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 قزوین( ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه علمی هیئت عضو -1

     دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( قزوین -2

 چکیده

 عنصر هدفها و رسالتهای موردنظر، به رسیدن و سازمان بقای و تحول ایجاد برای مهم ابزارهای از یكی امروزی، رقابتی جهان در

 نقش است، انسانی میكند،منابع تضمین را نیز سازمان بقای میبخشد و حیات را تحول مقوله آنچه میان این در. است انسان

چالشهای  ابتدا حاضر مقاله در .داشت خواهد سازمان شكست موفقیت یا بسزایی در سهم او، به نگاه نوع و سازمان در انسان

 شامل که مطرح کردیم را کارکنان توانمندسازی چالشها بحث این رفع برای و دادیم شرح کاملطور  به را انسانی مدیریت منابع

 انسانی منابع کردن توانمند استراتژیهایی برای و ،انسانی منابع تواناسازی در چالشهای موجود توانمندسازی، الگوهای

 است مواجهه سازمانها با چالشهای متعددی در انسانی منابع مدیریت نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که.میباشد

 تبعیض، ساالری، شایسته کارکنان،،عدم نیاز شناخت عدم متعهد، و ماهر کار نیروی کمبود شدن، میتوان جهانی جمله از که

 طریق وانند ازمیت انسانی منابع اما مدیران. برد نام راکارکنان  مشارکت انگیزگی،عدم بی انسانی، وری ناکافی منابع بهره

 رفع جهت در توانمند کارکنان نمایند، پیشگیری آنها بروز اکثر از یا کرده رفع چالش ها را این خود کارکنان توانمندسازی

 خالقیت تعهد، مشارکت، انگیزه، انسانی؛ منابع در توانمندسازی زیرا را می نمایند مشارکت و همكاری نهایت مدیران چالشها با

 است نهفته وفاداری و

احساس  ،استراتژی های توانمند سازی توانمندسازی، انسانی، منابع های مدیریت چالشمدیریت منابع انسانی، :کلیدی واژگان

 توانمندی.

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه -1

 آن طریق از سازمانها کرده اند تا گسترش و تأسیس به ها، مبادرت پدیده با آمدن کنار و حیات چرخه انسانها برای گذشته از

مهره  انسانها همچنان در عرصه های مختلف اخیر پیشرفتهای عظیم وجود با. سازند محقق را خود نیازهای و اهداف بتوانند

 آنان نگرش نحوه به وابسته اهدافشان تحقق جهت موفقیت سازمانها در میدهند به طوری که تشكیل را سازمان های اصلی

 اما بوده مطرح قرنها پیش از انسانی شخصیت به توجه و انسانی روابط. است نیروها به کارگیری این چگونگی و انسان به نسبت

 ابزار مكانیكی و آالت ماشین انسان؛ ارزش صنعتی، انقالب از قبل زیرا. بود ناشناخته و ای گمنام پدیده قرن بیستم از قبل تا

 معموالً و بود ساده سهل و بسیار داشت وجود کارفرمایان و کارگران بین که روابطی دوره این در» .میشد دانسته برابر

  آون رابرت م، 1111سال  در اما. (1631)پرهیزگار،. « کردند می تحمیل کارگران به بودند آن خواستار که را آنچه کارفرمایان

 بحث مورد تولید امر در را انسانی عامل  آندرواور م، 1161 سال در او پس از. کرد سازمانها توجه در انسانی روابط نقش به

 نموده افزون انسانی ای روابط ریشه بنیاد بر را مهمی نكات  وینسون دانشمند دو این از پس تشریح کرد را آن اهمیت و قرارداد

 را توانمندسازی آن در میگردد که بر 1311 سال به توانمندسازی اصطالح تعریف اولین تاریخچه ( ، 1631 چیان، )آهن.است

. شود دیده او نقش سازمانی در یا اعطا فرد به بایستی اختیار این میدانستند که خود سازمانی نقش در اختیار تفویض به عنوان

