
 سازمان تیکارمندان در موفق توانمندسازیاثرات 

 

 یتریقو یعملکرد شغل ،دارنداحساس قدرت  شانکارکنان در محل کار یکه وقت های انجام شده مبنی بر این استپژوهش

و تعهد  آوردبه وجود میرا  یباالتر یشغل تیرضا کند وکارمندان را بیشتر میی . همین امرتوانمنددهندیاز خود نشان م

 در سازمان دارد.مثبت دوگانه  ریتأث کارمندان سازیتوانمند. دهندیبه سازمان نشان م یشتریب

بهبود عملکرد سازمان و  یخالقانه خود برا یهاییتا از توانا دهداین فرصت را به آنها می مندانکارسازی توانمند نیهمچن

دهد و وجهه یرا در سازمان پرورش م یمیکار ت هیروح کارمندان سازیتوانمند ه کنند.خود استفاد یکار یزندگ تیفیک

 برد.باال میسازمان را 

 ست؟یچمندان کار یتوانمندساز

ها به تیمسئول کردن بعضی از واگذار در حال فعالیت است.پرشتاب و مدرن  یتجار طیمح یک که در یسازمان یبرا

تر  قیتر، افراد عموماً درک دقنیی. در سطوح پاکندمیسر میتر  نییرا در سطوح پا عتریسر یریگ میامکان تصم مندانکار

خود استقالل  یریگ میکه به مردم در تصم است یمنطق نیبنابرا .دارند یاساس یهاهیو رو ندهایاز فرآ یاریاز بس یترقیو عم

 .ی، توانمندسازدر حقیقت: میبده یشتریب

از  یاریبس این واضح و مبرهن است که .با مشارکت کارکنان مرتبط است اریبس مندانکارسازی توانمندکه  ییآنجا از

ً یمستق یتوانمندساز یایمزا  در ارتباط است. مندانمشارکت کار یایبا مزا ما



 

 کنیم؟ سازیچگونه کارمندان خود را توانمند

، به آنها منابع انسانی دگاهیسازمان است. از د یکارمند و هم برا یبرد هم برا -برد تیموقع کی مندانکار سازیتوانمند

از کارکنان خود انتظار  قادرندها سازمان گرید . از سمتیخود را ارتقا دهند یهاشرفتیها و پکند تا مهارتیکمک م

 داشته باشند. یشتریو رشد ب یوربهره

آنها تا  یاست برا یفرصت. رندیبگ میالزم تصم طیو بر اساس شرا دفکر کنند یکند تا عملیبه کارکنان کمک م یتوانمندساز

 باشند. استقالل داشتهو  رندیکنترل اوضاع را در دست بگ

 تواند عملی شود:به وسیله موارد زیر می مندانکار یتوانمندساز

 مندانکار شنهاداتینظرات و پ افتیدر 

 الزماطالعات  یبه اشتراک گذار یدر کارکنان برا زهیانگ جادیا 

 کارمند یهادهیا در نظر گرفتن و به کارگیری 

 خود را توسعه دهد یارتباط یتا مهارت ها دیکارمند کمک کن به 

 :مندانکار یتوانمندساز تیاهممیزان 

 کندیکمک م نهیو کاهش هز یبه توسعه بهره ورمندان کار یتوانمندساز. 

 عاقالنه ماتیاتخاذ تصم یکارمندان برا یکامل برا یآزاد جادیا 

 کنند. یو اعتماد به نفس م یاحساس عزت نفس، خودکارآمد کارکنان 

 بهبود سازمان یمناسب برا اراتیاخت صیتخص 

 کند تا احساس اعتماد به نفس کنندیکارکنان کمک م به. 

  مستقل یریگ میتصم یبرا کارکنانایجاد انگیزش. 

 کندیسازمان کمک م ییکارا شیافزا به. 

 کندیم تیکارکنان را تقو هیروح. 



 

 کارکنان یتوانمندساز بیو معا ایمزا

 نکهیا یکنند به جا یریگ میدهند تصمیکه انجام م یدهد که در مورد کاریرا م اریاخت نیکسب و کار به کارمندان خود ا کی

از هر کارمند در نظر گرفته  شتریب دیتول قیتشو یبرا یبه عنوان راه نیانجام شود. ا دیبا یچه کار دیبه کارمند بگو سیرئ

 در نظر گرفته شود. مندانکار سازیتوانمند یتمام جوانب مثبت و منف دیبا یرییقبل از اعمال هر گونه تغ .شود یم

 

 ست؟یچ مندانکار یتوانمندساز یایمزا

 شده وجود دارد. لیکار تکم یبرا افتهیبهبود  تیفیک یطور کل 

 شتریها بخواهند کرد. آن دایکمک به انجام کار را پ یبرا ازیخود را دارند، منابع مورد ن یریگ میتصم اریکه اخت یکارکنان

