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سواالت اساسي فراروي بلوغ توامنند سازي



چيست؟ سازي توانمند به نيل امروزي، مشكالت و موانع ،چالش مهم  ترين ۰
  مختلف سطوح در رقابتي مزيت كسب براي  پايدار ، تعاليم هاي ارزش  ۰

است؟ كدام سازي توانمند

سواالت اساسي فراروي 

Ò ضرورت دستيابي به بلوغ توانمند سازي را اجتناب  سرعت روزافزون تحوالتچرا
ناپذير ساخته است؟

Ò  مي شود  طي مراحل  پيچيده ترچرا هرچه سطح تعامالت در سازمان و فرد
 توانمند سازي پر اهميت تر مي شود؟



Òو دولت ها از بلوغ توانمند سازي چيست؟   انتظارات فزاينده مردم و جوامع

Ò چه نياز هاي براي برانگيختن كاركنان در سطوح   فناوري هاي نوين فزاينده هاي پيشرفتبا
مختلف مختلف بلوغ توانمند سازي ظاهر مي شوند؟

Ò  رهبران براي رسيدن به اهداف چرا امروزه به ائتالف كاركنان و مديران به منظور درك چشم Ò  رهبران براي رسيدن به اهداف چرا امروزه به ائتالف كاركنان و مديران به منظور درك چشم
انداز و دستيابي به اهداف نيازمندند؟

Ò   چرا رهبران براي همسويي و ايجاد انگيزه، حس تعلق، خود شكوفائي و خود كنترلي به انرژي
هاي مثبت ناشي از بلوغ توانمند سازي براي كاهش تعارضات نيازمندند؟



براي دستيابي به سطح قابل قبولي از بلوغ دنياي امروز  درجوامع و سازمان هاي برتر  همه

 نقشه استراتژي، برنامه و  توانمند سازي  و سازماني و تقويت جنبه هاي مثبت عملكردي به

.براي رسيدن به بلوغ توانمند سازي نيازمند ند  هاي كالن

براي دستيابي به  اهداف  سازماندر عالي ترين سطح  راهبري در حوزه هاي مختلفسازمان ها  

متعالي خود  ناگزيرند از بلوغ توانمند سازي براي گسترش دانش حرفه اي،  توسعه مهارت 

تحليلي و اجتماعي و برانگيختن كاركنان براي حل مساله و قضاوت به صورت خودجوش، خود 

.كنترل و خود سازمانده ،بهره ببرند



Òچرا بلوغ توانمند سازي  براي سازمان ها حائز اهميت حياتي است؟
Òاهميت بيش از اندازه دانش و مهارت هاي انساني و ارتباطي
Òاهميت جايگاه منابع انساني در موفقيت سازمانها
Òبيشتر كاركنان و سازمانها در عرصه  ورود به رقابت پذيري فراهم شدن زمينه

بنيان دانشنيل به ارزش افزوده مبتني بر اقتصاد جهاني و تالش براي 
Òاقتصاد ملي و بين المللي ارتقاي سهم منابع انساني در رشد و توسعه
Òو فرآيند هاي   توسعه متوازن ي در انسانسرمايه منزلت و جايگاه اصلي  ارتقاي

توسعه كشور در منطقه و جهان
و فرآيند هاي   توسعه متوازن ي در انسانسرمايه منزلت و جايگاه اصلي  ارتقاي

توسعه كشور در منطقه و جهان
Òقابليتهاي جهانيان و مديران دولتي و غير دولتي در تراز با كوفايي رهبرش
Òو...



Òبلوغ توانمند سازي چه فرصت هاي براي سازمان خلق مي كند؟
Ò   محيط مناسبي را براي همسوئي  و هماهنگي در رمينه رفتاري و زمينه هاي كه

باعث رشد توانمند سازي مي شود، فراهم مي كند
Òكردن اقدامات توسعه منابع انساني در بخش هاي مختلف زمينه   قابت پذيربا ر

بروز رفتار هاي ضروري چون موفقيت محوري،ارتباطات انساني، توجه به  
مشتري، توسعه فردي و حفظ اثربخش روابط رهبر با كاركنان در حل مسائل را  

.فراهم مي سازد
Ò  با تعريف سطوح بلوغ توانمند سازي در سازمان و تمركز بر آن مي توان با

