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 مقدمه

نیروی فکر  در این سازمان ها عالوه بر انرژی، .سنتی پیدا کرده اندشکلی متفاوت از سازمان های  در دهه های اخیر سازمان ها

کنترلی نخواهد بود بلکه _های سلسله مراتب دستوریتحت این شرایط نه تنها روش  .اقیت کارکنان نیز مدیریت می گرددو خلّ

خودگردان  اقدام و در تیم هایی که کامالً کارکنان باید خودشان ابتکار عمل نشان دهند و برای حل مشکالت خود سریعاً

قدیمی برای انجام فرآیند توانمندسازی بسیار  های سلسله مراتببالنچارد می گوید  (.9111،ماکوبی)هستند ایفای نقش کنند

سازمان های .توانمندسازی با مفهوم سنتی سازمان فاصله ای بسیار دارد بنابراین، .(9731،بالنچارد)کند و دست پاگیر هستند

مستمر بهبود  شفافیت، انعطاف پذیری باال، چون مشتری مداری، کنونی برای ادامه ی حیات خود باید از ویژگی های خاص،

بع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را باید مهم  ترین من ین ویژگی هایی،نخوردار باشند و برای دستیابی به چبر....و

لزوم پرورش کارکنانی که دارای توانایی  .همین امر نگاهی نو را به منابع انسانی و اختیارات آن طلب می کند .توانمند سازند

توجه بسیاری از صاحب نظران  ،نمندسازی نیروی انسانی به عنوان یک پارادایم جدیدعث شده تا توامدیریتی باشند با_خود

کارکنان هر دو از مزایای این باور است که مدیران و کوبرگ بر .(9111،توماس)را به سوی خود جلب نماید مدیریت

وجود آوردن آزادی عمل برای کارکنان ه و با ب نفس سازی با پرورش احساس کفایتتوانمند. منتفع خواهند شد سازیتوانمند

از سوی دیگر  بهبود و موجبات اثر بخشی سازمان فراهم گردد، وجود خواهد آورد تا توانایی ها و مهارت ها،ه این فرصت را ب

حیط رقابتی از خود د که در برابر پویایی ماهد داتوانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران این امکان را خو

ر اندن متغییر این تحقیق در صدد به تصویر کشبا همه این تفاس .(9111،کوبرگ)عمل سریعتر و مناسب تر نشان دهندعکس ال

علت اجرای وسیع طرح تحول اداری و سازمان شهرداری مشهد به  اصلی این جهش مفهومی در سازمان دولتی ایرانی است،

مفهوم و همچنین گرایش مدیران ارشد این سازمان به مفهوم مورد نظر به عنوان چالش اصلی  آشنایی نسبی نمونه ها با این

 .ستاین سازمان ها مورد انتخاب قرار گرفته ا

  عاریف توانمند سازیت

نجام دادن برخی کارها افراد توانمند نه فقط از امکانات ا :سازی کارکنان اینطور می گویندتن و کمرون در ارتباط با توانمندو

 .متفاوت می شود ،دنیز با آنچه پیش از توانمند شدن داشته ان بلکه اندیشه آنان درباره ی خود، د،می شونبرخوردار 

اگر چه کسی  .انمند شوندممکن است هم قدرت داشته باشند و هم تو افراد توانمندسازی فقط قدرت بخشیدن به افراد نیست،

کسب قدرت بر عوامل شخصی گوناگون .فرد باید خود توانمند شدن را احساس کند اما بخشد،بقدرت  به فرد دیگریمی تواند 

از رهبری  قدرت شما را به رسمیت بشناسند،نیاز است که دیگران  ی است و در هر حالتی،نو برخی ویژگی های شغلی مبت

د توانمند اما در مور اصلی قدرت شما دیگران هستند؛منبع  به بیان دیگر، شما پیروی کنند و در برابر نفوذتان تسلیم شوند؛

توانمند باشد و علت  را به رسمیت نشناسد، اگر هیچ کس ویژگی های شخصی،شغلی وشخصیتی اوفرد می تواند حتی  سازی،
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تعریف  اولین کانگر و کاننگو، 9111در سال  .(9719وتن وکمرون،)دن در درون افراد استاین امر آن است که منبع توانمند ش

به گمان آن دو برای آنکه بتوان مفهوم توانمندسازی را در متون مدیریت مورد تجزیه و  عملیاتی از توانمندسازی را بیان کردند،

از  .بررسی قرار داد مورد ین اصطالح از آن ناشی شده است،تدا باید سازه های قدرت و کنترل را که ابدر ا تحلیل قرار داد،

 .مدیریت به دو شیوه ی مختلف به کار گرفته شده استاز آنجایی که قدرت و کنترل در متون  هشگر،دیدگاه این پژو

ی یک سازه ی انگیزشی و دسازی را به منزله این نویسندگان توانمن .توانمندسازی باید به دو شیوه ی متفاوت بررسی شود

اختیارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان سازی در حقیقت واگذاری وانمندت .ارتباط مورد بررسی قرار می دهد

طور  ان در مسیر پیشرفت بهیعنی به دست گیری کنترل دیگران و رها کردن آن توانمندسازی؛ .(9111،آرجریس)است

 و ی که باعث افزایش توان کارکنان برای حل مشکلدفرآین توانمندسازی فرآیند توسعه است، .(9111،واین بیکر)همزمان

یی کنند و تحت کنترل ازد تا عوامل محیطی را شناساسارتقای بینش سیاسی و اجتماعی کارکنان می شود و آنان را قادر می 

ن به منظور افزایش کارآیی آنان و ای اختیار و تصمیم گیری به کارکنااعط توانمندسازی،. (2112کارت رایت،)خود درآورند

 کارکنان بتوانند به خوبی وظایفشان را درک یعنی این که توانمند سازی، .(9113ایرستاد،) در سازمان استی نقش مفید ایفا

توانمندسازی فقط دادن اختیار به کارکنان  .(2117لوکاس و ساوری،(کنند آن به کارکنان بگویند چه کارپیش از  کنند،

توانمندسازی  .ند عملکردشان را بهبود بخشندمهارت و انگیزه بتوان بلکه موجب می شود کارکنان با فراگیری دانش، نیست،

از راه  نمندسازی،اتو .(9731اسکات و ژاف،)لی سازمان تا پایین تر رده امتداد می یابدافرآیند ارزشی است که از مدیریت ع

 محیط رقابتی، شامل افزایش شتاب تغییرات، چالش های خارجی، .آید می چالش های داخلی و خارجی سازمان به دست

 نگهداری نیروی انسانی موجود، و بیشتر بر حفظ انتطارات  جدید مشتریان و شرایط جدید بازار کار است و چالش های داخلی

قویت ت سازی،توانمند .(2117سیگال،)کید داردأرشد و شکوفایی استعداد ها و مهارت های کارکنان ت افزایش سطح انگیزش،

 .(9117،گوردون)اثر بخشی فعالیت های سازمان استبه نفس در مورد خودشان و تالش در جهت عقاید افراد و ایجاد اعتماد 

