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مقدمه
براي  موثر  تكنيكهاي  از  يكي  كاركنان  توانمندسازي 
افزايش بهره وري كاركنان و استفاده بهينه از ظرفيت و 
تواناييهاي فردي و گروهي آنها در راستاي اهداف سازماني 
است. توانمندسازي فرايندي است كه در آن از طريق توسعه 
و گسترش نفوذ و قابليت افراد و تيم ها به بهبود و بهسازي 
مستمر عملكرد كمك مي شود. به عبارت ديگر توانمندسازي 
يك راهبرد توسعه و شكوفايي سازماني است. در اين مقاله 
با يك رويكرد كاربردي به مفهوم توانمندسازي كاركنان، 
به توضيح و تبيين ابعاد اين مفهوم، تعاريف، ويژگيهاي 
سازماني كاركنان توانمند، عوامل موثر بر توانمندسازي، 
دستاوردها و موانع موجود در سازمانها به آن پرداخته شده 
است. و سعي بر اين بوده است كه با پرهيز از بحثهاي پراكنده 
و حاشيه اي براي سازماني كه مديريت آن درصدد بهبود 
روشهاي  و  چارچوبها  است،  خويش  كاركنان  تواناييهاي 

دستيابي به اين هدف تبيين شود. 

اهميت توانمندسازي كاركنان در سازمانها
سازمانهاي امروز تحت تاثير عواملي از قبيل افزايش رقابت جهاني، 

دگرگونيهاي ناگهاني، نياز به كيفيت و خدمات پس از فروش و وجود 
منابع محدود و... زير فشارهاي زيادي قرار دارند. پس از سالها تجربه، 
دنيا به اين نتيجه رسيده است كه اگر سازماني بخواهد در اقتصاد و امور 
كاري خود پيشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند بايد از نيروي 
انساني متخصص، خالق و باانگيزه باال برخوردار باشد. منابع انساني 
اساس ثروت واقعي يك سازمان را تشكيل مي دهند. بين سرمايه انساني 
و بهره وري در سازمانها رابطه اي مستقيم وجود دارد. از دغدغه هاي مهم 
بنگاه هاي اقتصادي موفق جهان، گردآوري سرمايه انساني فرهيخته و 
خردورزي است كه قادر به ايجاد تحول در سازماني كه به آن متعلقند، 
باشند. يك سازمان موفق مجموعه اي است مركب از انسانهايي بافرهنگ 
سازماني، انديشه و اهداف مشترك كه با كار گروهي در نظام انعطاف پذير 
سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پيشرفت روزافزون سازمان در 
اختيار مديريت خود قرار مي دهند. بنابراين هر فرد نسبت به سازمان و 

وظيفه اي كه انجام مي دهد، احساس مالكيت خواهد كرد. 
استفاده از تواناييهاي بالقوه منابع انساني براي هر سازماني مزيتي 
بزرگ به شمار مي رود. در بهره وري فردي، سازمان از مجموعه استعدادها 
و تواناييهاي بالقوه فرد به منظور پيشرفت سازمان استفاده مي كند و 
با بالفعل درآوردن نيروهاي بالقوه و استعدادهاي شگرف در جهت 
سازندگي موجب پيشرفت فرد و همسويي با سازمان خواهد شد. بنابراين 
الزمه دستيابي به هدفهاي سازمان، مديريت موثر اين منابع باارزش 
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