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در صنایع   های انسانیتوانمندسازی سرمایه  منظوربه تبیین الگویی 

   اسی جمهوری اسالمی ایران گوچک در اقتصاد سی

 1تندپور  غالمرضا

 2سپهوند  رضا

 3وحدتی اهللحجت 

 4اسماعیلی  محمودرضا

 چکیده

 هاي انسرانی در نرنايک چو،ک  الگو براي توانمندسرايي سررماي  يک  تبیین  باهدفپژوهش حاضرر 

چیفی اسرت  مامه    اي نوعپژوهش انجام شرد  رو   توسره  ممهوري اسرالمی ايرا   پیوند با  در

 انتخاب توانمندسرايي نیروي انسرانی بودند  براي ن یدريم نظرا آماري پژوهش شرام  نراح 

 نفر 10پژوهش   اين در چ  شد استفاده اشباع حد تا و هدفمند گیرينمون  شیوۀ اي چنندگا شرچت

 اي هامصراحب  اي حانر  هايداده  شرداسرتفاده  تحلی  محتواها اي رو   براي تحلی  دادهبودند   

چد اولی     65ها  تهداد  بندي و تحلی  چدهاي اولی   مشررخگ گرديدند  با تحلی  دادهدسررت  طريق

هاي انرلی شردند  مقول  روانشرناسری و سرایتاري مقول   مفهوم  شرناسرايی  17مقول  و  2در قال   

 بهسررايي  و آموي  هاي مؤلف  ترتی  ب  داد ها نشررا دهند  نتايج بررسرریمدل را تشررلی  می

 تجهیزات  و منابک ب  دسرترسری غناي شرللی  اطالعات  ب  دسرترسری و اطالعات در چارچنا  تسرهی 

 مديريت مديريت دانش  هولوچراسرری  مايگزينی رفاهی  تسررهیالت بايیورد  چنترل  و نظارت

 سررایتاري عوام  حويه در اهداف سرراييشررفاف مشررارچتی  مديريت دسررتمزد  و حقوق

 .هستند ها ترين مؤلف توانمندسايي مه 

   توسه  ايرا هاي انسانی  ننايک چو،کسرماي  مديريت منابک  کلمات کلیدي:

 
 ايرا   آباد یرم لرستا   دانشگاه مديريت  دانشلده انسانی  منابک مديريت گروه دچتري دانشجوي  1

 ايرا   آباد یرم لرسرتا   دانشرگاه اداري  و اقتصرادي علوم دانشرلده)منابغ انسرانی،    بايرگانی مديريت گروه اسرتاد   2

 *  sh.artic18@gmail.com                                                                                    مسئول، )نويسنده

 ايرا   آباد یرم لرستا   دانشگاه المل ، بین )گرايش بايرگانی مديريت دانشیار   3

 ايرا   آباد یرم لرستا   دانشگاه استراتژيک  مديريت دانشیار   4
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 مقدمه 

بقای   منظورب ها را مجبور کرده اسااک ک  امروزه تغییرات موجود در محیط کار، سااازما 

های مدیریتی خود بازنگری کنند و توانمندساازی کارکنا   خود در دنیای متالطم، در نظام

یکی از ابزارهای اصاا ی مربوب ب  لم کردهای رهبری و مدیریک، تحقا ای   منزل ب نیز 

، کارکنا  ب  گریدلبارتب ها را ممک  سااخت  اساک   تر شاد  ساازما امر و همچنی  رقابتی

گیری برای انجام وظایفشا  نیازمندند  ای  در حالی اسک ک  آزادی لمل و قدرت تصمیم

 ,Quinn& Spreitzerباشاند  وری از طریا کارکنانشاا  میها ب  دنبال افزایش بهرهساازما 

توانمندساازی   ؛ها هساتند، منبع راهبردی ساازما 1یهای انساانسارمای ، ازآنجاک (   1997

، رویکردی نوی  در راساتای توسا   منابع انساانی اساک ک  منجر ب  افزایش 2نیروی انساانی

  ی احمد  گرددها میوری، بهبود کیفیک محصاوتت و خدمات و ساودآوری ساازما بهره

ثروت یک م ک و سااازما    ،انسااانی  هایساارمای ،  گریدلبارتب (   1389و همکارا ،  زاد

    شااودمنابع انسااانی آ  شااکل داده می    یوساا ب هسااتند و سااتو  فقرات هر سااازمانی  

اندیشامندا  مدیریک م تقدند ک  تفاوت کشاورهای فقیر و ینی ن  در منابع مادی و مالی 

باشاد  بر ای  ها میهای منابع انساانی و نحوه اداره و مدیریک آ ب ک  در توانمندی، هاآ 

تری  فرآینادهاای  کننادهفرآیناد مادیریاک مناابع انساااانی از اثرگاوارتری  و ت یی   ،اساااا 

  چراک  های پیشارو و موفا جها  اساک   مدیریک و پشاتیبانی در هم  کشاورها و ساازما 

هر سازمانی برای کاربرد مناسب منابع، در راستای تحقا وظایفی ک  مدیرا  سطوح باتتر 

مساتقیم وابسات  ب  لم کرد مدیریک منابع انساانی آ    صاورتب اند،   طراحی نمودهبرای آ

های آ  پویری داشات  باشاد، خروجیاساک  اگر ساازمانی مدیریک اثرب ش و مسایولیک 

 بود  خودکار، برتر خواهند    صورتب سازما   

مندساازی  در تحقا اهداف ساازما ؛ توج  ب  توان با لنایک ب  اهمیک نقش نیروی انساانی

  افت  یشیافزاها از سااوی مدیرا  منابع انسااانی و مدیرا  لامل  نیروی انسااانی در سااازما 

  ها پیشارفک و توسا   ساازما  برایمحرکی بسایار قوی    لنوا ب های انساانی نیرو   اساک 

انگیزه و   کناد،کنناد و آ  چیزی کا  رشاااد را برای یاک ساااازماا  مهیاا میلمال می

 
1. Human Capital 
2. Human Capital Empowerment 
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پویری و خالقیک اساک  چنی  کارکنانی ک  احساا  مالکیک نسابک ب  ساازما   مسایولیک 

کنند، ب ک  قادرند ای  ارزشامندی می  وجو جساک در خود   اارزشامندی ر  تنهان  خوددارند

ها  روش ها،سیستم مجمول کارکنا   را در محیط کاری خود نیز ایجاد کنند  توانمندسازی 

های کافی برای  طاللات، پشاتیبانی، منابع و فرصاک ب  دساتیابی ب  ااساک ک  و اقداماتی  

 ت ریفای   بر اساا (  2020و همکارا ،   1 آمر یادگیری و رشاد در محل کار اشااره دارد

کند ک  بداند  تواند ادلا کند ک  کارکنا  خود را توانمند میاز توانمندساازی، ساازمانی می

چگونا  در افراد احساااا   چطور و با  چا  میزا  با  هر فرد قادرت اختیاار بادهاد و  

درونی کارکنا  شاده و ای    وانمندساازی منجر ب  افزایش انگیزهد  تارزشامندی ایجاد کن

های زیادی در توانمندسااازی  گردد  محرک امر ساابب خودکارآمدی و انگیزه کارکنا  می

و   2 پرادهاا   بااشاااد  مؤثربر لم کرد شاااغ ی کاارکناا     توانادکاارکناا  نقش دارد کا  می

نگاهی ب  نظام  (  کارکنا  صانایع کوچک نیز از ای  پدیده مساتانا نیساتند  2017، همکارا 

یافت  نشاا   در بسایاری از کشاورهای پیشارفت  و توسا   و ارتباطی  اجتمالی  ،اقتصاادی

هاای اسااااسااای در هاای کوچاک یکی از اولویاک دهاد کا  ایجااد و حماایاک از بنگااهمی

ها ب  توانمندساازی  حمایک   کشاورها اساک   های اقتصاادی ایهای توسا   ف الیک برنام 

گواری  ب  سارمای  ک آ ریم های اقتصاادی ل یای  بنگاهشاوند؛ تاجایی ک  صانایع منجر می

توانمندساازی و توسا   نیروی انساانی،  کمتری نیاز دارند، بازدهی بیشاتری داشات  و در

ایش صااادرات ای  ایجاد اشااتغال، ایجاد بسااتر مناسااب برای نوآوری و اخترالات و افز

ضام    ،توسا  درحالکشاورها، نقش مهمی دارند  ای  واحدها در بسایاری از کشاورهای  

ای در گسترش و تنوع تولیدات صن تی کنندهدساتیابی ب  اهداف اص ی توس  ، نقش ت یی 

در اهتماام با  یاک ساااری اهاداف بنیاادی  همچو  ایجااد      لالوه بر آ ، ای  واحادهاادارناد

ک  کرد  فقر، بهبود توزیع درآمد و برآورد  نیازهای اسااسای کشاورهای  اشاتغال، ریشا 

های  (  توانمندسااازی ساارمای 1385 ناطا،   هسااتند یمؤثر، دارای نقش توساا  درحال

،  رو یازانماید     تواند ب  بهبود شارایط اقتصاادی کشاور کمکانساانی در صانایع کوچک می

های انسااانی صاانایع  توانمندسااازی ساارمای   منظورب هدف ای  پژوهش تبیی  الگویی 

 
1. Amor 
2. Pradhan 
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کوچک، اسااک  در راسااتای تحقا ای  هدف، سااؤال اصاا ی پژوهش، چ  لوام ی در 

 باشد های انسانی صنایع کوچک نقش دارند؟ میتوانمندسازی سرمای 

 آگاهی و دانش یلصااره ک  امر را برای پاسا گویی ب  ای  ساؤال، نظرات مت صاصاا 

 هاآ و برمبنای    اخوشادههای انساانی،  توانمندساازی سارمای  درباره اساک، جام   افراد

 گردد الگوی مط وب ارائ  می

 سرمایه انسانی  : مفهومیرهیافت  .1

وتح یل اساااک و تالش توانمندساااازی، یکی از اجزای اصااا ی مدیریک و کانو  تجزی 

کند کنترل مدیریک را باکیفیک برتر و دموکراسای بیشاتر افزایش دهد  توانمندساازی،  می

