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 مقدمه
سازمانها امروزه در محيطی كامالً رقابتی كه همراه با تحوالت شگفت انگيز است بايد اداره شوند. در  

د بيشتترين وقتت و چنين شرايطی مديران فرصتت چنتدانی بتران كنتترر كاركنتان درا تيتار ندارنتد و بايت

نيرون  ود را صرف شناسايی محتي   تار ی و دا  تی ستازمان كننتد و ستاير ووتايه روزمتره را بته 

عهتتده كاركنتتان بگدارنتتد. كاركنتتان زمتتانی متتی تواننتتد بتته  تتوبی از عهتتده ووتتايه محو تته بر ينتتد كتته از 

ستند. ابتزارن كته متی مهارت، دانش و توانايی الزم بر وردار بوده و اهداف سازمان را بته  توبی بشنا

(. 1385)عبتدا هی و ديگتران، تواند در اين زمينه به كمك مديران بشتابد فرايند توانمندسازن است.
مهمترين و حياتی ترين دارايی هر سازمان، نيرون انسانی  ن سازمان است. کيفيت و توانمندن نيترون 

وانمند، سازمان توانمند را به و تود انسانی، مهمترين عامل بقاء و حيات سازمان است. نيرون انسانی ت

رشتد اقتاتادن مرهتون توانمنتد کتردن کارکنتان فرهيتتته استت. ستازمان « دراکر » می  ورد. از نظر 

 توانمند محيطی است که کارکنان در گروه هان متت ه، در انجام فعا يتها با يکديگر همکارن می کنند.

 

 خاستگاه توانمندسازي

از ابتداي   قت بشر و ود داشته است. زندگي گدشتته انستان توانمندسازي به صورت عام 

ناه و ژستا ت سترو روند تكام ي  ن طي تتاري  گويتاي ايتن مو توت استت. شتيوه سكونت،

شكار ، كشاورزي و ايجاد تغييترات  براي گرد وري  وراك،رشد ابزارهاي مورد استفاده 

 توانمندسازي بشر است. و تكامل  ن براي حفظ نفس و بهبود زندگي نشان از تكامل 

زشتكي بتا يني و بته منظتور پتوانمندسازي در ابتدا به عنوان يتك فتن در حرفته متددكاري و 

كمك كردن به بيمتاران  ستمي و روحتي متورد استتفاده قترار گرفتت كته امتروزه بتا عنتوان 

ع وم انساني و ا تماعي هم به ايتن مفهتوم ساير رشته هاي توان بتشي از  ن ياد مي شود. 

دا ته اند، اما در  ن رشته ها مفهوم توانمندسازي با استفاده از اصطالحات  تا   تود رپ

 تو يح داده شده است. 

در متتديريت ستتابقه استتتفاده از اصتتطالد توانمندستتازي بتته دموكراستتي صتتنعتي و مشتتاركت 

،مشاركت كاركنان در تاميم گيري هاي سازمان، تحت عناوين متت في همچون تيم سازي

ريت كيفيت فراگير بر مي گردد. به طور ك ي اين اصطالد بته طتور  تا  در فعار و مدي

استتي بته تترويو رويكترد پدر رشتته متديريت مطترد شتد كته متي تتوان  ن را  1980ستار 

تي وريسم براي طراحتي كتار كته ستاده ستازي شتغل را توصتيه متي كترد، دانستت. در ستاده 

تتر كته توست  كاركنتان متت ته  يچيتده بته يكستري از كارهتاي ستادهپسازي شغل، كارهتاي 

شتتتك ي از  ،بتتته عبتتتارت ديگتتتر ستتتاده ستتتازي شتتتغلانجتتتام متتتي گيتتترد، شكستتتته متتتي شتتتود. 

ناتوانمندستازي استتت . تحقيقتتات ا يتتر ت كيتتد متتي كننتد چنتتين مشتتاجل ستتاده اي كتته منجتتر بتته 

رورش كاركنتان ژمي شود ، نار ايتي ايجاد مي كند و بتراي  ستگي و كارهاي تكراري 
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، 1386رورش متي دهنتد )صتنعتي، پتستند و روابت  صتنعتي  تعيه را  عيه مناسب ه

18.) 

ابعاد چندگانته توانمندستازي  ن را بته مفهتومي مشتكل بتراي تعريته تبتديل كترده استت. بته 

از  غتتات متفتاوتي بتتراي توصتيه رويكردهتتاي مشتابه استتتفاده  نويستندگانطتور فزاينتتده اي 

توانمندسازي فق  از  1990د تا قبل از نشان مي ده (sulivan; 1994)كرده اند. سو يوان

طريق مقاالتي كته دربتاره مو توعاتي همچتون متديريت مشتاركتي، كنتترر كيفيتت  تام ، 

يك تدوين شده بود، قابل دسترسي بتود. ژتوسعه فردي، دواير كيفيت و برنامه ريزي استرات

، 1997، )هونا تتد  شتتمار مقتتاالتي بتتا عنتتوان ستوانمندستتازيس افتتزايش يافتتت 1990از دهتته 

202 .) 

ه توانمندستتازي هتتم متتي توانتتد بتتراي توصتتيه  نبتته هتتاي فتتردي و هتتم بتتراي  نبتته هتتاي ژوا

هر ستازمان  يچيدگي در تعريه توانمندسازي اين است كهپسازماني مفيد واق  شود. عامل 

 (202به منظور انجام صحيح توانمندسازي  ن را براي  ود تعريه كند. )همان،

 

 1تعريف توانمندي

نمندي باورت گسترده به شيوه هاي متت ه مورد استفاده قرار متي گيترد. بستياري از توا

و نويستتندگان و صتتاحبنظران  متتديران در محتتي  كتتارز از توانمندستتازي صتتحبت متتي كننتتد

متتديريت توانمنتتدي را بعنتتوان راه حتتل بستتياري از مشتتكالت ستتازماني توصتتيه متتي كننتتد. 

قبيتل كتار ا تمتاعي ، توستعه مجتدد شتهري و توانمندي سار هاستت كته در حتوزه هتايي از 

 توسعه  ار ي مورد استفاده قرار گرفته است. اما توانمندي چيست؟

را ايتن چنتين تعريته كترده استت ا اعطتاي   empowerفرهنت  انگ يستي  كستفورد ك مته 

قدرت يا ا تيار به كسي تا بتواند چيزي را انجام دهد و يا ايجتاد ايتن احستار در فترد تتا او 

 ند كارهاي بيشتري را انجام دهد. بتوا

ژه در ستازمان هتا گستتترش يافتته بطوريكته بستتياري از در ستار هتاي ا يتتر كتاربرد ايتن وا

و شتتعار رايتتو متتديريتي در اوايتتل ستتار هتتاي  2نويستتندگان از  ن بعنتتوان داروي شتتفابتش

تاتميم  ( توانمنتدي را بعنتوانس ف ستفه دادن ا تيتار1995) 3شاك تون ياد مي كنند.  1990

)گترين و گيري و پاستگويي بيشتتر بته افتراد زيردستت در ستازمان ستعريته كترده استت. 

