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حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق ب ه مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران است و استفاده از مطالب آن صرف ًا با ذکر مأخذ بالمانع ميباشد.
ضمن ًا متن ( )PDFبر روي سايت فوق قابل دريافت است.

سخن نخست
مدیریت بهینه ،حفظ پویایی و ارتقاء نوآوری هر سازمان نیازمند تجزیه وتحلیل صحیح محیط ،انتخاب بهترین اهداف و

راهبردها ،ارتقاء توانمندیهای سازمان و اقدام مؤثر در جهت تأمین هدفهای تدوین شده است.

بیشک دستیابی به این مهم ،فارغ از مطالعه ،پژوهش و تدبر و تحقیق در امور امکانپذیر نمیباشد .مرکز مطالعات و

برنامهریزی شهر تهران با توجه به فلسفه وجودی و ظرفیتها و توانمندیهای خود به مدیریت فرآیندهای پژوهشی و انجام
مطالعه و پژوهش درخصوص مسائل مدیریت شهری میپردازد ،تا انجام فرآیندهای پیش گفته را برای مدیران ،صاحب نظران

و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری تسهیل نماید.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع این مرکز ،تحریر و نشر گزارشهای موضوعی و نتایج حاصل از مطالعات تخصصی

را وظیفه خود دانسته و بر این باور است که به واسطه چنین اقدامات و گزارشهایی ،زمینه دستیابی به توسعه پایدار شهری

در سایه مدیریت یکپارچه ممکن میشود.

امید است با بهرهمندی از نظرات ارزشمند جنابعالی ،در ارائه مؤثرتر این آثار ،گام برداریم.
بابک نگاهداري
رئيس مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران

چکیده
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه ،سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را داشتند اما در عصر

حاضر برای اعمال برنامههای راهبردی در قلمرو منابع انسانی ،مدیران ارشد سازمانها بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی،
فیزیکی نیازمند باشند ،به نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی نیاز دارند .الزم به ذکر است در سازمانی که فاقد سرمایه اجتماعی

است ،نمی توان از دیگر سرمایهها به طور بهینه و مطلوب استفاده نمود و سایر سرمایهها به هدر میروند و ابتر میمانند .در
مور د اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی در سازمان میتوان گفت که در گذشته ،سرمایه اجتماعی ،یک شایستگی ضروری

برای سازمانها محسوب نمی شد اما در حال حاضر تغییرات پرشتاب محیطی ،فناوری اطالعات ،نیازهای رو به رشد برای
اطالعات و آموزش ،نیازهای ضروری برای نوآوری و خالقیت ،پیشرفت مداوم ،تغییر به سوی طراحی ساختار سازمانی مسطح
و منعطف ،ارتباط تنگاتنگ بین سازمان،کارکنان و شهروندان ایجاب میکنند که رهبران سازمانها ،سرمایه اجتماعی را به
منزله یک شایستگی مشخص سازمانی ،ایجاد کنند.

یکی از مهمترین مسائلی که در چند دهۀ اخیر مور د توجه مدیران شهری قرار گرفته است موضوع استفاده از ظرفیتهای

سرمایۀ اجتماعی به منظور تسهیل در فراین د توانمندسازی سرمایه انسانی شهرداری تهران است .سطح اعتماد ،مشارکت،

انسجام اجتماعی و سایر مؤلفههای سرمایه اجتماعی کارکنان از مهمترین ظرفیتها ی توانمندسازی کارکنان میباشد .به

عبارت دیگر مدیرانی که بتوانند در سازمان ،سرمایه اجتماعی ایجاد کنند ،راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار میسازند.
انسجام در برنامههای توسعه منابع انسانی مستلزم توسعه برنامههای توانمندسازی كاركنان بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی
است كه مدیریت منابع انسانی نقش بهسزایی در یكپارچهسازی و تلفیق این برنامهها برای توانمندسازی كاركنان ایفا

میكند .این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان میپردازد .بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر
توانمندسازی کارکنان و توصیف متغیرهای آنها از مبانی نظری ،هدف این پژوهش است .این پژوهش براساس هدف ،جز

پژوهشهای بنیادی و از نظر گردآوری دا دهها از نوع پژوهشهای توصیفی ،غیر آزمایشی است.

از اینرو در این تحقیق به منظور دستیابی به این هدف و كمك به محققان و مدیران حوزه منابع انسانی ،موضوع

توانمند-سازی ،ضرورت ،علل گرايش سازمانها ،عوامل مؤثر ،مدلها و فرایندهای آن مد نظر قرار گرفته است و در ادامه،
در ذیل ادبیات موضوع ،به بحث سرمایههای سازمان و نقش سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان سازمان پرداخته
ش دهاست.

