشته باشند

برخی پیامدهاي منفی توانمند سازي

یکی از پیامدهاي آن این است که حوزه شغل هاي کارمندان را افزایش می . توانمندسازي بدون هزینه نیست
ن است که کارمندان به صورت شایسته آموزش ببینند تا بتوانند از عهده دامنه وسیع آاین امر مستلزم . دهد

عنوان ابزاري براي اطمینان از اینکه کارکنان ه ب،همچنین بر روي کارمندیابی. خود برآیندتري از وظایف
.استخدام شده ویژگی ها و مهارت هاي مورد نیاز را داشته باشند، تأثیرگذار است

اگر چه افراد توانمند در توانایی هاي خود اعتماد به نفس کسب معتقدند)1996(داین و فرلدر این راستا
دلیل آن این است که . دچار تعارض در نقش می شوندنمودهتجربه هم را هاییمی کنند اما ناکامی

ضمن اینکه اگر با دید سازمانی . توانمندي باعث می شود تا کارکنان مسئولیت هاي اضافی را بدست آورند
کارکنانی که توانمندتر شده اند و مسئولیت ها و مهارت هاي آنان افزایش یافته انتظار نیم،به موضوع نگاه ک

.جبران خدمات بیشتري از سازمان دارند که این خود هزینه هاي سازمان را افزایش خواهد داد

برخی ویژگی هاي کارکنان غیر توانمند

.نسبت به کار خود زیاد شور و شوق ندارد-1

.فکر می کندهمواره منفی -2



.تنها به آنچه که از او خواسته می شود اکتفا می کند-3

.گاه در مورد افکار خود با دیگران سخن نمی گویدهیچ-4

.همواره نسبت به دیگران و محیط بدگمان است-5

.کمک به دیگران تمایلی نشان نمی دهدبراي-6

.نوآوري و خالقیت نشان نمی دهد-7

.کارآفرین نیست-8

و افراد را جذب نمی کندی شودمرتبط نمبا دیگران 

عوامل مؤثر بر توانمند سازي

توانمند سازي، تکنولوژي مؤثر و پیشگامی است که هم براي سازمان ها، مزیت راهبردي ایجاد می کند و 
ابزاري شناخته شده که در دو دهه اخیر به عنوان شیوه نوین ایجاد . هم براي کارکنان فرصت می آفریند

.نیروي انسانی ارائه شده و می تواند موفقیت سازمان ها را تضمین کندانگیزش در 

1مطالعه اي، دیدگاه نظریه پردازان. در این بین بررسی عوامل موثر برتوانمند سازي اهمیت ویژه اي می یابد

عوامل گزارش . مختلف در مورد عوامل موثر در توانمند سازي را، مورد تحقیق و بررسی قرار داده است
ده در این رابطه عبارتند از سبک رهبري، هدایت گري مدیر، روشن بودن چشم انداز و ماموریت، ش

دسترسی به منابع، تعلق سازمانی، غنی سازي شغل، اطالعات، مسوولیت، اختیار، مشارکت، کار تیمی، عدم 
.تمرکز، تشویق، کسب تجربه، اعتماد به نفس، و آموزش

یکی از دیدگاه هاي . نان، از دیدگاه هاي متفاوتی دسته بندي شده اندعوامل موثر بر توانا سازي کارک
:معروف، عوامل اصلی موثر بر توانا سازي را، در سه گروه طبقه بندي نموده است

ندروا، کانتر، بالنچارد، اسکاف، تی جیف، راندولف، ادوارد، آرتروز، کارلوس، کبریج، ایت آل، هیوژنسکی، باوس انان، رو، بیایزر، لیوسی، ویکهیو،   با. ١
.یسنر، کنگر، کانونگو، کورکوندا، توماس، ولتهوس، و راپیلیهاکمن، اولدهام، فیشر، تابز، موس، ویلیام، و



را ... تحصیالت، سابقه کار، جنسیت، نژاد، کانون کنترل، عزت نفس و :عوامل فردي و شخصیتی)1
.در بر می گیرد

اثر بخشی گروه، اهمیت گروه، اعتماد درون گروهی، و ادراك افراد گروه نسبت به :عوامل گروهی)2
.تأثیرشان بر مدیر را شامل می شود

مواردي از جمله ابهام در نقش، دسترسی به منابع، حیطه کنترل، دسترسی به :عوامل سازمانی)3
جو مشارکتی واحد اطالعات، حمایت اجتماعی سیاسی، جایگاه فرد در سلسله مراتب سازمانی، و

.کار را در بر می گیرد

بر این باور است که به وجود آوردن حس کنترل بر انجام کارها ، Robbins(2002(رابینزدر این خصوص 
، ، مسئولیت و پاسخگویی در کارها، آگاهی از بافت و ساختارهایی که در آن کار انجام می شودو فعالیت

ها بر اساس فعالیت هاي سازمانی و انصاف و عدالت در دادن پاداشسهیم بودن در مسئولیت براي اجراي
.وري کارکنان می شوندمنجر به بهبود توانمندسازي و بهره،عملکرد فردي و گروهی

رابینز و همکاران، چارچوبی منسجم و یکپارچه براي روشن کردن نقش متغیرهاي موضوعی، از طرفی
در این فرایند، روابط بین بافت سازمانی و ارائه کردند،د توانمندسازي محیطی، شناختی و رفتاري در فراین

. مؤثر است) ، منابع انسانی، اعمال مدیریتساختار(عناصر محیط کاري 



ادراك کارکنان، فرصت براي نفوذ بر نتایج کاري و ماهیت حمایتی ، متغیرهایی چون)2شکل (در این مدل 
مهمترین گام در فرایند توانمندسازي . ت سازمانی و محیط کاري تاثیرگذارند؛ اعتماد و تعهد، بر بافسازمانی

قدرت و ،کارکنان، فراهم سازي محیطی است که فرصتی را براي ممارست افراد با میزانی از اختیارات
، نشان می دهند که بسیاري از مطالعات در مورد توانمندسازي. انگیزش درونی در کارکنان به وجود آورد

