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 چکيده
در قرن اطالعات سازمان ها راهی جز مجهز کردن مدیران و کارکنان خود به سالح 

موزش های آگر آنکه از هماهنگی با دنیای پیشرفته را ندارند و این امر میسر نخواهند بود م

ضمن خدمت در جهت ارتقاء سطح علمی مدیران و کارکنان استفاده گردد. به عبارتی 

موزش های ضمن خدمت جهت ارتقای سطح علمی کارکنان و آضرورت طراحی و اجرای 

در این سازمان دست یابی به تکنولوژی جدید در سازمان های امروزی امری حیاتی است.

نیروی فکر و خالقیت کارکنان نیز مدیریت میگردد. همین امر نگاهی نو ، ها عالوه بر انرژی

را به منابع انسانی و اختیارات ان طلب میکند. و لزوم پرورش کارکنان که دارای توانایی 

 خود مدیریتی باشند باعث شده تا توانمند سازی نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد.

نمند ، متعهد، ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود سازمان ها  با داشتن کارکنان توا

حس اعتماد، انرژی مضاعف، غرور،  توانمند سازی با را با تغییرات وفق  داده و رقابت کنند. 

تعهد، خود اتکایی در افراد ایجاد میشود و حس مشارکت جویی در امور سازمانی افزایش 

به همین منظور تحقیق حاضر  ال خواهد داشت .یافته و در نهایت بهبود عملکرد را به دنب

که به روش مروری تهیه شده است  به بررسی آموزش ضمن خدمت و اثربخشی آن در 

توانمند سازی کارکنان پرداخته و تالش دارد ارتباط تنگاتنگ آموزش و توانمندسازی 

 .کارکنان به عنوان عامل مهم جهت پیشرفت سازمان نشان دهد

 .موزش، آموزش ضمن خدمت، توانمندسازیآ اژگان کليدي:و 
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 3 ، غالمرضا مه لقا 2، بهمن خسروي پور 1 احمدیانزینب 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 1
 عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانو استاد  2
 کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 زینب احمدیان

 تاثير آموزش  ضمن خدمت بر توانمندسازي کارکنان
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 مقدمه
از نظر اقتصاد دانان، به عصر امروز عصر دانایی محور  [. 10]پیشرفت های شگفت انگیز انسان در دنیای امروز زاییده ی یادگیری است

نامشهود ان تشکیل میدهد. از میان دارایی یا اقتصاد دانش محور گفته میشود. ودر حال حاضر ارزش یک شرکت و یک سازمان را دارایی های 

نچه بیش آنامشهود، از قابلیت نیروی کار به عنوان مهمترین عامل و یک مزیت رقابتی پایدار نام برده شده است. در واقع در جهان امروز  ها ی

ب گریزی از حفظ و پرورش نیروی انسانی سازمان ها برای ارائه خدمات و کسب نتایج مطلولذا  [. 15]نیروی انسانی است رداز همه اهمیت دا

ندارند. در این راستا آموزش به عنوان ابزار پیشرفت و توسعه و گذرگاهی بربای انتقال تجارب و معلومات تخصصی برای اجرای صحیح وظایف 

لذا مدیریت برای اینکه بتواند ه ای برخوردار است ژتوجه به کیفیت کاری و بهره وری سازمانی از اهمیت وی. [35]و مسئولیت ها یاد میشود

آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای عملکرد سازمان متبوع خود را بهبود ببخشد، بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد وتالش کند تا 

 وانمندی میتواند به بهرهاجرایی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. این یعنی اینکه اصوال هر برنامه مبتنی بر ت

خدمات مناسب تر، جذب مشتریان و نهایتا در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را به  ،وری منجر شود و تولید بیشتر

 غییر باشند. اکنوناز طرفی دیگر محیط سازمانی همواره در حال تغییر است و سازمان ها باید قادر به نوآوری متناسب با ت[. 2]همراه آورد

