
١

 

 

 بررسی موانع استقرار سازمانهاي مبتنی بر توانمندي و ارائه راه کارهایی براي ایجاد آن 

 )مطالعه موردي در سازمانهاي بخش دولتی شهرکرد( 

 

 

استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

baleaneisheh@hotmail.com 

 

 پرستو احمدي

 دولتی کارشناس ارشد مدیریت

 

 

 چکیده

هاي بالقوه منابع انسانی امروزه یکی از چالش  هاي ذهنی و ظرفیت ي صحیح و مناسب از منابع فکري، توانایی عدم استفاده

هاي متمادي  اگر چه، سال. باشد  ها می مدیران  و رهبران آن به ویژههاي حاضر  گیر سازمان برانگیزترین معضالت گریبان

هاي مبتنی بر توانمندي توسط صاحب نظران مدیریت به عنوان یک راهبرد موثر در جهت  استقرار سازمان توانمندسازي کارکنان و

ها با موانع و مشکالت عظیمی مواجه  ي منابع انسانی معرفی شده اما در مسیر استقرار آن سازمان بهبود عملکرد ،بهسازي و توسعه

. پردازد هاي مبتنی بر توانمندي و ارائه راه کارهایی براي ایجاد آن می سازمانحاضر به بررسی موانع استقرار  مقاله پژوهشی.هستند

بندي این موانع و تاثیر و اهمیت هر  ها و هم چنین اولویت راه توانمند ساختن سازمان موجود درشناسایی موانع  مقالههدف از این 

هاي بخش  ي کارکنان و مدیران سازمان این پژوهش کلیهجامعه آماري ..باشد هاي بخش دولتی می دسته از این موانع در سازمان

باشد  ها در این پژوهش پرسشنامه می داده و ابزار جمع آوري اطالعات.باشد نفر می 17896که بالغ بر  می باشددولتی شهر شهرکرد 

که از دو پرسشنامه یکی براي کارکنان که بر اساس نظر آنان درباره موانع توانمندسازي در سازمان  گرفته و یکی  مورد  ارزیابی قرار

براي مدیران که به منظور سنجش دیدگاه مدیران بر اساس دو انگاشت سنتی و مبتنی بر هوشمندي مورد ارزیابی قرار نتایج .گرفت 

م معتقدند که نظا آماري هاي مربوط به پرسشنامه کارکنان نشان می دهد که بیشتر  افراد جامعه حاصل از تجزیه و تحلیل داده

ها  هاي بخش دولتی، هیچ کدام بر پایه توانمندي اي در سازمان گزینش منابع انسانی و نظام مدیریت کارکرد و نظام گسترش حرفه

هاي مربوط به پرسشنامه مدیران نیز حاکی از حاکم بودن خرد  است و هم چنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ایجاد نشده

دهد  می باشد و در بررسی ارتباط بین نمره مدیران و نظرات کارکنان نتایج نشان می 17/3یانگین نمره سنتی در دیدگاه مدیران با م

 .ندارد که بین دیدگاه مدیران و نظر کارکنانشان ارتباط معنی داري وجود

 

 نظام مدیریت کارکرد اي، انسانی ، توانمندسازي ، نظام گزینش منابع انسانی ، نظام گسترش حرفه مدیریت منابع :واژگان کلیدي 

 علیرضا شیروانی 



٢

 مقدمه

مطالعه توانمندسازي یک اصل بنیادین در مدیریت سازمانهاي امروزي است این مطالعه موجب ایجاد فهمی صحیح از رفتار 

ابطحی و عابسی ، (شود  ها به طور خاص می کارکنان و مدیران به طور عام و چگونگی مدیریت صحیح کارکنان و اداره سازمان

شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت بالقوه آنان را به  هاي کارکنان استفاده بهینه نمی اغلب سازمانها از توانایی در). 15: 1386

به عبارت دیگر افراد توان بروز خالقیت، ابتکار و فعالیت بیشتري را دارند اما در محیط سازمانی به دالیلی از این .گیرند  کار

 ). 10:  1387کینال ، . (شود ي نمیها به طور مطلوب بهره بردار قابلیت

سازمانها می دانند که وجود کارکنان توانمند براي پیروزي و ماندگاري آنها بسیار با اهمیت است ولی ابزار و راهی در اختیار ندارند 

مناسبی است که در هر کسب و کاري تنها راه رسیدن به سود سرشار ایجاد محیط .که میزان کارایی خود در این زمینه را بسنجند 

اند که  در خالل بیست سال گذشته بسیاري از مدیران اذعان کرده. بتواند افراد توانمند را به خود جلب نموده وخشنود نگه دارد 

است، اما واقعیت اینگونه است که  امتیاز رقابتی آنان در سایه یافتن و نگهداري کارکنان توانمند در همه پستهاي کلیدي بدست آمده

م آگاهی از اهمیت توانمندسازي در سازمانها و شناسایی افراد هوشمند، نه مدیران و نه سازمانها از راه و روش دقیقی براي به رغ

 ).30-34: 1387باکینگهام و کافمن ،(شناسایی، نگهداري و تمرکز بر اینگونه کارکنان برخوردار نیستند 

شود، توجه به آن براي دستیابی به  در دستیابی به سرآمدي سازمانی قلمداد میاز آن جایی که توانمندسازي منابع انسانی اولین گام 

شود و تنها با  دولتی که در مسیر اهداف متعالی کشور گام بر می دارند یک ضرورت ملی محسوب می هاي بخش اهداف سازمان

هاست که می توان به شایستگی نیرومند  آنشناسایی موانع استقرار سازمانهاي مبتنی بر توانمندي و تالش در جهت بر طرف ساختن 

 .هاي توانمند محور بود شد و شاهد استقرار پیروزمندانه سازمان

 اهمیت توانمندسازي 

در سال هاي اخیر واژه توانمندسازي
١
توان با جنبش هاي ظهور این مفهوم را می. به بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است 

کاربرد این مفهوم زمانی گسترش یافت که . منابع انسانی مرتبط دانست يدیریت کیفیت جامع و توسعهمدیریت منابع انسانی و م

هاي جدیدي از مدیریت که افراد را تشویق به ریسک هاي متعددي براي یافتن شکلهاي جهانی ، ضرورت انجام پژوهشرقابت

 ).1 : 1387، افجه (نماید ، اجتناب ناپذیر ساختپذیري ، تعهد و نوآوري می

 يسرعت تحوالت مستمر و نوآوري در همه -2به مغزهاي پرورش یافته بیست و یکنیاز قرن  -1: در دنیاي امروز به دلیل در واقع 

از این . ها و دالیل دیگر توجه به این مهم ضرورت پیدا کرده استرقابت هاي شدید در حد مرگ و زندگی سازمان -3عرصه ها 

و یا به   ها عبارت است از منابع انسانی صاحب دانش،زایی و ایجاد ارزش افزوده در سازمانعامل اصلی ثروت رو، اساساً امروزه

 .) 5 - 6 : 1386ابطحی ، (هاي فکري توانمند عبارت دیگر سرمایه

 توانمند سازي چیست؟

ایکلند
٢

توسط راپاپورت مطرح  1981ماعی در سال کند که مفهوم توانمندسازي براي اولین بار در حوزه روانشناسی اجتبیان می 

 طبق بیانات راپاپورت. شده است
٣

. باشدو امکانات مردم به منظور کنترل بر زندگی خودشان می  توانمندسازي افزایش توان

 اندرسون
٤

سطح  -3سطح سازمانی -2سطح فردي -1: اندو همکاران سطوح متفاوتی را در مفهوم توانمندسازي شناسایی کرده

 -1.توانمندسازي در فرهنگ لغت وجود دارد يمترادف براي واژه کلمهدو .) 2-3: 2008اندرسون ، (سطح جامعه  -4شناسی  روان

                                                          
١ Empowerment

٢ Ekland
٣ Rappaport
٤ Anderson



٣

اما در مورد .باشدکند مجوز میقدرت اما به جاي این دو واژه ، مترادفی که به بهترین شکل توانمندسازي را توصیف می -2اختیار 

 : شکل عملی تبدیل شود اینکه چنین مجوزي چگونه باید به

 کار کنان  سازمان را قادر می سازد در چهارر چوب سازمانی بدون مراجعۀ مکرر به عامل قدرت در سازمان فعالیت انجام

دهند

کارکنان سازمان بر نتایج تمرکز کرده و توسط نظارتهاي شدید،محدود نمی شوند.

توانمند سازي یا بهبود مستمر الزم می باشد در این فرایند اختیار عمل باال حتی بیشتر  از محدودة.

هر یک از کارکنان در مسیر تحقق اهداف  قوانین کاري موجود می باشند اما به صورت بیان ارزشها و یا منشور اخالقی

 اپل گرت( سازمان،در استفاده از ابتکار عمل آزاد می باشند
١

 ،2006  :3 –1 (. 

ایوانز و لیندسی به عقیدة  
٢

آنها باید استعداد و توانایی . هاي جدید به مدیران استندسازي واگذار کردن مسئولیتتوانم: 

 .)306: 2007ایوانز ، (ت بشناسند یها را به رسمدهند، آنها را به خطر جویی ترغیب نمایند و موفقیتکارکنان را توسعه

 تالیستی مدیران در توانمندسازي نقش کا

خرد سنتی و . دهددانند از آن مهمتر این که کسی به مسأله اهمیت هم نمیخوب بودن را نمیامروزه بیشتر افراد معناي مدیر 

اینک مدیران را بیشتر مانع شتاب، نرمش پذیري و چاالکی . باشدمرسوم بیان می دارد که نقش مدیر دیگر چندان هم مهم نمی

ها ، را بسیج کنند تا به زیر و روکردن کاغذها و گزارشتوانند لشکري از مدیران امروزه نمی ،هاي چاالكشرکت. دانند  می

هاي کاري خود متکی ، پر انگیزه و کاردان آن ها به تیم. گري عملکرد کارکنان بنشینند امضاء و تأیید اسناد ، و نظاره

درست است که درست است که فشار کسب و کارهاي امروزه بسیار زیاد شده و دگرگونیها بسیار پر شتاب است . نیازمندند

کاهد بر ها به کارکنانی خود باور و رهبرانی پر تکاپو نیاز دارند،ولی هیچ کدام از اینها از اهمیت نیاز به مدیران نمیسازمان

. زیرا مدیران نقشی پویا و شاخص به عهده دارند. عکس در دنیاي پر تالطم امروز، اهمیت مدیران بسی بیش از گذشته است

نقش یک مدیر این است که به درون هر فرد . آیدها، برنمیاز رهبران فرهمند و کارکنان خود باور تیمنقشی که اجراي آن 

اي را نسبت به کارکنان بایستی یک چنین وظیفه. او را کشف کرده و به عملکرد تبدیل نماید يهمتانفوذ کند و هوشمندي بی

ان یمدیر با شتاب بخشیدن به واکنش هاي م. آسانگر است –لیست در این مفهوم ، نقش مدیر همچنان کاتا. به یک انجام داد

