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 یگریمرب کردیبا رو انسانیمنابع یتوانمندساز

 
 ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران(کاروکسب)گروه مدیریت  *1مهر خسروی رویا .1
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 : مقدمه

ای عنوان زیرمجموعهبه هاسازمان. آسایی همراه استمعجزهانگیز و های شگفتری با تحوالت و دگرگونیبش دوره کنونی حیات

. آنها باید برای بقا و بالندگی، خود را در رویارویی با این هستندهای باز متاثر از این تغییر و تحوالت انسانی و سیستماز حیات

شوند. منظور از این آمادگی، آمادگی فناوری و از گردونه دنیای رقابتی خارج می صورت،این تحوالت عظیم آماده نمایند. درغیر

 هاسازمانی اصلی و ارزشمند سازمان هستند، آماده نمایند. در واقع امروزه، تجهیزاتی نیست، بلکه باید کارکنان را که سرمایه

. مدیران در چنین شرایطی فرصت چندانی برای کنترل در محیطی کامال رقابتی همراه با تحوالت شگفت انگیز باید اداره شوند

کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر 

ه مهارت، دانش، خوبی از عهده وظایف محول برآیند کتوانند بهوظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می

تواند در این زمینه به کمک مدیران خوبی بشناسند. ابزاری که میشته باشند و اهداف سازمانی را بهتوانایی و انگیزه الزم را دا

وسیله آن قادر شده که مدیران بهعنوان ابزاری شناختهزمان کنونی توانمندسازی به بشتابد، فرآیند توانمندسازی است. در

ای، رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه نفوذ، هایاز قبیل، تنوع کانال هایامروزی را که دارای ویژگی یهاسازمان خواهند بود

 (1391. )چوپانی و همکاران، طور کارآمد اداره کننده، را بهستندشدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی حداقل

را باید در دانایی و  هاسازماناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی به  مراتب از فن انسانیمنابعاهمیت 

انسانی نکار است. لذا وجود منابعنادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل ا

به همین سبب  .رسدوری آنها امری ضروری به نظر میو افزایش بهره هاسازمانکارا، خالق و توانا جهت حفظ پایداری 

شده و سبب آزادسازی و بالفعل  موجب افزایش قابلیت و شایستگی افراد و بهبود عملکرد آنها انسانیمنابعتوانمندسازی 

شیرمرد و میرزایی، )طیبی .دخواهد ش هاسازمانی کسب دستاوردهای شگفت انگیز در آوردن نیروهای نهفته آنان در راستادر

1395) 

ای به جلو رانده کند و اقتصاد جهانی با فشارهای اقتصاد منطقهمیرا تهدید  هاسازمانریع محیطی حیات بسیاری از تغییرات س

کننده و ظهور استانداردهای جهانی تغییرات تاثیرگذار جهانی مصرف هایجدید، فناوری اطالعات، فرهنگ هایشود. رسانهمی

یجه برای تطابق با تغییرات محیطی و در نت هاسازمانی امروزی وجود دارند. بنابراین، توانایی هاسازمانمحیطی هستند که در 

رسد که این مهم موجبات میترین سازمان در نظر گرفته شود و به نظر رو توانمندسازی باید مهمبقای آنها موثر است. از همین

 (1395شیرمرد و میرزایی، )طیبی .کندپذیری سازمان را نسبت به تغییرات داخلی فراهم میانعطاف
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 ادبیات پژوهش

 هایمنظور بقای خود در دنیای متالطم، در نظاماست که بهها را مجبور کردهسازمانامروزه تغییرات موجود در محیط کار، 

مدیریتی خود بازنگری کنند و توانمندسازی کارکنان نیز به منزله یکی از ابزارهای اصلی مربوط به عملکردهای رهبری و 

درت را ممکن ساخته است. امروزه کارکنان به آزادی عمل و ق هاسازمانترشدن ت، تحقق این امر و همچنین رقابتیمدیری

شان وری از طریق کارکنانبه دنبال افزایش بهره هاسازمانحالی است که د. این درنیازمندن شانگیری برای انجام وظایفتصمیم

های توسعه و تحول اداری جستجو ها و برنامهتوان در سیاستمی. در نظام اداری ایران، موضوع توانمندسازی کارکنان را هستند

 (1395شیرمرد و میرزایی، )طیبی .کرد

اهمیت بیشتری دارد که بتوانند به سرعت  هاسازمانها قرار گرفته است. امروزه برای توجه دولتسیار موردنظریه توانمندسازی ب

یابی به چنین اهدافی است به تغییرات محیطی پاسخ دهند و توانمندسازی کارمندان معرف یک روش و راه منطقی برای دست

های شود. کارمندانی که در ردهن سلسله مراتب سازمانی میهای باال و پاییمورد بین ردهیرا باعث حذف تعامالت اضافی و بیز

نیاز یافته و دانش مرتبط و موردن دستهای سازماها و پروژهدارند، سر وقت به اطالعات مربوط به عملیات تر سازمان قرارپایین

شیرمرد و )طیبی .د داشتعهده خواهنهای اتخاذی خود را برواقب تصمیمی کاری خود را خواهند داشت و مسئولیت عزمینه

 (1395میرزایی، 

 مستقل گیریبرای تصمیم الزم توانایی تا کندمی کمک کارکنان به مدیر آن طی که شودمی اطالق فرآیندهایی به توانمندسازی

 توانمندسازی، مفهوم تریناست. مهم موثر نیز آنان شخصیت در بلکه افراد عملکرد در تنها نه فرآیند این آورند. دست به را

 با افراد و باشد برخوردار تمرکز عدم باالی درجه باید از گیریتصمیم است. فرآیند سازمانی سطح ترینپایین به اختیار تفویض

 (1392. )حسینی، فرآیند کاری باشند از کامل قسمت یک مسئول باید نیز کاری هایگروه

 به کارکنان تعهد تقویت طریق از سودمندی برای افزایش مدیران وسیلهبه مدرن تکنیک یک عنوانبه توانمندسازی کارکنان

 در تصرف و قدرت دادنتوسعه قدرت، آوردندستفرآیند به به اشاره توانمندسازی .شودمی گرفته کار به و بالعکس سازمان

به  قدرت افزایش و رشد شامل که است تعاملی پیچیده د. توانمندسازی فرآیندهستن قدرت کسب در تسهیالت ارائه قدرت یا

 رابطهسازمانی،  مانند محیط و جو ایزمینه عوامل به و است از خودش کارمند هر شناخت و آگاهی کنندهمنعکس و زیردستان

 در کارکنان اختیار به و آزادی دادن توانمندسازی، اصلی وابسته است، هسته زیردستان و دوستان ناظران، با کارمندان متقابل

 (1397است. )محمدی و همکاران،   وظایفشان

 که روند پیش آنجا تا و کنند ایفا خود در کار تریفعال نقش تا کرد تشویق ساده طوربه را افراد توانتوانمندسازی میبا 

 باالتر مسئول به مراجعه بدون که برسند از توان حدی به درنهایت و بگیرند عهده بر را خویش هایبهبود فعالیت مسئولیت