 پاسخگویی معنی به رسمی طور به بار اولین که برای بود ای واژه مسؤولیت پذیرش برای فرد اشتیاق معنی به توانمندسازی این

 تفویض ی، قانون قدرت تفویض شامل میكند که اشاره توانمندسازی لغت از فرهنگ رایج تعاریف به ( 1731 گرو).  شد تفسیر

 اشاره از آن تعریفی ارائه بودن ممتنع و سهل به ( 1771 ) زایمرمن اما. است بخشی و قدرت دادن مأموریت کردن، اختیار

 ،”درماندگی“ مانند هایی واژه نظر گرفتن در بدون را آن که است آسان توانمندسازی از تعریفی ارائه زمانی است معتقد میكند و

 بسیار کنیم تعریف بخواهیم گوناگون افراد به توجه با را هرگاه آن و دهیم قرار توجه مورد بخواهیم ”بیگانگی“ و ”قدرتی بی“

 ( توانمند 1111 ) لی باالخره که این تا است دیده خود به زیادی دگرگونی های تاکنون توانمندسازی ادبیاتاست .  مشكل

 دادن اجازه کند که می و اشاره داند می گروههای کوچک در فعالیت انتقادی، تفكر ها، دیالوگ افزایش زمینه ای برای را سازی

 اصلی اجزای از گفتگوها، و دیدن ، تجربیات، تفكر پاالیش و تقسیم ، تسهیم فراسوی به حرکت فعالیتهایی جهت به

 .هستند توانمندسازی

 مفاهیم و تعاریف -2

 و فكر طرز رفتار، است که هایی سیستم و اقدامات ها، سیاست به معطوف انسانی منابع مدیریت: انسانی منابع مدیریت

 به استراتژیک رویكردی از عبارتست انسانی مدیریت منابع. (Noe et al,2000 ) می دهند قرار تأثیر تحت را کارکنان عملكرد

-می کار آن برای یا آن در که افرادی یعنی سازمان؛ کلیدی منابع تعهد به یابی دست و انگیزش ایجاد مدیریت، توسعه، جذب،

منابع  نگهداشت و انگیزش ایجاد توسعه، جذب، وظیفه چهار شامل فرآیندی انسانی منابع ( مدیریتArmstrong, 1993 کنند)

 ,Scrapello). سازمان  کارکنان مدیریت یعنی انسانی منابع مدیریت. ( DeCenzo, Robbins,1988 ) است انسانی

Ledvinka,1988,) 

 و قابلیت راه توسعه از که اقداماتی سیستمها،روشها و مجموعه از است عبارت کارکنان، سازی توانمند:  سازی توانمند

هدفهای  به توجه با انسانی و نیروی سازمان شكوفایی و رشد و بالندگی بهره وری ، افزایش و بهبود درجهت افراد شایستگی

 دهند تا می اجازه کارکنان به مدیران آن راه از که یعنی فرآیندی تواناسازی ( Carter,2001.)میشوند گرفته کار به سازمان

 روبه آن با امروزی محیط در که چالشهایی شتاب و پیچیدگی بر غلبه برای. یابند سازمان نفوذ داخل در و دست آورند به قدرت

 )آرشر.کرد قدرت صاحب را کارکنان میتوان تمام اندازه چه تا که است این به وابسته سازمان یک موفقیت شویم، می رو

 .( 1611 مرهون،

 



 

 

 انسانی منابع چالشهای مدیریت -3

 ومحلی اندیشیدن جهانی الزامات میان توازن ایجاد چالشهایی درجهت با مواقع اغلب مدیران: شدن جهانی -1-3

 سرتاسر در نیازهای محلی ساختن برآورده درجهت باید اطالعات و ها،تولیداتایده  افراد،. هستند مواجه کردن عمل

فرهنگهای  و متغیر جهانی، نرخهای مبادله تجارت مسائل متغیر، موقعیتهای سیاسی اکنون هم. شوند جا جابه جهان