ها و محیطهاي توانمند، فرصت، محیطاین رواز. آوردهایی را براي کارکنان فراهم مییط، فرصتمح
این به میزان نفوذي که جهت . آورندهایی را براي کارکنان به همراه میهاي غیرتوانمند، محدودیت

باشند ولی هنوز آن نفوذ اگر کارکنان توانمند . پیامدهاي کاري اعمال می شود، بستگی دارداثرگذاري بر
به عبارت دیگر، این حس را باید . الزم را نداشته باشند، فاقد اثر احتمالی فرصت یا حمایت محیطی هستند

هایی را براي اي اثربخش، فرصتدر کارکنان به وجود آورد که آنها حمایت می شوند تا بتوانند به گونه
.نفوذ فراهم آورند

استقالل عامل مهمی در اعتمادسازي است و اعتماد . سازي ارتباط معنی داري داردتعهد سازمانی با توانمند
تغییرات سازمانی مثبت ناشی از وجود اعتماد بین بیشترباعث تمایل به ریسک پذیري باال می شود و 

مل ، حس خودهدایتی را در افراد به وجود آورده و موجب ابتکار عتفویض اختیار. مدیران و کارکنان هستند
.در رفتارها و فرایندهاي کاري آنان می شود

سهم اطالعات و دانش را براي توانمندسازي کارکنان در راستاي عملکرد سازمانی ،سازيفرایند توانمند
هاي تغییر در کارکنان باید اطالعات الزم را براي اتخاذ تصمیم به دست آورند و برنامه. داندضروري می

بازخورد عملکرد، مبنایی براي . هاي ارتباطی مؤثر را ایجاد کنندکانال،مدیریتصورتی موفقیت آمیزند که
ارزیابی و ارائه بازخورد بخش ارزشمندي در سازمان و عامل . تقویت حس صالحیت و شایستگی است

تواند براي ایجاد مهارت، توانایی وحمایت از بازخورد و ارزیابی می. مهمی در فرایند توانمندسازي است
.تغییر محیط مؤثر باشد

توانند هاي شخصیتی میگذارند، پس بسیاري از ویژگیهاي فردي بر توانمندسازي کارکنان اثر میتفاوت
عبارت است از باور فرد نسبت به اینکه رفتار ) مکان کنترل(کانون کنترل . بر فرایند توانمندسازي مؤثر باشند

توانند آنچه این رو، افرادي که فکر می کنند میاز. اي همان رفتار دارداو تا چه اندازه تاثیر مستقیم بر پیامده
داراي منبع ) باور دارند که اعمالشان پیامدهایی را به دنبال دارد(را که در اطرافشان می گذرد کنترل کنند، 

متعادل هایی براي این افراد بیشتر به درك عوامل محیطی و مفهومی به عنوان فرصت.کنترل درونی هستند



عملی است که در کانون کنترل، قدرت و ) عزت نفس (احترام به خود . سازي نفوذ و اختیار، تمایل دارند
.اختیار را متعادل ساخته، فرصتی را در این زمینه فراهم می آورد

:به طور کلی در یک تقسیم بندي ده گانه عوامل موثر بر توانمندي به این صورت معرفی می گردد

ها و شرح کارکنان باید از مسئولیت:ها و اختیارات در سازمانبودن اهداف، مسئولیتمشخص -1
.وظایف خود، هدف و ماموریت سازمان و مراحل و فرایندهاي کاري آن آگاهی داشته باشند

سازمان باید به منظور به روز شدن اطالعات فنی و :فنی سازي مشاغل و ارتقاي شغلی کارکنان-2
ورده کردن اصل جانشین آهمچنین به منظور بر.ن و افزایش محتوي شغل آنها اقدام کندتخصصی کارکنا

.دنمایده اباید از فنون چرخش کاري استف،پروري در سازمان
شتهترام گذاحکارکنان در سازمان اهورده کردن این عامل باید بآبه منظور بر:روحیات و تعلق سازمانی-3

،براي ابداع، نوآوري و خالقیت در کارکنان. مورد حمایت قرار گیرندو در جهت رفع مشکالت شخصی 
که کارکنان تمایل به انجام اموري یابدباید زمینه هاي مناسب فراهم شود و مدیریت ارشد سازمان اطمینان 

.که به آنها واگذار شده است را دارند
دوستانه را بین کارکنان ایجاد کند سازمان باید فضاي مثبت و روابط کاري:اعتماد، صمیمیت، صداقت-4

.و اعتماد بین مدیران و کارکنان را افزایش دهد
با کاري که کارکنان انجام می ،حقوق و دستمزد و پاداش دریافتیبین تناسب :تشخیص و قدردانی-5

زمینه از عوامل مطرح شده در این ارتقاي شغلی کارکنان با شایستگی آنها می تواند بین و تناسب ،دهند
.باشد

بکارگیري نظرات و ایده هاي کارکنان در تصمیم گیري ها و همکاري آنها در :مشارکت و کارگروهی-6
امور سازمان، تفویض اختیار به کارکنان در سطوح مختلف، مشارکت دادن کارکنان در ارائه پیشبردو بهبود 

در این زمینهکنان توسط خودشان می تواند پیشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و کنترل امور انجام شده کار
.تأثیرگذار باشد

شفافیت و روشن بودن شامل برقراري ارتباط و دسترسی آسان کارکنان مدیران و سرپرستان،:ارتباطات-7
اطالع کارکنان از امور مالی سازمان در ارتباط با حوزه کاري ، ارتباطات کاري کارکنان با مدیران و سرپرستان

.است...وخود 



اهمیت به ایمنی و سالمت کارکنان در محیط کار، ایجاد موقعیت هاي مناسب، ارتقاي :محیط کاري-8
.کاهش فشار موجود در محیط کاري می تواند از جمله موارد مرتبط با محیط کار باشدوشغلی کارکنان،

اطالعات در سازمان، شفاف و مشخص بودن گردش کار و:هاي کاربهینه سازي فرایندها و روش-9
هاي کاري و ساده سازي امور از عوامل اصالح روش،بازنگري دوره اي،هاي کاريمستند سازي روش

.هاي کاري استمؤثر در برآورده شدن بهینه سازي فرایند ها و روش
هاي جهت تأمین این عامل وجود امکانات جهت توسعه مهارت:دانش و مهارت شغلیاطالعات،-10