ترسيم نقشه راه و چشم انداز روشن ازجايگاه آينده منابع انساني در افق  
با تعريف سطوح بلوغ توانمند سازي در سازمان و تمركز بر آن مي توان با  
ترسيم نقشه راه و چشم انداز روشن ازجايگاه آينده منابع انساني در افق  
توسعه بلند مدت سازمان جايگاه مناسب را ترسيم و امكانات آنرا فراهم  

.ساخت
Òتدوين اهداف و بكارگيري راهبرد هاي اساسي تعيين صالحيت ها و شايستگي



:بلوغ توانمند سازيمراحل 
؟ کنیم ايجاد سازمان در را توانمندسازي بلوغ چگونه

چیست؟ توانمندسازی مفھوم

است؟ كدام سازي توانمند بلوغ تكاملي سطوح

 سازمان ھا دانشي مديريت در توانمندسازي بلوغ مراحل
:است چگونه



چگونه بلوغ توانمندسازي را در سازمان ايجاد کنیم ؟

سازمان در آن مشكالت و موانع شناخت و سازي توانمند ابعاد شناسي آسيب-۱
سازمان سازي توانمند بلوغ سطح شناسايي -۲
  استاندارد تعيين با منطقي و درست اهداف به توجه با سازي توانمند بلوغ مناسب سطح انتخاب -۳

ها
نظر مورد اهداف تحقق براي ريزي برنامه -۴
فرد هر براي موفقيت هاي شاخص و ها معيار كردن مشخص-۵
نتايج گيري اندازه طريق از منظم صورت به امور پيشرفت كنترل-۶ نتايج گيري اندازه طريق از منظم صورت به امور پيشرفت كنترل-۶
منطقي و درست اهداف با واقعي عملكرد سنجش -۷
كاركنان مشاركت با عملكرد ضعف و قوت نقاط يافتن -۸
  توسعه و ضعف نقاط ترميم(امور پيشرفت برنامه تهيه براي كاركنان از خواهي نظر و مشاركت -۹

)قوت نقاط
 متعالي، اهداف تحقق به افراد انگيختن بر و  سازي توانمند بلوغ جديد جهت و سطح ترسيم-۱۰

  ها آل ايده و متعالي نتايج تقويت توانايي و شكوفايي خود تعلق، حس



مفھوم توانمندسازي چیست؟

شود؟ می مرتبط کار انجام در درونی انرژی شدن آزاد به توانمندسازی آيا-  
آيا می شود انرژی ھا نھفته و استعدادھای درونی و ذاتي کارکنان و مدیران -  

را آزاد و پرورش داد؟
سھم دانش در توانمند سازي چیست؟     -  

  فرد آگاھي  ، است گذار تأثیر بسیار شدن توانمند در که عواملی از یکی
 به راجع که کسی .است يكديگر شناختی ھای حوزه از مدير و كارمند
 کسی به نسبت قطعًا دارد، بیشتری دانش و اطالعات خاصی موضوع

 ذاتی استعداد و نھفته ھای انرژی تواند، می بھتر ندارد را آگاھی این که
.گیرد کار به و شناسایی را خود

 بدون ؟ كند مي کفایت شدن توانمند براي  اطالعات و دانش داشتن صرفآ  آیا- بدون ؟ كند مي کفایت شدن توانمند براي  اطالعات و دانش داشتن صرفآ  آیا-
.است وابسته ھم دیگری عوامل به سؤال این پاسخ شك

دارد؟ تاثیري چه انگیزشي ضريب يا خواستن-
دارد؟ تاثیري چه شده كسب ھاي مھارت يا توانستن-
است؟ كدام )...يا ھدف ، ابزار روش، (سازي توانمند ابعاد -