ف سااافی باا   ازلحاا کناد و  ای را برای اطمیناا  از مقررات کاار ایجااد میوضااا یاک باالقوه

دهد ک  کارگرا   دیکی دارد  توانمندسازی وقتی رخ میمدیریک منابع انسانی پیوندهای نز

با مفهوم قدرت آشاانا شااوند  بیشااتر تح ی گرا  توافا دارند ک  ماهیک رقابتی در حال 

های  ویژه ساارمای های خود، ب ها باید تمام ساارمای ای اسااک ک  شاارکک گون حاضاار ب 

رفت  یا کاهش نیروی مدیریتی تنها بالث از بی   انساانی، را ف ال ساازند  توانمندساازی ن 

کند   ساازی، بازساازی و پیشارفک آ  نیز ایفا میبساا نقش مهمی در آساا شاود، چ نمی

های  ها نیسااک، ب ک  برنام توانمندسااازی در اصاال محدود ب  بازسااازی فیزیکی سااازما 

های  آیازی  توانمنادساااازی، تغییر سااااختاار کنترل اساااک و نیز در جهاک کاهش کنترل

کاری کرد  در هنجارها ها را از طریا دسک کوشد ای  کنترلهم نیسک، ب ک  می مدیریتی

 ( 1996 کولینز،  و م یارها آسا  کند و تداوم ب شد

در محیط جهانی و رقابتی امروز، برای هر سااازمانی مهم اسااک ک  کارکنا  توانمندی را 

با  ای  امر بساااتگی دارد کا  چطور از   تنهاانا برای بقاا حف  کناد  موفقیاک یاک ساااازماا   

برد، ب ک  ب  ای  بساتگی دارد ک  چطور ت هد ب  ساازما  را های انساانی بهره میتوانمندی

هاای رسااایاد  با   یکی از روش،  گریدلباارتبا (   2014و آگراوال،     تریپااتی  کنادایجااد می

برای کساب مجمول  زیادی از   کارکنا ، توانمندساازی در صانایعهای رقابتی پایدار مزیک 

(  کارشاناساا  م تقدند ک ، 2019و همکارا ،  1 وانگباشاد  ها، میها و شاایساتگیمهارت

اصا ی ساازما  اساک، ارزشای برای خ ا    یشاایساتگمنابع انساانی ک  در راساتای  توانمندی
 

1. Wang 
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از امکانات انجام داد  برخی   فقطن افراد توانمند    .مزیک رقابتی شاارکک خواهد داشااک 

شاوند، ب ک  اندیشا  آنا  درباره خود نیز با آنچ  پیش از توانمند شاد   کارها برخوردار می

د نیسک، افراد ممک  شود  توانمندسازی فقط قدرت ب شید  ب  افرااند، متفاوت میداشت 

تواند ب  فرد دیگری  کسای می  اگرچ اساک هم قدرت داشات  باشاند و هم توانمند شاوند   

قدرت بب شاد، اما فرد باید خود توانمند شاد  را احساا  کند  کساب قدرت بر لوامل  

های شاغ ی مبتنی اساک و در هر حالتی، نیاز اساک ک   شا صای گوناگو  و برخی ویژگی

ب  رسامیک بشاناساند، از رهبری شاما پیروی کنند و در برابر نفو تا   شامارادیگرا  قدرت 

، منبع اصااا ی قدرت شاااماا دیگرا  هساااتناد؛ اما در مورد  گریدا یا بب تسااا یم شاااوند؛  

های شا صای، شاغ ی و شا صایتی ویژگی  یکسا چیهتواند حتی اگر  توانمندساازی، فرد می

او را ب  رسامیک نشاناساد، توانمند باشاد و ل ک ای  امر آ  اساک ک  منبع توانمند شاد  در 

 ( 1381درو  افراد اسک  وت  و کمرو ، 

تااری چا  اولی  ت ریف هاای م ت فی برای توانمنادساااازی وجود دارد  ت ااریف و دیادگااه 

  لنوا  ب گردد ک  در آ  توانمندساازی را رمیباااا  1788اصاطالح توانمندساازی ب  ساال 

دانساتند ک  ای  اختیار بایساتی ب  فرد الطای یا  تفویض اختیار در نقش ساازمانی خود می

در نقش سااازمانی او دیده شااود  ای  توانمندسااازی ب  م نی اشااتیاا فرد برای پویرش 

  تفسایر شاد  یسا  گوئپارسامی ب  م نی  طورب ای بود ک  برای اولی  بار  مسایولیک واهه

ب    آنچ ( توانمندسااازی را فرآیند تغییر لم کرد کارکنا  از وضاا یک  2018  1ترتکساا 

گفت  شااود انجام دهندب ب  وضاا یک  آنچ  نیاز اسااک انجام دهندب، ت ریف نموده  هاآ 

 اسک 

برای بهبود پیوساااتا  در نظر   موردپویرشیک اساااتراتژی کال    لنوا ب توانمنادساااازی  

های  شااایسااتگی  یریکارگ ب های مترادفی برای تنوع روش  لنوا ب و همچنی    شاادهگرفت 

  هاای لم کرد ساااازماانی نیز مطرح اساااکهاای خالا و نوی  هما  جنبا فردی در روش

کیفیک    ازجم  ها ب  لوام ی  (  ایجاد ارزش توسااط سااازما 2016 هاشاامی و همکارا ، 

، هاآ وری کارکنا ، توانمندساازی و فرهنگ یادگیری  ها، اسات دادها، بهرهرهبری، مهارت

توانمندساازی کارمندا  منجر دهند ک ، (  مطال ات نشاا  می2014بساتگی دارد  تمبرت، 

 
1.Terloxsen 
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  (2003   3بالنچارد(   2016، 2و تاهیر  1 هانایشاا  گرددشاغ ی می  ب  ساط  باتیی از رضاایک 

داند وبر ای  باور اسک ک  ای  ی نی ب  افراد توانمندسازی را ب  م نای قدرت ب شید  می

یا درماندگی خود   نفس خود را بهبود ب شااند، بر ناتوانیکمک کنیم تا احسااا  التمادب 

های درونی آنا  لیک را ب  وجود آوریم و انگیزهچیره شاوند، و در افراد شاور و شاوا ف ا

( نیز نظری مشاااب  دارد و م تقد  1988 ارجریس را برای انجام داد  وظیف  بساایک کنیم   

اساک ک ، توانمندساازی در حقیقک واگواری اختیارات رسامی و قدرت قانونی ب  کارکنا   

 اسک 

فراوا ،   نفسالتماادبا  ر،تغیی پاویرش انتقاادی، تفکر مهاارت داشااات  توسااا ا ، با  تماایال

 ارتباطات،  آموزش، حمایک، پاداش، ،دبازخور لم کرد، ارزشایابی پویا، سااختار هماهنگی،

 سااوی از و تشااویا انگیزش ایجاد اسااک، واگوارشااده کارمند ب  آ  اختیار ک  سااطحی

 اساتقالل و پویریبر ان طاف تأکید مشاترک، دورنمای مشاارکک، فرهنگ ایجاد مدیریک،

 تأثیر کارکنا  بر توانمندساااازی کارکنا ، ب  مدیریک  التماد و اطاللات، تساااهیم رأی،

 همچو   اب ااااادی بااااا توا می  گوشت   وانمندسازی را با توج  ب  تحقیقاتت  .گوارندمی

ت ریف  داری، احساا  حا انت اب، احساا  تأثیراحساا  م نی  احساا  شاایساتگی،

 (:1397 فالح،  نمود

آمیز کار  برای انجام موفقیک   تزم قاب یک و تبحر احساا  ب ای   :  شاایساتگیاحساا   -1

گردد  می  بالث  هایی ک ب  خودکارآمدی یاا آ  دست  از ویژگی  ای  احسا   شودمی گفت 

  پردازدمی آمیزتری انجاام دهدموفقیک   طورب فرد کارهای خود را  تا

  زمانی م نادار خواهد بود ک  افراد  کاربرخی کارشاناساا ،   ازنظرم نادار بود :   احساا -2

  وابستگی دسترسی پیدا کنند  حس ت  ا و ب  تحقا خود،  کرد   باکار

ها اشااره  گیریحا انت اب: حا انت اب یا خود ت یینی ب  احساا  اساتقالل در تصامیم-3

  دارد

  و لم یاتی شااغل  داریفرد بر نتایک راهبردی، ا اثرگواری  بر  ایااااا  ب د:  تأثیرگواری -4

  پردازدمی

 
1.Hanaysha 
2.Tahir 
3 blanchard 
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 توانمندسازي اجزاي .1-2

ها، دارای ارکا  و اجزای گوناگونی  یک ویژگی مابک برای ساازما   مااب ب توانمندساازی 

  یل خالص  نمود:  صورتب جزی   6خالص  در   صورتب توا  اسک  ای  اجزا را می

 یادگیرنده سازما  و سازمانی یادگیری

 وساای  بدی  و هسااتند مسااائل حل و شااناسااایی درگیر افراد هم  یادگیرنده سااازما  در

بیفزایند   خود هایتوانایی بر و بب شاند بهبود را امور بیاموزند، جدید هایتوانند تجرب می

 و کارکنا  یادگیرنده ساازما  در اساک  مسای   حل همانا یادگیرنده، اصا ی ساازما  ارزش

 دارند س ی همواره ک  اسک  م نی بدا  ای  و هستند سای  م شاناساایی پیوسات  درصادد الضاا

حل   را مساائل ساازما  الضاای و کارکنا  کنند  همچنی  شاناساایی مشاتری را نیازهای

 دارند توا  در را ک  آنچ  مشاتری نیازهای تأمی  برای هاآ  ک  دهدنشاا  می ای  کنند می

 شاناساایی طریا از ساازما  گون  بدی  و برندمی کار ب  فردمنحصارب  مسایرهای و درراه

 توانایی بر ک  هرقدر بیفزاید  هاارزش بر میزا  کوشاادها میآ  تأمی  و جدید نیازهای

 و کند ساازگار تغییر حال در محیط با را خود تواندمی بهتر ساازما  شاود، افزوده یادگیری