 زیرا هستند؛ روبرو آن با هاسازمان که چالشی است بزرگترین توانمندسازی نمایند. کاربرد اتخاذ تصمیماتی کلیدی بتوانند

 (1397سازمان است. )محمدی و همکاران،  در فرهنگ تغییر مستلزم

 و کنند پوشیچشم خود اختیارات سنتی بعضی از باید کهاین جمله از دارند عهده به میمه ناظران نقش و مدیران یندفرآ این در

 از باشند. توانمندسازی داشته آزادی عمل بیشتر، هایمسئولیت گرفتنبه عهده و گیریدر تصمیم که دهند اجازه کارکنان به

 انگیزش، اعتماد، با اساساً توانمندسازی شود.منجر می سازمان عملکرد اصالح به کارکنان، مشارکت و افزایش خودمختاری طریق

 و نقل کاهش و شغلی رضایت بیشتر، تولید وری،و بهره مرتبط است کارکنان و مدیریت بین ومرزحد شکستن گیری وتصمیم

 (1397. )محمدی و همکاران، شودمی منجر سازمان در انتقال کارکنان

 همچنین و افراد درونی قدرت و آزادکردن نیروها معنی به درونی انگیزش نوین رویکرد یک عنوانشناختی بهروان توانمندسازی

 طرفی است. از کارکنان هایو شایستگی هاتوانایی استعدادها، شکوفایی برای هافرصت آوردنوجود و به بسترها کردنفراهم
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 از مراتب به انسانیمنابع اهمیت دیگرعبارتاست. به انسانینیروی توانمندی کیفیت ؛هاسازمان و حیات بقاء مهم عوامل

 شغل، درونی انگیزش نوین رویکرد عنوان یک به انسانیمنابع است. توانمندسازی بیشتر مادی و منابع مالی جدید، هایفناوری

 را آموزش و یادگیری محیط داشته، فرصت پی در را مشارکت و همکاری باالی سطوح شده، باال به نفس اعتماد حس موجب

 (1397. )محمدی و همکاران، آوردمی ارمغان به را موفقیت از بیشتری حس و ساختهتوسعه فراهم و فردی رشد برای

 برآورده زمانی افراد قدرت به نیاز منظر این از کندمی تعریف اهداف تحقق جهت افراد درونی انگیزش نوعی را توانمندسازی

 برآورده نیاز این زمانی و شوند مواجه هاموقعیت و افراد آمده،پیش حوادث با توانندمی ،باشند داشته باور آنها که شودمی

. )سالجقه و همکاران، هستند محیط ناتوان فیزیکی و اجتماعی هایخواسته با مواجه در که برسند باور این به افراد که شودمین

1398) 

 و گری اهمیتمربی به آنها میان از اخیر هایسال در که دارند وجود مختلفی رویکردهای و هاشیوه انسانیسرمایه توسعه برای

 که در چرا دارد؛ کاروکسب تحول و توسعه برای را ابزار تریناثربخش و ترینمهم گریمربی شک بدون .استشده بیشتری توجه

 ذینفعان، فشارهای و های متعدددرخواست قبیل از مسائلی از رهایی منظور به کارآفرینان وکار،کسب اندازیراه اولیه مراحل

 و هاشرکت گذارانبنیان لذا کنند.می احساس را بیشتر راهنما یک حضور به نیاز وکارکسب کور نقاط و هاچالش عاطفی، انزوای

 و مدیریتی موضوعات و هااستراتژی در صادقانه و صریح بازخورد تا دارند نیاز وکارکسب مربیان به ایفزاینده طورهب کارآفرینان

کارآفرینان  از حمایت هایبرنامه توسعۀ در شدیدی عالقه است، ضروری اقتصادی رشد برای که کارآفرینی آنجا از. دهند رهبری

 (1397ی، )عزیزی و گودرز .دارد وجود

 یکی شخصی، و فردی هایاست. حمایت موثرتر هاحمایت شکل دیگر به نسبت کارآفرین فرد از حمایت یا شخصی هایحمایت

 عناوین و هاواژه تحت کارآفرینان، فردی حمایت هایانواع روش است. یادگیری و آموزشی هایحوزه در اصلی هایجریان از

 و موثرترین از یکی گریمربی زمینه این در هستند. لذا نظارت و آموزش مرشدی، مشاوره، گری،مربی قبیل از مختلفی

 (1397. )عزیزی و گودرزی، است وکارکسب زمینۀ در روش حمایتی ترینکامل

نوین مدیریت، ضعف در فرهنگ کارگروهی، ارتقا مهارت و دانش  هایکارگیری شیوههدهد موارد چون عدم بها نشان میبررسی

توجه به ایجاد بستر مناسب خالقیت، نوآوری و های آنان در رفع مشکالت، عدمها و پتانسیلکارکنان، عدم استفاده از قابلیت

ع و ابزار ترین منباید مهمست. برای رفع این مشکالت مدیران بهاسازمانساز در خودکنترلی به عنوان برخی از عوامل مشکل

-توانمند برای مناسب بستر کردن فراهم با باید عالی آموزش انسانی خویش را توانمند سازند. سیستمرقابتی خود یعنی نیروی

دار بودن، و احساس اعتماد در ل، احساس موثر بودن، احساس معنیکارکنان خود، احساس شایستگی، احساس استقال کردن

 (1398. )سالجقه و همکاران، ایجاد و تقویت کندآنان را 

طالح توانمندسازی را مروری کوتاه داشته باشیم باید گفت که اولین تعریف اص انسانیمنابعاگر بخواهیم تاریخچه توانمندسازی 

که این اختیار  دانستندگردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش سازمانی خود میمیبر 1788به سال 

-بار بهاق فرد برای پذیرش مسئولیت اولینبایستی به فرد اعطاء یا در نقش سازمانی او دیده شود. این واژه به معنی اشتی

 و هاشدن کارکنان در اطالعات، تشکیل گروه. توانمندسازی عبارت است از سهیمگویی تفسیر شدبه معنی پاسخ میرسطور

شود و رویکرد مکانیکی توانمندسازی میکه رویکرد ارگانیکی توانمندسازی نامیده سب است طراحی ساختار سازمانی منا

چند بعدی است که از دو بعد انگیزشی و شناختی تشکیل شده است و برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد.  میمفهو

شناختی کارکنان و بهسازی شرایط های روانژگی، بهبود ویهاتوانمندسازی عبارت است از تقویت باورها، افزایش دانش و مهارت

شیرمرد و میرزایی، )طیبی .سازمانی و محیطی به نحوی که افراد بتوانند با حداکثر کارایی و اثربخشی در سازمان فعالیت کنند

1395) 
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عبارت است از توانایی توانمندسازی در واقع هدف قراردادن تقویت امکانات افراد برای کنترل بر زندگی خویش است. اگر قدرت 

توان گفت توانمندسازی فرآیندی است که طی آن افراد و اجتماعات گاه میینی، کنترل و مشارکت در محیط، آنبفرد در پیش

شان اعمال کنند، توانمندسازی باید از درون موثر در تغییر زندگی خود و محیط کار گیرند و به طورهتوانند چنین قدرتی را بمی

