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 چکيده
 و رقابتي مزيت اصلي منبع و سرمايه مهمترين توليدو عامل شترين باارز انساني منابع كه آنجا از

 به دستيابي راههاي مؤثرترين از يكي آيد، مي شمار به سازماني هر اساسي قابليتهاي كننده ايجاد

 توسعه راستاي در كه آنچه.است سازمانها كاركنان كردن تر كارآمد ، فعلي شرايط در رقابتي مزيت

 حاصل تخصصي و فني آموزشهاي با تنها انساني منابع بهبود كه است اين دارد اهميت انساني منابع

 اعمال با جز مهم، اين و پرداخت كاركنان آموزش توسعه به گوناگون راههاي از بايد بلكه شود، نمي

 هاي برنامه در انسجام. باشد نپذيرنمي امكا انساني، منابع مديريت قلمرو در راهبردي هاي برنامه

 منابع مديريت كه است كاركنان توانمندسازي هاي برنامه توسعه مستلزم انساني منابع توسعه

 توانمندسازي مناسب الگوي ارائه براي ها برنامه اين تلفيق و سازي يكپارچه در بسزايي نقش انساني

 مقاله اين در ، مديران و محققان به كمك و هدف اين به دستيابي منظور به.كند مي ايفا كاركنان

 توانمندسازي اجراي رهنمودهاييبراي ، سازي توانمند هاي روش بررسي ضمن است شده سعي

 .گردد ارائه كاركنان

 كاركنان انساني، توانمندي،نيروي :يديکل واژگان
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 مانه و سملقان -پرورش خراسان شماليآموزش و  1
 اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي 2
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 انسانی نيروي توانمندي توسعه چگونگی
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 مقدمه  
         

 را موقعيتها و فرصتها از بسياري ، باشيم بهره بي مسائل گر تبيين و شناس فرصت دانشگر، ، خالق انسانهاي وجود از سازمانها در اگر         

 ادامه منظور به جديد نيروهاي جايگزيني و پرورش سطح، اين در ماندن حتي يا و شدن جهاني هدف به رسيدن براي.  داد خواهيم دست از

 . .دارند هدف و برنامه آن براي كه است كساني به متعلق صنعت آينده و است الزامي ترقي و رشد راه

 كه باورند اين بر مديريت علم دانشمندان و شود مي ناپذير اجتناب سازماني ساختار و انساني نيروي در دگرگوني و تغيير كه است گونه اين

 صنعت نشود، حاصل تغييري انساني منابع مديريت در اگر است بديهي. است سازمانها موفقيتهاي تمام ريشه انساني، نيروي در تحول و تغيير

 از يكي نساني، ا منابع توانمندسازي هاي برنامه طراحي و انساني منابع توسعه راستاي در ريزي برنامه پس. است حتمي فناي به محكوم

 گفت توان مي جرات به.  دارند بسزايي نقش آن در انساني منابع مديران كه است سازي جهاني و پايدار توسعه به رسيدن اساسي راهكارهاي

 انسان عنصر ، موردنظر رسالتهاي و هدفها به رسيدن و سازمان بقاي و تحول ايجاد براي مهم ابزارهاي از يكي ، امروزي رقابتي جهان در

 . است نساني ا منابع كند، مي تضمين نيز را سازمان بقاي و بخشد مي حيات را تحول مقوله آنچه ميان اين در. است

 تحقيق مساله بيان
 دوم وهله در و آنان آموزش و كاركنان صحيح انتخاب گرو در اول وهله در هرسازماني موفقيت كه كرد ادعا اغراق بدون بتوان شايد         

 در بيشتر مهارتي و توانش و باالتر معرفتي و دانش عميقتر، بصيرتي و بينش ايجاد باعث بهسازي و آموزش. است آن اعضاي كاركرد به منوط

 كه آنجا از(. 1831سينجر،)شود مي بيشتر و بهتر بخشي اثر و كارايي نتيجه در و محول وظايف اجراي براي سازمان در شاغل انسانهاي

 هم و كند تامين را سازماني منافع هم تواند مي كه است مفهومي سازي توانا. هستند سازمانها سرمايه ترين ارزشمند عنوان به انسانها

 از كه انسانها توانايي سرچشمه از برداري بهره براي را بالقوه هاي ظرفيت سازي توانا. كند ايجاد كاركنان در را سرافرازي و مالكيت احساس

(. 182 ص ،183۱: عبدالهي) رسانند مي లు خودشان و سازمان به توانمند كاركنان. گذارد مي اختيار در شود نمي كامل استفاده آن

 حيات و بقا عامل مهمترين انساني نيروي توانمندي و كيفيت. است سازمان آن انساني نيروي سازمان هر دارايي ترين حياتي و مهمترين

 تالش ترين محوري كاركنان سازي توانمند. است فرهيخته كاركنان كردن توانمند مرهون اقتصادي رشد «دراكر نظرار از. است سازمان

 (. 1833: اسالميه) باشد مي سازمانها در ساالري ديوان حذف و تمركززدايي نوآوري، در مديران

 تحقيق ضرورت و اهميت
 و باشند توانمندي نيرويي آموزشي مراكز اين انساني منابع بايد ولذا. باشد مي دولتي آموزشي مركز يك پرورش و آموزش كه آنجا از        

. باشند آموزان دانش به خدمت ارائه در باالئي بخشي اثر بتوانند كه باال انگيزه داراي خودشان، وظيفه شرح با متناسب ديده آموزش نيروهاي

 پاداش باال عملكرد با و داشت خواهند را قبولي مورد عملكرد باشند داشته خودشان از خالقيت و شود ايجاد كاركنان در كار انگيزه وقتي