داشتن اطالعات فنی و تخصصی در ارتباط با همچنین آموزش مؤثر و کارا در سازمان و برخواري ازشغلی
ارتقاي مهارت و دانش کارکنان، رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی آنها .پست ها می تواند مفید باشد

.دارد

ارتباط مستقیم و تاثیر تاکید شده کهچهار عاملبر ، )2004(طبق پژوهش انجام شده توسط یاهیا ملهم
ها در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص کرد تا سازمانوبسزایی بر توانمندسازي کارکنان دارند

و عالوه بر رضایت کارکنان، رضایت مشتریانوبتوانند پاسخگوي تغییرات سریع و با کیفیت باال باشند، 
:عوامل موثر بر توانمندسازي کارکنان عبارتنداز،الگوبراساس این. دنماینرا فراهم مراجعان

کارکنانفرایند توانمند سازي مراحل 

یک فرایند است و از طریق آن یک فرهنگ توانمند سازي توسعه ،توانمندسازي کارکنان1998از نظر فوکس
هاي آنان در کل سازمان تالشگیري و نتایج تأثیرات و ها، اهداف، مرزهاي تصمیمیابد که در آن آرمانمی



منابع و رقابت براي کسب منابع مورد نیاز جهت اثربخشی ،در چنین فرهنگی. شودبه اشتراك گذاشته می
بالنچارد فرایند توانمندسازي را در سه مرحله خالصه در این راستا، . شودها فراهم و حمایت میفعالیت

: کرده است

هاي سازمان اجازه می دهد موقعیتسهیم نمودن کارکنان در اطالعات سازمان، به آنها :تسهیم اطالعات) 1
با اعتمادسازي در سازمان، شکستن ،تسهیم اطالعات. خود را بشناسند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند

بهبود ، تعلق و تفکر سلسله مراتبی سنتی آغاز می شود و در نتیجه موجب افزایش احساس مسئولیت پذیري
.کارکنان می شودعملکرد

با تعیین حد و مرز، می توان :سازمانبا تعیین حد و مرزها درخود مختاري و استقالل کاري )2
. در مجراي مشخصی هدایت شده بیهوده تلف نشودخودمختاري ایجاد نمود این موجب می شود انرژي

چه (ها ، ارزش)چرا کار می کنید(مقصد : این عوامل مشخص می شوندحد و مرزهاي سازمان از طریق 
، چه وقت، کجا، چه چیز(، اهداف )ر شما از آینده چیستیتصو(، تصورات )چیز راهنماي عمل شماست

و سیستم و ساختار سازمانی ) چه کسی چه نقشی ایفا می کند(ها نقش،)دهیدچطور و چرا انجام می
.)قرار می گیردو پشتیبانی  دهید چطور مورد حمایت کاري که شما انجام می(

هرگاه گروهی از : هابه جاي سلسه مراتب،)کار تیمی(2ن تیم هاي خود گرداننمودجایگزین ) 3
شوند، از شروع تا پایان کار برنامه ریزي هاي ویژه براي فرایند کار و تولید انتخاب میکارکنان با مسئولیت

. کنند و مسئولیت را به صورت مساوي و عادالنه تقسیم می کنندو اجرا می کنند، همه چیز را مدیریت می
. در نتیجه تیم هاي توانمند بیشتر و بهتر از افراد توانمند کار انجام می دهند

، تغییر نگرش، تعهد کاري، برقراري ارتباط بهتر تیم هاي خودگردان در فراهم کردن رضایت شغلیمزیت 
ها ، کاهش هزینهگیري، بهبود و پیشرفت عملیات، اثربخشی بیشتر فرایندهاي تصمیممیان کارکنان و مدیران
. تعریف شده استو بهره وري سازمان 

ها از طریق گذراندن دوره هاي آموزشی قادرند مهارت هاي الزم را کسب، و درحین کار وابستگی کمتري به مدیران و سرپرستان این گروه. ١
مدیریت عالی سازمان بایستی . شدن باشدجهت توانمندهاي خودگردان در کار یکدیگر مداخله نمی کنند مگر آنکه گامی درگروه. احساس کنند

.نسبت به حمایت و پشتیبانی از گروههاي خودگردان اعتقاد قلبی داشته باشد



کارکنانفرایند توانمند سازي گام هاي 

که در درون را در سه فرایند معرفی نموده،توانمندسازي ، توانمندسازي منابع انسانیمدل جامع راهبردي 
ها بر اساس چشم انداز سازمان و منابع این مراحل و گام. این فرایند، هفت روش یا گام دنبال می شود

:دشونانسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند که به این شرح ارائه می

: توانمندي سازي شامل سه فرایند است و مجموع فرایند ها در هفت روش یا گام دنبال می شود

فرایند استراتژیک -1
بیان فلسفه وجودي و مأموریت سازمان: گام اول
شناخت دقیق و کافی از وضعیت استراتژیک سازمان: گام دوم

:این گام شامل مراحل زیر است



پس از بررسی استراتژي ها، نیروهاي بازدارنده اصلی کسب و :محیط کاربررسی استراتژي هاي ) الف
کار شناسایی می گردد همچنین، کاربرد نیروي هاي بازدارنده براي مدیران و افراد درگیر درکسب و 
کار، چگونگی مشارکت کارکنان سطوح پایین تر و نقش آنان در عملکرد سازمان مشخص می 

.گردد
عوامل متعددي از محیط درونی سازمان، بر تصمیمات مدیر اثر می :ط داخلیتجزیه و تحلیل محی) ب

گذارند ولی عمده ترین اثر را ویژگی هاي کمی و کیفی منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، ساختار 
سازمانی و مهارت هاي شغلی دارند که باید مورد نظر کارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار 

.گیرند
شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل عوامل کلیدي در محیط خارج از :حلیل محیط خارجیتجزیه و ت) ج

.سازمان می شود که بر مدیریت منابع انسانی سازمان تأثیر بالقوه دارد

فرایند تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی-2

دیدهاتهتجزیه و تحلیل وضعیت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و: گام سوم