 عبارت است از یاد دادن چیزهایی به دیگران که می توانند انجام دهند تا به  شما کمتر متکی باشند تواناسازی

 برای اعمال نفوذ مبتنی بر صالحیت خود، د که از هر فردی انتظار می رود سازی باید بدین معنا باشنمنداتو (.9731بالنچارد،)

توانمند سازی، به کارگیری قدرت رهبری در دیگران و توانایی انجام دادن کار به وسیله ی . (9731بالنچارد،)شیوه تازه ای بیابد

ی خواهد انجام اه خود را در خصوص آنچه مگهنگامی که رهبر دید .آنان تعریف  می شود و بر اساس آن تغییر در رهبری است

رات را تفویض می کند و به پیروان خود اجازه می دهد تا با عالقه در ااو در حقیقت میزان زیادی از اختی بیان می کند،. شود

تنها دراین صورت است که آنان احساس قدرت می کنند و انگیزه  .جهت دستیابی به هدف فردی و سازمانی حرکت کنند

فرآیند نیل به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از  توانمند سازی، .(2111،ریدر)تری در آنان ایجاد می شودبیش

در بیشتر جنبه ها و وظایفشان محقق می شود و این به  طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم های شایسته و با صالحیت،

 .(9731بالنچارد،)ن اثر گذار استانوبه ی خود در عملکرد فردی و عملکرد کل سازم

 رنامه ها و مدل های توانمند سازیب

یکه چند سال بطور .له توانمندسازی مورد توجه قرار گرفته استی از مباحث مدیریتی به اندازه مسأاین روزها شمار اندک

مجریان  .فشارها مثبت استروی هم رفته  .استمطبوعات به چاپ رسیده سازی درشته صدها مقاله درباره ی توانمندگذ

هم رای فضیلت سازمان هایی را که به کارکنان خط مقدم اختیار اتخاذ و اجرای تصمیمات مهم بدون  وکارگران کارخانه ها،

جایی که  .استقالل هستند اعتماد و ی گلخانه گفته می شود سازمان مقتدر، .را ستوده اند ،دخالت از باال به پایین  داده اند



 

 

سعی شده  در این تحقیق .(9731بالنچارد،)ولیت کامل دارندئتمامی سطوح در مقابل کار خود و عملکرد سازمان مس افراد در

و مدل  برنامه ها که .ی شود آورده شودبه عنوان پیشینه ی تحقیق محسوب م که برنامه ها و مدل های توانمند سازی تمام 

 .آورده شده استبه طور مختصر  2و 9شماره ی   جدول دو توانمندسازی در های

 برنامه های توانمند سازی

 برنامه ها سال دانشمندان

 9111 کلیفورد

 رفتارهای حر فه ای

 محیط

 سبک رهبری

 ریچارد دفت

 

9131 

 

 غنی سازی شغلی

 استقرار نظام پیشنهادها

 تشکیل تیم های کاری

 مشارکت کارکنان و هدف گذاری

 9119 بالنچارد

 سهیم کردن افراد در اطالعات

 ایجاد خود مختاری و تعیین حدود آن

 جایگزینی تیم های خود گردان به جای سلسله مراتب

 9111 کانتر
 مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف

 پرورش تجارب تسلط شخصی
  

 باندورا و هاکمن

9111 

 الگو سازی

 فراهم آوردن حمایت

 رانگیختگی احساسیب

 فراهم آوردن اطالعات
 

9117 

 فراهم آوردن منابع مورد نیاز

 پیوند با نتایج

 ایجاد اعتماد

 9117 همر وچامپی

مان و تشویق کارکنان به بروز ازشناسایی تناقضات درونی س

 آن

تناقض نداشتن آنچه در سازمان ارائه می شود با آنچه واقعاً 

 رخ می دهد

 9111 برادول

 یرونی با تعهد درونیمتمایز ساختن تعهد ب

 مهیا ساختن شرایط محیط کاری

 عملکرد کارکنان را به عنوان هدف غایی قرار دهید

 در انتخاب آگاهانه ی میزان تعهد کارکنان کمک کنید

و نتایج به دست  شناسایی میزان توانمندسازی برای سازمان

 سازیآمده از توانمند

 9111 آرجریس
 سازیمحدودیت های احتمالی در توانمند شناسایی

انحراف  سازمان از  مبارزه کردن با نگرش هایی که سبب

 سازی می شودمسیر توانمند
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 سازیواقع نگر بودن به توانمند
  

 ون اوتشورن و توماس
9111 

 

 داشتن ساختارهای سازمانی،که موجب تسهیل قدرت شوند

سازمانی از دانش آموختگان خوب سازمان ایجاد فرهنگ 

 یافته

 یک رویکرد غیر طلبانه در روابط بین کارمندان و مدیر

 (محقق)برنامه های انجام شده توانمندسازی:1جدول شماره 

 مدل های توانمند سازی

 
 توضیحات ابعاد توانمدسازی سال پژوهشگران ردیف

9 

 

  

 دنیس نیکال

 

 

9111 

 

 

دنیس نیکال معتقد است،فرآیند توانمندسازی ممکن  تعریف و ارتباط

است به منزله ی ابزاری مخرب در دست کارکنان و 

تیم ها قرار گیرد،به همین جهت عناصر کیفی اخالق 

 .،تعهد و توانایی را در این فرآیند الزم می داند

 تنظیم و اهداف و راهبردها

 آموزش

 تنظیم ساختار سازمانی

 تنظیم نظام های سازمانی

 ارزیابی و توسعه
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 بالنچارد و زیگارمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9111 

 

 

 

 

 

 

 

 

،مفهوم  نمندسازی بالنچارد و زیگارمیادر مدل تو تعیین سطح مهارت کارکنان

ایفای نقش مربیگری ،ارشاد و انتخاب سبک مناسب 

بک سسبک مربی گری،،سبک هدایت گری)

از جایگاه ویژه ای برخوردار  (حمایتی،سبک تفویضی

 .است

 

 

 

 

 

 

هدافی که باید به دست مطلع ساختن افراد از ا

آید و اهمیتی که این اهداف برای کل سازمان 

 دارند

 اجرای آموزش مورد نیاز

حمایت کردن مناسب سرپرست بر مبنای سطح 

 مهارت کارکنان

ی جذب فرهنگ  مرحلهکارکنان تا ارشاد 

 و ارزش توانمندسازی یسازمان

 ضعف موانع ساختاری در سازمان

اطمینان از فراهم بودن منابع مورد نیاز یا 

 اطمینان از مهارت فرد در کسب آنها

 حمایت مستمر از توانمندسازی

مشارکت دادن افراد در اطالعات مربوط به خود 

 سازمانیافراد و اثربخشی 

 9111 کالبرت و مک دونو 7

ن دو دانشمند چنانچه کارمندان توانمند از نظر ای معنادار بودن اطالعاتی

،باید داشته باشنداعتماد بیشتری به مدیرانشان 

که رابطه ی مثبتی را بین انتظار داشته باشیم 

 .توانمندسازی و اعتماد در محیط کاری ببینیم

 شایستگی

 بخشیخود اثر 

 تاثیر

1 

 

