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 چکيده
 توانمندسازی وراهبردهای درسازمانها انسانی نیروی توانمندسازی حاضربررسی مقاله ازنگارش هدف

 ازآن توان می که است مدیریتی ابزارضروری یک انسانی نیروی توانمندسازی. باشد می کارکنان

 دنیای در بخواهند ها سازمان اههرگ. نمود استفاده بهترسازمان وکارایی وری بهره افزایش درجهت

 قرار استفاده مورد و کنند مهار باید را بالقوه نیروی این دهند، حیات ادامة امروزی پویای و پیچیده

 دارند که باالیی اثربخشی و کارایی با توانمند کارکنان. شود سازمان وری بهره افزایش باعث تا دهند،

 هیجان، احساس با کارکنان توانمند، سازمان در. نندرسا می نفع خودشان به هم و سازمان به هم

 احساس با این، بر عالوه. دهند می نشان خود از را ابتکارات و ابداعات بهترین افتخار و مالکیت

 گسترش امروز، جهان در. دهند می ترجیح خود منافع بر را سازمان منافع و کنند می کار مسئولیت

 عصر، این بارز مشخصات از. است داده قرار تأثیر تحت را تماعیاج های فعالیت تمام فناوری، و علم

 عوامل جای به انسانی سرمایة و پژوهش دانایی، شدن مطرح اند، نامیده فراصنعتی عصر را آن که

 و کارامدترین ترین، انسانی از استفاده با که اند آن پی در ها سازمان همة نتیجه، در. است تولید دیگر

 و ماهر انسانی نیروی میان، این در. کنند تالش خود بقای برای ها، شیوه پذیرترین انعطاف

 نسبت سازمان یک برتری های شاخص ترین مهم از یکی و کشور هر ثروت ترین باارزش کارآزموده،

 باید.است زمینه این در کارکنان توانمندی شناسایی بر سعی مقاله دراین.است دیگر های سازمان به

 ایفاکرده سازمان های وپیشرفت ها دربروزموفقیت حیاتی نقش هرسازمان ارکنانک که کرد یادآوری

 اطالعات آوری جمع ابزار که  مقاله  این. برخوردارباشد بسزایی ازاهمیت تواند می آن وتوانمندسازی

 درسازمانها کارکنان توانمندسازی بررسی به  تحلیلی - توصیفی روش به است ای کتابخانه روش آن

  پایان در و شود می  تحلیل و  تجزیه  سپس و شده  ارائه  مفاهیم ابتدا  است  شده وسعی زدپردا می

 .گردد می  ارائه هایی پیشنهاد

 سازمان انسانی، منابع وری، بهره ،افزایش کارکنان توانمندسازی :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 و فردی تواناییهای و ظرفیت از بهینه استفاده و کارکنان وری بهره افزایش برای موثر تکنیکهای از یکی کارکنان توانمندسازی

 ها تیم و افراد قابلیت و نفوذ گسترش و توسعه طریق از آن در که است فرایندی توانمندسازی. است سازمانی اهداف راستای در آنها گروهی

 مقاله این در. است سازمانی شکوفایی و توسعه راهبرد یک توانمندسازی دیگر عبارت به. شود می کمک عملکرد مستمر بهسازی و بهبود به

 سازمانی ویژگیهای تعاریف،. است شده پرداخته مفهوم این ابعاد تبیین و توضیح به کارکنان توانمندسازی مفهوم به کاربردی رویکرد یک با

 شده پرداخته آن به نوشتار این در که ستا مقوالتی سازمانها در موجود موانع و دستاوردها توانمندسازی بر موثر عوامل توانمند، کارکنان
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 بهبود درصدد آن مدیریت که سازمانی برای ای حاشیه و پراکنده بحثهای از پرهیز با که است بوده این بر سعی مقاله این در. است

 . شود تبیین هدف این به دستیابی روشهای و چارچوبها است، خویش کارکنان تواناییهای

  انسانی نیروی ازیس توانمند اهمیت و ضرورت

 : شمرند برمی توانمندسازی به توجه شدت برای را زیر دالیل(  8811) «  کانانگو و کانگرو »

