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معرفی مدل توانمدسازي منابع انسانی

قربانعلی مراقی

رئیس امور اداري شرکت لیزینگ صنعت و معدن 

:مقدمه
توانمند و بقا در محیط پیچیده و پر چالش به نیروي انسانیاهمیت منابع انسانی بر کسی پوشیده نیست و سازمان ها براي

توانمندسازي و توسعه منابع انسانی یک رویکرد مدیریتی است که در آن به کارکنان تفویض اختیار .نیازمند هستندخالق 
توانمندسازي منابع انسانی در در واقع .میشود تا خودشان تصمیم بگیرند و در تصمیمات سازمان مشارکت داشته باشند

انسانی توانمند به عنوان سرمایه هاياتکاء به با ي پیشروهاراستاي حرکت به سمت توسعه مسؤولیت پذیري در سازمان
ترین رویکرد توانمندسازي منابع انسانی مهمامروزه . می باشدمطرح امروزيهاي رویکرد جدید مدیریتی در سازمان
.ها محسوب می شودها و سازماندستیابی به موفقیت پایدار در شرکت

:انسانیتوانمند سازي منابع مفهوم 
.مفهوم توانمند سازي منابع انسانی ، ارتقاء دانش ،مهارت و انگیزه منابع انسانی براي دستیابی به راهبرد سازمان است

فناوري ، : متشکل از ( از راهبرد سازمان ) دانش ، مهارت ، انگیزه ( نشان میدهد که توانمند سازي منابع انسانی 1,1شکل 
.ت می گیردأنش) نسانی سیستم ، اطالعات و منابع ا

1,1شکل 

اطالعات سیستم فناوري

توانمند موفقیت پایدار سازمان                                                                               راهبرد سازمان             
سازي 
منابع
انسانی

مهارت

دانش

انگیزه
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ارتقاي مهارت و دانش کارکنان که رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی کارکنان دارد و : دانش و مهارت کارکنان
جایگزینی دانشگران به جاي صنعتکاران ناشی از تغییر پارادایم در توسعه منابع انسانی است و توسعه دانش و مهارت 

.استکارکنان برگ برنده سازمانهاي دانشی 

توجه به نیازها و انگیزه هاي کارکنان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این مدل موردنظر است و پاداشهاي : انگیزه
نسبت به پاداشهاي مادي از اهمیت بیشتر برخوردارند) غیر مادي (معنوي 

متمرکز بر طرفهاي ذینفع و مبتنی بر خط مشی و راهبرد سازمان خود را ) موفقیت پایدار( به عبارتی سازمانهاي موفق 
توانمند سازي منابع انسانی خود اجرا میکنند و فرایندهاي توانمند سازي منابع انسانی را براي اجراي خط مشی و راهبرد 

.سازمان ، بهبود و مدیریت مینمایند

رایند توانمند سازي منابع انسانیمفهوم ف

فرایند توانمند سازي منابع انسانی به مفهوم همسو کردن و یکپارچه سازي فعالیت ها و وظایف بر اساس هدف گذاري هاي 
از رویکرد فرایندي استفاده می شود که در غالب براي این همسویی و یکپارچه سازي .صورت پذیرفته در سازمان است

شناسایی ورودیها، اقدامات انجام شده بر روي این ورودیها ، خروجی هاي حاصل از این اقدامات و در نهایت بازخورد از کل 
.این جریان میباشد

بی به اهداف سازمانی از طریق فرایند جایزه منابع انسانی ایران ابزاري است براي توسعه رویکرد مدیریت راهبردي و دستیا
دهد ها امکان خودارزیابی بر اساس مدل مشخصی را میهاي منابع انسانی سازمان، بدین منظور این فرایند به سازمانقابلیت

.هاي بهبود منابع انسانی را به اهداف سازمانی گره بزنندتا آنان پروژه

راهبرد سازمانی

منابع 
انساني

منابع 
انساني

منابع 
انساني

منابع 
انساني
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:ضرورت و اهمیت توانمند سازي نیروي انسانی 
:دالیل زیر را براي شدت توجه به توانمندسازي برمی شمرند) 1988( نگرو و کانانگو  کاو

مطالعات مهارتهاي مدیریت نشان می دهد که توانمندسازي زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی -١
.است

ردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم ک-٢
.سازمانی را افزایش می دهد

تجربیات تشکیل گروه در سازمان داللت بر این دارد که راهبردهاي توانمندسازي کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء -٣
گروه و در نهایت بقاي سازمان دارد