 تحت خود المللی بین مشتریان براساس نیازهای باید مدیران لذا و است شده وارد تجاری تصمیمات در ناآشنا

 در ابهام و پیچیدگی تنوع، اداره درجهت یكدیگر با انجام کار یادگیری برای را تواناییشان باید آنان. گیرند قرار آموزش

 شامل وظیفه این دارند، عهده به را انسانی وظیفه ای خاص مدیران منابع محیط این در. دهند ارتقا جهان سراسر

 و سازگاری بین تعادل به کافی توجه انسانی منابع اعمال سیاستها و آیا است که موضوع این از اطمینان حصول

 ( 1616 )تدبیر، دارد می اختالفها مبذول دیگر و شناخت تفاوتهای فرهنگی مقابل در هماهنگی

 کوچكسازی،کم کردن ازطریق فراوانی درآمدهای و سودها به تقریباً شرکتهای غربی از زیادی تعداد :رشد -2-3

 که دارند نظر از طریق رشد یافته افزایش درآمد به آنان حاضر درحال .رسیده اند استحكام و سازمانی سطوح تعداد

 .داشت خواهد همراه به انسانی منابع حرفه ای های برای چالشهایی را و مسائل

 خاص تغییر تجلی یک فناوری. کنند بازبینی و روز به را میرود فناوریهای خود سازمانها انتظار از :فناوری -3-3

 به ویژه درمورد .کند مالحظه تغییر عامل عنوان به را خود باید انسانی منابع واحد و است دشوار تغییری هر. است

 و داشته معمول جدید مقابل فناوری در کارکنان مقاومت کاهش برای را الزم اقدامات سازمان است ضروری فناوری

 کارکنان طریق این از تا است شده الزم برداشته آموزشی و حمایتی فرآیندهای گامها و که کند حاصل اطمینان

 ( 1616 برآیند)تدبیر، تغییرات عهده از بتوانند

 منابع انسانی واحد. باشند تغییر یعنی آنها مهمترین از خاصی نمودهای گفته پیش عوامل تمام شاید : تغییر -4-3

 حساس پذیر، انعطاف کند و تغییر باید نیز خودش که است معنی بدین این البته. کند حمایت و پذیرفته را تغییر باید

 جاهای در را نمیتواند آن صورت آن بپذیرد،در را تغییر خود، نتواند اگر انسانی منابع واحد. آید نظر به افزا ارزش و

 انجام جدید فرآیندهای جدید، ساختارهای است اساس ضروری براین. کند حمایت و انداخته حرکت به سازمان دیگر

 پیدا تغییر ما مدیریت های شیوه شرایط، تغییرات رغم علی. کند اتخاذ بررسی و را بازار حمایت جدید فرهنگ و کار

(. ازجمله ی این تغییرها  Aghazadeh, 1999 ). شود می سازمان در تعارض سبب بروز امر همین و است نكرده

 عبارتند از:

 تكنولوژیتغییرات  -

 تغییر استراتژی ها -

 تغییر فرهنگ سازمانی -

 تغییر ساختار -

 در بطورمثال. دارند خودشان مورد در مدیریت تصمیمات به تیزبینی نگاه کارکنان :عدم شایسته ساالری-5-3

بی  و نارضایتی بروز شایسته،موجب فردی انتخاب عدم صورت در.می آید بوجود اجتماعی مقایسه یک همیشه انتصاب

 بر بودن شایسته معیار نمی شود و انجام شایستگی افراد براساس سازمانهایی ترفیعات چنین در. گردد تفاوتی می

 .است چرا و چون بدون شنوی حرف و گفتن بله تعداد

 با بیشتر،بعضی پول دریافت با بعضی. دارند متفاوتی نیازهای کارکنان :کارکنان نیازهای شناخت عدم-6-3

 مدیران می شوند، اداره بصورت سنتی سازمانهایی که در.میكنند رضایت احساس...  و تشویق با بعضی شدن، پذیرفته