است؟ كدام توانمندسازي بلوغ تكاملي سطوح

ھدايت گر سازمانده

۴سطح 

۵سطح 

تسھیل گر حامی

خود توانمندساز 
توسعه گرا

سطح ھدايت شده، ھدفگذاري روشن، 

سطح تسھیل گر، بر داشتن موانع و  
مشكالت فرارو و رھبري توانايي ھاي  

فردي به روش غیرمستقیم 

سطح خود راھبردي و خود رھروي با پرورش 
خويشتن خويش و ارزش قائل شدن به 

سبك كاري ھر فرد مبتني بر 
شايستگي ھاي حرفه اي و تخصصي 

ھدايت گر سازمانده

١سطح  اداره کننده ارزیابی 
مدار

سطح اداره شده با اقدامات تكرارپذير، 
كنترلي و ديكته شده از باال به پايین

٢سطح 

٣سطح 

مديريت كننده 
ھدفگذار

سطح مديريت شده با تمركز بر اھداف، 
شايستگي ھا و آزادي عمل بیشتر به 

كاركنان و گسترش حیطه عمل

سطح ھدايت شده، ھدفگذاري روشن، 
سازماندھي بھتر امور و تقويت نقش  

افراد در تصمیم گیري



:سازي توانمند بلوغ مراحل
:ارزيابي مدار كننده اداره نگرش - يك سطح

 خودكامه و مستبد مدير كه جايي در و مراتبي سلسله سازمانھاي در عمومًا نگرش اين 
 مورد است ضعیف سازي توانمند و سازماني بلوغ ، گفتگو فرھنگ و دارد وجود

مي گیرد قرار استفاده
:كننده مديريت نگرش -سازي توانمند دوبلوغ سطح

  گسترش و كاركنان به بیشتر عمل آزادي پي در شايستگي ھا اھداف، بر تمركز با كننده مديريت نگرش 
 يا مدير كه گونه اي به است سازي توانمند از يكم نگرش سطح با مقايسه در آنان عمل حطیه
  الگوي ناكامي ھاي از بسیاري بر باالتر بلوغ از سطحي در نھادن گام با دارد تالش سازماني رھبر
  نقش و و كار در نابالغي توسعه و ھا مرج و ھرج و ھا ناكامي باعث كه ارزيابي مدار كننده اداره

آيد فائق شود، مي كاركنان بیشتر پذيري آيد فائق شود، مي كاركنان بیشتر پذيري
:ھدايت كننده نگرش - سازي توانمند بلوغ سه سطح

 قدرت تا سازند مي تر توانمند را افراد كاركنان به بیشتر اختیارات اعطاي با سازمانھا سطح اين در
 و يكپارچگي  .نمايند ھدايت بلندمدت و روشن ھدفگذاري سمت به بیشتر را خود عملكرد

 در متقابل درك كاركنان،گسترش توسط رفتار كنترل و سازي تیم كالن،قدرت اھداف در ھمسوئي
 سطح در سازماني تعھد و بیشتر پذيري انطباق كاركنان، در مدير بیشتر نفوذ قدرت سازمان،

 بین و مي يابد گسترش سازي توانمند بلوغ تحتاني سطح دو با مقايسه در سازي توانمند سوم
 در مشترك مھارتھاي و دانش .مي آيد پديد بیشتري ھماھنگي و ھمنوايي سازمان واحدھاي
  فرآيندھاي در كاركنان و افراد نقش به سازمان و مي يابد توسعه مختلف سطوح بین سازمان

مي دھد بیشتري اھمیت تصمیم گیري



:بلوغ توانمند سازيمراحل 
-

 فردي تصمیم گیري در اختیارات میزان ھرچه :تسھیل گري نگرش -چھار سطح
 گسترش استقالل به گرايش شود منجر عمل در كاركنان بیشتر خودمختاري به

 در كاركنان و مديران براي شده تعريف و مشخص ھدفگذاري چھارم سطح تا.يابد مي
  با كاركناني براي مي تواند خود اين و دارد وجود سازماني و گروھي فردي، سطح

 در آنان بیشتر خالقیت ھاي و متعالي عملكردھاي ظھور براي مانعي برتر نیازھاي
 بیشتر اھمیت و استقالل به گرايش دلیل ھمین به .آيد شمار به كاري عرصه ھاي

.شود مي نمايان بیشتر  توسعه در فردي نقش
:گرا توسعه ساز توانمند خود نگرش :پنچم سطح

 يادگیري حال در مرتبًا دارند كافي عمل آزادي كاركنان كه حالي در سطح اين در يادگیري حال در مرتبًا دارند كافي عمل آزادي كاركنان كه حالي در سطح اين در
  در را سازمان عملكرد و مي باشند خود عملكرد بھبود و ياددھي و

 در بھبود فرآيند اين .مي دھند قرار توجه مورد انتظار از فراتر سطحي
 به افراد در ياددھي و يادگیري دانش افزايي، فردي، مھارت توانايي،
 تسري سازمان جاري فعالیت ھاي و تخصصي فرآيندھاي كاري، گروه ھاي
 و خودنظم دھي خودآگاھي، طريق از دائمًا اصالح و بھبود فرآيند و مي يابد