 (.259، 1999مكاندرو،

 

 ضرورت توانمندسازي 

سازمان هان امروز تحت تاثير عوام ی از قبيل افزايش رقابت  هانی، دگرگونی هان 

زير فشارهان “  س از فروش و و ود مناب  محدود وپناگهانی، نياز به کيفيت و  دمات 

س از سار ها تجربه، دنيا به اين نتيجه رسيده است که اگر سازمانی پ. زيادن قرار دارند

يشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند بايد از پبتواهد در اقتااد و امور کارن  ود 

نيرون انسانی متتاص،  الق و باانگيزه باال بر وردار باشد. مناب  انسانی اسار 

قعی يک سازمان را تشکيل می دهند. بين سرمايه انسانی و بهره ورن در ثروت وا

                                                 
1.  empowerment 
2 . elixir 
3 . shackleton 
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سازمان ها رابطه ان مستقيم و ود دارد. از دجدجه هان مهم بنگاه هان اقتاادن موفق 

 هان، گرد ورن سرمايه انسانی فرهيتته و  ردورزن است که قادر به ايجاد تحور در 

ازمان موفق مجموعه ان است مرکب از سازمانی که به  ن متع ق هستند باشند. يک س

انسان هايی بافرهن  سازمانی، انديشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام 

يشرفت روزافزون سازمان در پدير سازمان، تجارب و دانش  ود را با عشق به پانعطاف 

که ا تيار مديريت  ود قرار می دهند. بنابراين هر فرد نسبت به سازمان و وويفه ان 

انجام می دهد، احسار ما کيت  واهد کرد. استفاده از توانايی هان با قوه مناب  انسانی 

بران هر سازمانی مزيتی بزرگ به شمار می رود. در بهره ورن فردن، سازمان از 

يشرفت سازمان استفاده می کند و پمجموعه استعدادها و توانايی هان با قوه فرد به منظور 

يروهان با قوه و استعدادهان شگرف در  هت سازندگی مو ب با با فعل در وردن ن

پيشرفت فرد و همسويی با سازمان  واهد شد بنابراين الزمه دستيابی به هدف هان 

سازمان، مديريت موثر اين مناب  باارزش است. دراين راستا رشد، پيشرفت، شکوفايی و 

وانمندسازن کارکنان مورد ارتقان توانمندن هان کارکنان در سا يان ا ير تحت عنوان ت

تو ه صاحبنظران و کارشناسان مديريت مناب  انسانی واق  شده است. همانگونه که 

سازمان ها به مقاب ه با چا ش هان سازمانی بر می  يزند و بهبود مستمر را در او ويت 

 قرار داده اند، نياز بيشترن به حمايت و تعهد کارکنان و درگيرکردن  نها در کار احسار

می شود. توانمندسازن تکنيکی نوين و موثر در  هت ارتقان بهره ورن سازمان به وسي ه 

بهره گيرن از توان کارکنان است. کارکنان به واسطه دانش، تجربه و انگيزه  ود صاحب 

قدرت نهفته هستند و در واق  توانمندسازن  زاد کردن اين قدرت است. اين تکنيک 

ن بهره بردارن از سرچشمه توانايی انسانی که از  ن استفاده ورفيت هان با قوه ان که برا

کامل نمی شود، در ا تيار می گدارد و در يک محي  سا م سازمانی روشی متعادر را در 

 بين اعمار کنترر کامل از سون مديريت و  زادن عمل کامل کارکنان پيشنهاد می کند. 

ه كه سازمانه ها را به توانمند عالوه بر اين محرك هاي محيطي متعددي و ود دارد ك

 در اين ميان مهمترين  نها عبارتند از اكردن كاركنانشان ترجيب نموده اند. 

 اثرات فن  وري بر محي  كاري ا 
رشد سري  فن  وري، تمامي  وانب سازمان ها را به نوعي تحت ت ثير قرار داده است. 

ست و رايانه ها ، رباط ها و باعث تغيير ماهيت كارها شده ا وري  نتغييرات سري  ف

دستگاههاي كامالً  ودكار  ايگزين مشاجل روتين شده اند. اين ابزار، تغييرات شديدي در 

افراد و اعضاي سازمان ها ايجاد كرده اند. بديهي است براي نوت مهارت هاي مورد نياز 

 شد كنند. توانمند شوند يعني در تمامي  هات ررويارويي با چنين چا شي كاركنان بايد 

 افزايش انتظارات مشتريان ا
امروزه مشتريان به كمك اينترنت قادرند وسايل مورد نياز  ود را به طور مستقيم و در 

افزايش انتظارات مشتريان باعث افزايش انتظارات .  بهترين قيمت رقابتي  ريداري كنند

 –مراتب دستوري . تحت اين شراي  ، نه تنها س س هن ها از كاركنانشان شده استاسازم

. در باشند ،  القمناسب نتواهد بود ب كه برعكس بايد بياموزند ابتكار عمل داشته كنتر ي

)از قبيل بود ه بندي، درون تيم هاي  ودگرداني كه براي انجام ووايه سنتي مديران 
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 پاداش، كنترر، كيفيت، استتدام و ...(توانمند شده اند به  وبي ايفاي نقش كرده و مسئو يت

 بيشتري براي اقداماتشان بپديرند.

  رورت انعطاف پديري سازمان ها ا
در شكل سنتي سازمان ها داراي سا تار س س ه مراتبي و قدرت متمركز در رأر هرم 

در محيطي  در حار رخ دادن است. به اعتقاد بسياري از مديران عا ي،تغييرات عمده اي 

ويژگي هاي نوين از ويژگي هاي  ن به  اي نوين ازكه شدت رقابت  هاني و فن  وري ه

شمار مي  يد، دست برداشتن از كنترر متمركز باعث افزايش انعطاف پديري سازمان ها 

محمدن،  واهد شد. در اين ميان ، توانمندسازي كاركنان بهترين ف سفه عدم تمركز است. )

1381 ،160) 

مي كنند در معرض تهديد ،  وقتي كه كاركنان با موقعيت هايي روبرو مي شوند كه كه فكر

ابهام، كنترر بيش از حد، تحميل يا منزوي شدن قرار دارند، وقتي كته احساستات نتامطبوت 

وابستگي يا نابرابري را تجربه مي كنند، هنگامي كه احسار مي كنند   وي توانتايي هتاي 

تتار گرفتته شتده استت، هنگتامي كته در متورد چگتونگي رف نان در انجام  نچه دوست دارند 

 ود مطمئن نيستند، هنگامي كته احستار متي كننتد پتاداش نمتي گيرنتد و تقتدير نمتي شتوند، 

 (. 28، 1386نياز به توانمندسازي  نان بيشتر احسار مي شود. )صنعتي ، 
 داليل زير را بران شدت تو ه به توانمندسازن برمی شمرندا(  1988« ) کانگرو و کانانگو » 

نشان می دهد که توانمندسازن زيردستان بتش مهمی از اثربتشی  مطا عات مهارتهان مديريت -1

 سازمانی و مديريتی است.

تجزيه و تح يل قدرت و کنترر در سازمانها حاکی از اين است که سهيم کردن کارکنان در قدرت و  -2

 کنترر، اثربتشی سازمانی را افزايش می دهد.

ارد که راهبردهان توانمندسازن کارکنان نقش تجربيات تشکيل گروه در سازمان دال ت بر اين د -3

 (1385مهمی در ايجاد و بقاء گروه دارد.)عبدا  هی و نوباوه ، 

 

 اهداف توانمندسازي 

هدف از توانمندسازي ايجاد سازماني است مركب از كاركناني متعهد و مشتاق بته كتار كته 

متي برنتد انجتام متي  ووايه شغ ي شان را بدين ع ت كه هتم عقيتده دارنتد و هتم از  ن  تدت

دهند. همچنين هدف از توانمندسازي نيروي انساني، استفاده از ورفيتت هتاي بتا قوه انستان 

ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازماني، تقويت احسار اعتماد بته نفتس و چيرگتي بتر 

ارائتته نتاتواني هتا و درمانتتدگي هتاي فتردي استتت. بته عبتارت ديگتتر هتدف از توانمندستازي 

مناب  فكري مربوط به هر زمينه اي از از عم كرد سازمان است. گا بريتت و الور بهترين 

، اطمينتان دادن بته كاركنتان استتكه در چتارچوب عقيده دارند هدف ب ند مدت توانمندسازي 

 ي سازمان به موفقيت مي رسند. ژرسا ت ، چشم انداز و استرات

نتان بتراي  ودستازماندهي و رشتد توانمندسازي ادعتا دارد بته وستي ه ت كيتد بتر حقتوق كارك

شتاي ، عدا ت را حكمفرما مي كنتد. بته عبتارت ديگتر توانمندستازي راهتي استت كته بته 

استتتگويي و بنتتابراين پواگتتداري عوامتتل انضتتباطي بتته كاركنتتان  نهتتا را بتته ستتمت  كمتتك

 برانگيتتگي و  ودنظمي سوق مي دهد و بدين وسي ه سطح كمار  نان را افزايش مي دهد. 

