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ــاس،  ــن اس ــر همی ــد. ب ــته می باش ــی پیوس ــر و پویای ــم تغیی ــت و یک ــرن بیس ــازمانی ق ــای س در محیط ه
می تــوان اذعــان داشــت کــه هــر چقــدر تغییــرات و پیچیدگــي محیطــي زیــاد باشــد، بــه همــان نســبت میزان 
ــاال باشــد، ســازمان ها  ــود و هــر چقــدر عــدم اطمینــان محیطــي ب ــاال خواهــد ب نبــود اطمینــان محیطــي ب
ــا و شایســتگی های الزم و  ــا برخــوداری از توانمندی ه ــه ب ــد داشــت ک ــی خواهن ــه کارکنان ــاز بیشــتري ب نی
ــا تغییــرات و تحــوالت محیــط  همچنیــن دانــش و آگاهــي گســترده از عوامــل محیطــي، بتواننــد خــود را ب
ــی و  ــط رقابت ــن محی ــای ســازمان را در ای ــرات، بق ــه تغیی ــه پاســخ های مناســب ب ــا ارائ ــد و ب ــق دهن تطبی
ــای  ــده بق ــد تضمین کنن ــه می توان ــن زمین ــه در ای ــای اساســی ک ــی از راهبرده ــد. یک ــظ کنن پرتالطــم حف
ــن  ــوان مهمتری ــانی بعن ــع انس ــعه مناب ــرمایه گذاری در توس ــان و س ــازی کارکن ــد توانمندس ــازمان باش س
ســرمایه ســازمان اســت. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه توانمندســازي ابــزاری اثربخــش اســت کــه مدیــران 
ــي  ــر، افق ــاختار انعطاف پذی ــي چــون س ــه داراي ویژگي های ــازمان ها را ک ــود س ــد ب ــادر خواهن ــیله آن ق بوس
ــی  ــارکتی، چابک ــری مش ــوری و تصمیم گی ــخص، تیم مح ــی و نامش ــل پیش بین ــط غیرقاب ــبکه اي، محی و ش
و ســرعت در واکنــش بــه تغییــرات، حداقــل شــدن فاصلــه کارکنــان از مدیــران و کاهــش تعلــق ســازماني 
ــن  ــران ای ــه مدی ــد توانمندســازي، ب ــر، فراین ــی دیگ ــد. بعبارت ــت کنن مي باشــند، را بطــور اثربخشــی مدیری
امــکان را خواهــد داد تــا بــا پــرورش و توســعه کارکنانــي بــا انگیــزه، شایســته و توانمنــد در برابــر پویایي هــاي 
محیــط رقابتــي بــه ســرعت و بــه طــور مناســب کنــش و واکنــش نشــان دهنــد، و بــه ایــن ترتیــب موجبــات 
ــد.  ــم آورن ــن مشــاوره را در دانشــگاه فراه ــوزش، پژوهــش و همچنی ــت در حــوزه آم ــات باکیفی ــه خدم ارائ

مقاله

ــات؛  ــر حی ــی اصغ عل
مدیریــت  دکتــری 
ــات  ــو هی ــی، عض آموزش
ــوم  ــگاه عل ــی دانش علم

پزشــکی شــیراز

ــی؛ دکتری  ــژن عبداله بی
آموزشــی،  مدیریــت 
دانشــگاه  دانشــیار 
تهــران خوارزمــی 

دگرگوني هــاي  و  تحــوالت  بــا  بشــري  حیــات  کنونــي  دوره 
ــه اي  ــوان زیرمجموع ــه عن ــازمان ها ب ــت. س ــراه اس ــگفت انگیزی هم ش
ــي  ــي، خــود را در رویاروی ــاء و بالندگ ــراي بق ــد ب ــات انســاني، بای ازحی
بــا ایــن تحــوالت عظیــم آمــاده نماینــد، در غیــر اینصــورت از 
ــي،  ــن آمادگ ــور از ای ــوند. منظ ــارج مي ش ــي خ ــاي رقابت ــه دنی گردون
کارکنــان  بایــد  بلکــه  نیســت  تجهیزاتــي  و  فنــاوري  آمادگــي 
ســازند.  آمــاده  را  ســازمان(  ارزشــمند  و  اصلــي  )ســرمایه هاي 
براســاس شــواهد، کارکنان در ســازمان ها فاقد قدرت و اختیار مي باشــند 
ــازمان ها  ــر، س ــوي دیگ ــل بیشــتر هســتند. از س ــتار آزادي عم و خواس
داراي سلســله مراتب عمــودي، کنتــرل زیــاد، تمرکــز قــدرت در رده هــاي 
بــاالي ســازمان، قوانیــن و مقــررات خشــک، ارتباطــات از بــاال بــه پایین، 
نبــود نظام انگیزشــي مناســب بــه ویــژه درســازمان هاي دولتي، هســتند.

یکــي از مشــهورترین صاحبنظــران مدیریــت، پیتردراکــر  )1998( 
ــي،  ــل پیش بین ــتا و قاب ــت، ایس ــاي ثاب ــه در محیط ه ــت ک ــد اس معتق
ــل  ــیني عم ــده و ماش ــرل ش ــت، کنت ــورت یکنواخ ــه ص ــازمان ها ب س
مي کننــد. در ایــن گونــه ســازمان ها، مدیــران کنتــرل بیشــتري 
برکارکنــان اعمــال مي کننــد و دســتورهاي الزم را بــراي هدایــت آنــان 
ــند.  ــف مي باش ــام وظای ــوه  انج ــده نح ــد و تعیین کنن ــادر مي نماین ص
در چنیــن شــرایطي از کارکنــان انتظــار مــي رود کــه از قوانیــن و 
مقــررات پیــروي کننــد و رفتارهــاي اســتاندارد شــده اي داشــته 
ــل آن مســؤل اســت.  ــن دارد و در مقاب ــه اي معی ــرد وظیف ــند. هرف باش
اســت.  حکم فرمــا  دیوانســاالرانه  قوانیــن  محیط هایــي  چنیــن  در 
ــه پاییــن مي باشــد. ــاال ب ــه و از ب ارتباطــات ســازماني اغلــب یــک طرف

ســازماني  محیط هــاي  در  امــا 
جدیــد کــه اغلــب بــا اصطالحاتــي 
آشــفتگي،  پیچیدگــي،  ماننــد: 
شــتابان  تغییــرات  و  ســرعت 
ــان  ــت، کارکن ــده اس ــف ش توصی
انعطاف پذیر،خودفرمــان،  بایــد 
و  مســؤلیت پذیرتر  کارآفریــن، 
عمــل  آزادي  و  ابتــکار  طالــب 
ــازماني  باشــند.در ســاختارهاي س
بایــد  مدیریــت  ســبک هاي  و 
ــه  ــد. ب ــي رخ ده ــرات اساس تغیی
ــان در  ــه  کارکن ــه هم ــوري ک ط
ــارکت  ــري مش ــد تصمیم گی فراین
کاري  گروه هــاي  شــوند،  داده 
ــار  ــدرت و اختی تشــکیل شــود، ق
بیشــتري بــه زیردســتان تفویــض 
ســازماني ســاختار  و  گــردد 

امــروزه تغییر و دگرگونی پیوســته 
ــکار  ــل ان ــر قاب ــت غی ــک واقعی ی
ــان  ــان بی ــه محقق ــت، بطوریک اس
مــی کنــد کــه تنهــا عامــل پایــدار 

مفهــوم  و  چرایــی 
روان  توانمندســازی 
منابــع  شــناختی 

نی نســا ا

شــبکه اي جانشــین ســاختار سلســله مراتبي گــردد. تحــت چنیــن 
شــرایطي ســازمان ها بایــد زنده تــر، پویاتــر و منعطف تــر باشــند و 
مدیــران نیــز بــه عالیــق و آراء کارکنــان توجــه بیشــتر داشــته باشــند. 
کارکنــان بایــد خــود را متعلــق بــه ســازمان و مالــک آن بداننــد.

امــروزه شــکاف میــان ملت هــا و جوامــع دانایــي و نادانــي اســت. 
ــا اســت. ــا و توان ــروي انســاني دان ــش نی ــي، چال ــش اصل ــن چال بنابرای
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ــا ارزشــمندترین  نیــروي انســاني بــه عنــوان مهمتریــن، گران تریــن و ب
ــر  ــا عنص ــان تنه ــود. انس ــوب مي ش ــازماني محس ــع س ــرمایه و منب س
ذي شــعوري اســت کــه بــه عنــوان هماهنگ کننــده ســایرعوامل 
ــه  ســازماني،  نقــش اصلــي را در میــان کلیــه عوامــل دارد و مي تــوان ب
ســادگي بیــان نمــود کــه بــدون افــراد کارآمــد، دســتیابي بــه اهــداف 
ســازماني غیرممکــن اســت. از ایــن رو، منابــع انســاني،  نقــش اساســي 
در رشــد،  پویایــي و بالندگــي و یــا شکســت و نابــودي ســازمان ها 
دارنــد. اهمیــت نیــروي انســاني بــه عنــوان مهمتریــن عامــل در 
زنجیــره  عملیاتــي هــر ســازمان مدت هــا اســت کــه بــه اثبــات رســیده 
ــد،   ــته ان ــمگیري داش ــاي چش ــه موفقیت ه ــازمان هایي ک ــت و س اس
توجــه  بــه ایــن موضــوع را ســرلوحه کارهــاي خویــش قــرار داده انــد.

صاحبنظــران مدیـریـــت و روان شناســان ســازماني، بــراي مواجــه 
ــازي  ــگ توانمندس ــا، ایجــاد فرهن ــا و نگراني ه ــن چالش ه ــا ای شــدن ب
انســاني  نیــروي  توانمندســازي   را پیشــنهاد مي کننــد.  کارکنــان 
ــل  ــازمان را در مقاب ــد س ــازمان مي توان ــدي س ــع آن توانمن ــه تب و ب
شــرایط متحــول جدیــد آمــاده نمــوده و آن را بیمــه نمایــد. بــا 
ــگاه شــغلي و رده  وجــود فرهنــگ توانمندســازي، هرکــس در هــر جای
ــه خــود را دارد.  ــت متکــي ب ســازماني، قابلیــت تصمیم گیــري و مدیری

دالیل توانمندسازی کارکنان
اســت: اهمیــت  واجــد  زیــر  دالیــل  بــه  توانمندســازي 

کیفیــت،  مــورد  رادر  خــود  توقعــات  دامنــه  مشــتریان   •
نشــان  احــوال  و  اوضــاع  و  وســیع ترکرده اند  خدمــات  و  قیمــت 
توقعــات  ایــن  بــرآوردن  عهــده  از  اگــر ســازماني  کــه  مي دهــد 
مي رونــد. رقیــب  ســازمان هاي  ســمت  بــه  مشــتریان  برنیایــد، 

ــه لــزوم ســودآوری  ــا توجــه ب ــرآوردن خواســت مشــتریان بایــد ب • ب
ســازمان، انجــام شــود، زیــرا همــواره ایــن خطــر وجــود دارد کــه اجابــت 
ــد. ــم کن ــودي آن ک ــرز ناب ــا م ــازمان را ت ــود س خواســت مشــتري، س

• فشــارهایي کــه از ناحیــه رقابــت جهانــي بر ســازمان ها وارد مي شــود 
ــي مي کنــد و همچنیــن فشــارهاي  ــه تغییــر و دگرگون و آنهــا را وادار ب
وارده از طــرف تکنولوژي هــاي جدیــد و نیــز تغییــر ذهنیــت مشــتریان، 
همگــي بــه ایــن معنــا اســت کــه آنچــه ســال گذشــته بــه نظــر خــارق 
ــد. در  ــوه کن ــادي جل ــد، چــه بســا امســال ع ــاده و برجســته مي آم الع
عصــر رقابــت بي امــان، هــر ســازمان کــه نتوانــد ارزان تــر، مرغوب تــر و 
ســریع تر از رقبــاي جهانــي تولیــد کنــد، مجبــور مي شــود بــه ســرعت 
ــي  ــت جهان ــدن از کاروان رقاب ــد عقــب مان دســت از کار بشــوید. پي آم
ــل کار بیشــتر  ــي از دســت دادن کار و تحمی ــه معن ــا ب در حــد گروه ه
ــا  ــب ب ــه اغل ــي ک ــب، محیط های ــن ترتی ــت. بدی ــدگان اس ــه عقب مان ب
ــت،  ــي همچــون آشــفتگي و تالطــم، پیچیدگــي، ســرعت، رقاب تغییرات
ــخه هایي  ــت، نس ــده اس ــف ش ــي توصی ــر انقالب ــي تغیی ــور کل ــه ط و ب
مي شــوند  پیچیــده  مدیریــت  و  ســازماني  اثربخشــي  بــراي  کــه 
ــد. ــن مي باش ــان و کارآفری ــود فرم ــف، خ ــروي کار منعط ــتلزم نی مس

ــر و  ــراد کمت ــا اف ــتر ب ــد بیش ــي از تولی ــش ناش ــز تن ــران نی • مدی
ــت  ــیوه مدیری ــد. ش ــارت را حــس کرده ان ــه نظ ــن حیط گســترش یافت
ســنتي کــه مبتنــي بــر ســلطه مدیــر و اطاعــت کارکنــان اســت، جوابگــو 
نیســت. آنچــه مدیــران در پــي آن هســتند یافتــن راه حل مشــکالت کار

–  بــا منابــع کمتــر  – در زمانــي کوتاه تــر اســت. اعضــاي گروه هــا نیــز به 
طــور همزمــان در پــي امنیــت شــغلي و مالکیــت بــر شــغل تازه هســتند.
• نیــروي کار معاصــر نســبت بــه گذشــته، بســیار فــرق کــرده اســت.

ــد و  ــراي رش ــاده ب ــتعدادي فوق الع ــت و اس ــد کار، ظرفی ــروي جدی نی
توســعه دارد, امــا بــراي آنکــه سرنوشــت خــود را در اختیار داشــته باشــد 
ــن  ــي بی ــه روز ضــرورت اعتمادآفرین ــرار و ناشــکیبا اســت. روز ب ــي ق ب
اعضــا و مدیــران بیشــتر مي شــود تــا افــراد بتواننــد در محیطــي آزاد بــا 
تمــام وجــود، مســؤالنه تــالش کننــد و مدیــران قــادر باشــند و بخواهنــد 
کــه اعضــاء گــروه، مســؤالنه و آزادانــه عمــل نماینــد. مــا معتقدیــم کــه 
ــوق.  ــه مقــوالت و معضــالت ف توانمندســازي پاســخي اســت درخــور ب

مفهوم توانمندسازي روانشناختی کارکنان
ــزش  ــش انگی ــد افزای ــوان فراین ــه عن ــناختي  ب ــازي روانش ــد س توانمن
درونــي انجــام وظایــف محولــه بــه کارکنــان تعریــف می شــود. 
ــد بعــدي اســت کــه شــامل  توانمندســازی روانشــناختی مفهومــي چن
ابعــاد: احســاس شایســتگي، احســاس معنــي داربــودن، احســاس 
ــت احســاس  ــودن و در نهاب ــر ب داشــتن حــق انتخــاب و احســاس مؤث
ــراي  ــي ب ــل و کاف ــا شــناخت کام ــاد تقریب ــن ابع ــردد. ای ــاد می گ اعتم
درک توانمندســازي روانشــناختي ایجــاد مي کننــد. ادراک هــای فــردي 
ــا  ــده باوره ــوق منعکس کنن ــازي ف ــاد توانمندس ــورد ابع ــان در م کارکن
ــوزه  ــد )ح ــج بع ــت. پن ــش کاري اس ــه نق ــخصي ب ــري ش و جهت گی
ــش  ــه نق ــبت ب ــال را نس ــخصي فع ــري ش ــاً جهت گی ــناختي( جمع ش
کارمنــد در ســازمان ایجــاد مي کننــد. ایــن ابعــاد در ترکیبــي فزاینــده، 
ــه  ــد. ب ــکل مي دهن ــناختي را ش ــازي روانش ــي توانمندس ــاختار کل س
ــد  ــل توانمن ــاس کام ــاد از احس ــک از ابع ــر ی ــود ه ــر، نب ــارت دیگ عب
بــودن جلوگیــري بعمــل مي آورنــد. در ادامــه هــر یــک از ابعــاد 
توانمندســازی روانشــناختی بــه صــورت خالصــه توضیــح داده می شــوند:

