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مي توانند درانجام امور داشته باشند.
- توانمندسازي نيروي انساني يعني ايجاد مجموعه ظرفيتهاي 
الزم در كاركنان براي قادر ساختن آنان به ايجاد ارزش افزوده در 
سازمان و ايفاي نقش و مسئوليتي كه در سازمان به عهده دارند، 

توأم با كارايي و اثربخشي.
- توانمندسازي عبارت است از طراحي و ساخت سازمان به نحوي 
كه افراد ضمن كنترل خود، آمادگي قبول مسئوليتهاي بيشتري را 

نيز داشته باشند.
از توسعه و گسترش قابليت و  - توانمندسازي عبارت است 

شايستگي افراد براي نيل به بهبود مستمر در عملكرد سازمان.
- توانمندسازي عبارت است از ارتقاي توانايي كاركنان در استفاده 
بيشتر از قوه تشخيص و تحليل، داشتن بصيرت در انجام كارهايشان 

و مشاركت كامل در تصميم هايي كه بر زندگي آنها اثر مي گذارد.
- توانمندسازي عبارت است از آزاد كردن نيروهاي دروني افراد 

براي كسب دستاوردهاي شگفت انگيز.
- توانمندسازي در مفهوم سازماني عبارت از تغيير در فرهنگ و 

شهامت در ايجاد و هدايت يك محيط سازماني است. 
 عوامل موثر در شكل گيري توانمندسازي كاركنان

با توجه به مطالب ذكر شده مي توانيم در يك جمع بندي كلي 
عوامل موثر بر توانمندسازي كاركنان را به 

شرح زير بيان كنيم:
1- مشخص بودن اهداف، مسئوليتها و اختيارات در سازمان: 

كاركنان بايد از مسئوليتها و شرح وظايف خود، هدف و ماموريت سازمان 
و مراحل و فرآيندهاي كاري آن آگاهي داشته باشند.

2- غني سازي مشاغل و ارتقاي شغلي كاركنان: سازمان بايد 
به منظور به روز بودن اطالعات فني و تخصصي كاركنان و افزايش 
محتوي شغلي آنها اقدام كند. همچنين به منظور برآورده كردن اصل 

جانشين پروري در سازمان بايد از فنون چرخش كاري استفاده كند.
3- روحيات و تعلق سازماني: به منظور برآورده كردن اين عامل 
بايد براي كاركنان در سازمان احترام گذارد و درجهت رفع مشكالت 
شخصي ياري و كمك كرد. براي ابداع، نوآوري و خالقيت در كاركنان 
بايد زمينه هاي مناسب فراهم شود و مديريت ارشد سازمان اطمينان 
حاصل كند كه كاركنان تمايل به انجام اموري كه به آنها واگذار شده 

است را دارند.
4- اعتماد، صميميت و صداقت: سازمان بايد فضاي مثبت و 
روابط كاري دوستانه را بين كاركنان ايجاد كند و اعتماد بين مديران و 

كاركنان را افزايش دهد.
5- تشخيص و قدرداني: تناسب حقوق و دستمزد و پاداش 
دريافتي با كاري كه كاركنان انجام مي دهند، توزيع مناسب امكانات 
رفاهي در سازمان و تناسب ارتقاي شغلي كاركنان با شايستگي آنها 

مي تواند عامل مطرح شده را در سازمان پوشش دهد.
6- مشاركت و كارگروهي: بكارگيري نظرات و ايده هاي كاركنان 
در تصميم گيريها و همكاري آنها در بهبود و پيشبرد امور سازمان، 
تفويض اختيار به كاركنان در سطوح مختلف، مشاركت دادن كاركنان 
در ارائه پيشنهاد جهت بهتر انجام شدن امور و كنترل امور انجام شده 
كاركنان توسط خودشان مي تواند به عنوان عامل مشاركت و كارگروهي 

در افزايش توانمندسازي كاركنان در سازمانها تاثيرگذار باشد.
7- ارتباطات: شامل برقراري ارتباط و دسترسي آسان كاركنان به 
مديران و سرپرستان، شفافيت و روشن بودن ارتباطات كاري كاركنان 
با مديران و سرپرستان و اطالع كاركنان از امور جاري شركت در ارتباط 

با حوزه كاري خود و... است.
8- محيط كاري: از جمله عوامل موثر كه كمابيش در سازمانها بر 
روي آن تاكيد مي شود محيط كاري است. اهميت به ايمني و سالمت 
كاركنان در محيط كار، ايجاد موقعيتهاي مناسب جهت ارتقاي شغلي 
كاركنان، كاهش فشار و تنشهاي موجود در محيط كار مي تواند از جمله 

موارد مرتبط با محيط كار باشد.
9- بهينه سازي فرايندها و روشهاي كاري: شفاف و مشخص 
بودن گردش كار و اطالعات در سازمان، مستندسازي روشهاي كاري و 
بازنگري دوره اي و اصالح روشهاي كاري و ساده سازي امور از عوامل موثر 

در برآورده شدن بهينه سازي فرايندها و روشهاي كاري است.
10- اطالعات، دانش و مهارت شغلي: جهت تامين اين عامل وجود 
امكانات جهت توسعه مهارتهاي شغلي در سازمان، وجود زمينه هاي 