 به مشكالت از بال فارغ سازمان آن مديريت باشند داشته توانمندي نيروي كه سازماني هر. كرد خواهند دريافت مديريت طرف از هم خوبي

. بود خواهد رجوع ارباب و كاركنان به خدمت ارائه همچنين و خود كاري مجموعه توسعه و پيشرفت ، سازمان آينده براي ريزي برنامه فكر

 استفاده زمينه اين در محققان و ديگر سازمانهاي موفق مديران صاحبنظران، عقيده از بايد باشيم داشته توانا و توانمند نيروي اينكه براي پس

 نگو كانا و كانگر. نيست دليل بدون محققان و سازمانها مديران ميان در كاركنان سازي توانمند به عالقه شدت كه گفت توان مي. كرد

 :شمرند مي بر توانمندسازي به توجه شدت براي را زير داليل( 1۸33)

 .است مديريتي و سازماني بخشي اثر از مهمي بخش دستان زير توانمندسازي كه دهد مي نشان مديريت مهارتهاي مطالعات •

 را سازماني اثربخشي كنترل و قدرت در كاركنان كردن سهيم كه است اين از حاكي سازمانها در كنترل قدرت تحليل و تجزيه •

 .دهد مي افزايش

. دارد گروه بقاي و ايجاد در مهمي نقش كاركنان سازي توانمند راهبردهاي كه دارد اين بر داللت سازمان در گروه تشكيل تجربيات •

 (1١ ص ،1833: اسالميه)

 سازي توانمند تعریف و تاریخچه

 سازماني نقش در اختيار تفويض عنوان به را توانمندسازي آن در كه گردد برمي 1133 سال به توانمندسازي اصطالح تعريف اولين       

 از لغت فرهنگ رايج تعاريف به( 1۸11) گرو. شود ديده او سازماني نقش در يا اعطا فرد به بايستي اختيار اين كه دانستند مي خود

 گاندز 1۸۸۱ سال در. است بخشي قدرت و دادن ماموريت كردن، اختيار تفويض قانوني، قدرت تفويض شامل كه كند مي اشاره توانمندسازي

 است ديده خود به زيادي دگرگونيهاي تاكنون توانمندسازي ادبيات كرد، سازي مفهوم كاركنان به تصميم اتخاذ واگذاري با را توانمندسازي
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 مي اشاره و داند مي كوچك گردهماي در فعاليت ، انتقادي تفكر ها، ديالوگ افزايش براي زمينه را توانمندسازي( 2۱۱1) لي باالخره اينكه تا

 اصلي اجزاي از ، ها گفتگو و ديدن تفكر، ، تجربيات پااليش و تقسيم تسهيم، فراسوي به حركت جهت هايي فعاليت به دادن اجازه كه كند

 نوع دو از كوتر ريچارد توانمندسازي نظريات توسعه تاريخي سير با رابطه در.  يافت رواج 1۸۸۱ سال از توانمندسازي. هستند توانمندسازي

 نتايج و شده خود به احترام و نفس عزت افزايش باعث كه است سياسي - روان توانمندسازي نوع اولين. برد مي نام زير شرح به توانمندسازي

 مورد در كاركنان توانايي آن از مهمتر و توقعات به اعتماد مستلزم توانمندسازي ديگر عبارت به كند، مي پيدا جلوه ديگران با رفتار در آن

 در تغيير باعث كاركنان در نفس عزت برافزايش عالوه كه است نمادين - روان توانمندسازي دوم نوع.  است رفتار در واقعي تغير يك

 كار در كاركنان كردن درگير يا دخالت واژه جايگزين كاركنان توانمندسازي ۸۱ دهه در. شود مي تغيير قابل غير هاي پديده از اي مجموعه

 (. 8 ص آفتاب سايت ،1831: قاسمي) شد

 : از عبارتند.است شده ارائه زمينه اين در وصاحبنظران پژوهشگران توسط توانمندسازي هاي واژه گوناگوني تعاريف

 .باشند داشته امور انجام در توانند مي كه سهمي و افراد ارزش شناختن از است عبارت توانمندسازي •

 در افزوده ارزشي ايجاد به انان ساختن قادر براي كاركنان در الزم ظرفيتهاي مجموعه ايجاد يعني انساني نيروي توانمندسازي •

 .بخشى واثر كارايي با توام دارند برعهده سازمان در كه مسئوليتي و نقش ايفاي و سازمان

 امروزه سازمانهاي در انسانی نيروي توانمندسازي نقش و اهميت
 موجب سازي توانمند. شوند نايل خود اهداف به منابع اتالف بدون و تر سريع سازمان و مديران تا شود مي موجب افراد كردن توانمند        

 مديران نه و سازمانها نه ، سازي توانمند بدون. بالند خود به آن در كاركردن از و بدانند خود آن از را شغل و سازمان كاركنان، كه شود مي

 غير و مستقيم طور به مدير زيرا باشد مي كاركنان توانمندسازي در عامل مهمترين سازمان، مدير. باشند كامياب مدت دراز در توانند نمي

 به عمل و استقالل دادن كاركنان، به بيشتر قدرت و اختيار تفويض با مدير. دهند مي قرار تاثير تحت را سازماني محيط عوامل تمام مستقيم

 براي را الزم بستر است، شده كاركنان قدرتي بي موجب كه شرايطي حذف با و گروهي كار فرهنگ ايجاد مشاركتي جو نمودن فراهم آنان،

 (.1١ ص 1833: اسالميه) كند مي فراهم افراد توانمندي

 :كنند مي توصيف زير شرح. به خدماتي سازمانهاي در كاركنان توانمندسازي مزاياي( 1۸۸2) «والولر باون»

 در ناراضي مشتريان به توانا افراد( ب. دهند مي موقع به و سريع پاسخهاي خدمات ارائه حين در مشتريان نيازهاي به توانمند كاركنان( الف

