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ن، در فرهنگ آکسفورد، قدرتمند شد» توانمندسازي « واژه 
.مجوز دادن، ارایه قدرت و توانا شدن معنی شده است

 سازمان ساخت و طراحی  توانمندسازي، سازمانی، خاص معناي در
.دمی رون شمار به اصلی محرکه نیروي افراد که است نحوي به

 دخیل و تیصنع دموکراسی به توانمند سازي اصطالح از استفاده  سابقه مدیریت، در
 زي،تیم سا مختلف عناوین تحت سازمان تصمیم گیري هاي در کارکنان نمودن

.می گردد بر جامع کیفیت مدیریت و مشارکت

 خود کاراف مسئولیت، و افتخار احساس با کارکنان توانمند، سازمان هاي در
 آن رد که است ابزاري مهم ترین توانمندسازي می کنند، پیاده خالقانه را

 ادایج براي است شیوه اي و یکدیگرند ملزوم و الزم سازمان و کارکنان
.ولیتمسئ واگذاري و دخالت فرآیند طریق از کارکنان در مشارکت روحیه

عهد، با توانمند سازي نیروي انسانی،  در افراد یک حس اعتماد، انرژي، ت
ل مسئولیت و غرور به کارشان ایجاد می کند که از آن به عنوان یک اص

.حیاتی سازمان هاي امروزي می توان نام برد
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 وندر خصوصیت نهایت، در آن چه معتقدند، صاحب نظران از بسیاري
 ندمی ک تعیین را سازمان و جامعه یک اجتماعی و اقتصادي توسعه
 انسانی عمناب این دیگر، مادي سرمایه نه است کشور آن انسانی منابع
 هره برداريب طبیعی منابع از می سازند، متراکم را سرمایه ها که هستند

 جودو به را سیاسی و اقتصادي اجتماعی، اداري، سازمان هاي می کنند،
.می برند پیش  به را توسعه و می آورند

 لسلهس و سنتی سازمان هاي در که می دهد نشان تحقیقات
 » ترلکن و فرماندهی « دیدگاه پیرو مدیریت که مراتبی

 انسانی منابع ظرفیت درصد 35 تا 25 بین تنها می باشند،
 با سازمان ها در که حالی در می شود، گماشته کار به

.تاس بیشتر بسیار رقم این توانمند سازي فرهنگ
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مودن اهداف همسو ن  سازي منابع انسانی، ویژگی اصلی توانمند
.فردي و سازمانی است

الی توانمند سازي فرآیندي ارزشی است که از مدیریت ع
.سازمان تا پایین ترین رده امتداد می یابد

کري توانمند سازي تبدیل نیروي کار جسمی به نیروي ف
.است

:انسانی  سازي منابع هشت اصل بحرانی براي توانمند

حمایت از شان و مرتبه کارکنان-1
تفویض اختیار-2
مشارکت در تصمیم گیري-3
تبین چشم انداز روشن و تدوین اهداف-4
توصیف شرح شغل-5
مسئولیت پذیري-6
بازخورد-7
نقش راهنما و مربی گري مدیر-8
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 در رموث عوامل عنوان به را مختلفی عوامل پردازان نظریه
:ته انددانس دخیل زیر شرح به انسانی منابع توانمند سازي

اطالعات-1
تیمی کار-2
رهبري سبک-3
مسئولیت-4
مشارکت-5
مدیر هدایت گري-6
ماموریت و چشم انداز بودن روشن-7

:عوامل موثر در توانمند سازي منابع انسانی

اختیار-8
منابع به دسترسی-9

سازمانی تعلق-10
سازي شغل غنی-11
تمرکز عدم-12
تشویق-13
تجربه کسب-14
نفس به اعتماد-15

:هعوامل موثر در توانمند سازي منابع انسانی، ادام
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رينتایج حاصل از توانمند سازي منابع انسانی در سازمان هاي صنعتی و تجا

:انسانی در  هاينقش دارایی تشخیص -1
، عتیبهینه صن کاهش ضایعات، افزایش تولید  

 ، افزایشوري بهبود کیفیت محصول و بهره
   ...مبادالت تجاري و 

.نیروي کار مشتاق و متعهد و قدردانی از

  ياجرا وهاي کارکنان  اندیشه ارزش دادن به -2
احساس دلگرمی که در  جهت ایجاد ،ها آن
و  رفتهگعهده  تر مسئولیتی را به هاي بزرگ چالش