احســاس شایســتگي بــه درجــه اي کــه یــک فــرد مي توانــد 
افــراد  دارد.  اشــاره  انجــام دهــد  مهــارت  بــا  را  وظایــف شــغلي 
ــا  ــه قابلیت ه ــد ک ــاور دارن ــد و ب ــتگي دارن ــاس شایس ــد احس توانمن
ــد. ــف را دارن ــز وظای ــت آمی ــام موفقی ــراي انج ــاي الزم، ب و توانایي ه

ــه  ــا داشــتن احســاس حــق انتخــاب ب ــاري ی ــود مخت ــاس خ احس
ــراي  ــاي الزم ب ــن فعالیت ه ــد در تعیی ــتقالل کارمن ــل و اس آزادي عم
انجــام وظایــف شــغلي اشــاره دارد. بــه معنــي تجربــه احســاس انتخــاب 
ــه فعالیت هــاي شــغلي اســت.  ــا و نظــام بخشــیدن ب ــاز فعالیت ه در آغ
هنگامــي کــه افــراد احســاس خودمختــاري مي کننــد،  بــه جــاي آنکــه 
بــا اجبــار در کاري درگیــر شــوند یا ازآن دســت بکشــند، خــود داوطلبانه 
ــد ــان پیام ــاي آن ــد و فعالیت ه ــرکت مي نماین ــف ش ــداً در وظای و تعم
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آزادي و اســتقالل شــخصي اســت. آنــان خــود را افــرادي خــود آغازگــر 
مي بیننــد. آنــان قادرنــد کــه بــه میــل خــود اقداماتــي را آغــاز کننــد، 

تصمیم هــاي مســتقل بگیرنــد و افــکار جدیــد را بــه آزمــون بگذارند.
احســاس مؤثــر بــودن یــا پذیــرش نتیجــه شــخصي درجــه اي 
اســت کــه فــرد مي تواند بــر نتایــج و پیامدهــاي راهبــردي، اداري 
و عملیاتــي شــغل اثــر بگــذارد. مؤثــر بــودن عکــس درماندگــي 
ــه درجــه اي اشــاره دارد  ــد ب ــن بع ــه شــده مي باشــد. ای آموخت

ــاوت  ــغلي متف ــداف ش ــراي اه ــرد در اج ــه رفتارف ک
دیــده شــود، بدیــن معنــي کــه نتایــج مــورد انتظار 
ــراد  ــت. اف ــده اس ــت آم ــغلي بدس ــط ش در محی
توانــا احســاس کنتــرل شــخصي بــر نتایــج دارنــد. 
آنــان بــاور دارنــد کــه مي تواننــد بــا تحــت تأثیــر 
ــد  ــه در آن کار مي کنن ــي ک ــرار دادن محیط ق
یــا نتایجــي کــه تولیــد مي شــوند، تغییــر ایجــاد 
کننــد. بنابرایــن، احســاس داشــتن کنتــرل 
بــر نتایــج بــه ادراک تأثیرگــذاري اشــاره دارد.

ــه  ــت ک ــي اس ــودن فرصت ــي دار ب ــاس معن احس
افــراد احســاس می کننــد اهــداف شــغلي مهــم 

ــي  ــن معن ــد، بدی ــال مي کنن ــي را دنب ــا ارزش و ب
جــاده اي  در  مي کننــد  احســاس  کــه  اســت 
ــا  ــان ب حرکــت مي کننــد کــه وقــت و نیــروي آن
ــا ارزش  ــي ب ــودن یعن ــي ب ــا معن ــت. ب ارزش اس

ــخص  ــي ش ــه درون ــغلي، و عالق ــداف ش ــودن اه ب
بــه شــغل. بــا معنــي بــودن بــه تناســب بیــن الزامــات 
کاري و باورهــا، ارزش هــا و رفتارهــا اشــاره دارد. 
ــد و  ــودن مي کنن ــي دار ب ــاس معن ــا احس ــراد توان اف
بــراي اهــداف شــغلي ارزش قایل انــد. اندیشــه ها 
ــا آنچــه در حــال انجــام دادن  و استانداردهایشــان ب
ــراد  ــام اف ــت. کار در نظ ــازگار اس ــتند، س آن هس
ــد  ــراد توانمن ــود. اف ــي مي ش ــم تلق ــد مه توانمن
بــراي نتایــج کار ارزش قائلنــد و بــدان بــاور 
ــي  ــروي روح ــغل، از نی ــان درآن ش ــد. آن دارن
ــارکت  ــد و از مش ــتفاده مي کنن ــي اس ــا روان ی
ــد.  ــودن مي کنن ــم ب ــاس مه ــود درکار احس خ
فعالیــت،  آن  در  اشــتغال  نتیجــه  در  آنــان 
مي کننــد.  تجربــه  را  شــخصي  همبســتگي 
نگــرش  بــه  بــودن  معنــي دار  بنابرایــن، 

اشــاره  شــغل  بــودن  ارزشــمند  رد. بــا  دا
روابــط  بــه  اعتمــاد  بیــن احســاس 

زیردســتان  و  د فرادســتان  عتمــا ا (
ــدي، ــه عالقه من ــاد ب ــد و بالعکــس( اشــاره دارد. اعتم ــه کارمن ــر ب مدی

شایســتگي، گشــودگي و اطمینــان بــه دیگــران مربــوط مي شــود. افــراد 
توانمنــد، داراي احســاس اعتمــاد هســتند. مطمئــن هســتند کــه بــا آنان 
ــه رفتــار مي شــود. ایــن افــراد اطمینــان  ــه و صادقان منصفان
دارنــد کــه حتــي در مقــام زیردســت نیــز نتیجــه نهایــي 
کارهــاي آنــان، نــه تنهــا آســیب و زیــان نخواهــد داشــت، 
ــان  ــان اطمین ــود. آن ــد ب ــوب خواه ــت و خ ــه درس بلک
دارنــد کــه صاحبــان قــدرت و اختیــار بــا آنــان بیطرفانــه 
ــن، حتــي  ــا وجــود ای ــد کــرد. ب ــار خواهن رفت
در شــرایطي کــه افــراد قدرتمنــد درســتي و 
ــاز  ــا ب انعطــاف نشــان نمي دهنــد، افــراد توان
ــخصي  ــاد ش ــاس اعتم ــه اي احس ــم گون ه
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــظ مي کنن را حف
ــاس  ــتن احس ــي داش ــه معن ــاد ب اعتم
اعتمــاد،  اســت.  شــخصي  امنیــت 
ــر  ــت ب ــي، دالل ــور ضمن ــن، بط همچنی
ایــن دارد کــه افــراد خــود را در یــک 
مي دهنــد.  قــرار  آســیب پذیر  موقعیــت 
ــد  ــان دارن ــد ایم ــراد توانمن ــه، اف درنتیج
کــه در نهایــت هیــچ آســیبي در نتیجــه 
آن اعتمــاد، متوجــه آنــان نخواهــد شــد.

بعــد  پنــج  پــرورش  نهایــت  در 
نتایــج  کارکنــان  در  توانمندســازي 
یافته هــاي  دارد.  زیــادي  بســیار  منافــع  و 
ــک از  ــر ی ــه ه ــوط ب ــي مرب ــري و پژوهش نظ
ایــن پنــج بعــد نشــان مي دهــد کــه اگــر 
هــم  کننــد،  توانمنــدي  احســاس  افــراد 
مزایــاي شــخصي و هــم منافــع ســازماني 
ــي  ــر، هنگام ــرف دیگ ــود. ازط ــل مي ش حاص
ــدي را  ــف توانمن ــاي مخال ــراد جنبه ه ــه اف ک
ماننــد ناتوانــي، درماندگــي و از خــود بیگانگــي 
ــل  ــي حاص ــاي منف ــد، پیامده ــه  کنن را تجرب
مي شــود. در یــک عبــارت مي تــوان ادعــا کــرد 
ــه  ــران و ن ــه مدی ــازي ن ــدون توانمندس ــه ب ک
ــاب  ــدت کامی ــد در درازم ــازمان ها نمي توانن س
باشــند. بــا وجــود ایــن، توانمندســازي، 
روانشــناختي،  حالــت  یــک  منزلــه  بــه 
ــت  ــل مدیری ــرل کام ــر کنت ــز زی هرگ
ــد از احســاس  ــراد مي توانن نیســت. اف
توانمنــدي امتنــاع کننــد. بــه هــر 

ــاس  ــال، احس ــت ح ــدت تح ــه ش ــد ب ــدي مي توان توانمن
تأثیــر شــرایطي قرارگیــرد کــه افــراد خــود را در آن مي بیننــد.
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ــریع و  ــرات س ــت، تغیی ــی، رقاب ــر پیچیدگ ــه عص ــد ک ــر جدی در عص
ــه ایجــاد تغییــر  ــزم و مجبــور ب ــران ســازمان ها مل ــوآوری اســت، مدی ن
ــام و  ــری در نظ ــن و بازنگ ــای نوی ــا و راهبرده ــری رویکرده و بکارگی
تفکــر مدیریتــی خــود می باشــند. بــه عــالوه، فنــاوری پیشــرفت 
ــا  ــتر و ب ــات بیش ــای خدم ــجومعلمان تقاض ــر دانش ــت و اکث ــرده اس ک
کیفیت تــر مخصوصــا در حــوزه خدمــات دانشــجویی و همچنیــن 
آمــوزش را دارنــد؛ لــذا مدیــران دانشــگاه بــرای پاســخگویی و بــرآورده 
ــاز  ــی نی ــل انعطاف ــت های قاب ــه سیاس ــزون، ب ــارات روزاف ــردن انتظ ک
ــان  ــن کارکن ــت و مســئولیت پذیری شــخصی را در بی ــا خالقی ــد ت دارن
ــد  ــت معتقدن ــم مدیری ــزرگان عل ــروزه ب ــه ام ــرا ک ــد. چ ــویق کنن تش
ــتراتژیک ترین  ــن و اس ــا ارزش تری ــن ، ب ــانی، مهمتری ــع انس ــه  مناب ک
ســرمایه و منبــع ســازمانی محســوب می شــود و از شــاخص های عمــده 
ــانی از  ــع انس ــد. مناب ــر می باش ــه یکدیگ ــبت ب ــازمان ها نس ــری س برت
ــد  ــر می پذیرن ــازمان تاثی ــه از س ــتند ک ــی هس ــن نقش آفرینان عمده تری
و بــر آن تاثیــر می گذارنــد و انتظــار دارنــد در تصمیم گیری هــای 
ســازمان نقــش و مشــارکت داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، در عصــر 
ــداوم اثربخشــی  ــرای ت ــه ب ــرات ســریع، ســازمان ها در تالشــند ک تغیی
و کارایــی، خــود را بــا محیــط بیرونــی ســازگار کننــد و بهبــود مســتمر 
را در ســرلوحه تالش های شــان قــرار دهنــد. بــر همیــن اســاس، 
ــزش و  ــاد انگی ــه ایج ــت ک ــه اس ــکل گرفت ــاور ش ــن ب ــن دوره ای در ای
توانمندســازی کارکنــان می توانــد تولیــد و عملکــرد آنهــا را بــاال ببــرد ) 
لیــو و همــکاران، 2007(. امــا متاســفانه، نتایــج تحقیقــات و بررســی ها 
ــه  ــازمان ها ب ــاي س ــن چالش ه ــي از مهمتری ــه یک ــد ک ــان می دهن نش
ــتفاده  ــدم اس ــور اخــص، ع ــه ط ــازمان هاي آموزشــي ب ــم و س ــور اع ط
ــوه ســرمایه  ــاي بالق ــي و ظرفیت ه ــوان ذهن ــري، ت ــع فک ــي از مناب کاف
ــه  ــي ب ــازمان هاي آموزش ــال، س ــه هرح ــت. ب ــا اس ــاني آنه ــاي انس ه
منظــور دســتیابي بــه اثربخشــي و بهــره وري باالتــر و پاســخگویی 
ــراي اســتفاده اجتماعــی، چــاره اي جــز فراهــم ســاختن شــرایط الزم ب

ــه  ــي ک ــه روش های ــت. از جمل ــد داش ــرمایه نخواهن ــن س ــه از ای بهین
ــد،  ــه مي کنن ــدف توصی ــن ه ــق ای ــراي تحق ــت ب ــران مدیری صاحبنظ
توانمند ســازي در ســازمان هاي  توانمندســازي کارکنــان مي باشــد. 
ــه ســایر ســازمان ها برخــوردار  آموزشــي از اهمیــت بیشــتري نســبت ب
ــر  ــذار ب ــا و اثرگ ــر، پوی ــادي فراگی ــرورش نه ــوزش و پ ــرا آم ــت؛ زی اس
رفتارهــا و هنجارهــاي آشــکار و نهــان همــه جانبــه اخالقــي، سیاســي، 
اقتصــادي، دینــي، حقوقــي و اجتماعــي و فرهنگــي آحــاد جامعــه اســت؛ 
ماهیــت فعالیت هــا و اهــداف آن باالبــردن روحیــه خالقیــت، شــکوفایي 
و بــروز اســتعدادها، بــاال بــردن ســطح آگاهي هــاي عمومــي، تخصصــي 
ــد  ــعادت و رش ــعه، س ــي، توس ــه تعال ــتیابي ب ــرد در دس ــن راهب و تعیی
مي باشــد؛ امــا مطالعــات صــورت گرفتــه در کشــور نشــان مي دهــد کــه 
در حــال حاضــر، نظــام مدیریــت منابع انســاني وزارت آمــوزش و پرورش 
فاقــد چارچوبــي مناســب بــراي توانمندســازي کارکنــان خــود مي باشــد. 
ــع  ــوداری از مناب ــدون برخ ــه ب ــت ک ــان داش ــوان اذع ــن می ت بنابرای
انســانی توانمنــد و کارآمــد، دســتیابی بــه اهــداف و چشــم انداز ســازمان 
امکان پذیــر نیســت. از ایــن رو، منابــع انســانی نقــش اساســی در رشــد، 
پویایــی و بالندگــی یــا شکســت و نابــودی ســازمان ها دارنــد. می تــوان 
ــر در  ــن و موث ــردی نوی ــع انســانی راهب ــازي مناب ــه توانمندس ــت ک گف
ــش  ــع افزای ــان و بالتب ــدی کارکن ــتگی های کلی ــاي شایس ــت ارتق جه
ــان  ــت. محقق ــازمان اس ــرای س ــی ب ــت رقابت ــق مزی ــره وری و خل به
توانمندســازی را راهــی بــرای افزایــش تصمیم گیــری در ســطوح پاییــن 
ســازمان و تقویــت تجــارب کاری کارکنــان می داننــد )مویــه و هنکیــن، 
ــه  ــوان مکانیســم عمــل توانمندســازی را اینگون ــع، می ت 2006(. در واق
تشــریح کــرد کــه کارکنــان بــه واســطه دانــش، تجربــه و تخصــص خــود 
ــا  ــردن و به ــازي آزاد ک ــذا توانمندس ــتند، ل ــه هس ــدرت نهفت دارای ق
دادن بــه ایــن قــدرت اســت و یــا بعبارتــی فراینــد قــدرت بخشــیدن بــه 
ــرای اســتفاده  افــراد اســت. ایــن مکانیســم، ظرفیت هــاي بالقــوه اي را ب
و بهره بــرداري از پتانســیل ها و اســتعدادهای منابــع انســاني کــه مــورد 
ــت  ــد اس ــذارد. کینال معتق ــار مي گ ــد را در اختی ــرار گرفته ان ــت ق غفل
مستمر  بهبود  براي  آن  از  استکه  نوعيراهبردکالن  توانمندسازی  کــه 
استفاده ميشود و یک نشــانه جهت بکارگیری شایستگيهايکارشناسان 
ســازمان  عملکردي  جنبههاي  تمامي  در  نوآور  و  خالق  روشهاي  در 
معناي  به  و  مي کند  مرتبط  دیگران  با  را  فرد  توانمندسازي،  می باشــد. 
ساختن چشم اندازي مشترک است، جایي که سازمان باید به آن برسد 
عملیاتي،  ارزشهاي  با  و  سازماني  بستر  و  فرهنگ  ماهرانه  پیوند  با  و 
همه کارکنان را قادر کند که به طور فعال و خالق در پیگیري اهداف 
ــازی  ــوزه توانمندس ــران ح ــر از صاحبنظ ــد. کانگ سازمان مشارکت کنن
در راســتای ضــرورت توجــه بــه موضــوع توانمندســازی بیــان می کنــد 
کــه توانمندســازی منابــع انســانی موجــب افزایــش اثربخشــی ســازمانی 
ــازی  ــاس، توانمندس ــن اس ــر همی ــردد. ب ــی می گ ــت رقابت ــق مزی و خل
منابــع انســانی بعنــوان یــک پارادایــم جدیــد توجــه بســیاری از 
صاحبنظــران مدیریــت را بــه ســوی خــود جلــب کــرده اســت.