در این گام، استراتژي ها و خط مشی هاي منابع انسانی مشخص می شود که چگونه یک سازمان، 
کارکنانش را براي رسیدن به هدف هاي سازمانی آماده کند و برنامه هاي توسعه منابع انسانی از راه هاي 

. را مورد بررسی قرار دهد...) آموزش، گردش شغلی، ارتقاء و(متعدد 

ضعف ها : در تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها، بایستی به این عوامل توجه داشت
و قوت هاي محیط درونی سازمان، نقش افراد بر عملکرد سازمان، توجه به کمبود مهارت کارکنان، بررسی 

جزئیات عملیات شایستگی کارکنان، بررسی تکنولوژي هاي  جدید بر سطوح مهارت کارکنان، توجه به 
.براي واحد سازمانیswotجاري بخش ها، و ارائه مدل تجزیه و تحلیل 

تجزیه و تحلیل منابع انسانی با توجه به عناصر سازمان : گام چهارم

در این مرحله باید بدانیم در کجا هستیم و به کجا می رویم؟ شکاف هاي موجود بین آنچه در آن واقع 
آن برسیم چقدر است؟ پس براي شناسایی و رسیدن به این هدف، عناصر هستیم و آنچه می خواهیم به

که در سیستم هاي منابع انسانی می توانند دخیل باشند مهم ) فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی(سازمانی 



سیستم هاي منابع انسانی نیز، کارکنان و ساز وکارهاي انتخاب کارکنان، ارتباطات، آموزش، پاداش، . هستند
. توسعه مسیر شغلی را مورد توجه قرار خواهد دادو 

بررسی مجدد تجزیه و تحلیل ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدات و عناصر سازمانی: گام پنجم

با توجه به عواملی مانند تأکید و تمرکز بر منابع موجود سازمان، تعیین و 4و3دراین مرحله، تمامی مراحل 
ثیر مهمی بر استراتژي کسب و کار سازمان دارند و نیز  اولویت بندي افراد بر شناسایی افراد کلیدي که تأ

.حسب کلیدي بودن آنها، در فعالیت هاي سازمان دوباره بررسی می شوند

فرایند توانمندي سازي منابع انسانی-3

برنامه هاي عملی توانمندسازي منابع انسانی: گام ششم

ش دانش و آگاهی کارکنان و ایجاد چالش هاي جدید و بررسی آنچه در این مرحله مهم است، افزای
فعالیت ها و اعمال مدیریتی سازمان می توانند در این امر، مهم به نظر برسند چون که . پیامدهاي آن است

اعمال مدیریت، مهارت و دانش کارکنان را افزایش می دهند، ارائه برنامه هایی چون جامعه پذیري، آموزش 
، بهسازي و بالندگی مدیریت، ارزیابی عملکرد، ارائه بازخورد به کارکنان، مشارکت کارکنان، نیروي انسانی

.تناسب شغلی، چرخش شغلی که در نهایت منجر به توانمندي کارکنان می شود

اجرا و ارائه بازخورد: گام هفتم

به کارگیري ابزار اندازه گیري، باید با همکاري . برنامه  باید پیش از اجرا، به تصویب مدیریت ارشد برسد
هدف نهایی استراتژي توسعه منابع انسانی، این است . مدیریت و با توجه به وظایف منابع انسانی اجرا شود

رداخت منسجم، آموزش و برنامه که مجموعه هدف ها به گونه اي متقابل، از راه سیستم هاي پاداش و پ
از آنجا که نگرش مدیران به آموزش کارکنان و توسعه مدیریت . توسعه مسیر پیشرفت شغلی حمایت شوند

. یک نگرش کمی است، برخی از برنامه هاي توسعه با شکست مواجه می شوند



کارکنانهاي توانمندسازيآموزش مهارت

هاي مورد براي آموزش اصلی ترین مهارت،کشورهاي پیشرفته جهاناین دوره آموزشی بر مبناي تجارب 
کشور 5در طراحی این دوره بر مبناي مطالعات انجام شده در . نیاز نیروي کار امروز طراحی شده است

.، استرالیا، انگلیس، ایاالت متحده و سنگاپور صورت پذیرفته استاشامل کاناد

با توجه . عمل می آیده ارزیابی بCBAاي معرفی شدگان با روشهقبل از شروع دوره، از دانش و مهارت
هاي مختلف و هماهنگ با پیش زمینه و ها و مثالها، روشبه نتایج ارزیابی اولیه، در طول دوره، از تکنیک

.سابقه افراد براي آموزش استفاده می شود

:عبارتند ازمذکورمهارت هفت

مهارت یادگیري
توانایی افراد را در آموختن، برقراري ارتباط میان و شاملهاي معرفی شده مجموعه مهارتاولین مهارت از 

هاي یادگیري و بکارگیري دانسته ها و آموخته ها، جستجو و استفاده از منابع دانش، سازماندهی فعالیت
.می باشدها دانش اکتسابی در شرایط عملیاتی سازمان

مهارت ادبیات محیط کار
هاي اصلی و ادبیات محیط کار آشنا شده و سطح مهارت خود را افزایش با مهارتمرحله آموزشیدر این 

.می دهند

)کردنگوش دادن و صحبت(مهارت ارتباطات موثر 
ها روند برقراري ارتباطات موثر در سازمان"انتقال افکار"و "شنیدن بهتر"هاي آموزش راهکارها و مهارت

.کندرا تسهیل می

خالقانه حل مسئلهمهارت 
د مسائل را شناسایی، نمایدر اختیار افراد قرارداده و آنها را قادر میرا هاي نو قابلیت ارائه ایدهاین مهارت

.تعریف و آن را به طور اثر بخشی حل کنند



مهارت مدیریت فردي
مان و مشارکت کننده مدیریت زباشد که تضمینمیسازيهاي توانمندیکی از مهارت"مدیریت فردي"

.موثر افراد در محیط کار است

مهارت کارایی گروهی
گانه، تشریح مراحل تشکیل تیم، هفتهاي از مجموع مهارت"اثربخشی گروهی"هدف از آموزش مهارت 

هاي ارتباطی و گروهی، درك اهمیت کار تیمی موثر، مدیریت تضاد، استفاده از اصول و فنون بهبود مهارت
.باشدافزایی میان اعضاي گروه در جهت دستیابی به اهداف میت هممذاکره در نهای