مي يابد بھبود سازماني و گروھي فردي، سطح در كاركنان خودكنترلي



استراتژیها و رویکردهاي مدیریتی در بلوغ توانمند سازي از دوران  
سنتی،معاصر  تا دوران نوینسنتی،معاصر  تا دوران نوین



استراتژیها            
ومعیارها

نوینمعاصرسنتی

برکارآیی و شاخص  تاکیدداد و ستديعملکردي سازمان معیارهاي
هاي کمی

تاکید بر اثربخشی و نتایج 
نهایی

دسترسی به اطالعات براي 
ارائه خدمات

دسترسی محدود و  
انحصاري

دسترسی همگانیدسترسی افراد متخصص

ساختار  استراتژیهاي
سازمانی

مکانیکی و ماشینی   
سلسله   و بوروکراتیک(

وظیفه اي و قدرت مدار
)ماموریتی(

توفیق گرا و   هدفگزار،
)بلند پروازانه(کارآفرین 

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

ساختار  استراتژیهاي
سازمانی

مکانیکی و ماشینی   
سلسله   و بوروکراتیک(

           ) مراتب

وظیفه اي و قدرت مدار
)ماموریتی(

توفیق گرا و   هدفگزار،
)بلند پروازانه(کارآفرین 

سلسله مراتبی،رسمی و  ساختاریادگیري سازمانی
آبشاري

و  وظیفه محور، ماتریسی
عملگرا

ساختار یادگیرنده و یاددهنده

انسانگرا و تفسیرگراساختارگرا و انسانگراعمل گراتکنولوژي



استراتژیها              
معیارها

نوینمعاصرسنتی

و دستوري متمرکزتصمیم گیري مدلهاي
)از باال به پایین(

با روشهاي شورایی   متمرکز
و مشارکتی

)از باال به پایین(

مشارکت موثروفعال  
درفرآیند... مشتریان و

تصمیم گیري
)از پایین به باال(

متکی بر ضوابط و  متکی بر نظر مدیر مافوقنقش هاي مدیران
استانداردهاي کمی و  
کمترقابل انعطاف