. ايتن بته ديرندپدر توانمندسازي بايد مسئو يت بهبود شغل و ووايه روزانه  ود را ي افراد

عهده  ود فرد است كه شغل  ويش را بهتر، جني تر و ر ايت بتش تر سازد. وقتي فرد 
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ذيرتتر شتود و بته ژاين كتار را انجتام متي دهتد، بهتتر متي توانتد تاتميم بگيترد و مستئو يت 

 واند مشاركت نمايد. فردي تبديل شود كه بهتر مي ت

 يچ و وار در اين رابطه مي نويسند ا توانمندسازي وستي ه اي استت بتراي ارتقتاء كاركنتان 

 براي ايجاد دانش و توانايي كارمندان براي ارتقاء عم كرد. ه راهي است ژبه وي

بته طتور  الصته بتا تو تته بته ستطور فتوق اهتتداف توانمندستازي كاركنتان را متي تتتوان در 

 ذكر كرداموارد ذيل 

  ارتقاي كاركنان از طريق ايجاد دانش و توانايي 

  استقرار عدا ت در سازمان 

 ايجاد كاركنان متعهد و مشتاق در كاركنان 

 استفاده از ورفيت هاي با قوه كاركنان 

 ي سازمان ژاطمينان دادن به كاركنان كه در چارچوب رسا ت، چشم انداز و استرات

 (.  23-24، 1386به موفقيت مي رسند. )صنعتي، 

 

 ي توانمندسازيرويكردها

 ا ه ( رويكرد مكانيكي )ارتباطي( ا

ايين ، پتبر اسار اين ديدگاه ، توانمندستازي بته معنتاي تفتويت ا تيتار و قتدرت از بتاال بته 

استتگويي دقيتق استت كته كنتترر متديريتي را پهمراه با مرزها و محدوديت هاي روشتن و 

فر يندي است كه طي  ن مديريت ارشتد يتك نمندسازي افزايش مي دهد. در اين رويكرد توا

بينش روشن تدوين كرده و برنامه ها و ووايه معتين بتراي نيتل بته  ن در ستازمان ترستيم 

مي نمايد . او اطالعات و مناب  مورد نياز براي انجام ووايه را براي كاركنان فراهم مي 

اي و اصتالد فر ينتد هتا را  كند و ا تازه متي دهتد تتا  نتان در صتورت نيتاز تغييترات رويته

ي باشتد و ستاده و فعا يتت بيشتتر تحتت كنتترر متديريتانجام دهند. در اين رويكرد نتايو كتار 

ستازي كتتار و ووتتايه متتورد ت كيتتد استتت. بته طتتور  الصتته در ايتتن رويكتترد توانمندستتازي 

 يعني تاميم گيري در يك محدوده معين. 

 ب ( رويكرد ارگانيكي )انگيزشي( ا 

و كنتتترر را كتتاهش متتي دهتتد . بتتر استتار ايتتن ايين بتته باالستتت پتتد ديتتدگاهي از ايتتن رويكتتر

رويكتترد توانمندستتازي برحستتب باورهتتاي شتاتتي افتتراد تعريتته متتي شتتود. بتتر طبتتق ايتتن 

ابعتاد توانمندستازي گي هاي مشتركي هستند كه تحت عنوان ژديدگاه ، افراد توانا داراي وي

مات  تا  متديريتي نيستتند ب كته متنعكس كننتده )در مقا ه حا ر(  مده است. اين ابعاد اقدا

تجربيتتتات يتتتا باورهتتتاي كاركنتتتان در متتتورد نقتتتش  نهتتتا در ستتتازمان متتتي باشتتتد. بنتتتابراين 

توانمندسازي چيزي نيست كه مديران براي كاركنان انجام دهند ب كه طرز فكر كاركنان در 

انتد بستتر الزم مورد نقش  ن ها در سازمان مي باشد. در عين حار مديريت سازمان مي تو

را براي توانمندتر شدن كاركنان فراهم نمايد. اما بايد كاركنان توانمند را گزينش  و به كار 

گيرنتتد.  ن هتتا بايتتد  ودشتتان احستتار كننتتد كتته داراي  زادي عمتتل و قتتدرت تاتتميم گيتتري 

احسار تع ق بته ستازمان كترده ، احستار شايستتگي و تبحتر در هستند ،  ن ها بايد شتااً 

توانايي هاي  ود كننتد و شايستته ت ثيرگتداري بتر سيستتمي باشتند كته در  ن كتار متي مورد 

 ( 29-30،  1386)صنعتی، كنند. 
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 فرايند توانمندسازي 

( توانمندستتازي کارکنتتان يتتک فراينتتد استتت و از طريتتق  ن يتتک  1998از نظتتر فتتوکس ) 

گيري و زهاي تاميميابد که در  ن  رمانها ، اهداف ، مرفرهن  توانمند سازي توسعه مي

شتتود . در چنتتين نتتتايو تتت ثيرات و تالشتتهاي  نتتان در کتتل ستتازمان بتته اشتتتراك گداشتتته مي

فرهنگي مناب  و رقابت براي کسب مناب  مورد نياز  هت اثربتشي فعا يتهايشتان فتراهم و 

 شود. بالنچارد فرايند توانمندسازي را در سه مرح ه  الصه كرده است احمايت مي

يعنتی اطالعتتات الزم بتته  ستتانی درا تيتتار كاركنتتان قتترار گيتترد. دسترستتی بتته  اطالعتتات ا تستتهيم - 1

اطالعات باعث اعتماد به نفس و  گاهی  نتان از و تعيت فع تی ستازمان شتده و مو تب تحكتيم فرهنت  

اعتماد و همد ی می شود. كاركنان اگر اطالعـــتـات كتافی نداشتته باشتند قتادر بته تاتميم گيترن صتحيح 

دسترسی كاركنان به اطالعات باعث احسار تع ق، بهبود عم كرد و احسار مسئو يت كاركنتان  نيستند.

به كاركنتان  تسهيم اطالعات (.1382 قايار ، )می شود. اطالعات  ون حيات توانمندسازن است

ا تتازه متتي دهتتد موقعيتهتتاي ستتازمان  تتود را بشناستتند و متتورد تجزيتته و تح يتتل قتترار دهنتتد 

 (.1386)نادرن و ديگران، 

بايتد در چتارچوب   ود متتاري و استقالر كاري در سرتاستر حتد و مرزهتاي ستازمان ا  -2

مرزهان مشتص باشد. تا از اتالف انرژن بيهوده   وگيــــــرن كند. عوامل تعيين كننتده مترز فعا يتهتا 

 عبارتند ازا

 چيست؟ ماموريت يا ف سفه و ودن سازمانا يعنی هدف از تشكيل يا كسب و كار سازمان

 ارزشهاا حدود فعا يت شما چيست؟

 تاوراتا تاوير شما از  ينده چيست؟

 اهدافا چه چيزن، چه وقت، در كجا و چگونه انجام دهيد؟

نقشهاا چه كسی، چه كارن با چه نوت سا تار سازمانی انجام دهتد و در انجتام كتار چگونته حمايتت متی 

 رار دارند. زيرا معتقدند مهمترين عامل بقاشود؟ بسيارن از مديران معموالً از تفويت ا تيار ه

سازمانشان كه كسب در مد و سود است به  طر می افتد. ا بته اين ديدگاه زمانی درست است كه ا تيار 

 (.1382) قايار ، تاميم گيرن به كاركنان ناتوان واگدار گردد

از كاركنان  هرگاه گروهي ايگزين كردن تيم هاي  ود گردان به  اي س سه مراتبها ا  -3

شتتوند، از شتتروت تتتا پايتتان كتتار بتتا مستتئو يتهاي ويتتژه بتتراي فراينتتد كتتار و تو يتتد انتتتتاب مي

كننتد و مستئو يت را بته صتورت برنامه ريزي و ا را متي كننتد، همته چيتز را متديريت مي

مساوي و عادالنته تقستيم متي كننتد . مزيتت تتيم هتاي  تودگردان در فتراهم كتردن ر تايت 

، رش ، تعهتتد كتتاري ، برقتتراري ارتبتتاط بهتتتر ميتتان كاركنتتان و متتديران، تغييتتر نگتتشتتغ ي

ها و ، كتتاهش هزينتتهگيري ، بهبتتود و پيشتترفت عم يتتاتاثربتشتتي بيشتتتر فراينتتدهاي تاتتميم