 ( 1382الرابی، و  پارسائیا  شود ترموفا درنتیج 

 مشاركت

 افراد، با  داد  اختیاار طریا از مهم ای   داد  قادرت افراد با  باایاد توانمنادساااازی، برای

 مسایولیک  طورهمی  و نفو المال ها،ایده ابراز امکا  تصامیمات، ات ا  در هامشاارکک آ 

 توانمندساازی از مؤثری شاکل مشاارکک، ل ک  همی  شاود  ب می افراد، محقا ب  داد 

 لم کرد لوض، در نیز توانمندساازی و دهدمی افزایش را مشاارکک، توانمندساازی اساک 

 ب شد بهبود می را فردی سالمک  و

 كردن  خطا اجازه

 خطا ارتکاب اجازه هاآ  ب  باید یابند، دساک  خود هایهم  قاب یک  ب  کارکنا  اینک  برای

 تر  رفک  خواهد بی  از خطا از تر  لامل شاود، دادهها آ  ب  ایاجازه چنی  داد  اگر را

 تر  شاغ شاا ، داد  دساک  از تر  کارکنا  ک تا وقتی  اساک  توانمندی دشام  تری بزرگ

 دساک  خود بالقوه هایتوانایی ب  گاههیچ داشات  باشاند، مالمک  از تر  و شاد  توبی  از

 ت یی  رادارناد قااب یتش کا آ  از کمتر را چیزی خود هادف هااآ  حاال ای  در یاابناد نمی
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 داشاک  ن واهد مناساب  وریبهره ک  ساازما  اساک  ای  وضا یتی چنی  نتیج  کنند می

 ییافزاتوا  سمک  ب  یادگیرنده ساازما  باشاد قرار ، چنانچ گریدلبارتب (  1389 تریسای،  

 ب  تشااویا بر باید لالوه نیسااک  دفاع ساارکوب قابل و کجی،راهبرد ده  کند، حرکک 

  امینی، نکنند تکرار را هاآ  و بگیرند خطاها در  از افراد ک  کنیم کاری خطرپویری،

1379 ) 

 احترام 

سااازما    در کارکنا  نیازهای و هااولویک  تری مهم از یکی ک  دهندمی نشااا  مطال ات

 وجود لدم افراد در ارتباطی هایناهنجاری مهم لوامل از یکی م موتً اساااک  احترام

 شاودمی موجب  افراد ب  احترام ک  اساک  ای  موفا مدیرا  ف ساف  متقابل اساک  احترام

 ب  مدیر احترام داد  نشاا  برای زیادی هایراه شاود  تقویک  هادر آ  بود  برنده احساا 

 داد  تزم، و مناساب  شاود: راهنماییمی اشااره هاآ  از برخی ب  ک  دارد کارکنا  وجود

 کارکنا ، ب  مناساب  بازخورد فراداد ، داد  گوش افراد، وقک ب  احترام مسایولیک، با اختیار

 کارکنا   از حمایک 

 رهبري( )سبك مدیریت شیوه

 چهار م موتً  اساک  ساازما  در رهبری سابک تواناساازی، بر مؤثر لوامل از دیگر یکی

 نگهبا ، خودکام ،از:  اندلبارت ک  شااودمی مطرح رهبری ساابک برای الگوی متفاوت

 1940 ده  در گروهی هایپویایی پیرامو  فراوانی انجمنی  مشاارکتی( تحقیقات و پشاتیبا 

 دخیل و مشاارکک  ک  کردند ثابک  تحقیقات ای  گرفک  انجام 1960 و 1950 ده  آیاز و

 هایحلراه ارائ  و لم کرد بهبود ب  تواندمی افراد اساک، بیشاتر موردلالق  امور، در شاد 

 افزایش کنندهمشاارکک  افراد در را پویرش تصامیمات و شاود منجر مشاکالت برای بهتر

 تغییر مقابل در مقاومک  گروهی، هاییای  پویایی ک  دادند نشاا  یادشاده تحقیقات دهد می

  کند  می کم را روانی فشااار و سااط  دهدمی افزایش را سااازما  ب  ت هد و کاهش را

 را ساازمانی و فردی چشامگیر، لم کرد ساطحی در و اساک  قدرتمند اکسایر نولی مشاارکک 

 روش ی نی چهارم ب  شایوه متمایل بیشاتر رهبری توانمند، هایساازما  در ب شاد می بهبود

 اسک  مشارکتی
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 بازخورد 

 بازخورد کنندهدریافک  شاا   در نفسالتمادب  و جرات ایجاد موجب  مابک  بازخورد

 ب  شاود، اضاطراب موجب  ابتدا در اساک  ممک  هرچند نیز منفی بازخورد خواهد شاد،

 تواندمی زمانی منفی بازخورد ک  اسااک   کر ب  تزم البت  شااود منجر می رفتار اصااالح

 بر و کند ایمنی احساا  پیام گیرندة ک  بینجامد ارتباطات ب  اصاالح اثرب ش ایگون ب 

 ب  زد  صادم  یا توهی  او نامط وب صافات اظهار از طرف مقابل هدف ک  باشاد باور ای 

 اسک  خیرخواهی و رفتار اصالح صرفاً ب ک  نیسک، او

 پیشینه توانمندسازي . 1-2

مورد  توا  در دو ب ش: پیشاین  در جها  و پیشاین  در ایرا  پیشاین  توانمندساازی را می

  قرارداد  یبرس

 پیشینه توانمندسازي در جهان 

های ل وم  ک   توانمندساازیب در مدیریک رایک گردد، ای  اصاطالح در رشات پیش از آ  

های الطایی ب  کشاورهای  سایاسای، ل وم اجتمالی، نظری  فمینیساتی و همچنی  در کمک

گرفک  نویساندگا  ای  رشات ، اصاطالح توانمندساازی را جها  ساوم مورداساتفاده قرار می

ای کا  برای آناا   گونا کردناد؛ با تزم برای افراد م ناا می  با  فراهم آورد  مناابع و ابزار

(  1995، 1رؤیک باشاد و آنا  بتوانند از آ  در جهک مصاال  خود اساتفاده کنند  نیجلقابل

در مدیریک، ساابق  اساتفاده از اصاطالح توانمندساازی، ب  دموکراسای صان تی و دخالک  

اوی  م ت ف تیم ساازی، مشاارکک و ساازما  تحک لن  یهایریگ میتصامداد  کارکنا  در 

و آخری  تغییراتی ک  بر روی ای  موضااوع انجام شااد،  گرددیبرممدیریک کیفیک جامع  

 ( 1998 توانمندسازی کارکنا ب ب  خود نام گرفک  هاردی و لیباو سولی و ، 

دهند ک ، توانمندساازی، مفهومی تازه نیساک  ای  مفهوم ب  ها نشاا  میبررسای  یطورک ب 

های م ت ف در سارتاسار منابع ل می جدید مدیریک آمده اساک؛ برای ماال در رتصاو 

، منابع ل می مدیریک آکنده از ای  تجویزها بود ک  مدیرا  باید در 1950های ده  ساااال

، 1960های ده  ای داشات  باشاند  روابط انساانی(  در ساالقبال کارکنانشاا  رفتار دوساتان 

 
1  Nigel 
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بودناد  آموزش  هاای کاارکناا  حساااا  میازهاا و انگیزهباایساااک در قباال نیا مادیرا  می

 حساسیک( 

 پیشینه توانمندسازي در نظام اداري ایران 

توا  در نظام اداری ایرا   ساازما  و ادارات دولتی( موضاوع توانمندساازی کارکنا  را می

های توساا   و تحول اداری جسااتجو کرد  برنام  اول توساا   ها و برنام در ساایاسااک 

دهی، بهبود و ارتقای هایی را برای اصااالح تشااکیالت و سااازما (، طرح1373-1368 

ها ارائ  داده اساک  در برنام   ها و روشوضا یک نیروی انساانی، اصاالح و بازنگری نظام

وری و تربیک نیروی  افزایش بهره ن یدرزمهایی  (، ساایاسااک 1373-1378دوم توساا    

 سک:زیر تدوی  شده ا  صورتب انسانی ب ش دولتی 

های لمومی و کارآمد کرد  های اجرایی و کاهش هزین افزایش کارایی دساتگاه .1

 های اداری و اجرایی کشوردستگاه

ها تأکید بر تربیک و انت اب مدیرا  شاایسات  و کارآمد و نظارت بر لم کرد آ  .2

 منظور افزایش کاراییهای تنبیهی و تشویقی ب و المال سیاسک 

وری، متناساب با  د بر مبنای طرح کاران  و بهرهاصاالح سایساتم حقوا و دساتمز .3

 شرایط اقتصادی کشور

ها با  های فردی آ تر کرد  دامن  انت اب مدیرا  و توج  ب  توانمندیگساااترده .4

 ( 1393رلایک اصول التقادی  ابطحی و لباسی،  

(، اقدامات گوناگونی برای اصاالح سااختار  1379-1383همچنی  در برنام  ساوم توسا    

منظور تصااحی  بهسااازی و اصااالح نظام اداری در اب اد تشااکیالت، ی و مدیریک ب ادار

ها،  های دولک، نظام و روشدهی و ساااختار اداره امور کشااور، کاهش تصاادیسااازما 

بینی گردیده  های اجرایی پیشوری دساتگاهمدیریک منابع انساانی، مقررات و افزایش بهره

 اسک   اجراشدهو از طریا شورای لالی اداری 

ای در امر نوساازی و تحول ب ش (، دیدگاه کامالً تازه1383-1388برنام  چهارم توسا    

دولتی و ارتقای اثرب شاای حاکمیتی ارائ  داده اسااک  برخی از مواد قانو  برنام  چهارم  

 توس   ک  مرتبط با موضوع توانمندسازی اسک، لبارت اسک از:
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و توسا   کشاور، افزایش کارایی و ایجاد زمین  مناساب برای رشاد  -136ماده   •