انعطاف پذیر،رقابتی و متکی  
بر استانداردهاي حرفه اي و  

خالقیت فردي

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

براي  ابزاري و بسیار محدودمدلهاي آموزشی
گروهی خاص

)فرد محور(

تاکید بر وظایف شغل و  
شاخص هاي عملکردي

)شغل محور(

تاکید برشاخص هاي 
معنائی،خالقیت فردي

)دانش محور(
فردگرایانه،دیکتاتوريسبک هاي مدیریتی

)انحصار محور(
سازمان گرایانه 

)استاندارد محور(
مربیگروارشادگرایانه

)کارآفرین محور(
مدلهاي برنامه ریزي و  

نیازهاي مشتریان به خدمات
خطی،فردگرایانه،قابل پیش 
بینی و انحصاري بر اساس 

تدابیر شخصی

غیرخطی،تاحدودي پیش 
بینی پذیر با تاکید بر اهداف 

کمی و داد و ستدي

غیرخطی،غیرقابل پیش بینی 
با تاکید بر شاخص هاي  

کیفی و معنائی



استراتژیها              
معیارها

نوینمعاصرسنتی

انسان و منابع انسانی   جایگاه
در توسعه سازمان

بسیار زیادزیادبسیارکم

جایگاه نظارت در ارائه 
خدمات

انحصاري،یک سویه و  
رسمی

سلسله مراتبی، رسمی و با  
تاکید برداده ها و اطالعات 

کمی

نظارت همگانی و تشکل 
اي و   هاي مردمی،حرفه
هوشمند

متمرکز بزرگ و غیرکوچک و غیر متمرکزبزرگ و متمرکزاندازه سازمان

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

متمرکز بزرگ و غیرکوچک و غیر متمرکزبزرگ و متمرکزاندازه سازمان

فردگرایانه براساس  پرداختی استراتژیهاي
نظرکارفرما

ضابطه مند بر اساس ارزیابی  
هاي نظام مند مثل طبقه 

بندي مشاغل

خالقیت محور بر اساس  
فردي شدن حقوق

محافظه کارانه،تدافعی و  مدلهاي مدیریت راهبردي
سلسله مراتبی

رقابتی،علمی و آرمانگرایانهتهاجمی،علمی و ماموریتی



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

استراتژیهاي توسعه منابع 
انسانی

تاکید برسرمایه هاي فیزیکی  
با نگرش برنامه ریزي 

هاي  سیستم  عقالنی و 
)بسته(حقیقی

تاکید بر سرمایه هاي فکري 
با نگرش برنامه ریزي 

و سیستم هاي  عقالئی
)باز(طبیعی 

تاکید بر سرمایه هاي 
اجتماعی و عاطفی با   فکري،

نگرش برنامه ریزي و  
)باز(سیستم هاي طبیعی

ارزش هاي افقی و عمودي 
سازمان

اهمیت با ارزش هاي 
عمودي چون  

استخدام،ارزیابی عملکرد

اهمیت بر ارزشهاي عمودي 
و افقی

اهمیت بر ارزش هاي افقی
استعداد،سرعت، سرمایه (

...)هاي فکري و

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

استخدام،ارزیابی عملکرد
...)اعاده و(

...)هاي فکري و

ماندگارينوآوري ارزشی در سازمانها
)تقلید و پیشینه سازي(

)گذشته نگري(

راه اصالح و بهبود ارزشهاي 
گذشته

)حال نگري(

 پیشگامان خلق ارزشهاي
نوآورانه

)آینده نگري(
سازمانهاي متعالی و متعاملسازمانهاي متقابلسازمانهاي یک سویهارتباطات سازمانی

رویکرد به سرمایه هاي 
انسانی

تلفیق رویکرد شغلی و کسب  رویکرد شغلی
و کار

رویکرد توانمندسازي



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

گزارش ارائه خدمات به 
مشتري

نگرش ارائه دهنده خدمات نگرش عمومیت گرا
به مشتریان

نگرش مبتنی بر شایستگی  
منطبق با استراتژیهاي 

رقابتی سازمان
یکپارچه سازي با سهم بازار استراتژیهاي رشد سازمان

کم
برجسته سازي با سهم بازار 

کم
رقابتی با سهم بازار زیاد

رقابتی کاآفرینانهکارآفرینانه-تطابقیانفعالیاستراتژي هاي طراحی 

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

استراتژي هاي طراحی 
سازمان

رقابتی کاآفرینانهکارآفرینانه-تطابقیانفعالی

پیچیده و غیرقابل تکرارپیچیده و قابل تکرارساده تکراريفناوري اطالعات

  امکانات و خدمات فیزیکی وتمرکز استانداردهاي خدماتی
سخت افزاري

امکانات و خدمات فیزیکی و  
آسان

)سخت افزار و نرم افزار(

تاکید بر خدمات اطالعاتی،  
)اخالقی(انسانی و معنوي

)افزاري نرم(



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

عرصه هاي مالی و سرمایه قلمرو قدرت سازمانها
اي

عرصه هاي اقتصادي و  
تکنولوژي

  عرصه هاي فرهنگی،
اطالعاتی و انسانی

پراکندگی قدرت و تمرکز در اقتدار بوروکراسی دولتی
دولتهاي محلی

یکپارچگی بوروکراسی  
مرکزي و تمرکز در دولت 

مرکزي

یکپارچگی دولت مرکزي با  
تنوع بخشی به دولتهاي 

محلی
چارچوب حقوق بین المللی  چارچوب حقوق ملی با  چارچوب حقوق فردي،قومی  حقوق شهروندي

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

چارچوب حقوق فردي،قومی  حقوق شهروندي
و منطقه اي توسط احکام 

محلی

چارچوب حقوق ملی با  
رعایت حقوق منطقه اي و  

محلی

چارچوب حقوق بین المللی  
ملی، منطقه  با رعایت حقوق

اي و جهانی
نیازهاي مهم و اساسی  

کارکنان
نیازهاي جسمانی،تعلق و  

رشد
نیازهاي ضروري و حفظ 

نفس تعلق، رشد و چالشی  
بودن شغلی، قدرت و توفیق

نیازهاي کمال جویی،جنبه 
هاي توسعه اي و کارآفرینی

پاسخگویی، خودیابی و  
یادگیرنده و یاد دهنده

مداخله گرایانه بر اساس  یک سویه و سرکوبگرایانهپاسخگویی دولت
استانداردهاي قانونی

هدایتگرایانه با تمرکز بر  
پاسخگویی به مردم



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

سبک مدیریت و تعامل با 
مردم

سبک قیم مابانه و آمرانه
)توصیه اي(

سبک منصفانه،استادي
)مشورتی و حمایتی(

سبک توسعه اي،تفویضی
)مشارکتی(

سودجو و   انسان اقتصادي،تصور از انسانی
سوداگر

منفعت  انسان اجتماعی و
طلب

انسان پیچیده، 
خودیاب،کمال طلب و ایده 

آل خواه
اهداف توسعه اي با تاکید بر  اهداف سازمانی تا حدودي اهداف فردي، نامشخص با  تمرکز بر هدف در ارائه 