در کل  شتریب یگذارهیسرما جادیکه به ا رند،یگیم میخودشان تصم رایز .کنندیم یگذارهیسرما دهندیکه انجام م یکار یرو

 .کندیکمک م زیشرکت ن

  دهد.رخ می یبهره ور شیافزا 

 یتوانند از کار یکند، آنها فقط م دییسرپرست کارشان را تأ ای ریمد کیمنتظر بمانند تا  ستندیکه کارمندان مجبور ن ییآنجا از

کسب و کار  یبرا یفرصت یبه معنا تیکار وجود ندارد، که در نها انیدر جر یمانع مصنوع چیحرکت کنند. ه گریبه کار د

و مدت  نندیبه کارمندان پول بپردازند تا بنش ستندیاست. کسب و کارها مجبور ن ارمندهر ک یبه ازا شتریکسب درآمد ب یبرا

 منتظر بمانند. یزمان نامشخص

  کارکنان  هیسطح روحافزایش 



 یتوانمندساز قیاز نقاط تنش در روابط سرپرست/کارمند از طر یاریکنند. با حذف بسیرا رها نم یکارمندان شغل اکثر

را کاهش  یتواند نرخ گردش مالیم یحت نی. اشوندیتر مکارکنان، کارگران معموالً از رفتن به سر کار هر روز خوشحال

 وجود دارد. یکل تیضااحساس ر رایدهد ز

 

  و سرپرستان رانیمدکاهش استرس 

 یتوانند رویدارند م یتیریمد یهاتیکه مسئول یگرفته شود، کسان دیکه با یروزانه ا ماتیبه پرداختن به تصم ازین یجا به 

 کارمندانسازی توانمندو  افتد، یاتفاق م نیکه ا یهنگام متمرکز شوند.بزرگتر  ریتصو شتریشرکت، ساخت شبکه و ب راهبرد

 کند.یوارد م یدیکارمندان کل نیبر ا یکمتر اریاسترس بس

 ست؟یکارکنان چ یتوانمندساز بیمعا

 یتجار سکیسطح ر شیافزا  

تواند هرج و مرج یم مندانکا ی باالیشرکت وجود نداشته باشد، توانمند یکه آموزش مناسب مطابق با استانداردها یزمان تا

 کیاهداف هر  ایها ارزش رند،یبگ میکه خودشان تصم شودیداده م اریاخت نیکه به کارمندان ا ییکند. از آنجا جادیا یداخل

 یخاص هایخط مشیو  راهبردها دین است با هم تضاد داشته باشند. باممک ییاز کارکنان در صورت عدم وجود راهنما

 کارکنان وجود داشته باشد. ماتیتصم تیهدا یبرا

 برد.یم یشتریمهم زمان ب یهایریگ میتصم 

که ممکن است  یمهم یندهایفرآ ای راتییتغ یبه اجرا ازیتواند نیخود را داشته باشند، م یریگ میتصم اریکارمندان اخت یوقت

توان  ینم یاست، اما به طور کل داریپا یکار واقع طیداشته باشد را کاهش دهد. اگرچه مح ازیکسب و کار به آن ن کی

 رهبر دستورالعمل باشد. کی رتتحت نظا میاگر ت یگرفت، حت عیسر ماتیتصم

 

 یبهره ور ای ییکارا امکان کاهش  

از کارمندان ممکن است هر روز  یتواند کار کند، برخیچگونه م ردیبگ میقدرت داده شود که تصم نیکارمند ا کیبه  اگر

هستند  افرادیو هنوز هم  ستندین کسانی گریگرفته شده د ماتیندارند. تصم یادیبه انجام کار ز یلیکه واقعاً تما رندیبگ میتصم

نفر کار  کیاگر  رایز .شودیتر م نییپا یبهره ور تیو در نها یتینارضا جادیکنند، که باعث ایکار م گرانیاز د شتریکه ب

 کار را خواهند کرد. نیآنها هم هم د،یاینکند و با آن کنار ب

 کند.یم جادیفرمان تار ا رهیزنج کی 

 یبه جا دیو سرپرستان با رانیمعنا باشد که مد نیممکن است به ا تیاست که در نها نیا مدانکار ی باالیتوانمند مشکل

شود یساده م تیریاست که ساختار مد لیدل نیبه ا نیکارمندان خود داشته باشند. ا ماتیبر تصم یشتریکنترل کمتر، کنترل ب

 شود. یتار م یفرمانده رهیو زنج

 بزرگ گرفت. ماتیتوان تصم یبدون کارمندان بزرگ نم 

وکار داشته باشد  کسب کیکه ممکن است  یبزرگ ریتصو یکه مردم رو کندیکار م یکارکنان زمان یتوانمندساز