 های اجراییوری دستگاهبهره

های  های دولتی باسایاساک تشاکیالت کال  دساتگاه  یساازمتناساب  -137ماده   •

منظور برطرف سااااخت   هاا با گیری از تجربیاات ساااایر کشاااوربرنااما  و بهره

ها و همچنی  های دستگاهی، تمرکز امور، موازی کاریاثرب شی ناق  ت ارض

 های کارآمد های نوی  و روشجانب  از فناوریگیری هم بهره

از روش موجود ب  روش هدفمند و لم یاتی،    یزیربودج اصااالح   -138ماده   •

صاورت قیمک تمام شاده خدمات و ت صای  التبارات بر اساا  لم کرد و ب 

 ها و متناسب با قیمک تمام شده آ نتایک حاصل از ف الیک 

و ایجاد ثبات در خدمات مدیرا  و   ییگراساات یشااااسااتقرار نظام  -141ماده   •

 تدوی  مسیر ارتقای شغ ی

های اجرایی در مقابل مردم با اساتفاده از افزایش پاسا گویی دساتگاه -142ماده   •

هاا و توسااا ا   هاای نوی  اداری و باازنگری مهنادسااای فراینادهاا و روشفنااوری

 فرهنگ مدیریک و ارزیابی لم کرد 

اصاااالح و بهبود مادیریاک نیروی انساااانی ب ش دولتی از طریا   -143مااده   •

کارگیری نیروی انسااانی در وتح یل و طراحی مجدد مشااایل دولتی، ب تجزی 

وری،  فضاااای رقاابتی، پرداخاک حقوا و مزایاا متنااساااب باا نتاایک کاارهاا و بهره

های شااغ ی و ت صااصاای  ارتقای سااط  کیفی مدیرا  با ارائ  توساا   آموزش

  مدتکوتاه

جاای مراحال انجاام کاار و الطاای اساااتقرار نظاام کنترل نتاایک با   -144مااده   •

وری و هادفمناد نمود  منظور افزایش کاارایی و بهرهاختیاارات با  مادیرا  با 

 ت صی  منابع 

اند ک  وضا یک نیروی انساانی  شادههای تحول اداری، تاکنو  در چندی  مرح   طرحبرنام 

اند؛ باوجودای  همچنا  دخالک نیروی انساااانی در چار تغییر سااااخت د را در نظام اداری

رو اساک  البت  از نظام اداری و نحوه توسا   منابع انساانی با ابهام و دشاواری مضاالف روب 

ها  های منسااجم تحول اداری در قالب هفک برنام  تدوی  شااد  برنام ، برنام 1381سااال 
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شاکیالت و واگواری اختیارات، اصاالح شاامل  کوچک و مت صا  شاد  دولک، اصاالح ت

کارگماری نیروها، آموزش و بهسااازی نیروی انسااانی، اصااالح های اساات دام و ب نظام

هاای کااری باا تاأکیاد بر توسااا ا  فنااوری و ارتقاای کراماک مردم در نظاام فراینادهاا و روش

 ( 1393اداریب اسک  ابطحی و لباسی،  

 رویکردهاي توانمندسازي .1-3

می دانشاگاهی، توانمندساازی، سااختار لقالیی، انگیزشای و فوا انگیزشای  در منابع ل 

در بررسای سایر تاری ی، توانمندساازی را ب    1شاده اساک، همچنی  ریچارد کاتیو م رفی

نمادی تقسایم کرده اساک؛   -سایاسای و توانمندساازی روا -توانمندساازی روا   دودسات 

  ی شاناختروا ای و  ب  دو ب د رابط  توانمندساازی را نظرا صااحب ، بیشاتر  هرحالب ولی 

ها خواهیم  ( ک  ب  شارح کامل هر یک از آ 1393اند  ابطحی و لباسای،  بندی کردهدسات 

 پرداخک 

 توانمندسازي از دیدگاه عقالیی 

از دیدگاه لقالیی، توانمندساازی، فرایندی اساک ک  یک رهبر یا مدیر، قدرت خویش را 

ینجا منظور از قدرت، برخورداری از اختیار رسامی یا  کند  در ابا زیردساتانش تساهیم می

قدرت شا صای، و نیز تأکید بر مشاارکک در اقتدار و  کنترل بر منابع ساازمانی اساک، ن 

 اختیار سازمانی( 

(، منظور از توانمندساازی الطای قدرت و تفویض اختیار اساک و 1986ب  ت بیر باروچ  

ازی را م ادل تفویض اختیار و لدم تمرکز در پردازا  مدیریک توانمندسا بسایاری از نظری 

هاای مادیریاک مشاااارکتی،  دانناد کا  برآیناد آ  تاأکیاد بر فنو  و شااایوهگیری میتصااامیم

اساااک  کونگر،    دوطرفا گاواری  مادیریتی و هادف  -هاای خود، تیمهاای کیفیاک چرخا 

دارد  گاهی  (  البت  ای  ف الیک با ادراکات زیردساتا  از توانمندساازی ارتباب مابتی  1989

اساک    متقالدکنندهو    قبولقابلقصاد مدیرا  و ادراک زیردساتا  متفاوت اساک و ای  امری  

گیری نداشاات  ک  یک پیرو، تمای ی ب  پویرش مساایولیک و مشااارکک در فرایند تصاامیم

گیری با چنی  زیردسااتی ضاارورتاً ب  باشااد  در ای  صااورت، مشااارکک و تصاامیم

 ( 1393، ب  نقل از ابطحی و لباسی،  27، 1381کندری،  اسشود  توانمندسازی منجر نمی

 
1  Richard Katio 
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 توانمندسازي از دیدگاه انگیزشی 

نظرا  ای  رویکرد، توانمندساازی ریشا  در تمایالت انگیزشای افراد دارد  ب  نظر صااحب 

( و کفاایاک  یریگ میتصااام  -هاای کااری  خود  هر راهبرد کا  با  افزایش حا ت یی  ف االیاک 

ها را در پی خواهد داشاک  برلکس، هر راهبردی ک   نمندی آ نفس کارکنا  بینجامد، توا

قدرتی و لدم توانمندی ب  تضا یف دو انگیزه فوا منجر شاود، سابب تقویک احساا  بی

در کارکنا  خواهد شااد  ب  باور کانگر و کانگو، توانمندسااازی لبارت اسااک از فرایند  

ایطی ک  بالث احساا   تقویک شاایساتگی افراد ساازما  از طریا شاناساایی و ت یی  شار

هاا باا کماک اقاداماات  شاااود و تالش در جهاک برطرف کرد  آ فقادا  قادرت در آناا  می

گیری از فنو  ییررساامی با تهی  و تدارک اطاللاتی ک  ب  کفایک آنا  در رساامی و بهره

 ( 1393انجامد  ابطحی و لباسی،  کند، میسازما  کمک می

گیرد  دیدگاه  قرار می  یموردبررساا انگیزشاای    در روانشااناساای، توانمندسااازی از دیدگاه

انگیزشای بر مبنای نظری  انگیزشای مک ک ند ک  نیازهای اسااسای مدیرا  را ب  سا  دسات  

اسک  ب  نظر   گرفت شکلکند، می یبنددست نیاز ب  قدرت، نیاز ب  موفقیک، و نیاز ب  ت  ا 

تری  نیاز در تحقا اهداف ساازمانی، نیاز ب  کساب قدرت اساک ک  در مک ک ند اسااسای

کند  در ای  دیدگاه فرض شاده اساک ک  افراد نیاز ب  کساب قدرت افراد ایجاد انگیزه می

 ( 2003،  مانوئلدارند و ای  نیاز حالتی درونی برای نفو  و کنترل بر سایر افراد اسک  

 زي از دیدگاه فوق انگیزشی توانمندسا

اند  از دیدگاه  تری برای ت ریف توانمندساازی ارائ  کردهبرخی اندیشامندا  دیدگاه نظری

محیط و   یساازآمادهآنا  توانمندساازی فرایندی برای ایجاد انگیزه کاری درونی از طریا  

اسااک   اثرب شاای بیشااتر و نیرو و توا  باتتر -ایجاد مجرای انتقال برای احسااا  خود  

 ( 1988 کونگر و کانیونگو،  

توما  و ولتها ، در مقال   لناصار شاناختی توانمندساازیب در مدل تفسایری خود برای  

کنند: توانمندسااازی، قدرت ب شااید  ب  فرد، واگواری  انگیزش درونی، چنی  ت ریف می

ک   ظرفیک اساک  توانمندساازی، لنوانی برای پارادایم جدید انگیزشای اسا   جادیو ااختیار  

های مدیریتی ک   وجوی جایگزی  مناسااب برای شااکلبا تغییرات ب  وجود آمده، جسااک 

پویری و ابداع را ترییب کند ضاااروری اساااک و پارادایم جدید شاااامل  ت هد، ریساااک
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در خود شاغ ی اساک  توانمندساازی، فرایند   شاده یدرونهای سااده و تأکید بر ت هد کنترل

 شود:ارد زیر را شامل میتوس   فرهنگ اسک و ای  توس   خود مو 

های  مشاارکک در اطاللات ب  شاکل بصایرت مشاترک، اهداف روشا ، چارچوب •

 هاگیری و روش  بود  نتایک تالشتصمیم

 افزایش شایستگی از طریا آموخت  و تجرب  کرد  •

 منظور انجام داد  مؤثر کارهاکسب منابع ب  •

هنگی و ترییب  فراهم سااخت  حمایک در شاکل ارشااد و مربیگری، حمایک فر •

 پویری ریسک

شاوند و ای  فرصاتی اساک  افراد در هنگام کار، همراه باتجرب  کرد  و آموخت ، توانمند می

وظیف  یا   کی یاساازد  توانمندساازی فرایند شاد  اساک و ک  کارفرما برای کارمند مهیا می

فرد توانمند رسد،  یک نتیج  نیسک  توانمندسازی بهبود مستمر اسک و هرگز ب  پایا  نمی

شاود و تنها در ای  صاورت اساک ک  توانمندساازی ب شای از فرهنگ ساازما   مط ا نمی

 ( 1393گردد  ابطحی و لباسی،  می

های بساایاری باهم دارند  در توانمندسااازی از دیدگاه انگیزشاای و فوا انگیزشاای تفاوت