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

تمرکز بر هدف در ارائه 
خدمات

اهداف فردي، نامشخص با  
تاکید بر نیازهاي ساده و  
تکراري بخشی از جامعه

اهداف سازمانی تا حدودي 
مشخص با تاکید بر نیازهاي 
توسعه اي، اقتصادي و مالی

اهداف توسعه اي با تاکید بر  
نیازهاي ملی،منطقه اي و 

جهانی
ارائه مستقیم خدمات دولتی  ارائه خدمات نحوء

با تقبل تمامی هزینه ها
گشودن راههاي ارائه 

خدمات توسط بخش غیر 
دولتی

)NPM(

گشودن راههاي 
خصوصی و   حضوربخش

غیردولتی و کانون هاي 
حرفه اي به ارائه خدمات، 

نظارت برآن
تمرکز بر استانداردها و  
معیارهاي ارائه خدمات

تمرکز بر شغل و معیارهاي 
کارفرما

تمرکز بر شغل و شاغل و 
معیارهاي مالی و اقتصادي

نظر  تمرکز بر ارزشهاي مورد
مشتري و پیش بینی ارائه 
خدمات فراتر از نظر مشتري



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

طبق قوانین و مقررات و بر فرآیند اختیار و قدرت
اساس نظر کارفرما

تمرکز زدایی و اعطاي  
قدرت بیشتر به مدیران

تمرکز زدایی با نگرش حرفه 
اي و تخصصی با دادن  
اختیارات بیشتر به مردم

بر اساس نظر کارفرما،  بکارگیري و استخدام
بر اساس  شخصی و عمدتاٌ

سالیق شخصی

بر اساس شایستگی هاي 
فنی و عملکردي در  

چارچوب استانداردهاي 
شغلی

ها و   بر اساس شایستگی
مهارتهاي فنی، فردي در 
چارچوب استانداردهاي 

شغلی و سازمانی

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

بر اساس نظرات شخصی سیر رشد و ارتقاء
کارفرما و مهارتهاي فنی و  

تخصصی

بر مبناي نظام هاي شغل و  
شاغل و شایستگی هاي  
فنی، حرفه اي و شناختی

برمبناي شایستگی هاي 
فردي و مهارتهاي شناختی  

و فراشناختی
عدم تعریف دقیق از اجزاء  وابستگی اجزاء دولت

دولت و وابستگی هاي  
سازمانی با عملکرد سازمانی

تعریف اجزاء دولت و  
وابستگی آن به موسسات 
دولتی و بخش عمومی با 

تمرکز بر تعریف 
استانداردهاي عملکردي  
بدون تعریف دقیق نقش 

دولت در   هاي حاکمیتی
سیاست گزاري،برنامه ریزي 

و نظارت

اجزاء دولت دقیقاٌ تعریف 
شده و بخش هاي متعلق به 
دولت و موسسات دولتی از 
نظر شخصیت حقوقی و  
نقش آنها در سیاست  

ریزي و نظارت  گزاري،برنامه
در مقایسه با سایر بخش  

هاي مشخص شده



استراتژیها           
معیارها

نوینمعاصرسنتی

ارتباط نظام اداري و بودجه 
ریزي

بدون ارتباط و تاحدودي  
مبهم و نامشخص بر اساس 

سالیق شخصی
)متداول(

ارتباط کم اما مشخص بر 
اساس استانداردهاي کمی و  

قابل اندازه گیري

ارتباط زیاد با مشخص 
کردن ردیف بودجه اي 

دولت و سهم آن در اقتصاد 
ملی و جهانی

ارتباط کم و غیرقابل پیش تمرکززدایی اداري و مالی
بینی

ارتباط بیشتر با سازمانهاي 
حرفه اي،تخصصی و محلی  

رویکرد تقویت اختیارات 
مدیران و مقامات استانی و  

خود توانمندساز توسعه گرا---------------------------------- کنترل کننده ارزیابی مدار