کلید واژه :سرمایه سازمان ،توانمندسازی ،سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی
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1.1مقدمه
در جهان رقابتی امروزی به علت پویایی و پیچیدگی محیط رقابتی ،یكی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای

سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای مور د نظر ،برخورداري از نيروي انساني كارآمد ،توانا و مشاركتي است .فاصله ميان

جوامع ،از حيث دانايي و ناداني است نه دارايي و نداري .بنابراين دانايي و كيفيت منابع و نيروهاي انساني به عنوان مهمترين،
باارزش ترين و گرانمايهترين سرمايه و منبع يك سازمان ،نقش عمدهاي را در توسعه پايدار جامعه دارند .به عبارت دیگر

میتوان گفت که انسان هم هدف توسعه و هم عامل آن محسوب میشو د و تحقق اهداف توسعه تا ح د قابل توجهی به نحوه
ی اداره و مدیریت این ثروت و منبع حیاتی بستگی دارد .محيطهاي سازماني جديد كه با ويژگيهاي پيچيدگي ،آشفتگي،

سرعت و تغييرهاي شتابان همراهاند ،نيازمند نيروهاي انساني انعطاف پذير ،كارآفرين ،مسئوليتپذير ،با اعتماد باال ،طالب

ابتكارو مشاركتي میباشند .واقعیت این است كه اگر در سازمانها از وجو د انسانهای خالق ،دانشور ،فرصتشناس و تبیینگر
مسائل بی بهره باشیم ،بسیاری از فرصتها و موقعیتها را از دست خواهیم داد .در چنين سازمانهايي ،ساختارهاي سازماني

و سبكها و روشهاي مديريتي بايد بهگونهاي باشد كه منابع انساني سازمان در فرايند تصميمگيري و اجرا و رسيدن به
ه دفهاي سازماني دخالت و مشاركت داشته باشند تا با تشكيل گروهها و تيمهاي كاري خودگردان و تفويض اختيار و قدرت

اجرايي به زيردستان ،سازماني پويا ،توسعه يافته و انعطاف پذير شكل دهند و از اين راه رابطه بين باالدست و پايين دست
بهبود ياب د و شرايطي توأم با اعتماد سازماني و به تبع آن مشاركت مفيد در سازمان ب هدست آيد.

از آنجا که منابع انساني مهمترين عامل و محور سازمانها محسوب میشوند ،تجهيز و آمادهسازي منابع مزبور براي

مواجهه با تغييرات ،از اهميت ويژه برخوردار است و كليه سازمانها با هر نوع مأموريتي باي د بيشترين سرمايه ،وقت و برنامه را

به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند .این گونه است كه تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی و ساختار سازمانی
اجتناب ناپذیر میشو د و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند كه تغییر و تحول در نیروی انسانی ،ریشه تمام موفقیتهای

سازمانها است .بدیهی است اگر در مدیریت منابع انسانی تغییری حاصل نشود ،سازمانها محكوم به فنای حتمی است.

پس بسياري از سازمانها راه حل اين مسأله را برنامهریزی در راستای توسعه منابع انسانی و اجرای برنامههای توانمندسازی
منابع انسانی بر اساس راهبرد سرمایه اجتماعی تشخيص داده ،و تالش کرده اند زمینههای الزم این مهم را بهعنوان یكی
از راهكارهای اساسی رسیدن به توسعه پایدار و جهانیسازی براي پرورش كاركنان توانمند را فراهم نمايند .درواقع سرمایه

اجتماعی که حاصل روابط مبتنی بر تفاهم و اعتما د بین کارکنان و مدیران سازمان میباشد از طریق ویژگیهایی همچون
اعتماد ،هنجارها و باورهای مشترک و شبکههای برای بهبود قابلیتها و تسهیل و هماهنگی در عمل شکل میگیرد .این

سرمایه غیرملموس ،نقش زیادی در توسعه منابع انسانی و رشد سازمان دارند .سرمایه اجتماعی برخالف سایر سرمایههای
سازمان ،مفهومی است که بسیار فراتر از داراییهایی است که یک فرد در اختیار دارد .یکی از اثرات توجه به سرمایه اجتماعی

در توانمندسازی کارکنان ،افزایش بهرهوری نیروی انسانی و استفاده بهينه از ظرفيت و تواناييهاي فردي و گروهي آنها در
راستاي ه دفهاي سازماني است .سازمانهاست .رسالت اساسی منابع انسانی فقط مدیریت ذهن نیست؛ بلکه مدیریت قلب