 كاركنان( ت.دارند شغلشان و خود به نسبت بهتري احساسي توانمند كاركنان( پ. دهند مي موقع به و سريع پاسخهاي خدمات عودت حين

. باشند خدماتي هاي انديشه از بزرگي منبع توانند مي توانمند كاركنان( ث.كنند مي برقرار ارتباط با آغوش و گرمي به مشتريان با توانا

 (منبع همان)

 در كاركنان، و مديران. يابند توسعه بايد مهم عناصر  بعضي كار اين تحقق براي. بسازد توانا گروهي كه است اين مديريت وظيفه امروزه

 كنترل اطالعات، احترام،. دهند مي راشكل برتوانمندي مبتني گيري تصميم فرايند شالوده مزبور، عناصر. هستند سهيم عناصر اين توسعه

 مهارت، دانايي، از تا دهد مي امكان( باشند اساسي تحول مشتاق كه مديراني) مديران به افزايي توان. مهارتها مسئوليت، گيري، ،تصميم

 دهند مي افزايش را آنها مسئوليت بار واقع در كنند مي تقويت را افراد توان كه مديراني. كنند برداري بهره سازمان افراد همه انگيزه و تجربه

 سازمانها مديران ميان در كاركنان توانمندسازي به ٔ  عالقه شدت كه گفت توان مي(.   8 ص ،183۱:  جعفري) شود بهترحاصل اي نتيجه تا

 (1۸33) كاناگو كانگرو. نيست دليل بدون محققان و

 : شمرند مي بر سازي توانمند به توجه شدت براي زير داليل

 . است مديريتي و سازماني بخش اثر از مهمي بخش دستان زير سازي توانمند كه دهد مي نشان مديريت مهارتهاي مطالعات(  الف

 افزايش را سازماني اثربخشي وكنترل، قدرت در كاركنان كردن سهيم كه است اين از حاكي سازمانها در كنترل و قدرت تحليل و تجزيه(  ب

 .دهد مي

 .دارد گروه وبقاء ايجاد در مهمي نقش كاركنان سازي توانمند راهبردهاي كه دارد براين داللت سازمان در گروه تشكيل تجربيات( پ

 مي قرار هجوم مورد برون از هم و درون از هم ، سازمان كه نويسند مي سازيم توانا را كاركنان چرا اينكه خصوص در( 1۸۸1) وژافه اسكات

 منابع، محدوديت و خدمات و كيفيت براي جديد تقاضاي نكردني، باور سريع تغييرات جهاني، سطح در شديد رقابت بروني نظر از. گيرد

 و مأيوس شود، نمي برخورد صادقانه آنان با كه كنند مي احساس كاركنان دروني جنبه از. طلبند مي سازمانها از را سريع پاسخگويي

 ، بوده معني با كار طالب كاركنان ، حال عين در. دهد مي تغيير را بازي قواعد مرتبا و دارد بيشتري توقع پيوسته سازمان و شده سرخورده

 به را گروهي فشارها، اين مقابل در بايد مدير. خواهند مي كارشان از بيشتري شكوفايي و يابي خود و خواستارند، بيشتري صداقت و صراحت
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 توانمندسازي به بيشتر توجه الزمه نيز جديد سازمانهاي ظهور و سنتي سازمانهاي تغيير. دهد انجام را وظايفش بتواند سازمان تا بگيرد كار

 . است

 گرفته تصميم دارد نياز كاركناني به ، امروزي كار محيط نكنند، سؤال و دهند انجام معيني كار كه دارد نياز هايي آدم به فقط سنتي سازمان

(.  1۸ و 1١ ص ،183۱: عبدالهي) شوند شناخته مسئول كار، نتايج قبال ودز داشته خالقيت كنند، پيدا مسائل براي اي تازه حلهاي راه ،

 ابتكار از چگونه دانند نمي سازمانها و مديران ، كاركنان اما. است امر اين نيازمند شديدا نيز سازمان هر و كنند ايجاد تحول خواهند مي مردم

 براي كاركنان فيزيكي وجود نيازمند تنها سنتي سازمان يك گذشته در. ميگردد حاصل نااميدي بنابراين و كنند استفاده بالقوه نيروهاي و

 حل راه ابداع و گيري تصميم در بتوانند كه كاركناني امروزه حاليكه در بوده، چرايي و چون هيچ بدون و شده تعريف پيش از كارهاي انجام

 (.28 ص 181۱; دنيس) است الزامي وجودشان كاري محيط براي باشند مسئول نتايج قبال در و بوده اوليه اقدامات آغازگر ، مشكالت براي

 توانمندسازي مدلهاي
 : برشمرد توان مي ذيل شرح به را سازي توانمند مدلهاي اجمال بصورت

 :  دارند تاكيد توانمندسازي عام هاي ويژگي بر كه هايي مدل -1

 .است داده شرح شناختي رويكري با توانمندسازي مبحث در مدل، اين: لتهوس توماس مدل( الف

 عامل ، صاحبنظران اين. شود مي توانمندي موجب كه كند مي ايفا گيري تصميم در مهمي نقش اطالعات به دسترسي: اللر و باون مدل( ب

 : دانند مي زير سازماني جزء چهار در را توانمندي

 در قدرت -١ سازمان، جهت بر موثر تصميمات اخذ در قدرت -8 سازماني، عملكرد برمبناي پاداش -2 سازماني، عملكرد باره در اطالعات -1

 .سازمان عملكرد بر موثر تصميمات اخذ

 باشد، صفر عنصر چهار اين از اگر و كنند توزيع سازمان در را ها پاداش و دانش ، اطالعات قدرت، ها شركت كه دارد وجود توانمندي وقتي