کرد سازمان ها باید بالفاصله به تقاضای مشتریان و ارباب رجوع خود پاسخ دهند،  لذا توانمند سازی نیازهای سازمان  را از طریق بهبود  عمل

بکارگیری کارا و موثر  ردند و توانمندسازی کارکنان، مستلزمگاز اینرو کارکنان سازمان های امروز باید توانمند  .[42]کارکنان ارتقا میبخشد 

یکی از کلیدهای توان  .[44]به عبارتی توانمند سازی تنها و شاید مهمترین نیاز سازمان است [. 9]کلیدهای توان افزایی نیروی انسانی است

وی کارآمد و افزایی آموزش ضمن خدمت است. سازمان های موفق و رقابتی زمانی در مسیر توسعه و پیشرفت گام بر میدارند که دارای نیر

هد داشت. ماهر و مدیران الیق و آینده نگر باشند. بها دادن به نیروی کار در سازمان ها، ارتقای سطح مهارت و بهبود رفتار آنها را به دنبال خوا

 [. 28]یجاد کنداز اینرو هرسازمانی بایستی زمینه رشد و توسعه دانش کارکنان خویش را فراهم کرده و بسترهای مناسبی را در این زمینه ا

آموزش هنگامی واقعا به نتیجه میرسد که مدیر تالش کند سازمان را به صورت سازمان یادگیرنده تبدیل کند، به عبارتی دیگر، مدیر باید 

 [. 37]هم از بیرون سازمان بیاموزند کارکنان تشویق شوند هم از درون شرایط را طوری فراهم کند که

 

 مفاهيمتعریف 
 آموزش: 

تحلیل  ،غاز بلوغ فکری، تعمیق قدرت تفکرآآموزش سر [.5]نوعی سرمایه گذاری مفید و عامل کلیدی توسعه محسوب میشود آموزش

های ذهنی در افراد و ابزار استراتژیک تحول و توسعه اجتماعی در جوامع مختلف میشود. تجارب جهانی بیانگر آن است که آموزش یکی از 

از طرفی  [. 3]، روزآمد کردن مهارت، توسعه تخصص ، بینش و نگرش منابع انسانی و تحول سازمانی استموثرترین عوامل در تغییر رفتار

به عبارتی دیگر آموزش عبارت است از کوشش در جهت بهبود عملکرد . [41]آموزش و یادگیری برای بهتر انجام دادن امور بسیار ضروری است

ه آن است. آموزش درصورتی اثر بخش است که یک تجربه یادگیری و یک فعالیت سازمانی شاغل در ارتباط با انجام کار و مسائل مربوط ب

از اینرو آموزش نیروی انسانی نه تنها مطلوب است  .برنامه ریزی شده را شامل شود و یا به منظور پاسخ به یک نیاز شناخته شده طراحی شود

ر نظر گیرد، تا همواره منابع انسانی کارآمد و به روزی را در اختیار داشته باشد. این ن دآبلکه فعالیتی است که هر سازمان باید منابعی را برای 

موزش زمانی مقرون به صرفه است که مار را به سوی اهداف از پیش تعیین شده ببرد و نارسایی مهارتی، دانشیو نگرشی را اصالح و منجر به آ

 [. 36]وری گردد بهبود کمی و کیفی عملکرد و بهره

 

 ش ضمن خدمت:آموز

ی آموزش ضمن خدمت را بهبود سیستماتیک و مستمر مستخدمین از نظر دانش، مهارت و رفتارهایی می داند که به رفاه دجان اف 

ریزی شده به منظور اصالح  آنها در سازمان محل خدمتشان کمک میکند. آموزش ضمن خدمت مجموعه فعالیت های نیاز سنجی شده و برنامه

موزش ضمن خدمت آاز دیدگاه سوان سون [. 15]دانش، نگرش و رفتار اعضای سازمان برای انجام وظایف خاص محوله سازمانی استو باالبردن 

عبارت است از برنامه فعالیت هایی است که به منظور حفظ و افزایش توان و شایستگی کارکنان در اجرای وظایف محول تدوین میگردد و بدان 