  کانگر

 

9111 

 

ابراز اعتماد به زیر دستان همراه با داشتن 

 انتظارات باال از عملکرد آنان

عامل بالقوه ضعیف  1در مدل توانمندسازی کانگر 

ساز که در توانمندسازی تاثیر دارند عبارتند 

طراحی .7عوامل سازمانی .2سبک مدیریتی .9:از

 .بیان شده است نظام پاداش.1شغل 
دیت وفراهم آوردن استقالل کارکنان در دل محد

 های دیوان ساالرانه

فراهم آوردن فرصت مشارکت کارکنان در 

 تصمیم گیری

 وضع اهداف معنادار والهام بخش

1 

 

 کانگر و کاننگو

 

9111 

 

در مدل توانمندسازی کانگر و کاننگو ابعاد  کار عوامل بیرونی،نظام پاداش،ماهیت

مدیریت مشارکتی،نظام بازخورد ،الگوسازی ،غنی  1، مرحله صورت می گیرد که 1توانمندسازی در 



 

 

 

 
 
 

1 

 

 
 
 

 کانگر و کاننگو

 

 

 
 
 

9111 

شرایطی که به حالت ناتوانی .9: از مرحله عبارتند سازی شغل

نون  و استفاده از ف.2. نان منجر می گرددکارک

اثربخشی -فراهم آوردن خود.7راهبردهای مدیریتی 

شده کارکنان  نتایج فعالیت های توانمند.1اطالعاتی 

 ایجاد آثار رفتاری.1

برانگیختگی روحی و عاطفی،در اختیار گذاشتن  

 تجربه دیگران ،تشویق شفاهی

 تقویت انتظار ، عملکرد-تقویت انتظار تالش

 نتیجه،اعتقاد به اثربخشی -عملکرد

پافشاری رفتاری در انجام دادن پیشقدمی و 

 موفق وظایف و اهداف

1 

 

 توماس و ولتهاوس

 

9111 

 

اوس هر اندازه درجه ی اعتقاد هدر مدل توماس و ولت ثیرتأ

فرد به تاثیر کار،فرصت انتخاب،شایستگی الزم و 

درجه ی معنادار بودن بیشتر باشد،میزان احساس 

 .استتوانمندسازی کارکنان نیز به تیع آن بیشتر 

 اتنخاب

 شایستگی

 معنادار بودن کار 

3 

 

 وگت و مارل

 

9111 

 

یعنی فرآیند دادن فرصت از نظر وگت توانمندسازی  آموزش

و اختیار به افراد در تصمیم گیری های مستقل 

 .سازمانی است

 

 

 رهبری

 ارشاد و حمایت

 فراهم آوردن امکانات

 ساختاربخشی

 مدیریت

 

 

1 

 

 

 

 

 

 باون و الولر

 

 

 

 

 

9112 

 

 

 

در این مدل توانمندسازی ارتباط بین عناصر  اطالعات درباره ی عملکرد سازمان

چهارگانه ی توانمندسازی به صورت یک عمل 

یعنی اگر یکی از این عناصر چهارگانه .ریاضی است

 .صفر باشد،توانمندسازی صفر است

 سازمانپاداش مبتنی بر عملکرد 

قدرت در تصمیم گیری های مبتنی بر جهت 

 سازمان

قدرت در تصمیم گیری های مبتنی بر عملکرد 

 سازمان

 9111 آناکارول 1

مدل توانمندسازی آناکارول با نگرش به رویکرد نوین  تعهد به اهداف

در این مدل،ابعاد .رهبری گروه پایه ریزی شده است

از سه بعد گروه،فرد و  چهارگانه ی توانمندسازی

 .رهبر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

 اندازه گیری و تقویت 

 نقد و بهبود

 توانمندسازی و اعتماد

 9111 اسپریتزر 91

این است که در مدل توانمندسازی اسپریتزر،فرض بر  ثیر پذیریتأ

بین روابط ساختار اجتماعی  توانمندسازی واسطه ای

 .و نتایج رفتاری است
 عزم شخصی

 شایستگی

 معنادار بودن

 9111 فورد و نوتلر 99

 اختیار تصمیم گیری در زمینه شغلی
که در  بعدی می باشد 2در این مدل که یک مدل 

ر میزان درجه توانمندسازی ظنقطه از ن 1 این مدل

تعیین .2و اختیار  بدون نظر.9. بررسی می شود

تعیین .1توانمندسازی به شیوه ی مشارکت .7وظیفه 

 مدیریتی-خود. 1موریت أم
 اختیار تصمیم گیری در محتوای کار

 9111 تری ویلسون 92

دیدن آموزش بهتر،دادن ایده هایی برای افزایش 

، اثربخشی،دادن پیشنهادهای مثبت و سازنده

 سعی در استفاده از توان بالقوه 

در این الگو به نگرش افراد توجه دارد و در هر یک از 

این چهار مرحله،احساس نگرش افراد مورد بررسی 

 .قرار می گیرد

درگیر شدن در تصمیم گیری،آموزش دیدن 

ی افزایش مهارت ها،مشارکت بیشتر ،توسعه برا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   خویش

، طلبیدن چالش پیگیری و تعقیب پیوسته اهداف

،اهداف کارکردن با تیم های اثربخشدر شغل،

 عالی



 

 7 

غنی شدن شغل،تاکید بر لذت بردن از کار، 

،یادگیری در در تصمیم گیری های مهممشارکت 

 هر زمان

 9111 ماالک و کارزتو 97

به اعتقاد این دو پژوهشگر توانمندسازی باید در  برانگیختن درونی رفتار کارکنان

فرهنگ یک سازمان به صورت دائمی و پی در پی 

بدین معنا که نخست فردی از راهنمایی .انجام شود

 سالگو برداری کند؛سپدیگری استفاده و از رفتار او 

سازی توسعه بخشد و در دفهم خود را از توانمن

 .آخر،تبدیل به رهبری برای دیگران شود

 توجه درونی رفتارهای گذشته کارکنان

 تفویض اختیار به کارکنان برای حل مسئله

 تفویض مسئولیت به کارکنان برای حل مسئله

91 

 

 بیل هارلی

 

9113 

 

مدل توانمندسازی بیل هارلی معتقد است  این در مستقلگروه های 

 ارتباط معناداری بین سلسله مراتب سازمانی،

 .استقالل و توانمندسازی کارکنان وجود دارد
 حلقه های کیفی

 جلسه های منظم مدیر و کارکنان

 کمیته های مشورتی

 کمیته های مشترک کاری

 

91 

 

 

 

 

 اسپریتزرکویین و 

 

 

 

9113 

 

 