اهمیت و ضرورت توانمندسازی منابع انسانی

ــی،  ــت آموزش ــری مدیری ــات؛ دکت ــر حی ــی اصغ عل
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز
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ــاع و  ــازی، اجم ــوم توانمندس ــرد مفه ــش و کارب ــا پیدای ــاط ب در ارتب
ــدارد. برخــی از نویســندگان  ــن صاحبنظــران وجــود ن اتفاق نظــر در بی
ایجاد  بیسـتم  قرن  اواسط  از  توانمندسازي  اصطالح  کــه  معتقدنــد 
نیــز  برخــی  قرار گرفت.  استفاده  و در رشتههاي مختلف علمي مورد 
ــود  ــت وج ــدای خلق ــام از ابت ــورت ع ــازی بص ــه توانمندس ــد ک معتقدن
ــوم در  ــن مفه ــه ای ــت ک ــوان گف ــی می ت ــور کل ــا بط ــته اســت. ام داش
ــد  ــا بع ــی و خصوص ــالب صنعت ــس از انق ــود، پ ــی خ ــای مدیریت معن
ــارکت  ــی مش ــت و در پ ــانی در مدیری ــط انس ــت رواب ــش نهض از پیدای
کارکنــان در تصمیم گیری هــای ســازمانی، تحــت عناوینــی چــون: 
تیم ســازی، تصمیم گیــری مشــارکتی و مدیریــت کیفیــت مــورد توجــه 
ــن  ــت. در همیــن راســتا کانگــر و کاننگــو از صاحبنظــران ای ــرار گرف ق
ــه خودکنترلــی،  ــه تجرب ــه مفاهیمــی همچــون تمایــل افــراد ب حــوزه ب
ــورد  ــر و آزادی را م ــذاری، تبح ــزه تاثیرگ ــلط در کار، انگی ــزه تس انگی
توجــه قــرار دادنــد. بطــور کلــی، ایــن مفهــوم در ســال 1980 در رشــته 
مدیریــت مطــرح گردیــد و دهــه 1990 را می تــوان نقطــه عطــف 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی ــت. در س ــوع دانس ــن موض ــه ای ــه ب توج
اهمیــت توانمندســازی و مفاهیــم مرتبــط بــا آن، صاحبنظــران زیــادی 
تعاریــف گوناگونــی از توانمندســازی ارائــه کرده انــد کــه نشــان از 
ــه ایــن مهــم می باشــد. بنابرایــن،  دیدگاه هــای متفــاوت آنهــا نســبت ب
ــل  ــرد گســترده و وســیع مفهــوم توانمندســازی در محاف علیرغــم کارب
ــن مشــکالتی کــه در  رســمی و غیررســمی ســازمانی، یکــی از مهمتری
مراحــل اولیــه بکارگیــری ایــن مفهــوم وجــود دارد، عــدم وجــود یــک 
تعریــف جامــع و متناســب مــی باشــد. فرهنــگ لغــت آکســفورد فعــل 
توانمندســازي را بــه عنــوان »توانــا ســاختن« تعریــف مــي کنــد. توانــا 
ــراد  ــزه اف ــاء انگی ــراي ارتق ســاختن عبارتســت از ایجــاد شــرایط الزم ب
در انجــام وظایف شــان از طریــق پــرورش احســاس عزت نفــس. در 
ــا،  ــش دیالوگ ه ــراي افزای ــه اي ب ــر توانمند ســازي را زمین ــی دیگ تعریف
ــاره  ــته اند و اش ــک دانس ــاي کوچ ــت درگروه ه ــادي ، فعالی ــر انتق تفک
ــي  ــه فعالیت های ــازه دادن ب ــی اج ــازی یعن ــه توانمندس ــت ک ــده اس ش
در جهــت حرکــت بــه فراســوي تســهیم ، تقســیم و پاالیــش تجربیــات، 
ــازي  ــه توانمند س ــت ک ــوان گف ــذا، می ت ــا. ل ــدن و گفتگوه ــر ، دی تفک
از  باالیــي  درجــه  بــا  انســانی  نیــروي  آماده ســازي  معنــي  بــه 
اســت، ســازماني  تصمیم گیري هــاي  در  آزادي  و  انعطاف پذیــري 

قــدرت  تفویــض  بــه  توانمند ســازي  اصلــي  معنــي  کــه  چــرا 
بــه  توانمندســازي  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن،  برمي گــردد. 
کارکنــان  بــه  مدیــر  آن  طــي  کــه  مي شــود  اطــالق  فراینــدي 
مســتقل  تصمیم گیــري  بــراي  الزم  توانایــي  تــا  مي کنــد  کمــک 
ــه در  ــراد بلک ــرد اف ــا در عملک ــه تنه ــد ن ــن فراین ــد. ای ــت آورن را بدس
ــازي،  ــوم توانمندس ــن مفه ــت. مهمتری ــر اس ــز مؤث ــان نی ــخصیت آن ش
ــد  ــت. فراین ــازمان اس ــطوح س ــن س ــن تری ــه پایی ــار ب ــض اختی تفوی
تصمیم گیــري بایــد از درجــه باالیــی از عــدم تمرکــز برخــوردار باشــد. 
ــازی  ــی توانمندس ــن مفهوم شناس ــه بهتری ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا، ب ام
ــن سه  ــر بی ــن دو صاحبنظ ــردد، ای ــه کیلپي و کوکانن)200( برمی گ ب
ــیشوند. رویکرد  ــات توانمندسازي تمایز قائل م ــود در ادبی رویکرد موج
نخست، مبتني بر نظریه فمنیستي است و در آن، بهبود شرایط گروههاي 
ساختاري  رویکــرد  دوم،  رویکــرد  ميگیرد.  قرار  توجه  مورد  مظلوم 
اســت، یعني توانمندسازي مبتني بر نظریههــای سازماني اســت. در این 
رویکرد، توانمندسازي بعنــوان مجموعهای از فعالیتها و اقداماتــی در 
ــی دهد.  ــد که به زیردستان قدرت، کنترل و اختیار م نظر گرفته ميشون
فرض  رویکرد  ایــن  در  روانشناختي،  توانمندسازي  یعني  سوم،  رویکرد 
ــناختیکارکنان ریشه دارد. ــیشود که توانمندسازي در ادراکات روانش م

بطــور کلــی، اثربخشــی فعالیت هــای توانمندســازی کارکنــان، نیازمنــد 
زمینــه و پتانســیل الزم و کافــی را بــرای درک و پذیــرش ایــن موضــوع 
در ســازمان اســت. در همیــن راســتا در ادبیــات توانمندســازی، الزاماتــی 
ــت،  ــده اس ــرح ش ــازمان ها مط ــازی در س ــازی توانمندس ــرای پیاده س ب
ــای  ــا و برنامه ه ــردن طرح ه ــی ک ــرای اجرای ــات ب ــن الزم ــه ای گرچ
نمی باشــند.  کافــی  مســلما  امــا  می باشــد،  الزم  توانمندســازی 
کــرد. مطــرح  زیــر  مــوارد  قالــب  در  می تــوان  را  الزامــات  ایــن 
• رهبرانــی قابــل اعتمــاد کــه ســایرین را پــر و بــال دهنــد. افــرادی که
 در راس ســازمان هســتند، بیشــترین قــدرت را بــرای ایجــاد احســاس

 امنیــت دارنــد. کارکنــان بیمنــاک، حکایــت از رهبرانــی کنترل گــر دارد. 
• ارائه بازخوردهای مداوم و در بازه های زمانی کم.

ــل ــت های غیرقاب ــا سیاس ــه ب ــفافیت در رابط ــفاف، ش ــای ش • مرزه
 مذاکره سازمان.

• ساختارهایی که از شکست های فاجعه بار جلوگیری کند.
• اعضــای تیمــی کــه به نقاط قوت و ضعف شــان آگاهی داشــته باشــند

ــازی  ــی و الزامات توانمندس ــوم شناس مفه
منابع انســانی 

دکتر کریم شاطری؛ دکتری مدیریت آموزشی دنشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
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• ارزش هــای مشــترک. هرگــز قدرت را بــه افرادی کــه ارزش های خود
 را تسهیم نمی کنند، واگذار نشود.

• ایجاد و خلق چشم اندازی مشترک.
• اهــداف کوتاه مدتــی کــه زمینــه هدایــت و جهت دهــی فعالیت هــای 

روزانه را فراهم کند.
• توافق و اتفاق نظر بر روی پاسخگویی.

• مسئولیت پذیری و همچنین اقتدار.
• توسعه و گسترش نگرش های سازنده.

• تقویــت مهارت هــای ارتباطــی در بیــن اعضــاء و گســترش ارتباطــات 
سازمانی.

• توسعه شبکه های کاری.

• رهبری مشارکتی.
• جلب تعهد و مشارکت سازماني اعضا.

• ایجاد انتظارات صریح و واقع بینانه.
• به حداقل رساني بوروکراسي های اداری.

• تفویض اختیار تا پایین ترین سطوح.
بنابرایــن، همــان طــور کــه مشــخص اســت، در نظر گرفتــن ایــن الزامات 
در تمــام برنامه هــای توانمندســازی و در تمــام ســازمان ها اجتناب ناپذیــر 
می باشــد. البتــه، بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای طرح هــای توانمندســازی 
نیــز تحــت تاثیــر فرهنــگ حاکــم بــر ســازمان می باشــد، ایــن الزامــات 
در ســازمان های مختلــف بــه یــک انــدازه مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد 
ــوند.  ــی ش ــر م ــر اهمیت ت ــی پ ــازمان های خاص ــا در س ــی از آنه و بعض

چرایــی توانمندســازی منابــع انســانی و پیامدهای آن در ســازمان 
بــا تاکیــد بــر چالش هــای قــرن 21

حیدر چوپانی؛ دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

رقابــت جهانــی در محیطــی پویــا، فناوری هــای جدیــد، تغییــر ســاختار 
ــواع  ــدودی از ان ــط مع ــی فق ــای اجتماع ــی ارزش ه ــت، دگرگون جمعی
ــرن 21 را  ــازمان های ق ــران در س ــق مدی ــه توفی ــی هســتند ک روندهای
ــت  ــت مدیری ــا ماهی ــن چالش ه ــد. همــه  ای ــه رو می کنن ــش روب ــا چال ب
روزمــره منابــع انســانی را تغییــر می دهنــد. از طرفــی، مدیــران بایــد در 
ــل پیش بینــی می شــود و  ــر و غیرقاب ــه روز پرتالطم ت عصــری کــه روز ب
همچنیــن در آن تناقــض، ابهــام و عــدم قطعیــت در حــال تبدیــل شــدن 
بــه هنجــار می باشــد، بــه هدایــت موثــر فعالیت هــا بــرای دســتیابی بــه 
ــد. دانشــگاه فرهنگیــان  حداکثــر کارایــی و اثربخشــی ســازمانی بپردازن
ــه  ــور ک ــتراتژیک و ماموریت مح ــازمان های اس ــی از س ــوان یک ــز بعن نی
وظیفــه اصلــی تامیــن و تربیــت نیــروی انســانی شایســته بــرای نظــام 
آموزشــی کشــور را بعهــده دارد نیــز از ایــن چالش هــا مســتثنی 
ــا،  ــر و پوی ــط متغی ــا محی ــه مناســب ب ــی مواجه ــرای آمادگ ــوده و ب نب
ــژه انتظــارات جامعــه )بخش هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی  ــه وی ب
و فرهنگــی کشــور (، نیازمنــد برخــورداری از مدیــران و کارکنانــی 
ــد. ــود می باش ــف خ ــای مختل ــطوح و رده ه ــد در س ــد و کارآم توانمن

بــر همیــن اســاس، جستجوي راههایي براي افزایش کارآیي و به کارگیري 
حداکثر توانایيهای کارکنان در جهت تحقق هدفهاي سازماني یکياز 
مدیریت  علم  و صاحبنظران  مدیران  دغدغه های همیشگي  و  موضوعات 
بوده است؛ در پاســخ بــه ایــن امــر، امــروزه توانمندســازی در محیط هــای 
ــود  ــوی خ ــه س ــران را ب ــگران و مدی ــیاری از پژوهش ــه بس کاری توج
جلــب کــرده اســت. از همیــن روی، در سالهاي اخیر واژه توانمندسازي 
به بخشي از زبان روزمره در ادبیات ســازمان و مدیریت تبدیل شده است.

طریــق  از  کــه  داده انــد  گــزارش  دنیــا  در  موفــق  ســازمان های 
خــود  بهــره وری  توانســته اند  توانمندســازی،  برنامه هــای  کاربــرد 
ــت  ــدرت مدیری ــیم ق ــی تقس ــازی یعن ــرا توانمندس ــد، زی ــا دهن را ارتق
ــازمان و در  ــان و س ــرد کارکن ــالح عملک ــث اص ــه باع ــان ک ــا کارکن ب
ــو و  ــاوری، 2001؛ لی ــس و س ــود )لوک ــره وری می ش ــا به ــه ارتق نتیج
ــه  ــت در رابط ــات مدیری ــه، در ادبی ــن زمین ــکاران، 2007(. در ای هم
ــوارد  ــه م ــان ب ــازی کارکن ــوع توانمندس ــه موض ــه ب ــی توج ــا چرای ب
مهمــی اشــاره شــده اســت. در میــان دالیــل زیــادی کــه بــرای 
توانمندســازی وجــود دارد، در اینجــا بــه پــاره ای از مهمتریــن آنهــا کــه 
ــود:  ــاره می ش ــرد دارد، اش ــز کارب ــان نی ــگاه فرهنگی ــا در دانش خصوص

تاثیر تحوالت و تکنولوژی های نوظهور بر محیط های کاری
امــروزه رشــد ســریع تکنولــوژی بــر تمامي ابعاد و جوانب سازمان ها 
تاثیرات شگرفي گذاشــته اســت و بــه نوعــی ماهیــت کار را نیــز 
دســتخوش تغییــرات وســیع کــرده اســت. ایــن تحــوالت باعــث شــده 
کــه رایانه هــا جایگزیــن مشــاغل روتیــن گردنــد. افــراد بایــد بــه 
ــی  ــی کارهای ــد و در پ ــی کنن ــنتی خداحافظ ــاغل س ــا مش ــرعت ب س
برآینــد کــه تکنولــوژی نویــن آنهــا را بــه مبــارزه می طلبــد. در همیــن 
راســتا، برخــی نیــز معتقدنــد کــه امــروزه، فنــاوری جایگزیــن مشــاغل 
تکــراری و کارهــای یــدی شــده اســت. ایــن ابزارهــا تغییــرات شــدیدی 
ــاد  ــازمان ها ایج ــای س ــراد و اعض ــاز اف ــورد نی ــای م ــوع مهارت ه در ن
ــی،  ــن چالش ــا چنی ــی ب ــرای رویاروی ــت ب ــی اس ــت. بدیه ــرده اس ک
کارکنــان بایــد توانمنــد شــوند یعنــی در تمامــی جهــات رشــد نماینــد. 

مقاله
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ــه  ــد هســتند ک ــی توانمن ــد کارکنان ــروزی نیازمن ــاغل ام ــن مش بنابرای
از مهارت هــای الزم بــرای رویارویــی بــا ایــن تغییــرات برخــوردار 
اثربخش  و  کارا  اداره  جهت  مدیران  دلیــل،  همیــن  بــه  باشــند. 
ــدی به مسائل  ــن، ملزم به توجه ج ــرات نوی ــه تغیی ــخ ب سازمان و پاس
ــان  ــازی کارکن ــا توانمندس ــور و متعاقب ــای نوظه مرتبط با تکنولوژي ه
خــود بــرای رویارویــی و پاســخگویی بــه ایــن تحــوالت هســتند.

ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها
ســنتی شــکل  در  عمــده ای  تغییــرات  حاضــر،  حــال  در 

 ســازمان ها بــا ســاختار سلســله مراتبی و قــدرت متمرکــز در راس 
هــرم، در حــال رخ دادن اســت. در جهــان امــروزی، تغییــر یــک 
ــی از  ــش مهم ــک بخ ــز ی ــاق موفقت آمی ــت  و انطب ــت اس ــل ثاب اص
ــاد تحــول در محیــط،  موفقیــت محســوب می شــود. ســرعت بســیار زی
فشــار زیــادی را بــه ســازمان ها بــرای انطبــاق ســریع مــی آورد. 
ــتم و  ــن سیس ــده بی ــاط دهن ــاخصی ارتب ــوان ش ــری بعن انعطاف پذی

محیــط پیرامــون بری 
جــذب عــدم قطعیــت 
و ســازگاری تعریــف 
بنابرایــن،  می شــود. 
ی  یــر ف پذ نعطا ا
ــه  ــود ک ــث می ش باع
ــه  ــبت ب ــازمان نس س
ســریع،  تغییــرات 
بهتــری  پاســخگویی 
باشــد.  داشــته 
ــه  در همیــن راســتا، ب
از  بســیاری  اعتقــاد 
ــت  ــران، دس حاصبنظ
برداشــتن از کنتــرل 

ــد. در  ــد ش ــازمان ها خواه ــری س ــش انعطاف پذی ــث افزای ــز باع متمرک
ایــن میــان، توانمندســازی کارکنــان بهتریــن فلســفه عــدم تمرکز اســت.

افزایش انتظارات جامعه و ذینفعان
امــروزه دامنــه توقعــات ذینفعــان و جامعــه در مــورد کیفیــت، و 
و  اســت  شــده  وســیع  بســیار  آموزشــی  سیســتم های  خدمــات 
ــت  ــرده اس ــل ک ــی تحمی ــازمان های متول ــر س ــوار را ب ــه ای دش وظیف
ــن توقعــات  ــرآوردن ای ــن ســازمان از عهــده ب ــه ای کــه اگــر ای ــه گون ب
برنیایــد، مرجعیــت خــود را از دســت داده و بــا مــوج انتقــادات 
ــورد  ــا م ــودی آنه ــفه وج ــی فلس ــد و حت ــد ش ــرو خواهن ــه روب جامع
ــازمان ها  ــن س ــاس، ای ــن اس ــر همی ــت. ب ــد گرف ــرار خواه ــوال ق س
ــزون  ــارت روزاف ــن انتظ ــه ای ــوب ب ــریع و مطل ــخگویی س ــد پاس نیازمن
هســتند و بعبارتــی دیگــر آگاهــی از انتظــارات و ســلیقه متنــوع 
ــول در ــد تح ــان، نیازمن ــته های آن ــت خواس ــه و اجاب ــان و جامع ذینفع

ــت. ــد اس ــانی توانمن ــع انس ــتن مناب ــار داش ــانی و در اختی ــع انس مناب
نیاز به کارکنان با مهارت باال

ــی  ــت، یعن ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــاال م ــه در ب ــواردی ک ــه م ــا توج ب
ــری  ــرورت انعطاف پذی ــور، ض ــوالت نوظه ــه تح ــخگویی ب ــت پاس اهمی
ســازمانها و افزایــش انتظــارات جامعــه و ذینفعــان، طبیعتــا ســازمان ها 
در درجــه اول نیازمنــد نیــروی انســانی شایســته، مشکل گشــا و مبتکــر 
هســتند کــه بــا بکارگیــری توانایی هــای خــود بتواننــد موجبــات بقــای 
ــرای  ــد. اخیــراً ب ســازمان در محیــط پرطالطــم امــروزی را فراهــم آورن
ســازمان ها روشــن شــده کــه اطمینــان امــروز و موفقیــت فردای شــان 
بیشــتر بــه اســتعداد و توانمنــدی کارکنان شــان وابســته اســت و 
در حقیقــت کارکنــان مرکــز عقالنیــت هــر ســازمان می باشــند. 

بهره وری
ــش  ــرای افزای ــر ب ــای مؤث ــی از تکنیک ه ــان یک ــازی کارکن توانمندس
ــای  ــا و توانمندی ه ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین ــان و اس ــره وری کارکن به
فــردی و گروهــی آنــان 
اهــداف  راســتای  در 
ســازمانی اســت. هرگاه 
از کیفیــت و بهــره وری 
میــان  بــه  ســخن 
برنامه هــای  می آیــد، 
یــی  ا فز ن ا ا تو
می یابــد.  موضوعیــت 
ــازی  ــاط توانمندس ارتب
ــازمانی  ــره وری س و به
یــک  می تــوان  را 
ارتبــاط دوســویه کــرد. 
ترتیــب، کــه  بدیــن 
ــئولیت ها،  ــل مس تحلی
اختیــارات  و  وظایــف  تعییــن 
و بهبــود ســطح دانــش تخصصــی کارکنــان بــرای انجــام مســئولیت های 
تعریــف شــده، نــه تنهــا بــه ارتقــای تــوان کاری ســازمان و نهایتــاً بهبــود 
ــی  ــدل ذهن ــک م ــان را از ی ــه کارکن ــد، بلک ــد انجامی ــره وری خواه به
انعطاف پذیــر و پویــا کــه همــواره پذیــرای ایده هــا و راه حل هــای 
ــر،  ــرف دیگ ــازد. از ط ــی س ــوردار م ــز برخ ــود، نی ــد ب ــد خواهن جدی
تغییــر در مســئولیت مدیریــت و  تواناســازی موجــب  برنامه هــای 
کارکنــان نیــز می گــردد. زمانــی کــه توانایــی کارکنــان افزایــش 
می یابــد، ســبک مدیریــت از نظــارت نزدیــک بــه ســمت نظــارت 
ــث  ــبک، باع ــر س ــن تغیی ــد. ای ــی یاب ــر م ــی تغیی ــی و تفویض هدایت
می گــردد،  کارکنــان  مســئولیت پذیری  در  تغییــر 
کارهــا  انجــام  در  آنــان  کــه  عملــی  آزادی  بــا  کــه  چــرا 
آنهــا  خودمدیریتــی  و  خالقیــت  می آورنــد،  دســت  بــه 
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اســت  گم شــده ای  حلقــه  همــان  ایــن  و  می یابــد  بهبــود  نیــز 
کــه در ایجــاد بهــره وری می بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد.

امنیت شغلی
ــه  ــت ک ــائلی اس ــه مس ــغلی از جمل ــت ش ــازمانی، امنی ــی س در زندگ
کارکنــان ســازمان ها را بــه خــود مشــغول می ســازد و بخشــی از انــرژی 
روانــی و فکــری ســازمان ها صــرف آن می گــردد. در صورتــی کــه 
کارکنــان بــه ســطح مطلوبــی از آســودگی خاطــر دســت یابنــد، بــا فــراغ 
بــال، تــوان و انــرژی فکــری و جســمی خــود را در اختیــار ســازمان قــرار 
ــردد.  ــای انســانی می گ ــر دچــار تنش ه ــز کمت ــد و ســازمان نی می دهن
وقتــی بحــث امنیــت شــغلی مطــرح می گــردد، موضــوع رســمی شــدن 
ــی  ــود. در صورت ــی می ش ــن تداع ــا  در ذه ــوق و مزای ــن حق و تضمی
ــر  ــتخدام مادام العم ــرو اس ــغلی در گ ــت ش ــروز، امنی ــای ام ــه در دنی ک
نیســت، بلکــه تواناســازی کارکنــان محــور امنیــت شــغلی اســت. منظــور 
از امنیــت شــغلی ایــن اســت کــه ســازمان موجبــات تواناســازی فــرد را 

فراهــم کنــد، بطــوری کــه از نظــر تخصصــی و توانمنــدی، ســازمان 
ــه فــرد شــود. ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه  وابســته ب

ســازمان ها بســتر الزم را فراهــم کننــد تــا کارکنــان از 
.ابعــاد مختلــف بالندگی الزم را کســب  کننــد

قوانین و مقرارت دولتی
در قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، فصــل نهــم مربــوط بــه 
توانمندســازی کارکنــان اســت. در ایــن فصل دو مــاده 58 و 62 در رابطه 
بــا توانمندســازی کارکنــان آمــده اســت. مــاده 58، بیــان مــی دارد کــه 
ســازمان موظــف اســت بــه منظــور ارتقــای ســطح کارایــی و اثربخشــی 
ــی  ــدان دســتگاه های اجرائ ــوزش کارمن ــی نظــام آم دســتگاه های اجرائ
را بــه گونــه ای طراحــی نمایــد کــه همــراه بــا متناســب ســاختن دانــش، 
مهــارت و نگــرش کارمنــدان بــا شــغل مــورد نظــر، انگیزه هــای الزم را 
جهــت مشــارکت مســتمر کارمنــدان در فراینــد آمــوزش تامیــن نمایــد 
بــه نحــوی کــه رابطــه ای بیــن ارتقــاء کارمنــدان و مدیــران و آمــوزش 
برقــرار گــردد و از حداقــل ســرانه ســاعت آموزشــی بــر اســاس مقــررات 
مربوطــه در هــر ســال برخــوردار گردنــد. در مــاده 62 نیــز آمــده اســت 
ــش  ــه توانمندســازی و افزای ــواره نســبت ب ــدان موظــف هم ــه کارمن ک
ــتگاه های  ــد. دس ــدام نماین ــود اق ــغلی خ ــای ش ــا و توانائی ه مهارت ه
ــنجی  ــش توان س ــرای افزای ــای الزم ب ــیوه ها و الگوه ــی، ش اجرائ
ــه  ــازمان تهی ــط س ــه توس ــود را ک ــان خ ــداوم کارکن م
ابــالغ می شــود، مــورد اجــرا خواهنــد گــذارد. و 

شکل:دالیل توانمندسازی
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برنامه هــای توانمندســازی ایــن 
ــد  ــازمان می ده ــه س ــکان را ب ام
ــوآور  ــه شــیوه ای خــالق و ن کــه ب
برنامه هــای  و  نمــوده  عمــل 
عرضــه  گونــه ای  بــه  را  خــود 
را  خــود  موقعیــت  کــه  کنــد 
همــواره در بهتریــن حالــت حفــظ 
مزیــت  برجســته ترین  نمایــد. 
ــا  ــه برنامه ه ــن گون ــری ای بکارگی
ــت کــه موجبــات تفاهــم و  آنس
ــان  ــتر کارکن ــه بیش ــد هرچ تعه
مــی آورد  فراهــم  را  ســازمان  و 
 .)2009 همــکاران،  و  )باتــس 
ــن  ــد یکــی از مهمتری مســاله تعه
ــی  ــت. هنگام ــل اس ــع حاص مناف
کــه کارکنــان درک متقابلــی از 
ســازمان و وظایــف محولــه داشــته 
باشــند، اغلــب خــود را جزیــی 
ــرای  ــاب آورده و ب ــه حس از آن ب
ــد  ــود را متعه ــازمان خ ــی س تعال
ــف در  ــات مختل ــد. تحقیق می دانن
حــوزه مدیریــت نشــان داده اند که 
اجــرای برنامه هــای توانمندســازی 
کارکنــان می تواننــد پیامدهــای 
ســازمانی و فــردی متعــددی در بر 
داشــته باشــد. بطــور خالصــه، در 
زیــر بــه برخــی از مهمتریــن فواید 
ایــن برنامه هــا اشــاره شــده اســت.

افزایش خالقیت: 
می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
کارمنــد  یــک  کــه  زمانــی 
بــودن  ارزشــمند  احســاس 
ــتری  ــال بیش ــه احتم ــد، ب می کن
انتقــادی  و  خالقانــه  تفکــر  در 
ــردی  ــن ف ــود. چنی ــر می ش درگی
انگیــزه  و  شایســتگی  احســاس 
ــر  ــل و تدبی ــرای تحلی ــری ب بیش
غیر متعــارف  موقعیت هــای  در 
بــه  دارد کــه می توانــد منجــر 
توســعه محصــوالت و خدمــات 
کــه  وقتــی  گــردد.  بهتــری 
ــر و  ــود را در تفک ــماکارکنان خ ش

کارکنــان خــود را در تفکــر و ابتــکار عمــل توانمنــد می کنیــد، آنهــا ممکــن اســت کــه راه هایــی 
منحصــر بــه فــرد بــرای ایجــاد ارزش افــزوده در ســازمان، عرضــه خدمــات نویــن بــه مشــتریان و 
تجدیــد نظــر در برخــی از فرایندهــا یــا سیاســت هایی کــه دیگــر کارآمــد نیســتند، را ارائــه کننــد. 
ــاد  ــت ایج ــازمان در جه ــران س ــر روی مدی ــه ب ــارهایی ک ــد از فش ــود می توان ــه خ ــه نوب ــوع ب ــن موض ای
نــوآوری مــداوم و راه هــای نویــن بــرای حــل مســائل ســازمان وجــود دارد، بطــور زیــادی بکاهــد. 
ــاری و اســتقالل  ــان احســاس خودمخت ــت شــغلی: توانمندســازی باعــث می شــود کــه کارکن افزایــش رضای
ــان  ــد. کارکن ــم کن ــا را فراه ــغلی آنه ــت ش ــاء رضای ــات ارتق ــد موجب ــوع می توان ــن موض ــه ای ــد ک کنن
احســاس راحتــی بیشــتری را در کار تجربــه خواهنــد کــرد، چراکــه اعتمــاد بــه نفــس و حــس ارزشــمندی 
ــاس و  ــد و احس ــه می کن ــات را ارائ ــن خدم ــحال بهتری ــد خوش ــک کارمن ــت. ی ــه اس ــکل گرفت ــا ش در آنه
ــن  ــذارد. ای ــد، می گ ــه می کنن ــازمان مراجع ــه س ــه ب ــرادی ک ــه اف ــن هم ــازمان در ذه ــی از س ــره خوب خاط
ــود.  ــر می ش ــات منج ــود خدم ــا بهب ــروش ی ــش ف ــد و افزای ــه ای کارمن ــخصی و حرف ــد ش ــه رش ــوع ب موض
ــات،  ــد و مشــتریان ســازمان، اطالع ــر می کن ــه تغیی ــوژی روزان ــه تکنول ــی ک ــری: در دنیای ــود تصمیم گی بهب
ــای  ــد تصمیم گیری ه ــما نیازمن ــان ش ــد، کارکن ــر می یابن ــف تغیی ــرق مختل ــه ط ــات ب ــوالت و خدم محص
ــه دنبــال داشــته باشــد. بنابرایــن، اگــر زمــان و  ــرای ســازمان منفعــت ب ســریع و اثربخشــی هســتند کــه ب
ــه  ــما ب ــان ش ــادی کارکن ــال زی ــه احتم ــد، ب ــرف کرده ای ــری ص ــوزش تصمیم گی ــرای آم ــود را ب ــالش خ ت
تغییــرات ســریع پاســخ خواهنــد داد و راه هــای جدیــدی برای پاســخگویی بــه نیازهــای مشــتریان خواهند داد. 
افزایــش وفــاداری: کارکنــان زمانــی بــه ســازمان وفــادار می ماننــد کــه بــه خوبــی آمــوزش دیــده باشــند، مورد 
حمایــت و احتــرام قــرار گرفتــه باشــند و احســاس ارزشــمند بــودن بــه آنهــا منتقــل شــده باشــد. ایــن افــراد 
بــه احتمــال بیشــتری ســخت کار می کننــد و در اولیــن فرصــت پیــش آمــده، بــرای ارتقــای ســازمان تــالش 
ــه احتمــال  ــه احتمــال کمتــری ســازمان را تــرک می کننــد و برعکــس ب می کننــد. ایــن افــراد همچنیــن ب
ــد.  ــه می کنن ــازمان را توصی ــغلی س ــای ش ــته، فرصت ه ــرایط و شایس ــد ش ــراد واج ــایر اف ــه س ــتری ب بیش
اســت،  گرفتــه  صــورت  زمینــه  ایــن  در  کــه  متعــددی  تحقیقــات  و  توانمندســازی  ادبیــات  در 
ســازمان های  در  برنامــه  ایــن  اجــرای  دســتاوردهای  بعنــوان  محققــان  را  زیــادی  پیامدهــای 
اســت: شــده  اشــاره  آنهــا  بــه  خالصــه  بطــور  زیــر  در  کــه  کرده انــد  ذکــر  مختلــف 

• افزایش اعتماد سازمانی
• بهبود کار تیمی

• افزایش تعهد و تعلق سازمانی
• افزایش خالقیت و نوآوری سازمانی

• تولید کاالها و خدمات با کیفیت باال
• افزایش سطح عملکرد و بهره وری

• افزایش احساس مثبت کارکنان در مورد شغل شان
• افزایش حس خودمدیریتی و افزایش مشارکت و سهیم نمودن کارکنان در مسولیت ها و اختیارات سازمانی

پیامدهای توانمند سازی 
کارکنان

دانشــجوی  خلیلــی؛  زارع  مجتبــی 
ــگاه  ــی دانش ــت آموزش ــری مدیری دکت

ــیراز ش
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له
مقا

• افزایش سطح دانش شغلی و مهارت کارکنان 
• بهبود ارتباط میان مدیریت و کارکنان

• تمرکــز بر مشــتری مداری و رضایــت مراجعین به عنــوان محور اصلی 
تصمیمات مهم سازمان

ــی ــی و گروه ــورت تیم ــه ص ــازمانی ب ــم س ــات مه ــاذ تصمیم • اتخ

• کنترل و ارزیابی عملکرد فردی و ســازمانی توســط گروه های ارزیابی 
تغییــرات بــا  انطبــاق ســریع  و  ایجــاد چابکــی در ســازمان   •
• تغییــر مفهــوم قــدرت از فرمــان دادن بــه توانایــی نفــوذ بــر دیگــران

• تغییــر مســولیت مدیــران از کنتــرل صرف بــه آزادســازی توانایی های 
نهفته کارکنان.