  [. 19] چوب ماموریت خویش یاری میدهد اردن به اهداف خود در چرا در رسی وسیله سازمان
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  توانمند سازي:

تعاریف توانمندسازی به شدت در بین دانشمندان متفاوت است.بسیاری از پژوهشهای به عمل آمده توانمندسازی را به عنوان انگیزهی 

ی مناسب بودن فرد برای محیط  دهنده ( یا انگیزهی بازتاب1990س، ؛ توماس و ولتهاو1988کاری درونی )به عنوان نمونه، کانگر و کانونگو، 

و طرحهایی تعهد محور )اشپرایتسر  (1994( تعریف میکنند.در دیگر آثار موجود، توانمندسازی به صورت تصور )پارکر و پرایس 1990)زیمرمان، 

 [. 25]نیروی درونی افراد برای کسب دستاوردهای شگفت انگیز استتوانمند سازی از نگاه معنایی،آزاد کردن [. 45].( تعریف گردیده است1996

کارکنان  [. 35]توانمند سازی به این معناست که کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک کنند، پیش از آن که به آنان بگویید چه کار کنند

 . [38]سریع دستیابی به اهداف سازمان از هیچ کوششی دریغ نمیکنندتوانمند تفکرات مثبتی برای ماندن در سازمان دارند و از این طریق جهت ت

به نظر رایپلی توانمند  [. 33]به عبارت دیگر توانمند سازی به مفهوم احساس مسئولیت و پاسخگویی بیشتر کارکنان برای عملکرد سازمان است

یک مفهوم عبارتست از اعطای اختیار تصمیم گیری به مرئوسان  سازی یک مفهوم، یک مجموعه از رفتارها و یک برنامه سازمانی است. به عنوان

بعنوان یک مجموعه از رفتارها به معنی سهیم کردن گروه های خودگردان و افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود و به عنوان یک برنامه 

و توان بالقوه آنان در جهت خیر و صالح خود و  سازمانی، به کل نیروی کار فرصت بیشتری برای آزادی، بهبود و بکارگیری مهارتها، دانش

 [. 18]در واقع توانمند سازی افراد منجر به ایجاد نوعی حس مالکیت و مسئولیت در قبال سازمان خواهد شد [. 29]سازمانشان اعط میکند

فرآیندی در جریان است که در محیطی دسازی نتوانم[. 44]میشود هاسازمان محیط کار و بهبود کارگران لکردعم افزایشموجب  توانمندسازی

 .[41]پویا اتفاق میافتد و بسیاری از عواملی را که در سطوح مختلف تجزیه و تحلیل عمل میکنند در برمیگیرد

 

 شيوه هاي تکامل حرفه اي کارکنان:
ارتقاء به عمل میاورند، اهمیت سعی و کوششی که افراد در فراگیری مهارتهای جدید، به منظور حفظ تبحر و کسب صالحیت الزم برای 

 آموزش و تکامل کارکنان را آشکار میسازد. تکامل کارکنان به معنای باال بردن سطح مهارتها، دانش ها و تواناییهای فردی به منظور بهبود

این برنامه ها شامل موارد  [. 13]عملکرد موجود و آینده است. در حقیقت هر سازمانی حداقل دارای یک برنامه برای تکامل کارکنان خود است

 زیر میباشد.

 

 آموزش القایی: 
این آموزش شامل آشنا نمودن کارکنان جدید با فعالیت ها، عملیات و مراحل کاری سازمان است که این موارد مرتبط با شرح وظایف 

 است.فرض ها:

 هر کارمند جدید باید دارای استنباط و انتظارات روشنی از سازمان باشد.  -1

 وانایی انجام بخش وسیعی از وظایف را دارد، البته باید تصور روشنی از وظایف خاص مرتبط با شغل خود داشته باشد.هر فردی ت  -2

این آموزش در محل انجام وظایف روزانه کارمند جدید در حین دیدار با مدیر، سرپرست و سایر افراد کلیدی انجام شده و توجه خود را 