ای مناسب برای قدرتمندشدن شهروندان آوردن زمینهکارگیری قدرت و فراهمو این امر، از طریق رفع موانع بهیک منشاء بگیرد 

داگانه به فرد طور جتوان این اقتدار را بهمییابد و نمیمیسر است. توانمندسازی در مسیر فرآیند حکمروایی خوب شهری تحقق 

 .رودمیکار سوی کسب اقتدار بهعنوان واسط در حرکت بهر فرآیند توانمندسازی، مشارکت بهیا گروهی خاص اعطا کرد. د

 (1395یرمرد و میرزایی، ش)طیبی

شان نمندسازی کارکنانرا به توا هاسازمانهای محیطی متعددی وجود دارد که دالیل و ضرورت توانمندسازی کارکنان محرک

 ترین آنها عبارتند از:اند. در این میان مهمترغیب نموده

را به نوعی تحت تاثیر قرار داده است.  هاسازمانجوانب  میهای کاری: رشد سریع فناوری، تمااثرات فناوری بر محیط -1

خودکار جایگزین مشاغل روتین  های کامالها و دستگاهتغییرات سریع فناوری، باعث تغییر ماهیت کارها شده و رایانه

 اند.ایجاد کرده هاسازماننیاز افراد و اعضای مورد هایاند. این ابزار تغییرات شدیدی در نوع مهارتشده

طور مستقیم و در نیاز خود را بهه کمک اینترنت قادرند وسایل موردت مشتریان: امروزه، مشتریان بافزایش انتظارا -2

شان از کارکنان هاسازمانبهترین قیمت رقابتی خریداری کنند. افزایش انتظارات مشتریان باعث افزایش انتظارات 

باید ب نخواهد بود، بلکه برعکس، کارکنان کنترلی مناس-تنها سلسله مراتب دستوریشده است. تحت این شرایط، نه

ظایف سنتی مدیران )از خودگردانی که برای انجام و هایخالق باشند. در درون تیمبیاموزند ابتکار عمل داشته و 

خوبی ایفای نقش کرده و مسئولیت اند بهفیت، استخدام و ...( توانمند شدهبندی، پاداش، کنترل کیقبیل بودجه

 شان بپذیرند.اماتدبیشتری برای اق

دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز در راس  هاسازمان: در شکل سنتی که هاسازمانپذیری ضرورت انعطاف -3

های نوین از هرم هستند تغییرات به اعتقاد بسیاری از مدیران عالی، در محیطی که شدت رقابت جهانی و فناوری

خواهد شد.  هاسازمانپذیری نترل متمرکز، باعث افزایش انعطافبرداشتن از کآید، دست میآنها به شمار  هایویژگی

 (.1395شیرمرد و میرزایی، )طیبینان بهترین فلسفه عدم تمرکز است. میان، توانمندسازی کارکدراین

بررسی نقش توانمندسازی در  به "یادگیرنده است؟ آیا توانمندسازی ویژگی ضروری یک سازمان" عنوان تحت پژوهشی در

ی هاسازمانکه توانمندسازی چه نقشی در قابلیت  -1پردازد. سواالت این پژوهش شامل این است: میی یادگیرنده، هاسازمان

دهد میاین تحقیق نشان  هایی یادگیرنده است؟ یافتههاسازمانآیا توانمندسازی به عنوان ویژگی اساسی  -2یادگیرنده دارد؟ 

شود. میداری دارد و باعث تسهیم قدرت نی یادگیرنده رابطه معنیهاسازمانگیری در توانمندسازی با گستره تصمیم که فقط

ین وانگ، هایشود. کوین برد ومیی یادگیرنده در سطح باال یا پایین مشاهده نهاسازمانبنابراین تفاوتی در الگوی توانمندسازی 

اند که همکاری، و عوامل موثر به این نتیجه رسیدهی کارمندان: حد و میزان اقتباس در مطالعه خود با عنوان توانمندساز

شیرمرد و گیری دارد )طیبیی تصمیمی تاثیر از عوامل موثر مشارکت کارمندان در پروسهسازی، صراحت و درجهمیرس

 (.1395میرزایی، 
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 5سازیمفهوم توانمند

وری بیشتری ند، بهرهتر باشتر و خالق. هرچه این نیروها کارآزمودههر سازمان نیروی انسانی آن است یکی از عوامل موثر بر بقا

کار که تاثیر دیدی را برای اصالح مدیریت نیرویهای جدر هر سازمانی باید راه انسانیمنابعد. سیستم توسعه شوایجاد می

کنند که برای تداوم سعی می هاسازمانود آورد. در عصر تغییرات سریع، وری کارکنان دارد، را به وجمثبتی بر عملکرد و بهره

باور شکل گرفته است که ایجاد انگیزش و  ، ایناثربخشی و کارایی خود را با محیط سازگار کنند. همچنین در این دوره

و  )حیات .ارایی سازمان را افزایش دهدوری و کتواند در تولید عملکرد آنها موثر باشد و در نتیجه بهرهمیسازی کارکنان توانمند

 (1390همکاران، 

سازی از منشا اصلی توانمند وسیله آنرویکردی شناخته شده است که مدیران بهعنوان سازی کارکنان بهصر حاضر توانمنددر ع

-تواند بهوری و مشارکت کارکنان میوی مبتنی بر این باور است که انگیزش، بهره Yگیرد. تئوری نشات می 6نظر مک گریگور

کاربرد ندارد  هاسازمانوسیله دستور و فرمان در همه کند که مدیریت بهریگور تاکید میگویت شود. مکوسیله طراحی شغل تق

 به اصل مشارکت در توانمندسازی است. مفهوم و مدیران باید به نظرات کارکنان خود در سازمان اهمیت دهند که همان توجه

 های سازمانی است، چراگیریپذیری و آزادی در تصمیمالیی از انعطافکار با درجه باسازی نیرویبه معنی آماده سازیتوانمند

 (1390. )حیات و همکاران، گرددمیسازی به تفویض قدرت برکه معنی اصلی توانمند

 محیطی( بر و رفتاری بسیاری )ساختاری، موانع اگرچه ،هاسازمان در توانمندسازی افزون روز اهمیت به توجه با رسدمی نظر به

 قبال در منفی هاینگرش توانمندسازی، مفهوم بودنشفاف دلیل به مدیران طورکلی،به اما است، گرفته قرار هاسازمان راه سر

-می خودداری سازمان در توانمندسازی هایبرنامه اجرای از بودن، نیاز بر مازاد از ترس و قدرت دادندست از ترس زیردستان،

 پرورش را کارکنان هایشایستگی و هاقابلیت آموزش، و انگیزش عالقه، ایجاد با تا است آن بر توانمندسازی کنند. درحقیقت،

 افزایش برای مؤثر هایتکنیک از یکی کارکنان توانمندسازیبگذارد.  توانمند افراد عهدۀ بر را سازمان اهداف تحقق و دهد

 زمینه است. ایجاد سازمانی اهداف راستای در آنها گروهی و فردی هایتوانایی و ظرفیت از استفادۀ بهینه و کارکنان وریبهره