 ها اشاره شده اسک ب  برخی از ای  تفاوت 1-2جدول 
 (39، 1393توانمندسازي از دیدگاه انگیزشی و فوق انگیزشی )ابطحی و عباسی،  تفاوت -1جدول 

 توانمندسازي از دیدگاه فوق انگیزشی  توانمندسازي از دیدگاه انگیزشی 

 توانمندسازی ب  م نای اختیار ب شی  .1

های کیفیک،  تأکید بر مدیریک مشارکتی، چرخ   .2

 دوطرف  گواری های خود مدیریتی و هدف تیم

گیری در چارچوب روش  و  فرایند تفویض تصمیم  .3

 تأکید بر پاس گویی

 توانمندسازی ب  م نای انرهی ب شی  .1

های ساده،  تأکید بر ت هد درونی ب  شغل، کنترل  .2

 پویری و ابداعریسک 

سازی  فرایند ایجاد انگیزه کاری درونی با آماده .3

محیط و فراهم آورد  مجرای انتقال احسا  

 اثرب شی بیشتر  -خود

 سیاسی –توانمندسازي از دیدگاه روان 

سایاسای، برای درک اهداف و مفاهیم توانمندساازی تزم اساک اصال   -از دیدگاه روا  

شاکل نوی  توانمندساازی    ک یدرحالتفکر را در تاری  فکری و سایاسای یرب درک کنیم   

  اساااک،  1960های اجتمالی حقوا زنا  و حقوا مدنی مرتبط با ده  برگرفت  از حرکک 

  گر یدا یبب ارتباب ف سافی آ  ممک  اساک ب  آیاز ف ساف  سایاسای جدید یا مدر  برگردد؛  
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ای از ب  قساامک یا مجمول   روزافزو طور های اخیر، توانمندسااازی ب در خالل سااال

های نام  تحقیا و اقدام سازمانی مبدل شده و از حالک تندروان  یا رادیکال در جنبشلغک 

  افت  یرییتغی ب  مفاهیم رایجی ک  بر لم کرد ساازما  تأکید دارد، حقوا زنا  و حقوا مدن

 ( 2005اسک  اسپریتزر و دانسو ، 

های دموکراسای خالصا  ها و ایدهدر ای  دیدگاه سااختار اجتمالی توانمندساازی در ارزش

شاود، و موفقیک درسک آ  در تمام سطوح قدرت بر اساسی نظامی اسک ک  مشارکک  می

های دهد  ای  دیدگاه پیرامو  نظری گیری تساهیل و ارتقا میرا در تصامیم  بیشاتر کارمندا 

مبادل  و قدرت اجتمالی بر روی تقسااایم قدرت بی  ناظر و زیردساااک تأکید دارد؛ ولی 

اند ک  ای  دیدگاه محدودکننده اساااک؛ چو   پردازا  توانمندساااازی دریافت امروزه نظری 

ای کا ، گونا کناد؛ با کنناد، بیاا  نمیا  تجربا  میکا  کاارکنا مااهیاک توانمنادساااازی را چناا 

شاده اساک؛ اما آنا  هنوز احساا   قدرت، دانش، اطاللات و پاداش بی  کارمندا  تقسایم

های محیط  کدام از مشا صا های دیگر افراد از هیچکنند، و در وضا یک توانمندساازی نمی

های  سااتند و ب  روشکاری یادشااده برخوردار نیسااتند؛ ولی دارای احسااا  توانمندی ه

 ( 1393کنند  ابطحی و لباسی،  توانمند لم ی می

 نمادین –توانمندسازي از دیدگاه روان 

در کاارکناا  باالاث    نفسلزتنماادی ، توانمنادساااازی لالوه برافزایش    -از دیادگااه روا   

کنیم کا  اجرای  دیگر تاأکیاد می  باارکیا شاااود   هاا میای از پادیادهتغییر در مجمولا 

های روحی و ت هاد و التزام ای از تفااوتساااازی واق ی، مسااات زم درک مجمول توانمناد

باشاد  مدیرا  و کارکنا  خواهد بود ک  بر اساا  صاداقک و التماد متقابل اساتوار گردیده 

 ( 1393ابطحی و لباسی،   

 اي )چندبعدي( توانمندسازي از دیدگاه رابطه

شاود ک    ب  پایی  و ماشاینی ت ریف میدر منابع ل می مربوب، ای  رویکرد، یک فرایند بات

(   1996دهد  اساپریتزر  قدرت فرد و وابساتگی محض او را در ارتباب با دیگرا  نشاا  می

کارگیری فرایندهای جدید و توزیع قدرت، بالث توانمندسااازی  بر اسااا  ای  دیدگاه ب 

ر  م نوی یاا گردد  در حقیقاک، توانمنادساااازی با  م ناای داد  قادرت و یاا اختیااافراد می

قانونی( اساک و مسات زم بررسای نقش مدیرا  و رهبرا  هم قبل از توانمندساازی و هم 
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شااناختی  ناپویری بر ادراک روا ها تأثیر بساایار زیاد و اجتنابآ   چراک اسااک؛    ب دازآ 

های مهم و متفاوتی الم از ایجاد هدف مشااترک،  کارکنا  از توانمندسااازی دارند و نقش

های کارکنا  و ساااتایش از کارکنا  در مورد توانمندی، تأکید بر تالشارتقای احساااا   

هاا در مساااالادت در نیال با  اهاداف ساااازماانی، و تمرکز بر راهبردهاایی کا   نقش آ 

کنناد هاا تشاااویا نماایناد، ایفاا میگیریخودگردانی و اساااتقالل گروهی را در تصااامیم

 ( 1384 حرآبادی فراهانی، 

وانمندسااازی لبارت اسااک از الطای اختیارات بیشااتر ب  و همکارانش ت  ب  باور شااوول

ک  در ابتدا ب  تأیید مقامات باتتر سااازما   کارکنا  برای ات ا  تصاامیمات تزم، بدو  آ 

گوید: توانمندساازی ابزاری اساک برای باز گواشات   برساد  در همی  راساتا هاراری می

کنند بهتری  اساک، بدو  چ  فکر میای ک  آنا  برای انجام داد  آنگون دساک کارکنا ، ب 

ابطحی شاوند  کنند از آزادی لمل تزم برخوردار  رؤساایشاا  آ  را رد می  ک  یاتر  از 

 ( 1393و لباسی،  

 شناختیتوانمندسازي از دیدگاه روان

پردازا  ای  رویکرد، کا  در رأ  آناا  توماا  و ولتهااو  قرار دارناد، م تقادناد  نظریا  

مفهوم خاصای ب    کی یپاتوا  صارفاً بر  اساک و نمی  یچندوجهموضاولی   توانمندساازی

بررسای آ  پرداخک  ب  باور آنا  توانمندساازی، فرایند افزایشای انگیزشای درونی وظایف  

های شاااناختی زیر متج ی  در یک مجمول  از ویژگیب  کارکنا  اساااک و    واگوارشاااده

 شود:می

ای دارای ویژگی مؤثر بود  اساااک ک  فرد آ  را منشاااأ اثر در جهک  وظیف  :1مؤثر بودن

، فرد باید ب  ای  باور برسااد ک  با  گریدلبارتب ای ت قی کند؛ دسااتیابی ب  اهداف وظیف 

شاااده جهک تحقا اهداف ت یی  تواند نقش مهمی دراش میانجام داد  وظایف شاااغ ی

 داشت  باشد 

هایش برای شاایساتگی یا کفایک نفس لبارت اساک از باور فرد ب  قاب یک   :2شاایساتگی

ای باشاااد ک  فرد بتواند  گون   اگر وظیف  ب واگوارشااادهآمیز وظایف  موفقیک  انجام داد 

 
1  Impact 

2  Competency 
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ز کفاایاک خود،  اش را باامهاارت با  انجاام برسااااناد، بر احساااا  او اایهاای وظیفا ف االیاک 

 تأثیری مابک برجای خواهد گواشک 

ها و اسااتانداردهای ای  شااناخک ب  ارزش یک هدف کاری بر مبنای مط وب  :1معناداري

دهاد،  بااارزشب ت قی کناد، آ  وظیفا  ای را کا  انجاام میفرد اشااااره دارد  اگر فرد وظیفا 

 دارای ویژگی م ناداری اسک 

هاای تزم  ی با  آزادی لمال شاااایال  در ت یی  ف االیاک ای  وظیفا  با  آزاد :2حق انتخاا 

(  توما  و 1995و اساپیزر   1990ولتهاو   دارد  شاغ ی اشااره    برای انجام داد  وظایف

دهاد، ولتهااو  شاااش متغیر ک یادی کا  ای  حااتت شااانااختی را تحاک تاأثیر قرار می

اند از: حوادث محیطی، شاغ ی   اند  ای  شاش متغیر ک یدی لبارتقرار داده  یموردبررسا 

های تفسایری افراد، رفتارها و مداخالت  توما  و ارزیابی شاغ ی، ارزیابی لمومی، سابک

 ( 1990ولتهاو   

کردند و توج  خود را ب  ای توانمندساازی تمرکز میهای رابط درگوشات ، محققا  بر جنب 

از ساطوح بات ب   یریگ میتصاممدیریتی، شاامل: تفویض اختیار، انتقال   لمالتوانمند کرد  ا

سااطوح پایی  و افزایش امکا  دسااترساای سااطوح پایی  ب  اطاللات و منابع م طوف 

اخیراً دانشااامندا  رویکردهای جایگزینی را دنبال  (, ولی1996داشاااتند  اساااپریزر،  می

المال مدیریتی( و تصاورات شاغ ی تزم  های وضا یتی  مانند کنند ک  بی  ای  ویژگیمی

 -ها  شامل ادراک و التقاد کارکنا  در مورد قدرت، شایستگی، کنترل و خود  در مورد آ 

کناد  بناابرای ، از ای  دیادگااه، الماال مادیریتی تنهاا یکی کاارآمادی( تفااوت ایجااد می