حرفه اي،تخصصی و محلی  بینی
و کنترل و هدایت آنها

مدیران و مقامات استانی و  
محلی



اصول اداره امور اصول معاصراصول سنتیموضوع
اروپا

غیرمتمرکز-بزرگغیرمتمرکز- کوچکمتمرکز-بزرگمقیاس

ارایه مستقیم خدمات توسط ارائه خدمات
دولت  

انقباظی عمل کردنانتخاب 
در هزینه ها و مزایا

منقبض /خصوصی سازي
کردن  

مقایسه اصول سنتی ، معاصر و نوین اداره امور عمومی اتحادیه اروپا
Adapted and completed after Frederickson and smith(2003,p.113)

دولت  
همراه با هزینه ها و مزایا

کردن  در هزینه ها و مزایا
مزایا انتخاب در هزینه ها و

منطبق با خصوصیات کارتخصصی کردن
منطبق با فرایندهاي کاري و  

هدف

منطبق با خصوصیات ارباب 
رجوع

منطبق با انتخاب محل

منطبق با خصوصیات ارباب 
رجوع

و هدف منطبق با فرآیندکار

با استانداردهاي اجرایی کنترل
بودجه (حرفه اي با ورودي ها

با فرآیندهاي )،کارکنان،اندازه
خروجی ها

طبق دستورالعمل

با رقابت
با نتایج

طبق دستورالعمل

با رقابت 
نتایج با

با استانداردهاي 
عملکردحرفه اي
طبق دستورالعمل



اصول اداره امور اصول معاصراصول سنتیموضوع
اروپا

طبق قوانین و مقرراتاختیارو قدرت تصمیم گیري
اي با نگرش حرفه

با مقررات زدایی
با ریسک پذیري

با قوانین و مقررات
با نگرش حرفه اي

براساس شایستگی،عملکرد استخدام
مثبت و مهارتهاي فنی

براساس شایستگی،عملکرد 
مثبت و مهارتهاي فنی

براساس شایستگی و  
مهارتهاي فنی و اداري

رهبري و هدایت مستقیم و  براساس کارآفرینیبراساس صالحیت بیطرفانهرهبري براساس صالحیت بیطرفانهرهبري
مهارت حرفه اي

رهبري و هدایت مستقیم و  براساس کارآفرینی
صریح

کارآفرینی/هواداري

اجراي قوانین براي مدیریت )مقصود(هدف
موسسات منظم و معتبر

تسهیل تغییر
خلق ارزش عمومی

اجراي قانون
خلق ارزش عمومی



:ها پيشنهاد
Ò مديران و رھبران كارآمد با توسعه توانايي ھا و ظرفیت ھاي بازيگران اصلي مشاغل در گام نخست نیازمند

برنامه ريزي و جذب نیرو ھاي با استعداد  ھستند تا مھمترين گام را براي توسعه دانش و مھارت و بھبود  
عملكرد در آينده بر دارند شناسايي و توسعه مراكز ارزيابي و توسعه به عنوان يك گام عملي براي  

.شناخت ابعاد استعداد ھا، تھیه ابزار مناسب براي اندازه گیري، جذب  وپرورش استعدادھاست
Ò تھیه ابزار سنجش روا براي شناسايي  ظرفیت ھا ، توانايیھا و قابلیت ھاي كاركنان و تعیین سطح مطلوب

.  از بلوغ توانمند سازي با توجه به ابعاد اھداف توسعه اي سازمان
Ò  مديران و رھبران موفق تالش دارند به تدريج سبک رھبری سازمانی از سبک اداره کننده ارزیابی مدار به

.  تدریج به سمت نگرش یا سبک انگیزشی تسھیل گرا  و خود توانمندساز توسعه  گرا تغییر جھت دھند
Ò  مديران و رھبران موفق تالش دارند با تأکید بر تئوری ھای انسانگرا شناخت خویشتن خويش و اھمیت

خود آگاھی کارکنان نسبت به استعدادھا و توانائیھاي ذاتی آنان در اولویت یادگیری سازمانی قرار داده 
. وپرورش آن را در دستور كار سازمان و برنامه ھاي بھبود و توسعه قرار دھند. وپرورش آن را در دستور كار سازمان و برنامه ھاي بھبود و توسعه قرار دھند