 کاری زندگی کیفیت بهبود شایگراه آن، نمودن و اجرایی اختیار تفویض هایمؤلفه به توجه با کارکنان تعالی و یادگیری برای

)نظری و  .کرد خواهند تضمین را سازمان کارایی و اثربخشی به دستیابی مند،عالقه خشنود و راضی، کارکنان و بوده  کارکنان

 (1395پناهیان، علی

 با که داشت توجه باید و است گذاریهدف و سازیتصمیم جهت افراد به دادنهو اجاز کنترل کردنکم معنای به توانمندسازی

 غیر شوند. در آگاه آن از گیرندمی قرار تصمیم تأثیرتحت که افرادی میتما بایستمی فرد یک به گیریتصمیم اختیار تفویض

بایست می زیردستان به اختیار واگذاری طول در که باشند داشته توجه باید بود. مدیران خواهد اثربی اساسا توانایی صورت،این

 در که فاکتورهایی که هستند باوراینبر (2015) همکاران و 7نیلسن این زمینه، باشند. در داشته کارکنان از را الزم هایحمایت

 راستای در افرادی که سطوح به این،بر. عالوههستند سازمانی اهداف اول درجۀ در نمود، توجه آنها به ر بایستیاختیا تفویض

)نظری و  .داشت ایویژه توجه نیز باید هاسازمان کارکنان عملکرد ارزیابی هایشاخصه و کنندمی تالش سازمانی اهداف

 (1395پناهیان، علی
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سازی، داللت بر توانایی انجام کارها دارد. چه قدرت همانند توانمندسازی فقط تفویض قدرت به کارکنان نیست. اگرتوانمند

تواند به چه فردی میتوانند هم قدرت داشته باشند و هم نداشته باشند. اگرافراد میو سازی یک چیز نیستند قدرت و توانمند

 (1387. )نادری و همکاران، بلیت پذیرش توانمندشدن را داشته باشدفرد دیگری قدرت بدهد، باید قا

سازی را  فرآیند افزایش احساس خودکارآمدی در افراد از طریق شناسایی و حذف توانمند 8نویسندگانی مانند کانگر و کانانگو

ای افزایش انگیزش انجام وظایف دانند. توانمند بودن به ایجاد شرایطی برشرایطی که موجب ناتوانی کارکنان شده است، می

 (1387. )نادری و همکاران، محوله از طریق تقویت احساس خودکارآمدی شخص اشاره دارد

های فردی و وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای موثر برای افزایش بهرهسازی کارکنان یکی از تکنیکتوانمند

سازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت نی است. توانمندگروهی آنها در راستای اهداف سازما

سازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی عبارت دیگر توانمندشود. بهازی مستمر عملکرد کمک میها به بهبود و بهسافراد و تیم

 (1392. )حسینی، سازمان است

 رشد سازیفرصت دلیلبه سازد،می فراهم کارکنان برای را حمایت سرپرست و یتوانمندساز ای،حرفه رشد زمینۀ سازمان وقتی

 در شوند. امامی خودشان متعهدتر سازمان به نسبت و ترراضی خویش شغل به نسبت افراد ترقی، و رشد این حمایت از و ترقی و

 نظریۀ مطرح در و مهم اصول از یکی )که مثل به مقابلهجهت  به افراد رضایت، و تعهد قالب کارکنان در شغلی نگرش تقویت پی

 ایحرفه رشد برای سازمان و خواهی( سرپرست نیک جبرانی )جبران مثبت رفتارهای به متمایل است(، اجتماعی مبادله

 (1393)فرضی و سلیمی،  .شوندمی سازمانی مدنی قالب رفتارهای در سرپرست حمایت و توانمندسازی

 کیم نتایج  .شوندمتأثر می شناختیروان توانمندسازی از کارکنان، شهروندی و رفتارهای شغلی که داشت عقیده (،2014)رئوف 

 کردند بیان (2013و همکاران ) . راجااست مؤثر شناختیروان توانمندسازی بر فرد سرپرست تناسب داد نشان (2013) 9کیم و

 توانمندسازی که رسید نتیجه به این (، هم2013) 10. سوپریانتواست مؤثر سازمانی شهروندیرفتارهای  بر شغل-فرد تناسب که

 عاملی به عنوان شهروندی رفتار جایگاه به اهمیت توجه با رو این دارد. از معناداری و مثبت رابطه شهروندی آنها رفتار با کارکنان

 رفتار به رسیدن جهت در کارکنان اهمیت توانمندسازی و ارزش و سازمانی اهداف کسب سازمانی و کارآیی اثربخشی و در مهم

. )محمدی و همکاران، باشد داشته وجود مناسبی باید تناسب سازمان و فرد بین اینکه به توجه با و مطلوب شهروندی سازمانی

1397) 

بهره  سازمان افراد انگیزه و مهارت انرژی، تجربه، دانایی، از تا دهدمی را امکان این مدیران به سویی از کارکنان توانمندسازی

فردی و  عملکرد وری، بهبودبهره و کارکنان، اثربخشی تعهد و مندیرضایت افزایش برای ضروری ابزاری دیگر سوی از ببرند و

-روان توانمندسازی (1990) 12ولتهوس و 11. توماسشودمی قلمداد سازمانی استرس خدمت و کاهش ترک نیات تیم، کاهش

 بودن، احساس موثر شایستگی، احساس یعنی شناختی حوزه چهار شامل که دانندمی شغلی انگیزش درونی یندفرآ را شناختی

. کردند مدیریت نظری متون وارد را شناختینسازی رواتوانمند بار نخستین برای است. آنان انتخاب حق و بودن معنادار احساس

 (1398)سالجقه و همکاران،  

 معناداری، بُعد چهار شامل که ای انگیزشیسازه عنوان به را توانمندسازی کاری، محیط در بیشتر مطالعات با 13اسپیریتزر

 بخشیدن قدرت معنای به را توانمندسازی (1998) 14کمرون و وتن هامطرح کرد. بعد ،است اثرگذاری و خودمختاری شایستگی،

 
8 Conger& Kanugo 
9 Kim & Kim  
10 Supriyanto 
11 Thomas 
12 Velthouse 
13 Spreitzer 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

7 

 است کهو همکاران  کاوه مدل شناختیروان توانمندسازی مطالعه جهت شدهارائه هایمدل از دیگر کردند. از تعریف کارکنان به

 و عمل آزادی تیمی، پاسخگویی دیگران، به اعتماد بودن،احساس ارزشمند نتایج، شخصی پذیرش بُعد شش دارای مدل این

 عالی، موسسات آموزش و هادانشگاه اساتید کارکنان، توانمندسازی راستای در دهش پیشنهاد. است اشتیاق شغلی و درونی انگیزه

 گرایی،قانون سازمانی، کارآفرینی ساالری،شایسته جویی،مشارکت پذیری،ریسک روحیه عالی آموزشی مراکز این مدیران

 سازمانی فرهنگ مدیریتی هایمؤلفه عنوان به را گراییمهارت و قدرت فاصله کاهش گرایی،علم در مدیریت، اقتدار گرایی،جوان