 . بود خواهد صفر توانمندي

 :دارد مي بيان زير شرح به را خود مدل لتهووس، و توماس مدل آزمون مبناي اسپريتز،: اسپريتز مدل

 حاصل.  است كرده سازي مفهوم ، شخصي توانمندي احساس در را آن نقش و بخشي اثر خود اعتقادات باندورا،: باندورا آلفرد مدل( ث

 : باشد مي شرح اين به عنصر چهار با مدلي معرفي ، وي پژوهش

  كاري هيجانات و فشارها در مثبت احساسي حمايت از استفاده( 1

 مثبت تشويق و ترغيب از استفاده( 2

 . شناسند مي را انها اعضا كه موفق، افراد از مدل داشتن( 8

 ( موفقي تجربه)  كارها موفق دادن انجام در تسلط از واقعي تجارب تحقق( ١

 اقتضايي هاي مدل( ج

. است خوردار بر ويژه جايگاه از سرپرستي، مناسب سبك انتخاب و ارشاد گري، مربي نقش ايفاي مفهوم مدل، اين در:  زيگاري بالنچارد، مدل

 . برسند فعاليت و ظهور به بايد كه ببيند اي بالقوه نيروهاي عنوان به را كاركنان بايد مدير،

 توانمندسازي با مرتبط متغيرهاي زمينه، و رفتار ساختار بعدي سه تحليلي ابزار از استفاده با مدل، اين در: سازي توانمند سيستمي مدل

 (.1 و 6 ص ،1833: لرستاني)  اند شده معرفي

 اختيار تفويض به سازي توانمند فرايند. شود مي سازمان كاركنان درميان كاميابي خود احساسات ارتقاي باعث كه است فرايندي ، توانمندي

 رقابتي محيط در پيشرو سازمانهاي بقاي براي نويني روش سازي توانمند است نيازمند سازماني ممكن سطح ترين پايين در گيري تصميم

 آشنايي كاربردش و مفهوم با آنان از محدودي تعداد فقط كه حالي در هستند آشنا توانمندسازي مفهوم با كنند مي تصور مديران اكثر. است

 قادرند توانمند كاركنان. دهند انجام را وظايفشان خوبي به توانند مي كنند كار چه بگويد كاركنان به آنكه از قبل يعني سازي توانمند. دارند

 تشكيل و كاري استقالل اطالعات، تسهيم: شامل مرحله سه در سازي توانمند فرايند. كنند پيدا مشكالت حل براي مناسب حلهاي راه

 ادامه به قادر آموزشي نيازهاي ساليانه تقويم و توانمند كاركنان داشتن بدون سازماني هيچ امروزه. گيرد مي صورت گردان خود گروههاي

 سازماني فرهنگ از بخشي عنوان به بايد و است شدن فرايند يك بلكه كار، يك پايان نه و است وظيفه نه توانمندسازي. نيست حيات

 :شود مي بيان مرحله سه در سازي توانمند فرايند. گردد محسوب

 آنان آگاهي و نفس به اعتماد باعث اطالعات به دسترسي. گيرد قرار كاركنان اختيار در آساني به الزم اطالعات يعني.  اطالعات تسهيم( الف

 تصميم به قادر باشند نداشته كافي اطالعات اگر كاركنان. شود مي همدلي و اعتماد فرهنگ تحكيم موجب و شده سازمان فعلي وضعيت از
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 اطالعات. شود مي كاركنان مسئوليت احساس و عملكرد بهبود تعلقي، احساس باعث اطالعات به كاركنان دسترسي. نيستند صحيح گيري

 .است سازي توانمند حيات خون

 كننده تعيين عوامل. كند جلوگيري بيهوده انرژي اتالف از تا. باشد مشخصي مرزهاي چارچوب در بايد مختاري، خود يا كاري استقالل(  ب

  ؟ جيست سازمان كار و كسب يا تشكيل از هدف يعني: سازمان وجودي فلسفه يا ماموريت: از عبارتند فعاليتها مرز

  چيست؟ شما فاعليت حدود: ارزشها •

  چيست؟ آينده از شما تصوير: تصورات •

  دهيد؟ انجام چگونه و كجا در وقت، چه چيزي، چه: اهداف •

  شود؟ مي حمايت چگونه كار انجام در و دهد انجام سازماني ساختار نوع چه با كاري چه كسي، چه: نقشها •

 كامل مسئوليت كه است كاركناني شامل گردان خود گروههاي: گردان خود گروههاي با سنتي سازماني مراتب سلسه ساختار جايگزين( ت

 دوره گذراندن طريق از گروهها اين. شود مي تقسيم آنان ميان مسئوليت و داشته برعهده انتها تا ابتدا از را محصولي توليد يا كار يك اجراي

 گرداني خود هاي گروه. كنند احساس پرستان سر و مديران به كمتري بستگي كار حين در و كسب، را الزم مهارتهاي قادرند آموزشي هاي

 قدري به و مشاركتي صورت به خودگردان گروههاي عملكرد. باشد شدن توانمند جهت در گامي آنكه مگر كنند نمي مداخله يكديگر كار در

 مي بر مديران عهده از فقط قبال كه دهند انجام را قادرندكارهايي گروهها اين كيست؟ گروه رهبر داد تشخيص توان نمي كه است چشمگير

 (١۱ ص ،1832 آقايار،. )كرد سازمان سنتي مراتب سلسله جايگزين توان مي را گروهها اين اين، بنابر. آمد

 توانمندسازي بر موثر عوامل
 كاركنان، و مديران. يابند توسعه بايد مهم عناصر از بعضي كار اين تحقق براي. بسازد توانا گروهي كه است اين مديريت وظيفه امروزه       