سطح 

 ایستا

در این مدل برای انتقال از دیدگاه ایستا به پویا باید  تفویض تصمیم گیری

ایجاد بصیرت .9:اقداماتی به شرح زیر صورت بگیرد

وجود .2روشن و چالش برای رسیدن به آن 

گستردگی در سازمان و انجام دادن کار تیمی 

ازمانی و حمایت س.1برقراری نظم و اعمال کنترل .7

 احساس امنیت و ثبات

 

 تفویض پاسخگویی و مسئولیت

 سطح

 پویا

 

درک نیاز های کارکنان و مدل 

 سازی رفتار آنان

 اعتماد به افراد در حین کار

 پذیرش ریسک،رشد و تغییرات

 تیم سازی و ترغیب رفتار همکارانه

 9113 مک الگان و نل 91

در این مدل به باور مک الگان،افراد توانمند  ارزش های شرکت

طوح ساختیارات و مسئولیت های خودشان را به 

دیگر سازمان که به صورت مستقیم با یک محصول و 

یا خدمت که همکاران را برای حل مسئله،هماهنگ 

 .می کند، تفویض می کند

 ساختارسیاسی اطالعاتی

 تسهیل رهبری

 ارتباطات باز

 روایط مبتنی بر عملکرد

 کارکنان آگاه،شایسته و با مهارت باال

 کنترل مبتنی بر بازخورد

 نظام پرداخت و پاداش

 9113 نولر 93

نولر مدل توانمندسازی خود را  مدل آرمانی وبری  توانایی کارکنان در تصمیم گیری

، که مهم ترین بعد آن پذیرش مسئولیت در می نامد

 .پیامد های تصمیم و عمل انجام شده است

پذیرش مسئولیت در اجرای تصمیم از سوی 

 کارکنان

دسترسی کارکنان به ابزار های مرتبط با تصمیم 

 اجرا گیری و

پذیرش مسئولیت در پیامد های تصمیم گرفته 

 شده از سوی کارکنان

 9113 باندورا 91

آنها در استفاده از احساس مثبت و تشویق 

 فشارها و هیجانات

 

 داشتن مدل از افراد موفقی که آنها را می شناسد

 تجارت واقعی از تسلط در اجرای موفق کار

 

91 

 

 

 فاکس

 

 

9111 

 

فاکس در مدل خود معتقد است الزامات اخالقی می  فرهنگ

 منجر توانمندسازی فرآیند به وجود آمدن تواند

 .گردد
 مشارکت در اطالعات

 توسعه شایستگی



 

 

 

91 
 

 فاکس

 

 

9111 

 

  تدارک منابع

 حمایت

21 
جروی ، رایت و 

 اندرسون
9111 

مدل توانمندسازی جروی،رایت و اندرسون به مدل  هدایت

 مدل رفتاری .نمندسازی عملکرد راهبردی معروف استاتو

 توسعه خط مشی های کاری

 9111 باروچ 29

 اعتقاد
فریب کارانه، )ر رویکرداین مدل دو بعدی چها در

مورد بررسی قرار (وار،گسسته،روشنفکرانهخسیس 

 .می گیرد

 انصاف

22 

 

 کونزاک

 

2119 

 

مدل توانمندسازی کونزاک،موسوم به پرسش نامه  تفویض اختیار

رفتار توانمندکننده ی رهبر،برای سنجش این نکته 

رفتارهایی که تسهیل ارائه شده است که آیا رهبران 

کننده ی تصور توانمندسازی روان شناختی کارکنان 

 .است،بروز می دهند

 مسئوایت پذیری

 تصمیم گیری خود گردان

 تسهیم اطالعات

 توسعه توانایی

 مشاوره

27 

 

 آمسترانگ

 

2119 

 

گرو اقدامات مدیریتی در کلید برتری این مدل در  طراحی سازمان بر مبنای گروه اطالعاتی

مدیریتی -راستای گروه و هدایت گروه های خود

 مدیریتی -هدایت گروه های خود .است

21 

 

 

 گائو

 

 

2119 

 

 

بیان چشم انداز ها،تغییرات سازمانی،برقراری 

 ارتباطات باز،خلق محیطی خالق

گائو در مدل توانمندسازی خود معتقد است با در 

چند بعد از عوامل می توان به  کنار هم قرار دادن 

فرآیند توانمندسازی دست یافت که این عوامل 

ابعاد درگیری اتحادیه های .2ابعاد تعهد .9: عبارتند از

ابعاد بهره گیری از گروه های کارکنان .7کارکنان 

ابعاد درگیری کارکنان در برنامه .1ابعاد آموزش .1

عاد به ابعاد تعامل که در این جدول تمام اب.1ریزی 

 .ترتیب آورده شده است

 

تغییرات اساسی در طراحی مجدد،فرآیند 

کار،تغییر در قوانین و مقررات کار،توسعه شرح 

شغل های جدید کار،برقراری ساعات کار،تغییر 

 در محیط کار

کارکنان با کارکنان با کارکرد های چندگانه،

داف مختلف شغلی،کارکنان منسجم با اه سطوح

 مشترک

یادگیری چگونگی عملکرد تیم،یادگیری توسعه 

روابط کاری،یادگیری نحوه ی ترغیب ارتباطات، 

 یادگیری توانایی تجزیه و تحلیل

اطالع از عملکرد سازمان در عمل،ارزیابی میزان 

 پیشرفت عملکرد سازمانی

 تبادل اطالعات،تبادل منابع

21 

 

 ساندرز

 

2119 

 

 (داوطلبانه)فردی

 

 ساندرز توانمندسازی را یکی از مهم ترین ابزارهای

همگرایی در جامعه و ایجاد حس مشارکت در 

جوامعی می داند که در آنها تفاوت فاحشی بین اعضا 

تفاوت هایی که عمدتا از تعصبات .وجود دارد

 .ناشی می شود یدینی،فرهنگی،نژادی و یا جنسیت

 

 (قومیمشارکت در جوامع با تعصبات )گروهی

 2119 ماتیوس 21

از نظر ماتیوس سیال بودن اطالعات حیاتی ترین  چارچوب ساختاری پویا

 کنترل تصمیمات کاری فراموش شده ترین جزء توانمندسازی است عامل و

 سیال بودن تسهیم اطالعات

ماهیت این مدل نظام مند است و روی ارتباط درونی تصمیم گیری های عملیات و فرهنگ سازمانی  2119هولسکو،لسلی و  23



 

 9 

 

 

 

23 

 کازانو

 

 

هولسکو،لسلی و 

 کازانو

 

 

 