:و چالشهاي اجراي برنامه هاي توانمند سازيموانع
کارکنان در برابر توانمند سازي احساس رعب و وحشت دارند زیرا آنرا تهدیدي براي خود و احتماال : ترس کارکنان-١

.افزایش وظایف کاري خود می بینند
مدیران به دلیل حیطه نظارت زیاد و کنترل کارکنان توانمندسازي را ): تهدیدي براي مدیریت(شخصی فقدان امنیت -٢

قدرت و اختیار خود مدانندان تهدیدبع عنو
ساختار غیر منعطف و بلند سازمانی با الیه هاي زیاد مدیریتی و کنترلی مانع جدي توانمند سازي : ساختار سازمانی-٣

.محسوب می گردد
نسبت یه کارکنان دید منفی دارند رمک گریگوxمدیران براساس نظریه: نگرشهاي منفی مدیران در مورد زیردستان-۴

.نگرندو انان را تنبل و از کار گریزان و مسولیت گریز مدانند در نتیجه به توانمندسازي به دید تردید می 
ناامید شدن مدیریت به دلیل زمان بر بودن ممکن است مدیریت در جریان فرایند توانمند ساز یدچار یاس و ناامیدي -۵
.شوند
برنامه هاي توانمند سازي منبع و زمان زیادي را صرف میکند بنابراین سازمان هاي با : ع و زمان کافیبدان منافق-۶

.منابع و زمان محدود نمی توانند این برنامه ها را با موفقیت اجرا نمایند
ران نیازمند کنترل برنامه هاي توانمند سازي نیاز به کنترلهاي مختلف دارد بنابراین مدی: نیاز به کنترل-٧

این در صورت نبودن اهرمهاي کنترلی مناسب در سازمان می تواند مانع توانمند سازي باشدوهستندبیشتر

:منابع انسانی مدل جایزه
بخش اول شامل، متغیرهاي محیطی است که سازمان را متاثر می . مدل جایزه منابع انسانی ایران شامل دو بخش است

به عبارتی . راي حفظ روند موفقیت هاي خود این متغیر ها را با ایجاد تغییر در سازمان مدیریت می نمایدنماید و سازمان ب
بخش دوم شامل هفت معیار رهبري، . گویی به تغییرات محیطی توانمند می نمایدسازمان منابع انسانی خود را براي پاسخ

قیت و نوآوري و عملکردهاي کلیدي است که سازمان با راهبرد و خط مشی، فرایندها، ترغیب و تشویق، مشارکت، خال
.طراحی، مدیریت و بهبود این معیارها، منابع انسانی را براي همسویی با تغییرات محیطی توانمند می نماید

این مدل با معرفی شاخصها و معیارهایی امکان اندازه گیري عملکرد منابع انسانی را در مسیر منافع سازمان که همسو با 
.هداف آنان نیز هست ، مقدور می سازدا
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جایزه منابع انسانی ایران با رویگرد گسترش دانش مدیریت منابع انسانی و شناسایی تجربیات موفق در سازمانهاي ایرانی و 
این مدل به مدیران منابع انسانی این امکان را می دهد که نظام .بین  المللی در حوزه منابع انسانی طراحی شده است

این مدلمتشکی از هفت معیار است که چهار . یت خود را مورد ارزیابی قرار داده و فرصتهاي بهبود را شناسایی کننمدیر
پدیده ها و متغیر هایی که با طراحی ، بهبود و مدیریت آنان سازمان میتواند به ( معیاراول آن در رابطه با متغیرهاي تواناساز 

به ( و براي دسترسی به اهداف باید آنها را مدیریت نمود و سه معیار آخر نقش نتایج در سازمان است ) نتایج برتر دست یابد
.را دارند)معنی دستیابی به اهدافی است که رضایت ذینفعان را در پی داشته و تعادل در منافع آنان را مورد نظر دارد

:معیارهاي تواناساز

:رهبري-١

سازي و اثر بخشی ارزش ها و سیستم هاي الزم براي توانمند سازي منابع انسانی رهبران از جاري "بدین مفهوم که 
اطمینان حاصل مینمایند و شخصا از منابع در دسترس براي کمک به توانمند سازي منابع انسانی در هنگام تغییر و 

ي منابع انسانی و مدیریت بهبود سازمان استفاده می کنند و با اقدامات و رفتارهاي خود از فرایند هاي توانمند ساز
".استعداد ها حمایت می نمایند