هنگامی که صدها . گرددهوشمندي کارکنان ، هدفهاي سازمان و نیازهاي مشتریان ، موجب انجام فعالیتهاي ارزش افزا می

ب و کارهاي امروزین بی تردید در دنیاي کس.آیدو توانمند به وجود می هاي گوناگون چنین کنند،سازمانی ستبرمدیر در رده

که رو به جمع و جور شدن دارند بسیاري از مدیران ناچارند تا بار دیگر مسئولیتهایی را در نقش کاتالیستی خود به شایستگی 

 . یک مدیر در این نقش باید بتواند چهار فعالیت را به خوبی انجام دهد. اجرا نمایند 

  گزینش درست افراد  -1

 . یی که از آنها داردمشخص نمودن انتظارها -2

 انگیزش آنها  -3

 . فراهم نمودن اسباب رشد هر فرد -4

مدیران ممکن است در جهان از برترین بینش ، فرهمندي و هوشمندي . باشدفعالیت مهمترین مسئولیتهاي مدیران می چهاراین 

. اي نخواهند بودگاه مدیر برجستهد هیچمسئولیت باال را به شایستگی اجرا کنن چهاربرخوردار باشند، ولی چنانچه نتوانند 

است و این واحدها با ها نقش کاتالیستی مدیران به واحدهاي منابع انسانی و یا آموزش واگذار شدهمتأسفانه در برخی از سازمان

                                                          
١ Applegarth
٢ Evans & Lindsay



٤

اي چنین اندیشهپشتیبان .اي براي گزینش و آموزش ، مدیران را با انجام کارهاي عملیاتی تنها گذاشته اند وضع مقررات پیچیده

توانند به کارهاي اصلی و تولیدي خود این است که مدیران بدون داشتن دردسر گزینش استخدام و پرورش کارکنان ، بهتر می

اما گرفتن فعالیتهاي یاد شده از دست مدیران بدرستی مانند این است که خون زندگی بخش را رفته رفته از تن سازمان . برسند

اگر مدیر در گزینش نیروهاي . هاي سالم نیازمند پیوند استوار میان مدیران و فرد فرد کارکنان هستندنسازما. بیرون بکشیم

البته مقصود این نیست که . گذاردخود و پرورش حال و آینده آنها دستی نداشته باشد، پیوند یاد شده رو به سستی می

کنار بروند، بلکه منظور این است که  یبزار و کالسهاي آموزشها ، اواحدهاي منابع انسانی و آموزش در فراهم ساختن نظام

ها را جانشین مدیران سازیم بنیان هدف اصلی را باید آموزش مدیران در بهره برداري از ابزار قرار دهیم ، نه اینکه ابزار یا اداره

ها همه ي مدیران را وادارند تا زمانسا.ش تر یاد کردیم استوار استینقش مدیر در توانمندسازي بر همان چهار فعالیتی که پ

ها این است که از مدیران بخواهند تا همواره بر چهار کارکنان را اداره نمایند هر مدیري روش خود را دارد وظیفه سازمان

فعالیت بنیادین تکیه کنند گزینش درست فرد، مشخص نمودن انتظارهایی که از او دارد، انگیزش وي و فراهم نمودن اسباب 

دهند، پایه سازمان استوار خواهد ماند، هوشمندي فعالیت را به درستی انجام می چهارمدیران به هر روش که این . شد اور

 . ماندتوانمند باقی می سازمانکارکنان در عمل خود را نشان خواهد داد و 

 : کنند کهخردمندان سنتی به مدیران توصیه می

 .ه، آگاهی و توان تصمیم گیري ويبر پایه تجرب: فردي را گزینش کنید -1

 .با تعریف کردن حرکتها و گام هاي درست: انتظارها از او را مشخص نمایید -2

 با یاري رساندن به وي در شناخت و از میان بردن کاستی ها : در فرد انگیزه بیافرینید -3

 .عیبا کمک به یادگیري و گرفتن ترف: او را رشد دهید -4

توانید با تنها تکیه کردن بر شما نمی. نتیجه استکنند ولی کار از بنیان بیها چنین عمل مییران در سازمانبراستی بسیاري از مد

نشان دادن راه درست بر طرف نمودن . گیري افراد، اعضاي یک تیم کارآمد را برگزینید ها و توان تصمیمها ، آگاهیتجربه

و عملکرد خوب و پیوسته نیست و آماده کردن فرد براي باال رفتن از نردبان ترقی هاي افراد، بهترین راه رسیدن به بازده کاستی

اما با توجه به بینش انقالبی مشترك در میان مدیران بزرگ و برتر و بکار بستن این . به معناي پرورش و رشد دادن وي نیست

نهفته کارکنان را باز کنیم و در پی آن  يهايبینش در چهار فعالیت بنیادین نقش کاتالیستی مدیران می توانیم قفل توانمند

تواند به هر کس می. کند که طبیعت انسان تغییر پذیر استخرد سنتی دائماً در گوشمان زمزمه می.سازمانی توانمند داشته باشیم

در راهی که بنابراین وظیفه مدیران است تا زیردستان را . هر جایی که بخواهد برسد، به شرطی که در آن راه سخت بکوشد

گذاري هایی به وجود آورندکه مانع رفتار نامناسب کارکنان گردد و آنها را مقررات و سیاست. پیش رو دارند راهنمایی کنند

. تمام کوشش مدیران باید صرف اصالح طبیعت کارکنان، یابندنهادن بر رفتار نامناسب آنان از دید سازمان باشد. کنترل نماید 

شود اي برانگیخته میدانند  که هر کس به روش ویژهمیرتر با این اندیشه کامالً مخالفند ، مدیران برجستهاما مدیران بزرگ و ب

دانند که مرز دگرگون سازي در طبیعت انسانها آنان می. اي براي اندیشیدن و ارتباط برقرار نمودن با دیگران دارد، روش ویژه

کوشند تا آنها را هر چه نرم تر و خرد ا شیون و زاري به راه نمی اندازند و نمیبنابراین با این تفاوت ه. بسیار محدود است

ها در نشان دادن هر چه بیشتر شخصیت و می کوشند تا به انسان. نمایند گذاري میگونه تفاوتها سرمایهکنند، بلکه بر روي این

 . هاي ویژه خود کمک کنندهوشمندي
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 : یران برتراما بینش انقالبی مشترك بین مد

 . شوندانسانها زیاد دگرگون نمی -1

 . ها مانده است هدر ندهیدوقت خود را به درون جا دادن چیزي که بیرون از طبیعت انسان -2

 . بکوشید تا آنچه را در نهاد انسانهاست، بیرون آورید -3

 . این کار بسی دشوار است -4

 : کاتالیستی مدیران بکار بندیم، نتایج آن بدین صورت خواهد بود چنانچه این بینش را در چهار فعالیت بنیادین نقش

 . هنگام گزینش افراد هر کس را به خاطر هوشمندي وي، نه تنها بر پایه تجربه، آگاهی، یا توان تصمیم گیري او برگزینید  -1

 یی را هنگام بر شمردن انتظارها ، مشتریان راستین را در نظر داشته باشید نه گام هاي اجرا -2

 . ها نه کاستیهایش تمرکز کنیدهنگام بر انگیختن فرد، بر توانمندي -3

 بعدي در نردبان ترقی آماده نمایید يهنگام پرورش و رشد دادن افراد، آنان را براي جاي مناسب ، نه پله -4

باکینگهام و کلیفتون(  
1

   ،1999 :83-102 (. 

 : توانمندسازي و پیچیدگی هاي بخش دولتی  

دهد که بعنوان مدیریت دولتی اظهار کرده که پاسخ به تقاضاي تغییر در بخش دولتی یک دیدگاه جدید را ارائه می) 1991( 1هود

شدند و نتیجتاً بخش دولتی نیز بطور در ابتدا در بخش خصوصی ظاهر 2مدیریت گراییبسیاري از اصول . شود میجدید  شناخته

 .) 230 :2003و همکاران،  3براون(باشد شبیه شدن به بخش خصوصی میروز افزونی در حال حرکت به سمت 

تغییرات  يهاي دولتی ، سه عامل به وجود آورندهبر اساس تحقیقات انجام شده در کشورهاي اروپایی و امریکایی در زمینه سازمان

 : هاي مدرن عبارتند از به سمت سازمان

 تقاضا براي برابري اجتماعی بیشتر  -1

 قاضا براي حرکت به سمت دموکراسی بیشتر ت -2

 ) توانمندسازي کارکنان(تقاضا براي افزایش توجه به بخش انسانی خدمات دولتی  -3

ها به تقاضا باشد و بدنبال آن پاسخهاي دولتی بدالیل نادیده گرفته شدن عدالت میشکل گیري تئوري برابري اجتماعی در سازمان

 . هاي افزایش برابري بصورت بیشتري نمایان گردیده است امهبراي برابري اجتماعی در برن

کسب قدرت، مؤثر بودن، تصمیم يباشد و بر روي توسعهبرابري اجتماعی با عوامل سوق دهنده به سمت دموکراسی در ارتباط می

بته با این پیش فرض که پذیري ، دموکراسی و توانمندسازي شهروندان و کارکنان بخش دولتی تأکید دارد الگیري ، مسئولیت

تواند موجب حذف ، طبقه بندي ها میکاهش تمایل به سمت اصول مدیریت سلسله مراتبی و افزایش مشارکت کارکنان در فعالیت

دستیابی به اهداف سازمان و رسمی وتالش بیشتر براي درگیر کردن کارکنان در تعیین و تدوین هاي غیرو افزایش بیشتر همکاري

وایس(شود
4

جایی که پارادایم الگوي سنتی اداره که در بخش اعظم قرن بیست ام یک نظریه غالب از آن .)  558-557 : 2002، 

، تأکید بسیار  مدیریت گراییجایی که هاي اخیر جاي خود را به مدیریت گرایی  داده است و از آنشد، در طی سالمحسوب می

ها، کارکنان ، شرایط و مقررات مدیران و همچنین انعطاف پذیر کردن سازمان هاي فرديزیاد به دستیابی به نتایج و مسئولیت

باشد و بر وانمندسازي بیش از پیش در بخش دولتی و مدیریت دولتی جدید حائز اهمیت میت  ياستخدامی دارد، کاربرد مقوله

                                                          
١ Clifton
١ Hood
٢ New Public management
٣ Brown
٤ Wise
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ع کاال و خدمات دولتی در بیشتر کشورها را همین اساس سازمان همکاري اقتصادي و توسعه نخستین مسیر براي بهبود تولید و توزی

 : استکردهاین گونه بیان

آموزش و جذب استعدادها، پرداخت بر : هاي دولتی از طریق بهبود مدیریت منابع انسانی، شامل افزودن عملکرد تولید سازمان

ژي اطالعات ، بهبود پس خوراند از گیري و مدیریت ، استفاده از تکنولواساس عملکرد دخالت دادن بیشتر کارکنان در تصمیم

 . مشتریان و تأکید بر کیفیت خدمات و در نهایت نزدیک کردن تصمیمات عرضه و تقاضا 

گیري عملکرد و مشابه آن و هم چنین بهبود روابط با مشتریان به درون سازمان این شیوه عمدتاً براي بهبود پاداش کارکنان ، اندازه