میباشد،  مازلو آبراهام نیازهای مراتب در سلسه نیاز اولین که ایمنی و فیزیولوژیكی نیازهای به دنبال تأمین فقط

 برآورده است، روانی نیازهای جمله از که مانند شكوفایی آنها اساسی و اصلی نیازهای سطح این در. هستند

 ارضاء برای تالش  سپس و نمی کنند رضایت احساس نیازهای اساسیشان،ابتدا تأمین عدم درصورت کارکنان.نمیشود



 

 

. شد بی تفاوتی خواهد نهایت در و آنها در انگیزه رفتن بین از به منجر مدیران، توجه عدم شدن با مواجه و نیاز این

 .شود می دیده بیشتر قدیمی کارکنان می آید در بوجود مرور به چونمسأله  این

 و رفتن استعدادها هرز موجب تبعیض وجود. است سازمان در قدرت تمرکز نامطلوب نتیجه تبعیض :تبعیض-7-3

 پذیرفتن و تملق چاپلوسی، آن نهایی نتیجه میشود که تواناییهای کارکنان شدن ضعیف

 ناگفته مشخص. آورد بی تفاوتی به بار نخواهد و انگیزه کاهش جز چیزی نیز موضوع این. است مافوق غلط نظرات

 شده بینی پیش به برنامه های نتواند سازمان میشود تا ها موجب توانایی در ضعف و استعدادها رفتن بین از که است

 .بود خواهد سود کاهش آن نتیجه که برسد خود

 سازمان افراد در نقش با تحصیلی رشته تطبیق عدم و کارکنان نقش نبودن مشخص :کارکنان انگیزگی بی-8-3

میكند  هدایت اهداف به برای رسیدن را آنها می بخشد و نیرو افراد به انگیزه .میشود کارایی عدم و انگیزگی کم باعث

 در کارکنان بودن بیانگیزه اساسی دالیل از دیگر یكی شایستگی شاخصهای سنجش و معیارها وجود عدم همچنین و

 . میباشد دولتی بخشهای

 تغییر برابر مقاومت در وری، بهره مفهوم از آگاهی نداشتن دلیل به معموالً: انسانی منابع بهره وری ناکافی-9-3

 و مسائل در پرسنل کم )نبودن روحیه مشارکت مشارکت و تعهد ضعیف، کاری فرهنگ کارکنان، و مدیریت سوی از

 در کاری انگیزش وجود عدم و دلسوزی و حس مسئولیت نداشتن الزم، مهارتهای کاری نداشتن کاری(، مشكالت

 ویژه به و کاری نیروی کار)تورم استانداردهای نكردن رعایت برای کارکنان، هم و مدیران برای هم موارد از بعضی

 توجه با انسانی نیروی نادرست کاربرد کاری، مختلف های رده بین موثر غیر و ناکافی ارتباط تولیدی(، غیر نیروهای

 اکثر کارکنان علمی سطح بودن پایین و شرکت اهداف با منطبق هدفدار و صحیح آموزشی برنامه عدم تخصص و به

 .می آید بوجود سازمان در

 وابستگی عدم تعلق و احساس: از سازمانها عبارتند در کارکنان مشارکت عدم دالیل: کارکنان مشارکت عدم-11-3

 نبود مشارکت، از و خطر بیم احساس انگیزش، فقدان سازمان، و فرد اهداف بودن سازمانها، مغایر به کارکنان

 فرصت و زمان نبود فرهنگی، کمبود آموزشهای الزم، بستر یک ایجاد عدم کارکنان، میان در گروهی خصلتهای کار

 .مدیریت ضعف و مختلف مدیریتی سبكهای طرحها، وجود از بعضی بودن محرمانه کافی،

 در مهارت ناکافی کارکنان و دانش ، دستمزدها افزایش شامل شده ذکر موارد از غیر انسانی منابع چالشهای مدیران

 کمبود کار، رعایت ایمنی عدم ناشی خسارات ایجاد ، حد از بیش های کاری دوباره ،(IT)اطالعات فناوری حوزه