 [. 19]مراحل و آیین نامه های اجرایی سازمان معطوف میسازدبر  تعلیم ساختارف سیاست ها و 

 

 آموزش ضمن خدمت)بعد از ورود به خدمت(:

این نوع آموزش ها ناظر بر کوششی نظام دار است که هدف اصلی ان ها هماهنگ کردن عالیق و نیازها ی  اتی افراد با نیازها و اهداف 

تفکر خالق، تقویت احساس تعلق سازمانی و تغییرات مثبت و موقعیت کاری پرسنل خواهد  سازمان است و موجب به روز شدن توانایی، افزایش

از اینرو برای اینکه آموزش های ضمن خدمت بازده و عملکرد بهتری داشته باشند الزم است که کاربرد، توجه به مشارکت بصورت  [. 4]شد

اشتیاق برای آموزش حین خدمت و تعیین لیاقت ها بعنوان معنای آموزش تیمی، بکارگیری طرح سیستمی، تاکید بر ضرورت داشتن انگیزه و 

انواع آموزش های ضمن خدمت شامل: بازآموزی، آموزش ارتقا دهنده، آموزش های تکمیلی یا جبرانی، آموزش های  [. 34]در نظر گرفت

از جمله مزایای آموزش ضمن خدمت شامل: تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده،توزیع اطالعات بین کارکنان و بهبود سازمان،  .[30]ویژه

ایجاد فضای مناسب جهت بیان اندیشه ها، تقویت دانش و توانش نیروی انسانی و کمک به تغییر و تحوالت سازمانی، کاهش اختالف نظرهای 

  [. 32]و تعارض
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 مستمر: آموزش 

آموزش مستمر راهها و روشهای مختلف و نوینی است برای فراهم کردن زمینه های رشد همه جانبه انسان و حرکت تکاملی او از ابتدا 

در واقع این نوع آموزش،  به منظور آمادگی  [.1]تا انتهای زندگی تا بتواند زندگی سعادتمندی چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی داشته باشد

 یش تر کارکنان برای ورود به دوران باز نشستگی ارائه میشود. این نوع آموزش در زمینه مهارت های درآمد زا، نحوه مواجهه با بازنشستگی،ب

  [. 30] گذراندن اوقات بیکاری و در نهایت نحوه تامین سالمت فیزیکی و روانی بازنشستگی میباشد

 

 آموزش قبل از خدمت: 

قبل از ورود به سازمان به کارکنان ارائه میگردد تا شایستگی و توانایی های الزم را در او ایجاد نماید و او را آن نوع آموزشی است که 

برای احراز مشاغل در آینده آماده سازد. این نوع آموزش برای رفع مسایل و مشکالت خاص سازمانی صورت نمیگیرد بلکه هدف عمده آن 

  [. 24]آموزش قبل از خدمت بر حسب مدت آموزش میتواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد .ازمان میباشدتربیت نیروی انسانی برای نهاد یا س

 

 آموزش هاي ضمن خدمت: اهميت و ضرورت 
 در عصر تغییرات سازمان ها با چالش ارایه خدماتی با کیفیت باال که توانایی رقابت با سازمان های دیگر را داشته باشد، مواجه هستند

فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیت های ضروری و پیگیر برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغییر سازمان و محیط است. و در عین  . [45]

  [. 3] حال به عنوان کوشش مداوم و برنامه ریزی شده مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی نیز محسوب میشود

و طرح ریزی شده ای است که با هدف افزایش رفاه و اثر  کارکنان مجموعه کنش های هدفمند از پیش اندیشه شده زش ضمن خدمتوآم

لی حال و بخشی فرد و سازمان به طور مداوم و نظامند به بهبود و ارتقای سطح دانش، مهارت ها و نگرش های معطوف به بهبود عملکرد شغ

د است آموزش ضمن خدمت باید دانش، مهارت کارکنان را حفط و تقویت نمایدهمچنین پیپرو گاتر فوی معتق[. 35آینده کارکنان میپردازد]