طريتق گدرانتدن  اين گروههتا از (.1386)نادرن و ديگران ،  شودبهره وري سازمان  الصه مي

را كستب، و درحتين كتار وابستتگی كمتترن بته متديران و  هتان الزم دوره هان  موزشی قادرند مهتارت

سرپرستتتان احستتار كننتتد. گروههتتان  تتودگردان در كتتار يكتتديگر مدا  تته نمتتی كننتتد مگتتر  نكتته گتتامی 

در هتت توانمندشتدن باشتتد. متديريت عتتا ی ستازمان بايستتی نستتبت بته حمايتتت و پشتتيبانی از گروههتتان 

 (.1382)  قايار ، ودگردان اعتقاد ق بی داشته باشد

 

  مزايای توانمندسازی نیروی انسانی

( مزايتان توانمندستازن کارکنتان در ستازمانهان  تدماتی را بته شترد زيتر  1992« ) باون و الو تر » 

 توصيه می کنندا
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 کارکنان توانمند به نيازهان مشتريان در حين ارائه  دمات پاستهان سري  و به موق  می دهند. -1

 نارا ی در حين عودت  دمات پاستهان سري  و به موق  می دهند. افراد توانا به مشتريان -2

 کارکنان توانمند احسار بهترن نسبت به  ود و شت شان دارند. -3

 کارکنان توانا با مشتريان به گرمی و  جوش باز ارتباط برقرار می کنند. -4

بتتدا هی و ديگتتران ، )ع نمنتتد متتی تواننتتد منبتت  بزرگتتی از انديشتته هتتان  تتدماتی باشتتنداکارکنتتان تو -5

1385.) 

 

 هزينه هاي توانمندسازي

توانمندسازي بدون هيچگونه هزينه اي نيست. يكي از پيامدهاي  ن اين است كته حتوزه هتاي شتغل هتاي 

كارمندان را افزايش مي دهد. اين امر مست زم اين است كه كارمندان به صتورت شايستته  متوزش ببيننتد 

ري از ووايه  ود بر يند. همچنين بر روي كارمنديابي بعنوان ابزاري تا بتوانند از عهده دامنه وسي  ت

بتراي اطمينتان از اينكتته كاركنتان استتتتدام شتده ويژگتتي هتا و مهتارت هتتاي متورد نيتتاز را داشتته باشتتند، 

 ت ثيرگدار است.

توانمندستتازي هتتم پيامتتدهاي مهبتتت و هتتم پيامتتدهاي منفتتي بتتراي كاركنتتان  واهتتد داشتتت . بگفتتته دايتتن و 

( اگر چه افراد توانمند در توانايي هاي  ود اعتماد به نفس كسب مي كنند اما  ن ها ناكتامي 1996ر)فر
فزاينده اي را تجربه مي كنند و دچار تعارض در نقش مي شوند. د يل  ن اين است كه توانمندي باعث  1

ازماني به مو توت  من اينكه اگر با ديد سمي شود تا كاركنان مسئو يت هاي ا افي را بدست  ورند. 

كاركناني كه توانمندتر شده اند و مسئو يت ها و مهارت هاي  نان افزايش يافته انتظار  بتران نگاه كنيم،

 تدمات بيشتتتري از ستتازمان دارنتتد كته ايتتن  تتود هزينتته هتاي ستتازمان را افتتزايش  واهتتد داد. )رفيتتق و 

 (. 988،  1998ديگران ، 

   

 ابعاد توانا سازی
( نشتان داد توانمنتدن هنگتامی بو تود متی  يتد كته قتدرت، اطالعتات 1992اون والو ر)نتايو پژوهش ب 

دانش و پاداش ها در سازمان توزيت  شتود و اگتر يكتی از ايتن چهتار عناتر صتفر باشتد، توانمنتدن نيتز 

( همچنتتين وارن بنتتيس در پتتژوهش  تتود  106،   1382صتتفر  واهتتد بتتود ) فرهنگتتی و استتكندرن، 

هبتران عتا ی ماتاحبه كترد، نتتايو ايتن پتژوهش نشتان داد كته بتا نفتوذ تترين بران تعيتين  اوصتيات ر

رهبران عا ی از يك ويژگی بارز بر وردارنتد و  ن ايتن استت كته در ديگتران احستار توانمنتدن ايجتاد 

(. پژوهش انجتام شتده بتر رون متديران كتاروان هتان حتو تمتت  كشتور  104می كنند ) همان منب ،  

ين مديران با ايجاد تغيير در باورهتا، ارزشتها، نمادهتان وتاهرن و ستپس تغييتر نشان داد كه توانمندن ا

 ( 113در مهارت هان فنی، انسانی و ادراكی مديران كاروان ها ميسر  واهد بود ) همان منب ، 

( توانا ستازن را بتا  1992يكی از مهمترين مطا عات انجام شده در مورد توانا سازن توس  اسپريتز )  

( نيز يك بعتد بته ابعتاد فتوق افتزود و پتنو 1992اساسی تعريه نموده است. مطا عات ميشرا )چهار بعد 

 بعد ك يدن توانا سازن به شرد زير شكل گرفت ا

  ود اثر بتشی●  

وقتی افراد توانمند می شوند از احسار  تود اثتر بتشتی بر توردار متی گردنتد يتا احستار متی كننتد از 

موفقيت  ميز يك كار بهره مندند. افراد توانمند نه تنها احسار شايستگی قاب يت و تبحر الزم بران انجام 

 ب كه احسار اطمينان دارند كه قادرند كارها را با كفايت 

الزم انجام دهند.  نان احسار برترن شتای می كنند و معتقدند كه می تواننتد راهتی بتران رويتارويی 

, بانتتدورا 1988, كتتانگر و كتتاننگو, 1985نور, بتتا چا شتتهان  ديتتد بياموزنتتد و رشتتد كننتتد )بنتتيس و نتتا

(  تتود اثتتر بتشتتی مهمتتترين عناتتر توانمنتتدن استتت زيتترا 1990,  زيمتترمن , 1989, گكتتار, 1989

                                                 
1 . frustration 
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احسار  ود اثر بتشی است كه نشان می دهد افراد بران انجام كارن دشوار  واهنتد كوشتيد و پشتتكار 

  واهند داشت يا  ير.

 بران احسار  ود اثر بتشی افراد پيشنهاد می كندا( سه شرط زير را 1977باندورا )

 باور به اينكه توانايی انجام كار را دارند. -1

 باور به اينكه ورفيت به كار بستن تالش الزم را دارند. -2

 باور به اينكه مانعی  ار ی  نها را از انجام كار مورد نظر باز نتواهد داشت.  -3

  ود ا تيارن ● 

ر قاب يتت و  تود ا تيتارن بته احستار بر توردارن از حتق انتتتاب اشتاره دارد. بته احستاا تيارن  ود

هنگامی كه افراد به  ان اينكه با ا بار در كتارن درگيتر شتوند يتا دستت از  ن بكشتند داوط بانته كنتترر 

اقداماتی را  جاز می كنند، احسار  ود ا تيارن می كنند. در اين و عيت فعا يتهان افراد نتيجه  زادن 

قتدار شتای  نان است. كاركنان توانمند در مورد فعا يتهان  ويش احسار مسئو يت و نيز احسار و ا

ما كيت می كنند.  نان  ود را افرادن پيش فعار و  ود  جاز می بينند.  نان قادرند به ميل  تود اقتدامات 

اين افراد بته  تان اينكته   ابتكارن انجام دهند؛ تاميم هان مستقل اتتاذ نمايند و افكار  ديد را بيازمايند

احسار كننتد فعا يتت هايشتان از پتيش تعيتين شتده و تحتت كنتترر ديگتران يتا ا تنتاب ناپتدير و هميشتگی 

 است، ا تيار و اراده فردن  ويش را حاكم می دانند.