.هاي باالتر تالش کنند براي هدف

منحنی نقطه چرخش راهبردي

نقطه چرخش
) عرصه رقابت (

سقوط کسب و کار

ی رودکسب و کار به سوي پیشرفت تازه م

آغاز راه بنگاه

؟
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  این ت،اس دیگران حمله برابر در خود اقتصادي بنگاه از نگاهبانی
.ردآو وجود  به نیز زیردستان و همکاران در بایستی را گرایش

 ین مسئولیت یکتنخس
مدیر

در عرصه رقابت

تحقق ارکان استراتژیک

نوآوري

اردست یابی به اهداف کسب و ک

سازمان تقویت و تجهیزکارکنان و فرهنگ

انظباط مالی
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 اهداف و برنامه ها تحقق اصلی ارکان از یکی»  کارکنان «
  یابیدست براي لذا می آیند، حساب به سازمان استراتژیک

 االتر،ب بهره وري و کارایی مشتریان، رضایت مثل اهدافی به
 ی،مال انظباط و محصول و تولید تکنولوژي هاي در نوآوري

 مورا حوزه در بایستی را تدابیر و استراتژي ها از مجموعه اي
  .داد قرار اجرا و توجه طراحی، مورد کارکنان

:تاس فعال آن در زیر چرخه باشد، »محور مشتري « سازمان یک وقتی

سود

مراقبت از کارکنان و 
HRسرمایه گذاري در 

مراقبت از فرآیندها و 
روش هاي تولید و ارایه 

خدمات

 مراقبت از مشتریان و
تامین انتظارات آنان

رشد و تحول
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 با برخورد مقدم خط در که وفاداري و استعداد با » کارکنان «
 یا قیتموف که هستند عواملی تاثیرگذارترین از هستند مشتریان
 که است دلیل همین به .می کنند ایجاد را شرکت ها ناکامی

 مهارت، دانش، افزایش براي جهان موفق و پیشرو سازمان هاي
 اري هايسرمایه گذ به دست کارکنانشان وفاداري و انگیزه استعداد،
  .می زنند جدي و وسیع

 .است کاستراتژی کامالً  مقوله یک سازمان انسانی سرمایه هاي مدیریت
 عمناب حسابداري ویژه گروه سوي از آمده عمل به تعریف اساس بر

Accounting( انسانی for People Taskforce( انگلستان، در 
 است یانسان منابع به جدید رویکرد یک انسانی سرمایه هاي مدیریت

 به و دهکر برخورد استراتژیک بسیار موضوع یک عنوان به آن با که
 و یرياندازه گ تحلیل، و تجزیه طریق از و یافته سازمان و منظم صورت

 و ابیرتد سیاست ها، که است موضوع این جستجوي در الزم ارزیابی هاي
 قخل به چقدر و چگونه انسانی، منابع مدیریت به مربوط اقدامات
.است شده منجر ذیربط سازمان براي )افزوده ارزش(ارزش
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 کنولوژيت موسسات در نامشهود و مشهود هايدارائی بین نسبت ها تغییر روند
: مثالُ .می باشد گیر چشم بسیار نامشهود دارائی هاي نفع به محور

:تیپ آمریکائی هاي شرکتهاي  ارزش دارائینسبت 

2004سال 1960دهه  دارائی
سال

یدارائی فیزیک

نامشهوددارائی 

درصد 20

درصد 20

درصد 80

درصد 80

 فکري هاي دارائی ارزش سهم که می دهد نشاندیگريبررسی
: باشد می زیر شرح به آن ها ارزش کل از زیر شرکت هاي

 
درصد 87,9شرکت جانسون 

درصد 97,8میکروسافت 
.درصد 98,9یاهو 
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 منابع ینارزشمند تر عنوان به انسانی نیروي فکري دارایی هاي و تولید سهم
 زایشاف حال در چشم گیري طور به بین المللی مبادالت در پایدار درآمدي