و عواطف است و این مسئله نقشی بنیادین در توانمندسازی کارکنان سازمان دارد.
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2.2اهمیت و ضرورت توانمندسازی کارکنان سازمان
تغييرات وسیع محيطي و افزايش رقابت جهاني ،حیات بسیاری از سازمانها را با تهدی د مواجه نموده است و در این
بین اقتصاد جهانی با فشارهای منحصر بهفرد خود ،این معضل را دو چندان نموده است .به منظور كسب موفقيت در محيط
در حال تغيير امروزي ،سازمانها به دانش ،تخصص ،انرژي و خالقيت كليه كاركنان ،اعم ازكاركنان خط مقدم تا مديران
سطح باال ،نيازمندند .همچنین سازمانها به عنوان يك سيستم باز با محيط در تعامل ميباشند و براي تداوم حيات نيازمند
پاسخگوئي به تغييرات محيطي هستند .يك سازمان موفق مجموعهاي است مركب از انسانهایي با فرهنگ ،انديشه و اهداف
مشترك كه با كار گروهي در نظام انعطاف پذير سازمان ،تجارب و دانش خود را با عشق به پيشرفت روز افزون سازمان در
یدهد .استفاده از تواناییهاي بالقوه منابع انساني براي هر سازماني ،مزيتي بزرگ بهشمار میرود.
اختيار مديريت خود قرار م 
در بهرهوري فردي ،سازمان از مجموعه استعدادها و تواناییهاي بالقوه افراد به منظور پيشرفت سازمان استفاده میكند و با
به فعلیت درآوردن نيروهاي بالقوه و استعدادهاي شگرف در جهت سازندگي ،موجبات پيشرفت سازمان فراهم خواهد شد.
بنابراين الزمه دستيابي به هدفهاي سازمان ،مديريت مؤثر اين منابع باارزش است .در اين راستا رشد ،پيشرفت ،شكوفايي
و ارتقاي توانمنديهاي كاركنان تحت عنوان توانمندسازي كاركنان مورد توجه صاحبنظران و كارشناسان قرار گرفته است.
با توجه به دگرگونيهاي سريع و پرشتاب دانش و معلومات بشري ،موضوع انعطافپذیری سازمانها و توانمندسازي
كاركنان در كانون توجه مديران منابع انسانی قرار گرفته است .چرا كه سازمانها با داشتن كاركنان توانمند ،متعهد ،ماهر و
باانگيزه ،بهتر خواهن د توانست خود را با تغييرات وفق داده و رقابت كنند .توانمندسازي به عنوان يكي از ابزارهاي سودمند
ارتقاء كيفي كاركنان و افزايش اثربخشي سازماني تلقي میگر دد .به عبارت دیگر توانمندسازي ،سالمترين روش سهيم نمودن
ديگر كاركنان در قدرت است .با اين روش حس اعتماد ،انرژي مضاعف ،غرور ،تعهد و خوداتكايي در افراد ايجاد ميشود و
حس مشاركتجويي در امور سازماني افزايش يافته و در نهايت بهبود عملكر د را به دنبال خواهد داشت  .مطالعات مهارتهای
یدهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است .همچنین تجزیه و
مدیریت نشان م 
تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل ،اثربخشی سازمانی
یدهد .همچنین ،توانمندسازي جهت حفظ امي د و وابستگي كاركنان باقيمانده در طي زمانهاي كوچكسازي
را افزایش م 
سازمان حائز اهميت ميباشد .توانمندسازي ،كاركنان را قادر ميسازد تا در مواجهه با مشكالت و تهديدها ،از مقاومت و
انعطافپذيري بيشتري برخوردار باشند .لذا ميتوان د به عنوان منبعي مفيد تلقی شود که از آسيب پذيري كاركنان جلوگيري
مینماي د و بذر امي د را در شرايط بحراني از جمله انهدام سرمايههاي مالي و از بين رفتن زندگي انساني ،در دل آنان میکارد.
همچنین در قوانین و اسناد فرادست میتوان به مواد  58و  62فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری ،در خصوص
یدارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثر بخشی
توانمندسازی کارکنان اشاره نمود .ماده  58بیان م 
دستگاههای اجرایی ،نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان را به گونهای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش،
مهارت و نگرش کارمندان یا شغل مورد نظر ،انگیزههای الزم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرایند آموزش تأمین
نماید .در ماده  62نیز آمده است که کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی
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خود اقدام نمایند .در ضمن دستگاههای اجرایی ،شیوهها و الگوهای الزم برای افزایش توان سنجی مداوم کارمندان خود را
که توسط سازمان تهیه و ابالغ میشود ،به مور د اجرا بگذارند.

3.3روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف ،کاربردی میباشد (که به منظور افزایش آگاهی مدیران و کارکنان شهرداری تهران در مورد
بروز و ظهور پدیدههای نوین در سازمانهای امروزی انجام گرفته است) و توصیفی است (که به تحلیل محتوا به منظور
توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم به صورت نظام دار انجام میشود) .در واقع قلمرو این روش را متنهای مکتوب،
شفاهی و تصویری درباره موضوعی خاص تشکیل میدهد.

این پژوهش مبتنی بر رویکرد علمی بر پایه مطالعات کتابخانهای از نوع پژوهشهای تئوریک و نظری است .در این

مرحله برای کسب دادههای ثانویه (دادههایی که قب ً
ال تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است) به بررسی کتابها،
مجالت ،پایان نامهها و سایر مستندات موجود در کتابخانههای تخصصی پرداخته است .با توجه به کمیابی منابع کتابخانهای
در مورد موضوع تحقیق ،مهمترین منبع مورد استفاده اینترنت بوده است که این مسأله ضمن افزودن بر اهمیت تحقیق و
بهروز بودن اطالعات ،به بررسی پیشینه تحقیقات مرتبط با موضوع میپردازد .بر اساس این رویکرد ،هدف از این تحقیق،
تبیینی منسجم و ارائه پیشنهادات کاربردی از مبانی و چارچوب نظری تئوریها است .
از آن جا که در این تحقیق ،محقق به دنبال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی کارکنان میباشد؛ این تحقیق
از لحاظ نحوه گرد آوری دا دهها ،توصیفی یا غیر آزمایشی محسوب می شود.