 - اطالعات - احترام. دهد مي شكل را برتوانمندي مبتني گيري تصميم فرايند شالوده مزبور، عناصر. هستند سهيم عناصر اين توسعه در

 ، تواناسازي: كه دهند مي توضيح( تواناسازي مديريت)  كتاب در همكارانش و( كارلوس جان) مهارتها - مسئوليت - گيري تصميم - كنترل

 عالي بسيار را خود كار كه( انگيزش و دانش از اي سرمايه صورت به)  دارند زيادي قدرت  هم، اكنون هم افراد. نيست افراد به قدرت دادن

 عقيدتي سيستم با و دارد مالكيت مفهوم يك اصل در تواناسازي. كنيم مي تعريف قدرت اين كردن ازاد عنوان رابه سازي توانا.  دهند انجام

 به را آنها دادن سوق و كاركنان كرده اداره توانايي و ايده كه است فردي آن  از موفقيت: گويد مي «كارتر جك» شود مي شروع باال مديريت

 را كاركنان تعداد و افزايش را كارايي.  وري بهره كه كنم پيشنهاد شرايطي چنين براي روشي مايلم من. باشد داشته مشترک ايده يك سوي

 . است سازي توانا همان راه اين و. دارد نگه ثابت

 :گويد مي چنين سازي توانا سوي به گام 1۱ كتاب در «تريس دايان»

 ؟ دهند انجام داريد انتظار آنها از را كاري چه كه بگويي آنها به كه است اين نمود توانمند را ديگران بتوان كه عواملي مهمترين از يكي شايد

 اين كه شود تصور چنين است ممكن.  داشت نخواهد كار در موفقيتي داريد آنها از انتظاري چه كنيد مشخص واضح بطور اينكه بدون

 كه هنگامي.  چيست وظايفشان دانستند مي استخدام بدو در آنها چيست؟ شغلشان كه دانند مي كاركنان چون است اي ساده موضوع

 و اضطراب و تشويق واسطه به انرژي و شود مي هدر وقت پيوندد، مي وقوع به ندارند، مسئوليتشان به راجع شفاهي فهم و درک كاركنان

 ص ،183۸ قنبري. )هستند نما قطب بدون كشتي يك مشابه به كاركنان مسئوليتها از روشن تعريف يك وجود بدون. رود مي بين از ترديد

2۸) 

 هاي نگرش جانب از حمايت به منوط آن وجود و است سازماني مشي خط يا ، گروهي رفتار الگوي ، فكري حالت يك از بيش سازي توانمند

 توانمند ايجاد در فراوان تالشهاي آيد، بوجود سطوح اين از يكي در تنها تغيير كه مادامي. است سازماني ارزشهاي و گروهي رفتار ، فردي

 روي اجبار به و كند مي متأثر ، الزم وظايف به نسبت نمودن متعهد و گير در با را افراد ساز، توانمند مدير. انجاميد خواهد شكست به سازي

 شكل متمركز فعاليتي قالب در را آنها و نموده استفاده ، كردن تفاوت ايجاد و بودن مفيد راستاي در آنها طبيعي هاي خواسته از او. آورد نمي

 كار براي كند مي سعي ساز توانمند مدير كه حالي در شوند، مي قائل پاداش - گروهي ونه فردي تالش براي تنها سازمانها اغلب،. دهد مي

 (.8۱ ص ،181۱. دنيس. )آورد فراهم را جديدي پاداشهاي يكديگر، به كمك و مشاركت ، گروهي

 مي توانمندسازي گيري شكل ، اساس را ماني ساز فرهنگ ي ا عده. نيست بيان قابل سادگي به و. د دار اي پيچيده فرهنگ توانمندسازي

 تعريف( هستند فعاليتها كننده تقويت ارزشهاي)  ارزشي اصول داراي كه شوند مي توانمندسازي فرايند اجراي به موفق سازمانهايي. دانند

. كنند توانمندسازي به تشويق را خود كاركنان قادرند دارند آگاهي سازماني فرهنگ با توانمندسازي ميان ارتباط از كه مديراني. باشند شده

 اين به. بردارند گام اهداف تحقق براي تجربياتشان با بتوانند كاركنان تا سازيد فراهم محيطي كه داريد موفق كاري گروه وقتي شما

 گام به گام صورت به و آغاز سازمان عملياتي و پايين رده كاركنان از توانمندسازي فرهنگ پرمن او. گويند مي سازي توانمند فرايندفرهنگ
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 عامل دو از قادرند توانمند كاركنان بلكه نبوده، مديريت ناتواني با مترادف هيچگاه كاركنان توانمندي. شود مي ختم سازمان عالي مديريت تا

 توانند مي كاركنان انگيزش، و شوق افزايش ضمن فرايند اين كارگيري به با مزدا مانند سازماني در. كنند استفاده موثر نحو به انرژي و زمان

 (23-81 صص ،1832 مرداد: آقايار. )كنند استفاده اهداف به رسيدن براي مهارتشان از

 توانمندسازي اجراي براي رهنمودهایی
 از همچنين و دارند را آن انجام اختيار كه كاري نوع از بايد افراد. باشد ابهام بدون و روشن بايد تر، پائين هاي رده به اختيار تفويض( الف

 .باشند داشته اطالع خويش مسئوليت

 درک را ها برنامه و اهداف تا شوند، گير در ريزي برنامه در بايد افراد. باشد مشاركتي و يكپارچه سطوح تمامي در بايد ريزي برنامه( ب

 .باشند داشته را ها برنامه موثر اجراي براي الزم تعهد بايد آنان. نمايند

 و ها مسئوليت اهداف، درک اطالعات،كليد. باشند داشته ارتباطات امر در قوي مهارت بايد باال، سطوح در خصوصا سطوح كليه در مديران( ج