اد چنی   مجمول  از شارایط اساک ک  در توانمندساازی دخیل هساتند و ضارورتاً ب  ایج

کند و شاوند  ای  رویکرد بر ادراک کارکنا  از توانمندساازی تمرکز میفرایندی منجر نمی

دهد  طبا  چگونگی درک زیردساتا  و کارکنا  را از توانمندساازی موردبررسای قرار می

ممک    چراک شااود؛ ای  رویکرد، توزیع قدرت لزوماً ب  توانمند شااد  کارکنا  منجر نمی

 ( 1393ابطحی و لباسی،  باشند  ی  تصوری نداشت  اسک کارکنا  چن

 

 
1  Meaning 

2  Choice 
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 فصلنامه

 های پژوهش 

بط ینروا لل، ب م ل ا

ماره  دوره دهم، شمم

اول، شممماره پیاپ  

 س  و شش 

 1399بهار 

 

 

 

 هاي توانمندسازيمدل 1-4

اند ک   ها ارائ  کردههای م ت فی برای آ هریک از اندیشامندا  حوزه توانمندساازی، مدل

ها از ها موجب تمایز مدلهایی باهم دارند ک  تفاوتها و تفاوتها هم شااباهک ای  مدل

، در ای  خصاو  یتوانمندساازاند  با توج  ب  چند ده  ساابق  در ادبیات  یکدیگر شاده

بندی کرد  های م ت فی دسات توا  ب  شاکلها را مید دارد  ای  مدلهای متفاوتی وجو مدل

هاساک  ب تیاری و ها بر اساا  تقدم زمانی ارائ  آ بندی مدلها تقسایمتری  آ ک  سااده

 ( 1388صوفی،  

 بر اساس سیر تاریخی يتوانمندسازهاي مدل

اساا  سایر تاری ی   بر یتوانمندساازهای تری  مدل، مهمشادهانجامهای  بررسای ج یدرنت 

 اند از:لبارت

 
 هاي پژوهش( هاي توانمندسازي بر اساس سیر تاریخی )یافته مدل -2جدول 

 موضوع  تعریف سال كننده الگو ارائه 

 1983 باندورا

التقااادات  مفهوم سااااازی 

خود اثرب شاای و نقش آ  

در احسااااساااات قادرت  

 ش صی

ها در اسااتفاده از احسااا  مابک و تشااویا آ 

فشااارها و هیجانات کاری، داشاات  مدل از افراد  

شااناسااد، تجارت واق ی از ها را میموفقی ک  آ 

 تس ط در اجرای موفا کار

 1984 دنیس کینالو 

توانمندساازی، فرایند بهبود  

لاما اکارد   در  مسااااتامار 

 سازمانی

راهبرد و  اهااداف  تنظیم  ارتباااب،  و  هااا،  ت ریف 

 هاای ساااازماانی و ارزیاابیآموزش، تنظیم نظاام

 توس  

بالنچارد و  

 زیگارمی
1985 

توج  ب  برانگی ت  شاااد  

کاارکناا  باا دتیال درونی با   

 انجام داد  کار

نقش مربیگری، ارشاد و انت اب سبک مناسب در 

 ای برخوردار اسک ای  مدل از جایگاه ویژه

 1986 کانگر و کاننگو 
و   ماحارک  ساااااخاتاااری 

 فرایندی برای تفویض

راهبردهاای مادیریتی، خود  شااانااخاک شااارایط،  

 اثرب شی اطاللاتی، ارائ  نتایک، آثار رفتاری

کالبرت و مک  

 دونو 
1986 

رویاکاردی چاهااار   ارائاا  

تاوانامانااد   درباااره  با اادی 

 سازی

شااااایساااتگی، خود   بود  اطاللااات،  م نااادار 

 اثرب شی، تأثیر

 1990 وگک و مارل 

و   داد  فرصااااک  فرایناد 

در  افااراد  باا   اخااتاایااار 

قل های مسااتگیریتصاامیم

 سازمانی

آموزش، رهبری، ارشاااادم حمایک، فراهم آورد  

 امکانات، ساختارب شی، مدیریک
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منظور به ی الگو نییتب

 یتمموانمممممنمم سممما 

سان یهاهیسرما در   ان

نا چک در  عیصمم گو

  اسممیاقتصمماد سمم

 رانیا  اسالم یجمهور

 

 موضوع  تعریف سال كننده الگو ارائه 

توما  و  

 ولتو  
1990 

سااختار چندب دی، آگاهی 

 و شناخک از خود

تأثیر، انت اب، شاایساتگی و م نادار بود  ارزیابی 

 ایکارکنا  و لوامل زمین 

 1991 نولر
ارائا  رویکردی چهاارب ادی 

 توانمند سازیدرباره 

گیری، پویرش مساایولیک  توانایی کامل تصاامیم

اجرای هر نوع تصااامیم، دساااترسااای کاامال با   

گیری و اجرای آ ، بر  ابزارهای مرتبط با تصاامیم

لهاده گرفت  مسااایولیاک کامل پویرش پیاامدهای  

 هر نوع تصمیم گرفت  شده

 1992 باو  و تولر 
کارد    سااااهایام  راهابارد 

 کارکنا  در قدرت

اطاللاات، پااداش مبتنی بر لم کرد ساااازماا ، 

هاای مبتنی برجهاک و  گیریقادرت در تصااامیم

 لم کرد سازما 

 1995 اسپریتزر
شااانااختی با   رویکرد روا 

 توانمندسازی

تأثیرپویری، لزم شاا صاای، شااایسااتگی، م نادار 

 بود 

 1995 فورد و فوت ر 
رویکردی دوب اادی   ارائاا  

 درباره توانمند سازی

ها با  زمین  شاااغل و ترکیب آ   محتوای شاااغل و

 گیریفرایند تصمیم

 1995 کارول 
کارگروهی، نگرشاای نوی  

 ب  چرخ  رهبری

اناادازه اهااداف،  باا   تاقاویااک،  تا اهااد  و  گایاری 

 توانمندسازی و التماد، نقد و بهبود

 1996 وی سو  
توجا  با  نگرش افراد در 

 توانمندسازی
 توا  و تمایل افراد

 1996 ماتک و کارزتو 
ارائا  رویکردی چنادب ادی  

 درباره توانمند سازی

انگیزش، توجیا  درونی، تفویض اختیاار، تفویض  

 مسیولیک

کوئی  و  

 اسپریتزر
1997 

توانمندسااازی فرایند تغییر  

 التقادات درونی اسک 

گیری، تفویض  نگرش ایساااتا  تفویض تصااامیم

 پاس گویی و مسیولیک( 

ی ساازنگرش پویا  درک نیازهای کارکنا  و مدل

رفتاار آناا ، التمااد با  افراد در حی  کاار، پاویرش 

ریسااک، رشااد و تغییرات، تیم سااازی و ترییب  

 رفتار همکاران (

 1997 مک تگا  ونل 
ارائا  رویکردی چنادب ادی  

 درباره توانمندسازی

های شاارکک، ساااختار ساایاساای، رهبری،  ارزش

آگاااه،   کااارکنااا   روابط لم کردی،  ارتباااطااات، 

 بازخور

 1997 هارلی

توانمناادسااااازی،   جوهره 

و   توزیع  شااایوه  تغییر در 

درو    در  قاادرت  الامااال 

 یاشد سازما  می

توانمندساازی کارکنا ، اساتقالل کارکنا ، سا سا    

 مراتب سازمانی

 1998 فاکس 
فاارهاانااگ   تااوساااا اا  

 توانمندسازی و شایستگی

توسااا ا    فرهناگ، مشااااارکاک در اطاللاات، 

 شایستگی، تدارک منابع، حمایک
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 فصلنامه

 های پژوهش 

بط ینروا لل، ب م ل ا

ماره  دوره دهم، شمم

اول، شممماره پیاپ  

 س  و شش 

 1399بهار 

 

 

 

 موضوع  تعریف سال كننده الگو ارائه 

 1998 باروچ 
ارائا  مادل دوب ادی برای  

 توانمندسازی
 التقاد و انصاف

جروی، رایک و  

 اندرسو 
1998 

فرایناد راهنماایی و آفرینش 

بارای  ماهااارت تزم  هااای 

جاااهاااک  کاااارکاااناااا  

های مساتقالن   گیریتصامیم

و   فرهنااگ  در چااارچوب 

 فرایند سازمانی

 هدایک، مدل رفتاری، توس   خط مشی کاری

 2000 کونزاک

مادیرا  و رهبرا  تمرکز بر 

لنوا  یاک لنصااار مؤثر  با 

 در توانمندسازی

گیری  پویری، تصاامیمتفویض اختیار، مساایولیک

خودگردا ، تسااهیم اطاللات، توساا   توانایی و  

 مشاوره برای لم کرد نوآوران  

 2001 موسس  گائو 

توانمنادسااااازی و درگیر 

را  تغاییر  کااارکنااا ،  کرد  

 کندآسا  می

هاای  گیری از گروها، بهرههات هاد درگیری اتحاادیا 

 کارکنا ، آموزش، ت امل

 2001 آرمسترانگ

هاای خود  تاأکیاد بر گروه

های  مدیریتی و سااایساااتم

 اطاللاتی

 تمرکز بر نیروهای بالقوه و بالف ل انسانی

 2001 ساندرز
توانمندساازی نولی قدرت 

 سیاسی

مشارکک در دو ب د داوط بان  و گروهی و قدرت  

در راساااتای زدود  بسااایاری از داد  ب  افراد را 

 هاناهنجاری

 2001 ماتیو  

اختالل در لوامل ساازمانی 

توانمندساازی موجب لدم 

کااارکانااا    اطامایانااا  در 

 شودمی

چاارچوب سااااختااری پویاا، کنترل تصااامیماات  

 محیط کاری، سیال بود  تسهیم اطاللات

 2002 لیتگو 
های کاری  دهی گروهشاکل

 و توانمند ساخت  آنا 

فراهم کرد  فضاای اشاتیاا ب  درگیری در کار ب   

انضمام ایجاد احسا  مالکیک در کارکنا ، تبدیل 

مادیریاک با  رهبری، ترییاب کاار گروهی، ارتقاای 

انگیزش در کاارکناا ، توسااا ا  نظاام باازخورد  

 لم کرد کارکنا 

رابینز، کریتو و  

 فردندال 
2002 

محایاطای،  لناااصااار  تااأثیار 

شااناختی سااازمانی و روا 

 وانمندسازیدر ت

انتقاال قادرت، تفویض اختیاار، مشاااارکاک در 

 اطاللات و منابع

رای ی، بنت ی و  

 لی 
2003 

تاأثیر توانمنادسااااازی بر 

 های تکوی  محصولپروهه
 کارایی و سرلک، ت هد و نوآوری
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منظور به ی الگو نییتب