چالش ها و موانع توانمندسازی کارکنان 

کرامت اسمی؛ دکتری برنامه ریزی درسی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اجــرای موثــر طرح هــا و برنامه هــای توانمندســازی در ســازمان ها 
بهــره وری  افزایــش  باعــث  و  می باشــد  زیــادی  اهمیــت  دارای 
ســازمان و کارکنــان ســازمان می شــود. البتــه اجــرای طرح هــا و 
ــد  ــر نمی باش ــادگی امکان پذی ــه س ــز ب ــازی نی ــای توانمندس برنامه ه
ــا در  ــن برنامه ه ــش ای ــرای اثربخ ــر اج ــر س ــادی ب ــع زی ــال موان و عم
ســازمان ها وجــود دارد. مهمتریــن موانــع و چالش هــای پیــش روی 
در ســه  را می تــوان  کارکنــان  توانمندســازی  برنامه هــای  اجــرای 
داد. قــرار  بررســی  مــورد  ســازمانی  و  مدیریتــی  فــردی،  ســطح 

موانع فردی توانمندسازی
ــاد  ــل ایج ــازی خل ــای توانمندس ــرای برنامه ه ــع در اج ــی از موان برخ
ــردد  ــر می گ ــان ب ــود کارکن ــای خ ــا و ویژگی ه ــه نگرش ه ــد ب می کنن
کــه در ایــن رابطــه می تــوان بــه چهــار عامــل کلیــدی زیــر اشــاره کــرد:

عــدم احســاس امنیــت: کارکنانــی کــه بــه دالیــل مختلــف 
ــر  ــد و در ه ــی و ..( ندارن ــغلی، روان ــت )ش ــاس امنی ــازمان احس در س
ــا در  ــده شــغلی آنه ــه ممکــن اســت آین ــد ک لحظــه احســاس می کنن
ــای  ــه رفتاره ــا نســبت ب ــه دائم ــا اینک ــرد و ی ــرار گی ــر ق ــرض خط مع
ــام  ــد از تم ــا نمی توانن ــد، طبیعت ــراس دارن ــاس ه ــود احس ــوق خ ماف
ــوال  ــراد معم ــن اف ــد، ای ــتفاده کنن ــان اس ــا و استعدادهایش ظرفیت ه

احســاس شایســتگی و تعیین گــری در فرایندهــای کاری ندارنــد و 
ــن،  ــد. بنابرای ــی ندارن ــه مشــارکت در ســازمان احســاس خوب نســبت ب
ــه  ــز برنام ــرای موفقیت آمی ــرط های اج ــش ش ــن پی ــی از مهمتری یک
اســت.  ســازمان  در  امینــت  احســاس  کارکنــان،  توانمندســازی 
ــازی: در  ــای توانمندس ــه ه ــه برنام ــردی ب ــاد ف ــدم اعتق ع
ــرای انجــام  ــه تنهــا ب ــد کــه ن ــر ایــن باورن برخــی از مــوارد کارکنــان ب
ــدازه  ــه ان ــده اســت ب ــته ش ــا گذاش ــده آنه ــر عه ــه ب مســولیت هایی ک
نقش هــای  و  مســولیت ها  قبــول  از  بلکــه  نیســتند،  توانــا  کافــی 
ــی  ــد کــه توانای ــرا آنهــا اعتقــاد دارن ــاز می زننــد، زی ــز ســر ب ــد نی جدی
ــر  ــن ام ــرای ای ــازمان ب ــه س ــی ک ــی و کارهای ــت و اقدامات ــی اس ذات
ــل در  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی نمی باش ــد دارای اثربخش ــام می ده انج
زمــان اجــرای برنامه هــای توانمندســازی مانــع تراشــی می کننــد.

ــان: اگرچــه در  عــدم آمادگــی و فقــدان مهــارت الزم در کارکن
حــال حاضــر بیشــتر افــراد بــه ایــن بــاور رســیده اند کــه توانمندســازی 
الزم و ضــروری می باشــد، امــا برخــی از افــراد بــه علــت پاییــن بــودن 
ســطح اطالعــات و آگاهی هــای کلیــدی و همچنیــن فقــدان مهارت هــای 
الزم بــرای تغییــر و رشــد، آمادگــی اجــرای طرح هــای توانمندســازی را 
ندارنــد. جانســون)1994( معتقــد اســت کــه کارکنــان غیرتوانمند ممکن 
اســت بــه علــت تــرس از افزایش ســطوح مســئولی  پذیری و پاســخگویی 

تحقیقــات نشــان می دهــد زمانــی کــه یــک کارمنــد 
احتمــال  بــه  می کنــد،  بــودن  ارزشــمند  احســاس 
ــود. ــر می ش ــادی درگی ــه و انتق ــر خالقان ــتری در تفک بیش
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ــل از  ــه نق ــد )ب ــت کنن ــازی مقاوم ــر توانمند س ــخگویی در براب و پاس
گریزلی، 2005(.

ــع عمــده فــردی در برنامه هــای  ــان:  یکــی از موان ــخصیت کارکن ش
توانمندســازی، فقــدان منبــع کنتــرل درونــی و فقــدان عــزت نفــس در 
ــی کــه دارای منبــع کنتــرل  کارکنــان می باشــد. بطــور مثــال، کارکنان
ــارج  ــی و خ ــرایط بیرون ــل و ش ــه عوام ــد ک ــتند، معتقدن ــی هس بیرون
ــذار  ــا تاثیرگ ــای کاری آنه ــار و پیامده ــن رفت ــا در تعیی ــرل آنه از کنت
می باشــند و آنهــا نقــش تاثیرگــذاری در ایــن زمینــه ندارنــد، بنابرایــن 
چنیــن افــرادی عمــال نســبت بــه توانایی هــای خــود و تاثیرگــذاری آنهــا 
ــدارد و طبیعتــا ایــن افــراد نســبت  در محیــط کاری دیــدگاه مثبتــی ن
ــد.   ــی ای دارن ــدگاه منف ــازی دی ــای توانمندس ــی برنامه ه ــه اثربخش ب

مقاله

ــازمان های آموزشــی و باالخــص  ــع انســانی در س ــازی مناب و توانمندس
دانشــگاه فرهنگیــان وجــود دارد، اهمیــت ویــژه ای دارد، در ایــن میــان 
ــه  ــد ک ــل می باش ــن عوام ــی از عمده تری ــران یک ــار مدی ــرش و رفت نگ
ــع  ــعه مناب ــه توس ــودن آن، زمین ــع نم ــناخت و مرتف ــا ش ــوان ب می ت
ــن نوشــتار ســعی شــده  انســانی را بیــش از پیــش فراهــم کــرد. در ای
اســت تــا نگاهــی اجمالــی بــه ایــن موضــوع داشــته و مهمتریــن موانــع 
ــماریم.  ــانی را برش ــع انس ــازی مناب ــر راه توانمندس ــر س ــی ب مدیریت
ــه از  ــی ک ــتان: مدیران ــورد زیردس ــران در م ــای مدی نگرش ه
ــد  ــن باورن ــر ای ــب ب ــد، اغل توانمندســاختن دیگــران خــودداری می کنن
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــورد نظــر ب ــرای انجــام کار م ــان ب ــه زیردســتان آن ک
ــتند.  ــتری نیس ــئولیت بیش ــن مس ــه پذیرفت ــادر ب ــد و ق ــر ندارن تبح
بطــور مثــال، برخــی از مدیــران ایــن اســتدالل را دارنــد کــه خــود آنهــا 
ــی  عالقمنــد و خواهــان توانمندســازی زیردســتان خویــش هســتند ول
ایــن زیردســتان هســتند کــه عالقــه ای ندارنــد و از پذیــرش مســئولیت 
ســرباز می زننــد. بعبارتــی، برخــی از مدیــران نگرشــی منفــی نســبت بــه 
مســئولیت پذیری و انگیــزه کارکنــان خــود دارنــد و ایــن موضــوع ســبب 
می شــود کــه برنامه هــای توانمندســازی توســط آنهــا اجرایــی نگــردد.

نیــاز بــه کنتــرل: حاکــم بــودن دیــدگاه و رویکــرد x  بــه کارکنــان 
ــازی در  ــای توانمندس ــرای برنامه ه ــع اج ــه مان ــت ک ــی اس ــز عامل نی
ــد کــه زیردســتان  ســازمان می شــود. در ایــن دیــدگاه مدیــران معتقدن
بــه انــدازه کافــی رشــدیافته نیســتند کــه حتــی بتــوان بــا برنامه هــای 
توانمندســازی آنهــا را آمــاده پذیــرش مســئولیت و خودمختــاری کــرد. 
ــه را در  ــه آنچ ــد ک ــه آن دارن ــدیدی ب ــاز ش ــب نی ــران اغل ــن مدی ای
ــت  ــر آن حکوم ــت و ب ــد و آن را هدای ــت بگیرن ــت در دس ــان اس جری
کننــد. آنهــا چنیــن اســتدالل می کننــد کــه بــه توانمند ســازی 
ــن  ــای روش ــه راهنمائی ه ــان ب ــا کارکن ــتند، ام ــد هس ــراد عالقه من اف
ــق،  ــرل دقی ــدون کنت ــد و ب ــاز دارن ــا نی ــوط راهنم ــته خط ــک رش و ی
ــدان  ــران فق ــن مدی ــاد ای ــه اعتق ــوند. ب ــار مشــکل می ش ــان دچ کارکن
ــودن  یــک دســتور کار و اهــداف روشــن از جانــب کارفرمــا و سســت ب
کنتــرل بــه آشــفتگی و ناکامــی و شکســت کارکنــان منتهــی می شــود.

تهدیــد موقعیــت مدیــر: برخــی دیگــر از مدیــران همــواره 
کارکنــان  توانمندســازی  برنامه هــای  بــه  تردیــد  و  ســوءظن  بــا 
توانمنــد  می کنندکــه  گمــان  و  می نگرنــد  خــود  زیردســتان  و 
شــدن کارکنــان، موجــب از دســت دادن کنتــرل امــور و تهدیــد 
ــبت  ــان نس ــن آن ــد. بنابرای ــد ش ــان خواه ــغلی آن ــت ش ــرای موقعی ب
انتقــال مهارت هــای کاری خــود  یــا  توانمندســازی، تســهیم  بــه 
ــان  ــه خودش ــد ک ــح می دهن ــداده و ترجی ــان ن ــی نش ــت چندان رغب
ســازند.  درگیــر  را  دیگــران  اینکــه  تــا  کننــد  کار  وظایــف  روی 
ــت  ــن مدیری ــز بی ــن:  در تمای ــری تحول آفری ــبک رهب ــود س نب
ــتقیم،  ــرل مس ــر کنت ــت ب ــه مدیری ــت ک ــده اس ــه ش ــری گفت و رهب

موانع مدیریتی توانمندسازی در سازمان
ــه  ــي ب ــه روزافزون ــي توج ــازمان هاي آموزش ــر، س ــاي اخی ــي دهه ه ط
مدیریــت ســرمایه انســاني داشــته اند. در عیــن حــال، یکــي از مهمتریــن 
ــه  ــي ب ــازمان هاي آموزش ــم و س ــور اع ــه ط ــازمان ها ب ــاي س چالش ه
ــي  ــوان ذهن ــري، ت ــع فک ــي از مناب ــتفاده کاف ــدم اس ــص، ع ــور اخ ط
ــي  ــرمایه اصل ــت. س ــاني اس ــرمایه انس ــن س ــوه ای ــاي بالق و ظرفیت ه
ــود و  ــق بهب ــه از طری ــع انســانی آن اســت ک ــرورش، مناب ــوزش و پ آم
ــه ارزش  ــراي جامع ــود ب ــاي خ ــا و انگیزه ه ــش، مهارت ه ــای دان ارتق
ــه  ــه هرحــال، ســازمان هاي آموزشــي ب ــد. ب ــه وجــود مي آورن ــزوده ب اف
منظــور دســتیابي بــه اثربخشــي و بهــره وري باالتــر، چــاره اي جــز فراهم 
ســاختن شــرایط الزم بــراي اســتفاده بهینــه از ایــن ســرمایه نخواهنــد 
داشــت، بــه همیــن منظــور شناســایی موانعــی کــه بــر ســر راه توســعه 
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انگیزه دهــی و  بــر هدایــت،  ... و رهبــری  و  ســازماندهی، نظــارت 
ــاد  ــنی ایج ــور روش ــه ط ــد. ب ــز می باش ــتان متمرک الهام بخشــی زیردس
ــری ســازمانی اســت. در  ــه رهب ــد ب ــد تعه ــط توانمندســاز، نیازمن محی
ــه  ــد ک ــان داده ان ــز نش ــه نی ــورت گرفت ــات ص ــه تحقیق ــن زمین همی
ــر  ــد. کانگ ــریع می کن ــان را تس ــازی کارکن ــری، توانمند س ــبک رهب س
ــد اعتمــاد  ــز بحــث می کننــد کــه ســبک رهبــری می توان و کاننگــو نی
زیردســتان را جلــب کــرده و فرصــت الزم را بــرای آنهــا بــرای مشــارکت 
در تصمیم گیــری و اســتقالل عمــل را فراهــم کنــد. از طرفــی در 
بــه ســبک های  توانمندســازی، ســبک های مدیریتــی  برنامه هــای 
رهبــری و خصوصــا رهبــری تحولــی تغییــر خواهنــد کــرد. ایــن تغییــر 
همــواره خاصیــت چالش زایــی بــه دنبــال دارد. چــرا کــه الزمــه 
آن، زیــر ســوال بــردن شــیوه های معمــول کاری، ریســک پذیری 
وتجربــه کــردن، تمرکــز بــر فعالیت هــای تیمــی، افزایــش دامنــه 
اختیــارات کارکنــان، توجــه بــه ارزش هــای جدیــد، تمایــل بــه تبــادل 
ــع  ــر مواق ــه در اکث ــت ک ــا اس ــود روش ه ــازمانی و بهب ــات س اطالع
ــد آورد. ــال خواه ــه دنب ــازمانی را ب ــطوح س ــه س ــدید هم ــت ش مقاوم

ــد کــه برخــی  ــف: صاحبنظــران معتقدن ــد و ضعی ــران ناکارآم مدی
از مدیــران تمایــل دارنــد افــرادی شــبیه بــه خودشــان را بــرای 
ــد نیســت و در  ــه کارآم ــری ک ــال، مدی ــد. بطــور مث همــکاری برگزینن
تخصــص و دانــش کافــی را در زمینــه مدیریــت نــدارد و مجموعــه ای از 
ــد اعتمــاد  ــراد ضعیــف و فاق ــل دارد اف ــا را داشــته باشــد، تمای ضعف ه
بــه نفــس را بــه ســوی خویــش جلــب کنــد. بدیــن صــورت کــه خــود 
را در محاصــره زیردســتان و اطرافیانــی قــرار می دهــد کــه عمــال 

نمی کننــد تهدیــدی بــرای مدیریــت  ایجــاد  وی 

و بعبارتــی ضعف هــای وی کمتــر نمایــان شــود. بنابرایــن ایــن مدیــران 
ــد. ــود ندارن ــان خ ــای کارکن ــش و مهارت ه ــش دان ــه افزای ــادی ب اعتق

مدیــران بــی میــل و مــردد: طبــق دیــدگاه دکتــر ریــک جانســون، 
ــران  ــد از مدی ــازمانی می توان ــای س ــای در محیط ه ــی از چالش ه برخ
ــان  ــه کارکن ــد ک ــاس می کنن ــران احس ــی از مدی ــرد. برخ ــات بگی نش
آنهــا بــه انــدازه کافــی شایســتگی رســیدگی و کنتــرل محیــط توانمنــد 
ــان بصــورت ســنتنی مدیریــت می کننــد کــه  ــد و همچن شــده را ندارن
ــان را تحت الشــعاع  ــد اجــرای توانمندســازی کارکن ــن شــیوه می توان ای
قــرار دهــد. همچنیــن، ممکــن اســت ایــن مدیــران بطــور کلــی نســبت 
بــه اثربخشــی برنامه هــای توانمندســازی نگــرش مثبتــی نداشــته 
ــر  ــی در براب ــا موضــع دفاع ــا، آنه ــی در برخــی موقعیت ه باشــند و حت
ــه  ــی ک ــن، در صورت ــد. بنابرای ــذ می کنن ــات اخ ــا و اقدام ــن برنامه ه ای
ــا  ــی ب ــاط کاری نزدیک ــند، ارتب ــته باش ــی داش ــرش مثبت ــران نگ مدی
ــه خــود را بدســت  کارکنــان خــود برقــرار کننــد و اعتمــاد کارکنــان ب
آورنــد، می توانــد در اجــرای مــدل توانمندســازی کمــک کننــده باشــد. 