 (1398. )سالجقه و همکاران،  دهند قرار توجه مورد

نظر از عدم تاثیرگذاری مولفه پیچیدگی، بر روی توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت دارد. پیچیدگی فسازمانی صرساختار 

دار است. داری ندارد. رسمیت سازمان با توانمندسازی کارکنان دارای رابطه معنیمعنیی سازمان با توانمندسازی کارکنان رابطه

 (1396شیرمرد و میرزایی، )طیبی .دار استتمرکز سازمان با توانمندسازی کارکنان دارای رابطه معنی

ینه پرستاری ارتباط منفی نقش استرس )ابهام و تعارض( یک خطر عمده روانی اجتماعی در کار است که با رضایت شغلی در زم

دهد، بنابراین ابهام می، سطح باالیی از توانمندسازی ساختاری استرس نقش را کاهش "کانتر "سازیتوانمندطبق نظریه . دارد

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل  .بالقوه رابطه بین توانمندسازی و رضایت شغلی باشد هایتواند واسطهنقش و تعارض می

ن توانمندسازی ساختاری، استرس نقش )ابهام و تعارض( و رضایت شغلی، با فرض نقش میانجی استرس در رابطه بین روابط بی

 (2020، 16آلمیداو  15اورگامبیدز. )توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی بود

بینی محیط کار، غیرقابل پیش هاینشانان در پاسخ به جنبهکمک به آتش برایتوانمندسازی  هایدهد که شیوهمینتایج نشان 

های پیشرفت شغلی، استقالل کار و عملکرد سازگار را به این، تعادل سرعت فرصتبردهند. عالوهمیعملکرد سازگار را افزایش 

لبه بر پردازی بهتر قادر به غا تکیه بر آموزش و توانایی بداههنشانان بدهد که آتشها نشان میکند. یافتهطور خاص تعدیل می

 (2020و همکاران،  17نتسمنها) .استرس و خستگی در حوادث پیچیده هستند

ها از طریق توانمندسازی کارکنان خط مقدم برای در هتل انسانیمنابعکند که مدیریت میاین مطالعه این استدالل را آزمایش 

پس از مرحله اولیه مصاحبه . دهدایش میبازیابی خدمات و رضایت شغلی را افز های خدمات، عملکردپاسخگویی به خرابی

سازی نتایج حاصل از مدل. های دوتایی از طریق یک نظرسنجی گسترده در سی هتل در سریالنکا جمع آوری شدکیفی، داده

توسعه های مدیریتی مورد استفاده در این زمینه به و سبک انسانیمنابعهای مدیریت دهد که شیوهمعادالت ساختاری نشان می

حال، آنها نشان بااین. شودمیکند، که پس از آن به عملکرد بازیابی خدمات و رضایت شغلی مربوط صالحیت شغلی کمک می

است و توانمندی کامالً مرتبط با سطح  "دارای پله"دهند که بازیابی خدمات در این زمینه هتل با دقت مدیریت شده و می

اساس درجه  ها مهم است اما به طور آگاهانه برسیدگی به خرابی خدمات در این هتلتوانمندی برای ر. سلسله مراتبی است

دهد، استقالل بیشتر شغلی باعث میکه آموزش کارمندان مزایایی را برای هر دو طرف نشان درحالی. شودمیالتحصیل فارغ

 (2019و همکاران،  18بوکسال) .بهبود رفاه این کارگران خدمات خواهد شد

 

 

 

 
14 Whetten and Comeron 
15 Orgambidez 
16 Almeida 
17 Huntsman 
18 Boxall 
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 گرید مربیرویکر

 ایحرفه توسعه و تغییر برای یادگیری، جامع و چندوجهی رویکرد یک عنوان به گریمربی به زیادی عالقه اخیر هایسال در

 درصدی 82 استفاده خود، گزارش در انگلستان توسعه پرسنلمیرس موسسه است. آمده بوجود زندگی و کسب وکار در افراد

 یکی را گریمربی   (CIPD)19پرسنل و توسعه خبرگی موسسه است. داده گری خبرمربی رویکرد از یادگیری و توسعه موسسات

 تحقیقی در افزاید. کونتهفوق می ادعای بر نیز کونته تحقیقاتی میداند. نتایج مهارتها توسعه و یادگیری هایموثرترین شیوه از

 مربی عنوان تحت راهنما یک وجود از که تحت مطالعه هایشرکت از % 2 فقط که دریافت آمریکایی برتر شرکت 100 درباره

 هایشغل هایفرصت % از 68 همزمان بطور % شرکت 2  همین نمودند. درحالیکه تجربه را سریع رشد بردندمی بهره کسب وکار

استرالیا  مختلف صنایع در سریع رشد دارای کسب وکار صاحب 200 روی پژوهشی هاییافته نمودند. همچنین خلق را جدید

 مالی، گردش هایدر شاخص بودند کرده استفاده کسب وکار مربیگری فرایند از که کسب وکاری صاحبان که بود ادعا این بیانگر

 گری کسب وکارمربی فرآیند از که کارآفرینانی % از 81برآن  داشتند. عالوه تریموفق عملکرد تولید و اطالعات تکنولوژی رشد،

 (.1397)عزیزی و گودرزی،  میدانستند فرآیند این از نتیجه بهره مندی را خود شرکت رشد از % 30بودند،  کرده استفاده

 

 کاروکسبگری تعاریف مربی

 هدایتی خود یادگیری و از خود بیشتر کارآفرین آگاهی به منجر که است گری عملکردمربی با ارتباط در گری کسب وکار،مربی

 هایموفقیت به دستیابی در موفق تیمهای و افراد به کمک برای بلکه نیست مشکالت مورد در صرفا گری عملکردمربیاست. 

 کسب وکار سطوح همه در تغییرات تسهیل و مشارکت برای مربیان از که است فرایندی گری کسب وکار،است. مربی بیشتر

 و ایجاد موانع بر غلبه باال، عملکرد سطوح به رسیدن گری برایمربی از صاحبان کسب وکارها همچنین و میشوند کارگرفتهبه

 و سیستماتیک هدایت رویکرد یک عنوان به گری کسب وکارمیکنند. مربی استفاده نیستند، امکانپذیر تنهایی به که تغییراتی

 درک توسعه و هاپیچیدگی شناسایی در متوسط و کوچک کسب وکارهای و مدیران رهبران به که است محور راه حل فرآیند یک

 (.1397میکند )عزیزی و گودرزی،  آنها کمک به کسب وکار محیط از عمیق

کسب  توسعه و بقا فرآیندهای راه اندازی، و کارآفرینان موفقیت در که نقشی و گری کسب وکارمربی فرآیند بکارگیری ضرورت

 به گری کسب وکارمربی سازد. درمی را روشن گری کسب وکارمربی هایشایستگی به توجه لزوم کندمی ایفا وکارها

کسب  مربیان خاص و ویژه هاشایستگی این از کدامیک که استاست آن  مهم که است. آنچه نیاز مورد متعددی هایشایستگی