 یتمموانمممممنمم سممما 

سان یهاهیسرما در   ان

نا چک در  عیصمم گو

  اسممیاقتصمماد سمم

 رانیا  اسالم یجمهور

 

 موضوع  تعریف سال كننده الگو ارائه 

 2003 توارک 
و   تابایایا   در  افاراد  ناقاش 

 تر اسکاجرای مدل پررنگ

دیگرا ،  مشاااارکک، رهبری، سااااختار، ارتباب با  

آماادهمرح ا   4ارزیاابی   سااااازی، ارزیاابی، ای 

 ریزی، بازخوربرنام 

 2003 وات  و استورم 
لنصاری از لناصار مرح    

 انتقالی تغییرات اداری

رهبری، یادگیری سااازمانی، ساااختار سااازمانی،  

 تنوع نیروی کار و کارگروهی

نوک یت  و  

 روهوتی
2003 

روابط  خ ا  رشااااد،  جو 

رویاکا هام،  باا   رد مارتاباط 

 نسبی ب  توانمندسازی

حمایک و پاداش از جانب مدیر، سااختار جهانی،  

 ارزش مشوا شغ ی، فشار روانی کار

 2004 آولیو

انگیزشای  اتی در راساتای  

بازتاب جهک فردی نسبک  

 ب  نقش فرد در کار اسک 

یاک مجمولا  م رفاک چهاارگاانا ، شاااامال توانش،  

 اثرگواری، م ناداری و خودم تاری

 

 

 پژوهش روش  .2

های انساانی در صانایع کوچک  توانمندساازی سارمای   منظورب در پژوهش حاضار، الگویی 

نیز مصاااحب    اطاللات گردآوری   روش پژوهش کیفی بوده و ابزاراسااک   شاادهیطراح

روش  جام   آماری پژوهش، مدیرا  و کارشااناسااا  صاانایع کوچک هسااتند     باشاادمی

 نفر 10 نظرات ، ازمنظور هدفمند و از نوع قضااوتی اساک  ب  ای   صاورتب گیری  نمون 

 پژوهش ای   .اسک  شده اساتفاده کوچک، صانایع ساازما  و مت صاصاا  هادانشاگاه اسااتید از

 ،هامط وبیک داده افزایش برای ولی رساااید؛ نظری اشاااباع ب  نفر، 7 با مصااااحب  طی

 شوندگا ،نظرات مصاحب  دقیا بررسی و تح یل منظورب   یافتند ادام  نفر 10 تا هامصاحب 

از  ،شاادهیگردآور اطاللات یدهسااازما  همچنی ، برای  شاادند می ضاابط هامصاااحب 

 گردید  NVivo10افزار نرم

اولی   کدهای صااورتب  هاداده و  شاادهیبنددساات افزار نرم خروجی ارائ  الگو، منظورب 

 و اصا ی مضامو  متفاوت، کدهای مجمول  گزینش طریا از شادند  در پایا  اسات را 

 افزار،نرم در مفاهیم و مضاامی  میا  روابط ت ریف ساپس، با  مشا   گردیدند مفاهیم

 اطمینا  کسب  منظورب   گردید ارائ  کوچک صانایع در نیروی انساانی توانمندساازی الگوی

 و شاده مقایسا  هاداده با مساتمر طورب  آمدهدساک ب  و مضاامی  مفاهیم پژوهش، روایی از
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 فصلنامه

 های پژوهش 

بط ینروا لل، ب م ل ا

ماره  دوره دهم، شمم

اول، شممماره پیاپ  

 س  و شش 

 1399بهار 

 

 

 

 در شادهاسات را  مضاامی  و مفاهیم ساپس،  شادند یکدیگر ارزیابی ب  نسابک  هاآ  تناساب 

 از هریک ،اصا ی مضاامی  و مفاهیم از بازبینی پس و گرفتند قرار شاوندگا مصااحب  اختیار

 ب  حوزه مدیریک، اساتاد دو آخر در ابراز کرد  هاآ  دربارة را خود نظر شاوندگا مصااحب 

  شاد المال نیز هاآ  یهادیدگاه و پرداختند  هایافت  و هاکدبندی درباره اظهارنظر و بررسای

 از نفر ده توساط روابط خبرگا  مصااحب  با از شادهاسات را  کدهای نهایی دییتأ از پس

 برای سانجش   اساک  شاده نهایی و قرارگرفت  ارزیابی مورد موضاوع، مت صاصای  و خبرگا 

محاساب    0م 81اساتفاده گردید ک  مقدار آ    ICC  ب یضار و ثبات شایوه از ابزار نیز پایایی

 باشاد  پس از تائید روایی و پایایی ابزار، پرساشانام ابزار می خوبی پایایی حاکی از ک  شاد

گرفک و  قرار تحقیا زمین  در مدیرا  مت صا  و خبرگا  اختیار در فرضایات، با متناساب 

ساااختاری پژوهش ترساایم -، الگوی تفساایریهاآ بر مبنای نتایک حاصاال از گردآوری 

 گردید 

 هاي پژوهش یافته  .3

ها شاد  ب د از کد اولی  ناشای از تح یل مصااحب  65ها منجر ب  اسات را  تح یل کیفی داده

های تشااب  در چندی  مرح   و مقایسا  آ  با مقول   بر اساا  دد و ادیام کدها بازبینی مت

در  کد اولی  65ای   ، درنهایک  شادهانجامها و مطال ات  و برگرفت  از نظری   شادهییشاناساا

نماایش  مفااهیم و کدهای اولیا ،  3بنادی شاااد  در جدول طبقا مفهوم،  17و  مقول   2  قالب 

 ک اس  شدهداده
 هاي پژوهش( ها )یافتهشده از مصاحبهبندي مفاهیم و كدهاي اولیه توانمندسازي استخراجدسته -3جدول 

 كدهاي اولیه  مفاهیم

 آموزش و بهسازی 

 رشد

 بهسازی 

 پرورش

 های آموزشیکارگاهو  های برگزاری کال 

 های آموزشی برای مدیرا  برگزاری دوره 

 خدمک های آموزش

 کارآموزی ضم  خدمک 

 شاگردی  -ستاداکارآموزی 

 کارآموزی همراه با آموزش نظری 

  کارآموزی لم ی(  کارآموزی با تجهیزات کمک آموزشی
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منظور به ی الگو نییتب

 یتمموانمممممنمم سممما 
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 كدهاي اولیه  مفاهیم

دسترسی ب  اطاللات و سهیم  

 کرد  کارکنا  در آ  

 دسترسی ب  اطاللات صحی ، ب  موقع و مرتبط 

 سهیم کرد  افراد در اطاللات 

 

 دسترسی ب  منابع و تجهیزات

 کاراییتوج  ب  

 های تزم   منابع و زیرساخک دفراهم کر

 استفاده از تکنولوهی روز دنیا 

 مدیریک مشارکتی 

 توج  ب  کارتیمی 

برگزاری ج سات مشورتی با کارکنا  قبل از ات ا  تصمیمات مرتبط با وظایف  

 کار کارکنا  

 یتیم و کار مشارکک  

 های خودگردا  ب  جای س س   مراتبجایگزینی تیم 

 زمانی من طف ساختار سا

 ایجاد نظام پیشنهادات 

 میزا  حقوا و دستمزد 

 پرداخک حقوا متناسب با شایستگی افراد 

 افزایش حقوا و دستمزد کارکنا  

 بندی مشایل برقراری طرح طبق  

 تسهیالت رفاهی
 های متناسب با لم کرد ارائ  پاداش

 اجتمالی، یم  تکمی ی و بیم  درما    یتأمهای ارائ  بیم  

 مدیریک دانش 
 تسهیم دانش میا  کارکنا  

 در میا  گواشت  تجربیات

 ینای شغ ی 

سازی روش انجام کارها با حوف مراحل کاری اضاف  و تشریفات ناکارآمد  بهین  

 اداری

واگواری وظایفی جدید ب  کارکنا  پس از تس ط یافت  آنا  ب  کارهای محول   

 گوشت 

 ای وظایف بی  کارکنا  دارای پسک مرتبط با یکدیگر چرخش دوره

 واگواری کارها ب  کارکنا  مطابا با شرح وظایف مش   شده آنا  

 احسا  م ناداری در شغل

 ینای شغ ی 

 چالشی بود  کار 

جایگزینی هولوکراسی ب  جای  

 ساختار س س   مراتبی 

 با مدیرا  شرکک در مواقع لزوم   ایجاد شرایط تزم برای تما  مستقیم کارکنا 

برگزاری ج سات مستمر مشورتی مدیرا  با کارکنا  برای شنید  نظرات و   

 آنا  دیدگاه

 ساختار سازمانی ت ک و من طف 

 کاهش قوانی  دسک و پاگیر اداری 

 کاهش س س   مراتب اداری 

 فراهم نمود  سهولک دسترسی کارکنا  ب  مدیریک سازما  
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 كدهاي اولیه  مفاهیم