.دهندرهبران تعهد خود را به توانمندسازي منابع انسانی بطور آشکار نشان می1-1
.کنندهاي توانمندسازي منابع انسانی مشارکت میسازي و بهبود سیستمدر جاريرهبران شخصا1-2ً
نمایندمیدر تعامل هستند و نظام توانمندسازي را تقویترهبران با منابع انسانی و یا نمایندگان آنان1-3
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.نمایندمیرهبران از همسویی نظام توانمندسازي منابع انسانی با تغییرات سازمانی اطمینان حاصل1-4
:معیار خط مشی و راهبرد منابع انسانی-٢
اي ذینفع و مبتنی بر توانمندي هطرفرا متمرکز بر سازمان خود ، خط مشی و راهبرد)موفقیت پایدار(هاي موفقنازماس"

سازمان، بهبود و کنند و فرایندهاي توانمندسازي منابع انسانی را براي اجراي خط مشی و راهبردمنابع انسانی خود اجرا می
".نمایندمیمدیریت

.گرددري و روزآمد میها و اطالعات حاصل از توانمندي منابع انسانی بازنگمبتنی بر دادهسازمانخط مشی و راهبرد-2-1
.گیرندفرایندهاي توانمندسازي منابع انسانی در راستاي خط مشی و راهبرد سازمان، مورد بازنگري و بهبود قرار می-2-2
انسانیع توانمندسازي منابفرآیندهايمعیار-3

مدیریت مدیریت منابع انسانی سازمان، براي دستیابی به اهداف راهبردي منابع انسانی را در سطح فردي، تیمی و سازمانی"
ها را آنو نموده نفعان، طراحی، مدیریت ع ذيفیندهاي توانمندسازي منابع انسانی را در جهت ایجاد توازن در مناآنماید و فرمی

".بخشدمیبهبود
. شوندطراحی و مدیریت میسازمانمند جهت دستیابی به اهدافمطور نظاهیندهاي توانمندسازي منابع انسانی بآفر3-1
.یابندیندهاي توانمندسازي منابع انسانی بهبود میآفر3-2
. گردندمدیریت میسازمانتوانمندسازي منابع انسانی شرکا تجاري3-3
.گردندازي منابع انسانی مدیریت مییندهاي پشتیبان توانمندسآفر3-4

4-معیار ترغیب و تشویق

هاي منابع انسانی و اهداف سازمانی بازنگري و هاي ترغیب و تشویق را همسو با توانمنديمدیریت منابع انسانی سازمان، نظام"
سازمانمنابع انسانی را در امورمنابع انسانی،همچنین مدیریت . نمایندمیطور یکپارچه مدیریت هبازطراحی نموده و ب

".انگیزدمیربسازمانو احساس تعهد آنان را براي دستیابی به آن اهدافنمایدبا آنان ارتباط برقرار می،مشارکت داده

.شوندمشارکت داده میسازمانهايو منابع انسانی ارتباط دوسویه برقرار است و آنان در فعالیتسازمانبین4-1
.گرددنظام ترغیب و تشویق منابع انسانی طراحی و مدیریت می4-2
.یابدگیري عملکرد منابع انسانی بهبود مینظام ترغیب و تشویق منابع انسانی بر اساس اطالعات حاصل از اندازه4-3

معیارهاي نتایج
5-معیار مشارکت

و دادهگیري قرار را مورد اندازهسازمانهاينی در فعالیتمدیریت منابع انسانی سازمان، نتایج حاصل از مشارکت منابع انسا
.دهدبراي ارتقاء نظام توانمندسازي منابع انسانی مورد استفاده قرار میرایادگیري حاصل از این نتایج