 ود ا تيارن همچنين به بر وردارن از حق انتتاب درباره روشهان تتالش و انجتام وويفته,  سترعت  

چوب زمانی كار تاكيد دارد. افراد هنگام اشتغار به كتارن كته احستار متی كننتد معنتی دار  كار و چهار

است، بيشتر متعهد می شوند و درگير  ن می گردند، نيرون زيادترن بران  ن هدف متمركتز متی كننتد 

 و در پيگيرن اهداف مط وب پشتكار بيشتر نشان می دهند و به واسطه اين كه كار معنی دار با احسار

اهميت شتای و  ود ارزشی  نان همراه است، در اشتغار به  ن هيجان و شتوق بيشتترن احستار متی 

كنند. همچنين افرادن كته بتا احستار معنتی دار بتودن شتغل، توانمنتد شتده انتد نتو  ورتتر، تاثيرگتدارتر و 

 شتااً كارا تر از ديگران واهر می شوند. 

 پديرفتن شتای نتايو● 

ر كنترر شتای بر نتايو كار بر وردارند.  نان بر اين باورنتد كته متی تواننتد بتا افراد توانمند از احسا

تحت تاثير قرار دادن محي  يا نتتايو كتار، مو تب ايجتاد تغييتر شتوند. پتديرفتن شتاتی نتيجته, عبتارت 

. .است اًز باورهان فترد در مقطعتی از زمتان دربتاره توانتايی ون بتران ايجتاد تغييتر در  هتت مط توب

انمند اعتقاد ندارند كه موان  محي  بيرونی فعا يتهان  نان را كنترر می كنند. ب كه بر اين باورند افراد تو

كه  ود قادرند اين موان  را كنترر كنند. اين احسار  كنترر فعار به  نتان ا تازه متی دهتد، محتي  را بتا 

  واسته هان  ود همسو سازند. 

زيانهتان  ستمی و عتاطفی همتراه باشتد بتران مهتار همچنين از دستت دادن كنتترر شتتص متی توانتد بتا 

مع وم شده است كه فقدان كنترر به افستردگی, فشتار روانتی, نگرانتی, روحيته پتايين, فقتدان بهتره ورن, 

ر وت و ناتوانی و حتی افزايش احتمار مرگ منتهی شود. از سون ديگر حتی توانمندترين افتراد قتادر 

ن رون متتی دهتتد كنتتترر كننتتد. ايتتن كتتار از يتتك ستتو بتته توانتتايی نتواهنتتد بتتود همتته  نچتته را كتته بتتران  نتتا

تشتتيص حتوزه هتتان تحتت تتاثير و نفتتوذ متا بستتگی دارد و از ستتون ديگتر بته اراده ونيتتز تغييتر محتتي  

  ار ی به منظور افزايش تس   بر ن وابسته است.

 معنی دار بودن● 

عتا يتی كته بته  ن اشتتغار دارنتد ارزش افراد توانمند احسار معنی دار بودن می كنند. بتران اهتداف و ف 

قائ ند و اقدامات و تالشتهان  نتان از  تنس  رمانهتا و استتانداردهان  نهاستت افتراد توانمنتد دربتاره  نچته 

تو يد می كنند دقت می كنند و بدان اعتقاد دارنتد، و در ايتن فعا يتت از نيترون روحتی يتا روانتی  تويش 

شتغار  ويش، از نوعی احسار اهميت شتاتی  بر توردار سرمايه گدارن می كنند و در درگيرن و ا

می شوند. بنابراين, معنی دار بودن به نگرش ارزشی معطوف است. فعا يتهايی كه داران چاشنی معنی 

دارن هستند, نوعی احسار هدفمندن, هيجان يا ماموريت بران افراد ايجاد می كنند و منبعی از نيرو و 

رنتد. كستب در متد يتا تنهتا انجتام دقيتق يتك شتغل بتران بستيارن از متردم اشتياق بران  نان فتراهم متی  و
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احسار معنی دارن ايجاد نمی كند. بعضی چيزهان بنيتادن تتر, شتاتی تتر و ارزشتمندتر بايتد بتا كتار 

 پيوند يابند تا احسار معنادارن ايجاد شود

 

 اعتماد● 

اند كه با  نان منافانه و يكستان رفتتار  سرانجام افراد توانمند داران حسی به نام اعتماد هستند. مطمئن 

 واهد شد. اطمينان دارند كه حتی در مقام زير دست نيز نتيجه نهايی كارهان  نها, نه  سيب و زيان كه 

عدا ت و صميميت  واهد بود. معموالً معنی اين احسار  ن است كه اطمينان دارند صتاحبان قتدرت بته 

ا اين كه با  نان بی طرفانه رفتار  واهتد شتد. بتا و تود ايتن, حتتی  نها  سيب يا زيان نتواهند رساند, و ي

در شرايطی كه افراد قدرتمند درستی و انعطاف نشان نمی دهند افراد توانمند بتاز هتم گونته ان احستار 

 متادگی بيشتتترن دارنتد تتا صتتداقت را  ،افتترادن كته اعتمتاد متتی كننتد. اعتمتاد شتاتی را حفتتظ متی كننتد

ايگی ستازند, متعهتد بته صتراحت، صتداقت و ستازگارن هستتند نته فريبكتارن و  انشين تظاهر و بتی مت

واهر بينی, همچنين بيشتر پژوهش گرا,  ودسامان, و مشتاق به يادگيرن هستند, بتران روابت  متقابتل, 

ورفيت بيشترن دارند و در فعا يت تيمی, در ه بتاالترن از همكتارن و  طتر پتديرن را از  تود نشتان 

داران اعتماد,  من ابراز عالقه به ديگران, تالش می كنند با ديگران و بتتش متوثرن می دهند. افراد 

از گروه باشند, همچنين  ود افشتاگرتر, در ارتباطتات مربتوط بته  تود، صتادق تتر و بتران گتوش دادن 

 / (http://www.modir-danesh.comدقيق به ديگران, تواناترند. )

 

 كاركنان سازي توانمند بر مؤثر عوامل

 و نگرش،رواب  : عبارتنداز  ورد مي بو ود كار محي  در را اناسازي تو زمينه كه اساسي عنار سه

 سا تار

  .سازماني

 ب كته ،  تود ووتايه و دادن كتار انجام مورد در فق  نه مي كنند  احسار كاركنان : ها نگرش (1

 پتي در فعتار بطتور كه است فردي امروزي كارمند . دارند مسئو يت نيز سازمان به كل نسبت

بتراي نحتوه انجتام امتور طترد ريتزي و ستپس  ن هتا را بته مرح ته ا ترا  و باشتد مشتكالت حتل

 در ورد. اين همان نگرشي است كه يك كارمند بايد نسبت به سازمان  ود داشته باشد.

رواب  سازمانيا كاركنان همواره بطتور گروهتي و مستتمر بهتتر متي تواننتد نستبت بته بهبتود و  (2

نشان در  هت دستيابي به سطح باالي بهره وري سازماني با هم كار كننتد . ايتن عم كرد سازما

 مهم  ز در سايه رواب  سا م حاكم بر كار سازماني ميسور نمي باشد. 

سا تار سازمان ا سا تار يك سازمان مط وب معموالً به گونه اي طراحي مي شود كه كاركنان  (3

نتتايو متورد انتظتار مديرشتان و  نچته انجتام دادنتش  كه مي توانند براي دستيابي بتهيابند  در مي

 الزم و  روري است، كار كنند نه اينكه صرفاً اداي تك يه نموده و انتظار پاداش داشته باشند. 

يك محي  كار توانمند براي كاركنان ستازمان بو تود متي  ورد. در جيتر تركيب هر يك از اين عناصر ،

واهد رفت. محي  كار توانمند محيطي است كه در  ن كاركنان ايناورت تالش هاي سازماني به هدر  

نيروي محركه اص ي هستند . توانا سازي ، ورفيت هاي با قوه اي را براي ارتقاي بهتره وري ستازمان 

 ود از سرچشمه توانايي كاركناني كه از  ن ها استفاده بهينه نمي شود،در ا تيار دارد. هر گاه سازمان 

ي پيچيده امروزه ادامه حيات دهند ايتن نيتروي بتا قوه را بايستتي متورد استتفاده قترار ها بتواهند در دنيا

كاركنان توانمند به سازمان و  ودشان نف  مي رسانند و شغل يا مسير زندگي  ود را بيشتر داراي داد. 