 . است مدیریتی و سازمانی اثربخشی از مهمی بخش زیردستان توانمندسازی که دهد می نشان مدیریت مهارتهای مطالعات-

 سازمانی اثربخشی کنترل، و قدرت در کارکنان کردن سهیم که است این از حاکی سازمانها در کنترل و قدرت تحلیل و تجزیه -

 . دهد می افزایش را

 در و گروه بقاء و ایجاد در مهمی نقش کارکنان توانمندسازی راهبردهای که دارد این بر داللت سازمان در گروه تشکیل تجربیات-

 . دارد سازمان بقای نهایت

 ارتقای و شکوفایی پیشرفت، رشد، راستا دراین. است باارزش منابع این موثر مدیریت سازمان، هدفهای به دستیابی الزمه بنابراین

 انسانی منابع مدیریت کارشناسان و صاحبنظران توجه مورد کارکنان توانمندسازی عنوان تحت اخیر سالیان در که کارکنان توانمندیهای

 به بیشتری نیاز اند، داده قرار اولویت در را مستمر بهبود و خیزند می بر سازمانی هایچالش با مقابله به سازمانها که همانگونه. است شده واقع

 به سازمان وری بهره ارتقای جهت در موثر و نوین تکنیکی توانمندسازی. شود می احساس کار در آنها درگیرکردن و کارکنان تعهد و حمایت

 توانمندسازی واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و تجربه دانش، هواسط به کارکنان. است کارکنان توان از گیری بهره وسیله

 .است قدرت این کردن آزاد

 

 توانمندسازي مفاهيم
 

 به قدرت دادن تواناسازی که باورند این بر برخی. است آن ثغور و حدود به پرداختن توانمندسازی، مفهوم تعریف در گام اولین

 بخودی بنابراین هستند انگیزه و دانش از ای سرمایه کارکنان، اینکه به توجه با معتقدند و کرده رد را مفهوم این دیگر برخی است، کارکنان

 بالقوه قدرت این کردن آزاد جهت در زمینه کردن فراهم را تواناسازی اساس این بر و باشند دارامی را عالی نحو به کار انجام قدرت خود

 .نمایند می تعریف

 است نیاز که آنچه به دهند،  انجام شود  گفته آنها به که آنچه وضعیت از کارکنان عملکرد تغییر فرایند را مندسازیتوان ترالکسن،

 . نماید می تعریف دهند  انجام

 اثر جهت در تالش و خودشان به نسبت آنها در نفس به اعتماد ایجاد و کارکنان مهارت تقویت شامل را تواناسازی نیز پوسیانت

 .داند می سازمان الیتهایفع بخشی

 می مربوط سازی توانمند به را سازمان عملکرد از زمینه هر در فکری منابع بهترین عرضه جهت شرایط ساختن بالنچارد،آماده

 .کنند اعمال ها شیوه ترین مناسب با را نفوذ بیشترین کارکنان ترین ذیصالح که است این سازی توانا از هدف وی زعم به. داند

 در مستمر بهبود ایده با و گردد درک بدرستی تواناسازی مفهوم اگر که سازد می رهنمون حقیقت این به را ما شده ارائه تعاریف

 یک توانمندسازی دیگر بعبارت. نمود خواهد ایجاد را شده عرضه فکری منابع از برداری بهره بیشترین شود مرتبط سازمان کلی عملکرد

 سازمان کامیابی در مشارکت فرصت کارکنان برای هم و کند می ایجاد راهبردی مزیت سازمان برای هم که است پیشگام و موثر فرایند

 .آورد خواهد ارمغان به را سازمان کیفی اعتالی و گرفته نشات توانمندی حس یک از که جمعی است نگرشی مشارکت این. آفریند می

 .انگیز شگفت دستاوردهای کسب برای فرادا درونی نیروهای کردن آزاد از است عبارت توانمندسازی -

