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یسازمانتداوم حیاتهاي اساسی رشد و منابع انسانی، پایه:  عنوان
رخسمیرا به

آموزشکارشناس 

: مقدمه
خالقوتوانمندانسانینیرويبهپرچالشوپیچیدهمحیطدربراي بقاهاسازمانونیستپوشیدهکسیبرانسانیمنابعامروزه اهمیت

خودشانتاشودمیاختیارتفویضکارکنانبهآندرکهاستمدیریتیرویکردیکانسانیمنابععهتوسوتوانمندسازي. هستندنیازمند
شدن بالفعلبه،سازيتوانمندکههستندايبالقوهاستعدادهايدارايکارکنان. باشندداشتهمشارکتسازمانتصمیماتدروبگیرندتصمیم

استفادهوکارکناننامطلوبهايتوانمنديتوسعهوبهبودبرايتوانندمیکارکناننمندسازيتواسطحازاستفادهبامدیران.کندمیکمکآن
-به عنوان پایهانسانیمنابعاهمیتبحثبهپرداختنمقالهاینهدف. نماینداستفادهسازماناهدافکسببراي،سازمانیمنبعاینازبهتر

.  بیان شده استهاي رشد، پیشرفت ،تعالی و تداوم حیات سازمانی 

تداوم حیات سازمانی 
هایی چون خالقیت، نوآوري و توسعه تداوم حیات سازمانی و بالندگی آن وابسته به زمینه

تحقق چنین شرایطی به . تواند منجر به نفوذ روزافزون سازمان در جامعه شوداست که می
مل جایگاه و نقش ترین این عواعلل و عوامل گوناگونی بستگی دارد که از جمله مهم

باشد بنابراین اگر بهترین راهبردهاي مدیریتی و فناوري انکارناپذیر و ویژه نیروي انسانی می
نوین در سازمان به کار رود، اما سازمان فاقد راهبرد صحیح منابع انسانی باشد هرگز 

. محصول و فرآیند مطلوبی در خروجی آن به دست نخواهد آمد
هاي ما نیازمند تغییر و بهبود در حوزه هاي مختلفی ر، سازمانبراي کسب موفقیت پایدا

هستند که در میان این حوزه ها، منابع انسانی نقش مهم تر و کلیدي تري را ایفا می نمایند، 
به همین دلیل منابع . چرا که عاملین هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه اي، افراد هستند

اما کدامین منابع انسانی می توانند این نقش را . زمانی اندانسانی محور دستیابی به اهداف سا
منابع انسانی توانمنداست؛ یعنی افرادي که داراي دانش، مهارت و انگیزه کافی براي حل مسائل سازمانی ایفا کنند؟ طبعاً پاسخ این پرسش،

.در مسیر اهداف آن هستند

: شود که جا دارد به برخی عناصر اصلی آن پرداخته شودمیلحاظ منابع انسانی عناصر متعددي در الگوي توسعه نقش
وريبهره-1
برابري-2
توانمندسازي-3

هاسازمانوريبهرهافزایش-1
ها در محیط رقابتی محکوم به است که سازمانصول و شیوه هاي صحیح انجام کارها را فراهم می آورد رعایت اآنچه موجبات بقاء سازمان

واثر بخشی به معناي انجام کارهاي دو عبارت کارآیی به معناي درست انجام دادن کار وري از بهره. باشندوري میبهرهتمرکز و اجراي
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شاید نتوان براي رسیدن به بهره وري میزان و سقف مشخصی را در نظر گرفت ولیکن آنچه در این میان براي ما .درست مشتق شده است
. در انجام امورات و وظایف سازمانی استاهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی

برخی . باشدوري کارکنان و نیز تقویت نیروي انگیزش آنان میها و توسعۀ روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهرهوري سازمانافزایش بهره
.اندبرندة انسان، یادکردهن موتور محرك یا نیروي پیشاندیشمندان دانش مدیریت، از انگیزش به عنوا

شود، هاي فنی و تخصصی حاصل نمینچه که در راستاي توسعه منابع انسانی اهمیت دارد، این است که بهبود منابع انسانی تنها با آموزشآ
ها، این موضوع مورد توجه قرار نگیرد، آن انسانی سازمانبنابراین اگر در مدیریت منابع. بلکه از طرق مختلف باید به توسعۀ آن پرداخت