مي هدف حس مي كنند. و درگير يآن به بهسازي مستمر در سيستم ها و فر يند هاي محل كار ود تبديل 

شوند بنابراين تواناسازي يعني اينكه كارمند براي اقدام كار،  زادي عمل دارد و در قبار نتايو كار  ود 

مسئور است. در يك كالم ، بهترين مفهوم تواناسازي كاركنان عبارتست از واگداري مسئو يت به پتايين 

 . (1378)اسكات ، ترين سطود سازماني

 

 استراتژي هاي توانمند سازي 
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فه رهبران سازمان فراهم سا تن تسهيالتي  هت پياده سازي استراتژي توانمنتد ستازي استت . ايتن ووي

استراتژي ها به طور مستقيم يا جيرمستقيم مو ب تغيير نگرش و رفتار کارکنان متي شتوند و زمينته را 

زمانها، براي تـربيت نيروي متتاص و توانمند مهيا مي سازند . با تو ه به هدف و ف سفه و تودي ستا

. ستتازي انتتوات استتتراتژي هتتا پردا تتتتتتوان بتته پيادهويژگيهتتاي ستتازمان و کارکنتتان و نقشتتهاي  نتتان مي

 ( به سه استراتژي مهم در توانمندسازي کارکنان اشاره مي کند. 2004چاديهاو همکاران       ) 

 (  افزايش  گاهي  معي از طريق داستانگوييا 1استراتژي 
ت حل مشتکالت  تود را بتر عهتده گيرنتد، مستتعد تتالش در  هتت بهبتود زنتدگي هرگاه کارکنان مسئو ي

فردي و سازماني  ود هستتند. رويکترد داستتانگويي بته عنتوان عامتل  تروري توانمنتد ستازي مو تب 

 تقويت تالشهاي مبتني بر همکاري مي شود .

  تق متي کننتد و يتا کند که سوقتي افراد قاه همکاري  ود را کشته و يتا ( بحث مي1995راپاپورت )

انعتتـکار متتي دهنتتد در حقيقتتت داستتتان زنــتتـدگي  ودشتتان را در ستتازمان بتته شتتيوه هتتاي مهبتتت بيتتان 

س. پتتتديرش شتتترد کارکنتتتان از مشتتتکالت و شناستتتايي تواناييهايشتتتان از عناصتتتر مهتتتم رويکتتترد کننتتتدمي

شترد داستتان سازي در عمـتـل استت . کارکنتان از طــتـريق مشتارکت در گروههتاي کوچتک بته توانمند

فتتردي  تتود در رابطتته بتتا ووايفشتتان و يتتا تجربياتشتتان کتته در هتتر متتاه بتتراي  نهتتا اتفتتاق افتتتاده استتت 

 پـــردازند و از اين طريق درباره مسائل و مشـــکالت  ودشان به تفکر و گفتگو مي پردازند . مي

  موزش مهارتهاي حل مسئ ها -2استراتژي 
اي حل مسئ ه را در  ود افزايش دهند . مهارتهاي حل مسئ ه مي کارکنان الزم است که ورفيت مهارته

تواند به توانمند سازي کارکنان در سطح فردي ، بين فردي و گروهي به عنوان يتک گتام  تروري در 

 ايجاد تغيير موقعيت نامط وب منجر شود.

ستتانهايي کته در در اين استراتژي بايد به کارکنان ا ازه داد که مشکالت  تود را بتر استار محتتواي دا

يک محي  همکارانه شکل مي گيرد، شناسايي و حل كنند . در اين صورت گروه ابتدا اهداف حل مسئ ه 

را  الصه بندي مي کند . اين اهداف شامل ا شناسايي مشکل ، انتتاب يکي از مشکالت مهم ، انتتتاب 

تحقق اهتداف و شناستايي  هدف براي حل مسئ ه و يا مشکل بزرگتر ، تفکر  الق در  هت حل مسئ ه و

 مناب  به منظور کمک به تحقق هدف است.

  موزشهاي مهارتهاي پشتيباني و تجهيز مناب ا  -3استراتژي 
از طريتق حمايتهتاي صتورت گرفتتته و تجهيتز منتاب  ، کارکنتان، از ايجتتاد ستا تار ا تمتاعي بتتزرگ در 

حمايتها را در سه مورد  الصه کرده  ( انوات1992قا ب گروههاي توانمند شده مطمئن هستند.  ميدي )

 استا

 حمايت فرد از  ود؛  -

 حمايت مدير از فرد؛  -

 حمايت قانون از فرد؛  -

، صتتحبت کتتردن و يتتا ستتتنراني يتتک قانونگتتدار و يتتا فتترد سياستتي ستتازمان متتي توانتتد از طريتتق نوشتتتن

اب  براي پيشرفت فردي حمايت  معي را در سازمان اشاعه دهد . در صورتي که کارکنان بدانند که من

 نها در سازمان مهياست و حمايتهاي الزم در اين مستير نيتز و تود دارد ، توانمنتد ستازي بتا سترعت و 

 شتاب بااليي انجام مي پديرد .

 روش هان توانمندسازن کارکنان

  ا ه( توانمندسازن و  موزش ا

رکنان بتران رستيدن بته اهتداف بی شک  موزش موثر و نافد يکی از ابزارهان مهم در توانمندسازن کا

سازمانی است . برنامه هان  موزشی در صورتی مفيد  واهند بود که با مشارکت کارکنان و با اتکا به 

روش هتتان ع متتی ا تترا و حمايتتت شتتوند. هتتدف واقعتتی برنامتته هتتان  موزشتتی ارتبتتاط بتتين کارکنتتان و 

 ن انگيزه هان کارن است. مديريت و همچنين مشارکت در برنامه هان سازمانی بران باال برد

  ب( توانمندسازن و مشارکت ا
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مشارکت کارکنان در سازمان شامل توانمندسازن و کتار تيمتی استت. بر تی نيتز مشتارکت کارکنتان را 

 هسته اص ی دموکراسی می دانند. 

  ج( توانمندسازن و اتحاديه ها ا

ن ايجتتاد شتتده کتته قاتتد و هتتدف هتتان ماتت حت انديشتتانه ادر بستتيارن از ستتازمان هتتا و صتتناي  اتحاديتته 

واقعی  ن ها دور نگه داشتن کارکنان بران گرايش به اتحاديه هان واقعی است. به  تاطر تترر از ايتن 

در طور تاري  اتحاديته هتا و ود  مدن اتحاديه ها کنترر بر کارکنان کمتر  واهد شد.  مو وت که با به

بتته کارکنتتان ا قتتاء کننتتد. زيتترا بتتين  ن هتتا و تنهتتا موسستتاتی بودنتتد کتته توانستتته انتتد حتتس توانمنتتدن را 

کارفرمايان قدرت نامنظمی و ود دارد و به کارکنان قدرتی متی بتشتد تتا  تمن استقالر نستبی در کتار 

 در مقابل صدان مهيب کارفرمايان از  ود مقاومت نشان دهند. 

 د( توانمندسازن ؛ گروه ها و کيفيتا
ان ا تمتاعی هستتند. تت ثير گتروه بتر افتراد بيشتتر از تت ثير گروه ها اشکار بسيار قدرتمندن از کنترر هت

 (.  14فرهن  سازمانی از  ن هاست )جالمی،بدون سار ،

 

 

 
 

 پيش نيازهاو س س ه مراتب برنامه هان توانمندسازن -1شکل

 

پيش نياز محي  سازمانی، می بينيد ، توانمندسازن کارکنان مست زم سه  1همانگونه که در شکل شماره 

ستبک رهبتترن و ويژگيهتان حرفتته ان استتت. ايتن پتتيش نيازهتا ، بستتتر الزم بتتران موفقيتت برنامتته هتتان 

توانمندسازن را فراهم می  ورند. همراه پيش نيازها دو اهترم ديگتر يعنتی عتدم تمرکتز قتدرت و پتاداش 

 مبتنی بر عم کرد می توانند به عنوان مکمل برنامه ها عمل کنند. 