4.4مبانی نظری و ادبیات موضوع
علل گرايش سازمانها به توانمندسازي
محركهاي دروني و بیرونی متع ددي سازمانها را بر توانمندسازي كاركنانشان ترغيب نموده است .مهمترين محركهاي
دروني عبارتند از:

الف .بهرهوري
هرگاه از كيفيت و بهرهوري سخن به ميان ميآيد ،برنامههاي توان افزايي در زمره اجزاي تفكيكناپذير موضوع
قرار ميگيرد .ارتباط توانمندسازي و بهرهوري سازماني را ميتوان يك ارتباط دو سويه تلقي كرد .بدين ترتيب كه تحليل
مسئوليتها ،تعيين وظايف و اختيارات و بهبود سطح دانش تخصصي كاركنان براي انجام مسئوليتهاي تعريف شده ،نه تنها
به ارتقاي توان كاري سازمان و نهايت ًا بهبود بهرهوري خواهد انجاميد بلكه كاركنان را از يك مدل ذهني انعطافپذير و پويا

كه همواره پذيراي ايدهها و راهحلهاي جديد خواهن د بود ،نيز برخوردار ميسازد .از طرف ديگر ،برنامههاي تواناسازي موجب
تغيير در مسئوليت مديريت و كاركنان نيز میگر دد .زماني كه توانايي كاركنان افزايش مييابد ،سبك مديريت از نظارت
نزديك به سمت نظارت هدايتي و تفويضي تغيير مييابد .اين تغيير سبك ،باعث تغيير در مسئوليتپذيري كاركنان میگر دد،
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چرا كه آنان با آزادي عملي كه در انجام كارها به دست ميآورند ،خالق و خود مدير ميگردند و اين همان حلقه گم شدهاي
است كه در ايجاد بهرهوري سازماني ميبايست مورد توجه قرار گيرد (هداوند. )1386 ،
كانتر معتقد است نه نتها عملكر د سازماني با توانمندسازي ديگران باال ميرود ،بلكه بهرهوري جامعه نيز با افزايش سطح
مهارتها ارتقا مييابد (فرهنگي . )1382 ،پشتوانه قوي بر اين ادعا كه توانمندسازي عملكر د را بهبود ميبخشد ،از طريق
دو مطالعه و بررسي مهم كه در سالهاي  1987و  1990انجام گرفته است ،وجو د دارد .ادوارد الولر و همكارانش ،تحقيقي
در امريكا در خصوص ميزان درگيري ذهني و عاطفي كاركنان و نيز مديريت مشاركتي و اينكه اين امر چه تحوالتي را
خدهندگان معتقد
يدهد كه تعدا د زيادي از پاس 
در سالهاي مزبور باعث گرديده ،انجام دادهاند .نتايج هر دو تحقيق نشان م 
بودند كه درگيري ذهني و عاطفي كاركنان در كار و اعمال مشاركت ،موجب افزايش اعتماد آنان در مديريت بهبود فرايند و
روشهاي سازماني میگر دد .شايان ذكر است كه درسال  1987در  38درصد از سازمانهاي مورد بررسي ،تعدادي از سطوح
مديريت حذف شد .اين تعدا د درسال  1990به  50درصد رسيد .نكته اخير ،اين ديدگاه را كه در توانمندسازي ،كوچكسازي
سازمان و مديريت ناب به هم ارتباط دارند ،تقويت ميكند .هر دو تحقيق بيانگر اين بودند كه درگيري و مشاركت كاركنان به
بهبود بهرهوري ،بهبود كيفيت توليد و خدمات و خدمترساني بهتر به مشتري ،منتج میشود( .كينال)1383 ،

ب .ايجاد تحول درسازمان
يكي از مهمترين مباني تحول سازماني ،بهكارگيري مدل مشاركت در توانمندسازي است .مشاركت در برنامههاي تحول
سازماني مختص نخبگان يا افراد سطح باالي سازمان نيست؛ بلكه بايد به طور وسيعي در سراسر سازمان گسترش يابد.
افزايش مشاركت و توانمندسازي از عمدهترين اهداف اصلي و ارزشهاي واالي حوزه تحول سازمان بو دهاند .اين مباني
تحول سازمان ،هم در عمل و هم از طريق تحقيق ،اعتبار خود را ثابت نموده است .تحقيقات مربوط به پوياييهاي گروهي،
در دهههاي  1940و  1960رشد فزايندهاي يافت .اين تحقيقات ثابت نمود كه مشاركت و دخيل شدن در امور ،مورد عالقه
بيشتر افراد بوده ،توانايي بهبود عملكرد و ارائه راهحلهاي بهتري را براي مشكالت موجب میشود و پذيرش تصميمات از
جانب افراد مشاركت كننده را بيشتر مینمايد .اين تحقيقات روشن ساخت كه چنين پوياييهاي گروهي ،مقاومت در برابر
تغيير را كاهش ،تعهد به سازمان را افزايش و سطح فشار رواني را تقليل ،لذا افراد احساسات بهتري را ابراز ميكنند .مشاركت
نيرويي قدرتمند است ،لذا مور د عالقه افراد میباشد و به طور قابل مالحظهاي عملكرد فردي و سازماني را بهبود ميبخشد.
براي توانمندسازي ،باي د به افراد قدرت داد .اين مهم از طريق اختياردهي به افراد براي مشاركت ،اتخاذ تصميمات ،ابراز عقيده،
تدهي به آنان محقق میشو د به همين علت است كه مشاركت ،شكل مؤثري از توانمندي
اعمال نفوذ و همچنین مسئولي 
است .توانمندسازي كاركنان براي انجام اقداماتي فراگير در زمينه تغيير و تحول ،مستلزم تحول سازماني است .تحوالت درون

