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  مه    مقد 

 ارائد  ) ،(مجدودداد  ) ،(قدرتمندشدد  )آکسفورد  هفشرد فرهنگ در empower واژه

 آدادی داد  و بخشدید   قددرت  خدا   معنای در است شده معنی( تواناشد ) و( قدرت

 شدهامت  و فرهندگ  در تغییر معنای ب  سادمانی مفهوم در و خود اداره برای افراد ب  عمل

 جموعد  م اد اسدت  عبدارت  توانمندسدادی . است سادمانی محیط یک هدایت و ایجاد در

 بهبود درجهت افراد شایستگی و ها        قابلی ت توسع  راه اد ک  اقداماتی و ها روش ،ها سیستم

 بد       د  توج     بدا  انسدانی  نیدروی  و سادما  شکوفایی و رشد و بالندگی وری، بهره افزایش و

 مطدر   علمدی  مددیریت  دورا  در توانمندسادیشود.  می کارگرفت  ب  سادما  یها هدف

 و ابزارها در تحول ،محصول وری بهره افزایش مدیریت، کالسیک یش اند در. است نبوده

 انسدانی  روابدط  نهضدت  اد بعدد . اندد  داشت  ابزاری نگاه نیز انسا  ب  و است بوده ها روش

 توجد   و شدد  مطر  دموکراتیک رهبری و شغل سادی غنی شغلی، رضایت مانند مسائلی

 .شد مطر  سادما  حیاتی و مهم هدف یک عنوا  ب  ها آ  اجتماعی نیادهای و کارکنا  ب 

 اد         دائمدا   و است گریزی     سن ت و ابهام پیچیدگی، ،پویایی امرودی، یها سادما  ویژگی

 ناپدذیر  اجتندا   ضدرورتی  عندوا   بد   را تغییدر  و پذیرندد  مدی  تدثییر  خدود  اطراف محیط

 روی شپدی  کد   راهدی  تنهدا  پویا و پیچیده نامطمین، شرایط بر غلب  منظور ب . اند پذیرفت 

 کد   است مهارتی و دانش کسب طریق اد کارکنا  و سادما  تواناسادی ،دارد قرار مدیرا 

 انسدانی  نیدروی  توانمندسدادی  ،مددیریت  اندیشمندا  شود. می منسوخ و کهن  سرعت ب 

 بدا  .اندد  نمدوده  معرفدی  انسدانی  نیروی بهسادی و عملکرد بر ایرگذار راهبرد یک عنوا  ب 

 بدرای  بزرگدی  سدرمای   توانمندد،  افدراد  کد   یدابیم  می در گرفت  صورت مطالعات ب  توج 

 بدا  تطابق توانایی و هستند اطمینا  قابل و راهبر خود آنها دیرا شوند می محسو  سادما 

 امور در مشارکت اد و هستند یادگیری پذیرای ،دارند را سادما  برونی و درونی تغییرات

 برند. می     لذ ت
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 فدداکاری،  در بلک  نیست نهفت  جدید تکنولوژی در بتیرقا مزیت اصلی منشاء امروده

 بد   تدوا   مدی  سادما  یک منابع مهمترین اد دارد ریش  کار نیروی توانایی و      تعه د        کیفی ت،

 جدیدد         محدر ك  توانمندسادی و نمود اشاره آ  مدیرا        خالقی ت و      تحر ك اد حاصل نتایج

 دیدادی  وابسدتگی  و      تعه د  ک مؤیر کاری محیط یک. است رشد حال در کاری محیط این

 مددیریت  توانمندسدادی،  کد   شدود  مدی  معرفدی  گونداگو   یهدا  واژه با دارد وجود آ  در

 ارائد   اختیدارات،  تفدوی   و مددیریت  کداری  تنوع کاری، دندگی کیفی ارتقاء مشارکتی،

 کد   است پویا و روشن نگرشی نیادمند توانمندسادی. هستند جمل  آ  اد داخلی خدمات

 و گدردد  می فراهم مدیرا  و کارکنا  برای مستمر یادگیری و جویی مشارکت دمین  آ  در

 . کرد تدوین و      تهی   مناسب یها روش و نام  آئین باید آنها        موفقی ت برای

 وسدیل   بد   مدیرا  ک  است شده شناخت  ابزاری عنوا  ب  توانمندسادی در عصرحاضر

 بد   اتکداء  ،تنوع چو  ییها ویژگی ایدار را ک  امرودی یها سادما  بود، قادرخواهند  آ 

 کداهش  و یکددیگر  اد کارکندا   و مدیرا  اندك تفاوت همکار، های شبک  و افقی ساختار

 اد بسدیاری  مانندد  نیز ما کشور ک  آنجا کنند. اد اداره طورکارآمد ب  هستند سادمانی      تعل ق

 کندد،  مدی  طدی  را انسدانی  مندابع  و مددیریت  روابدط  اد جدیددی  دورا  جها  کشورهای

       د    تجربی ات،   اد بدرداری  بهدره  امکا  مدیرا ، برای ک  است مؤیر تکنولوژی یک تواناسادی

 و آفریندد   مدی  فرصت کارکنا  برای و کند  می فراهم را سادما  افراد هم  مهارت و دانایی

 اد اسدتفاده  بد   تمایدل  دیگدر  ،مدیرا  امروده .کند  می ایجاد راهبردی مزیت سادما  برای

 یهدا  دمیند   تا دارند تالش مقابل در ندارند کارکنا  بر قدرت اعمال برای دیدته و اجبار

 احسدا   تقویدت  و کارکندا   خودشدکوفایی  ب  و سادند فراهم را کارکنا  توانمندسادی

 .دهند  میاهمیت  آنا  شغلی هویت عنوا  ب  سادما  ب  تعلق و نفس ب  اتکاء

 مددیرا   و کارکندا   اختیار و توانایی  ،آ اد استفاده با ک  است فرآیندی توانمندسادی

 فدراهم  و مشدارکتی  مددیریت  بد   دسدتیابی  بدرای  گیری تصمیم و مشارکت همکاری، در

 توانمندسدادی . یابدد  مدی  افدزایش  افدراد،  و ها گروه ب  ها مسئولیت واگذاری دمین  ساختن

      لقو هبدا  اسدتعداد   کنندده  شدکوفا  و شدده  افراد نفس ب  اعتماد و قدرت    حس  القای سبب
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 مندابع  بد   و آورندد  دسدت  بد   را الدم فرصت و آگاهی سادما  مدیرا  اگر .است انسانها

 نشدا   کدار  در بیشتری      تعه د کارها، بر        مالکی ت و کنترل احسا  با باشند داشت  دسترسی

 کارایی و بخشی ایر نتیج ، در .آورند می روی کارهای بهتر انجام برای ابتکار با و دهند می

  .کند می پیدا نمود سادما  و در در آنا 

 

 

 

 
 