 

 پیش نیازها :

 الزمه توانمند شدن ويژگيهان حرفه ان است که عبارتند از ( ويژگیهای حرفه ای :  1

 ویژگی های حرفه ای

 محیط 

 سازمانی

 سبک 

 رهبری

 غنی سازی شغلی

 نظام پیشنهادات

 تیم سازی

 مشارکت در 

 هدف گذاری
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(  موزش ا  موزش نوعی دانش و شنا ت ک ی به افراد می دهد تتا بعنتوان عضتون از يتک تتيم در 1-1

، ارتباطتات تغيير يک سيستم فعاالنه ايفان نقش نمايند که شامل فنون رهبرن ، مهارت هان حل مشکل 

 و  ماده سازن کارکنان می شود 

( ارشتاد ا اشتاره بتته راهنماييهتايی دارد کته افتتراد بتا تجربتته بته افتراد کتتم تجربته ارائته متتی دهنتد تتتا  2-1

 بياموزند و رشد کنند. )مربيگرن(

( تع ق حرفه ان ا افراد بايد به حرفته  تود عشتق بورزنتد و تع تق حرفته ان باعتث رشتد شتاتيتی 3-1

 شده و ابزارن را بران شکل دهی به رفتار  نان فراهم می کند. افراد 

نه س س ه مراتب ، شبکه هان واقعی شتبکه ( شبکه سازن ا تج ی ارتباطات درون سازمانی هستند  4-1

هان هستند که در محي  واقعی سازمان و نه در نمودار سازمانی شکل می گيرند، شبکه ها باعث تبادر 

 ر در بين افراد شده و بر عزت نفس  ن ها می افزايد. سري  اطالعات و باز و

کارکنان به توانمندن دستت نتواهنتد يافتت مگتر  نکته نيازهتان اساستی شتان در محتي  کتار ( محیط : 2

ار اء شود. و فرهنگی و ود د اشته باشد که به ارزش هتايی چتون اعتقتاد متقابتل، مشتارکت فراگيتر ، 

 کار گروهی و ريسک پديرن بها دهد. 

در ادبيات  ديد مديريت رهبرن را هنر توانمند سازن ديگران می نامنتد و متديران ( سبک رهبری : 3

توانمند به  وبی می دانند کته توانمنتدن و موفقيتت  ن هتا در گترو توانمنتدن و موفقيتت گتروه کتارن  ن 

ستعی متی  هاست. چنين مديرانی به عنوان يک هادن ، مباشتر، تستهيل کننتده و مربتی عمتل متی کننتد و

کنند کارکنان را از وابستگی به سمت عدم وابستگی و فراتر از  ن ، وابستگی متقابل)وابستتگی متدير و 

 سازمان به  ن ها( سوق دهند.  

 

 سلسله مراتب برنامه های توانمندسازی
طراحتتی مشتتاجل بتته گونتته ان کتته انجامشتتان مستتت زم ستتطود بتتاالترن از  غنییی سییازی  یی لی : (1

و به کارکنان ا تيارات، کنترر و مسئو يت بيشتترن در حيطته کتارن داده  مهارت و دانش بوده

می شود. جنيسازن می تواند باعث افزايش انگيزش، نشاط شغ ی، بهبود کيفيت عم کرد و رشد 

 و پرورش کارکنان شود. 

تالشی رسمی بران بيرون کشيدن ايده هان عم ياتی مفيتد اين نظام : 1 (ESP)نظام پیشنهادات  (2

راد يا گروههان کارکنان می باشد که باعث صرفه  ويی در هزينه ها ، بهبود بهتره ورن از اف

و افزايش سود ورن سازمان ها شده و از طرف ديگر رشد کمی و کيفی ايده پتردازن کارکنتان 

 را به همراه  واهد داشت. 

قا تب تتيم هتا  ستازمان هتا بته  توبی دريافتته انتد کته استتفاده از کارکنتان توانمنتد در تیم سازی : (3

بهترين شيوه واکتنش ستري  در مقابتل تغييترات محيطتی استت چترا کته کتار تيمتی، قاب يتت هتان 

 القيت، نو ورن و حل مشکل را در کارکنان بارور سا ته و نوعی چر ه ايده  ر بران بهبود 

 . ورد بهره ورن و کاهش هزينه ها فراهم می

اهتتدافی فراتتتر از مجمتتوت تتتالش هتتان فتتردن  تتتيم هتتا از طريتتق تتتالش دستتته  معتتی متتی تواننتتد بتته 

اعضايشتتان دستتت يابنتتد کتته همتتان هتتم افزايتتی متتی باشتتد.  نچتته کتته تتتيم هتتان قتتون عمومتتاً از  ن 

بر وردارند توانايی هر عضو گروه بتران بهتتر ستا تن هتم تيمتی اش استت. در ستازمان هتا تبتادر 

تستهيل تتنش هتا ، داورن در حتل دانش، پيشنهاد برقرارن ارتباطات، در دسترر قرار دادن مناب ، 

تعار ات و بسيارن از اقدامات وريه ديگر را می توان از قاب يت هان با قوه تيم ها بتران کمتک 

 به سازمان به حساب  ورد. 

ا سازمان ها زمانی متی تواننتد نستبت بته استتفاده بهينته از استتعدادها و مشارکت در هدفگذاری  (4

ه کارکنان نسبت به اهداف سازمان و نقش  ود در تعيين نيرون  الق کارکنان اميدوار باشند ک

 ن اهداف شنا ت و  گاهی داشته باشند. مشتارکت در هدفگتدارن ، تعهتد کارکنتان نستبت بته  ن 
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اهداف را در پی  واهد داشت که باعث  واهد شتد در  هتت دستتيابی بته اهتداف، حتتی اهتداف 

بته  ن هتا احستار جترور بتشتيده و مشتکل، از  تود تتالش بيشتترن نشتان دهنتد. ايتن مشتارکت 

 باعث می شود  ن ها  ود را ما ک سازمان حس کنند. 

توانمندستتازن کارکنتتان بتتدون ا تتران متتديريت مشتتارکتی جيتتر ممکتتن استتت و تتی چنانچتته برنامتته هتتان 

مديريت مشتارکتی نيتز بتا عتدم تمرکتز قتدرت و پتاداش مبتنتی بتر عم کترد همتراه نگتردد، راه بته  تايی 

 . نتواهند برد

 دام های توانمندسازی

 ا ه ( دام هان درونی 

 عمدتاً مربوط به مفرو ات و دانش نادرست می باشند که عبارتند از ا

تاتور بيشتتر کارکنتان از قتدرت دارا بتودن ا  تعريه قدرت به معنان ا تيارات بتی حتدو مترز (1

توانتد منجتر ا تيارات مط ق د توانايی بران گرفتن تاميمات يکجانبه است که اين انتظتار متی 

 به بروز تعارض بين کارکنان و مديران درباره حدو مرز قدرت افراد گردد. 

يکی از اهداف توانمندسازن  وداتکايی کارکنان است امتا درک  ا  ارتباط قدرت و  ود اتکايی (2

نادرست بين قدرت و  وداتکايی باعث پيدايش اين توهم در کارکنان می شود که  ن ها بايتد بته 

نتتانی در ينتتد کتته بتته تنهتتايی قادرنتتد مشتتکالت پيچيتتده را حتتل کتترده و از شکستتت صتتورت قهرما

سازمان   وگيرن کنند. اين امر باعث فراموشی اين نکته که موفقيت يا شکستت ستازمان پيامتد 

 اقدامات همه افراد سازمان است نه افراد  ا ، می شود. 

مو تتب متتی شتتود بستتيارن از  ا برنامتته هتتان توانمندستتازنارتبتتاط قتتدرت و ا تيتتارات متتديريتی  (3

، تشتتويق و تنبيتته بتته کارکنتتان انتقتتار يابتتد. بتتران  يا تيتتارات ستتنتی متتديران از قبيتتل بود تته بنتتد

متتديرانی کتته قتتدرت  تتود را برحستتب س ستت ه مراتتتب تعريتته متتی کننتتد ايتتن  ابجتتايی بتته معنتتان 

متی  يتد کاهش ا تياراتشان متی باشتد و توانمندستازن يتک تهديتد بتزرگ بتران  ن هتا بته شتمار 

 چنين مديرانی اج ب در راه ا ران برنامه هان توانمندسازن مان  تراشی می کنند. 