يدهد ،اما اگر كاركنان احساس كنند فاق د قدرتاند ،عموم ًا به اين امر
سازماني بزرگ به ندرت بدون مساعدت افراد رخ م 
كمك نميكنند .اينجاست كه توانمندسازي معني مييابد (كاتر.)1382 ،
يدهد و توانمندسازي نيز در عوض عملكرد و سالمت فردي را بهبود ميبخشد.
مشاركت ،توانمندسازي را افزايش م 
كتابي بنيادي براي اجراي استراتژيهاي توانمندسازي است .جيمز بالسكو در کتاب تحت عنوان «رهنمودي براي مديران
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جهت توانمندسازي افراد براي تغيير» نمونههاي متع ددي مطرح مینمايد كه در آنها رهبران از طريق توانمندسازي كاركنان،
به منافع زيادي دست يافتهاند .بالسكو براي تشريح فرايند توانمندسازي ،يك مدل چهار مرحلهاي را مورد استفاده قرار
یدهد «آمادگي»« ،ايجاد تصويري واقعي از افراد»« ،تجسم آينده» و «تغيير» .او معتقد است يكي از مهمترين اجزاي
م
توانمندسازي ،تجسم آينده است (تصويري روشن و معتبر از آينده مطلوب) .ايجاد تصويري روشن از آينده ،تدوين يك
استراتژي براي رسيدن به آينده و پيوند قدرت ذهني و جسمي كاركنان براي تحقق آينده مور د نظر ،از جمله محورهاي
توانمندسازي از ديدگاه بالسكو است.

ج .امنيت شغلي
در زندگي سازماني ،امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها را به خود مشغول میسازد و بخشي از
انرژي رواني و فكري سازمانها صرف آن میگر دد .در صورتي كه كاركنان به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند،
یدهن د و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي انساني
با فراغ بال ،توان و انرژي فكري و جسمي خود را در اختيار سازمان قرار م 
میگر دد .وقتي بحث امنيت شغلي مطرح میگردد ،موضوع رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي ميشود .در
صورتي كه در دنياي امروز ،امنيت شغلي در گرو رسمي شدن و استخدام مادامالعمر نيست بلكه تواناسازي كاركنان محور
امنيت شغلي است .منظور از امنيت شغلي اين است كه سازمان موجبات تواناسازي فرد را فراهم كند ،به طوري كه از نظر
تخصصي و توانمندي ،سازمان وابسته به فرد شود و در بيرون نيز به تخصص و توانمندي فرد نياز باشد و اين مستلزم آن است
كه سازمانها بستر الزم را فراهم كنند تا كاركنان از ابعاد مختلف بالندگي الزم را كسب كنند( .سلطاني. )1379 ،
مهمترین محرکهای بیرونی عبارتند از :تأثیر فناوری بر محیطهای کاری ،ضرورت انعطاف پذیری سازمانها ،افزایش
انتظارات شهروندان و قوانین ،مقررات و اسناد فرادست.

5.5انواع سرمایه یک سازمان
در هر سازمان چهار نوع سرمایه وجود دارد که مکمل یکدیگرند و رشد و توسعه سازمان مشروط به حضور هر چهار دسته
يدان د كه
سرمایه است؛ سرمایه اقتصادی ،سرمایه انسانی ،سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی .بورديو سرمايه را منبعي م 
قدرت به بار ميآورد و معتقد است كه در هر سازمانی سه نوع سرمايه رد و بدل ميشوند كه عبارتند از:
سرمايه اقتصادي :سرمايه اقتصادي به درآمد پولي و ساير منابع و دارایيهاي مالي اطالق میشود كه تظاهر نهادينهاش

را میتوان در حق مالكيت يافت؛ مث ً
ال پول و اشياء مادي كه میتوان براي توليد كاال و خدمات به كار برد .در تعريف ديگري
آمده است که سرمایه اقتصادی شامل دارایيهاي مادي ،مالي و به طور كلي انواع منابع مالي است كه در قالب مالكيت ،جلوه
میكند (جهانگیری.)1386 ،
بورديو بر تبديلپذيري اشكال مختلف سرمايه به نوع اقتصادي آن تأكيد دارد .وي سرمايه اقتصادي را به عنوان كار
انساني انباشته شده معرفي میكند .پس كنشگران از طريق سرمايه اجتماعي میتوانند دسترسي مستقيمي به منابع اقتصادي
(وامهاي يارانهاي ،راهنماي سرمايهگذاري و )...داشته باشند .آنها میتوانند سرمايه اجتماعی خود را از طريق تماس با
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یدارند،
كارشناسان يا افراد معتبر افزايش دهند و يا به گونه اي ديگر ،آنها میتوانند با سازمانی كه اعتبارات با ارزش عرضه م 
مرتبط شوند.
سرمايه فرهنگي :اصطالح سرمايه فرهنگي توسط پير بورديو ،جامعهشناس فرانسوي ،كه يكي از بزرگترين متفكران