  .)75 – 85 :1384،   هیوز(کند توجه می

هاي ي مهم در بهبود نتایج سازمانبا توجه به این شرایط محیطی ، توانمندسازي کارکنان بخش دولتی به یک گام متعادل کننده

را ) توانمند شدن (توانمندسازي ، توانمند بودن  دارد که کارکنان هنگامعمومی مطرح شده است این رابطه به این فرضیات بستگی

.)259 :2002پیتر و همکاران ، )  (درك کنند(؟ چگونه می بینند

کنند از نیروي کاري مسئول سود برند زیرا کارکنان مسئول نسبت به کارکنان بی تفاوت کمتر غیبت می می توانندهاسازمان همچنین

تواند تیارات کاري میجایی که گسترش اخاز آن. تر است و داراي نقش مثبتی هستند و تمایل به ماندن با سازمان در آن ها قوي

یک ) محیط کاري (موجب افزایش احساس مسئولیت در کارکنان گردد، بنابراین این موضوع مسلم است که توانمندسازي سازمان 

 . باشدمقدمه براي ایجاد حس مسئولیت در افراد می

هر چه بیشتر به اطالعات ، منابع و  یمستقیمی با مسئولیت کلی سازمان دارد این بدان معناست که دسترس يتوانمندسازي رابطه

 . گرددحمایت و استقالل در سازمان باعث ایجاد احساس مسئولیت بیشتر کارکنان نسبت به سازمانشان می

طور که ذکر شد مسئولیت قدرت نسبی هویت یک شخص و مشارکت او در سازمان را نشان میاما در رابطه با ابعاد مسئولیت همان

ي محیط کار نیز میزان خود اثر بخشی را افزایش داده و از طریق انگیزش و مسئولیت باعث افزایش عملکرد و دهد و توانمندساز

 . شود  تأثیر گذاري بیشتر بر سازمان می

بر اساس تحقیقات صورت . شود تر باشد، احساس مسئولیت سازمانی در کارکنان بیشتر میتوانمند) سازمان (هر چه محیط کاري 

سط پژوهشگران سازمانی توانمندسازي با مسئولیت مؤثر در ارتباط است و با مسئولیت مداوم و اجباري هیچ گونه رابطه گرفته تو

آنیتالیو( مثبتی ندارد 
١

تولید ناخالص  50% بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، خدمات رسانی عامل بیش از  .) 568-570  : 2007،  

 باشدمعامالت در کل جهان می 4/1ایی و بیش از داخلی در بسیاري از کشورهاي اروپ

شدند ، امروز غیر قابل قبول یش مجاز قلمداد میپبا در نظر گرفتن این مهم و این که بسیاري از مراتب خدمت رسانی که تا حتی یک نسل 

فارل(است شوند، بهبود در خدمات رسانی ظاهراً اهمیت زیادي پیدا کردهو نامرغوب خوانده می
2
  .) 578 :2001  ، همکارانو  

تر با کیفیت باال و از رسانی ، تالش در رقابت از طریق ارائه خدمات برتر و شایستهخدماتهايدر یک فضاي تجارت جهانی ، بخش

،  کارسان وانز(دارند طریق  بهبود نیروي کار خود را
3
ان و بنابراین یک رابطه و همکاري جدید بین مدیریت، مشتری).  579:  1999

در ) داخلی و خارجی (تر کردن افراد سازمانی در جهت خدمات رسانی بهتر و شایسته تر به مشتریان کارکنان از طریق هر چه توانمند

امروزه ضرورت توجه به مقوله توانمندسازي در زمینه خدمات رسانی به منظور تأمین رضایت چه مشتریان باشد گیري میحال شکل

و بر این اساس توانمندسازي یک ابزار تغییر در . تریان خارج از سازمان از اهمیت خاصی برخوردار شده استداخل سازمان و چه مش

ها و انرژي خود براي خشنود تواند از تواناییها براي خلق یک محیط سالم که در آن هر کارمند میباشد که به سازمانمدیریت می

                                                          
١ Anita Liu
٢ Farrell
٣ Corsun & Enz
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باشد که در آن نیازها و ایده براي فراهم ساختن یک محیط کاري سالم میاین یک. دساختن مشتریان و جلب رضایت آنان استفاده کن

شود وبه هنگام تماس با مشتري همه ي کارکنان در تالشند تا در کمترین زمان اسباب رضایت هاي مشتریان پاسخ داده مینگرانی

کردن انتظارات مشتریان و بدون موجود به منظور برآورده نمایند در این شرایط کارکنان آزادند تا از فرصت هايمشتریان را فراهم

بر اساس نظریه  .مراجعه به سرپرست و افراد باال دست خود و یا بدون ترس و نگرانی از تنبیه شدن از طرف مدیر سازمان استفاده کنند

زمینه را براي بهبود ارائه خدمات به  هایی که قصد دارند از طریق توانمندسازي روانشناسی کارکنانسازمان) 1997(کوك و مکوالی 

 : این زمینه توجه داشته باشند از جمله کنند باید به برخی نکات درمشتریان ایجاد

 هاي مشترك میان کارکنان و سازمان ها و دیدگاهارزش -1

 استراتژیهاي مشتري محور  -2

 مسئولیت پذیري و واگذاري اختیارات به کارکنان  -3

 انجام دادن کارهاي در رابطه با مشتریان  ينحوهاستقالل در  -4

 پاسخگویی افراد در مقابل مشتریان   -5

 بین مشتري و سازمان ) مسطح (ها و سطوح ممکنه یک ساختار با کمترین الیه -6

 . ایجاد محیطی که مشوق کار تیمی و یادگیري مداوم باشد -7

ها در ارائه خدمات داخلی با مشتریان داخلی امري ضروري است زیرا بهبود منديپس ارائه خدمات داخلی با کیفیت براي رضایت 

تواند می در نهایت توانمندسازي. شود مندي در ارائه خدمات به خارج از سازمان میکیفیت منجر به بهبود سطح کیفی و رضایت

با کیفیت و جلب رضایت مشتریان  منجر به بهبود خدمات داخلی و احساس رضایت کارکنان و در راستاي آن ارائه خدمات

دیمتریدز(باشد خارجی از طریق جلب رضایت کارکنان داخلی توسط سازمان می
١
  ،2007 :377-382 (. 

 :مقایسه فرهنگ سنتی و فرهنگ توانمندسازي

 : در جدول زیر فرهنگ سلسله مراتبی با فرهنگ توانمندسازي مقایسه شده است

 

 

 انمندسازيمقایسه فرهنگ سنتی و فرهنگ تو

به فرهنگ توانمندسازي از فرهنگ سلسله مراتب سنتی

ژرف بینی برنامه ریزي 

موفقیت مشترك دستور کنترل 

تجسسنظارت و پیگیري 

مسئولیت تیمی مسئولیت فردي 

پروژه هافرایندهاي کار 

رهبران تیممدیران 

اعضاي تیمکارکنان

 مالک کار خود شدنانجام دستورات

فعالیت افقی فعالیت عمودي 

                                                          
١ Dimitriades
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توسعه مهارتها هاي موجودبکارگیري مهارت

محدودیت پیشرفت و توسعه محدودیت وظیفه 

مسئولیت تعداد زیاد کارکنان مسئولیت تعداد کم کارکنان 

 ) ۱۰۷ : ۲۰۰۰رندلپ ،  ۱۹۹۸منبع گاروود و هالن (

 

 و عملکرد مدیریتی یتوانمندسازي روانشناخت

کنند این بدان خاطر است که توانمندسازي هم ابتکار و هم تداوم رفتار و وظایف یران توانمند بهتر از دیگر مدیران عمل میمد

باالخص سطوح باالتر از توانمندسازي روانشناختی به تالش بیشتر و پایداري و انعطاف پذیري . دهددرست مدیران را افزایش می

کنند در واقع هر بعد از توانمندسازي میین موارد رفتارهایی هستند که عملکرد مدیریتی را تقویتا يشود  که همهمیبیشتر منجر

قرار می دهد، افرادي که  توجه  است که عملکرد مدیریتی را بهبود و در مسیر پیشرفت و ارتقاءروانشناختی با رفتارهایی مرتبط

رده و در وظایف خود متعهدترند و به میزان قابل توجهی در برابر موانع دهند تالش بیشتري کمیبیشتري را به کار خود اختصاص

دهند بهتر از افرادي که فکر میتوانند به خوبی انجامشان را میافرادي که باور دارند وظیفه. دهندمیمقاومت بیشتري از خود نشان

توانمندي است که منجر به تالش بیشتر، مقاومت بیشتر و در حالت کلی قابلیت، شایستگی و . کنندبازنده خواهندشد، عمل میکنند

مندي و اشتیاق به کار و انعطاف پذیري  بیشتر براي استقالل و آزادي عمل منجر به عالقه. شود میدر برابر موانع قوه ابتکار بیشتر

شود کرد کاري هنگامی تقویت میشود عملاي بهتر میهاي وظیفههاي در حال تغییر و خلق تکنیکسازگاري و انطباق با موقعیت

باشند و هم چنین افرادي که اعتقاد و باور که مدیران باور دارند بر چگونگی انجام کار خود اختیار عمل و استقالل کافی را دارا می

متیووهال( داشت توانند بر نتایج  کاري تاثیر گذار باشند عملکرد بهتري نسبت به همتایانشان خواهنددارند که می
١

هم.)147 :2008، 

باشد چرا که براي افراد سازمانی، منابع مهم را تامین میچنین توانمندسازي به عنوان سدي موثر در برابر استرس نیز مورد توجه می

کند تا بر حوادث و رویدادهاي استرس ها کمک میگیري و احساس شایستگی که به آننماید  مانند استقالل، مشارکت در تصمیم

یاگیل( ق آیندزا فای
٢

 ،2006: 259(. 

 يهاي پشتیبان در توانمندسازي فردنقش تیم

نگرند و این نگرش با توجه به ابعاد گوناگون معنوي، پردازان به توانمندسازي به عنوان یک مفهوم چند بعدي میبسیاري از نظریه

هایی که توانمندسازي در سطح فرد را تکنیک زبینیدر با. باشداجتماعی، سازمانی، اقتصادي، سیاسی و روانشناختی این موضوع می

کرد که ها در ارتباط با سالمت روحی و روانی کارکنان  باید اعترافدهند علی الخصوص در چهار چوب ناتوانیمیپرورش

و . باشندافراد میهاي ها و شایستگیهاي پشتیبان از موثرترین ابزار براي ارتقاء سطح توانمنديهاي همیار و تیمعضویت در گروه

 :باشنداصلی توانمندسازي فرد در ارتباط می ي هاي پشتیبان مستقیماً با سه مشخصهاین بدان علت است که تیم

اعتماد و تکیه بر خود و افراد هم سنخ در تیم.١

مشارکت داوطلبانه و انتخاب آزادانه در تیم .٢

باراك( ر افراد و احساس نزدیکی و هم درکی در تیماري رسانی به همدیگر و از لحاظ اجتماعی یکی شدن با دیگی.٣
٣

و  

.)1869 :2008همکاران، 

. شود میتوانمندسازي افراد تحت حمایت گروه ابزار قدرتمندي است که به صورت حامی و پشتیبان سیستماتیک استفاده 

شدن نیاز دارند و در حقیقت  نمندسازي و رفع ابهام در مسیر توااعضاء به حمایت مدیریت، تعهد راهنمایی وي براي شفاف

                                                          
١ Matthew Hall
٢ Yagil
٣ Barak



٩

هاي پشتیبان، به فعالیت درخواهد آمد که این امر بر گروه يکاري منسجم در متن جامعه به واسطهپیشرفت سازمان و فرهنگ

سی پوال. (باشدخالف روند پیشرفت در سطح فردي ومجزا در سازمان می
١

 ،2007: 267(. 