2119 

و قرار دادهای بین کاربران خدمات و سطوح مختلف  مورد نیاز

ساز وکارها و فعالیت های مورد نیاز برای شرکت  .در سازمان و محیط آن تاکید دارد

 موثر کارکنان

و فعالیت های مورد نیاز برای ارتقای  ساز وکار

 توانمندسازی کارکنان

تصمیمات گرفته شده و نیاز  درجه ی هماهنگین

 ها و انتظارات کارکنان

21 
رابینز کرینو و 

 فردندال
2112 

که تفاوت های فردی  این سه پژوهشگر معتقدند محیط داخلی کار

آنان و ک و رفتار دراکارمندان به طور مستقیم بر ا

همچنین به طور غیر مستقیم بر محتوای سازمان و 

 .محیط داخلی کار تاثیر گذار است

 ساختار شغل تویض قدرت و اختیار

 مشارکت در منابع و اطالعات

 عملکرد منابع انسانی

 آموزش

 ارزیابی و عملکرد بازخورد

 نظام پاداش

 انضباطداش و نظام انظام پ

 عملکرد مدیریت

21 

 

 

 لیتگو

 

 

2112 

 

 

فراهم کردن فضای اشتیاق به درگیری در 

 مشارکت اطالعاتی

لیتگو در این پژوهش،مدلی را ارائه کرده است که بر 

اساس آن می توان با شکل دهی گروه های کاری و 

توانمند ساختن آنان،راهبرد تغییر فرهنگ را اجراء 

 .کرد
 مالکیت در کارکنانایجاد حس 

 انتقال از مدیریت به رهبری

 ترغیب کارگروهی

 ارتقای انگیزش در کارکنان 

 توسعه نظام بازخورد عملکرد کارکنان

 2117 رایلی،بنتلی و لین 71

 کارایی و سرعت
 :سوال مهم مطرح می شود 2در این مدل همواره 

پروژه های تکوین آیا توانمدسازی در تمامی انواع .9

 محصول جدید مطلوب است؟

 آیا توانمندسازی بیشتر می تواند موثرتر باشد؟.2
 تعهد

 نوآوری

79 

 

 

 ویلیام بریجز

 

 

 

2117 

 

 

 

معتقد است،انتقال روانی  ویلیام بریجزدر این مدل، انتقال روان شناختی توانمندسازی

پیش مهم ترین عامل در توانمندسازی است که باید 

از آنکه تغییرات سازمانی کامل،مشخص گردد صورت 

 .بگیرد

 

 

 

 

 

 

تعیین تغییرات ثانویه در اثر تغییرات اولیه ی 

 توانمندسازی و تهیه اطالعات در این باره

ایجاد مراحل موقت و نیز روشن ساختن تعهد 

 برای پرهیز از انتظارات مبالغه آمیز

شده،تعیین اهداف و تعهدات اجباری حمایت 

برقراری ارتباط بین آنها و نیز تعیین نقش هر 

 فرد در مرحله ی انتقال توانمندسازی

 منطق اعتبار

 تطابق سازمانی و ارزیابی و تجزیه وتحلیل

 روش اخالقی

تعیین اهداف و برقراری ارتباط بین آنها و تعیین 

 نقش هر فرد در مرحله توانمندسازی

 مدیریت تغییر

 

 

 

 

 

 

ارزیابی .2آماده سازی .9مرحله  1مدل الوراک دارای  مشارکت

 رهبری 1بازخورد به همراه اصول .1 برنامه ریزی راهبردی.7



 

 

72 

 

 

 

72 

 گلن الوراک

 

 

 

 گلن الوراک

2117 

 

 

 

2117 

ی توانمندسازی و هفت گام که عبارتند گانه  سلختار سازمانی

اصول ارزیابی .2آماده سازی قبل از اجراء .9:از

ثبت دالیل .7بر اساس نظرسنجی  توانمندسازی

وضع راهبرد .1چگونگی بهبود وضعیت .1ارزیابی 

 .می باشد بازخورد وارزیابی مجدد. 3ارزیابی منابع .1

 ارزیابی مشکالت

 جابه جایی منابع

 پرسشگری

 ارتباط با دیگران

 عوامل بیرونینقش 

 مدیریت برنامه

 2117 واالس و استورم 77

ایجاد کارگروهی در قالب  الگوی واالس و استورم یادگیری سازمانی

ساختار ماتریسی و هدایت تنوع فرهنگی کارکنان و 

خلق وحدت رویه رشد در تمام سازمان در راستای 

 .یادگیری سازمانی است

 سبک رهبری

 سازمانیساختار 

 تنوع نیروی کار و کارگروهی 

 2117 نوکلنین و روهوتی 71

این دو پژوهشگر در این مدل ععتقدند همان گونه  چشم انداز مشترک

که ابعاد توانمندسازی در فرآیند توانمندسازی می 

تواند موثر باشد عناصر توانمندسازی هم موثر 

و حمایت .9:عناصر توانمندسازی عبارتند از.است

فشار .7ارزش مشوق شغلی .2پاداش از جانب مدیران 

 روانی کاری

 ساختار حمایتی مسئولیت ها

مسئول بودن کارکنان در یادگیری و کسب 

 دانش

 هویت سازمانی

71 

 

 آولیو

 

2111 

 

رهبری )آولیو در این مدل،نقش فاصله ی سازمانی  توانش

کارکنان و اثر را بین رهبر و (مستقیم و غیر مستقیم

 .ر تعهد سازمانی مورد آزمون قرار دادب آن را
 اثرگذاری

 معناداری

 تغییرات فرهنگی

 (محقق)مدل های انجام شده ی توانمندسازی:2جدول شماره 

 و چگونگی به دست آوردن در این پژوهش برای شناسایی و بررسی مهم ترین بخش پنهان سازمان شهرداری مشهد یعنی

از   به دلیل اینکه در این مدل این سازمان از مدل توانمندسازی ماتیوس میان کارکنان منطقه های مختلف انتقال اطالعات در

 .است استفاده شده دارد،کارکنان  توانمندسازی در میان نقش مهمی را سیال بودن اطالعات شاخص بین تمام شاخص ها،

 

 مدل توانمند سازی ماتیوس

سه عامل سازمانی را که با  ،با در نظر گرفتن معایب مدل های اسپرتیزر و کونزاک و مرور منابع علمی موضوع،(2119)ماتیوس

 :پیشنهاد می کند ط هستند،بمحیطی توانمندسازی مرت_تسهیل کنندگان کالن

 چارچوب ساختاری پویا 

 نترل تصمیمات محیط کاریک 

 سیال بودن تسهیم اطالعات 

این ساختار موجب  .رائه کنداد های اصالحی را وفی از رهنماعه ی شفمی دهد که مجموارچوب ساختار پویا در سازمانی رخ چ

 .ای و هم از نظر رفتاری یاری دهندهم از نظر رویه  می شود تا کارکنان به تصمیم گیری در یک محیط پدیدار شونده،

یابند تا همه ی جنبه های کار حرفه ای خود را به  می زمانی رخ می دهد که کارکنان اجازه همچنین کنترل تصمیمات کاری

فقدان  :عبارتنداز عوامل زمینه ای که مقادیر کنترل تصمیمات محیط کاری را شامل می شوند، به عقیده ی ماتیوس، .کارگیرند