Ò مديران و رھبران موفق تالش دارند اين گزاره را كه توسعه نگرش مقدم بر ھر نوع آموزش و مھارت است را
مورد توجه قرار دھند به تعبیر موالنا بايد براي كار ھاي بزرگ ، دانشمندی را وانھاده، بینش مندی را 

توسعه سرمایه انسانی قبل از اینکه جنبه ذاتی باشد، بینشی، نگرشی و به طرز تلقی کارکنان و . برگزید
این بعد نباید در دام آموزش ھای دانشی به سایه رفته و از چھره توسعه فردی،  . مدیران وابسته است

گروھی و سازمانی حذف شود، بلکه باید ھمزمان با توسعه دانش به توسعه نگرش به ويژه به عنوان يك  
.  اولويت مھم در بلوغ توانمند سازي و برنامه ھای توسعه اي توجه کافی مبذول داشت



:ها پيشنهاد
Ò مديران و رھبران موفق تالش دارند به کارکنان و مدیران برای مشارکت در آموزش، تصمیم

امروزه در . گیری، تصمیم سازی و تقویت جوھره تصمیم گیری آزادی عمل بیشتری اعطا شود
برنامه بھبود و توسعه سازمان در ايران، کارکنان كمتردر فرآیند آموزش و توسعه فردی و  

سازمانی مشارکت فعال داده مي شود اين اشكال عمدتا از كمي شناخت سطوح توانمندي و 
لذا این عیب باید با مشارکت فعال کارکنان و رھبري موثر . پیچیده گي ھاي ناشي از آن است

. مديران مرتفع گردد
Ò،و فراھم كردن محیط رقابتي مديران و رھبران موفق تالش دارند با برون سپاری فعالیت ھا 

و   ، سمن ھا، انجمن ھای فنی و حرفه ای و تخصصیچون غیررسمینھاد ھاي مشارکت 
متأسفانه علیرغم  . بر انگیزند در بھبود توانمندسازی کارکنان و مدیران بخش خصوصي را متأسفانه علیرغم  . بر انگیزند در بھبود توانمندسازی کارکنان و مدیران بخش خصوصي را

مقام معظم  (پشتیبانی مبانی قانونی، اسناد باالدستی، سیاست ھای کلی نظام اداری 
قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست ھای کلی قانون برنامه پنجم در عمل در ) رھبری

طول چند سال گذشته فعالیت ھای با شیب تندتری به سمت دولتی شدن گرایش نشان می 
...  در حالی که براساس اسناد باالدستی دادن اختیارات بیشتر به انجمن ھا و سمن ھا و. دھد

اين جھت گیرھا به ويژه با تاكیدات رياست محترم جمھور  مبني بر آزادي عمل  . در اولويت است
بیشتر به انجمن ھا و سمن ھا و توجه به الزامات قانوني به ويژه اسناد باالدستي می توانند، 

  در طول سالھاي آتي ظرفیت ھای متعالی و شایستگی ھای بیشتری را در فضای رقابتی
.  برای سازمان ھای دولتی و غیر دولتي فراھم نماید



:پيشنهاد ها

Ò متأسفانه در فرآیندھای بھبود و توسعه توانمند سازی به جز چند روش سنتی
باید از روش ھای نوین آموزش و  . متداول از روش ھای نوین بھره گرفته نمی شود

یعنی درگیر کردن، کاوش، توصیف، شرح  Eتوانمندسازی نظیر روش ھاي نظیر، پنج 
و بسط دادن و ارزشیابی ،طرح کارایی سیستم ھا، طرح روشن سازی نگرش و 

طرز تلقی، روش ھای کاوشگری، مشکل گشایی به شیوه ھای بررسی شواھد 
عینی، مشکل گشایی به شیوه استقرار، روش کارگاھی، روش بارش مغزی، روش 

برای تعامل بین یاددھنده و یادگیرنده، تعامل بین یاددھنده و ... ھای پروژه ای و 
محتوا و روش ھای اجرایی، تعامل یادگیرنده با محتوا و محیط یادگیری و در نھایت 
تعامل یاددھنده با محیط را برای شکوفایی یادگیری کارکنان و مدیریان بھره گرفتتعامل یاددھنده با محیط را برای شکوفایی یادگیری کارکنان و مدیریان بھره گرفت

Ò  ازاستراتژیھا و رویکردھای مدیریتی در بلوغ توانمند سازی به ویژه  اصول اداره  امور
عمومی در بھبود توانمند سازی بھره ببریم