کسب  مربیان خاص که ویژه هایشایستگی شناخت شود. لذامی کسب وکار دنیای در بیشتر آنان موفقیت باعث که بوده وکار

شود )عزیزی و می مربیان سایر به نسبت آنها برتری و مزیت باعث هاشایستگی کند. اینمی پیدا ایویژه باشد، اولویت وکار

 (.1397گودرزی، 

 

 انسانیسرمایه توسعه

 ها،برنامه برگیرنده در و است انسانیسرمایه مدیریت در مهم و اصلی هایمأموریت و فرآیندها از یکی انسانیسرمایه توسعۀ

 هایرویه و رویکردها دارای انسانیسرمایه توسعه. طراحی میشود کارکنان عملکرد بهبود برای که است فعالیتهایی و سیستمها

 :از آنها عبارتند مهمترین که است مختلفی

 غیررسمی ومیرس آموزش •

 عمل در یادگیری •

 
19 Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) 
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  شغلی سایه •

 منتورینگ )مرشدی( •

 تجربی یادگیری •

 شبیه سازی •

 مربیگری •

 
 توسعۀ برای را خاصی و راهکارهای راهبردها بیرونی، و داخلی محیط محدودیتهای و قابلیتها به توجه با باید کسب وکاری هر

 سایر به گری نسبتمربی ،انسانیسرمایه مدیریت مختلف و رویکردهای هاشیوه میان نماید. در اجرا و تدوین انسانیسرمایه

 شناخته افراد هایتوانایی و هاشایستگی توسعه برای تراثربخش و جامع مدرن، رویکردی انسانیسرمایه توسعه رویکردهای

 با یادگیریتسهیل  گری،مربی رویکرد هستۀ است. در شخصی تغییر و یادگیری برای قدرتمند ابزار گری یکمربی  میشود.

 از نقش تغییر گری یکمربی در .است حمایتگری و مناسب چالشی محیط یک ایجاد پرسشگری، و فعال شنود از استفاده

 آن اصلی هدف بلکه نیست متربی به آموزش بدنبال به صرف مربی رویکرد این است. در کاتالیزور یا تسهیلگر )استادی( بهمیمعل

 یکدیگر با متربیان و فراگیران از یک هیچ که چرا است فرد فرد و شخصی رویکرد مربیگری، یک .است متربی یادگیری چگونگی

 در کلیدی عنصر یک اصل این که دارد فردی به منحصر یادگیری سبک و سرعت دانش، پایۀ یک فردی هر و نیستند یکسان-

 (.1397میشود )عزیزی و گودرزی،  توجه آن به بسیار که گری استمربی

 از مربیگری از گوناگونی انواع .است نموده تثبیت را خود جایگاه کسب وکار در محبوب صنعتِ و حرفه یک عنوان گری بهمربی

 از متنوع کاربردهای عنوان به بازاریابی، و مالی و مربیگری مدیریتی مربیگری کسب وکار، مربیگری زندگی، جمله: مربیگری

 فردی، بهبود رشد برای شرایط تسهیل آن اجرای از هدف که نتیجه گراست و تعاملی فرایند یک مربیگریهستند.  مربیگری

است.  فرد در بهبود اعتمادبه نفس و مساله حل در توانمندی افزایش ترعمیق سطحی در و خودمحور یادگیری و عملکرد

 این است. مربی سوی از راهکار ارائه بدون یک مساله مقابل در مناسب راه حل به رسیدن برای فرد به کمک درباره مربیگری

 خود مشکل یا مساله برای میتواند که است ایگزینه بهترین چالشی روبروست، با که فردی که است استوار اصل این بر فرآیند

کند )عزیزی و  نگاه مختلفی زوایای از و جانبه همه موضوع به تا کند کمک او به مربی یک کافی است فقط شاید بیابد، حل راه

 (.1397گودرزی، 

 دهدمی انجام که هاییقبال فعالیت در یادگیرنده که است طرفه دو ارتباطی فرایند یک گریمربی سنتی، آموزش خالف بر

 نظر مورد نتیجه به زمانیکه تا اصالح بازخورد این فرایند واقع نماید. درمی اصالح را خود رفتارهای و کرده دریافت بازخورد

 و اصلی فعاالن مربیان گری،مربی فرایند در .است مربی متربی( و(شاگرد  بین- طرفه دو ارتباط همان یابد. اینمی ادامه برسند

بین  شکاف یکدیگر کمک با متربی و مربی گری،مربی در هستند. اصلی فعاالن که هستند این متربیان بلکه نیستند، حقیقی

 در واقع در .نمایندمی مطلوب تالش دستاوردهای به دستیابی برای یکدیگر با و کرده شناسایی را مطلوب حالت و فعلی موقعیت

 شکاف شناسایی در متربی به فعاالنه شنود و پرسشگری مستقیم حل محور، راه رویکرد بکارگیری طریق از مربی مربیگری، رابطۀ

 (.1397میکند )عزیزی و گودرزی،  کمک نظر مورد دستاوردهای دستیابی به در و مطلوب حالت و فعلی موقعیت بین

و  هاراستا با برنامههای همریزیپروری فرآیندی است که از طریق آن نیروهای توانمند و مستعد سازمان از طریق برنامهجانشین

شود که میشوند. این فرآیند سبب میهای حساس و کلیدی آماده راهبردهای کالن سازمان، جهت تصدی مشاغل و پست

های خارج از سازمان قادر به وسوسه های سازمان باقی بمانند و این اطمینان حاصل شود که تالشبه عنوان دارایی انسانیمنابع

یادگیری دارد این است که یادگیری در حین کار  هایگری نسبت به سایر روشکردن ایشان نیست. امتیازی که روش مربی

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

10 

یابد. به تعبیری این نوع یادگیری میگرا اولویت هدایت هایحمایتی نسبت به روش هایافتد و به این ترتیب روشمیاتفاق 

 (.1396، بیگی و همکاران مبتنی بر فرآیند انتقال دانش ضمنی چرخه مدیریت دانش است )مهدی

 

 20منتورینگ

ی دیگری را مسئولیت پرورش همه جانبه "21منتور "منتورینگ روشی برای آموزش و پرورش افراد که در آن فردی به عنوان 

 هامنتورینگ موثر دانسته اند: منابع، نیازها و توانایی هایگیرد. مالن و کیالی سه عامل مهم را در موفقیت برنامهمیبه عهده 

 (.1393مونقی، میدم و کری)یزدی مق

 

 گری کسب وکارمربی

 به است. شده اخیر شناخته دهه چند در حرفه یک صورت به که است کسب وکار در جدید حرفه ای کسب وکار مربیگری

 تاسیس تازه شرکتهای سریع توسعۀ در نقش آن خصوص به صنایع، رشد در آن فراوان تاثیرگذاری میزان دلیل به هرحال

 است. گردیده مبدل کسب وکار در رشد حال در صنعتی به حرفه ای شرکتها، و مالی سریع رشد به کمک و متوسط و کوچک

 تخصص کسب وکار مدیریت در که است مربیانی سوی از انگیزش و پشتیبانی تجربه، دانش، ترکیبی از کسب وکار مربیگری