آموزش ضمن خدمت را نوعی کوشش نظام دار تلقی میکند که هدف اصلی آن عبارت است از هماهنگ و همسو کردن ارزوها، عالیق و نیازهای 

موزش ضمن خدمت در سازمان های مختلف آ [. 18]ه ار افراد انتظار میرود، میباشدآتی افراد با نیازهای و اهداف سازمان در قالب کارهایی ک

مهارت  ،دارای مفاهیم و اهداف متفاوتی است. جان ،اف، دی آموزش ضمن خدمت را بهبود سیستماتیک و مستمر مستخدمین از نظر دانش ها

اهمیت آموزش ضمن خدمت بر هیچ سازمانی  [. 19]ریف میکندتع ،ها و رفتارها که به رفاه آنها در سازمان محل خدمتشان کمک میکند

پوشیده نیست و هر سازمانی به تناسب اهمیتی که به این مهم داده مراکزی را برای تربیت نیروی انسانی خود تخصیص داده است. آموزش 

ارکنان در حل مسائل و مشکالت محیط ضمن خدمت که با دوره های حساب شده ادامه یابد و ضمن کوشش در افزایش توان مهارت و دانش ک

کار نیز چاره ساز باشد، میتواند موجب بقای سازمان شود. از اینرو تالش مستمر در بهبود کیفیت آموزش ضمن خدمت میتواند منافع قابل 

 آموزش ضمن خدمت کارکنان به یکی از روش های زیر انجام میگیرد:[. 15]مالحضه ای به همراه داشته باشد
که شامل: کارآموزی، کارورزی، آموزش خصوصی، آموزش نوبتی، کالسهای مربی گری، سیستم آموزش ضمن خدمت در محل کار -1

 [. 30]دستیاری

موزش در محیط های شبیه سازی شده، انجام آآموزش ضمن خدمت خارج از محل کار که شامل: شرکت در کنفرانس های علمی،  -2

 [. 1] موزشی رایانه ایآه های سخنرانی، شرکت در سمینارهای شغلی، استفاده از بسته های منطالعات اجتماعی، شرکت در برنام

 

 اهداف آموزش ضمن خدمت:

موزش ضمن خدمت شامل : پیشرفت و توسعه مهارت آهر سازمانی برای خود اهداف خاصی را مدنظر قرار میدهند. با این حال اهداف 

مدت و کوتاه مدت سازمانی، بهسازی افراد تازه استخدام شده، ایجاد تغییرات نگرشی و مهارتی  های کارکنان برای نائل شدن به اهداف بلند

ماده ساختن کارکنان برای سرپرستی و مدیریت، تشویق کارکنان به شناخت توانایی های آ ،در کارکنان با توجه به تغییرات تکنولوژی

 خواهد داشت شامل: گانه ای 3به طور کلی آموزش کارکنان اهداف  .[. 18]خویش

اهداف فردی: آموزش کارکنان در پی رشد، پیشرفت های فردی است. تک تک کارکنان باید بر اساس صالحیت ها و توانایی ها و ضمنا 

 ورند و از این طریق به رشد و پیشرفت فردی در سازمان بپردازند. آبر مبنای کمبودها و کاستی های خویش به آموزش روی 

آموزش کارکنان در پی رشد و توسعه سازمان است و توسعه سازمان به کمک تک تک افراد مقدور است. در صورتی که  اهداف سازمانی:

کارکنان پیشرفته باشند سازمان میتواند به حد باالی توسعه دست یابد. بنابراین یکی از اهداف مهم آموزش ضمن خدمت کارکنان رشد و 

  [. 36]بالندگی سازمانی است
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 یتوان اهداف زیر را به عنوان یکی از مهمترین اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان اشاره نمود:همچنین م

 هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان-

 افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان -

 انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی -

 سازمانتقویت روحیه ی همدلی و همکاری در بین کارکنان  -

 کاهش حوادث و ضایعات کاری -

 کمک به تغییر و تحوالت سازمانی -

 [. 35]بهنگام سازی دانش و توان نیروی انسانی در سازمان -

 