.کوم به فنا استمحسازمان
مادي و تأمین نیازهاي یک مسیر بیشتر جنبۀ. ضمناً توجه به این نکته ضروري است که تقویت روحیه کارکنان از دو مسیر، میسر است

معنوي پذیراست که در واقع جنبۀهاي مثبت اجتماعی و اخالقی کارکنان امکانرفاهی دارد و مسیر دیگر ازطریق قوت بخشیدن به ارزش
.گرددمیورفتاري حاصلرهبريصحیحهايشیوهوهمچنین اعمالکارکنانوپرورشآموزشاست که مورد اخیر ازطریق طبیعی. باشدضیه میق

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وري مهمترین -1-1
عواملی را به عنوان عامل مؤثر نظران نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحب،وريهدر تعیین عوامل مؤثر بر بهر

مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان براي کار بهتر و 
و برقراري نظام بیشتر، ایجاد زمینه هاي مناسب بطور ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان، برقراري نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

ها که نقش حساس و کلیدي دارند، تقویت حاکمیت و تسلط تحول در سیستم و روش،تنبیه و تشویق، وجدان کاري و انضباط اجتماعی
.دنهاي سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وري مؤثر می باشسیاست

اتفاق نظر دارند که براي افزایش سطح بهره وري تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب 
.نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وري را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وري-1-2
-مؤثر در کاهش بهرهمهمترین عوامل ت کهنامتوازن بودن درآمد و هزینه اسوري منابع انسانیترین عامل کاهش بهرهمهمترین و عمده

:وري در داخل یک سازمان به شرح زیر است

 تناشی از ضعف مدیری(وجود تبعیض بین کارکنان(
ناامنی شغلی
 تضعف مدیری(موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزي هاي میان مدت یا بلندمدت(
مناسبمساعد نبودن محیط کاري
عدم توجه به نیازهاي واجب کارکنان
 یبی ثباتی در برنامه هاي کنترل(کنترل نکردن(
تضعف مدیری(ها در مشاغل مربوط استفاده نکردن از تخصص(
بی برنامگی مدیریت
 تضعف مدیری(فقدان کارآموزي(
 یتضعف مدیر(ناهماهنگی استعدادهاي فردي و شغلی(
بی کفایتی سرپرست
 به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروي انسانیبی عالقگی
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برابري -2
نامآدام،ایستیسیتوسطباراولینبرايکهequityبرابريتئوري
برآنهاباخواهندمیاشخاصکهاستاستوارپایهبراینشدگذاري
آیاکهباوريعنوانبهبرابري،تئوريدراین.شودعدالت رفتاراساس

شودمیتعریفاستشدهرفتارانصافبهدیگرانبااطارتبدرمابا
رفتارانصافبهدیگرانباارتباطدرمابااینکهInequityونابرابري

ازکهایستنظریهموضوعاتازیکیبرابريتئوري.استنشده
هاي اجتماعیمقایسه.استدست آمدهبهاجتماعیمقایسهفرایندهاي

.باشدمیدیگرانموقعیتعرصهدرشخویموقعیتارزیابیشامل
: داردهمراهبهبراي مدیرانپیامسهبرابريتئوري
اینگیردمیتعلقکارکیفیتبهبیشترپاداشاگرمثالطوربه: بدانندراپاداشپرداختمبنايبایدسازماناعضايازهریک: نخست
.برسدکارکناناطالعبهروشنیبهموضوع

غیرهايدیدگاهوبرخیگیرندمینظردرآنراماديوملموسدیدگاهبعضیکنندمینگاهخودپاداشهايبهدیدگاهچندزااشخاص: دوم
.یابنددرمیراآنملموس

هراامباشندداشتهیکسانیهايدریافتیوکنندکارسانیکنفردواگرمثالبطورباشدمیواقعیتازادراكبرپایهاشخاصاقدام: سوم
.بودخواهداستکردهکهدرکیاساسبرادراکشکردهکاربیشتردیگريازکندفکرآنهاازکدام

و مزایاي آن فرآیند توانمندسازي نیروي انسانی -3
خستیننبرايمفهوماین. دارندمتفاوتیبرداشتازآنخودهايویژگیبراساسمختلفافرادوداشتهمتفاوتومبهممفهومیتوانمندسازي