و دانشمندان علوم اجتماعي عصر حاضر است ،مطرح شد .سرمايه فرهنگي در حقيقت از طريق قياس با سرمايه مالي مورد
توجه است .مفهوم سرمايه فرهنگي از مفهوم سرمايه انساني -كه معمو ًال توسط اقتصا ددانان مورد استفاده قرار ميگيرد-

گستردگي بيشتري دارد .سرمايه فرهنگي به تمركز و انباشت انواع كاالهاي ملموس فرهنگي و نيز قدرت و توانايي در اختيار
گرفتن اين كاالها و همچنین استعداد و ظرفيت فرد در شناخت و كاربر د اين وسايل گفته میشود .مجموعه اي از روابط

و معلومات و اطالعات و امتيازات است كه فرد براي حفظ كردن يا ب هدست آوردن يك موقعيت اجتماعي از آن استفاده

میكند .همچنین سرمايه فرهنگي با توجه به نظر بورديو در برگيرنده تمايالت پايدار فرد است كه در خالل اجتماعي شدن
در فرد انباشته میشود .كاالها ،مهارتها و انواع دانش مشروع ،از سرمايههاي فرهنگي هستند .بورديو تحصيالت را نمودي
یدانست .سرمايه فرهنگي نقش بسيار عمده اي در انديشه بورديو ايفا میكند؛ جامعه شناسي مصرف و
از سرمايه فرهنگي م 

سبك زندگي بر همين سرمايه استوار است (رحمانپور .)1382 ،به عبارت ديگر سرمايه فرهنگي را مجموعه نمادها ،عا دتها،
منشها ،شيوههاي زباني ،مدراك تحصيلي و آموزشي ،ذوق و سليقهها و شيوههاي زندگي كه به طور غير رسمي ،بين افراد
انساني معمول و شايع است تعريف میكند .كالينز سرمايه فرهنگي را شامل منابعي چون مكالمات از پيش اندوخته و در
یداند .پرورش خانوادگي،
حافظه ،شيوه زباني ،انواع خاص و دانش و مهارت ،حق ويژه تصميمگيري و حق دريافت احترام م 

آموزش رسمي و فرهنگ شغلي سه منبع سرمايۀ فرهنگياند .انباشت سرمايه فرهنگي از طريق اين سه منبع در افراد باعث

تفاوت بين دارندگان و فاقدان اين سرمايه میشود (بورديو.)۱۹۸۴،

یدهد تا شبکه پایداری
ت که به یک فرد یا گروه اجازه م 
سرمایه اجتماعی :مجموعهای از منابع مادی یا معنوی اس 

از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشند .دراین تعریف بر ضرورت تراکم و دوام

یدهد
یدار د که :سرمایه اجتماعی انبوهی از منابع بالفعل یا بالقوهای را نشان م 
پیوندها (یعنی ارتباطات) تأکید میورزد و بیان م 

که به مالکیت یک شبکۀ با دوام متصلاند .همچنین بیان میکن د که ارزش پیوندهای یک فرد (یا حجم سرمایه اجتماعی

متعلق به یک عامل) به تعداد اتصاالتی که میتواند آنها را بسیج نماید و به حجم سرمایه (فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی)
متعلق به هر یک از اتصاالت بستگی دارد (سلیمی و قربانعلی .)1383 ،بوردیو تعامل بین اتصاالت و سرمایه پولی و فرهنگی
یده د :اعضای حرفههایی از قبیل وکال یا پزشکان ،که از سرمایه اجتماعی خود -مشخص ًا سرمایه
را با این مثال توضیح م 

اتصاالت اجتماعی ،شأن و احترام -برای کسب اعتماد یک گروه مشتریاز طبقه باالی جامعه و یا حتی برای به دست آوردن

یک شغل سیاسی بهره میبرند ،در واقع از اتصاالت و سرمایه پولی وفرهنگی خود سود جستهاند (جهانگیری . )1386 ،و
ط به
معتقد است آنهایی که فقط به تحصیالت خود تکیه میکنند ،آسیبپذیرترین افراد در رون د سقوط اعتبارهستند؛ نه فق 

دلیل اینکه دارای هیچ اتصاالتی نیستند بلکه به این دلیل که سرمایه فرهنگیضعیفشان دانش آنها رادر باره تالطمهای بازار
اعتبارات کم میکند.
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مفهوم سرمایه اجتماعی
ط هانی فان از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد .اما
اصطالح سرمایه اجتماعی پیش از سال  1916در مقالهای توس 

نخستین بار در اثر کالسیک جین جاکوب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» به کاررفته است که در آن توضیح داده
یدهند
بود شبکههای اجتماعی فشرده در محدودههای حومه قدیمی و مختلط شهری ،صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل م 