 . است سازمانی محیط یک هدایت و ایجاد در شهامت و فرهنگ در تغییر از عبارت سازمانی مفهوم در توانمندسازی -

 در که مییابد توسعه سازی توانمند فرهنگ یک آن طریق از و است فرایند یک کارکنان توانمندسازی"(  8881)  فوکس نظر از

 فرهنگی چنین در.  میشود گذاشته اشتراک به سازمان کل در آنان تالشهای و تأثیرات نتایج و تصمیمگیری مرزهای ، اهداف ، نهاآرما آن

 . میشود حمایت و فراهم فعالیتهایشان اثربخشی جهت نیاز مورد منابع کسب برای رقابت و منابع

 : ستا کرده خالصه مرحله سه در را توانمندسازی فرایند بالنچارد

.  دهند قرار تحلیل و تجزیه مورد و بشناسند را خود سازمان موقعیتهای دهد می اجازه کارکنان به که:  اطالعات تسهیم -8

 مسئولیت احساس افزایش موجب نتیجه در و شود می آغاز سنتی مراتبی سلسله تفکر شکستن ، سازمان در اعتمادسازی با اطالعات تسهیم

 . شود می کارکنان پذیری
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(  کنید می کار چرا)  مقصد طریق از سازمان مرزهای و حد:  سازمان مرزهای و حد سرتاسر در کاری استقالل و مختاری خود -۲

 انجام چرا و چطور ، کجا ، وقت چه چیز، چه)  اهداف ،(  چیست آینده از شما تصور)  تصورات ،(  شماست عمل راهنمای چیز چه)  ارزشها ،

 مشخص( گیرد می قرار حمایت مورد چطور میدهید انجام شما که کاری)  سازمانی ساختار و سیستم و(  هستید که شما) ،نقشها(میدهید

 . میشود

 و کار فرایند برای ویژه مسئولیتهای با کارکنان از گروهی هرگاه:  مراتبها سلسه جای به گردان خود های تیم کردن جایگزین -۳

 و مساوی صورت به را مسئولیت و میکنند مدیریت را چیز همه کنند، می اجرا و ریزی برنامه کار یانپا تا شروع از میشوند، انتخاب تولید

 میان بهتر ارتباط برقراری ، کاری تعهد ، نگرش تغییر شغلی، رضایت کردن فراهم در خودگردان های تیم مزیت.  کنند می تقسیم عادالنه

 میشود خالصه سازمان وری بهره و ها هزینه کاهش عملیات، پیشرفت و بهبود ، میمگیریتص فرایندهای بیشتر اثربخشی مدیران، و کارکنان

 . 

 سازمان در توانمندسازی اجرای از حاصل دستاوردهای

 زمان در که است کارکنان در بالقوه ظرفیتهای از استفاده شد، اشاره آن به قبل بخشهای در که همانگونه کارکنان توانمندسازی

 دست به عوامل این اجرای و کارگیری به اثر در توانند می توانمند سازمانهای که دستاوردهایی جمله از. شود نمی کامل ادهاستف آن از حال

 :است زیر موارد آورند،

 آن افزایش و مشتری رضایت تامین -

 بازار نیازهای با همسویی -

  کارکنان در شغلی رضایت افزایش -

 کارکنان در ئولیتمس و مشارکت تعلق، احساس افزایش -

 اختیار به اجبار از تلقی طرز تغییر -

 کارها در کیفیت بهبود و کارکنان بیشتر تعهد -

 سرپرستان و مدیران با کارکنان بهتر ارتباط -

 سازمان سودآوری افزایش و عملیاتی های هزینه کاهش -

 گیری تصمیم فرایند کارآیی افزایش -

 وری بهره افزایش و سازمان در مستمر بهبود -

 .فکری منابع از بیشتر استفاده و جدید ابتکارات خلق -

 توانمندسازی اجرای جهت سازمانها در موجود موانع

 تکنیک این اجرای الزمه. شود می کارکنان و سازمان وری بهره افزایش باعث و مفید بسیار سازمانها در توانمندسازی عوامل اجرای