 .باشد مي امور از كلي تصوير يك درک همچنين

 تغيير نيز را مقام قدرت موجود الگوي بايد كند، مي اقدام سازماني پايين سطوح به قدرت انتقال براي سازماني وقتي - مقام قدرت تغيير( د

 اقدام تنبيهات اعمال و ها پاداش اعطاي مورد در توانند مي شده توانمند افراد آيا مثال،. سازد مي مطرح را مهمي سواالت الگوي، تغيير. دهد

 موجب تواناسازي براي تالش بسيار، موارد در است؟ شده قانوني ، سازماني اقتدار رسمي چارچوب در اقدام، براي آنان جديد حق آيا كنند؟

 يك چنانكه. دهد مي قرار تهديد مورد را تر پايين سطوح مديران و مياني مديران و شود مي مقام قدرت افتاده جا الگوي در نارسايي

 . كند مي جلوه شكوه با باال مديران براي تواناسازي مباحث تمامي: است گفته سرپرست

 توسعه و تفاوتي بي موجود محدوده شناخت به ملزم مديريت گردد، مبادرت تواناسازي برنامه به كه هنگامي - تفاوتي بي محدوده توسعه( ه

 .شود مي پيروي تواناسازي مورد در دستورهايش از كه كند مي فرض مديريت غالبا،. باشد مي آن منظم

 مشكل امر اين. ببينند آموزش خويش، بالقوه نفوذ و قدرت توسعه براي بايد كاركنان تواناسازي، با همراه - سهم بسط عنوان به قدرت( و

 رمز. دهد مي تغيير را دست زير و سرپرست بين رابطه پويايي اغلب زيرا باشد، مي كاركنان براي سخت چالشي و مديران براي وظيفه ترين

 (2۱۱ ص ،1836:  مرهورن شر. )است سازمان در قدرت مفهوم تغيير ، موفقيت

 چگونگي به راجع اطالعات: دانند مي اطالعات انواع در كاركنان همه كردن سهيم تواناسازي كليد اولين( 1۸۸6) همكاران و بالنچارد( ز

 نمي اطالعات بدون كاركنان كه دارند مي بيان آنها. آن نظاير و نواقص ، وري بهره ، بازار سهم بودجه، ، ضايعات ، دهي سود ، كارها انجام

 احساس آنان افراد، به اطالعات دادن با آورند نمي وجود به اعتماد آنان در كاركنان به اطالعات دادن با مديران. كنند عمل مسئوالنه توانند

 .اعتمادند مورد كه كنند مي

 : دهد انجام سازمان در را زير اقدامات بايستي سازمان توانمندسازي طرف به حركت تسريع براي توانمند مدير

  افراد از پشتيباني وسيله به مثبت احساسي با جوي نمودن فراهم -

  تشويق و پاداش ابزار از استفاده -

  اعتماد فضاي ايجاد -

  افراد وخالقيت پذيري مسئوليت پرورش -

  تغيير غيرقابل و سخت قوانين كاهش -

  كوچ هاي زنجيره با سازماني واحدهاي مجدد ساختاردهي -

  كنيد تشريع انان براي را كار روش و نكنيد وابسته خود به را كاركنان-

  كنيد ايجاد تعادل فردي وخالقيت سازماني نظارت بين -

  برويد آنان مالقات به خود و كنيد فراهم كاركنان همه براي را مالقات فرصت -

 ببريد پي آنان هاي توانايي به و بشناسيد خوبي به را خود كاركنان كنيد سعي -

 كنيد اعتماد خورد كاركنان به -

 . باشد رفتار در عدالت كننده منعكس شما رفتارهاي -

 استراتژي نوعي نيكسون(. 1831: مشهد پزشكي علوم دانشگاه سايت) نكنيد تحقير را انها و بدهيد مثبت بازخوردهاي كاركنان به -

 : كند مي بيان گونه اين سازماني بهبود براي را توانمندسازي

 . سازد مي ممكن را تاثيرگذاري بيشترين كه جايي در عمل و بندي اولويت بينشي، ايجاد -1

 .  همكاران با قوي اي رابطه ايجاد و بهبود -2
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 (.2۱ ص ،1831: پوركياني) خارج و داخلي حمايتي هاي گروه از استفاده و ، اي شبكه گسترش -8

 نياز تكنيك اين اجراي الزمه. شود مي كاركنان و سازمان وري بهره افزايش باعث و مفيد بسيار سازمانها در توانمندسازي عواملي اجراي

 از عبارتند عوامل اين اجرايي موانع جمله از. است امور پيشبرد در اجرايي عوامل و كاركنان با همكاري و آن ارشد مديران پشتيباني سازمان،

 : 

  مراتبي سلسه و رسمي ساختار بودن حاكم( الف

  يكديگر به سازمان اعضاي اطمينان و اعتماد بودن پايين( ب

  نامناسب ورهبري مديريت هاي سبك و كاركنان به مديران نامناسب نگرش( ت

 كاركنان در الزم هاي مهارت فقدان( ث

  هماهنگ غير پرسنلي هاي سيستم وجود و سازمان در افراد بين زياد تفاوت( ج

 كاري محيط در واسترس تشنج( چ

 و كاركنان توانائيهاي مطلوب گزفتن كار به. است آنان توانمندي از ناشي جامعه نيازهاي و انتظارات برآوردن در سازمانها موفقيت ميزان

 ؛ ميكند تشديد شان فردي وظايف و مشاغل يا و سازمان و اجتماعي محيط در تغيير اعمال به را انساني منابع گرايش آنان كنترل و هدايت

 سازمان توان و قدرت اصلي عوامل به را آنان يافته تناسب شان اجتماعي و سازماني و فردي وظايف با افراد افكار و روحيات كه نحوي به