 (. 1631 بالنچارد،). است حرفه ای کارکنان اخالق و تعهد عدم بودجه،

 انگیزه کاهش موجب پرسنل آسایشی و رفاهی مسائل به توجه عدم :کارکنان رفاهی مسائل بی توجهی به-11-3

 مشكالت که، بپیوندند دیگری سازمان به و شوند خارج خود سازمان از کارکنان است ممكن مورد این در .شود می

 .گیرد می نظر در برایشان مناسبی امكانات و کند می درك را آنها

 بی بروز بر عالوه دیگر، بعضی به توجهی بی و شغلها بعضی به توجه آفات از :شغلها از بعضی به توجه -12-3

 کند می احساس فرد که زیرا .میشود دارند را آن انجام تجربه که شغلی در افراد ماندگاری و ثبات عدم تفاوتی،موجب

 و بود خواهد برخوردار بیشتری اهمیت از و میكند بیشتر توجه او به مدیریت شود، بكار مشغول دیگری قسمت در اگر

 دنبال به و شد نخواهد قائل اهمیتی خود فعلی شغل به نتیجه در نماید استفاده بیشتری یمزایا از میتواند نهایت در

 .میباشد دیگری قسمت به انتقال برای گریزی راه

 خاطر به ولی هستند باالیی تخصص و دانش دارای که افرادی بسا چه: افراد تخصص با گزینشی برخورد-13-3

 .بالعكس و میگیرند قرار پایینی جایگاه در انتخابی و گزینشی برخورد

 

 

 



 

 

 انسانی منابع چالشهای مدیریت رفع برای راه حلی عنوان به توانمندسازی -4

 و توماس چون که توسط دانشمندانی امروز، به تا توانمندسازی زمینه در شده انجام تجربی مطالعات بهترین از یكی در

 شناسایی ذیل شرح به کارکنان توانمندسازی کلیدی بعد پنج گرفته است، صورت میشرا و اسپریتزر کاننگو، و کانگر ولتهوس،

 :کنند ایجاد آنان در را ویژگی پنج این باید سازند، توانمند موفقیت با را دیگران بتوانند اینكه مدیران برای. شده اند

 برای خود ظرفیت و توانایی به فرد اعتقاد آمدی، خودکار یا شایستگی احساس : شایستگی احساس-1-4

 (Kay,et al,2008.)است باال مهارت با کارها انجام

 و عمل به آزادی را انتخاب حق داشتن یا مختاری خود ولتهون و توماس : انتخاب حق داشتن احساس-2-4

تعریف می کنند)عبداللهی و  شغلی، وظایف انجام برای الزم فعالیتهای تعیین در کارمند استقالل

 (1611همكاران،

 یا و استراتژیک اداری پیامدهای در نفوذ توانایی فرد که حدی از است عبارت : بودن مؤثر احساس-3-4

 (Ashforh,1989باشد) می دارا را خود کار در عملیاتی

می  افراد حساس که است فرصتی بودن معنی دار معتقدند، هانگر و اپلبام : بودن معنی دار احساس-4-4

 (1611میكنند. )عبداللهی و همكاران، دنبال را باارزشی و مهم شغلی اهداف کنند

 کارمند به اعتماد مدیر)زیردستان و فرادستان بین روابط به اعتماد : دیگران به اعتماد داشتن احساس-5-4

 را اطالعات که این است، اعتماد و قابل ثابت استوار، دیگران رفتار که احساس این داشتن. دارد اشاره( برعكس و

 رشد و شكل گیری از بخشی همگی خواهد شد، عمل و قرارها قول به که این و کرد تلقی اطمینان با میتوان

 و نفس به اعتماد با که میدهد اجازه افراد به دیگران به کردن اعتماد. افراد هستند در توانمندسازی احساس

 یا سیاست بازی پنهان روشهای کردن برمال برای خود از حفاظت برای نیرویی کردن ضایع درست بدون روشی