مهارت کارایی سازمانی و رهبري
در جهت ،کارکنانآموزش هاي هفتگانه آخرین مهارت از مجموعه"کارایی سازمانی و سرپرستی"مهارت 

ي در راستاي هاي سازمانی و جهت دادن عملکرد خود و توسعه و بهبود مهارت رهبربکارگیري ارزش
.می باشدتحقق ماموریت و آرمان سازمان 

تخصیص نیافتن اعتبارات کافی
شود، نهایتا به تعالی و رشد کیفی سازمان هرچند برنامه هایی که در راستاي تواناسازي کارکنان انجام می

ها را امهگونه برنهنوز مدیران و تصمیم گیرندگانی هستند که تخصیص بودجه براي این،منجر خواهدشد
.می دانندسازمان براي هزینه سربار تلقی می کنند و آن را بار اضافی 

کارکنانمراحل آموزش توانمند سازي

:نیکالس معتقد است براي توانمند سازي کارکنان، ساختار آموزشی سه مرحله اي وجود دارد

.تحلیل توانایی هاي فعلی کارکنان و کمک به آنان تا با حداکثر استعداد کار کنند:مرحله اول

استفاده مدیران از روش هاي آموزشی، براي بکارگیري کارکنانی که کار آنها فراتر از توانایی :مرحله دوم
.هاي آنان است

با کامل شدن این مرحله، . نگیزدبا به اشتراك گذاشتن نظرها و ارزش ها، تعهد کارکنان را بر ا:مرحله سوم
.توانمند سازي حاصل می شود



اصول توانمند سازي کارکنان

:از دیدگاه کارشناسان به این ترتیب می باشد،اصول توانمند سازي
.براي اجراي توانمندسازي هیچ فرمول جادوئی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد) 1
به کارکنان کمک می کند .رسیدن به هدف است نه اینکه خود هدف باشدبراي اي توانمند سازي وسیله ) 2

.بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهد
.داد و مطمئن بود که در حال اجراستمانجا،توانمند سازي را باید مدیریت کرد) 3
.ها باشدتوانمند سازي وقتی خوب عمل می کند که مبتنی بر ارزش) 4
وفاداري و مشارکت،بر کارکنان می توان اهمیت بهبا .دو نکته کلیدي محسوب می شود،اعتماد و تعهد) 5

.افزودهاي آنان تالش
.همانند کارکنان توانمند شوند،مدیران و سرپرستانالزم است)6
شرایط ، اینبا تعریف مرزهاي کاري می توان حدود اختیارات کارکنان را روشن کرد، با خذف موانع)7

.شودمیفراهم 
.توانمند سازي هستنددو ویژگی حیاتی براي ارتباطات و اطالعات)8
.از اقدامات اصالحی استفراتر،آموزش توانمند سازي) 9

.استبیش از کنترل و نظارت مؤثر،پیگیري و روانسازي) 10
.قدردانی از افراد براي موفقیت هاي آنی الزم است)11
و به سادگی نمی توان استفرایندي دشوارچون. توانمند سازيه براي اختصاص وقت کافی و صبوران)12

.هاي کاري، ساختار سازمانی و رفتارها را تغییر دادباورها، خط مشی ها، روش

توانمند سازيهاي استراتژي 



این . وظیفه رهبران سازمان فراهم ساختن تسهیالتی جهت پیاده سازي استراتژي توانمند سازي است
موجب تغییر نگرش و رفتار کارکنان می شوند و زمینه را براي ،استراتژي ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم

ها، ویژگیبا توجه به هدف و فلسفه وجودي سازمان. نمایندتـربیت نیروي متخصص و توانمند مهیا می 
چادیهاو . تژي ها پرداختسازي انواع استراتوان به پیادههاي آنان میهاي سازمان و کارکنان و نقش

:به سه استراتژي مهم در توانمندسازي کارکنان اشاره می کند)2004(همکاران

استراتژي افزایش آگاهی جمعی از طریق داستان گویی

هرگاه کارکنان مسئولیت حل مشکالت خود را بر عهده گیرند، مستعد تالش در جهت بهبود زندگی فردي 
رویکرد داستانگویی به عنوان عامل ضروري توانمند سازي موجب تقویت تالش. و سازمانی خود هستند

.هاي مبتنی بر همکاري می شود

وقتی افراد قصه همکاري خود را کشف و یا خلق می کنند و یا "کند که بحث می) 1995(راپاپورت 
. "کنندمثبت بیان میانعـکاس می دهند در حقیقت داستان زنـــدگی خودشان را در سازمان به شیوه هاي

سازي در هایشان از عناصر مهم رویکرد توانمندپذیرش شرح کارکنان از مشکالت و شناسایی توانایی
هاي کوچک به شرح داستان فردي خود در رابطه با کارکنان از طـــریق مشارکت در گروه. عمــل است

پـــردازند و از این طریق درباره تاده است میوظایفشان و یا تجربیاتشان که در هر ماه براي آنها اتفاق اف
مسوولیت حل مشکالت خود را به عهده می ، مسائل و مشـــکالت خودشان به تفکر و گفتگو می پردازند

.گیرند و در نتیجه مستعد تالش در جهت بهبود زندگی فردي و سازمانی خود می شوند

استراتژي آموزش مهارت هاي حل مسأله

مسأله می تواند، براي توانمند سازي کارکنان در سطح فردي، بین فردي و گروهی، به مهارت هاي حل
در این استراتژي، کارکنان . عنوان یک گام ضروري براي تغییر موقعیت نامطلوب، در نظر گرفته شود

مشکالت خود را بر اساس محتواي داستان هایی که در یک محیط همکارانه شکل دادند شناسایی و حل می 
.در این حالت گروه ابتدا اهداف حل مساله را خالصه بندي می کند. کنند



شناسایی مشکل، انتخاب یکی از : براي رسیدن به اهداف حل مسأله، این مراحل قابل پیگیري است
مشکالت مهم، انتخاب هدف براي حل مسأله، تفکر خالق در جهت حل مسأله، تحقق اهداف و شناسایی 