موانع سازمانی توانمندسازی 
بطــور کلــی مــی تــوان گفــت کــه موانــع عمــده توانمندســازی 
آن  مســائل  و  ســازمان  خــود  از  کــه  اســت  موانعــی  کارکنــان، 
عمده تریــن  تــوان  مــی  خالصــه،  بطــور  می شــود.  ناشــی 
برشــمرد: زیــر  مــوارد  قالــب  در  را  ســازمانی  موانــع 

فقــدان فرهنــگ توانمندســازی در ســازمان: فرهنــگ ســازمانی 
مجموعــه باورهــا، ارزش هــا و نگرش هــای اعضــای یک ســازمان می باشــد 
ــا  ــن اســت ارزش ه ــد می باشــند. ممک ــه آن متعه ــه اعضــا نســبت ب ک
ــر نظــام فکــری کارکنــان مشــوق و هدایت کننــده  و باورهــای حاکــم ب
توســعه و رشــد توانایی هــای آنهــا نباشــد. بــه بیــان دیگــر، در برخــی از 
ســازمان ها، توســعه منابــع انســانی و توانمنــد کــردن آنهــا، ارزش تلقــی 
نمــی شــود و بــه همیــن دلیــل نیــز اعضــا نســبت بــه آن تعهــدی ندارند.

ســاختار ســازمانی: توانمندســازی کارکنــان نیازمنــد وجــود ســاختار 
ــک،  ــازمانی ارگانی ــاختار س ــه س ــرا ک ــت، زی ــازمان اس ــک در س ارگانی
ســاختاری انعطاف پذیــر اســت کــه در آن کارکنــان بــه منظــور 
مشــارکت بیشــتر در فرایندهــای ســازمانی تشــویق می شــوند. در 
ایــن نــوع ســاختار تاکیــد بــر تصمیم گیــری در ســطوح پاییــن و 
عــدم تمرکــز اســت کــه ایــن موضــوع بــه نوبــه خــود می توانــد زمینــه 
توانمندســازی زیردســتان را فراهــم کنــد. ایــن ســاختار، ضمــن اینکــه 
ــئولیت پذیری  ــه آزادی و مس ــا درج ــد ب ــازه می ده ــان اج ــه کارکن ب
ــوان  ــه عن ــه مشــارکت و کارگروهــی را ب ــد، روحی بیشــتر فعالیــت کنن
یــک ارزش عمــده ســازمانی تلقــی می کنــد. حــال آنکــه ســازمان های 
ــر  ــم ب ــی حاک ــاختار مکانیک ــود س ــل وج ــه دلی ــه ب ــد ک ــود دارن وج
آنهــا، قوانیــن و مقــررات خشــک و انعطاف ناپذیــر، سلســله مراتب 
شــدید و ... امــکان ارتباطــات بــاز و متقابــل بیــن کارکنــان و همچنیــن 
ــرایط  ــن ش ــن ای ــدارد، بنابرای ــود ن ــان وج ــترده کارکن ــارکت گس مش

له
مقا

توانمندسازیشکل: موانع مدیریتی 
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ــن،  ــت. بنابرای ــازی اس ــای توانمندس ــح برنامه ه ــرای صحی ــع از اج مان
بازدارنــده  عامــل  خــود  می توانــد  مکانیکــی  ســازمانی  ســاختار 
باشــد. کارکنــان  توانمندســازی  برنامه هــای  اجــرای  در  مهمــی 

ــت  ــروزه ثاب ــد ام ــی: هرچن ــارات کاف ــدادن اعتب ــص ن تخصی
شــده اســت کــه هزینه هایــی کــه بــرای برنامه هــای توســعه و 
نهایــت  در  می شــود،  ســازمان  در  انســانی  منابــع  توانمندســازی 
برنامه هــا  ایــن  و  می گــردد  بــر  ســازمان  بــه  افــزوده  ارزش  بــا 
خواهــد  منجــر  ســازمان  کیفــی  رشــد  و  تعالــی  بــه  نهایتــا 
کــه  هســتند  تصمیم گیرندگانــی  و  مدیــران  هنــوز  امــا  شــد، 
ســربار  هزینــه  را  برنامه هــا  اینگونــه  بــرای  بودجــه  تخصیــص 
می شــمارند.  بــر  ســازمان  اضافــی  بــار  را  آن  و  می کننــد  تلقــی 
از  بســیاری  عملــی  تجربــه  از  قاعده هایــی  چنیــن  متاســفانه 

سازمان ها سر برآورده است. 
ــری  ــد تصمیم گی ــران از فراین ــه مدی ــی ک ــی: هنگام ــوزش ناکاف آم
روزانــه بــرای کارکنــان توانمنــد دور می شــوند، الزم اســت کــه 
میــزان آمــوزش کارکنــان بــرای کمــک بــه تقویــت مهارت هــای 
محیــط  یــک  در  آمــوزش  فقــدان  یابــد.  افزایــش  آنــان  فــردی 
ــان  ــه کارکن ــردد ک ــرایطی گ ــاد ش ــه ایج ــر ب ــد منج ــد، می توان توانمن
ــد.  ــازمان کار کنن ــت های س ــروی از سیاس ــه پی ــهود ن ــاس ش ــر اس ب

سایر موانع در سطح سازمانی عبارتند از: 
• تشنج و استرس در سازمان 

• فقدان نظام های آموزش مناسب،ســازماندهی و برنامه ریزی در ســازمان 
• دیوان ساالری افراطی در سازمان

• پایین بودن سطح اعتماد و اطمینان در سازمان

شکل: موانع سازمانی توانمندسازی
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یادگیــری در عمــل مبتنــی بــر ایــن ایــده اســت کــه وظیفــه یــا مشــکل 
ــرن  ــری باشــد. در ق ــای یادگی ــوان مبن ــه عن ــه ب ــر نظری ــد مقــدم ب بای
بیســت و یکــم، یادگیــری در عمــل وارد ادبیــات مدیریــت شــده و دارای 
قالب هــای متنوعــی اســت. ایــن شــکل بالندگــی حرفــه ای هــم اکنــون 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــون م ــای آموزشــی گوناگ در ســازمان ها و محیط ه
گرفتــه اســت. طالیــه داران یادگیــری در عمــل دو پژوهشــگر و صاحبنظر 
حــوزه آمــوزش ســازمانی بــه نام هــای ریوانــز و پدلــر هســتند و مقــاالت 
ــته اند.  ــل نگاش ــری در عم ــیوه یادگی ــفه و ش ــه فلس ــددی در زمین متع
هــر چنــد تعاریــف مختلفــی از یادگیــری در عمــل وجــود دارد امــا بــه 
زعــم اونیــل و مارســیک دو عنصــر شــاکله یادگیــری در عمــل را شــکل 
می دهنــد. ایــن دو عنصــر عبارتنــد از: مشــکل یــا مســئله  و بالندگــی 
ــران. یادگیــری در عمــل شــیوهای از بالندگــی حرفهــای  تک تــک مدی
ــک  ــر روی ی ــران ب ــایر مدی ــکاری س ــا هم ــران ب ــه در آن مدی اســت ک
وظیفــه  یــا مشــکل بــه منظــور یافتــن راه حــل آن متمرکــز میشــوند. 
رویکردهــا و مــدل هــای متنوعی برای یادگیری در عمل پیشــنهاد شــده 
اســت کــه در  این مقاله قصــد دارم مدل یادگیری در عمــل مارکوارت  را 
معرفــی کنــم. مــدل مارکــوارت دارای شــش مولفه اســت کــه عبارتند از:

• مسئله یا مشکل
• گروه متنوع 
• فرآیند تفکر

• اختیار عمل داشتن
• تعهد به یادگیری و 

• مربی ای که یادگیری در عمل را تسهیل کند.
مارکــوارت بیــن دو نــوع برنامــه یادگیــری در عمــل تمییز قائل می شــود: 
برنامــه ای کــه بــر یــک مســئله یــا مشــکل متمرکــز اســت و برنامــه ای 

ــن  ــه در آن چندی ــود دارد. وی مســئله ک ــکل وج ــا مش ی
همچنیــن 

ــد:  ــی کن ــنهاد م ــورت پیش ــن ص ــل را بدی ــری در عم ــل یادگی مراح
1. تشکیل گروه،

گــروه اعضــای   ... گــروه  بــه  مشــکل  یــا  مســئله  ارائــه   .2
ــردآوری ــور گ ــه منظ ــکل ب ــا مش ــئله ی ــوص مس ــواالتی را در خص  س

 اطالعات طرح می کنند، 
3. بازنویســی مســئله یــا مشــکل ... گــروه، بــا کمــک و راهنمایــی مربــی، 
ــند و  ــق می رس ــه تواف ــکل ب ــا مش ــئله ی ــن مس ــوص مهمتری در خص
در خصــوص مهمتریــن ابعــاد مســئله بحــث می کننــد که ممکن اســت با 

دیدگاه اولیه در خصوص مسئله یا مشکل متفاوت باشد،
4. تعییــن اهــداف ایــن اهــداف بایــد نتایج مثبت بــرای تیم و ســازمان را 

مشخص کند،
5. تدویــن اســتراتژی های اقــدام در ایــن مرحله اقدامات بالقوه شناســایی 

می شود،
6. اقدام کردن و

7. مشــخص کــردن آنچــه یــاد گرفتــه شــده اســت مربــی اعضــای تیم را 
تشــویق می کند تا در خصوص عملکرد و اقدامات شــان اندیشــیده و آن را 

بهبود بخشند. 
ــری در عمــل مناســب  ــرای یادگی ــر مســئله ای ب ــوارت ه از نظــر مارک
ــکالت  ــائل و مش ــه مس ــرای اینگون ــی را ب ــن، معیارهای ــت. بنابرای نیس
ــل  ــری در عم ــه یادگی ــوط ب ــائل مرب ــر وی، مس ــد. از نظ ــان می کن بی
ــن  ــکان ، و همچنی ــد ام ــت ، دارای قی ــد فوری ــم، دارای قی ــد مه بای
پتانســیل یادگیــری را داشــته باشــند. وی همچنیــن بیــان می کنــد کــه 
ــش، داشــتن  ــی همچــون تعهــد، دان اعضــای گــروه براســاس معیارهای
اختیــار عمــل، و تنــوع انتخــاب شــوند. مارکــوارت بیــان می کنــد کــه 
گروه هــای یادگیــری در عمــل بهتــر اســت چهــار تــا هشــت نفــر باشــند. 
ــد.  ــی کن ــد م ــه بحــث  تاکی ــوگ  و ن ــت دیال ــر اهمی ــن ب وی همچنی
در ایــن مــدل، نقــش مربــی  بســیار مهــم اســت چــرا کــه بــر 
ــود و یادگیرنــدگان را تشــویق بــه  یادگیــری گــروه متمرکــز می ش
ــرح  ــرای مط ــو ب ــک الگ ــن ی ــی همچنی ــد. مرب ــل می کن ــر و تام تفک
و  اســت  دادن  گــوش  تکنیک هــای  و  اثربخــش  ســواالت  کــردن 
تضمیــن می کنــد کــه قواعــد یادگیــری در عمــل رعایــت شــود.

ــب  ــازمانی جال ــوزش س ــت اندرکاران آم ــرای دس ــوارت ب ــدل مارک م
ارائــه  یادگیــری در عمــل  از  تعریــف روشــنی  اســت چــرا کــه 
می ســازد.  مشــخص  را  آن  انجــام  گام هــای  و  فرآینــد  و  کــرده 

له
مقا

حاتم فرجی ده سرخی؛ دکتری مدیریت آموزشی

یادگیــری در عمــل : اســتراتژی نویــن 
بالندگــی حرفــه ای مدیــران
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راهبردهایی برای توسعه توانمندسازی کارکنان 

مدیریــت  دکتــری  عزیــزی؛  مصطفــی  دکتــر 
آموزشــی، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه مازنــدران

بــه منظــور توانمندســازي کارکنــان در ســازمان بــه بسترســازي اولیــه و 
مناســب در محیــط ســازمان نیــاز اســت. در ســازمان هایي کــه عوامــل 
تاثیرگــذار در توانمندســازي بــه طــور کامــل و صحیــح اجــرا مي شــود، 
ــاني  ــروي انس ــتفاده از نی ــن اس ــه بهتری ــت ک ــان داش ــوان اطمین مي ت
ــراي  ــي ب ــود دارد. ول ــازمان وج ــره وري در س و درنتیجــه بیشــترین به
ــزاري مي تــوان اســتفاده کــرد؟  اجــراي ایــن عوامــل از چــه فنــون و اب
ــازمان ها  ــدي در س ــق توانمن ــون خل ــه از فن ــد نمون ــه چن ــر ب در زی
ــده  ــه ش ــز ارائ ــي نی ــزوم توضیحات ــورت ل ــت و درص ــده اس ــاره ش اش
ــا در نظــر گرفتــن اهــداف و اولویت هــای  ــد ب اســت. هــر ســازمانی بای
ــه  ــبی را ب ــای مناس ــون و ابزاره ــان فن ــای کارکن ــازمانی و ویژگي ه س
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــرا در آورد ک اج

اجراي نظام پیشنهادات در سازمان
نظــام  بکارگیــری  توانمندســازی  ایجــاد  راه هــای  از  یکــی 
پیشــنهادات در ســازمان اســت در ســازمان های متعالــی، گروهــی 
معمــول  شــیوه ای  بعنــوان  کــردن  عمــل  گروهــی  و  اندیشــیدن 
اداره  راســتای  در  انســانی  قابلیت هــای  تمــام  از  و  شــده  تلقــی 
)1387 املشــی،  می شود) بســتانی  اســتفاده  ســازمان  صحیــح 

یکي از تکنیکهــای مدیریت مشارکتي، نظام پیشنهادات ســازمانی است 
ابتکارات  که بر اساس آن کلیه کارکنان مي توانند پیشنهادها، نظرات و 
خود را براي رفع مشکالت و نارسایي هاي موجود در روند کارهاي سازمان 
ارائــه دهند و بر طبق ضوابط خاصي مورد تشویق قرار گیرند. هدف از 
تعاون و همکاري کارکنان و همچنین  اعتالي روحیه  این نظام،  کاربرد 
سیستم هاي  بعبارتــی،  اســت.  کارکنــان  در  مسئولیت  حس  ایجاد 

پیشنهاد براي تشویق کارکنان به مشارکت در فرایند تصمیم گیــری در 
سازمان بهکار مــی روند. این سیستم بر خالف فرایندهاي غیر رسمي، یک 
براي  فرصتي  ایجاد  و  تصحیح خطاها  درصدد  که  است  رسمي  سیستم 
ــار  ــض اختی ــی تفوی ــا بعبارت سنجش سطح مشارکت کارکنان است و ی
تصمیم گیــری در برخــی از مــوارد بــه کارکنــان عالقمنــد اســت.