 : بردارد گام سازمان توانمندي جهت در زير موارد به دادن اهميت با بايد مديريت. نمايد مي تبديل

 . كاركنان بين در گروهي كار براي مناسب موقعيت ايجاد -1

 .افراد آموزش و شغلي تقويت -2

 . آنان به عملياتي بازخورد ارائه -8

 . كاركنان تعهدات و ها شايستگي به اعتماد و فشار و اجبار و امر حذف -١

 .نظارت استمرار ضمن ، «انگيخته خود» افراد چشمگير تشويق -۱

. باشند ديگري طور توانند مي و شده كارآمدتر آنها سازمانهاي و آنها كرده، برابر چند را خود بخشي اثر واقعا مديران ، سازي توانمند طريق از

 ندرت به ، امروزه مديريت در آن واقعي اجراي اما ، شود تجربه و اجرا بايد كه دانند مي مهارتي را سازي توانمند مديران اكثر اينكه وجود با

 (811 ص ،1۸۸3 كمرون و وتن. )گيرد مي صورت

 توانمندسازي اصول
 : از عبارتند اصول اين دارد همخواني تقريبا گويند مي كارشناسان آنچه با سازي توانمند اصلي دوازده

 ويژگيهاي شرايطي هر در توانمندسازي اجراي. ندارد وجود  استاندارد دستورالعملي يا جادويي فرمولي هيچ توانمندسازي اجراي براي -1

 .دارد خاصي

 به توانمندسازي. باشد هدف خودش اينكه نه است هدف به رسيدن براي اي وسيله سازي توانمند:  هدف يك خدمت در توانمندسازي -2

 مطلوب طور به را كار بتواند تا بخشد مي غرور احساس و معنا آنان شغل به و كنند كمك خودشان سازمان به تا كند مي كمك كاركنان

  دهند؛ انجام

  است؛ اجرا حال در كه باشيد مطمئن و دهيد انجام را آن: كرد مديريت بايد را سازي توانمند -8

 مديران كه آيد مي دست به بيشتر انرژي توانمندسازي از زماني: باشد ارزشها به مبتني كه كند مي عمل خوب وقتي توانمندسازي -١

 باشند؛ كاركنان مقبول

 فراهم را دادن پيشنهاد در آنان مشاركت توانيد مي كاركنان روان و افكار تسخير با:  شوند مي محسوب كليدي نكته دو تعهد و اعتماد -۱

 : كنيد مضاعف را آنان تالشهاي و وفاداري كرده،

 .شوند توانمند كاركنان هماند نيز سرپرستان و مديران -6

 .شود مي فراهم كار اين شرايط موانع حذف. كرد روشن را كاركنان اختيارات حدود توان مي كاري مرزهاي تعريف با -1

  هستند؛ توانمندسازي زندگي مايع يا حياتي شريانهاي:  اطالعات و ارتباطات -3

 به. سازيد اماده عملكرد سطح ارتقاء و بيشتر مشارک براي را كاركنان است اصالحي اقدامات از بيش چيزي توانمندسازي آموزش -۸

 هستند؛ قائل ارزش خيلي شم براي چون كند مي هزينه انان اموزش براي سازمان اگر بگوئيد كاركنان

 رشد را آنان كنيد مشاركت به تشويق را كاركنان خواهيد مي وقتي بويژه. است موثر نظارت و كنترل از بيش روانسازي و مربيگري -1۱

 .دهيد
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 شود؛ تقويت دلخواه رفتارهاي تا كنيد تشكر خالصانه آنان از. است الزم آتي هاي موفقيت براي افراد از قدرداني و گراميداشت -11

 ساختار ، كاري هاي روش ها، مشي خط باورها، توان نمي سادگي به چون: است وقت صرف مستلزم و دشوار فرايند توانمندسازي -12

 با را مقاالت بتوانيم تا كند عمل مطاله عينك يك مانند توانند مي هميشه راهنما اصول سازي توانمند اصلي. داد تغيير را رفتارها و سازماني

 رفتارهاي و نقشها مديريتي، سبك ، اجرايي روشهاي حامي ارزشهاي توانمندسازي باتعريف مطابق ، كنيم ودرک بخوانيم بهتري ديد

 ديوان سنتي مراتب سلسله كه است اين سازي توانمند اصلي هدف باشند داشته مديران و سازمان براي مزاياي توانند مي توانمندسازي

 سازمان به كاركنان كه بخواهيم اگر. دارد تاكيد( سازمان هاي نياز نه) مشتريان هاي نياز به واقع در سازي توانمند. شود داده كاهش ساالري

 (23 ص: 1832: آقايار. )يابد تغيير مدير و كارمند بين سنتي فرماندهي هاي زنجيره بايد ، باشند داشته بيشتري تعهد و وابستگي

 نتيجه اين به مختلف سازمانهاي در كاركنان سازي توانمند خصوص در كشور از خارج و داخل در شده انجام تحقيقات و ادبيات به باتوجه

 و رشد در بسزائي نقش سازي توانمند به توجه. گردد مي تلقي ضرورت يك عنوان به امروز سازمانهاي در سازي توانمند كه رسيم مي كلي

 نايل خود اهداف به منابع اتالف بدون و تر سريع سازمان و مديران تا شود مي موجب افراد كردن توانمند. دارد عهده بر سازمان يك توسعه

 توانمند بدون. ببالند خود به آن در كردن كار از و بدانند خود آن از را شغل و سازمان كاركنان، كه شود مي موجب سازي توانمند. شوند

 باشد مي كاركنان توانمندسازي در عاملي مهمترين سازمان، مدير. باشند كامياب مدت دراز در توانند نمي مديران نه و سازمانها نه ، سازي