. به تحقق هدف استمنابع، به منظور کمک

استراتژي آموزشی هاي مهارت هاي پشتیبانی و تجهیز منابع

آمیدي، سه نوع حمایت را . وجود حمایت ها و تجهیز منابع، براي کارکنان اطمینان بیشتري حاصل می نماید
.حمایت فرد از خود، حمایت مدیر از فرد، و حمایت قانون از فرد: در این زمینه مطرح کرده است

ازمان می تواند از طریق نوشتن، صحبت کردن و یا سخنرانی یک قانون گذار و یا فرد سیاسی، حمایت س
وقتی کارکنان بدانند منابع براي پیشرفت فردي آنان در سازمان مهیاست و . جمعی را در سازمان اشاعه دهد

.ی انجام می گیردحمایت هاي الزم در این مسیر وجود دارد، توانمند سازي با سرعت و شتاب باالی

بیان عامل اصلی را 4براي آن توانمند سازي را ایجاد قدرت تطابق با شرایط محیط اطراف دانسته و،باندورا
:می کند

.حمایت عاطفی افراد زمانی که درگیر امور استرس زا هستند-1
انتشویق نمودن و دادن باز خورد به آن-2
اناثر بخش به آنمعرفی افراد موفق و -3

کسب تجربه از طریق انجام موفقیت آمیز یک فعالیت-4

اقدامات عملی براي توانمند سازي کارکنان

:فرایند توانمند سازي را می توان از طریق مراحل زیر عملیاتی نمود

نشان دادن تعهد رهبراز طریق )1

. ها می شودبهبود یافتن فعالیتتفکر استراتژیک در مورد حوزه هایی که نوآوري در آنها موجب -



. هاسازماندهی مجدد و منسجم کردن عملیات و افزایش هماهنگی فعالیت-

. ایجاد یک جواعتماد و برقراري ارتباطات صادقانه-

. ها براي تسهیل تغییراتها و فراهم سازي مشوقهدفمند بودن سرمایه گذاري-

. هاي سازمانموفقیتها جهت محک زدن مشارکت در فعالیت-

. درجه360با گردش ،یک سیستم بازخورد عملکرداستفاده از-

مورد توجه قرار دادن منافع کارکنان از طریق ) 2

. سازي در یک محیط مبتنی بر همکارياعتماد-

. مشارکت دادن کارکنان در اتخاذ تصمیمات، قبل از اخذ تصمیم نهایی-

هاي آنان از طریق یش دانش، مهارت و تواناییآموزش کارکنان جهت افزا) 3

. هاي رسمی و ضمن خدمت براي کارکنانارائه ترکیبی از آموزش-

. آموزش شیوه هاي جدید فعالیت در تیم و تیم سازي-

. توجه به سرمایه گذاري در زمینه آموزش در هر برهه از زمان-

به کارگیري تیم هاي کیفی از طریق ) 4

اعضاي تیم الزم . (هاي چندگانه را در سطوح مختلف بر عهده بگیرندایجاد تیمی از کارکنان که فعالیت-
.)است از سطوح مختلف سازمانی باشند

. ها به تیم و اعضاي آنواگذاري مسئولیت-

مشارکت کارکنان در برنامه ریزي و تسهیم اطالعات عملکردي از طریق ) 5



. اي مشارکت کارکنان در فرایند برنامه ریزيایجاد مکانیسمی بر-

در اختیار قرار دادن اطالعات عملکردي در سرتاسر سازمان از طریق شیوه هاي مختلف مانند چارت، -
. نمودار، خبرنامه

. قرار دادن اطالعات عملکردي از طریق تشکیل جلسات-

. نظر سنجی از کارکنان در مورد مسیرهاي تغییر در سازمان-

تفویض اختیار از طریق ) 6

. حذف بخشی از رده هاي نظارتی-

جهت تمرکز بر مشکالت و موضوعات و خطی مشی هاي ،فراهم سازي زمان بیشتر براي مدیران-
.سازمانی

. ایجاد یک موقعیت جدید جهت اعمال اقتدار و اختیار مناسب و شایسته براي کارکنان-

توانمندسازيالزامات و اقدامات تحقق 

سازيتلقی درست و درك واقعی از مفهوم توانمند-1
سازيتوافق دو جانبه بین مدیریت و کارکنان در رابطه با توانمند-2
سازيتمایل کارکنان به توانمند شدن و تعهد مدیران ارشد به توانمند-3
مسوولیت پذیريوانعطاف پذیري کارکنان در یادگیري، تصمیم گیري -4
به توان، تمایل و تالش کارکنان درانجام اموراعتماد مدیران-5
اعتماد به نفس کارکنان و تحمل ریسک پذیري آنان-6
سازيمقررات حمایت کننده از فعالیت هاي توانمند-7
تشویق کارتیمی و ایجاد تیم هاي کاري خود راهبر و مستقل در سازمان بدون اعمال مدیریت برآنها -8
هاي خودتیارات و مسوولیتالزام مدیران به تفویض بیشتر اخ-9



ياچند حرفه آموزي و میان رشته محور، -سازها و آموزش هاي توانمندارائه سیاست-10
دستاورد مثبت و امتیاز و فرصتی براي خود مدیران از انتقال قدرت خود به کارکنان به عنوانتلقی -11
سازيحد و مرز توانمندتعریف -12

:در این رابطه مدیر باید

.افراد در انجام کارها کمک کندبه -1
.هاي ایجاد تفکر مشترك سؤال طرح کنددر خصوص راه-2
.ها مقابله کندبا پیش فرض-3
.خطرپذیري و تجربه گرایی را تشویق کند-4
.تفویض اختیار و مسؤولیت کند-5
.ها، امیدها و آرزوها، یک دیدگاه مشترك را تداعی کندبا تبیین ارزش-6

:عبارتندازفعاالنه کارکنان در فرایند تصمیم گیريدستاوردهاي مشارکت 

هم افزایی فکري-1

)هم یاددهیاز هم یادگیري و به(یادگیري متقابل -2

تمرین به کارگیري قدرت و اختیارات-3

شناخت بیشتر نسبت به سازمان-4

افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کاري-5

:سازيتوانمندانواع تغییر نگرش کارکنان ناشی از 

برخی تغییرات متعاقب آن . توانمند سازي کارکنان هم پیامدهاي نگرشی و هم پیامدهاي رفتاري بدنبال دارد
:عبارتند از