زمانی رخ می دهد که  سیال بودن تسهیم اطالعات، .فقدان وضوح نقش و فقدان مسئولیت های شغلی اهداف با مفهوم روشن،

به منظور تحقیق در سیال بودن تسهیم  .ط با فعالیت های شرکت در اختیار تمامی افراد و کارکنان آن باشدبم اطالعات مرتاتم

ان کلیه ی سطوح سازمشرکت از شیوه ی چندگانه برای تسهیم اطالعات مهم در کارکنان باید درک کنند که اطالعات،
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کارکنان منجر می ی به افزایش سطوح عدم اطمینان در اختالل در چنین ساز و کار همچنین از نظر ماتیوس، .برخوردار است

 (2119،راندولف)بنابراین،این عامل حیاتی ترین عامل و فراموش شده ترین جزء توانمندسازی است .شود

 

 

 

 

 مدل توانمندسازی ماتیوس:1نمودار شماره 

 فرضیه های تحقیق
 فرضیه اصلی

 گانه شهرداری مشهد مقدس 97توانمندسازی کارکنان در مناطق  هایرمتغیبررسی بین وضعیت 

 :از فرضیه های فرعی عبارتند

 .وجود دارد کنترل تصمیمات سازمانساختار پویا بر چارچوب تفاوت معناداری بین.9

 .وجود دارداطالعات  بر تسهیمساختار پویا  چارچوب تفاوت معناداری بین.2

 .وجود دارد برتسهیم اطالعات کنترل تصمیمات سازمانتفاوت معناداری بین .7

 .رددا وجود بر توانمندسازیافراد جنسیت تفاوت معناداری بین .1

 .دارد افراد بر توانمندسازی وجود تحصیالتتفاوت معناداری بین .1

  .دارد وجودبر توانمندسازی  افراد تاهلتفاوت معناداری بین .1

  .دارد وجودبر توانمندسازی  افراد سنتفاوت معناداری بین .3

 

 

 

 

 

 

 توانمندسازیعوامل سازمانی 

 کنترل تصمیمات محیط کاری

 توانمندسازی سیال بودن تسهیم اطالعات

 چارچوب ساختاری پویا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدل مفهومی:2نمودار شماره   

 روش تحقیق

ده گانه سازمان کلیه مدیران ارشد اداره برنامه ریزی و فناوری مناطق سیز :عبارت است ازجامعه آماری پژوهش حاضر 

 الزم را نفر است که در این پژوهش منطقه یازده همکاری97 سیزده گانه مدیران ارشد مناطقتعداد کل شهرداری شهر مشهد، 

که  ماتیوس پرسشنامه از تحقیق این انجام جهت توانمندسازینیاز  مورد های دادهبرای گردآوری  .به عمل نیاورد

 اندازه ابزارهای روایی تعیین جهت پژوهش این در ضمن در .تایی استفاده شده است 1با طیف لیکرت  سوال بوده27شامل

با  مرتبط ادبیات و شده انجام مطالعات سایر از استفاده با  اما شده کارگرفته پرسشنامه استاندارد توانمندسازی به ابتدا گیری،

یک سوال از  پرسشنامه تحقیق تغییراتی ایجاد گردد که باعث شد شد که درو قرار  شد سازی بومی تحقیق، پرسشنامه موضوع

که در ادامه  .یافتعدد افزایش  21به  تعداد سواالت ،اضافه گردد تعداد سواالت پرسشنامه پرسشنامه حذف شود و دو سوال به

 پرسشنامه توسط در نظر مورد های خصیصه سنجش توان سپس .شده استسواالت آورده  برای آشنایی با سواالت بومی شده،

 پایایی تعیین منظور به .گرفت قرار ییدأمورد ت  برنامه ریزی کارشناسان و دانشگاه اساتید بر مشتمل خبرگان، از جمعی

در این  spssافزار  نرم از استفاده با توانمندسازی پرسشنامه کرونباخ آلفای شده، استفاده کرونباخ آلفای روش از پرسشنامه

 توانمندسازی

 2شهرداری منطقه 

 7منطقه شهرداری 

 1شهرداری منطقه 

 1شهرداری منطقه 

 1شهرداری منطقه 

 3شهرداری منطقه 

 1شهرداری منطقه 

  1 شهرداری منطقه

  91شهرداری منطقه 

    01منطقه1
    99شهرداری منطقه

    92شهرداری منطقه

    ثامن شهرداری منطقه

کنترل تصمیمات محیط 

 کاری

 چارچوب ساختاری پویا

 

 سیال بودن تسهیم اطالعات

 9شهرداری منطقه 
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در این پژوهش از روش های . استباالیی برخوردار که پرسشنامه از پایایی  این است نشان دهنده یشد که 18111پژوهش 

  .انجام می شود  spssبا استفاده از نرم افزار ،تحلیل واریانس همبستگی، تحلیل آماری مانند رگرسیون،

 
 
 
 
 

 سواالت تحقیق

 :که عبارتند از استه سوال پرسیده شد1چارچوب ساختار پویا  متغیردر این پژوهش برای به دست آوردن 

 .مورد حمایت و قدردانی قرار می گیرد از طرف مافوق، ،(تفکر درون سازمان)رفتار.9

 .از طرف هم رده های سازمانی مورد حمایت و قدردانی قرار می گیرد ،(تفکر درون سازمان)رفتار.2

 .گیرداز طرف زیر دستان مورد حمایت و قدردانی قرار می  ،(تفکر درون سازمان)رفتار.7

 .در زمینه اهداف و خواسته های آیند سازمان به کارکنان ارائه می شود اطالعات،.1

 .به کارکنان ارائه می شود (آموزش دادن کارکنان)در زمینه چگونگی کسب اهداف سازمان اطالعات،.1

 .کارکنان در زمینه تغییر سیاست های سازمان حق اظهار نظر دارند.1

 .ن کارکنان را مورد حمایت قرار می دهدریسک پذیر بود سازمان،.3

 .تشویق می شوند تا از مهارت های حل مساله استفاده کنند کارکنان در هنگام انجام وظایف شغلی خود،.1

 .را برای کارکنان ایجاد کرده است(چارچوب ها)خط مشی های خدمتی  سازمان،.1

 

 :ازسوال پرسیده شده است که عبارتند  1دراین پژوهش برای به دست آوردن متغیرکنترل تصمیمات سازمان 

 .حق اظهار نظر دارند کارکنان در تعیین مسئولیت های شغلی خود،.9

 .حق اظهار نظر دارند کارکنان در تعیین استاندارد های کاری خود،.2

 .حق اظهار نظر دارند تند،که عضو آن هس کارکنان در تیم های کاری،.7

 .کارکنان در استخدام کارکنان جدید حق اظهار نظر دارند.1

 .حق اظهار نظر دارند کارکنان در ایجاد یرنامه های بازنشستگی خود،.1

 .کارکنان به مدیر خود بازخور می دهند.1

 

 :سوال پرسیده شده است که عبارتند از 1 در این پژوهش برای به دست آوردن متغیر تسهیم اطالعات