تشکیل گروه هاي کاري
ــن  ــن، جایگزی ــازمان های نوی ــی در س ــری اساس ــوان عنص ــا بعن تیم ه
افــراد در رویکردهــای ســنتی شــده اند.در بســیاری از ســازمان ها 
واحــد اصلــی ســاختار ســازمانی تیــم اســت کــه بــرای انجــام 
وظایــف مهــم و حــل مســائل پیچیــده ســازمانی مــورد اســتفاده 
تیم هــای  و  کاری  گروه هــای  تشــکیل  بنابرایــن،  قــرار می گیرنــد. 
ــل  ــارت متقاب ــر نظ ــر یکدیگ ــراد ب ــه اف ــود ک ــب می ش ــد موج توانمن
ــی  ــل پیش بین ــرایط غیرقاب ــند، در ش ــته باش ــد داش ــه رش ــوف ب معط
ــرد  ــن عملک ــد. همچنی ــعه یاب ــراد توس ــجام اف ــاق و انس ــدرت انطب ق
ــم  ــراد در تی ــن اف ــالت بی ــات و تعام ــراد در ارتباط ــی اف ــود اصالح خ
بهبــود یابــد. بنابرایــن، می تــوان گفــت کــه از جملــه وظایــف مدیــران 
تشــکیل گروه هــاي کاري توانمنــد اســت. بــراي ایــن منظــور، توجــه و 
ــي رود  ــه شــمار م ــات ب ــط کار از الزام ــل در محی ــن عام توســعه چندی
کــه مدیــران و کارکنــان بــا هــم در ایجــاد و گســترش آنهــا ســهیم اند. 
ــات،  ــردش اطالع ــرام، گ ــه احت ــوان ب ــی ت ــوارد م ــن م ــه ای از جمل
ــرد. ــاره ک ــارت اش ــش مه ــئولیت وافزای ــري، مس ــرل، تصمیم گی کنت

اعتماد به کارکنان
بعضــی از محققیــن، اعتمــاد بیــن کارکنــان را یکــی از شــروط 
ــاس و  ــم توم ــه زع ــد. ب ــازی می دانن ــای توانمندس ــت فعالیت ه موفقی
ــف کاری  ــرد از وظای ــی ف ــا از ارزیاب ــه تنه ــازی ن ــوس، توانمندس ولته
خــود منتــج می شــود، بلکــه بــه عوامــل زمینــه ای مثــل تعامــل 
ــز بســتگی دارد. از  ــکاران و مرئوســان نی ــا سرپرســتان، هم ــان ب کارکن
ــع ســازمانی هســتند کــه کامــال مــورد  ــان مناب منظــری دیگــر، کارکن
بهره بــرداری قــرار نگرفته انــد. هنگامــی کــه آنهــا متوجــه شــوند 
ــا و  ــفاده از دیدگاه ه ــان اس ــاد دارد و خواه ــا اعتم ــه آنه ــر ب ــه مدی ک
توانایی هــای آنــان اســت، احســاس مســئولیت در آنهــا تحریــک 
ــا ســازمان  ــد ت ــی بوده ان ــا منتظــر فرصت ــی آنه ــه گوی می شــود، چنانک
ــا تمــام وجــود وقــف آن ســازند. را از آن خودشــان بداننــد و خــود را ب

غني سازي و توسعه شغلي
غنی ســازی شــغلی ابــزاری اســت مدیریتــی بــرای تغییــر شــغل 
ــد.  ــراری باش ــر تک ــی و کمت ــتر چالش ــه بیش ــی ک ــدان در جهت کارمن
ــد  ــتر کارمن ــت بیش ــاس رضای ــغلی احس ــازی ش ــن غنی س ــدف از ای ه
ــت.  ــغول اس ــر در آن مش ــال حاض ــه در ح ــت ک ــغلی اس ــان ش در هم
ــد  ــر کارمن ــرل ب ــزان کنت ــای غنی ســازی شــغلی کاهــش می از روش ه
ــد  ــت. کارمن ــغل اس ــال ش ــردی در قب ــئولیت پذیری ف ــش مس و افزای
ــه انجــام کار می پــردازد،  ــا نظــارت و کنتــرل شــدید ب ــا وقتــی کــه ب ت
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ــده  ــرل کنن ــد و کنت ــدا نمی کن ــه کار پی ــبت ب ــئولیت نس ــس مس ح
افزایــش  همچنیــن  می دانــد.  کار  کمیــت  و  کیفیــت  مســئول  را 
محــدوده تصمیم گیــری کارمنــد یکــی دیگــر از روش هــا در ایــن 
ــائل  ــن مس ــورد کوچکتری ــد در م ــه بای ــدی ک ــت. کارمن ــه اس زمین
ــری  ــا شــود، احســاس مســئولیت کمت ــر خــود را جوی ــد نظــر مدی بای
ــرل و  ــش کنت ــا کاه ــا ب ــن، ب ــد. بنابرای ــن کار می کن ــه ای ــبت ب نس
افزایــش اختیــارت تصمیم گیــری و بعبارتــی غنی ســازی شــغلی، 
ــد داشــت.  ــذاری بیشــتری خواهن ــدی و تاثیرگ ــراد احســاس توانمن اف
ــوان  ــد می ت ــی کارمن ــعه  افق ــا و توس ــا ارتق ــغلی، ب ــعه ش ــا در توس ام
گســترش  بــا  داشــت.  انتظــار  او  از  بیشــتری  مســئولیت پذیری 
ــن  ــارات، ممک ــطح اختی ــش س ــر افزای ــالوه ب ــرد ع ــئولیت های ف مس
ــد  ــف جدی ــرای انجــام وظای ــوزش تخصصــی بیشــتری ب ــه آم اســت ب
از  را  فــرد  آموزش هــا می توانــد عملکــرد  ایــن  باشــد کــه  نیــاز 
ــاس  ــراد احس ــز اف ــواردی نی ــن م ــازد. در چنی ــارج س ــی خ یکنواخت
داشــت.  خواهنــد  کار  در  بیشــتری  تعیین گیــری  و  شایســتگی 

مشارکت در تصمیم گیری
پیرامــون  تصمیم گیــری  هنــگام  در  کارکنــان  دادن  شــرکت 
موضوعــات پیچیــده موجــب می شــود تــا بــا بکارگیــری ذهــن 
ــه  ــتعدادها و ارائ ــروز اس ــه ب ــکل، زمین ــل مش ــان در ح ــه آن خالقان
ــان  ــا مشــارکت کارکن ــن ب ــه فراهــم شــود. همچنی روش هــای مبتکران
ــود  ــه وج ــا ب ــاس در آنه ــن احس ــازمانی، ای ــای س در تصمیم گیری ه
می آیــد کــه ســازمان بــرای آنهــا ارزش قائــل اســت. کارکنــان 
مهــم  ســازمان  در  را  خودشــان  وجــود  احساســی،  چنیــن  بــا 
ــرد.  ــد ک ــدی خواهن ــتگی و توانمن ــاس شایس ــرده و احس ــی ک ارزیاب

آموزش کارکنان 
در  مهــم  ابزارهــاي  از  یکــي  مرتبــط  و  موثــر  آمــوزش  بي شــک 
ــت.  ــازماني اس ــداف س ــه اه ــیدن ب ــراي رس ــان ب ــازي کارکن توانمندس
ــوع  ــن ن آمــوزش کارکنــان در ســازمان ها در حقیقــت یکــی از مهمتری
ــم آوردن  ــا فراه ــه ب ــت ک ــانی اس ــع انس ــا در مناب ــرمایه گذاری ه س
ــان،  ــاز کارکن ــورد نی ــغلی م ــارت ش ــش و مه ــای دان ــای ارتق زمینه ه
ــه ای در آنهــا کمــک شــایانی  ــه افزایــش ســطح شایســتگی های حرف ب
آموزشــی  برنامه هــای  اساســی  هــدف  هــر حــال،  بــه  می کنــد. 
کارکنــان، توســعه مهارت هــای حرفــه ای و آشناســازی آنهــا بــا وظایف و 
مســئولیت های شــغلی خــود اســت کــه در نهایــت موجب توانمندســازی 
ــا  ــی، اثربخشــی در ســازمان خواهــد شــد. ب ــش کارای ــه ای و افزای حرف
آمــوزش، کارکنــان می تواننــد وظایــف خــود را بــه نحــو مطلــوب و بــا 
باالتریــن کارایــی انجــام داده و بدیــن ترتیــب ســازمان را، در اســتفاده 
ــه  ــت ک ــی اس ــازند و طبیع ــد س ــتر بهره من ــود بیش ــای خ از توانائی ه
کســب مهارت هــای بیشــتر باعــث ارتقــای احســاس شایســتگی، 
ــای توانمندســازی هســتند،  ــه از مولفه ه ــری ک ــذاری و تعیین گ تاثیرگ

ــه  ــت ک ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ــر ای ــه ذک ــود. البت می ش
برنامه هــاي آموزشــي درصورتــي مفیــد خواهنــد بــود کــه بــا مشــارکت 
ــوند. ــت ش ــرا و حمای ــي اج ــاي علم ــه روش ه ــکاء ب ــا ات ــان و ب کارکن

تسهیم دانش با کارکنان
تســهیم دانــش در ســازمان موجــب می شــود کــه کارکنــان بــه 
عملکــرد  و  تصمیم گیــری  بــرای  ضــروری  دانــش  و  اطالعــات 
موفقیت آمیــز دســت یابــد. زمانــی کــه اطالعــات بــا کارکنــان تســهیم 
می شــود، اعتمــاد بــه نفــس آنهــا بــرای مشــارکت در ســازمان و 
ــراد  ــا اف ــن متعاقب ــد. همچنی ــش می بای ــش افزای ــری اثربخ تصمیم گی
احســاس شایســتگی و اثرگــذاری بیشــتری در ســازمان خواهنــد 
ــي و  ــاي تیم ــد در تالش ه ــازمان را بای ــت س ــن، موفقی ــت. بنابرای داش
تســهیم اطالعــات ســازماني در زمــان و مــکان مناســب و بــرای افــراد 
ــات.  ــار اطالع ــدم انتش ــکار و ع ــه در احت ــرد، ن ــتجو ک ــب جس مناس
ــازي  ــراي تواناس ــات ب ــهیم اطالع ــه تس ــت ک ــوان گف ــن، می ت بنابرای
ــو  ــاد ج ــب ایج ــه موج ــت، بلک ــرورت اس ــک ض ــا ی ــه تنه ــازمان ن س
مي شــود. نیــز  کارکنــان  مســئولیت پذیري  و  اعتمــاد، صمیمیــت 

تفویض اختیار
تفویــض اختیــار یعنــی اختصــاص دادن وظایــف خــاص بــه افــراد و ارائه 
ــه.  ــا یــک تفاهــم دو طرف ــف ب ــه آنهــا جهــت انجــام وظای ــارات ب اختی
تفویــض اختیــار باعــث افزایــش درک و آگاهــی کارکنــان از فعالیت های 
مدیــران و رهبــران می شــود و پتانســل های الزم را در افــراد بــرای 
مســئولیت پذیری و ارتقــای توانمندی هــای آنــان فراهــم می کنــد. 
همچنیــن، تفویــض اختیــار موجــب غنی ســازی شــغلی کارکنــان 
می گــردد و همانطــور کــه قبــال بحــث شــد، غنی ســازی نیــز موجــب 
ــار از  ــض اختی ــرف دیگر،تفوی ــردد. از ط ــان می گ ــازی کارکن توانمندس
طریــق حــذف بخشــی از رده هــا و ســطوح نظارتــی، تامیــن فرصت هــای 
الزم بــرای مدیــران جهــت اندیشــیدن بــه موضوعــات و خط مشــی های 
ســازمان و ایجــاد موقعیت هــای مناســب جهــت اعمــال قــدرت و 
ــان می شــود. ــه توانمند ســازی کارکن ــان منجــر ب ــرای کارکن ــار ب اختی

ایجاد جو عاطفی مثبت
جــو عاطفــی مثبــت در ســازمان می توانــد موجبــات انتشــار و تســهیم 
ــان احســاس  ــه کارکن ــی ک ــرا زمان ــش در ســازمان شــود، زی ــر دان بهت
ــند،  ــته باش ــازمان داش ــی را در س ــاد و مثبت ــا اعتم ــوام ب ــی و ت خوب
ــه تبــادل  ــه خطــر افتــادن موقعیت شــان ب ــی از ب ــدون تــرس و نگران ب
اطالعــات و دانــش بــا دیگــر افــراد می پردازنــد، لــذا بــه اشــتراک گذاری 
ــی  ــش آگاه ــات افزای ــد موجب ــات می توان ــش و تجربی ــهیم دان و تس
ــدی و  ــاس توانمن ــاد احس ــه ایج ــردد و در نتیج ــراد گ ــتگی اف و شایس
ــازمان  ــت در س ــی مثب ــو عاطف ــن، ج ــود. همچنی ــراد ش ــدرت در اف ق
باعــث می شــود کــه افــراد بــدون تــرس از قضــاوت دیگــران، مشــتاقانه 
در پــی جســتجو و کســب اطالعــات و افزایــش دانــش خویــش برآینــد. 

له
مقا
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ــان را  ــان و متخصص ــارکت محقق ــیعی از مش ــف وس ــوق طی ــاب ف کت
ــا  ــه ب ــی در رابط ــای تجرب ــری و داده ه ــای نظ ــر بحث ه ــد ب ــا تاکی ب
را  آمــوزش  انســانی خصوصــا معلمــان در  نیــروی  توانمند ســازی 
ــه ســوی اکتشــاف  ــدگان را ب ــاب خوانن ــن کت ــرده اســت. ای ــم ک فراه
شــیوه های تدریــس قدرتمنــدی کــه ایــن حرفــه را بیشــتر از گذشــته 
ــا  ــد ت ــالش می کن ــن ت ــر ای ــالوه ب ــرد. ع ــش می ب ــد، پی ــود ببخش بهب
ــات  ــان و اقدام ــای حرفه ای ش ــود مهارت ه ــرا بهب ــراد را ب ــی اف آمادگ
پاســخگویانه بعنــوان شــکلی از پاســخگویی بــرای آمــوزش و یادگیــری 
ــتقالنه  ــارکت مس ــاب مش ــن کت ــن، ای ــد. همچنی ــران، برانگیزان فراگی
بــه  برابــر  دسترســی  و  تصمیم گیــری  فعالیت هــای  در  معلمــان 
فرصت هــای توســعه حرفــه ای مســتمر را مــورد بحــث قــرار می دهــد. 
ــت:  ــده اس ــکیل ش ــل تش ــرخ ذی ــه ش ــش ب ــار بخ ــاب از چه ــن کت ای
بخش اول: توانمندســازی معلمان: رهبری، اســتقالل و مســئولیت پذیری
بخش دوم: توانمند سازی معلمان: توسعه حرفه ای و یادگیری مادام العمر

بخــش ســوم: توانمند ســازی معلمــان: پاســخگویی معلــم بــه تدریــس و 
فعالیت های یادگیری

بخــش چهــارم: توانمندســازی معلمــان: جوامــع یادگیــری حرفــه ای و 
فناوری های نوظهور

معرفی کتاب
ــت  ــان در جه ــازی معلم ــاب: توانمندس ــوان کت عن

ــه ای ــرد حرف ــعه و عملک توس
نویسندگان: اسماعیل حسین امزات و نینا ولدز

انتشارات: اشپرینگر

ایــن کتــاب بــه مدیــران و دانشــجویان اهمیــت توانمندســازی را 
ــع انســانی نشــان می دهــد. ــوان قســمت مهمــی از اســتراتژی مناب بعن

کتــاب مذکــور چشــم اندازی اساســی بــرای مدیریــت و شناســایی 
عوامــل کلیــدی کــه بــه موفقیــت می انجامــد را فراهــم می کنــد.  
ــل  ــرای تحلی ــد ب ــد مــک دونال ــوردی از شــرکت هایی مانن ــات م مطالع
ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــورد اس ــی م ــه واقع ــک زمین ــازی در ی توانمندس
ــکار  ــازی ب ــف توانمندس ــای مختل ــه فرم ه ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــده اند.  ــال ش ــه اعم ــف کاری چگون ــدات مختل ــده و تمهی ــه ش گرفت
ایــن کتــاب در 13 فصــل بــه شــرح زیــر نگاشــته شــده اســت. 