 

 هارین موانع توانمند سازي سازمانعمده ت

افراد اغلب به . کنند می ها در امر توسعه و نیز استفاده از مهمترین منبع یعنی نیروي فکري کارکنان، ضعیف عملامروزه سازمان

خاطر از دست ندادن شغل مجبور شده اند که نیروي فکري خود را هنگام ورود به کار تحویل دهند و هنگام مراجعت به منزل 

 : نیروي انسانی عبارتند از  هاي توانمندسازيترین موانع موجود در اجراي برنامهعمده .مجدداً تحویل بگیرند 

اتی در مقابل دخالتهاي واحد مرکزمقاومت واحدهاي عملی .

ها و مؤسسات حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی در سازمان

 پایین بودن اعتماد و اطمینان اعضاي سازمان به یکدیگر

 مدیران نسبت به کارکنان نگرش نامناسب

هاي رهبري نامناسب سبک

 تفاوت هاي فردي و سازمانی زیاد بین افراد و سازمان

و در نهایت این که اگر بین واحدهاي سازمانی اعتماد الزم وجود نداشته باشد این گونه مسائل و موانع حادتر خواهد شد، پس می

طالبیان ، ( درگیري و مشکالتی ، عدم اعتماد افراد و واحدها به یکدیگر است ي چنین توان نتیجه گرفت که عامل تحریک کننده

1387 : 6-5(. 

  موانع فردي توانمندسازي

دالیل زیادي بـراي ایـن   . تواند مانعی بر سر راه توانمند شدنش باشد افزون بر سیاست ها و مقررات سازمان ، نخواستن خود فرد می

   : گیرد مییه هاي آن در سه نوع ترس بنیادین قرارولی پا. دارد امتناع کردن وجود

 ترس از کاستی ها -1

 ترس از شکست -2

 .)140 :1382تون ، فهام و کلینگیکبا(  ترس از روبرو شدن با خویشتن راستین  -3

 : موانع محیطی توانمندسازي  

هاي اصلی سازمان را ها و نظاممحیط، روشمنظور از عوامل محیطی ، تمام شرایط و عوامل محیطی و برون سازمانی است که 

تغییرات فن آورانه ، رقبا، . هاست که بقا و رشد سازمان بدان وابسته استمحیطی از جمله مهمترین شاخه يدهند شاخهتشکیل می

ایستایی و  شوند و پویا نبودن محیط، ثبات وفضاي درونی سازمان و محیط خانوادگی کارکنان از جمله عوامل محیطی محسوب می

 ) 43 :1382امیري ، (مؤثر بین محیط و سازمان از جمله، مهمترین موانع محیطی اند  ينبود رابطه

 :موانع رفتاري توانمندسازي  .

هاي شخصیتی نا مطلوب افراد ، نا عادالنه بودن نظام پاداش و تشویق ،تعویض نکردن اختیار متناسب با مسئولیت ، دسترسی ویژگی 

توجهی به گروههاي آموزشی، بیکاري، فقدان جو مشارکت، نبود اثر بخشی دورهاطالعات، فقدان مشارکت واحدهاينداشتن به 

هاي شخصیتی نامطلوب افراد، ناعادالنه بودن نظام پاداش و تشویق تفویض نکردن اختیار متناسب با هاي غیر رسمی ، ویژگی

هاي کاري غل، فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مناسب و بر اساس نتایج و نبود تیممسئولیت ، دسترسی نداشتن به اطالعات مرتبط با ش

                                                          
١ Sippola
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شان از جمله موانع رفتاري توانمندسازي کارکنان محسوب مییهادر سازمان و همچنین عدم گزینش نیروي کار بر اساس توانمندي

 .)43 :1382امیري ، (شوند 

 :موانع مدیریتی و موانع پیامدي  

  :شامل موانع مدیریتی

 ص نیافتن اعتبارات کافی یتخص –تهدید امنیت مدیریتی ج  -عدم باور پذیري ب  –الف 

 :شامل موانع پیامدي

  تغییر ساختار سازمانی –تغییر عملکرد کارکنان ج  –تغییر سبک مدیریتی ب  –الف 

 :چارچوب اکولوژي توانمندسازي

ها این چالش را ویی موثر سیستماتیک با آینده آماده سازد؟ برخی سازمانتواند اعضاي خود را براي رویاریک سازمان چگونه می 

با ایجاد مراکز آتی
١

یک . توسط ادوینسون معرفی شد 90 ياصطالح مرکز آتی براي اولین بار در دهه. دهندمورد مخاطب قرارمی 

ده سازي سیستماتیک براي آینده و مخاطب باشد که حامی یک سازمان در اقدام به آمامرکز آتی یک فضاي سازمانی تسهیالتی می

. باشدهاي سازمان میتکمیل سایر نقش -ها حمایت از ابداعات اساسی در هنگامباشد که هدف آناي موثر میگونهقرار دادن آن به

اوایل دهه و 80 ياز آن جا که در اواخر دهه.اندها ایجاد شدهاي از سازمانر توسط طیف گستردهیي اخمراکز آتی در دهه

بیشتر محیط يواگذاري نیروي کار و توسعه بهبود کار و با هدف در محل هاي زیادي پیرامون دخالت و شرکت کارمندانبحث90ي

تر گرفتن از اختیار و مسئولیت نسبت به افراد در سطوح پائین یواژه توانمندسازي با مفهوم پیش. هاي کاري انسانی صورت گرفت

اي نو یا توسعه بازاري اي نو، ابداع وسیلهایدهيابداع تنها در برگیرنده. ی در مراکز آتی مورد توجه قرار گرفتسلسله مراتب سازمان

هاي انجام کنند طبق بررسیاي ادغامی عمل میمواد مذکور است که به گونه ياي از کلیهباشد بلکه این فرآیند مجموعهنو نمی

اصطالح رایج و نو » ابداع اخالل گر«. نوآوري شودتواند منجر به تسهیل ابداع وارمندان میشده، توانمندسازي یا دخالت باالي ک

چیدگی و نیاز بیشتر به استقالل متقابل براي یمیزان باالي پ. رودظهوریست که براي توصیف صورتی از تغییرات اساس به کار می

تر نیز خواهد بود زمانی که ابداع اخالل گر مورد ندسازي حتی مهمکند که توانمخلق و پاسخ گویی به تغییرات اساسی پیشنهاد می

دهند که براي تغییرات در دنیاي متالطم هاي نوین مینیاز است و به سبب ابداعات محافظ و فزاینده، کارمندان توانمند شده ایده

کز آتی پیسکاو بر اساس ادبیات  توانمندسازي و یادگیري محققان در مر. بودبسیار اثر بخش خواهد
٢

اي از شرایط را که مجموعه 

مربوط به توانمندسازي شخصی، سازمانی و جامعه بود را با عنوان اکولوژي توانمندسازي معرفی و ارائه کردند که در ارتباط با 

یدگاه تقسیم شرایطی که شامل اکولوژي توانمندسازي هستند به چهار د. باشنداکولوژي دانش و اکولوژي ابداع و نوآوري نیز می

آوري شده از مراکز آتی، دوازده اصل عملکردي مهم از ترکیب اطالعات جمع . فرآیندهاو اصول عملکردي،منابع،حامیان:.اندشده

 :استدر چار چوب اکولوژي توانمندسازي مشخص شده

،از دستورکارمفهومی ،نتایج تمام شده،برابر ءاراصل ا،اصل گفتگوي متقابل،اصل تنوع ،اصل احترام و اعتماد

(  دستیابی به مقیاس صحیح ،گذشته، حال، آینده،دارا بودن تمرکز فکري وکاري،کار، یادگیري، اجرا،خودشناسی،خودسازماندهی

ران دیوایر
٣

 ،2007: 219- 215(. 

 

 

                                                          
١ Future Center
٢ PISGA
٣ Ron dvir
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  هابرپاکردن سازمان بر پایه توانمندي

 : چرخد سراسر این فرایند بر محور دو انگاشت دربارة انسانها می

 . شمندي هرکس بی همتا و پذیرفتنی است هو-١

. او نهفته است  يهابزرگترین زمینه رشد و پیشرفت هرکس در میان برترین توانمندي -٢

 از آنجائیکه هوشمندي هر فرد بی همتا و پذیرفتنی است ، باید از آغاز و در هنگام گزینش کارکنان، باصرف وقت و بودجه

.اجراي نقش باشند کافی ، کسانی را برگزید که مناسب 

بنابراین به . ها نگریسته شود به همان دلیل یکتا بودن هوشمندي هر فرد، باید به جاي روش انجام کار به نتیجه و پیامد فعالیت

ها ، باید به ایجاد معیارهاي دقیق و درست براي اندازهها ، روشها و در نظر گرفتن شایستگیجاي کوشش در برقراري سیاست

. ن داد فرایندها پرداخت گیري برو

گرفتن و جایی ، ترفیعها بدون نیاز به جابهو همچنین با توجه به واقعیت باال ، باید کاري کرد که هر فرد بتواند در همان زمینه

؛ هاي توانمند در سازمان. باال رفتن از پلکان هرم سازمانی ، رشد و گسترش یافته و به موقعیت و درآمدهاي بیشتري برسد 

موقعیت اجتماعی ، احترام شخصی ، پاداش مالی و دیگر نیازهاي فردي از راه رسیدن به عملکردي برتر در هر نقش ، تامین

. شود  می

کنند این مراحل ، پدید آور فرایندي سیستماتیک هستند که نتیجه سرمایه گذاري بر ارزشهاي انسانی را بیشینه می . 