.است
 نشان 1997 سال در لیالند و کوپر مالی موسسه توسط شده انجام مطالعات
:می دهد

 شده معامله شرکت هاي بازاري ارزش دالر تریلیارد هفت از سوم دو
 کیلتش  آن ها انسانی نیروي فکري یا و نامشهود دارایی هاي را آمریکایی
.می دهد

:ارزش بازاري شرکت ها

نابع توانمند سازي م که مدیریت سازمان هنگامی
ندترویج و فعاالنه پشتیبانی ک را انسانی

  دشو مابین کارکنان و مدیریت جاري می اعتماد
برونداد

را شروع  باور نمودن به مدیریت و سازمان کارکنان
نمایند می

برونداد

ي بین همکار کارگروهی و ،گونه، توانمند سازي بدین
کند فراهم می را پرورش داده و سازمانکارکنان 

برونداد

مان دارندبه ساز تري احساس تعلق بیششده  توانمندکارکنان 

برونداد
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:در سازمان هاي صنعتی و تجاري جهت 

ارهايترین ابز توانمند سازي نیروي کار یکی از مهم
  است هاي بهبود فعالیت  

بهره وريافزایش  
هیزاتباالتر تج اثربخشی

تر کارآمدتولید 

هکه منجر می شود ب

ها صیانت از سرمایه -1
ارافزایش کیفیت ک -2
وري افزایش بهره -3
هیزاتافزایش قابلیت دسترسی و اثر بخشی تج -4

برداري تجهیزات بهرهبهبود کیفی هاي تولید کاهش هزینهکاهش ضایعات

جهت هاي نوین و اجراي فناوري استقرار

مانکسب نتایج پایدار ساز

حصولکیفی مرفع مشکالت  مشکالت فرآیندي رفعاتیتنگناهاي تجهیز رفع

نتیجه
د محصول  و از آغاز طرح تا تولی فرآیند تولید چرخه:  مستمر  بهبود

تجهیزات تولیداثر بخشی    

انیتوانمند سازي منابع انسنیاز به 
لذا
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  ،ضایعاتکاهش مشکالت، حل  -1
  کار هاي شیوهبهبود مستمرفرآیندها، 
.ها و رویه

ار، روحیه نیروي ک  قابل توجهبهتر شدن  -2
درگیرشدن  ،یک محیط کار مساعدایجاد 

.کار گروهیو توسعه   فراگیر کارکنان

کسب نتایج پایدار
نیاز به

ارددتوانمند سازي منابع انسانی 

برد یاز دو راه سود م سازمان، توانمند سازي نیروي انسانیبا 

  :یکی از ویژگی هاي کسب نتایج پایدار
 ی باشدمشارکت کارکنان از طریق فعالیت گروه هاي کوچک کاري م

:در این راستا
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تشکیل گروه هاي کوچک کاري
جهت ایجاد زیر ساختار

:مدیریت با مجموع سه ویژگی

تولید 

بهره وري
کیفیت

اتقابلیت دسترسی تجهیزمدیریت منابع و هزینه
قابلیت اطمینان

صرفه جویی انرژي
اثربخشی تجهیزات اقدام نماید

  :باید نسبت به ایجاد چشم انداز و شرح ماموریت و برقراري اهداف در نواحی

تعهد منابع الزم به  وسیله آن ها -3تعهد زمانی -2درگیر شدن مستقیم مدیریت رده باال -1

 کار چالش انگیز و
معنی دار

اهداف /مقاصد
روشن

آموزش اعضاء و 
گروه/رهبران دایره

روهمشارکت، پویایی شناسی گ -1: آموزش در
هدایت جلسات، آسان سازي -2                 
رهبري -3                 

 قابلیت دسترسی
هاي  نگرش

مشارکتی

کوچک محل اجتماع براي فعالیت بهبود گروه: کایزن/برنامه پیشنهادات

آموزش -1ها مهارت/توسعه توانایی
کارآموزي شامل آموزش  حین کار و تمرین -2

 قابلیت دسترسی
منابع الزم

ها  مشخصات و نقشه -1
هاي کار ها و دستورالعمل رویه -2
ابزارها، فیکسچرها و ملحقات -3