 .اسناد و سوابق مالی سازمان به کارکنان ارائه می شود.9

 .سازمان از روش کارآمدی جهت توزیع اطالعات بین کارکنان در تمام سطوح برخوردار است.2

 .شخصی خود دسترسی دارند کارکنان به اطالعات فایل های کاری،.7

 .در سازمان منتشر می کند داش را،ابه نحوه ی پرداخت پاطالعات مربوط  سازمان،.1

 .اطالعات مربوط به مشتریان سازمان را منتشر می کند سازمان،.1

 .برخوردارند کارکنان از دانش کافی در زمینه برنامه های توسعه شغلی ارائه شده توسط سازمان،.1

 .به کارکنان ارائه می شود ان،اطالعات مربوط به بازخور کارکنان در زمینه چگونگی عملکردش.3

 .ک می کنندتقال اطالعات را در کل سازمان درکارکنان چگونگی ان.1

 .حق اظهار نظر در مورد رویه های کاری را دارند کارکنان،.1



 

 

 

 یافته های تحقیق
 فرضیه اصلی

به  7شماره ی  در جدول گانه شهرداری مشهد مقدس 97بین وضعیت متغیرهای توانمندسازی کارکنان در مناطق  مقایسه

عملکرد مطلوبی از   118131 امتیاز با 1نشان می دهد که منطقه  7جدول  .توانمندسازی آورده شده است امتیاز میزانترتیب 

از  نامطلوبی عملکرد 11811913 امتیاز با 1و منطقه  شهرداری مشهد داشته است سیزده گانه مناطقتوانمندسازی در بین  

 .داشته است سیزده گانه شهرداری مشهد طقابین مندر  توانمندسازی

  توانمندسازی امتیاز مناطق شهرداری ردیف

9 1 118131 

2 1 178731 

7 9 1181 

1 91 3183117 

1 1 11811913 

1 1 138117 

3 92 118913 

1 2 1182117 

 19877 ثامن 1

91 3 19877 

99 7 1181117 

92 1 11811913 

 مشهد به ترتیب میانگین شهرداری گانه 13توانمندسازی مناطق :3شماره  جدول

 فرضیه های فرعی

R تایید و رد sig فرضیه های فرعی ردیف
2 
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تفاوت معناداری بین چارچوب ساختار پویا بر کنترل تصمیمات سازمان وجود 

 .دارد
 18191 رد 18111

 18179 تایید 18121 .تسهیم اطالعات وجود داردتفاوت معناداری بین چارچوب ساختار پویا بر  2

 18321 تایید 18111 .تفاوت معناداری بین کنترل تصمیمات سازمان بر تسهیم اطالعات وجود دارد 7

  رد 18312 .تفاوت معناداری بین جنسیت افراد بر توانمندسازی وجود دارد 1

  رد 18219 .وجود داردتفاوت معناداری بین تحصیالت افراد بر توانمندسازی  1

  رد 18711 .تفاوت معناداری بین تاهل افراد بر توانمندسازی وجود دارد 1

  رد 18311 .تفاوت معناداری بین سن افراد بر توانمندسازی وجود دارد 3

 بررسی فرضیه های فرعی:4جدول شماره 

 همچنین رابطه ی معناداری را بین رابطه ی معناداری را بین تسهیم اطالعات با چارچوب ساختار پویا و 1شماره ی جدول 

تسیهم اطالعات با تصمیمات سازمان تایید می کند که این موضوع نشان دهنده ی وابستگی این متغیر ها به تسهیم اطالعات 

از متغیر تسهیم اطالعات به  ده گانه شهرداری مشهد توانسته انداست،که برای درک بهتر این موضوع امتیازاتی که مناطق سیز

 .شده اندنشان داده  1 شماره ی جدول در دست بیاورند به ترتیب امتیازات



 

 15 

 

 

 

 

 امتیاز تسهیم اطالعات مناطق شهرداری ردیف

9 1 23 

2 1 22 

7 9 21 

1 7 21 

1 91 21 

1 3 21 

3 1 21 

1 2 93 

1 92 91 

 91 ثامن 91

99 1 91 

92 1 91 

 بررسی امتیازات منطق سیزده گانه شهرداری نسبت به متغیر تسهیم اطالعات:5جدول شماره 

 نتیجه گیری

نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که مبحث توانمندسازی درشهرداری مشهد فاصله ی زیادی با استاندارد های 

کوتاهی کردن در به دست آوردن یک مدل بومی توانمندسازی برای این سازمان در نادیده گرفتن این عامل و .جهانی دارد

زیرا طی تحقیقاتی که در ایران و جهان به عمل .جامعه رقابتی امروزی می تواند در بلند مدت مشکالت بزرگی را به وجود آورد

پدیدار شدن فرهنگ سازمانی،الزامات  می تواند باعثدر سازمان، توانمندسازی،نشان می دهند که اجرای موضوع آمده است

ی یک مدیر عالوه بر  وظیفه.در سازمان شود...سازمانی،تعهد سازمانی و بهبود در عناصر نظام عملکرد سازمانی واخالقی،جو 

 برای درک در زیر.توانمندسازی خود،آن است که شرایطی فراهم آورد تا کارکنان نیز بتوانند به توانمندسازی خویش بپردازند

سطح توانمندسازی به همراه  طبقه بندی مناطق شهرداری سیزده گانه شهر مشهد به ترتیببه  توانمندسازیموضوع بهتر 

 .شده استویژگی های هر سطح پرداخته 

 :باال توانمندسازی سطح  :اول سطح

 .قرار دارد 991تا  11بین  ات آنانشامل مناطقی است که امتیازاین سطح 

 .قرار دارندیک  چهار، زی شهرداری مناطق شش،توانمندساباالی  در سطح

 

 :یژگی های سطح باالی توانمندسازیو



 

 

چهار و یک  شش، این سطح در واقع ایده آل ترین سطح توانمندسازی می باشد که سازمان و کارکنان شهرداری مناطق

کارکنان به یکدیگر  این سطح از توانمندسازی،در  .پیدا کنندسطح باالیی از توانمندسازی دست به  تا حدودی توانسته اند

را  تا کارهای خود دیده اندآموزش  کارکنان همچنین و و سازمان احساس مالیکت را در کارکنان برانگیخته است تماد داشتهعا

 .کنند ود نوآوری ایجادکارهای ختا در  باشند مسئولیت پذیری بیشتری داشتهو در کارهای خود  به صورت تیمی انجام دهند

سازمان و تجزیه و تحلیل  ساختار و نظام های سازمانی، قش ها،ن ارزش ها، ،اهداف ،اطالعات ،از توانمندسازی در این سطح

مدیریتی دست پیدا _خود سازی کارکنان به توانای باالیی ازتوانمند در این سطح از.شده استارائه  به کارکنان ،کارکنانشغل 

 .کرده اند

 