فصل اول: درک توانمندسازی: یک چارچوب تحلیلی
فصل دوم: روانشناسی توانمندسازی

فصل سوم: ابعاد رابطه ای توانمندسازی
فصل چهارم: اشکال توانمندسازی از طریق مشارکت

فصل پنجم: اشکال توانمندسازی از طریق درگیر شدن
فصل ششم: اشکال توانمدسازی از طریق تعهد
فصل هفتم: اشکال توانمدسازی از طریق تاخیر
فصل هشتم: تغییر در اشکال و تنظمیات کاری

فصل نهم: احساس توانمندی
فصل دهم: بهبود عملکرد سازمان

فصل یازدهم: توانمندسازی و مدیریت کیفیت خدمات
فصل دوازدهم: راهبردهای توانمندسازی و سازمان خدماتی

فصل سیزدهم: توانمندسازی: دیگر جنبه اکسیر

ب
ی کتا

معرف

ــع  ــای مناب ــازی: راهبرده ــاب: توانمندس ــوان کت عن
ــات ــی خدم ــرای تعال ــانی ب انس

نویسنده: کنراد لشلی



ــد  ــی مفی ــد، راهنمای ــده درن ــز بعه ــوزش ســازمانی را نی مســئولیت آم
اســت. ایــن کتــاب از دوازده فصــل بــه شــرح ذیل تشــکیل شــده اســت: 
چیســت؟ بــا  رابطــه  در  کارکنــان  توانمندســازی  اول:  بخــش 

فصــل اول: مفهــوم توانمندســازی کارکنــان 
در ادبیــات مدیریــت

دوم:  فصــل 
چــرا  بحــث: 
ی  ز ســا نمند ا تو
نــه؟ چــرا  و 

چــرا  دوم:  بخــش 
کار اجتماعــی بایــد 
ــود؟ ــر ش در آن درگی

فصــل ســوم: مفهــوم 
ی  ز ســا نمند ا تو
اجتماعــی کار  در 

دانــش  چهــارم:  فصــل 
از  شــده  اســتخراج 
اجتماعــی کار  ادبیــات 

چــرا  ســوم:  بخــش 
بایــد  روانشناســی 
شــود؟ درگیــر  آن  در 

پنجــم:  فصــل 
روانشناســی کاربردهــای 

ششــم:  فصــل 
روانشــناختی توانمندســازی 

جلســه  از  چهــارم:  بخــش 
کــف  تــا  مدیــره  هیــات 
داده هــا  دهیــد  اجــازه  کارخانــه: 
کننــد صحبــت 

هفتــم:  توانمندســازی کارکنان: تجربه دو سازمانفصــل 
پیامدهــا و  انتظــارات  روانشــناختی:  تاثیــر  هشــتم:  فصــل 
شــده آشــکار  داســتان  نهــم:  فصــل 
اســت؟ شــده  ارائــه  واقعــا  آن  آیــا  دهــم:  فصــل 
مهارت زدایــی و  مهارت زایــی  یازدهــم:  فصــل 
هــوک توانمندســازی  مــدل  دوازدهــم:  فصــل 
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ــم و  ــت ک ــادی دس ــدود زی ــا ح ــان ت ــازی کارکن ــی توانمندس پیچیدگ
ــرای  ــازمان ها ب ــه س ــت ک ــخص اس ــت و مش ــده اس ــه ش ــز گرفت ناچی

عمــل،  در  مفهــوم  ایــن  ر بکارگیــری  د
تــالش هســتند. نویســنده کتــاب بخوبــی 
واقــف اســت کــه اســتفاده موثــر از 
ــتراتژیک  ــی اس ــانی موضوع ــع انس مناب
ــازمان های  ــت. س ــازمان ها اس ــرای س ب
در  بقــاء  بــرای  سلســله مراتبی 
فزاینــده  رونــد  هســتند.  تــالش 
ــازمان ها  ــام س ــازی و ادغ کوچک س
ایــن موضــوع را برجســته می ســازد 
ســازمان ها  ایــن  دیگــر  کــه 
ــد رویکــرد دســتوردهی  نمی توانن
مــدت  بــرای  را  کنتــرل  و 
طوالنــی حفــظ کننــد و انتظــار 
مســئولیت های  واگــذاری 
ــری را در  ــتر و تصمیم گی بیش
ــته  ــان داش ــا کارکن ــه ب رابط
ــل  ــال، تحمی ــند. بهرح باش
اضافــی  مســئولیت های 
بــدون  کارکنــان  بــه 
آنهــا  توانمندســازی 
نتایــج مطلوبــی را در پی 
نخواهــد داشــت. دکتــر 
اســاس  بــر  هــوک 
خــود،  مطالعــات 

ــازی  ــوم توانمندس مفه
ــی  ــا مفاهیم ــد ب ــیوه ای جدی ــه ش را ب

ــد.  ــی می کن ــی بررس ــای اجتماع ــت و کاره ــته های مدیری از رش
ــت  ــا شــکاف دانشــی در حــوزه مدیری ــد ت ــن موضــوع کمــک می کن ای
ــازی  ــای روانشناســی توانمندس ــه کاربرده ــات را ب ــد و توجه ــر کن را پ
کــه اغلــب توســط مدیــران و رهبــران در ســازمان مــورد غفلــت قــرار 
ــمند  ــی ارزش ــاب منبع ــن کت ــت، ای ــد. در نهای ــب کن ــد، جل گرفته ان
بــرای ســازمان ها و مدیرانــی اســت کــه بطــور واقعــی بــه توانمندســازی 
ــه ــرادی ک ــرای اف ــاب ب ــن کت ــن، ای ــد. همچنی ــان عالقه مندن کارکن

ــرای  ــی ب ــادی و چارچوب ــات انتق ــم، موضوع ــان: مفاهی ــازی کارکن ــی توانمندس ــاب: روانشناس ــوان کت عن
پیاده ســازی

نویسنده: روزانا احمد هوک

ب
کتا

ی 
رف

مع
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ــازی  ــعه و توانمندس ــای توس ــی الگوه ــه معرف ــدا ب ــوق در ابت ــاب ف کت
تحقیقاتــی،  کار  یــک  اســاس  بــر  ســپس  و  می پــردازد  موجــود 
ارائــه  را  ایــران  عالــی  آمــوزش  در  توانمندســازی  بومــی  الگــوی 
ــاتید  ــجویان و اس ــرای دانش ــدی ب ــع مفی ــد منب ــه می توان ــد ک می کن
ــد.  ــی باش ــوزش عال ــا در آم ــازمان ها خصوص ــعه در س ــران توس و مدی

معرفی کتاب
ــازی  ــعه و توانمندس ــوی توس ــاب: الگ ــوان کت عن

ــی ــوزش عال ــران آم مدی
نویسندگان: محمدعلی گودرزی و فاطمه امانی 

ناشر: جهاد دانشگاهی 
تاریخ نشر: آبان 1395 

کتــاب مذکــور بــه طــور مفصلــی بــه برنامه هــای توانمندســازی 
مدل هــای  کتــاب  ایــن  در  اســت.  پرداختــه  انســانی  منابــع 
بحــث  مــورد  اثربخــش  اســتراتژی های  و  توانمندســازی  متنــوع 
ــی  ــاب بررس ــن کت ــده ای ــت عم ــن، مزی ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ق
برنامه هــای ارزیابــی فرآینــد توانمندســازی کارکنــان اســت. ایــن 
ایــن  می شــود.  توصیــه  انســانی  منابــع  مدیــران  بــرای  کتــاب 
کتــاب در چندیــن فصــل بــه شــرح زیــر عرضــه شــده اســت. 

فصل1: سیر تاریخی تعریف توانمند سازی
فصل2: اهمیت و ضرورت توانمندسازی

فصل3: رویکردهای توانمند سازی: نگرش تلفیقی به تئوری های 
توانمندسازی

فصل4: خودتوانمندسازی: پیش نیاز توانمند سازی دیگران
فصل5: عوامل موثر بر ادراک فرد از توانمندی خود

فصل6: ضرورت توانمندسازی کارکنان
فصل7: تحول و توانمندسازی

فصل8: ایجاد سازمانی بر پایه توانمندی ها
فصل9: ابعاد، الگوها و راهبردهای توانمندسازی

فصل10: برنامه های توانمندسازی ب
ی کتا

معرف

ــان:  ــازی کارکن ــت توانمندس ــاب: مدیری ــوان کت عن
برنامه هــای  و  راهبردهــا  الگوهــا،  رویکردهــا، 

ــی ارزیاب
نویســندگان: پرویــز احمــدی، محمــد صفــری کهــره 

و ســمیه نعمتــی
ناشر: دفتر پژوهش های فرهنگی

 تاریخ نشر: 1396 
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س
ران

کنف
ی 

رف
مع

کنفرانس و همایش های مرتبط با توانمندسازی کارکنان

Title Topics Covered in Conferences Deadline Country, City, 
Date of Conf

Website

8th International 
Conference on 
Education and 
M a n a g e m e n t 
Innovation (ICEMI 

2 0 1 9 )

•Education
•Management

December 
2018  ,25

Milano, Italy 
February -13

2019  ,15.

h t t p : / / w w w.
icemi .org/

2nd International 
R e s e a r c h 
Conference on 
M a n a g e m e n t , 
Leadership, and 
Social Sciences 
(IRCMALS) 2019

• Leadership Development
• Leadership Theory
• Educational Leadership
• Quality Management
• Human Resource Management
• Enterprise Resource Planning
• Intellectual Property
• Management Sciences
• Globalization
• Local Government
• Political Science
• Developmental Economics
• Organizational Development
• Change Management

30 January 
2019

24-23 February 
2019, Bangkok, 

Thailand

https:// icsai .
org/ircmals2/

I n t e r n a t i o n a l 
Conference on 
Research in HR 
M a n a g e m e n t

• HR Management in Organizations
• Strategic HR Management and 
Planning
• Workers, Jobs, and Job Analysis
• Human Resource Planning and 
Retention
• Recruiting and Labor Markets
• Selecting Human Resources
• Training Human Resources
• Talent Management
• Performance Management and 
Appraisal
• Incentive Plans and Executive 
Compensation
• Managing Employee Benefits
• Employee Rights and 
Responsibilities
•Union/Management Relations

20 February 
2019

March ,9-7 
2019, London, 
U n i t e d 
K i n g d o m 
University of 

L o n d o n

h t t p : / / w w w.
icr hr m.org/
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the International 
Discussion on 
M a n a g e m e n t , 
Economics & Social 
Science - ICMESS 

2 0 1 9

• Management
• Human Resource
• Human Capital, Creativity & Innovation
• Disaster Management
• Leadership, Total quality control in 
business
• New Product Development
• Environmental Protection & Public 
Policy

A b s t r a c t / 
Full Paper 
submission 
d e a d l i n e : 
3rd August, 

2 0 1 9

1th- 12th 
S e p t e m b e r , 
2019 at Cairo , 

Egypt .

https://www.
a t i n e r . g r /

e d u t r a

347th International 
Conference on 
M a n a g e m e n t , 
Economics & Social 
Science - ICMESS 

2 0 1 9

• Management
• Human Resource
• Human Capital, Creativity & Innovation
• Disaster Management
• Leadership, Total quality control in 
business
• New Product Development 
Environmental Protection & Public Policy

Submission 
D e a d l i n e 
0 6 t h 
J a n u a r y , 

2 0 1 9

25th - 26th Jan 
2019 , Paris, 

France

h t t p : / /
r e s e a r c h f o r a .
c o m /
Conference2019/
France/1/ICMESS/
Conference2019/
France/1/ICMESS/

359th International 
Conference on 
M a n a g e m e n t , 
Economics & Social 
Science - ICMESS 

2 0 1 9

• Management
• Human Resource
• Human Capital, Creativity & Innovation
• Disaster Management
• Leadership, Total quality control in 
business
• New Product Development 
Environmental Protection & Public Policy

Submission 
D e a d l i n e 
5th January, 

2019

13th - 14th Feb 
2019 , Krakow, 

Poland

h t t p : / /
r e s e a r c h f o r a .
c o m /
Conference2019/
P o l a n d / 2 /
I C M E S S /

2 0 1 9 , 2 n d 
I n t e r n a t i o n a l 
Conference on 
I n f o r m a t i o n 
Management and 
M a n a g e m e n t 
Sciences (IMMS 

2 0 1 9 )

• Knowledge Management
• Human Resources
• Management and Organization 
Behavior
• Management Education
• Organizational Development and 
Change
• Innovation management

Final paper 
submission:
• Before May 

2019 ,10

August ,25-23 
2019

C h e n g d u , 
C h i n a

h t t p : / / w w w.
i m m s . n e t /
a u t h o r. h t m l

2nd International 
conference on 
O r g a n i z a t i o n a l 
Behavior ,HR and 
Social Science 
I n n o v a t i o n 

R e s e a r c h

conflict management, intellectual capital 
reporting, cross cultural studies, human 
resource management, innovation, 
strategic theories of the firm, operations 
management, organizational behavior, 
strategic management, leadership, 
climate change, cross-cultural and 
regional studies, development studies, 
leadership development, natural 
resources management policy, strategic 
leadership,

Full Paper 
D a t e : J u l y 
2019  ,21

August ,02-01 
2019, Jalan 
Afifi, Singapore

h t t p : / /
r e s e a r c h -
c luster.com/
u p c o m i n g -
e v e n t s /
s i n g a p o r e -
august -2019 -

e v e n t /

T s u k u b a 
I n t e r n a t i o n a l 
M a n a g e m e n t 
C o n f e r e n c e

• Finance, Accounting and Corporate 
Governance 
• Human Resource Management and 
Cross-Cultural Issues 
• R&D Management
• International Business 
• Strategy and Management

January ,8 
2 0 1 9

Tokyo Campus, 
J a p a n , 
February ,9-8 

2 0 1 9

h t t p s : / /
t s u k u b a -
m b a i b -
international-
management-
c o n f e r e n c e .
s i t e 1 2 3 . m e /
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the International 
Discussion on 
M a n a g e m e n t , 
Economics & Social 
Science - ICMESS 

2 0 1 9

• Human Resource Management 
• Innovation and Management of 
Renewable Resources
• Innovation Policy and Management 
• Intellectual Property Right and Patent 
• Knowledge Management
• Process Innovation 
• Project and Program Management
• R&D Management
• Risk Management 
• Six Sigma and Quality Management 

November 
2018  ,25

February -13
2019  ,15/
Milano, Italy

h t t p : / / w w w.
i c a m s. o rg /

I n t e r n a t i o n a l 
interdisciplinar y 
conference on HRM

• Managing the global HR function
 • Staffing and competence
• Human Resource Development
• Compensation and benefits
• Restructuring and change • Employee 
well-being
• Employee engagement
 • Leadership of the future
• Digitalization and HRM
• Work-life balance
• Equal opportunities & Diversity 
management  

1 December 
2018

5-3 April 
2019, Venue: 
University of 
Gothenburg, 

S w e d e n

ht t p s : / / c g h r m .
g u . s e / e n g l i s h /
conference2019-

21st International 
Conference on 
Human Resource 
Management and 

Technology

• Administration and Resources 
Management
• Business Administration and Human 
Resource Management
• Challenges for Human Resource 
Management and Global Business Strategy
• Employee Motivation
• Future Directions for HRM research, and 
Practice
• Global Trends in Human Resource 
Management 
• Human Capital Management and Talent 
Management 
• Human Resource Management
• Human Resource Planning
• Human Resources: Recruitment, Resources 
and Talent 
• Human Resources Management and 
Training
• Human Resources Management 
Applications
• Leadership and Management
• Leadership and Human Resource 
Management
• Organization Structure
• Organization Theory
• Training and Development

December 
2018  ,15

A m s t e r d a m , 
T h e 
N e t h e r l a n d s
January -  21 

2019  ,22

https://waset.org/
conference/01/2019/
a m s t e r d a m /

I C H R M T

I n t e r n a t i o n a l 
Conference on 
Innovation and 
M a n a g e m e n t

•Human resource management 
• Human resource management issues in 
innovation 
• Innovation in services, logistics and supply 
chain management 
• Intellectual property and knowledge 
management 
• Managing collaboration 
• Management information systems 

Nov. ,19 
2 0 1 8

Jan. ,25-22 
2019, Seoul, 

K o r e a . 

h t t p : / /
i a m 2 0 1 9 w .
c o n f -
o n l i n e . o r g /
cal l forPaper.

h t m l
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