وشغلیرضایتبهبودبهتوانمیکارکنانتوانمندسازينتایجاز. نمودجلبخودبهراصاحبنظرانازبسیاريتوجه1990دههدربار
ذهنیمفهومیکعنوانبهسازيتوانمند. استنیازسازمانیفرهنگتغییربهسازيتوانمندموفقاجرايبراي. کردرهااشمشتريرضایت

برخورداربیشتريانعطافازخودوظایفانجاموکنترلدرکارکنانآناجرايباوداردآنیاثربخشوسازمانوريبهرهدرسزاییبهتاثیر
وشکستهراهامقاومتاینکهاستاینسازمانعالیمدیریتهنرداردوجودزیاديهايمقاومتوموانعسازيتوانمندراهسربر. هستند

کالبددرسازمانیساختارباسازگارهمچنینوسازمانیدرونهاينظامبامنطبقوسازماناهدافبامنطبقفرایندیکباراتوانمندسازي
فزایندهرشدوسازمانبیرونیمحیطهايپیچیدگیبهتوجهبا. نمایدنهادینهممکننوعبهترینبهاستآنانسانیمنابعکهسازمان

هايبرنامهبتوانندکههستندسازمانیاهدافسمتبهعبوربهقادررهگذراینازهايسازمانتنهادیگرعواملبساريوتکنولوژي
. نمایدمیچنداندوراموضوعاهمیتاینونماینداجراخوبیبهراتوانمندسازي
عنوانبهوشودمیمربوطسازمانوشغلبهافراد،باورواحساساتحاالت،بهکهاستشناختیروانمفهومیانسانینیرويتوانمندسازي

:استزیربعدنُهدارايکهاستشدهتعریفدرونیانگیزشافزایشفرایند
و توانایی مبارزه براي احقاق حقوق خودمسؤلیت،مهارتدانش،نوآوري،وخالقیت،استقالل،اطالعاتگیري،تصمیماختیار،
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)2002-پیتر و همکاران(عوامل مؤثر در توانمند سازي 

ورویدادیکنهاستفرایندیککه توانمندسازياستاینگیردقرارموردتوجهبایستمیتوانمندسازيباارتباطدرکهچیزياولین
.استگروهاعضايومدیریتیعنینطرفیسويصبروحوصله ازتعهد،نیازمندآن،آمیزموفقیتاجراي

:ازعبارتندمراحلاینکهاستاساسیمرحلهششدارايتوانمندسازيفرایند
سازماناعضايبهتوانمندسازيمفهومابالغوتعریف۱-
بهتوانمندسازيویتتقوتوسعهمنظوربهتالشهایشانانجامدرسازماندرهرسطحکارکنانبرايکهراهبردها،تدوینوگذاريهدف۲-
.شودتبدیلسازمانیچارچوبیک
تقویت و وگسترشبرايسازماناهدافباکههاییشیوهبهوظایفشانانجاموجدیدهاينقشایفايبرايکارکنانآموزش۳-

. توانمندسازي سازگار باشند
رابیشترعملآزاديواستقاللایجادهمچنینوکاغذبازيیادیوانساالريکاهشناب،مدیریتکهايگونهبهسازمانساختارتطبیق۴-

.بطلبد

توانمندسازيازحمایتبرايآنمانندوانتصاباستخدام،آموزش،ترفیع،دهی،پاداشریزي،برنامهجملهازسازمان هاينظامتطبیق۵-
. کارکنان
. سازماناعضايختشناوبهبودسنجشطریقازتوانمندسازيفراینداصالحوارزیابی۶-

-اند که منابع انسانی متخصص، خالق و باانگیزه اساس ثروت واقعی سازمانالمللی به خوبی دریافتههاي موفق در عرصه بینامروزه سازمان
نند باتکیه هاي انسانی فرهیخته و خردورز است تا بتواهاي اصلی آنها گردآوري سرمایهبه همین دلیل یکی از دغدغه. دهدها را تشکیل می

هاي در این راستا رشد، پیشرفت، شکوفایی و ارتقاي توانمندي. ها به تحول و پیشرفت سازمان در عرصه رقابت دست یابندبر این توانایی
. دهندکارکنان را تحت عنوان برنامه توانمندسازي موردتوجه قرار می

