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اطالعات علمى

است. دراين راستا رشد، پيشرفت، شكوفايي و ارتقاي توانمنديهاي 
كاركنان در ساليان اخير تحت عنوان توانمندسازي كاركنان مورد 

توجه صاحبنظران و كارشناسان مديريت منابع 
انساني واقع شده است. همانگونه كه سازمانها به 
مقابله با چالشهاي سازماني بر مي خيزند و بهبود 
مستمر را در اولويت قرار داده اند، نياز بيشتري 
به حمايت و تعهد كاركنان و درگيركردن آنها 
در كار احساس مي شود. توانمندسازي تكنيكي 
نوين و موثر در جهت ارتقاي بهره وري سازمان به 
وسيله بهره گيري از توان كاركنان است. كاركنان 
به واسطه دانش، تجربه و انگيزه خود صاحب 
قدرت نهفته هستند و در واقع توانمندسازي آزاد 
كردن اين قدرت است. اين تكنيك ظرفيتهاي 
بالقوه اي كه براي بهره برداري از سرچشمه توانايي 
انساني كه از آن استفاده كامل نمي شود، در اختيار 
مي گذارد و در يك محيط سالم سازماني روشي 

متعادل را در بين اعمال كنترل كامل از سوي مديريت و آزادي عمل 
كامل كاركنان پيشنهاد مي كند. در بحث توانمندسازي مسائلي 
از اين قبيل مورد بررسي قرار مي گيرد كه جو مديريتي و فضاي 
سازمان براي كاركنان چگونه است؟ مديريت سازمان آيا امكان 
بروز عقايد و افكار را به كاركنان خود مي دهد؟ آيا اساس انتخاب 
و بكارگيري افراد در مشاغل شايستگيها و صالحيتهاست يا اينكه 
صرفاً بر اساس داشتن رابطه و اطالعات محض است؟ آيا سيستم 
تشويق و تنبيه عادالنه در سازمان وجود دارد؟ ميزان مشاركت در 
سازمان چقدر است؟ مديران تا چه اندازه محيط را براي انجام كار 

جذاب نموده اند؟
امروزه مزيتي كه سازمانها براي پيشي گرفتن از يكديگر دارند 
نه در بكارگيري فناوري جديد، بلكه در باال بودن اعتماد به نفس و 
ميزان تعهد كاركنان به اهداف سازماني نهفته است. براي گذر از 
مرحله هاي گوناگون، سازمانها بايد خود را با موقعيتهاي مختلف 
سازگار كنند و روشهاي جديدي را فرا گيرند. در اين صورت بايد 
به شناسايي مواردي كه مي تواند در سازندگي محيط كار توانمند 
و موثر باشد، برسند. در سازمانهاي نو، كاركنان نه تنها براي انجام 
وظيفه اي كه به عهده دارند، بلكه براي بهبود كاركرد كل سازمان 
احساس مسئوليت مي كنند. آنها براي افزايش مستمر عملكرد بهره 

وري به گونه اي فعال با يكديگر به كار مي پردازند. 

 تعاريف توانمندسازي 
تعاريف گوناگوني از واژه توانمندسازي توسط پژوهشگران و 
صاحبنظران دراين زمينه ارائه شده است. عبارات زير تقريباً همه 

مفاهيم موجود در تعاريف ارائه شده را در برمي گيرد:
- توانمندسازي عبارت است از شناختن ارزش افراد و سهمي كه 