 توانمندسازي منابع انسانی:

 .معنا شده است "قدرتمند شدن، مجوز دادن، قدرت بخشیدن و توانا شدن "در فرهنگ فشرده آکسفورد  Empower""واژه انگلیسی 

در واقع عنصر قدرت و توانایی مستتر در دو کلمه قدرت و آزادی عمل بخشیدن فرد یا اداره کردن خود و سازمان از طریق طراحی ساختار و 

توانمند سازی کارکنان موجب ایجاد اعتماد و خوداتکایی آنها  [. 9]اصالح، تقویت فرآیند کاری و هدایت محیط سازمانی مصداق پیدا میکند

د . این توانمندسازی به رضایت شغلی و افزایش بهره وری منجر میشود.از جمله عناصری ضروری برای توانمندسازی که به رضایت خواهد ش

شغلی منتهی میشود شامل روشن بودن اهداف و انتظارات مدیر از کارمند خود، تفویض اختیار به کارکنان جهت حمایت ازآنها از طریق تامین 

ی پیشرفت و حذف هر گونه موانعی که باعث عدم پیشرفت خواهد شد و در نهایت استقالل و آزادی به معنای خودمختاری منابع مورد نیاز برا

توانمندسازی نیروی [. 40]برای انجام امور است. اعتماد مدیر به کارمند نقش مهمی در ایجاد محیط کاری مطمئن و مثبت خواهد داشت

الزم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیتهای 

در واقع توانمند سازی کارکنان یکی از تکنیک های موثر برای افزایش بهره وری  [. 31]در سازمان به عهده دارند توام با کارایی و اثربخشی

 [. 41است]ود توانایی فردی و گروهی به منظور دستیابی به اهداف سازمان کارمندان و استفاده بهینه از ظرفیت خ

 

 اهميت و ضرورت توانمند سازي:
اسکاث وژافه در مورد این که چرا کارکنان را توانمند سازیم مینویسد: سازمان هم از درون و هم از بیرون مورد هجوم قرار میگیرد. از 

تقاضای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع، پاسخ گویی  ،تغییرات سریع باورنکردنیجنبه بیرونی، رقابت شدید در سطح جهانی، 

و مایوس و سرخورده میشوند.  صادقانه برخورد نمیشود از جنبه درونی کارکنان احساس میکنند که با آنانسریع را از سازمانها ی طلبند.

سازمان نیز پیوسته توقع بیشتری دارد و مرتبا قواعد بازی را تغییر میدهد. در عین حال کارکنان خواهان کار با معنی هستند. صراحت و 

گروهی را به کار صداقت بیشتری را خواستارند و خودیابی و خود شکوفایی بیشتری از کارشان طلب میکنند. مدیران در مقابل این فشارها، 

که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حل های تازه ای برای گیرند تا سازمان بتواند وظایفش را انجام دهد. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد 

بسزایی در بهبود  تحقیقات نشان میدهد که کارکنان توانمند نقش [. 29]مسائل پیدا کنند، خالقیت داشته و در مقابل کار خود پاسخگو باشند

کارکنانی که توانایی حل مسائل ضروری سازمانی را نداشته باشند تمام فرصت های پیشرفت و ترقی خود [. 41] عملکرد سازمانی ایفا میکنند

روی  را از دست میدهند آنچه مسلم است به منظور غلبه و مواجهه با این وضعیت و شرایط نامطمئن و پیچیده و پویا تنها راهی که پیش

از نظر  [.11]مدیران قرار دارد توانمند سازی سازمان و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارت است که به سرعت کهنه و منسوخ میشود

به کار فراهم باشد، ابزار  ط( توانمندسازی زمانی اتفاق میافتد که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده باشند، تمام اطالعات مربو1996کریتز)

کن در دسترس باشد، افراد کامال درگیر کار باشند و در تصمیم گیری شرکت کنند و در نهایت برای نتایج مطلوب پاداش مناسبی داده مم

. دبه عبارتی توانمندسازی کارکنان محوریترین تالش مدیران در نوآفرینی، تمرکز زدایی و حذف دیوان ساالری در سازمانها میباش [. 7]شود

، توانمندسازی موجب میشود کارکنان موجب میشود تا مدیران و سازمان سریع تر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوندتوانمندسازی 

 ( دالیل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی بر میشمرند:1988کانگرو و کانگو). [34]که کارکنان سازمان و شغل را از آن خود بدانند

نترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمان را افزایش تجزیه و تحلیل و ک -1

 میدهد.