سازمان، شناخت و قدردانی از زحمات و ابتکارات کارکنان، شرایط در این بین عواملی همچون وجود جو اعتماد، صمیمیت و صداقت در 
هاي مساعد در جهت زمینهتواند به عنوان پیشمناسب جهت ایجاد ارتباط در همه سطوح سازمان و دارا بودن محیط کاري بانشاط می

انی، وجود احساس بیم و هراس مدیران از از سوي دیگر مواردي نظیر ضعف تعلق و همبستگی سازم. تحقق اهداف توانمندسازي تلقی گردد
. تواند همچون سد محکمی در مقابل این فرایند توانمندسازي عمل کندکارکنان توسعه یافته و نیز شرایط وجود شرایط تبعیض آمیز می

: توان به برخی نکات زیر اشاره کردمیانسانینیرويسازيتوانمندمزایاياز 
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):م2005(تام پیترز دیدگاهاز
)        خودکنترلیافزایشونقشدرتضادوابهامکاهشمثل(شخصیمزایاي: الف
)اقتصاديعملکردزمینهدربهبودافزایشمثل( سازمانیمزایاي: ب
):م1992( الولروباوندیدگاهاز
. میدهندوقعمبهوسریعهايپاسخخدماتارائهحیندرمشتریاننیازهايبهتوانمندکارکنان-1
. دهندمیموقعبهوسریعهايپاسخخدماتعودتحیندرناراضیمشتریانبهتواناافراد-2
. دارندشغلشانوخودبهنسبتبهترياحساستوانمندکارکنان-3
. کنندمیبرقرارارتباطبازآغوشوگرمیبامشتریانباتواناکارکنان-4
. باشندخدماتیهاياندیشهازبزرگیمنبعندتوانمیتوانمندکارکنان-5

بتوانندکارکنانتااستموانعیبرداشتنسازيتوانمندواقعدراستتفاوتتوانمندسازيوصرفاختیارتفویضبینکهکردفراموشنباید
) کرینر(دهندانجامراکارشانکاملوموثرصورتبه

: بنديجمع
گسترشوطرح. باشدهاي سازمان جهت حفظ و ارتقاي آن میاز استراتژيکارکنانایجاد انگیزه و تعهد در و تشویق، توجه به کارکنان

هاينظامبههاسازمانجديتوجهوساالريشایستهکارکنان،توسعهوپرورشپروري،جانشیناستعدادها،مدیریتوکشفمثلمفاهیمی
منابعتوسعهمقولهبههاسازمانجدياهتمامگرنشانکارکنان،آموزشیریزيبرنامهوارتقاواستخدامفرایندهايعملکرد،سنجشوکنترل
.باشدمیانسانی
، پرسنلرضایتسطحکاهشونامطلوبرفتارضعیف،عملکرد. باشدافرادنیازهايجوابگوياست کهکاريمحیطیکایجادمدیر،وظیفه
واردناپذیريجبرانهايلطمهسازمانعملکردبهامراینوداشتخواهدپیدرراسازمانفاهدابهدستیابیدرانگیزه کارکنانکاهش

.سازدمی
شود که رضایت مشتریان را درپی خدمت رسانی به مشتریان با کیفیت باالتري انجام می: سازمانی که در آن توانمندسازي اجرا شده است 

-، نیاز به الیه هاي متعدد در ساختار سازمانی کم شده و سازمان چابک) کنترل به مشارکتی-ناز فرما(باتوجه به تغییر سبک مدیریتی . دارد
. شودتر می

اهداف و . گرددیابد که منجر به افزایش سود سازمان میها  کاهش میهاي زاید، هزینهتر شدن امور و کاهش فعالیتبه دلیل روان
). نماینددر سطحی باالتر کارکنان در تدوین اهداف نیز مشارکت می(شود شته میهاي سازمان با کارکنان در میان گذااستراتژي

آفرینی بیشتر کارکنان و شناسایی و مورد احترام واقع شدن ایشان از سوي مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان به دلیل نقش
. شودمیشد و تداوم حیات سازمانی کار و موجب ربه کاهش نرخ جابجایی و تركیابد که منجرافزایش می
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