 مناسب هاییراه حل متفاوت، هایدیدگاه واسطۀ به تا کند کمک متربی به که استآن  بر مربی کسب وکار، دارند. در مربیگری

 هزینه کم و موثر روش یک عنوان به مربیگری کسب وکار که است این از حاکی بسیاری کند. شواهد پیدا خودش مسائل برای

 (.1397دیده میشود )عزیزی و گودرزی،  انسانیسرمایه کار و ایحرفه سطح ارتقای در

 به منجر تواندمی و دارد همراه را به مدیر هایقابلیت تجاری، افزایش غیر و تجاری محیط در کسب وکار مربیان بکارگیری

 ابعاد در سازمان پیشرفت جهت در که هست عملی مجموعه اقدامات گردد. مربیگری کسب وکار نتایج به دستیابی در پیشرفت

 مفید بسیار شرکتها برای مربیان هایراهنمایی نوع این و است شده طراحی پذیریرقابتسطح  افزایش برای و بوده مختلف

 کارایی بهبود مدیران برای اصلی ابزارهای که میشوند سازمان مالی و انسانی هایسرمایه پیشرفت موجب مربیگری است. در واقع

 (.1397)عزیزی و گودرزی، هستند  سازمان استراتژیکی تغییرات و کسب وکار اثربخشی و

 چگونگی زمان، از بهینه چگونگی استفاده همانند مواردی در کسب وکارها به کسب وکار مربیان همکاران و 22ساالزور نظر طبق

 قابل کمک کسب وکار اثربخشی حداکثرسازی و چگونگی روزانه فعالیتهای کردن مدیریت جای به کسب وکار توسعه و رشد

 و توصیه به نیازمند پیشرو، هایچالش و مشکالت با مواجهه در و اولیه کسب وکار مراحل در میکنند. کارآفرینان توجهی

 .هستند پایدار رشد برای رقابتی و بازاریابی استراتژیهای اجرایی کردن و کسب وکار مورد برنامه ریزی در هاییراهنمایی

 تکنیک یک کسب وکار راستا مربیگری این در .میشود آنها توجه و تمرکز رفتن بین از باعث کارآفرینان راه سر موانع و مشکالت

 پذیرامکان عملیات و اقدامات ها،راه حل ها،گام بر و تمرکز کمتر زمانی محدوده در مشکالت علل به نسبت بینش کسب برای

 عملکردی، شکاف بین بردن از گیری،تصمیم مهارت افزایش مشکالت، و چالشها برابر در جدید و تازه هایدیدگاه است. ارائه

 نگرش و ذهنیت از تغییر فردی، بین پیشرفت، اثربخشی به تشویق و تعهد افزایش اعتماد به نفس، افزایش موثرتر، ارتباطات

هستند )عزیزی و گودرزی،  کسب وکار مربیگری از استفاده به صاحبان کسب وکار تمایل دالیل ترینعمده از مثبت، به منفی

1397.) 

 
20 Mentoring 
21 Mentor 
22 Salazor 
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از طرف  ،مربیان کمبود منابع و پشتیبانی. انگیزدمیآنها را در توسعه ارتباطات بین فرهنگی بر ،مربیان اظهار داشتند که همدلی

مربیان صریحاً اعتراف کردند که آنها  .مافوق خود را تجربه کردند که باعث فشار روانی و اخالقی و کاهش انگیزه مربیان شد

اند، اما این ترس با تجارب مثبت مشاوره و برخوردهای فرهنگی کاهش های ناشناخته را تجربه کردهترس نسبت به فرهنگ

تواند در زمینه توسعه مهارت مشاوره مربیان بالینی موفق میینه صالحیت ارتباط بین فرهنگی آموزش مداوم در زم .یافته است

 هایمراقبت یهاسازمانتوان با همکاری میچنین آموزشی را . تواند به نفع دانشجویان، بیماران و کارکنان باشدمیباشد، که 

 (.2020و همکاران،  23ننامیک)  سنجیدآموزش عالی برای تأثیر آن طراحی، اجرا و  موسسات بهداشتی و

کنند تا به میتجربه )محافظین( کمک افتد، زیرا کارمندان با تجربه )مربیان( به افراد بیمیمربیگری هر روز در محل کار اتفاق 

یک هدف مشترک برسند. مربی و معترض هر دو دارای خصوصیات مشخصه ای هستند که به یک راهنمایی موفق کمک 

در برابر غیررسمی، و همچنین گروهی، تک نفره، همتا، از راه دور و نامرئی است. میکند. نوع مربیگری شامل مربیان رسمی

های بهداشتی، موسسات آموزشی، مراقبت از ارمندان بی تجربه، موسسات مراقبتتواند دانشجویان، کمیمزایای این مشاوره 

هایی برای پرورش مربیان برای مربیان و مدیران وجود دارد بیمار و خود مربیان را تحت تأثیر قرار دهد. سرانجام، توصیه

 (.2020و همکاران،  24ویتینگتون)

کمک به آنها برای  و دانشجویانی برای حمایت از فرایندهای یادگیری این بررسی نشان داد که شایستگی مشاوره چند وجه

های ی مراقبتهاسازمانحاکی از آن است که  هابه همین دلیل، یافته. ای مطمئن، ضروری استتبدیل شدن به یک حرفه

یان پرستار، اطمینان از اینکه کنند، باید با ارائه آموزش کافی به مربمیبهداشتی که تمرین بالینی را برای دانشجویان فراهم 

 ساختار سازمانی از آنها پشتیبانی کافی میکند و ایجاد فضای یادگیری پذیرا، بر توسعه شایستگی مربی پرستاران تأکید کنند

 (.2019و همکاران، 25سکیاتوومیک)

 

 گیری:  نتیجه و بحث

 که این است و فراگیران و مربیان تعهد و پذیرش سطح گری،مربی آموزش شیوه این به کارگیری امکان در عامل مهمترین

 و هاظرفیت و افزایش خود در تغییر مستلزم موجود وضعیت بهبود و کار شرایط در تغییر که کنند باور سازمان کارکنان

 دیگری روش هر از بیش سازمانی تحقق اهداف و اثرگذاری برای آنان موفقیت در که است تخصصی و ایحرفه هایتوانمندی

 (.1396یوسفی و همکاران،  )بود  خواهد موفق

 توانایی و فراگیران هایو خالقیت ابتکار شناسایی امکان کردن فراهم ،هاسازمان آموزش در روش این موفقیت عوامل دیگر از

 بسترالزم و زمینه ولی بوده برخوردار سازمانی بسیار ارزشمند هایظرفیت از که افرادی بسیارند است. محیطی اثرگذاری بر آنان

 محیط در افراد ابتکارات و هاخالقیت تدریجی معرفی و گریمربی روش که با یابند. درحالیمین خود هایتوانمندی ارائه برای

 سازمانی یادگیری جریان در آنان هایتوانمندی به کارگیری نهایتدر و کارکنان از دسته این و تشویق مناسب معرفی زمینه کار،

 ایجاد نیازمند کارکنان فرآیند آموزش در مربیگری الگوی استقرار برای هاسازمان اینکه پایانی شود. نکتهمی فراهم سایر کارکنان