امنیت اشتغال  و  ایمنی در محل کار -1محیط کار مساعد
همحل کار تمیز، مرتب و خوب تهویه شد -2
ها ها و شایستگی شناسایی مهارت -3
پیشنهادات/ تشویق نوآوري -4
قدردانی/ پاداش -5

نیروي کار مشتاق

سازهاي  توانمند
 هاي کوچک گروه

کاري 

هاي کوچک کاري  گروه
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هاي کوچک کاري سه عامل مهم جهت استمرار کار گروه

 جلسات در کارایی .شود نظر تجدید و مرور باید ساالنه کارایی ارزیابی برنامه -1
 نشود، انجام کار این اگر .شود داده کافی وزن بایستی بهبود هاي پروژه روي و گروه
.دش خواهد بازدارنده یک و مانع یک کارایی ارزیابی برنامه عدم هنگام آن در

 براي بهبود هاي اندیشه و مند عالقه مشارکت براي پاداش و شناسایی برنامه -2
.شود مرور گاه به گاه باید نیز کارکنان در جذابیت ادامه از یافتن اطمینان

 تیبایس مدیریت شود، مواجه کار نیروي درك براي جانبه همه باید مدیریت -3
باشد ارندگذ تاثیرمی که کارکنانی بازآموزي براي الزم منابع کردن آماده به متعهد

 :براي اطمینان یافتن از  TPMمشارکت کارمند در 

هداري کنکنم و تو نگ من تولید می:  کنار گذاشتن تفکر -1

»نت خودگردان «  اجراي -2

انتمام کارکن در گیر شدن -3

است TPMیک جزء ضروري استقرار  PMتوسعه و کارکرد مؤثر گروه هاي 

لذا

است TPMاز  بدین گونه مشارکت کارمند در شکل فعالیت گروه کوچک یک توانمندس

:مصداق 

ضروري است
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  تهشت عامل کلیدي مشارک 

یریتارتباط دو طرفه از مدیریت به کارکنان و از کارکنان به مد -2

اهمیت دادن به نقش افراد -1

ارزش گذاري به مشارکت -4

کتمشار گزینش و استخدام افراد معتقد به -5

ایجاد احساس امنیت شغلی -6

هاي مادي تشویق -7

یازایجاد فرصت و انگیزه براي کارکنان جهت فراگیري مهارت و دانش مورد ن -8

ه سازماناحساس یگانگی بین مدیریت و کارکنان و احساس تعلق عمومی نسبت ب -3

ویق نمایدمدیریت باید محیطی را ایجاد کند که مشارکت را حمایت کرده و تش

شود تواند از باال تحمیل از طرفی مشارکت کارکنان نمی

:طی عنصرهاي اصلی چنین محی

کند یمحیطی که نوآوري و خالقیت را حمایت و تشویق م

هکه منجر می شود ب

زچالش انگی -2

بانهاي کار ایمن، باز و پشتی هاي کار و وضعیت محل -1

اعتماد و احساس تعلق به سازمان -2

تعهد مدیریت -3

ارایمنی و امنیت ک -3اتمنابع و امکان -1

ویقشناسایی و تش -5آشکاري وآزادي -4

هاي با ویژگی
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 ان هاسازم اولویت هاي از بایستی سازمانی سطوح همه در رهبران پرورش
 لگويا باید ارشد مدیر یا میانی مدیر سرپرست، هر سازمان ها، در باشد،
 و مدیران .دباش تیمی عملکرد و فعالیت ها کننده تسهیل و خود تیم اعضاء

 و سازمان ینب سازنده اي و صمیمانه اتصال و ارتباط که هستند سرپرستان
.می کنند برقرار کارکنان

:لذا 

 ارشدمدیریت  الگو بودنبا کاربرد رهبري موثر و 

د توانند به افراد متعه کارکنان مشتاق میچگونه 
 ؟دگرگون شوند

:ا در این راست

؟چرا
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 :تجربه و خالقیت نیروي کار

تها اس سازمان ارزشمند نامشهود هاي دارایی

در نتیجه

 :مخارج مربوط به سرمایه هاي انسانی 

باشد میارزش منابعی براي خلق 

  :سرمایه انسانی
.سازمان ها در عرصه جهانی سازي است مزیت رقابتی

:یو کالم پایان
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ماتوجه شبذل با سپاس فراوان از 