 به بيشتر قدرت و اختيار تفويض با مدير. دهند مي قرار تاثير تحت را سازماني محيط عوامل تمام مستقيم غير و مستقيم طور به مدير زيرا

 گروهي كار فرهنگ ايجاد و مشاركتي جو نمودن فراهم آنان، به عمل و استقالل دادن مستمر، آموزش ، كاركنان در انگيزش ايجاد كاركنان،

 .دارد عهده بر آنان توانمندسازي در مهمي نقش

 توسعه در كاركنان، و مديران. يابند توسعه بايد مهم عناصر بعضي كار اين تحقق براي. بسازد توانا گروهي كه است اين مديريت وظيفه امروزه

 توان كه مديراني بدينوسيله و. دهند مي شكل را توانمندي بر مبتني گيري تصميم فرايند شالوده مزبور، عناصر. هستند سهيم عناصر اين

 .شود حاصل بهتر اي نتيجه تا دهند مي افزايش را آنها مسئوليت بار واقع در كنند مي تقويت را افراد

 تحقيق هاي دستاورد
 :آورند بدست را زير موارد توانمندسازي هاي روش اجراي و بكارگيري با توانند مي مدارس

  آن افزايش و آموختگان دانش رضايت تأمين(  الف

  كاركنان در شغلي رضايت افزايش( ب

  كاركنان در مسؤليت و مشاركت ، تعلق احساس افزايش( ت

 كارها در كيفيت بهبود و كاركنان بيشتر تعهد( پ

 كاركنان عملكرد افزايش و سازمان در مستمر بهبود( ث

 داشته بيشتري شده ارضا نيازهاي افراد قدر هر زمينه اين در و است مديران وظايف مهمترين از يكي مدارس كاركنان در انگيزش ايجاد

 آنان در انگيزش تقويت و ايجاد راههاي شناخت سازمانها مهم وظايف از يكي پس.  شد خواهد تر منطقي و تر عقاليي رفتارهايشان ، باشند

 . است
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 گيري نتيجه

 
 ، مشتري استراتژيهاي بازار، تقاضاهاي در مستمر تغيير و شده مطرح مطالب در معلمان توانمندسازي در مؤثر عوامل به عنايت با       

 توانمندسازي، و انساني منابع تحليل و تجزيه فرايندهاي راه از يادگيري و كنند حركت يادگيري سمت به بايد سازمانها ، دانش و تكنولوژي

 و خالق ي تيمها و خالقيت ايجاد براي عمل آزادي به امروزي مدارس در معلمان زيرا ، است ضروري توانمندسازي رو، اين از.  يشود ايجاد

 براي كاركنان، توانايي و چابكي انعطاف، به نيازمند امروزي  مدارس. نيازمندند  آموزان دانش و آموختگان دانش هاي خواسته دادن تغيير

 زيربناي سنگ و است راهبردي هاي برنامه جزو انساني، منابع توانمندسازي راستاي در ريزي برنامه بنابراين هستند، كار انجام پذيرش

 .موثرند سازماني تصميمات بر كه است الگوهايي شناخت ، انساني منابع توانمندسازي

 -2. كنيد تشريح آنان براي را كار روش و نكنيد وابسته خود به را كاركنان -1: مديران به كاركنان سازي توانمند خصوصي در هاي توصيه

 -١. برويد آنان مالقات به خود و كنيد فراهم كاركنان همه براي را مالقات فرصت -8. كنيد ايجاد تعادل فردي وخالقيت سازماني نظارت بين

 را آنها و بدهيد مثبت خوردهاي باز كاركنان به -6. باشد رفتار در عدالت كننده منعكسي شما رفتارهاي -۱. كنيد اعتماد خود كاركنان به

 توانايي به توجه با -۸.كنيد همت كاركنان شغل با مرتبط آموزش جهت -3.كنيد حل جديد راهكار با را آنان اشتباه كار -1. نكنيد تحقير

 .گردد ايجاد شغلي ارتقاي جهت كاركنان آموزش كميته -1۱. كنيد اختيار تفويض آن به كاركنان
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 و مراجع منابع

 
 بازار مديريت حوزه در تخصصي فصلنامه( . 1833) اسالميه،فاطمه [1]

 سازي آگاه و توانمندسازي قدرت( . 183۱)، آقايار،سيروس [2]

 1۸۱ شماره تدبير ،ماهنامه سازماني تحول و توانمندسازي ،( 1831) ،مسعود پوركياني [8]

 11۸ شماره تدبير مجله ، كاركنان سازي توانا هاي راه ،( 183۱) ،بهزاد قوشجي جعفري [١]

 بصير و وري بهره سازمان ناشر ،مرتضي، محق: ،مترجم متعهد كار نيروي ايجاد توانمندسازي ،( 181۱) جيف تي دنيس [۱]

 دولتي مديريت آموزش ،مركز ،فريده آقا آل ،ترجمه انساني منابع مديريت( . 1831) ج سينجر،ص [6]

 ويرايش نشر ،تهران انساني منابع مديريت كليدطاليي كاركنان توانمندسازي(. 183۱) بيژن عبدالهي، [1]

 آفتاب كاركنان،سايت توانمندسازي(. 1833)،جعفر قاسمي [3]

 ،مركز گلستان آب توزيع و برداري بهره شركت در انساني منابع توانمندسازي بر موثر عوامل بررسي( . 1836) ،حسين قنبري [۸]

 ارشد كارشناسي نامه ،پايان گلستان استان دولتي مديريت آموزش

 1و6 ص مازندران ،دانشگاه( ارشد كارشناسي مدرک اخذ جهت نامه پايان) توانمندسازي( . 1833) ،سعيده لرستاني [1۱]

 

 