یک فرد عالوه بر رسیدن به هدف خود باید چگونگی دست یابی به آن را نیز در نظر :تغییر رویه-1
.به این هدف نایل آید و کارها را بهتر انجام دهداین فرد باید بتواند براي بار دوم نیز. داشته باشد

باید مسؤولیت خود را بشناسد و تالش کند که خود را نماینده گروه، سازمان و :تغییر در مسؤولیت-2
.مدیریت بداند و نسبت به آنچه که بر عهده او گذاشته شده احساس تعهد نماید

از ابراز مشکالت خود و . استقبال خطر برودباید همواره جستجوگر باشد و به :تغییر در یادگیري-3
.نظرات دیگران نسبت خود بیمی نداشته باشد

:کارکنانموانع توانمند سازي

موانع مدیریتی.2
موانع ساختار سازمانی.3

دالیل عدم تمایل مدیران به توانمندسازي کارکنان

کارکنان جریان می یابد، مطالعات متعدد با تاکید بر اینکه توانا سازي از مدیران آغاز می شود و به سوي 
:دلیل تمایل ندارند کارکنانشان را توانا سازند3مدیریتی نشان داده است برخی از مدیران به 

:هاي مدیران درباره زیردستاننگرش
دادن مدیرانی که از تواناسازي کارکنان خودداري می کنند، اغلب بر این باورند که زیردستان آنان براي انجام 

براي . کار مورد نظر به اندازه کافی تبحر ندارند و عالقمند نیستند که مسئولیت بیشتري بر عهده بگیرند
هایی شوند که نوعاً مقام باالتر نمی باید درگیر کارها یا مسئولیتآموزش دقت بسیار زیادي نیاز دارند یا

.انجام می دهد

:مدیریتیامنیت تهدید
قدرت کنترل و را دارند که چنانچه دیگران را توانا سازند، ممکن استصوربعضی از مدیران این ت

.؛ بنابر این تمایلی به تسهیم ندارنداز دست بدهنداختیارشان را

این نوع مدیران ترجیح می . بدانندهایی که به آنان واگذار شده است،لذا باید همه جزئیات را درباره طرح
.کنند تا اینکه دیگران را درگیر سازنددهند که خودشان روي وظایف کار 



:نیاز به کنترل
مدیرانی که کارکنان خود را توانا نمی سازند، اغلب نیاز شدیدي به آن دارند که آنچه را در جریان است، در 

.تسلط داشته باشندآنبر دست بگیرند و 

مدیران را از ،ابهاماتیهاي مدیران ممکن است تا حدي درست باشد، اما چنین اگرچه بعضی از نگرانی
حتی اگر مدیران براي . هایی که با تواناسازي ماهرانه همراه است، باز می دارندرسیدن به موفقیت

. تواناسازي دیگران تمایل و اشتیاق نشان دهند، موفقیت همچنان مستلزم اجراي ماهرانه تواناسازي است
.و کارکنان را بجاي افزایش، کاهش دهدتوانا سازي بدون مهارت، می تواند اثربخشی یک سازمان 

تخصیص نیافتن اعتبارات کافی
شود، نهایتا به تعالی و رشد کیفی سازمان هرچند برنامه هایی که در راستاي تواناسازي کارکنان انجام می

ها را هنوز مدیران و تصمیم گیرندگانی هستند که تخصیص بودجه براي اینگونه برنامه،منجر خواهدشد
.می دانندسازمان براي هزینه سربار تلقی می کنند و آن را بار اضافی 

برخی موارد دیگر

تغییر سبک مدیریتی
این تغییر همواره . هاي رهبري تغییر خواهند کردهاي مدیریتی به سبکدر برنامه هاي توانمندسازي، سبک

ریسک پذیري چرا که الزمه آن، زیر سوال بردن شیوه هاي معمول کاري،. زایی به دنبال داردخاصیت چالش
هاي جدید، هاي تیمی، افزایش دامنه اختیارات کارکنان، توجه به ارزشوتجربه کردن، تمرکز بر فعالیت

مواقع مقاومت شدید همه سطوح بیشتردر ها است کهتمایل به تبادل اطالعات سازمانی و بهبود روش
.سازمانی را به دنبال خواهد آورد

تغییر عملکرد کارکنان
جاي پیدا کردن مقصر برنامه هاي توانمندسازي موجب خواهند شد که کارکنان به صراحت حرف بزنند، به

و به جمع هندمشارکت جو شوند، مصالح جمع را بر منافع فردي ترجیح ددر جستجوي راه حل باشند،
مذکور موجب بروز ها، موارد سازمانبیشتر این درحالی است که وجود ساختار متمرکز در . بیاندیشند

.مشکل در روابط کاري می شود

تغییر ساختار سازمانی
این تغییر ساختار، ضمن . در فرایند تواناسازي، ساختار سازمانی از هرمی به دایره اي تغییر خواهدیافت

کارکنان اجازه می دهد با درجه آزادي و مسئولیت پذیري بیشتر فعالیت کنند، روحیه مشارکت و اینکه به 



کارگروهی را به عنوان یک ارزش عمده سازمانی تلقی می کند و در مواجهه با ساختار هرمی که در آن 
ددي را ایجاد هاي متعکاري انجام نمی شود، مگرآنکه تایید و امضاي آن پیشاپیش گرفته شده باشد، چالش

.کردخواهد

:در ادامه برخی موانع توانمند سازي به اختصار معرفی شده است

نگرانی مدیران براي از دست دادن قدرت، کنترل و اختیاراتشان-1

کارکنان جهت اخذ تصمیمات مسووالنهعدم توانایی-2

شکست احتمالی کارهایی که قبالً جهت توانمندسازي کارکنان انجام شده-3

رقابت از طریق سهیم کردن دیگران در مالکیت اطالعاتافزایش -4

فضاهاي سازمانی مؤثر در تغییر رفتار کارکنانانواع 
محققان، پنج نوع فضاي سازمانی یا جو روانی در محیط کار را براي ترغیب یا ممانعت از پیدایش تغییر در 