اي و نظام مدیریت کارکرد بنا شده است که نظام گزینش منابع انسانی ، نظام گسترش حرفهها سازمانی بر پایه توانمندي

 . ها بنا شده باشد آن بر پایه توانمندي

  ١هانظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندي

هدف . هاست انائیها و توهاي فردي در زمینه دانش ، مهارتگزینش نیرو مرتبط با پذیرش یا رد افراد بر اساس تفاوت

انتخاب . شود، سرمایه گذاري شودمیهاي فردي که براي موفقیت در شغل مهمترین در نظر گرفتهاولیه این است که بر تفاوت

هدف از انجام دادن فرایند انتخاب عبارت . کارکنان شامل پیش بینی عملکرد شغل بر اساس یک یا چند متغیر تفاوت فردي است 

آوري از طریق جمع. فرد شایسته براي تصدي پست خالی از میان داوطلبان شغلی براي احراز پست مورد نظر است از یافتن بهترین 

شودکه چه فردي باید با رعایت موازین قانونی و با در نظرداشتن منافع گیري مشخص میاطالعات الزم و ارزیابی و در نتیجه تصمیم

ثربخش مبتنی بر این اصل است که موفقیت سازمان در گرو برخورداري از منابع گزینش ا. فردي و سازمانی جذب سازمان شود 

از منظر دیگر گزینش منابع انسانی مرحلۀ مقدماتی .)  143 : 1384عباس پور ، ( انسانی متخصص ، متعهد و عالقه مند به کار است 

میزان دشواري این مرحله به . کند استخدام عمل میاستخدام بوده که در جهت تعیین منابع انسانی و جذب افراد به سازمان براي 

گزینش نیرو را عملیات کاوش در منابع . دارد کمیت و کیفیت نیروي کار مورد نیاز و مساعد یا نامساعد بودن بازار کار بستگی

ریفی دیگر گزینش نیرو بنابر تع. اند انسانی و کشف افراد شایسته و ترغیب آنان به قبول مسئولیت در سازمان نیز تعریف کرده

اي براي عضویت در سازمان و انجام دادن وظایف محول رسد توانایی بالقوهفرایندي است که به وسیله آن کسانی که به نظر می

دستیابی به نیروي کار متخصص ، معتقد و عالقه . شود  گردند و موجبات جذب آنها به سوي سازمان فراهم میدارند شناسایی می

بنابراین الزم است در این زمینه سرمایه گذاري و تالش کافی . یژه زمانی که بازار کار در رونق باشد امري است دشوار مند به و

در حالت کلی نظام درست و شایستۀ گزینش ، فرایند یکپارچه اي است که  .) 241:  1382باکینگهام و کلیفتون ، ( گیرد صورت

                                                          
١ Human resource election system based on empowerment
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هائی فعالیت... دعوت به کار ، مصاحبه، ارزیابی، استخدام، آموزش، پیگیري پیشرفت و . د هاي بیشماري در آن دخالت دارنفعالیت

 : شودمیبراي آسان سازي این نظام به پنج گام تبدیل. شوند هاي بزرگ ، پیوسته تکرار میاست که در سازمان

:ابزار باید از دو استاندارد تبعیت کند این . هوشمندي انسانها را داشته باشد گیريگزینش ابزاري که توانایی اندازه-١

 . نماید گیريبتواند آنچه را که هدف است اندازه» الف 

 . کنند به نتایج یکسان برسند اگر دو ، سه یا صد نفر این امتیاز بندي را بررسی» ب 

وا سنجیدن-٢
١
ابزار برگزیده نسبت به برترین کارکردها در هریک از نقش هاي کلیدي  

هاي هوشمندي به کارکنان سراسر سازمان ن حوزهآموزش زبا-٣

هاي هوشمندي سراسر سازمان ساختن نموداري از زمینه-٤

گیري شده با عملکرد و پیامد هاي اندازهو آخرین گام در برپا سازي نظام گزینش نیروها ، بررسی ارتباط میان هوشمندي-٥

هاي مثبت و گویایی نیاز ري در ترفیع نیروهاي انسانی به دادهمدیران ارشد و میانی براي تصمیم گی.باشدکاربردي آنها می

تواند این اي در اختیار نباشد ، هیچ کارشناسی از واحدهاي منابع انسانی نمیهاي مشخص و سنجیدهچنانچه داده. دارند 

کسب و کار را آموخته و برترین واحدهاي مدیریت منابع انسانی آنهایی خواهند بود که زبان . اندازه گیري را انجام دهد 

و ریاضیات کمک گرفته و رفتار و کردار پیچیده افراد و تاثیر آنها بر نتیجه و کارکرد   باید بتوانند از آمار. به کار گیرند 

  .) 23 – 24 : 1382 باکینگهام و کیلیفتون ،(سازمان را توضیح دهند 

  1هاکرد بر پایه توانمنديعملنظام مدیریت 

کارکنان ، آشکارترین هدف، تمرکز بر آنها ،  يهااز منظر توانمندسازي ؛ پس از کشف و شناسایی برترین توانمندي

گیري برون داد به همگان اندازهها روشگونه سازماندر این. باشد گیري میها به کارکرد قابل اندازهپرورش و تبدیل توانمندي

هاي بنا شده بر حرکت گام به گام کارکنان را هرچه بیشتر از سازمان. شوند طه رهنمون میشود وهمه به سوي آن نقنشان داده می

هاي فردي همه کارکنان کوشند تا بر ویژگیها میهاي برپا شده بر مبناي توانمنديدارند ؛ در صورتی که سازمانفردگرایی باز می

 : شود  گام اساسی ، پیاده سازي و اجرا میهاي توانمند محور چهار در سازمان. گذاري نمایند سرمایه

 یافتن راه درست اندازه گیري نتیجه و پیامد دلخواه : گام نخست 

 براي هریک از کارکنان ) کارت ثبت امتیازها ( تهیه کارنامه : گام دوم 

 ها بین مدیران و یکایک کارکنانبرپایی نشست شناخت توانمندي: گام سوم 

 .کارمند و به کار بستن آنها  –هاي نشست مدیر گسترده به دریافتبها دادن : گام چهارم 

در این گام با استفاده از . ها دشوار است گیري تاثیر هر فرد بر برون داد و پیامد فعالیتدر گام اول بدیهی است که اندازه

هر فرد بر همکاران و تاثیر نیروي کار بر فرهنگ توان  تاثیر کارکنان بر مشتریان بیرونی و درونی سازمان ، تاثیر هایی مینامهپرسش

ها هاي دیگر را در برپا نمودن یک سازمان بر پایه توانمنديتوان  گامها میسازمان و در دست داشتن نتایج این اندازه گیري

آوري ورشد درآمد  معیارهاي سنتی همچون رشد سود. در گام دوم باید براي هریک از کارکنان یک کارنامه تهیه کرد . برداشت 

هاي دیگري را به باید جنبه. شویم اگر بخواهیم از چگونگی وضع سازمان در راه پیش رو آگاه.گویند ، تنها از چگونگی گذشته می

عه کردن مجموها و میزان تقویتنمودن کارکنان در فعالیتکارنامه میزان رشد مشتریان وفادار ، میزان درگیر. این کارنامه بیافزاییم 

در گام سوم ، مدیران باید با یکایک کارکنان ، نشست شناسایی .هاي تازه از این دسته اند سایه استخدامدرهاي سازمانهوشمندي

گونه بدین. شد که همۀ کارکنان شاغل در یک نقش، به مدیریتی همانند نیاز دارند در گذشته گمان می. ها را برپا نمایند توانمندي
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اما سازمان برپا شده بر محور . شد آموزشی ، انگیزشی ، سرپرستی و مانند آن براي همگان یکسان در نظر گرفته میهاي که برنامه

به کار بستن : گام چهارم . کند که هرکدام حرکتی ویژه خود دارند هاي شطرنج نگاه میها ، به نیروي انسانی همانند مهرهتوانمندي

نمودن سازمانهاي توانمندي محور ، بدون برپایی پادنیاي کار بسیار پویا و فردگراي امروز ، برکارمند در  –پیامدهاي نشست مدیر 

ها ، کارکنان احساس خواهند کرد که هدفی براي رسیدن در پی این نشست. کارمند ، ناشدنی وغیر ممکن است  –نشستهاي مدیر 

در . د خواهد کوشید تا بهنگام به هدف روشن و پیش بینی شده برسد بنابراین هر فر. ها دارند و زمانی مشخص براي انجام فعالیت

هاي میان هاي ارتباطی میان مدیر و کارکنان تقویت شده و مدیران به نکات حساس و تفاوتهایی است که جنبهیک چنین نشست

 .)253:  1382گهام و کلیفتون  ، باکین( شود کارکنان بهتر آگاه می گردند و نیازهاي آموزش کارکنان نیز به خوبی آشکار می

  ١اهاي بر پایه توانمندينظام گسترش حرفه

ها بر پایه یک بینش برجسته و یک اشـتباه بـزرگ   بیشتر سازمان. باشد هاي غیر ضروري مطرح میمدتی است که مبحث خطر ترفیع

از نیروها پرداخت ، بدون اینکه مساله جابه جایی و  به آموزش، رشد و قدردانیتوان که میدهند در حالیکارکنان خود را ترفیع می

اند که هر انسانی نیاز دارد تا فردي ارزشمند و برجسـته بـه حسـاب آیـد و ایـن      ترین اندیشمندان دریافتهزیرك. ترفیع در میان باشد 

باشد و ق طبیعی انسانها میبواسطۀ یک چنین بینش درونی است که درمی یابیم تبعیض بد است ، آزادي ح. گوهر انسان بودن است

  .) 266:  1382باکینگهام و کلیفتون، ( بهترین راه حرمت گذاشتن به هر انسان ، حفظ شخصیت و دادن اعتبار بیشتر است 

در دوران اقتصاد دانش محور ما ، جایی که فرد فرد کارکنان از آگاهی و خبرگی فراوان برخوردارند و مشتریان آگاه و مختار نیـاز  

هـا چـه   در این گونه سازمان. روابطی ویژه دارند ، کارکنان در زمینه کارشان اغلب باید بیش از مدیر خود اطالعات داشته باشند به 

کسی اعتبار بیشتري دارد ؟پاسخ این است که در اقتصاد دانش محور ، هرکس که در اجراي نقش خود برتر از همگنان عمل کند ، 

در هر سازمان باید اعتبارهاي گوناگونی موجود باشد تا بـه  . یا رهبر ، شایستۀ اعتبار و احترام است  خواه یک فرد ، سرپرست ، مدیر

هاي ایجاد اعتبار و احترام ها در نداشتن راهمتاسفانه سازمان. کنند ، تعلق گیرد همۀ آنانی که در کار خود نزدیک به کمال عمل می

 .آورند اي توانمندي محور باید اعتبارهاي فراوان ، با معنا و گوناگون در سازمان بوجودهسازمان. براي کارکنان داراي نقص هستند 

 :گردد صورت توانمندي محور گام هاي زیر ارائه میاي بهبه منظور برپایی نظام گسترش حرفه

 . هاي پیشرفت فراوانی بسازد سازمان باید نردبان-١

. شود د انگیزه آفریدههاي هر نردبان ، بایبراي باال رفتن از پله-٢

هایی هاي کلیدي را مشخص کرده و براي نردبان هرکدام ، سه پلۀ خوب، برتر و برترین ، یا عنواندر آغاز گام نخست ، باید نقش

و همچنین باید معیار روشن و . پلۀ آخر باید اوج و برترین شکل عملکرد در هر نقشی را نشان دهد. از این دست منظور نمود 