  [.26]تجربیات تشکیل گروه در سازمان داللت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد -2

 یتوان به موارد زیر اشاره نمود:از جمله مزایای توانمند سازی م

 .کارکنان توانمند به نیازهای مشتریان در حین ارائه خدمات پاسخهای سریع و به موقع میدهند 
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 .افراد توانا به مشتریان ناراضی در حین عودت خدمات پاسخهای سریع و به موقع میدهند 

 کنند.گرمی و آغوشی باز ارتباط برقرار می هکنان توانا با مشتریان بارک 

 [. 17]کارکنان توانمند با مشتریان میتوانند منبع بزرگی از اندیشه های خدماتی باشند 

 

 مدل آرمانی توانمندسازي نولر:
نولر مدلی جهار بعدی برای توانمندسازی کارکنان ارائه کرده است. وی میگوید ما از توانمندسازی فردی یا گروهی از افراد در یک 

 دارای شرایط ذیل هستند سخن میگوییم.موقعیت معین وقتی که 

 توانایی کامل تصمیم گیری 

 پذیرش مسولیت  کامل اجرای هر نوع تصمیم 

 دسترسی کامل به ابزارهای مرتبط با تصمیم گیری و اجرای آن 

 بر عهده گرفتن مسولیت کامل پذیرش پیامدهای هر نوع تصمیم گرفته شده 

آرمانی در سازمان است که پیوسته مشاهده میشود و جزء حیاتنی آن نیز در تاکید بر  نولر معتقد است این مدل توانمندسازی، حالت

 [. 23صمیمات گرفته شده است]تمایل به قبول مسئولیت پیامدهای  عمل انجام شده و ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [.23]: مدل توانمندسازي نولر1شکل

 

 :ضمن خدمت ارتباط توانمندسازي کارکنان و آموزش

ز آنجا که عمدتا افراد از بعد دانش [. 28]ارکنان ورزیده و دارای مهارت است)دستگاه های اجرایی، کمبود کیکی از مشکالت اساسی 

نظری و تئوریکی مشکلی نداشته ولی فرصت مناسب برای کاربرد عملیاتی آن دانش به ندرت فراهم میگردد. آموزش منابع انسانی و افزایش 

پس از ورود به سازمان، شاید یکی از مهمترین راهکارهایی است که میتوان برای توانمند سازی مهارت های شغلی آنان برای انجام وظایف 

توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش و بخصوص آموزش ضمن خدمت عامل اصلی و   [. 30]نیروی انسانی در سازمان به کار گرفت

به عبارتی توانمند سازی منابع انسانی ابزار مناسبی برای تحقق [. 14]مروز استممتاز برای بقاء و رشد، رقابت و برتری سازمانها در جهان ا

ره اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان باشد. در صورتی که سازمان ها بتوانند به طور حساب شده و مبتنی بر برنامه ریزی از این فرایند به

مادگی الزم برای روبرو شدن با چالش های فرا رو را در نیروی انسانی آد و با ان از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری کرتوگیری نمایند. می

 وری بهره افزایش برای موثر فنون از یکی در واقع  [. 30]فراهم نمود. در این صورت دستیابی به چشم انداز سازمان دور از ذهن نخواهد بود

 سوی از.باشد می آنها توانمندسازی سازمانی، اهداف راستای کارکنان در گروهی و فردی توانایی و ازظرفیت بهینه ی استفاده و کارکنان