 عوامل این اجرای موانع جمله از. است امور پیشبرد در اجرایی عوامل و کارکنان با همکاری و آن ارشد مدیران پشتیبانی سازمان، نیاز

 : از عبارتند

 مراتبی سلسله و رسمی ساختار بودن حاکم -

 یکدیگر به سازمان اعضای اطمینان و اعتماد بودن پایین -

 سبنامنا رهبری و مدیریت سبکهای و کارکنان به مدیران نامناسب نگرش -

 کارکنان در الزم مهارتهای فقدان -

 غیرهماهنگ پرسنلی های سیستم وجود و سازمان در افراد بین زیاد تفاوت -

 .کاری محیط در استرس و تشنج -

  سازمانها در توانمندی خلق ابزارهای و فنون

 عوامل که سازمانهایی در. است ازنی سازمان محیط در مناسب و اولیه بسترسازی به سازمان در کارکنان توانمندسازی منظور به

 درنتیجه و انسانی نیروی از استفاده بهترین که داشت اطمینان توان می شود، می اجرا صحیح و کامل طور به توانمندسازی در تاثیرگذار

 از نمونه چند به زیر در کرد؟ استفاده توان می ابزاری و فنون چه از عوامل این اجرای برای ولی. دارد وجود سازمان در وری بهره بیشترین

 .است شده ارائه نیز توضیحاتی لزوم درصورت و است شده اشاره سازمانها در توانمندی خلق فنون

 سازمان در پیشنهادها نظام اجرای-8

 کیفیتی دوایر تشکیل-۲
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 عوامل رشد و جادای منظور این برای. است توانمند کاری گروههای تشکیل مدیران وظایف جمله از: کاری گروههای تشکیل-۳

: از عبارتند موارد این جمله از. اند سهیم آنها گسترش و ایجاد در هم با کارکنان و مدیران که رود می شمار به الزامات از کار محیط در چندی

 .مهارت و مسئولیت گیری، تصمیم کنترل، اطالعات، احترام،

 .مشخص زمانی های دوره در نمونه ارمندک معرفی و عملکرد ارزیابی مناسب سیستم بکارگیری و ایجاد -4

 انگیزشی امکانات ایجاد -5

 تحلیل و تجزیه طریق از که باشد داشته وجود شغل مورد در کافی اطالعات باید شغلی سازی غنی منظور به: شغلی سازی غنی -6

 و کاری شرایط مسئولیتها، وظایف، اییشناس و تعیین برای روشهایی از است عبارت شغل وتحلیل تجزیه. یافت دست آن به توان می شغل

 دیگر، مشاغل با آن رابطه مسئولیتها، وظایف، از ای خالصه شغل تحلیل و تجزیه واقع در. کارکنان انسانی خصوصیات و مشاغل بین ارتباط

 کلیه که است کارهایی بهترین و ترین اساسی از شغل تحلیل و تجزیه. است کاری شرایط و شغل تصدی برای نیاز مورد مهارتهای و دانش

 .دهند می انجام آنها شغل سازی غنی و انسانی منابع حفظ و پرورش استفاده، برای موسسات

 معتقد و داند می پذیری مسئولیت و اجرا گیری، تصمیم در جمعی وحدت ایجاد الزمه را متقابل اعتماد و احترام مبنای بر روابط

 تواند می دهد تغییر گروهی کار و کارکنان توانمندسازی راستای در را موجود های نامه آئین و تکمیلی ساختارهای بتواند مدیریت اگر است

 از یک هر در توانمند کاری محیط یک خلق آن نتیجه که است برداشته سازمان و کارکنان خود، توانمندسازی جهت در گامی که کند اعالم

 .بود خواهد شکست به ممحکو تالشها تمام صورت غیراین در. است سازمانی ابعاد

 ارتقای و شکوفایی پیشرفت، رشد، راستا دراین. است باارزش منابع این موثر مدیریت سازمان، هدفهای به دستیابی الزمه بنابراین 