باید در . هاي نردبان است بهترین راه در این زمینه دادن اعتبار و احترام به پله. ی براي گذر از هر پله تعیین و اعالم کردمشخص

عالوه بر آن ساختار پرداخت حقوق نیز باید براي نشان . دهندة برتري و ارشدیت باشند هایی برگزید که نشانساختار آنها ، عنوان

شود که براستی در پیشرفت کار و درآمد سازمان در اینجا به افرادي اضافه حقوق داده می. ن تازه تغییر کند دادن اعتبار در پلکا

 .)270:  1382باکینگهام و کلیفتون ، . ( موثر باشند 
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 ١ارزشیابی توانمندساز

و آن نوعی . توسعه یافته استجهان  يگوشهاي جهانی شده است که در کمتر از یک دهه در چهارارزشیابی توانمندساز پدیده

هاي مشارکتی، هیولت آن از سازمان يفرآیند تغییر است که افراد جوامع را در بهبود بخشی سطح زندگیشان در مناطقی که دامنه

ارزشیابی توانمندساز براي . دهدهاي سیاه پوست نشین در آفریقاي جنوبی گسترده است، مورد حمایت قرار میپاکارت، تا شهرك

ارزشیابی توانمندساز بخشی از چشم انداز خردورزانه ارزشیابی . ها طراحی شده استها و سازمانها، برنامهمک به مردم در گروهک

شود  ارزشیابی میهاي ارزشیابی براي برانگیختن افراد به سوي پیشرفت و بالندگی به کار گرفتهاست که در آن مفاهیم، فنون و یافته

 :سه مرحله است توانمندسازي داراي

ها و در مرحله مرحله دوم در بردارنده تعریف و فعالیت.  گردددر اولین مرحله رسالت ها و اهداف کلی سازمان  و برنامه ترسیم می

اي تحت عنوان سازوکار در ویژه نامه 2004خود در سال  يفیترمن در آخرین مقاله. گیردسوم برنامه ریزي براي آینده صورت می

ـ مشارکت مردم 4ريیـ  فراگ3ـ تعلق اجتماعی2ـ بهبود1.براي ارزشیابی توانمندساز را بدین شرح معرفی کرده است فناوري

فیترمن ( ـ پاسخگویی10یـ یادگیري سازمان9سازيـ ظرفیت8ـ راهبردهاي استناد محور7ـ دانایی محلی6ـ عدالت اجتماعی 5ساالرانه

 ،2005 : 30(. 

 :روش شناسی تحقیق

 :مسالهبیان 

هاي منحصر به فردي برخوردار باشند که براي  ها براي ادامه حیات خود در رقابت شدید جهانی باید از ویژگی امروزه سازمان. 

ي توانمندسازي و  علی رغم تاکید فراوان بر مقوله. باشند هایی نیازمند نیروي انسانی شایسته و توانمند می دستیابی به چنین ویژگی

ترین منبع یعنی نیروي  ها در امر توانمندسازي و استفاده از مهم شود که سازمان هاي مبتنی بر توانمندي مشاهده می استقرار سازمان

ها و  ها در این زمینه به صورت سنتی عمل کرده و قادر به استفاده بهینه از هوشمندي سازمان. کنند فکري کارکنان ضعیف عمل می

ها نیست  ها کمبود توانمندي اند فاجعه بزرگ در زندگی انسان مان طور که تحقیقات نشان دادههاي کارکنان خود نیستند ه توانمندي

ها از درجه اهمیت و تاثیرات  در این راستا موانع متعددي وجود دارد که هر کدام بسته به نوع سازمان. هاست بلکه به کار نگرفتن آن

هاي موجود در سازمان  ي عملکرد برخی از نظام به ساختار سازمان و نحوهترین این موانع  دارند اما بخشی از مهم مختلفی برخور

 . گردد می بر

راه حل مشکل تا حد زیادي به نوع نگرش و دیدگاه مدیران و رهبران سازمان در زمینه پیاده سازي و استقرار توانمندسازي در 

هاي مبتنی بر توانمندي و شناسایی و رفع  سم استقرار سازماناما متاسفانه شمار رهبران و مدیرانی که راه و ر. سازمان بر می گردد

هاي ایرانی و مدیران کشور ما نیز از این  از آن جایی که سازمان. هاي توانمند را بدانند اندك است موانع بر سر راه استقرار سازمان

هاي مبتنی بر توانمندي  بر موانع استقرار سازمان مقوله مستثنی نیستند، توجه به امر توانمندسازي ما را بر آن داشت تا در این پژوهش

اي بپردازیم چرا که تنها با  هاي بخش دولتی در قالب سه نظام گزینش منابع انسانی، مدیریت کارکرد و گسترش حرفه در سازمان

به شایستگی نیرومند  هاست که می توان شناسایی موانع استقرار سازمانهاي مبتنی بر توانمندي و تالش در جهت بر طرف ساختن آن

 .هاي توانمند محور بود شد و شاهد استقرار پیروزمندانه سازمان
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 :اهداف پژوهش 

هایی  ي راه کار هاي مبتنی بر توانمندي و ارائه هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی و شناسایی موانع موجود در استقرار سازمان 

شود  ف فرعی در این پژوهش به دو دسته اهداف علمی و اهداف کاربردي تقسیم میکه به دنبال آن اهدا. باشد براي ایجاد آن می

 :که عبارتند از

 :اهداف علمی

 .هاي بخش دولتی شهرکرد بررسی نقش نظام گزینش منابع انسانی در توانمندسازي سازمان -1

 .هاي بخش دولتی شهرکرد بررسی نقش نظام مدیریت کارکرد در توانمندسازي سازمان -2

 .هاي بخش  دولتی شهرکرد اي در توانمندسازي سازمان بررسی نقش نظام گسترش حرفه -3

 :اهداف کاربردي

 .هاي مبتنی بر توانمندي در سازمانهاي بخش دولتی شهرکرد اولویت بندي موانع استقرار سازمان -1

 .بخش دولتی شهرکردهاي  هاي مبتنی بر توانمندي در سازمان ارائه راه کارهایی براي ایجاد سازمان -2 

 تحقیقسئواالت 

 ها ایجاد شده است؟ آیا نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندي -1

 ها ایجاد شده است؟ آیا نظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندي -2

 ها ایجاد شده است؟ اي بر پایه توانمندي آیا نظام گسترش حرفه -3

 :جامعه آماري

 .  نفر نیرو می باشد 17896نیز شامل کلیه کارکنان و مدیران سازمانهاي بخش دولتی شهر شهرکرد با جامعه آماري این پژوهش  

 :تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیري

مدیران با توجه به اینکه هدف  حجم نمونه با توجه به اینکه جامعه آماري کلیه کارکنان و مدیران سازمانهاي بخش دولتی بودند .

 :گردید  مشخصبود از فرمول زیر) مدیران ( آنان  نمره برآورد میانگین

  و                  

 

96/1T= 

48/9S۲=

  07/0  =D 

  1557N= 

 

ورد و همچنین براي کارمندان با توجه به اینکه هدف برآورد نسبت موافقین و مخالفین بود با استفاده از فرمول زیر حجم نمونه بر آ

 :گردید 

 و                  
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96/1=T

3/0P= 

05/0D= 

16339N= 

 :در این پژوهش از دو روش نمونه گیري استفاده شده است 

سازمان بـه روش تصـادفی سـاده     8روش نمونه گیري خوشه اي یک مرحله اي براي مدیران بدین صورت که ابتدا تعداد -1

پس در مراجعه به هر سازمان به تفکیک به تعداد حجم نمونه پرسشـنامه بـین مـدیران توزیـع گردیـد و از      انتخاب کرده س

روش نمونـه گیـري خوشـه اي دو مرحلـه اي      -2.پرسشنامه جمـع آوري گردیـد    61پرسشنامه توزیع شده تعداد  71تعداد

سازمان را به روش تصادفی سـاده انتخـاب و    8سازمان موجود تعداد  99براي کارمندان بدین صورت که در ابتدا از میان 

پرسشـنامه   318پس از آن در مراجعه به سازمانها از بین کارمندان به تعداد حجم نمونه پرسشنامه توزیع گردید و از تعـداد  

 . پرسشنامه جمع آوري گردید  281توزیع شده تعداد 

 :واطالعات تجزیه و تحلیل داده ها

،از در سـطح آمارتوصـیفی  .پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و اسـتنباطی انجـام پذیرفتـه اسـت     تجزیه و تحلیل داده هاي این

در سطح آمار استنباطی متناسـب بـا سـطح سـنجش داده هـا و بـا       . ،درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است  فراوانی

مستقل، آزمـون کـاي دو، آزمـون    Tرفه، آزمونتوجه به سواالت تحقیق از مواردي از قبیل آزمون نسبت، تحلیل واریانس یکط

. دانکن و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

 هشیافته هاي پژو

 60درصد افراد مرد هستند و از نظر سطح تحصیالت در این گروه تقریباً  80یافته ها حاکی از آن است که در بین کارمندان تقریباً 

درصد افراد  70سال می باشند هم چنین   5-15یش از نیمی از افراد داراي سابقه بین درصد داراي مدرك لیسانس می باشند و ب

هم چنین نتایج .سال بوده اند و بیشتر افراد نمونه در استانداري چهارمحال و بختیاري مشغول به خدمت هستند 35داراي سن باالي 

یافته ها حاکی از آن است .ي مختلف به شرح زیر می باشنداطالعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه مدیران سازمان ها

درصد از افراد نمونه داراي مدرك  3/48درصد افراد مرد هستند و  90برابر تعداد مدیران زن بوده و تقریباً  9که تعداد مدیران مرد 

سال سابقه  15-25د مدیران بین درص3/58سال سن دارند و هم چنین   40درصد آن ها باال تر از  7/61فوق لیسانس می باشند و 

 .درصد در سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند 3/23خدمت دارند و بیشترین تعداد مدیران با 

است ها ایجاد شده نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندي: سؤال اول 

در مقابل ۵/٠ ≥ p  در واقع فرض     .سه می کنیم مقای 05/0براي انجام این آزمون نسبت موافقین با این سؤال را با مقدار 

 را آزمون می کنیم که    ۵/٠<pفرض

 ده است نش نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندي ها ایجاد            :  H٠فرض 

 شده است جاد سانی بر پایه توانمندي ها اینظام گزینش منابع ان             :  H١فرض 

 

èæíèæì !ééN  
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 آزمون نسبت موافقین با فرضیه اول) 1(جدول 

)p(مقدار احتمال نسبت موافقین موافقین تعداد تعداد

١ ٠/٢۵۴٨۴٣ ٨۶٨ ١۴۴۴

 

است و این بدین معنی )  05/0بزرگتر از (نشان داده شده است مقدار احتمال این آزمون برابر یک  ) 1(همان گونه که در جدول 

 . است یعنی بیشتر افراد جامعه معتقدند نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندیها ایجاد نشده. رد می شود است که سؤال اول

 است  ها ایجاد شده نظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندي: سؤال دوم 