 :توانمندسازی تا حدودی باال سطح: دو سطح

 .قرار دارد 11تا  11شامل مناطقی است که امتیازات آنان بین  تا حدودی باالی توانمندسازی سطح

 .سه و نه قرار دارند هفت، ثامن، دو، دوازده، پنج، هشت، شهرداری مناطق ده، در سطح تا حدودی باال،

 :سطح تا حدود باالی توانمندسازی یویژگی ها

تا حدود باالی به سطح   توانسته اند ده ، هشت ، پنج، دوازده ، دو ، ثامن ،هفت ، سه و نه و کارکنان شهرداری مناطق سازمان

توانمندسازی،کارکنان در مرحله ی پذیرفتن موضوع توانمندسازی در سازمان  در این سطح از.توانمندسازی دست پیدا کنند

در زمینه شغل کارکنان و  درست و به روز ن درصدد به دست آوردن اطالعاتدر این سطح از توانمندسازی سازما.می باشند

و سمت دادن در این سطح از توانمندسازی سازمان در حال خارج شدن از سلسله مراتب سازمانی .می باشد اهداف سازمانی

ی کارکنان یاد می گیرند تا به در این سطح از توانمندساز.سازمان و کارکنان به تیم های کاری یا تیم های خودگردان می باشد

 .یکدیگر اعتماد داشته باشند

 

 :پایین توانمندسازیسطح : سه سطح

 .قرار دارد 11این سطح شامل مناطقی است که امتیازات آنان زیر 

 .در سطح پایین توانمندسازی هیچ یک از مناطق شهرداری سیزده گانه مشهد وجود ندارد

 

 :سطح پایین توانمندسازی ویژگی ها و راهکارهای

در این سطح از  .نبود اطالعات درست و به موقع در سازمان می باشد نظر پرسشنامه توانمندسازی ماتیوس،در این سطح از 

از طرفی سازمان به کارکنان خود بی  توانمندسازی کارکنان و از همه مهمتر مدیریت با موضوع توانمندسازی مقابله می کنند،

 .و کارکنان بدون شور و اشتیاق و فرصتی برای نشان دادن توانایی خود کار می کننداعتماد بوده 

 فراهم می کند و الزم است مدیران آنها را مورد توجه قرار دهند، را برای توانمندسازی  یدر زیر،شرایطی که زمینه ی مناسب

 .آورده شده است

از  ن که هراسی از مجازات و تحقیر شدن داشته باشند،بتوانند بدون آیعنی باید  ت خاطر کنند؛کارکنان باید احساس امنی.9

 .استفاده کنند «اما جوابش را پیدا می کنم نمی دانم،»و « اشتباه کردم»عباراتی مثل 

 به سخنان آنان ان باادب و احترام رفتار کرد،نبدین معنا که باید با کارک ه پذیرفته می شوند؛ککارکنان باید احساس کنند .2

موریس و ویل )گوش داد و از آنان خواست تا اندیشه و احساس خود را بیان کنند و نیز به شأن و منزلت آنان احترام گذاشت

 (.9731کاکس،

همچنین از چگونگی عملکرد خود آگاه شوند و نقاط قوت و ضعف خود را  .کارکنان باید بازخوردهایی سازنده دریافت کنند.1

 .بشناسند
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ه هایشان مورد توجه و دآنان باید احساس کنند که ای .به خالقیت آنان نیاز دارند ناحساس کنند که مدیراکارکنان باید .1

 (.9733جفی،)بررسی قرار می گیرد و به آن اهمیت داده می شود

اید بتوانند به بلکه ب نه تنها کارکنان باید در جریان امور قرار گیرند؛. باید به اطالعات الزم دسترسی داشته باشندکارکنان .1

با اهداف سازمان آشنا شوند و بدانند که کارشان چه نقشی مهمی در تحقق  .وسیع تری نیز دسترسی داشته باشنداطالعات 

 (.9731بالنچارد،کارلوس و راندولف،)هدف های سازمان دارد

 (2117بیرس و ریو،)باشند رات الزم تفویض شود و افراد تشویق شوند که به تصمیم خود متکیاباید به کارکنان اختی.3

نه این که حل مسائل خود را به مقامات باال  کارکنان باید تشویق شوند تا حد امکان مشکالت خود را خود حل و فصل کنند،.1

 .واگذار کنند

در این صورت کارکنان ریسک پذیر می  .داش مناسب داده می شوداکارکنان باید احساس کنند که به موفقیت هایشان پ.1

 .شوند و عقاید خود را ابراز می کنند

همچنین باید ترغیب شوند تا در دوره های مختلف آموزشی  .کارکنان باید برای فراگرفتن مطالب جدید تشویق شوند.91

 (2112داویس و نوستروم،)شرکت کنند و دانش و مهارت های خود را گسترش دهند

همچنین باید احساس کنند که سازمان مکانی قابل اعتماد است  .کنند کارکنان باید عدالت و انصاف را در سازمان احساس.99

 .و حق هیچ فردی ضایع نخواهد شد

همچنین باید احساس کنند که کار مفیدی انجام  .کارکنان باید به حاصل کارشان اعتقاد داشته باشند و به آن افتخار کنند.92

 .می دهند

باید احساس کنند نیل به اهداف  .تار مدیران همخوانی مناسبی احساس کنندریت شرکت و طرز رفوکارکنان باید میان مأم.97

 .آنان در گرو نیل به اهداف سازمان است

و محیط مناسب برای توانمندسازی می باشد توانمندسازی افراد  برای زمینه یسبب به وجود آمدن شرایط فوق در سازمان 

 (.9717نصر اصفهانی،)ش گفته باشدکارکنان ایجاب می کند که سازمان دارای مشخصات پی

 
 منابع و مأخذ

 
 .9731اسکات، دی سینتیا، دنیس، تی ژاف، توانمندسازی،ترجمه محقق، مرتضی،انتشارات سازمان بهروری، .9
 .9731بالنچارد، کارلوس و راندولف، سه کلید توان افزایی، ترجمه امینی، فصل اهلل، نشر افرا، .2
 .9731راندولف،مدیریت تواناسازی کارکنان،ترجمه ایران نژاد پاریزی،مهدی،چاپ اول،نشر مدیران، تهران، بالنچارد،کارلوس و .7
 .973381نشر دایره،چاپ اول،جفی،دنیس و دیگران،مدیریت توانمدسازی،ترجمه رمضانی،بهزاد،تهران،.1
و صمدی،همایون، گروه کارشناسان ایران، چاپ اول، موریس، استیو و گراهام، ویل کاکس، فن توانمندسازی، ترجمه نیک فطرت، بدری .1

9731. 
 .22،9717پیش نیاز توانمندسازی دیگران،مجله مدیریت و توسعه،شماره،:نصر اصفهانی،علی،خود توانمدسازی.1
حقیقات و اسو، تواناسازی و تفوسض اختیار،ترجمه اورعی یزدی،بدرالدین،تهران،انتشارات موسسه ت. وتن،دیوید، ای و کرمون، کیم.3
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