 (1611کنند.)اورعی یزدانی، احساس امنیت تا می بخشد توانایی افراد به اعتماد احساس خالصه،. کنند تالش

 

 کارکنان در توانمندسازی احساس ایجاد بر موثر عوامل

 محققین از کدام هر .است گرفته متنوعی صورت مطالعات کارکنان در توانمندی احساس ایجاد بر تأثیرگذار عوامل خصوص در

 مورد می باشند موثر زمینه این در که را ویژگیهایی و عوامل و توانمندسازی پرداخته اند مبحث به گوناگونی جنبه های از

 :اینكه جمله از. قرار داده اند بررسی

 عوامل از بیشتر توانمندسازی روانشناختی شان از کارکنان درك می نمایند تاکید آنكه ضمن همكارانش و کی پژوهشی در

 میباشد. توانمندسازی موفقیت تسهیل در مهمی، سازمانی فاکتور کارگروهی  که نمودند مشاهده. می باشد موثر خارجی

 توانمندسازی، برای را فرصتهایی سازماندهی مجدد، و اطالعات تكنولوژی مجدد، مهندسی که معتقدند همكارانش، و ایوان

 .میكنند فراهم ها ستاده مورد در کارکنان با پاسخگویی همراه مسئولیتها افزایش فرایند یعنی

 و نوآوری سازمانی، یادگیری فردی، مهارتهای بین رابطه بررسی عنوان تحت همكارانش و جوانمرد توسط که تحقیقی در

 عملكرد با فردی مهارت که میدهد نشان نتایج گرفت، صورت مرکزی استان متوسط و کوچک صنایع در سازمانی عملكرد

 .میباشد مثبت و مستقیم سازمانی نوآوری و یادگیری با فردی مهارت متغیر بین ارتباط همچنین دارد، مثبت ارتباط سازمانی

 و ابتكار اطالعات، خودمختاری، قدرت،تصمیم گیری، به است گرفته انجام سایرین و پیتر توسط که تحقیقاتی در تازگی به

 است. گردیده اشاره کارکنان، توانمندسازی ابعاد عنوان مسئولیت پذیری به و مهارت و دانش خالقیت،



 

 

 مدیریت کاری احتیاط)شامل نگرش مدیریتی را توانمندسازی بر مؤثر عوامل عمالً توانمندسازی ابعاد بر تأکید با(  1777) لشلی

 که درجه ای)سازمانی فرهنگ ،(محوله وظایف انجام در عمل از استقالل درجه ای)وظیفه ساختار ،(اختیارات واگذاری در

 مالكیت احساس پاداش یا بر مبتنی کاری انگیزه) تقویت کننده نوع و ،(میكند تقویت را توانمندسازی سازمانی احساس فرهنگ

 نمایش به سازمانها در را توانمندسازی از متفاوتی عوامل،اشكال این مختلف ترکیبهای که است معتقد او. داند می( افراد بین در

 سازمانی در اشتغال و رسمی تحصیالت نقش "عنوان با تحقیقی در همكارانش و پور قلی (1613میگذارد.)رهنورد و حسینی،

 معنی داری رابطه تهران شهر در روانشناختی زنان توانمندی با تحصیالت که رسیدند نتیجه این به "تهران زنانِ توانمندسازی

 دارد.

 سازی توانمند های استراتژی -5

 مستقیم طور به استراتژیها این .است توانمندسازی استراتژی سازی پیاده جهت تسهیالتی ساختن فراهم سازمان رهبران وظیفه

 با .میسازند مهیا توانمند و متخصص نیروی تربیت برای را زمینه و میشوند کارکنان رفتار و نگرش تغییر موجب غیرمستقیم یا

 استراتژیها انواع سازی پیاده به توان می آنان نقشهای و کارکنان و سازمان ویژگیهای سازمانها، وجودی فلسفه و هدف به توجه

 ( 1613 تدبیر،.) پرداخت

 . کندمی اشاره کارکنان توانمندسازی در مهم استراتژی سه به ( 1111 ) همكاران و ها چادی