معیار عملکردي5-1
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توانمندي هاي ایجاد شده براي ارتقاء مشارکت کارکنان5-1-1
مشارکت هاي منجر به ارتقاء بهره وري 5-1-2
همیزان موفقیت آموزش هایی که منجر به مشارکت بیشتر گردید5-1-3
جوایز و قدردانی هایی که براي مشارکت صورت پذیرفته است 5-1-4
میزان مشارکت در تیم هاي بهبود5-1-5
توسعه روابط با کارکنان و ارتقاء اثربخشی آن5-1-6
کاهش سطح غیبت و بیماري ها5-1-7
ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی5-1-8
کاهش اعتراض و شکایتهاي کارکنان5-1-9
بهبود روندجذب و استخدام5-1-10
برنامه ریزي شغلی منابع انسانی5-1-11
میزان خدمات و مزآیاي شغلی ارائه شده به کارکنان5-1-12
معیار برداشتی5-2
مسیر شغلی 5-2-1
ارتباط و اطالع رسانی 5-2-2
توزیع اختیار و مسئولیت 5-2-3
توزیع فرصتهاي برابر 5-2-4
امنیت شغلی5-2-5
سبک رهبري5-2-6
سازو کار ترغیب و تشویق و اثربخشی آن5-2-7
تنظیم و ارزیابی اهداف5-2-8
رویکرد زیست محیطی سازمان5-2-9
یشرایط استخدام5-2-10
تسهیالت و خدمات5-2-11
شرایط بهداشت و ایمنی5-2-12
حقوق و مزایا5-2-13
خالقیت و نوآوري-6
معیار عملکردي6-1
میزان مشارکت منابع انسانی در خالقیت و نوآوري6-1-1
میزان همسوي نظام ترغیب  وتشویق براي گسترش فرهنگ خالقیت و نوآوري فردي وتیمی6-1-2
حمایت از توانمندسازي منابع انسانی براي گسترش و تقویت خالقیت و نوآوري 6-1-3
ارزش نهادن بر قابلیتهاي خالق و یا مبتکرانه در فرایندهاي گزینش کارکنان6-1-4
میزان نو آوري و خالقیت 6-1-5
معیار برداشتی6-2
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فرایندها و ساختارهاي خالقیت و نوآوري6-2-1
ي یادگیري فرصتها6-2-2
مدیریت خالقیت و نوآوري6-2-3
فرهنگ و رهبري خالقیت و نوآوري 6-2-4
محیط کاري مبتنی بر اعتماد و قدردانی از نگرشهاي خالق 6-2-5
عملکردهاي کلیدي سازمان-7
نتایج مالی سازمان متاثرازتوانمندسازي منابع انسانی 7-1
) فروش، سود نهایی و غیره(داده هاي مربوط به رشد 7-1-1
درصد فروش محصوالت و خدماتی 7-1-2
سود حاصل از توسعه محصوالت و خدمات 7-1-3
هزینه هاي پروژه ها7-1-4
کارآیی  بودجه تحقیق و توسعه 7-1-5
هزینه هاي افزایش سهم در بازار7-1-6
موفقیت در بازاریابی7-1-7
بهبود عملکردهاي اقتصادي فرایند ها7-1-8
هزینه هاي تعمیرات و نگهداري7-1-9
ثر از توانمندسازي منابع انسانیأنتایج غیر مالی سازمان مت7-2
رشد سهم بازار و افزایش رضایت ذي نفعان7-2-1
زمان بازاریابی7-2-2
نرخ نوآوري و موفقیت در آن7-2-3
دید نظر محصوالت و یا خدمات سازمانزمان صرف شده براي تج7-2-4
کار تیمی و گروهی7-2-5
سازمان دانش محور7-2-6
)عملکرد؛ ارزیابی؛ نوآوري؛ چرخه زمانی(فرایندها 7-2-7
عملکرد تأمین کننده؛ قیمت تأمین کننده؛ تعداد و ارزش افزوده مشارکتها؛ تعداد و ارزش افزوده (شرکا تجاري 7-2-8

)با شرکابهبودهاي مشترك 
)میزان معایب؛ گردش موجودي؛ بهره برداري(ساختمآن ها، تجهیزات و مواد 7-2-9
)نرخ نوآوري؛ ارزش مالکیت فکري؛ حق امتیازها، حق تألیف(فناوري 7-2-10
مشارکت در نهادهاي اجتماعی 7-2-11
حمایت از تدابیر پزشکی و رفاهی7-2-12
اغتحمایت از ورزش و اوقات فر7-2-13
کاهش ریسکهاي بهداشتی و حوادث7-2-14



٨

:نتیجه گیري
با توجه به عوامل موثر در توانمند سازي منابع انسانی  در این مدل و تغییر مستمر محـیط بیـرون سـازمان ، سـازمانها بایـد      

کسب و کـار از طریـق همسـو    راهبرد منابع انسانی خود را درراستاي راهبرد سازمان تدوین وموفقیت پایدار خود را در  بازار 
از این رو توانمند سازي منابع انسانی در .سازي راهبردهاي توانمند سازي منابع انسانی با راهبردهاي اصلی خود بدست آورند

سازمانها ضروري به نظر می رسد زیرا کارکنان در سازمانهاي امروزي براي حرکت در راستاي اهداف سازمانی نیاز به دانش و 
مچنین انگیزه کافی میباشند؛ بنابراین برنامه ریزي در راستاي توانمنـد سـازي منـابع انسـانی جـزو برنامـه هـاي        مهارت و ه

راهبردي بوده و سنگ زیربناي توانمند سازي نیز شناخت الگوهایی میباشد که در راستاي راهبرد سازمان  طرح ریزي شـده  
.باشد