 انسانی منابع مدیریت کارشناسان و صاحبنظران توجه مورد کارکنان توانمندسازی عنوان تحت اخیر سالیان در که کارکنان توانمندیهای

 به بیشتری نیاز اند، داده قرار اولویت در را مستمر بهبود و خیزند می بر سازمانی چالشهای با مقابله به سازمانها که همانگونه. است شده واقع

 به مانساز وری بهره ارتقای جهت در موثر و نوین تکنیکی توانمندسازی. شود می احساس کار در آنها درگیرکردن و کارکنان تعهد و حمایت

 توانمندسازی واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و تجربه دانش، واسطه به کارکنان. است کارکنان توان از گیری بهره وسیله

 .است قدرت این کردن آزاد

  گيري نتيجه

 نظام در گروهی کار با که مشترک اهداف و اندیشه سازمانی، بافرهنگ انسانهایی از مرکب است ای مجموعه موفق سازمان یک

 فرد هر بنابراین. دهند می قرار خود مدیریت اختیار در سازمان روزافزون پیشرفت به عشق با را خود دانش و تجارب سازمان، پذیر انعطاف

 سازمانی هر برای انسانی منابع بالقوه تواناییهای از استفاده. کرد خواهد مالکیت احساس دهد، می انجام که ای وظیفه و سازمان به نسبت

 استفاده سازمان پیشرفت منظور به فرد بالقوه تواناییهای و استعدادها مجموعه از سازمان فردی، وری بهره در. رود می شمار به بزرگ مزیتی

. دش خواهد سازمان با همسویی و فرد پیشرفت موجب سازندگی جهت در شگرف استعدادهای و بالقوه نیروهای درآوردن بالفعل با و کند می

 ارتقای و شکوفایی پیشرفت، رشد، راستا دراین. است باارزش منابع این موثر مدیریت سازمان، هدفهای به دستیابی الزمه بنابراین

 انسانی منابع مدیریت کارشناسان و صاحبنظران توجه مورد کارکنان توانمندسازی عنوان تحت اخیر سالیان در که کارکنان توانمندیهای

 به بیشتری نیاز اند، داده قرار اولویت در را مستمر بهبود و خیزند می بر سازمانی چالشهای با مقابله به سازمانها که انگونههم. است شده واقع

 به سازمان وری بهره ارتقای جهت در موثر و نوین تکنیکی توانمندسازی. شود می احساس کار در آنها درگیرکردن و کارکنان تعهد و حمایت

 توانمندسازی واقع در و هستند نهفته قدرت صاحب خود انگیزه و تجربه دانش، واسطه به کارکنان. است کارکنان توان از گیری بهره وسیله

 کامل استفاده آن از که انسانی توانایی سرچشمه از برداری بهره برای که ای بالقوه ظرفیتهای تکنیک این. است قدرت این کردن آزاد

 عمل آزادی و مدیریت سوی از کامل کنترل اعمال بین در را متعادل روشی سازمانی سالم محیط یک در و گذارد می اختیار در شود، نمی

 مهار باید را بالقوه نیروی این دهند، حیات ادامة امروزی پویای و پیچیده دنیای در بخواهند ها سازمان هرگاه. کند می پیشنهاد کارکنان کامل

 سازمان به هم دارند که باالیی اثربخشی و کارایی با توانمند کارکنان. شود سازمان وری بهره افزایش اعثب تا دهند، قرار استفاده مورد و کنند

 نشان خود از را ابتکارات و ابداعات بهترین افتخار و مالکیت هیجان، احساس با کارکنان توانمند، سازمان در. رسانند می نفع خودشان به هم و

 .دهند می ترجیح خود منافع بر را سازمان منافع و کنند می کار مسئولیت اساحس با این، بر عالوه. دهند می

 دارد، قرار مدیران روی  پیش که راهی تنها پویا و پیچیده نامطمئن، شرایط بر غلبه منظور به و وری بهره توسعة و رشد برای