 کارکنان تعهد و انگیزه و گردد مطمئن خود اثربخشی به یابد،سازمان بهبود خدمات ارائه کیفیت گردد می باعث کارکنان دیگرتوانمندی

از اینرو  [. 33د]دهن وفق تغییرات با را خود توانست خواهند بهتر انگیزه دارای و توانمند،متعهد کارکنان این با سازمانها و یابد افزایش

ضمن بکارگیری ،توانمندسازی از طریق آموزش به عنوان یک برنامه سازمانی، کارکنان را قادر میسازد تا با ارتقاء سطح فکری و شغلی خود

 توانایی کارکنان در تصميم گيري

دسترسی کارکنان به ابزارهاي 

 مرتبط با تصميم کيري و اجرا

پذیرش مسوليت در اجراي تصميم 

 از سوي کارکنان

پذیرش مسوليت در پيامدهاي 

تصميم گرفته شده از سوي 

 کارکنان

 توانمندسازيشرایط  توانمند سازي
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موزشی و آلذا تدوین برنامه های .[. 36]فزایش دهندوری و اثربخشی را ا موثر دانش و مهارت در راستای اهداف و استراتژی سازمان، بهره

فکری و تخصصی منابع انسانی را افزایش دهد، از عواملی است که نقش بسیار مهمی در توانمند اجرای دوره های کوتاه مدت که قابلیت های 

 ،از سوی دیگر آموزش به مثابه یک راهبرد تعیین کننده ، نقش قابل مالحضه ای در فرایند توسعه اقتصادی [. 30]سازی آنان ایفا میکند

همبستگی مستقیمی با میزان سرمایه انسانی پیدا کرده ،اجتماعی سازمان ها دارد تا جاییکه تغییر و تحول در شاخص های توسعه سازمان ها

آمد میشوند که به سرمایه انسانی تبدیل شوند و سرمایه انسانی چیزی جز انباشت مهارت تخصصی و است. بنابراین منابع انسانی هنگامی کار

در واقع آموزش نیروی انسانی یکی از مهمترین  [. 19]اختراع و غیره نیست ،بطور کلی حجم دانش فنی نیروی انسانی و نواوری، خالقیت، ابتکار

می توان گفت هدف نهایی آموزش و بهسازی کارکنان  تضمین بقا و حفظ و  . انسانی است و اساسی ترین راههای رسیدن به بهسازی منابع

توسعه سازمان و تسهیل یادگیری در سازمان میباشد به عبارتی دیگر اموزش و بهسازی، مهارتها و دانش و عملکرد موثر را برای کارکنان در 

  [. 34]انجام وظایف شغلی خود به ارمغان میآورند
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 گيري نتيجه
مسئول میباشد تا  و متعهد نیازمند کارکنانی یابد افزایش آنها های فعالیت اثربخشی و کارایی خواهند می ها سازمان مسئوالن اگر

ان، وظایف شغلی محوله را به خوبی و با انگیزه انجام دهند و این تعهد و مسئولیت درکارکنان بوجود نخواهد آمد جز از طریق توانمند سازی آن

 آن توانند می و دارند گردد، می واگذار آنها به که را کاری هر انجام توانایی کنند احساس سازمانی باید کارکنانی توانمند داشته باشد که هر

احساس  مناسب های آموزشی   دوره ایجاد و کارکنان برای مطلوب شرایط ایجاد با باید که است سازمان این .انجام برسانند به موفقیت با را

 به مند عالقه دشوار، کارهای در ناتوانی یا شکست از ترس جای به که باشد داشته   کارکنانی و دهد افزایش خود کارکنان در توانمند ی را

  .باشند رویارویی تر

 پیشنهادها:

 برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت متناسب با نیاز کارکنان 

 به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان. نتوجه و اهتمام سازما 

حضور در به منظور ایجاد انگیزه و اشتیاق برای  ی که در دوره های آموزشی شرکت کرده اند.کارکنان یاجرای سیاست های تشویقی برا

 دوره های آموزشی.
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