در مقابل فرض     ۵/٠≥p  رض    در واقع ف.مقایسه می کنیم  05/0را با مقدار  سؤال براي انجام این آزمون نسبت موافقین با این

p>٠/۵   را آزمون می کنیم که: 

 شده است ننظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندي ها ایجاد             :  H٠فرض 

 شده استرد بر پایه توانمندي ها ایجاد نظام مدیریت کارک             :  H١فرض 

 ت موافقین با فرضیه دومآزمون نسب) 2(جدول 

)p(مقدار احتمال نسبت موافقین تعداد موافقین تعداد

٠/٣۴٩ ٠/۵٠۵٣٧۶ ٧۵٢ ١۴٨٨

است و این بدین ) 05/0بزرگتر از (  ٠/٣۴٩نشان داده شده است مقدار احتمال این آزمون برابر ) 2(همان گونه که در جدول 

 . است د جامعه معتقدند نظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندیها ایجاد نشدهدوم رد می شود یعنی بیشتر افرا سؤالمعنی است که 

است  ها ایجاد شده اي بر پایه توانمندي نظام گسترش حرفه: سوم  سؤال

در مقابل  ۵/٠≥p  در واقع فرض     .مقایسه می کنیم  05/0را با مقدار سؤال  براي انجام این آزمون نسبت موافقین با این

 :را آزمون می کنیم که   ۵/٠<pفرض    

 شده است ننظام گسترش حرفه اي بر پایه توانمندي ها ایجاد             :  H٠فرض 

 شده استد نظام گسترش حرفه اي بر پایه توانمندي ها ایجا             :  H١فرض 

آزمون نسبت موافقین با فرضیه سوم) 3(جدول 

 

)p(حتمالمقدار ا نسبت موافقین تعداد موافقین تعداد

١ ٠/١٩۵٩٨٣ ٢٨٣ ١۴۴۴
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است و این بدین معنی )  05/0بزرگتر از (نشان داده شده است مقدار احتمال این آزمون برابر یک  ) 3(همان گونه که در جدول 

 . است ي بر پایه توانمندیها ایجاد نشدها سوم رد می شود یعنی بیشتر افراد جامعه معتقدند نظام گسترش حرفهسؤال  است که

آماري نمونه  توزیع نمرة مدیران) 4(جدول 

انحراف معیارمیانگینحداکثرحداقل تعداد 

۶٠٠١١٣/٩٣٢/٩۶٨ نمره

باشد که  می 93/3قرار دارد که میانگین نمره ها  0 -11اند بین  نمره اي که مدیران در پاسخگویی به سواالت به خود اختصاص داده

 .نمایانگر حاکم بودن خرد سنتی بر دیدگاه مدیران سازمان ها    می باشد

 آزمون نسبت موافقین به سوال اول و سوال دوم)  5(جدول 

 مقدار احتمال مقدار آماره نسبت موافقین تعداد موافقین 

 ٠/٠٠٠ ١٣/٩۶- ٠/٢۵۴٨۴٨ ٣۶٨ سوال اول

   ٠/۵٠۵٣٨۶ ٧۵٢ سوال دوم

 

. است نتیجه می گیریم نسبت موافقین به سوال اول و دوم با هم برابر نیستند ) 05/0کوچکتر از  (این آزمون برابر صفر  مقدار احتمال

کارمندان معتقدند نظام ) است) 25/0(بیشتر از نسبت موافقین سوال اول )   5/0(چون نسبت موافقین به سوال دوم  (به عبارت دیگر 

 .است  ها ایجاد شده ظام مدیریت کارکرد و بر پایه توانمنديگزینش منابع انسانی کمتر از ن

 آزمون نسبت موافقین به سوال دوم  و سوال سوم)  6(جدول    

 مقدار احتمال مقدار آماره نسبت موافقین تعداد موافقین 

 ٠/٠٠٠           ١٧/۵٣ ٠/۵٠۵٣٧۶ ٧۵٢ سوال دوم

  ٠/١٩۵٩٨٣ ٢٨٣ سوال سوم

است نتیجه می گیریم نسبت موافقین به سوال دوم و سوم با هم برابر نیستند ) 05/0کوچکتر از  (مون برابر صفر مقدار احتمال این آز

کارمندان معتقدند نظام ) است) 19/0(بیشتر از نسبت موافقین سوال سوم )   5/0(چون نسبت موافقین به سوال دوم (به عبارت دیگر . 

  .است  ها ایجاد شده رکرد بر پایه توانمنديگسترش حرفه اي کمتر از نظام مدیریت کا

 آزمون نسبت موافقین به سوال اول  و سوال سوم) 7(جدول 

 مقدار احتمال مقدار آماره نسبت موافقین تعداد موافقین 

 ٠/٠٠٠ ٣/٧٩- ٠/٢۵۴٨۴٨ ٣۶٨ سوال اول

  ٠/١٩۵٩٨٣ ٢٨٣ سوال سوم

. است نتیجه می گیریم نسبت موافقین به سوال اول و سوم با هم برابر نیستند ) 05/0کوچکتر از  (مقدار احتمال این آزمون برابر صفر 

است کارمندان معتقدند که ) 19/0(سوال سوم  موافقین بیشتر از نسبت   )25/0(چون نسبت موافقین به سوال اول (به عبارت دیگر 

 .است  ها ایجاد شده ينظام گسترش حرفه اي کمتر از نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمند
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 :هاسوالموافقت کارمندان با بررسی ارتباط بین نمره مدیران و 

 ضریب همبستگی ناپارامتري

ضریب همبستگی اسپیرمن بین نمره مدیران و نسبت موافقین با سوال ها) 8(جدول 

 نمره مدیران

-/٢٨٧ نسبت موافقین سوال اول ( r )ضریب همبستگی

٠/۴٩٠ (p)احتمال مقدار 

٨  تعداد  

٠/۴٠۵ نسبت موافقین سوال دوم ( r )ضریب همبستگی

٠/٣٢٠ (p)مقدار احتمال 

٨  تعداد  

-/۴٢٩ نسبت موافقین سوال سوم ( r )ضریب همبستگی

٠/٢٨٩ (p)مقدار احتمال 

٨  تعداد  

 

نسبت کارمندان موافق با سوال اول با زرگتر است نتیجه می گیریم ب 05/0از )  490/0(با توجه به اینکه مقدار احتمال آزمون اول 

 .نمره مدیران ارتباط معناداري ندارد

نسبت کارمندان موافق با سوال دوم با نمره مدیران ارتباط بزرگتر است نتیجه می گیریم  05/0از )  32/0(مقدار احتمال آزمون دوم 

 .معناداري ندارد

نسبت کارمندان موافق با سوال سوم با نمره مدیران بزرگتر است نتیجه می گیریم که  05/0از )  289/0(مقدار احتمال آزمون سوم 

 .ارتباط معناداري ندارد

 و پیشنهادات نتیجه گیري

 نتایج این بررسی ها ذیالً تفسیر می شوند این مقاله بر اساس تجزیه و تحلیل هاي انجام شده در

نشان داده شده است بیانگر رد سوال اول  پژوهش می  1با سوال اول همان گونه که در جدول  نتایج حاصل از آزمون نسبت موافقین

بوده که این بدان معنی است که بیشتر افراد جامعه با ) 05/0بزرگتر از ( 1باشد بر طبق جدول فوق مقدار احتمال این آزمون برابر با 

 . بر پایه توانمندي ها ایجاد نشده استسوال اول مخالفند و معتقدند نظام گزینش منابع انسانی 

نتایج آزمون هم چنین نشان می دهند که اکثر سازمان هاي بخش دولتی براساس دو انگاشت نادرست شکل گرفته اند که عبارتند 

 :از

 .هر فرد می تواند آن چنان بیاموزد که در هر زمینه اي شایسته شود. 1

است که بزرگترین کاستی را دارند و بر طبق نتایج به دست آمده کارکنان معتقدند که بزرگترین منطقه رشد انسان ها، آنجایی . 2

مدیرانشان مالك منطقی و درستی براي گزینش افراد ندارند و    نمی دانند که چگونه افرادي را برگزینند و هم چنین آنان ابراز 

مهارت و دانش در مورد کارکنان را   نمی شناسند و نمی آنان تفاوت بین هوشمندي، . نمودند که نمی توان یک فرد را عوض کرد
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و هم چنین نتایج نشان داده اند که . و بر کدامیک می توان سرمایه گذاري نمود دامیک از موارد باال قابل آموزش هستنددانند ک

شان  بروز هوشمندي راستین مدیران سازمان هاي بخش دولتی در نشست با کارمندان از مهارت کافی به منظور وادار کردن آنان به

و همچنین کارکنان معتقدند در گزینش آن ها کمترین اهمیت را به عامل هوشمندي و توان فکري آنان اختصاص . برخوردار نیستند

 .می دهند

دوم نشان داده شده است بیانگر این است که سوال  2نتایج حاصل از آزمون نسبت موافقین با سوال دوم همان گونه که در جدول 

بوده که این بدان معنا است که )  05/0بزرگتر از ( 349/0بر طبق جدول فوق  مقدار احتمال این آزمون برابر با . پژوهش رد می شود

بر اساس نتایج حاصل .بیشتر افراد جامعه با سوال دوم مخالفند و معتقدند نظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندي ها ایجاد نشده است

ل دوم بیشتر کارکنان معتقدند مدیرانشان نتوانسته اند انتظارها و هدف هاي مشخصی براي بازده فرد تعیین کنند، هم از آزمون سوا

چنین نتایج نشان می دهد مدیران نمی دانند که کارکنان چه بخشی از کار را باید برابر با طرح تائید شده انجام دهند و در کدام 

یافته هاي حاکی از تحلیل پاسخ هاي کارکنان نشان می دهند که . هاي خود را به کار بندند بخش ها می توانند روش ها و خالقیت

مدیران در سازمان هاي بخش دولتی نمی توانند میان نیاز به رعایت استانداردها و کارآیی امروز با فشارهاي موجود براي به 

 .ایندکارگیري استعدادها و ابتکارات  شخصی تعادل و همخوانی برقرار نم

نشان داده شده است بیانگر رد سوال سوم پژوهش  3نتایج حاصل از آزمون نسبت موافقین به سوال سوم همان گونه که در جدول 

است  و این بدان معناست که بیشتر افراد جامعه با ) 05/0بزرگتر از ( 1می باشد بر طبق جدول فوق مقدار احتمال این آزمون برابر 

نتایج حاصل از تحلیل پاسخ هاي . د و معتقدند نظام گسترش حرفه اي بر پایه توانمندي ها ایجاد نشده استسوال سوم موافق نیستن

کارکنان در زمینه سوال سوم نشان می دهند کارکنان معتقدند مدیران در انگیزش آنان تا حد زیادي ضعیف و ناتوانمند عمل می 

می باشد و روش انگیزشی آنان با هوشمندي کارکنان پیوند و ارتباط قوي کنند و روش انگیزشی شان از نوع مهارت و یا آگاهی 

و تقسیم ) 0-11نمره (و هم چنین در ارتباط با سنجش دیدگاه مدیران با سازمان هاي بخش دولتی بر اساس طیف بوگاردوس .ندارد