 .است کارکنان و سازمان تواناسازی

 :از است  عبارت که ارد،د بسیاری فواید سازمان برای تواناسازی پس -

 عملیات؛ های هزینه کاهش و شغلی  رضایت افزایش -

 گیری؛ تصمیم فرایند کارایی افزایش و مدیر و کارمند بهتر ارتباط -
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 اختیار؛ به اجبار از تلقی طرز تغییر -

 سازمان؛ در اثربخشی ارتقای و ایجاد و کاری زندگی کیفیت بهبود -

 ؛ها نقش و ها هدف شدن مشخص -

 آنان؛ اعتماد و صداقت تقویت و کارکنان روحیة بهبود -

 سازمان؛ های رده تمام در شغلی های مهارت و دانش سازی بهینه -

 سازمان؛ از بهتری ذهنی تصویر ایجاد به کمک -

 سازمانی؛ بالندگی دادن گسترش -

 سازمانی؛ های هدف شناسایی جهت افراد به کمک -

 بهتر؛ شغلی های دستورالعمل تهیة -

 سازمانی؛ های سیاست اجرای و درک به کمک -

 کار؛ کیفیت و وری بهره افزایش به کمک -

 تر؛ اثربخش گشایی مشکل و گیری تصمیم به سازمان دستیابی -

 بودن؛ معلومات با و شدن توانمند برای سازمان به نسبت مسئولیت احساس بردن باال -

 ناپسند؛ رفتار بردن بین از -

 تر؛ بیش ارتباط و رشد برای ناسبم جو ایجاد -

 سازمانی؛ ارتباطات به بخشیدن بهبود -

 ها؛ دگرگونی با سازگاری جهت کارکنان به کمک -

 ها؛ تنش و روانی فشار بردن بین از منظور به تعارضات کردن برطرف -

 تر؛ اثربخش گونة به مشکالت حل و بهتر تصمیمات گرفتن منظور به فرد به کمک -

 ها؛ آن به دستیابی و ساختن ممکن و نفس اعتمادبه و خودپروری به ترغیب -

 جدید؛ وظایف به عمل جهت فرد به دادن جرئت -

 زندگی؛ و کار برای مناسبی محل به سازمان تبدیل -

 همبستگی؛ و گروهی روحیة بخشیدن بهبود -

 .هماهنگی و رشد یادگیری، برای مناسب جو ایجاد -

 

 پیشنهادات

 

 به ویژه توجه. دهند انجام را زیر اقدامات خود کارکنان سازی توانمند جهت در سازمانها بایستی آمده بدست تایجن به عنایت با

 جو ایجاد  اختیار، تفویض و آموزش به توجه  شغلی، سازی غنی انگیزشی، امکانات ایجاد  پیشنهادات، نظام اجرای کار، محیط آراستگی

 دراداره یافته سازمان عملکرد ارزیابی نظام یک برقراری کارکنان، به محوله وظایف و نقش سازی شفاف کارکنان، میان رفاقت و صمیمیت

 رشد و پذیری انعطاف جهت در سازمانی ساختار اصالح کارکنان، با صمیمی رابطه داشتن و سازمان عالی مدیریت بودن دسترس در کل،

 وظیفه انجام برای که آنچه از استفاده در کارکنان برای(کافی فضای تجهیزات، و ناتامکا ، مادی منابع دادن قرار اختیار در نفس، به اعتماد

 کارکنان به پاداش اعطای و تشویق کارکنان، برای مناسب اداری تجهیزات و ابزار و کار محل فیزیکی امکانات برقراری ،(هستند نیازمند

 آنها، در انگیزه ایجاد برای شرکت در کارکنان عملکرد بر مبتنی دهی پاداش منظا از استفاده شایسته، کارکنان از قدردانی و ساعی و شایسته

 و وظایف زمینه در و تخصصی صورت به مستمر و مدون آموزشی های دوره کارکنان،برگزاری یادگیری و رشد برای الزم فرصتهای ایجاد

 .فرد به محوله مسئولیتهای
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