 شود. یگرفته نم زین یخوب ماتیها وجود نداشته باشند، تصمتیموقع نیدر ا یکنند. اگر افراد خوب یگذارهیسرما

و آموزش  یشخص یگریمثبت، مرب یکمک کند که بر رهبر یطیمح جادیتواند به ا یکارکنان م یتوانمندساز بیو معا ایمزا

 باز و شفاف است.  یکار طیمح کی نیمتمرکز باشد. ا یرهبر



 

 د؟یرا بهبود بخش مندانکار یتوان توانمندساز یچگونه م

و  اریاخت ضیاز اعتماد، ارتباطات شفاف، تفو یطیکه مح ییهااست. سازمان یموضوع فرهنگ کی مندانکار یتوانمندساز

وجود دارد که به  یدیکل هایروش نجای. در اکنندیخوب عمل م مندانکار یدر توانمندساز ،کنندایجاد میرا  یریپذتیمسئول

 کنند. سازیرا توانمند خودکند تا کارکنان  یو رهبران شما کمک م رانیمد

 .دیسازمان خود را به اشتراک بگذار دگاهید .1

های نظرات و دیدگاهپس سعی داشته باشید دارد.  یکار شما نقش اساس یرویدر ن تیحس مالک هیتعب یبرازیادی  ارتباط

 سازمان را اشتراک گذاری کنید.

 .دیرا به اشتراک بگذار یشتریب تیمسئول .2

کند تا به طور حرفه یشده است به آنها کمک م یکارکنان شما طراح یهاتیبهبود قابل یکه برا یکار یبرا تیمسئول ضیتفو

 شود.یم میمستق تیریکمتر به مد ازیکند و منجر به نیم تیکار مستقل تقو یشما را برا میت ییتوانا نیکنند. ا شرفتیپ یا

 دیرا متوقف کنهای خرد تیریمد .3

 د،یآنها را محول کن تیمسئول ف،یوظا تیریمد ی. به جاشوندمتوقف میشوند در کارشان یم تیریافراد خرد مد یوقت

 یازهاین یبه صورت مستقل، اما در راستا ماتی. تصمدیکن ییراهنما تیو در مورد مسئول دیکن نییانتظارات را به وضوح تع

 پذیرد.انجام می یسازمان

  ها و تغییرات را بپذیرید.یورود .4

 ً و مشارکت دادن مردم در  هادهیا یباز بودن برا د،یکنیکننده مدگرگون راتییتغ ریکه افراد را درگ یزمان مخصوصا

 .کندیتفکر نوآورانه کمک م جادیکارکنان و ا یبه توانمندساز یریگمیتصم

 



 .دیده صیو عملکرد خوب را تشخ دیسازنده باش .5

کمک به بهبود  یرا برا یو بازخورد مثبت و سازنده ا دیشناس یکه افراد را بخاطر تالش و عملکرد خوبشان ممطمئن شوید 

 یمثبت ریمثبت تأث یکه چگونه رفتارها دیو نشان ده دی. مهم است که هنگام ارائه بازخورد مشخص باشدیدهیمستمر ارائه م

 مشکالت باشند. حالل کند تا خالقانه تریم قیو شناخت افراد را تشو ثبتبر همکاران داشته است. بازخورد م

 مندانکار یتوانمندساز ندیضرورت فرآ: 

 به موقع ییپاسخگو تیاهم 

 باشد یاتیح ماتیآماده اتخاذ تصم دیبا کارمند 

 کند تیریخود را به طور کامل بسازد و مد یکند تا زندگ یکارمند کمک م به 

 در کارکنان لیبه توسعه پتانس کمک 

خاص سازمان  فیمربوط به وظا یریگ میتصم یو استقالل برا تیاز مسئول یکارمند درجات نیکارکنان به چند یتوانمندساز

 داده است.

منحصر به  یکه کارمندان به روش ییتر سازمان گرفته شود، جا نییپا اریدر سطوح بس ماتیدهد تا تصم یاجازه م نیهمچن

 نقطه ندارند. کیبعد از  یدر مواجهه با سازمان خود در سطوح یکنند و مشکل یفرد به مسائل نگاه م

 تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیری. مددیمقاله را مطالعه کرد این که میاز شما ممنون

مفتخر به  لف،مخت یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یگروه با همراه نیاست. ا رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل

جهت  کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یکسب دستاورد

 است. دهیارتقاء کسب و کار گرد

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیااز خدمات  هدف

خود دارد. آنچه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور، عمل یانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 .باشدیم ییمرحله شکوفا
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