ا معمتتوالً  انتظتتار متديران ارشتتد حتتامی برنامته هتتان توانمندستتازن از انتظتار تعهتتد از کارکنتان  (4

ستازمان بته  ن هتا هديته کارکنان اين است که اين برنامه ها را به صورت پاداشی که از  انتب 

رند که منجر به افزايش ر ايت شغ ی شان  واهد شد. بر  الف ايتن انتظتار کارکنتان شده بنگ

درنتيجته متديران نگتاه متی کننتد. از  ودشان به توانمندسازن به عنوان انتظارات  ديد سازمان 

ارشتتد در ازان پتتاداش  ديتتدن کتته بتته کارکنتتان دادنتتد از  ن هتتا انتظتتار تعهتتد دارنتتد در حا يکتته 

 انتظارات  ديد از  ود واکنش نشان می دهند  کارکنان در مقابل

ا اين تاور را متديران ارشتد ستازمان تاور اينکه کارکنان از مهارت هان الزم بر وردارند  (5

دارنتتد در حا يکتته تعتتداد کمتتی از متتديران يتتا کارکنتتان داران مهتتارت هتتان الزم از قبيتتل تاتتميم 

توانمندشتده الزم استت ، متی گيرن گروهی و تفکتر سيستتمی کته بتران موفقيتت در يتک محتي  

باشند.بنابراين اج ب متديران بته د يتل مشتکالت و. هزينته ان کتار موزن از  متوزش هتان الزم 

طفره می رونتد و در عتين حتار دائمتاً از عتدم کتارايی فعا يتت هتان مبتنتی بتر تشتريک مستاعی 

 شکايت می کنند. 

 ب ( دام های بیرونی :

مت سفانه يکی از واکتنش هتايی کته امتروزه ستازمان هتا بته هنگتام ( تعديل نيرون انسانی سازمان ها ا 1

رويتتارويی بتتا چتتا ش هتتان اقتاتتادن و رقتتابتی انجتتام متتی دهنتتد، تعتتديل نيتترون کتتار استتت. در نتيجتته، 

ا طراب، تغييرات شغ ی، نقش ها و مسئو يت هان  ديد ناشی از اين تعديل ها متی تواننتد ستازمان را 

هان توانمندسازن را تح يتل برنتد. ع يترجم ايتن احتمتار کته نيترون کتار با مشکل موا ه سا ته و تالش 

توانمند می تواند سازمان را بران واکنش در برابر چا ش ها  ماده تر سازد، بسيارن از ستازمان هتا بته 

 د يل ترر از و ود چنين بحران هايی از انجام برنامه هان توانمندسازن ا تناب نموده اند. 

همتتواره ايتتن انتظتتار و تتود دارد کتته يتتک متتدير عامتتل  ديتتد و يتتا ستتاير د ستتازمان ا ( تغييتر متتدير ارشتت2

حتتی هنگتامی کته مديران ارشد با ايجاد بر تی تغييترات عمتده در ستازمان شتوک هتايی را ايجتاد کننتد. 
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عم کرد و روحيه افراد سازمان  وب است، مديران ارشتد ممکتن استت مبتادرت بته ايجتاد چنتين شتوک 

براين اعتقادند بران  نکته در نتزد کارکنتان بته عنتوان رهبتران قتون ق متداد گردنتد کته  هايی کنند.  ن ها

هميشه می توانند در سازمان منش  اثر واق  شوند ، ا اد چنين شوک هايی  رورن است. مت سفانه اين 

 طرز فکر در مديران ارشد می تواند پيشرفت تالش هان توانمندسازن را تحت ا شعات قرار دهد.

 واه شرکت  ديدن  ريدارن گردد و يا دو شرکت همسان در يکديگر ادجام جام ها و تم ک ها ا ( اد3

شوند ، اين ترکيب  ديد سازمانی می تواند توانمندسازن را به چا ش وادارد. اگر هر دو شترکت تتالش 

باشتند. امتا هايی را در اين زمينه  جاز کرده باشند بايد در  ستجون شيوه ان بران ادجام ايتن تتالش هتا 

اگر تنها يکی از  ن دو در زمينه توانمندسازن فعا يت می کرده است ، يتا بايتد ايتن فعا يتهتا  اتمته يافتته 

اعالم گردد و يا اينکه سيکل توانمندسازن به منظور وادار کردن کارکنان  ديد مجدداً از ابتدا  جتاز بته 

 (.178،  1381کار کند )محمدن ، 

 

 نتیجه گیری

ن دادن قدرت به افراد نيست، افراد به واسطه دانش و انگيتزه  تود صتاحب قتدرت هستتند و توانمندساز

در واق  توانمندسازن  زاد کردن اين قدرت استت. توانمنتدن يتک احستار استت. توانمندستازن ورفيتت 

هان با قوه ان را بران بهره بردارن از سرچشمه توانايی هان انسانی که از  ن استفاده کامل نمی شتود 

در ا تيتتار متتی گتتدارد. در ستتازمان توانمنتتد کارکنتتان نيتترون محرکتته اصتت ی بتته شتتمار متتی رونتتد، ايتتن 

کارکنان هستند که بتا احستار هيجتان ، ما کيتت ،افتتتار و احستار مستئو يت بهتترين ابتداعات و افکتار 

نکه با  ن ها  ود را پياده سازن ميکنند. در عين حار رهبران نمی توانند پيروانشان را توانا کنند مگر  

همدر و همراز باشند و بتا ايجتاد انگيتزه بته  ن هتا روحيته و د گرمتی دهنتد و  تود بتا  ن هتا درستتکار، 

بنابراين توانمندسازن مس زم نوت متفتاوتی از رفتتار ا القتی و ا تمتاعی و وفادار و واقعيت گرا باشند. 

ب  اطالعتاتی و بهتره بتردارن بکارگيرن ابزارهان کار گروهی و مشارکتی و سهو ت دسترسی بته منتا

از روابتتت  ا القتتتی دو انبتتته در بتتتين کارکنتتتان و در يتتتک ک متتته متتتديريت بتتتر استتتار صتتتداقت استتتت. 

توانمندسازن چيزن بتيش از يتک ديتدگاه ذهنتی استت. نمتادن از رفتارهتان گروهتی و معتی و سياستت 

ن متديريتی و نظتام هان سازمانی ت قی می شود. اين حرکت  معتی نيازمنتدتغييراترفتارن در حتوزه هتا

هان مديريتی است. در  من مديريت ستازمان بايستتی بتوانتد نشتانه هتان منفتی را کته نشت ت گرفتته از 

رفتارهتتان فتتردن و  معتتی استتت روزبتته روز کتتاهش دهتتد مهتتل ارتباطتتات  تتعيه،  تتو بوکراتيتتک ، 

متتل عواء محافظتته کتتارن ، نبتتودن  زادن عمتتل، مشتتارکت محتتدود و عتتدم برابتترن فرصتتت هتتا کتته  تتز

 بازدارنده به حساب می  يند و حس مهبت را در افراد از بين می برد.

 

 مناب  و مآ د
 

 ( تر مته1378ستينيتا ، استكات ، ) تواناستازي متديريتپتاريزي، س ن نتژاد ايترا مهتدي دكتتر 

  .25 -52صص تهران، ،س كاركنان

 (؛س بررستتتي رابطتتته بتتتين  متتتوزش هتتتاي  تتتمن  تتتدمت و 1386صتتتنعتي ، زينتتتب)

 ي كاركنانس ؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه نهران ؛ پرديس قم.توانمندساز
 

   ( س توانمندستتازن کارکنتتان ک يتتد طاليتتی  1385عبتتدا هی، بيتتژن و نتتوه ابتتراهيم، عبتتدا رحيم .)

 .مديريت مناب  انسانی س. تهرانا ويرايش

 صتص  52 جالمی، نسرين)بدون سار(، ستوانمندسازن کارکنانس ، ماهنامته مهتارت ، شتماره ،

15-12 . 

 ( ؛ سبرنامته هتان توانمندستازن کارکنتانس ؛ 1381محمدن، محمد)؛ شتماره  مطا عتات متديريت

 ؛ دانشگاه عالمه طباطبايی.  36-35
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