و در ارتباط با حفظ نظافت ،عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمها در مور د بهبود کیفیت زندگی ،در مقایسه با
یدهند .گلن لوری
عوامل نهادهای رسمی ،مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی ،مسئولیت بیشتری از خود نشان م 
اقتصا ددان نیز همچون ایوان الیت جامعه شناس ،اصطالح سرمایه اجتماعی را در دهه  1970برای توصیف مشکل توسعه
اقتصادی درون شهری به کار برد .تعدا د زیادی از نویسندگان ،تعاریفی را که از موضوع سرمایه اجتماعی ارائه شده است ،به

علت ابهام آن مور د انتقاد قرار دادهاند .با وجو د این ،یکی از تعاریفی که مورد توافق قرار گرفته است توسط کلمن بدینگونه

مطرح شده است :سرمایه اجتماعی مجموعهای است از روابط بین افراد و بین گروهها که دستاوردهایی را به دنبال دارد که

بدون این روابط ،به دست آوردن آنها ناممکن است.

نظریههای بسیاری نیز در زمینه سرمایه اجتماعی بیان شده است که از جمله آنها میتوان به نظریه پیوندهای ضعیف،

نظریه شکاف ساختاری و نظریه منابع اجتماعی اشاره کرد .محققین سرمایه اجتماعی را به وجوه گوناگون سازمان اجتماعی

تقسیم میکنند؛ مانند اعتماد ،هنجارها و شبکهها که میتوانند با تسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشند.
یداند که به ایجاد و افزایش همکاری گروهی
فوکویاما عنصر اساسی سرمایه اجتماعی را هنجارها یا ارزشهای غیررسمی م 

کمک میکنند( .فوکویاما . )1379،از نظر پاکستون ،سرمایه اجتماعی پیوندهای عینی و ذهنی یا حسی در بین افراد جامعه

است .همچنین ازنظر فوکویاما ،سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود درسیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای

سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت را شامل میشود (فوکویاما.)1384 ،
بنابراین سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طوالنی زیادی ندارد؛ سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف میشود.

سرمایه اجتماعی شی واحدی نیست ،بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها شامل جنبهای

از یک ساخت اجتماعی هستند ،و کنشهای معین افرادی را تسهیل میکنند که در درون ساختار هستند .سرمایه اجتماعی،

مانند شکلهای دیگر سرمایه ،مول د است و دستیابی به ه دفهای معینی را امکانپذیر میسازد که در نبودن آن دستیافتنی

نخواهند بود .سرمایه اجتماعی ،مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کام ً
ال تعویضپذیر نیست ،اما نسبت به فعالیتهای
ویژه تعویضپذیر است .شکل معینی از سرمایه اجتماعی که در تسهیل کنشهای معینی ارزشمند است ممکن است برای

کنشهای دیگر بیفایده یا حتی زیانبار باشد .سرمایه اجتماعی ،نه در افراد قرار دارد و نه در ابزار فیزیکی تولید( .کلمن)1377 ،
 .سرمایه اجتماعی ،مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن

جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میشود .براساس این تعریف ،مفاهیمی ،نظیر :جامعه
مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی میشوند .بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را
یدان د که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی ،روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است
پدیدهای م 

و تجربههای این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصا د و توسعه کشورهای مختلف دارد .سرمایه
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اجتماعی برخالف سایر سرمایهها به صورت فیزیکی وجود ندارد ،بلکه حاصل تعاملها و هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده،

ازطرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پائین آمدن جدی سطح هزینههای اداره جامعه و نیزهزینههای عملیاتی سازمانها

شود .در کل ،سرمایههای اجتماعی منابعی دردسترس هستند؛ نظیر :اطالعات ،اندیشهها ،راهنماییها ،فرصتهای کسب و
کار ،سرمایههای مالی ،قدرت و نفوذ ،پشتیبانی احساسی ،خیرخواهی ،اعتما د و همکاری( .رهنورد)1382 ،

سرمايه اجتماعي در سازمانها و جوامع نقشي به مراتب مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني ايفا ميكند .به گونهاي كه

در نبود سرمايه اجتماعي ،اثربخشي ساير سرمايهها در سازمانها كاهش مييابد و بدون سرمايه اجتماعي ،پيمودن راههاي
توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ،ناهموار و دشوار ميشود .در ديدگاههاي سنتي مديريت ،توسعه سرمايههاي اقتصادي،

فيزيكي و نيروي انساني مهمترين نقش را ايفا ميكردند اما در حال حاضر گفته ميشو د براي توسعه ،يك جامعه بيشتر از

آنکه به سرمايه اقتصادي ،فيزيكي و انساني نيازمند باشد به سرمايه اجتماعي نياز دارد ،زيرا بدون سرمايه اجتماعي ،استفاده
از ديگر سرمايهها بهصورت بهينه انجام نخواهد شد .در جامعهاي كه فاقد سرمايه اجتماعي است ،ساير سرمايهها ابتر مانده

و كم بازده ميشوند .از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب شده،

مديراني موفق اند كه بتوانند درك درستي از اهميت و كاركرد سرمايه اجتماعي داشته باشند)Moses, 2000( .