نتایج نشان می دهند که با ) 6-11از  هوشمندي(و انگاشت مبتنی بر ) 0-5انگاشت سنتی از (بندي این طیف بر اساس دو دیدگاه 

هم چنین نتایج نشان .سنتی حاکم می باشد) خرد(بر دیدگاه مدیران سازمان هاي بخش دولتی انگاشت  93/3توجه به میانگین نمره 

شده است  می دهند که نظام گزینش منابع انسانی ونظام گسترش حرفه اي کمتر از نظام مدیریت کارکرد بر پایه توانمندي ها ایجاد

بنابراین این نتیجه     . و عالوه بر آن نظام گسترش حرفه اي نیز کمتر از نظام گزینش منابع انسانی بر پایه توانمندي ها ایجاد شده است

بدست آمده است که اولویت بندي موانع در این سه نظام به ترتیب نظام گسترش حرفه اي، نظام گسترش منابع انسانی و نظام 

 :نشان داده شده است 1که در شکلکرد می باشدمدیریت کار
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 نظام گسترش حرفه اي. الف

 

 نظام گزینش منابع انسانی. ب 

 

 نظام  مدیریت کارکرد. ج 

 

 اولویت بندي موانع) : 1(شکل 

رتباط معناداري که بین میانگین نمره مدیران و نظرات کارکنان در سازمان هاي بخش دولتی ا نتایج حاکی از آن است همچنینو 

 .پیشنهادات زیر براي مدیران و مسئوالن  سازمان هاي بخش دولتی شهرکرد به ترتیب اولویت موانع ارائه می گردد .وجود ندارد

درصد کارکنان معتقدند در سازمانشان به عنوان فردي ارزشمند و قابل احترام شناخته نمی شوند  90نتایج نشان داد که بالغ بر ) الف

رت از کارهاي خوب آنان در گذشته ي نزدیک تقدیر شده است آن ها معتقدند در سازمانشان اعتبار و قدرت تنها از طریق و به ند

درصد آنان معتقدند که سرپرستشان در محیط کار نسبت به شخصیت  76سرپرستی بر گروهی از افراد به وجود می آید و بالغ بر 

درصد معتقدند که رسالت و اهداف سازمان احساس  82کار هیچ فرد مشوقی ندارند و  انسانی آن ها بی توجه می باشد و در محیط

مهم بودن در شغلشان را در آن ها تحریک نمی کند و با توجه به این اصل که همه ي انسان ها نیاز دارند تا به عنوان فردي ارزشمند 

راه کسب احترام  و اعتبار در سازمان را هر چه زودتر باال رفتن از  و قابل احترام شناخته شوند و عقیده کارکنان در این زمینه که تنها

 .نردبان پیشرفت می دانند پبیشنهادات زیر را ارائه می گردد

ممانعت  از ترفیع هاي غیر ضروري و عدم استفاده از این ترفیع ها به عنوان پاداش دادن به کارکنان در برابر کار برجسته اي که . 1

 .انجام می دهند

جایگزینی فرهنگ توان افزایی به جاي فرهنگ فرماندهی و پایش جایی که اعتبار تنها در سایه  قابلیت ها و شایستگی هاي فردي . 2

 .و ایفاي نقش به صورت معتبر و برتر از همگان به دست می آید نه در سایه قدرت

دنبال آن ایجاد احترام براي تک تک کارکنان و برنامه به کارگیري پله هاي اعتباري مختلف در هر یک از مشاغل سازمان و به . 3

 هاي پرداخت بر اساس شایستگی 

به وجود آوردن نردبان هاي پیشرفت فراوان در هر شغل و گسترش طیف حقوق و دستمزد افراد در همان شغل یعنی در همان . 4

 جایگاه سلسه مراتب بدون  ترفیع و جابه جایی

؛ به هر دلیلی به صورت رفتارهاي توأم با احترام و توجه به شخصیت انسانی آنان توسط مقامات مافوقایجاد انگیزه در کارکنان . 5

براي کارکنان موضوع مشارکت در مسائل سازمان ،تصمیم گیري ها و احساس ارزشمند بودن براي سازمان واجد اهمیت می باشد 

تی احساس خال می نمایند،لذا بر مدیران است که با اقدامات و در حقیقت کارکنان در این زمینه ها در فضاي سازمانهاي دول

مدیریتی غیر مستقیم و گوناگون نسبت به ایجاد جو رضایت بخش و انگیزاننده در سازمان و فراهم کردن زمینه هاي مشارکت 

 .کارکنان در سازمانهاي دولتی به قدر مطلوب اقدام نماید 

درصد کارکنان معتقدند در سازمانشان آگهی هاي استخدامی صرفاً بر اساس مهارت ها و  76 در رابطه با مانع دوم نتایج نشان داد که

درصد معتقدند که کوشش ها و برنامه هاي استخدامی در سازمانشان تا حد  96آگاهی ها و سال هاي تجربه تنظیم می شود و بالغ بر 

بوط به نقش فعلیشان در سازمان احساس رضایت و خشنودي زیادي نامناسب است و هم چنین کارکنان از انجام  فعالیت هاي مر

 یت بندي موانع استقرار سازمان هاي مبتنی بر توانمنديولاو

در سه نظام گزینش منابع انسانی و نظام گسترش حرفه اي و 

 نظام مدیریت کارکرد
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درصد کارکنان بر این باورند که مدیرشان نمی داند  آن ها در چه زمینه اي بهترین هستند و معتقدند مدیر از  90نمی کنند و بالغ بر 

درصد نیز منابع و  77چه می خواهند و  درصد معتقدند نمی دانند به هنگام کارکردن از آن ها 75توانایی هاي آنان آگاه نمی باشد و 

 :ابزار درست انجام دادن کار را در اختیار ندارند و با توجه به نظرات کارکنان پیشنهادات زیر را ارائه می گردد

شناسایی هوشمندي هاي برتر و مورد نیاز در یک شغل و لحاظ نمودن آن ها در آگهی هاي استخدامی و بازنگري در روش هاي . 1

که میدانیم از عوامل بسیار مهم و شاید بتوان گفت بنیادین و تعیین کننده در امر موفقیت سازمانهاي  استخدامی؛ همانگونه سنتی

روش موجود یعنی استخدام کشوري عالوه بر نکات مثبت نهفته در آن از جمله به .دولتی ،فرآیند انتخاب نیروي کار می باشد 

بزرگ یعنی کمترین امکان بررسی و در نظر گرفتن جنبه هاي روانشناختی نیروي کار را  حداقل رسیدن غرض ورزي ،اما اشکالی

دارد و استخدام مبتنی بر یک سري جایگزینی ها به دنبال خروج نیروي کار و اصطالحا خالی شدن ردیف سازمانی ،برگزاري یک 

امع ترین و مناسب ترین فرد با توجه به توانمندي فراخوان عمومی،امتحان و طی مابقی مراحل کار است که مجالی جهت انتخاب ج

به گفته برخی از مدیران سازمانهاي دولتی .و هوشمندي هاي ذاتی وي با این شرایط در سازمانهاي بخش دولتی به وجود نمی آید 

اصی هستند و نوعی در سازمانهاي دولتی مدیران سازمان در حد زیادي متاثر از سیاست گذاري ها و استراتژي هاي خ ;این پژوهش

حاکمیت از پیش تعیین شده در برنامه ریزي هاي درون سازمانیشان تاثیر گذار است که اجازه دخالت در زمینه انتخاب نیرو را براي 

 .مدیران به حداقل ممکن کاهش داده است 

مندي در نیروهاي مورد نیاز براي به کارگیري آزمون توانمندي یاب در بدو استخدام به منظور شناسایی زمینه هاي  برتر هوش. 2

 .استخدام

تغییر نگرش در نیاز سنجی آموزرشی کارکنان از برپایی دوره هاي آموزشی به منظور بر طرف کردن نقاط ضعف و کاستی ها به . 3

 .برپایی دوره هاي آموزشی به منظور تقویت توانمندي ها و نقاط قوت کارکنان

از آنجایی که ویژگی هاي شخصیتی  که مناسب با هوشمندي ها و توانمندي هاي آنان باشد؛ به کارگماري نیروها در نقش هایی. 4

برخی از کارکنان مانع یروز عملکرد موفق در آنان می شود و این قبیل کارکنان علیرغم برخورداري از دانش و تخصص کافی و 

هاد می شود در سازمانهاي دولتی ضمن برگزاري جلسات مهارت هاي فنی و حرفه اي قابل قبول ،بازدهی کافی را ندارند لذا پیشن

مشاوره فردي و ارائه راه کارهاي الزم به کارکنان در این زمینه به تناسب شغل با هوشمندي هاي ذاتی کارکنان نیز اهمیت داده شود 

.  

 توانمندي هاي آنان برپا کردن نشست شناخت توانمندیها بین مدیران و کارکنان به منظور شناسایی هوشمندي ها و. 5

درصد از کارکنان معتقدند که از تاثیر عملکرد خود بر عملکرد سازمان مطلع نمی  94در رابطه با مانع سوم نتایج نشان می دهد 

درصد آنان از موفقیت و پیشرفت خود در انجام فعالیت هاي سازمانی محوله آگاه می شوند با توجه به نظرات  36شوند و تنها 

 :شنهادات زیر ارا ئه می گرددکارکنان پی

 سرمایه گذاري بر ویژگی هاي فردي تک تک کارکنان در سازمانهاي دولتی. 1

 استفاده از کارت ثبت امتیاز براي کارکنان. 2 

از ؛ پیشنهاد می شود هر یک اندازه گیري تاثیر هر فرد بر برون داد و پیامد فعالیت ها در سازمانی که مشغول به کار می باشند. 3 

مسئولین بخش هاي مختلف در سازمانهاي بخش دولتی در پایان هر ماه پرسنل خود را ارزیابی و نتایج را با اهداف سازمان تطبیق 

دهند که تا چه اندازه در راستاي تحقق اهداف سازمان کار کرده اند و چقدر در پیشرفت سازمان موثر بوده اند و بهتر است 

ها توانمندي  نیز ساالنه سازمان و مدیریت را ارزیابی نمایند تا میزان موفقیت سازمان در استفاده از  کارکنان سازمانهاي بخش دولتی

و تعهد سازمانی کارکنان مشخص شود و با بهره مندي از نتایج حاصله برنامه ریزي در جهت توانمندسازي سازمانهاي دولتی بر 

 .ذیرد اساس داده هاي عملکردي موجود در هر سازمان صورت پ
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استفاده از ابزار سنجش میزان ارزشمند بودن محیط کار و تکمیل آن توسط کارکنان به منظور اندازه گیري تاثیر مدیران بر . 4

 کارکنان

 برپایی نشست مدیر با تک تک کارکنان. 5

 به کارگیري مدل هاي ارزشیابی توانمند ساز. 6

 ن در مورد توانایی ها و شایستگی شانفراهم کردن  بازخوردهاي مثبت و منظم به کارکنا. 7
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