 ستمر ترییب ب  یادگیری م 

 خودم تاری 

 استقالل کاری

 گیریآزادی در تصمیم 

 آزادی لمل در کار 

 تفویض اختیار 

 قدردانی و تشویقات
 تشویا و ترییب 

 تمجید و سپا  از کارکنا  

 سالمک روا  
 ایجاد محیط کار حمایتی 

 احسا  امنیک شغ ی 

 حمایک از خالقیک  خالقیک

 نظارت و کنترل 

 کارکنا  مطابا با شرح وظایف مش   شده آنا  واگواری کارها ب  

 های کاری کارکنا  برای آنا  بیا  دقیا شرح وظایف و مسیولیک

 سازی وظایف یکپارچ  

 بازخورد 

 های سازندهد ارائ  بازخور

 ارزیابی کار پرسنل

 شده کاری ت ریف  آگاهی از انتظارات

 ارائ  بازخورد مستمر 

 شفاهی و کتبی  ب  صورت ارائ  بازخوردهای 

 هاسازی اهداف و استراتژی شفاف

 آگاهی از ف سف  وجودی سازما  

 آگاهی از اهداف سازما  

 و برنام  استراتژیک سازما   کیمأمورانداز، آگاهی از چشم

 التماد و احترام

 افزایش التماد میا  کارکنا  با مافوا 

 افزایش التماد میا  کارکنا  با همکارا  خود 

 کارکنا  احترام ب  

های بزرگتر تحک لنوا  مقول ، پارامترهای  بندی مفاهیم مرتبط در دسات در ادام  با دسات 

 اند ، آورده شده4اص ی الگو مش   گردیدند ک  در جدول شماره 
 هاي پژوهش( شده از مفاهیم )یافتههاي حاصل مقوله -4جدول  

 مفاهیم مقوله 

 روانشناختی 

 خودم تاری 

 سالمک روا  

 خالقیک

 التماد و احترام

 قدردانی و تشویقات

 آموزش و بهسازی  ساختاری 
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 مفاهیم مقوله 

 دسترسی ب  اطاللات و سهیم کرد  کارکنا  در آ 

 دسترسی ب  منابع و تجهیزات

 مدیریک مشارکتی 

 میزا  حقوا و دستمزد 

 تسهیالت رفاهی

 مدیریک دانش 

 ینای شغ ی 

 ساختار س س   مراتبیجایگزینی هولوکراسی ب  جای 

 نظارت و کنترل 

 بازخورد 

 ها شفاف سازی اهداف و استراتژی 

 

انسااانی در صاانایع    هایساارمای توانمندسااازی   شااده، الگویباتوج  ب  کدهای اساات را 

 ، آورده شده اسک 1احمد در شکل  وی  و بویر  یکوچک استا  کهگ

 
 هاي پژوهش()یافته انسانی در صنایع كوچك  هايسرمایه توانمندسازي  الگوي -1 شکل

 گیرينتیجه 

های انساانی در صانایع  توانمندساازی سارمای   منظورب ارائ  الگویی  باهدفحاضار   پژوهش

مفهوم،   17مقولا  و    2کاد اولیا  در قاالاب   65هاا، ت اداد  باا تح یال داده  شااادانجاام    کوچاک،

دهند های اصا ی مدل را تشاکیل میشاناساایی شادند  مقول  روانشاناسای و سااختاری مقول 

اسااک    ( همسااو 2018  2دساای ( و2017  همکارا  و 1مامفورد هایپژوهش نتایک با ک 

  التماد و احترام ،  خالقیک ، ساالمک روا ،  ودم تاریشاامل مفاهیم خ  یشاناختروا مقول  
 

1.Mumford 
2. Deci 
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دسترسی ب  اطاللات ، آموزش و بهسازیو مقول  ساختاری شامل   قدردانی و تشویقاتو 

میزا  ،  مدیریک مشاارکتی، دساترسای ب  منابع و تجهیزات، و ساهیم کرد  کارکنا  در آ 

اسای  جایگزینی هولوکر، ینای شاغ ی، مدیریک دانش،  تساهیالت رفاهی، حقوا و دساتمزد

سااازی اهداف و شاافافد و بازخور،  نظارت و کنترل،  ساااختار ساا ساا   مراتبی  یجاب 

 باشد ، میهااستراتژی

تح یل مدل توانمندساازی نیروی انساانی در دیگر روابط مفاهیم و اب اد مقول  سااختاری  

دهد ک  دسااترساای ب  اطاللات و سااهیم کرد  کارکنا  با تأثیری ک  بر روی نشااا  می

ساااختار ساا ساا   مراتبی دارد تغییرات ساااختاری را در   یجاب جایگزینی هولوگرافی  

نماید  آموزش و بهساازی از دیگر مفاهیم سااختی  یتوانمندساازی نیروی انساانی المال م

مساتقیم و ییرمساتقیم تأثیرات سااختاری خود را از طریا تغییراتی ک  در  طورب اساک ک   

تواند منجر ب  توانمندسااازی نیروی انسااانی  نماید میمیزا  حقوا و دسااتمزد المال می

انساااانی نوع روابط و   گردد  از دیگر نتاایک حاائز اهمیاک در مادل توانمنادساااازی نیروی

تأثیراتی اساک ک  مفاهیم سااختاری ی نی ینای شاغ ی، دساترسای ب  منابع و تجهیزات و 

داشات  و   یشاناختروا یکی از مفاهیم    لنوا ب آموزش و بهساازی بر روی بروز خالقیک  

 باشد  داشت تواند توانمندی کارکنا  را در پی می

دساترسای ب  منابع و   ب  نقش(  1395همکارا   نظری و در ای  راساتا پژوهشاگرانی مانند 

احساااا  م نااداری در شاااغال،   با  اثرگاواری(، 1390انصااااری و همکاارا     ،تجهیزات

(، ب  ارائ  2017و همکارا     1تینزمار و  (1390انصاااری و همکارا   ، سااازی شااغلینی

و  2پآیو   ،نظام پاداش سازمانینقش  ( ب   1395شری تی و همکارا   ،  ب  کارکنا   دبازخور

احساااا   تاأثیر  ( با   3139میرمحمادی و همکاارا   و  آموزش  نقش  ( با   2010   3چااناگ

ک  با نتایک ای  پژوهش همسااو   اندبر توانمندسااازی کارکنا  کردهحمایک ادراک شااده 

تأمل ای  مدل، تأثیراتی اسااک ک  اب اد ساااختاری مدل  های قابلاز دیگر یافت  باشااد می

ساازی اهداف و اساتراتژی و اثر تقاب ی بازخورد و نظارت و فافی نی نظارت و کنترل، شا 

تساهیالت رفاهی بر روی ساالمک روا  داشات  ک  تأثیرات و روابط ای  مفاهیم سااختی  

 
1.Martinez 
2. Ayupp 
3. Chung 
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تواند منجر ب  بر روی ساالمک روا  می  یشاناختروا با تأثیر خودم تاری از مفاهیم   توأم

 توانمندسازی کارکنا  گردد 

 

 منابع 

،  توانمندساازي و واگااري كار و تفوی  اختیار (،  1393ابطحی، ساید حسای  و لباسای، سا ید  

 انتشارات فوها  

(،  تبیی  اثرات  1389آرماا ؛ طبرساااا، یالم  ی و اساااماالی ی گیوی، محمادرضاااا   زاد  یاحماد

هاي  پژوهشاز رویکرد پویایی ساایسااتمب     های انسااانی با اسااتفادهتوانمندسااازی ساارمای 

  71-90(، 6 2، منابع انسانی مدیریت

(،  1390انصاااری، منوچهر؛ رحمانی یوشااان وئی، حساای ؛ اسااکویی، وحید و حسااینی، احد  

 شاناساایی لوامل و طراحی مدل مفهومی توانمندساازی نیروی انساانی در وزارت ارتباطات 

 ( 7 3، فصلنامه مدیریت دولتیو فناوری اطاللاتب، 

فصالنامه علمی توانمندساازی کارکنا ب،    یهامدل(،  1388 ب تیاری، حسا ، صاوفی، ل یرضاا  

 126-103،   7، شماره ترویجی نظارت و بازرسی

 دفتر  :، ترجم  پارسااائیا  و سااید محمد الرابی، تهرا رفتار سااازمانی(،  1381رابینز، اسااتیف   

 های فرهنگی، ج د سوم، چاپ چهارم پژوهش

،  »بررسای بین سااختار ساازمانی و توانمندساازي كاركنان  (،  1384حرآبادی فراهانی، مجید  

 پایا  نام  کارشناسی ارشد  مدیریک دولتیب دانشگاه تهرا ، دانشکده مدیریک 

ساازی کارکنا  (،  طراحی مدل توانمند1395، مهدی و نوب ک، امید  پور  یولشاری تی، مسا ود؛  

فصالنامه بصایرت و تربیت  : ساازما  لقیدتی سایاسای ناجاب، ل  موردمطاساازما  فرهنگی،  

  75-94(، صفحات 38 13، اسالمی

(،  شاناساایی و تبیی  پیشاایندهای توانمندساازی منابع انساانی با رویکرد 1397فالح، محمدرضاا  

  133-160(، 1 10، هاي مدیریت منابع انسانیپژوهش مدیریک دانشب،

(،  لوامل ک یدی 1393ر، داود؛ قاساامی بنابری، حمیدرضااا  پومیرمحمدی، سااید محمد؛ حساای 

  يور بهرهفصالنامه علمی و پژوهشای مطالعات مدیریت )موفقیک توانمندساازی کارکنا ب، 

  93-114(، صفحات 83 25، و تحول(
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های کوچک و متوسااطب، سااازی بنگاه(،  ضاارورت خوشاا 1385ناطا، محمود و قالتی، رحیم  

  173شماره ، ماهنامه تدبیر

(،  ارائ  الگوی  1395 نظری، یونس؛ رمضااا ، مجید؛ ساانجقی، محمدابراهیم و ابراهیمی، مساای   

 –نشااریه علمی راهبردی توانمندسااازی کارکنا  در یک سااازما  فناوری محور دفالیب، 

  123-139، صفحات 10، پژوهشی بهبود مدیریت

، ترجما  بادرالادی   و تفوی  اختیاار   »توانااساااازي(،  1381وت ، دیویاد آلرد، کمرو ، کیم ا   

 اورلی یزدانی، انتشارات موسس  تحقیقات و آموزش مدیریک: کر  
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