 

 گیرند، عهده بر را خود مشكالت حل مسئولیت کارکنان هرگاه: گویی داستان طریق از جمعی آگاهی افزایش (1 استراتژی

 سازی توانمند ضروری عامل عنوان به گویی داستان رویكرد. هستند خود سازمانی و فردی زندگی بهبود جهت در تالش مستعد

 افراد وقتی" که میكند بحث ( 1771 )راپاپورت (. Chadiha et al,2004 .)شود می همكاری بر مبتنی تالشهای تقویت موجب

 شیوه به سازمان در را خودشان زندگی داستان حقیقت در میدهند انعكاس یا و میكنند خلق یا و کشف را خود همكاری قصه

 در سازی توانمند رویكرد مهم عناصر از تواناییهایشان شناسایی و مشكالت از کارکنان شرح پذیرش. " نندمیك بیان مثبت های

 تجربیاتشان یا و وظایفشان با رابطه در خود فردی داستان شرح به کوچک گروههای در مشارکت طریق از کارکنان. است عمل

 گفتگو و تفكر به خودشان مشكالت و مسائل درباره طریق این از و پردازند می است افتاده اتفاق آنها برای ماه هر در که

 (Rappaport, 1995 .)میپردازند

. دهند افزایش خود در را مسأله حل مهارتهای ظرفیت که است الزم کارکنان :مسأله مهارتهای حل آموزش (2 استراتژی

 ایجاد در ضروری گام یک عنوان به گروهی و فردی بین فردی، سطح در کارکنان سازی توانمند به میتواند مسأله حل مهارتهای

 محتوای اساس بر را خود مشكالت که داد اجازه کارکنان به باید استراتژی این در. شود منجر نامطلوب موقعیت تغییر

 را مسأله حل اهداف ابتدا گروه صورت این در. کنند حل و شناسایی میگیرد، شكل همكارانه محیط یک در که داستانهایی

 یا و مسأله حل برای هدف انتخاب مهم، مشكالت از یكی انتخاب مشكل، شناسایی: شامل اهداف این. کند می بندی خالصه

 .است هدف تحقق به کمک منظور به منابع شناسایی و اهداف تحقق و مسأله حل جهت در خالق تفكر بزرگتر، مشكل

 کارکنان، منابع، تجهیز و گرفته صورت حمایتهای طریق از :منابع تجهیز و آموزشهای مهارتهای پشتیبانی (3 استراتژی

 مورد سه در را حمایتها انواع ( 1771 ) آمیدی .هستند مطمئن شده توانمند گروههای قالب در بزرگ اجتماعی ساختار ایجاد از

 صحبت ، نوشتن طریق از میتواند سازمان. فرد از قانون حمایت و فرد از مدیر حمایت خود؛ از فرد حمایت: است کرده خالصه

 که بدانند کارکنان که صورتی در. دهد اشاعه سازمان در را جمعی حمایت سیاسی فرد یا و گذار قانون یک سخنرانی یا و کردن

 و سرعت با سازی توانمند دارد، وجود نیز مسیر این در الزم حمایتهای و است مهیا سازمان در آنها فردی پیشرفت برای منابع

 (Chadiha et al,2004 )د.پذیر می انجام باالیی شتاب



 

 

 در زمینه مدیریت منابع انسانی پیشنهاد هایی برای مدیران -3

 موجود؛ واقعی نیازهای با انسانی منابع فعالیتهای دادن مطابقت و بیرونی های واقعیت شناسایی -

 انسانی؛ منابع مدیریت شدن ای حرفه سمت به حرکت و موجود اداری نقش تغییر -

 کارهای انجام برای الزم تواناییهای از کارکنان برخورداری از اطمینان حصول و کارکنان آفرینی ارزش طرح طراحی و تشریح -

 خود؛

 وقت؛ تمام و وقت پاره صورت به مدار دانش و ای حرفه کارکنان کارگیری به -

 شده؛ تعیین های هدف به رسیدن برای کارکنان هدایت جهت در مربی نقش ایفای و عملكرد مدیریت از استفاده -