اي مانع تراش، فضاي رغبت زدا، فضاي فض: رفتار کارکنان در سازمان ها شناسایی کرده اند که عبارتند از
در ادامه به طور مختصر، ویژگی هاي هر یک از . خنثی، فضاي ترغیب کننده و فضاي درخواست کننده

:استگردیدهفضاهاي بیان شده، ارائه 

آنچه کارکنان در بکارگیريدر این فضاها، مدیر یا سرپرست از (Preventing):فضاي مانع تراش .1
این نوع هراس به احتمال زیاد، هراس مدیر یا سرپرست از . دوره هاي آموزشی آموخته اند هراس دارد

چنین محیط هاي کاري باعث . ناشی از احتمال تغییر در روش رهبري او باشد،مدیر یا مدیران فرادست
د توانند ابراز وجود نماینسرشکستگی کارکنان میشود چون اصال نمی

: در چنین فضاهاي سازمانی، مدیر یا سرپرست هرگز نمی گوید(Discouraging):فضاي رغبت زدا .2
بلکه او به روشنی در عملکردش نشان می دهد که عالقه اي به » شما قادر به کاربرد آموخته هایتان نیستید«

هاي کارکنان را از دوره هاي هافزون بر این، در فضاي رغبت زدا، مدیر، آموخت. تغییر رفتار کارکنان ندارد
.و این موجب نارضایتی کارکنان می شودآموزش الگوي عمل قرار نمی دهد

در چنین فضایی مدیر، کارکنان در دوره آموزشی را مورد مسامحه قرار می (Neutral):فضاي خنثی.3
اگر نتیجه . هستندف محولهانجام وظایو تنها خواهانبه کار معمول سازمانی می پردازند این مدیران . دهد



تغییر رفتار مانعی براي انجام امور محوله ایجاد نکند، مدیر واکنشی نشان نمی دهد در غیر این صورت، 
.دع تراش و رغبت زدا ایفا خواهد کرمدیر نقش مان

در فضاي ترغیب کننده، مدیر کارکنان را براي یادگیري و (Encouraging):فضاي ترغیب کننده.4
در چنین فضایی، مدیر می . یادگیري هایشان در انجام وظایف شغلی تشویق و حمایت می کندگیريبکار

بدانم چه یادگرفته اید و چگونه می توانید به انتقال آموخته ها براي انجام وظایف شغلی مایلم«: گوید
بحث و تبادل نظر این مدیران پیش و پس از برگزاري دوره هاي آموزشی، با کارکنان جلسات» .کمک کنید

.هستندموقعیت سازمانی بدنبال ارتقاء مدیر و کارکنان ییفضادر چنین.برگزار می کنند

در چنین فضایی، مدیراز فراگرفته هاي کارکنان آگاهی دارد و (Requiring):فضاي درخواست کننده.5
فراهم آورد و حتی در آموخته هاي آنان را در انجام وظایف شغلی بکارگیرياطمینان می دهد که زمینه 

.پایان دوره آموزشی، قرارداد بکارگیري آموخته هاي کارکنان را با آنها منعقد می کند

ترین درجه توانمندسازيعالی

ي به یعنی تحقق فراگرد واگذاري اختیار تصمیم گیر.استتفویض اختیار ترین درجه توانمندسازي، عالی
و در ،سبک تفویضی، همواره براي کاهش بار مدیران پرمشغله.که موجب توزیع قدرت می شود،کارکنان

.عین حال افزایش توان تصمیم گیري مدیران توصیه شده است

نتیجه گیري

هایی که تمایل به اجراي سازمان. بررسی قرار دادتوانمندسازي را باید از زوایاي مختلف مورد
مدیران تصور می کنند با مفهوم توانمندسازي بیشتر.وانمندسازي دارند باید کامالً با مفهوم آن آشنا باشندت

.آشنایی دارندآنمحدودي با مفهوم و کاربردمدیرانتنهاآشنا هستند درحالی که

توانمند واگذار هايبا ترویج و توسعه فرهنگ توانمندسازي، مدیران می توانند کارهاي روزمره را به گروه
: ولی قبالً باید اهداف براي کارکنان به صورت روشن بیان شده و ابزارهاي الزم تصمیم گیري مانند. کنند

.تر بپردازداطالعات و منابع در اختیارشان قرار گیرد، آنگاه مدیر فرصت می یابد به کارهاي اساسی و مهم

زي و استمرار آموزش کارکنان می توان به آسانی به ها نشان می دهد با اجراي فرایند توانمندساپژوهش
مندي سود، کیفیت، رضایت(از مزایاي توانمندسازي می توان به افزایش . اهداف سازمان دست یافت



هزینه ها، ضایعات، (بهبود شرایط کار و کاهش ) مشتري، احساس تعلق و مالکیت کارکنان نسبت به سازمان
. اشاره کرد) م سرپرستفشار عصبی، سوانح، نظارت مستقی

توانمندسازي دادن قدرت به افراد نیست، افراد به واسطه دانش و انگیزه خود صاحب قدرت هستند و در 
ظرفیت هاي بالقوه را در کهتوانمندي یک احساس است. واقع توانمندسازي آزاد کردن این قدرت است

ار اخالقی و اجتماعی و بکارگیري ابزارهاي کار لزم نوع متفاوتی از رفتتتوانمندسازي مس. اختیار می گذارد
گروهی و مشارکتی و سهولت دسترسی به منابع اطالعاتی و بهره برداري از روابط اخالقی دوجانبه در بین 

.کارکنان و در یک کلمه مدیریت بر اساس صداقت است

فضاي باز براي وتوجه کنندرهبران باید از کارکنان بیاموزند و به ایده هاي آنها به طور جديدر نهایت 
.تبادل اطالعات درباره سازمان، رقابت، و مشتریان را ایجاد و حفظ نمایند

قادر به سپاسگزاري از دیگران بوده،رهبران سازمان هاي یادگیرنده می توانند الهام بخش و روحیه دهنده 
جه به عنوان فرصت هاي یادگیر ي، خطاها به بهترین و. و نسبت به خطاهاي خود ودیگران باز باشندباشند

.تلقی می شوند
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