 و مناسب معرفی راه، بهترین فرهنگ این ایجاد برای .است آموزشی استراتژی این به دادن ارزش و نیاز مورد سازمانی فرهنگ

 (.1396یوسفی و همکاران،  . )است آن از قابل حصول دستاوردهای و آموزشی الگوی این عملیاتی

 
23 Mikkonen 

24 Whittington 

25 Tuomikoski 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

12 

 الگوی این اجرای و سازماندهی از سازمان ارشد مدیران الزم هایو حمایت کالن مدیریتی باورهای دیگر، اهمیت حائز نکته

 که است واقعیت بیانگر این اجرایی هایدستگاه در الگو این اجرای نحوه از آمده بدست تجارب زیرا است، هاسازمان در آموزشی

 ارشد مدیران باورهای و حمایت میزان شدّت با به سازمانی ایحرفه مهارت و دانش سازینهادینه در الگو این موفقیت میزان

 دسترس از دور سازمانی ایحرفه دانش و آموزشی دستاوردهای ارزشمند حصول صورت این دارد. در مستقیم ارتباط سازمان

 (.1396یوسفی و همکاران،  )بود.  نخواهد

. شودمیپروری گری باعث تقویت رابطه بین مدیریت مسیر شغلی و جانشینها حاکی از آن است که فرهنگ مربینتایج پژوهش

های اجرایی توجه ویژه ای به ایجاد این نوع فرهنگ در سازمان داشته باشند و در صورت موجود لذا شایسته است که دستگاه

گری، گری در سازمان نیز اقداماتی کاربردی در جهت بهبود و تقویت آن به عمل آورند. وجود فرهنگ مربیبودن فرهنگ مربی

گری در کند و به این ترتیب برای کسب نتایج مورد نظر، مربیمیگرا ایفا مانی مربینقش عمده ای در تبدیل سازمان به ساز

های گری در سازمان، شایسته است که به مهارتشود. به منظور پیاده سازی و اجرای فرهنگ مربیمیسازمان نهادینه 

شاگردپروری توجه شود. به عالوه این  های ارتباطی بین شخصی، الگوهای عملیاتی مثلگری از جمله تیم سازی، مهارتمربی

 های راهبردی و بلند مدت یادگیری تنظیم شده و فرآیند یادگیری با تاکید بر خالقیت و نوآوری صورت پذیرد.که برنامه

 

 :منابع

 ولتح رهبری بین رابطه (. بررسی1391خلیلی، مجتبی. ) زاده، حجت؛ زارع * چوپانی، حیدر؛ نیستانی، محمدرضا؛ غالم -

 . 64- 49 ، صص20 شماره ،7 دوره ،1391 بیرجند. تابستان تایر کویر کارکنان سازی توانمند با آفرین

 جهاد وزارت توسعه معاونت در انسانی نیروی توانمندسازی بر موثر سازمانی عوامل (. بررسی1392* حسینی، سید تقی. ) -

 .54 - 35 ، صص(17 مسلسل) 1 شماره ،5 دوره ،1392 کشاورزی. پاییز

 بین رابطه (. بررسی1390حسنوند، مسلم. ) سرخی، حاتم؛ ملکی ده شمامی، مصطفی؛ فرجی * حیات، علی اصغر؛ عزیزی -

  شماره ،3 ، دوره1390 کارکنان. زمستان توانمندسازی با مالحظه عدم و تبادلی آفرین، تحول رهبری یهاسبک

12. 

 توانمندسازی با آن رابطه بررسی و سازمانی فرهنگ مدل (. طراحی1398ایوب. )* سالجقه، سنجر؛ کاوه، داوود؛ شیخی،  -

، 10 ، دوره1398 . پاییز(رضوی خراسان عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه: مطالعه مورد) کارکنان روانشناختی

 .314 – 293 ، صص(39 پیاپی) 3 شماره

 توسعه معاونت کارکنان توانمندسازی بر سازمانی ساختار رابطه (. بررسی1396)شیرمرد، مهدی و میرزایی، نورالدین. طیبی*  -

 .76 -67 صص ،29 ، شماره9 دوره ،1396 تهران. بهار شهرداری مدیریت

 مربیان خاص یهاشایستگی: مربیگری رویکرد با انسانی سرمایه (. توسعه1397* عزیزی، محمد و گودرزی، علی. ) -

 .115- 97 ، صص16 شماره ،5  ، دوره1397 . بهارکاروکسب

 و شغلی یهانگرش با سازی توانمند و سرپرست حمایت ای، حرفه رشد (. رابطه1394مهتاب. ) حسین و سلیمی، * فرضی، -

، 11  ، شماره3 دوره ،1394 کشور. بهار ای حرفه و فنی آموزش سازمان ستاد کارکنان سازمانی -مدنی رفتارهای

 .18 – 7 صص

 نقش به توجه با سازمانی شهروندی رفتار بر سازمانی تناسب (. اثر1397* محمدی، فرشته؛ کریمی، جواد؛ عباسی، همایون. ) -

 ایران. تابستان هایدانشگاه بدنی تربیت ادارات کارشناسان در کارکنان روانشناختی توانمندسازی گریمیانجی

 .76- 69صص ،(18 پیاپی)،  2 ، شماره5 ، دوره1397
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 تبیین: پروریجانشین و شغلی مسیر (. مدیریت1396بیگی، نجمه؛ یعقوبی، اسماعیل؛ سیدالحسینی، سیدمسلم. )* مهدی -

 .170 – 145 صص ،38  ، شماره10 ، دوره1396 مربیگری. زمستان فرهنگ تعدیلگری نقش

 ضمن یهاآموزش طریق از کارکنان ی(. توانمندساز1396سلیمی، قربانعلی. ) * نادری، ناهید؛ جمشیدیان، عبدالرسول؛ -

 ، صص(مدیریت ویژه) 27  شماره ،7دوره  ،1386 . زمستان(اصفهان نفت پاالیش شرکت مطالعه مورد) خدمت

121 -140. 

(. ارائه مدل اثر تفویض اختیار مدیران بر توانمندسازی و ارتقای اثربخشی 1395پناهیان، نوش آفرین. )* نظری، رسول و علی -

-37(، صص 1395ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی. مطالعات مدیریت ورزشی، ) یهاسازماندر  انسانیسرمایه

50 . 

 مطالعه یک: پرستاری آموزش در( مربیگری) منتورینگ و (. الگومداری1393مونقی، حسین. )مقدم، حمیده و کریمی* یزدی -

 . 70 – 58 صص ،1 شماره ، 6  دوره ،1393 تابستان و مروری. بهار

 بر منابع انسانی آموزش در گریمربی الگوی اجرای امکان (. بررسی1396منتی، حسین.) مشعلی، بهزاد؛ * یوسفی، حمیدرضا؛ -

 وچهارم سی شماره/مالیات . پژوهشنامه(سازمان امور مالیاتی کشور موردی مطالعه)بنیاد  داده نظریه اساس

 . 257-234صص  -1396  تابستان ، ( 82 مسلسل(
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