 بیفزاید؛ ارزش که روشی به اطالعاتی؛ فعالیتهای و فرایندها مدیریت -

 سازمان؛ هدفهای با انسانی منابع گذاریهای سرمایه همسوسازی برای استراتژیک ریزی برنامه روشن فرایند داشتن -

 ؛ تبعیض رفع و برابری انسانی، منابع به احترام تشویقی، پاداشهای طریق از کارکنان کردن مند انگیزه -

 سازمان؛ در مهم تصمیمهای اتخاذ برای کارکنان دادن مشارکت -

 کنند؛ می ایفا مناسب و روشن هایی نقش که کارکنانی داشتن -

 انسانی؛ منابع شایستگیهای ساختن نمایان برای کارکنان؛ در توانایی ایجاد -

 ها؛ تجربه توسعة و آموزش از انسانی؛ منابع متولیان روی گذاری سرمایه -

 .شبكه امكانات از بهینه استفاده و کامپیوتری های مهارت توسعه -

 

 نتیجه گیری: -7

. است پراهمیت و مهم نقش ایفاگر خود سازمانی و گروهی فعالیتهای چارچوب در سازمانی، توسعه اساسی رکن عنوان به انسان

 به انسان شناخت با مدیریت علم پردازان نظریه.است انسانی منابع درست کارگیری به گرو در سازمانها، توسعه و رشد امروزه،

 دانند می سازمانها بقای و موجودیت حفظ برای عنصر مهمترین عنوان  به را انسانی عامل سازمان، در پیچیده عنصر یک عنوان

 که رسد می نظر به .اند کرده سازمانی تحوالت و تغییر در نیرومند ابزار یک عنوان به انسانی، منابع به روزافزونی توجه و

 منابع و انرژی نمیتوان انسانی نیروی نیازهای گرفتن نظر در بدون. است انسانی سرمایه موفق سازمانهای سرمایه بزرگترین

 نام تغییر عصر را آن که امروزی متالطم دنیای به توجه با. یابد دست نظر مورد اهداف به که کرد هدایت جهتی در را سازمان

 این کلی طور به. است انسانی منابع چالش آنها، مهمترین از یكی که هستند متعددی چالشهای معرض در سازمانها اند، نهاده

 تغییرات این از یک هر که.است سازمانی فرهنگ و استراتژیها ساختار، تكنولوژی، اساسی بعد چهار در تغییر از ناشی ها چالش

 پیدایش و تكنولوژی و رقابت عرصه در سازمان فعاالنه حضور. کند می ایجاد انسانی منابع مدیریت حوزه در نوینی چالشهای

 های برنامه طریق از. است کرده ناپذیر اجتناب امری را آنان تواناسازی کارکنان، شدن مهارتی چند لزوم و جدید مشاغل

 خودکارآمدی، احساس و مگیری تصمی در خودمختاری مسؤولیت، افزایش اختیار، تفویض با کاری های ظرفیت توانمندسازی،

 نیروی سرمایه، جمله از زیرساختهایی کار این برای. میرود باال نیز سازمان اثربخشی و وری بهره نتیجه در و یابد می افزایش

 انسانی، منابع مدیریت چالشهای رفع بر عالوه میشود حاصل طریق این از آنچه و است الزم همسو نگرش و انگیزه با انسانی



 

 

 درنهایت و یابد می نمود خالقیت و ابتكار ارائه و فعال مشارکت در که است سازمان به کارکنان تعلق حس و وفاداری افزایش

 در تغییر برای را الزم های ظرفیت کارکنان، تا که است ذکر به الزم .آورد خواهد پدید را سازمان وری ه بهر ارتقای اسباب

 وجود سازی ه پیاد برای الزم سرمایه و بودجه اگر بویژه شد، نخواهد حاصل موفقیتی نیاورد، دست به توانمندسازی جهت

 .باشد نداشته
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