6.6سرمايه اجتماعي و توانمندسازی
توانمندسازي منابع انساني بر اساس سرمايه اجتماعي و فرهنگي ،يك راه جديد ادارهكردن سازمانهاي مستعد با آينده

پيچيدهتر و رقابتيتر است .در استراتژي مديريت سازماني اگر توانمندسازي كاركنان وجود نداشته باشد ،محكوم به شكست
است .بهبود مستمر تنها هنگامي مفهوم پيدا ميكن د كه افراد اطالعات الزم را دراختيار داشته باشند و مور د اعتما د قرار گيرند
تا بتوانند از مهارتها و تواناییهايشان استفاده كنند.

درحقيقت توان افزايي يك تكنولوژي مؤثر و پيشگام است كه هم براي سازمانها و مديريت آنها ،مزيت راهبردي ايجاد

ميكند و هم براي منابع انساني و كاركنان فرصت میآفريند .توانافزايي ،ابزار مشاركت اعضاي گروهها در كاميابي و ناكامي
سازمانهاست بهخصوص در اين دوران كه جامعه جهاني به سمت مديريت مجازي و فرهنگي در حركت است .در مدلهای

گذشته ،تنها عامل انسانی در انواع سرمایهها ،سرمایه انسانی بود که بیشتر مبتنی بر تعداد ،تخصصها ،دانش و مهارتهای
نیروی انسانی در سطوح مختلف کارکنان و مدیران است  .اما توجه به یک سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی منجر به
شدهنده هزینههای
ندهنده ارزش اقتصادی شبکههای اعتماد و کاه 
این امر میشود که سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نشا 

مبادلهها و تعاملها در این فهرست قرار گیرند .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی بیانگر ذخیره اقتصادی مؤلفههای فرهنگی
و اجتماعی بین سرمایههای انسانی است.

از جمله دستاوردهایی که سازمانهای توانمند میتوانند در اثر بهکارگیری و تقویت سرمایه اجتماعی به دست آورند،

شامل موارد زیر است:

● ●تأمین رضایت مشتری و افزایش آن،
● ●همسویی با نیازهای بازار،
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● ●افزایش رضایت شغلی در کارکنان،

● ●افزایش احساس تعلق ،مشارکت و مسئولیت در کارکنان،
● ●تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار،

● ●تعه د بیشترکارکنان و بهبود کیفیت در کارها،
● ●ارتباط بهتر کارکنان با مدیران وسرپرستان،

● ●کاهش هزینههای اجرایی و افزایش سودآوری سازمان به علت سطح باالی همکاری و روح اعتماد،
● ●انسجام عملی بیشتر ،به علت ثبات سازمانی و شناخت مشترک
● ●افزایش کارایی فراین د تصمیم گیری،

● ●بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهرهوری،

● ●خلق ابتکارات جدید و استفاده بیشتر از منابع فکری،

● ●مشارکت بهتر دانش ،به علت ایجاد روابط اعتماد ،چارچوبهای مرجع مشترک و اهداف مشترک.
سرمایه اجتماعی کارکنان را میتوان در سازمان در دو سطح کالن و خرد مورد توجه قرار داد در سطح کالن ،درباره

جایگاه کلی یک سازمان در زمینه اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی و شبکههای ارتباطهای بیرونی بحث شده و در سطح
خرد به دو نوع سرمایه اجتماعی موجود در داخل سازمان پرداخته میشود .نوع اول سرمایه اجتماعی درسطح خرد ،سرمایه
اجتماعیشناختی نام دارد که در رابطه با پدیدههایی نظیر ارزشها ،نگرشها ،تعهدها ،مشارکت ،اعتما د موجود در سیستم
اجتماعی سازمان است .نوع دوم نیز سرمایه اجتماعی ساختاری نامیده میشو د که در رابطه با ساختارها و فرایندهای مدیریتی

نظیر پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملکردشان ،شفافیت در تصمیمگیری ،میزان تصمیم گیری و اقدام براساس کار

گروهی است .بنابراین مؤلفههای سرمایه اجتماعی در سازمانها عبارتند از:

اعتماد :اعتماد سازمانی ،مفهومی است که در فراین د روابط اجتماعی بین افراد و سازمانهای اجتماع با ه مدیگر تبلور

مییابد .اعتما د اجتماعی ،نتیجه تعامالت اجتماعی موجود و گروهی انجمنها و فعالیتهای اجتماعی است ،به ویژه اگر این
اعتماد از ح د فردی به سطح اجتماعی انتقال یابد به عنوان یک سرمایه با ارزش تلقی میشود .اعتما د از عناصر ضروری تقویت

همکاری و یک عنصر غیر اختیاری و نا آگاهانه است و مستلزم پیشبینی رفتار یک بازیگر مستقل است( .فرخی)1376 ،

مشارکت :مشارکت اجتماعی مردم در اداره امور جامعه همواره باچالشها و فرصتهایی روبهرو بوده است .ایده

مشارکت اجتماعی دارای سابقه دیرینهای است .مشارکت اجتماعی ایدهای کام ً
ال ایدئولوژیکی است که بازتاب اعتقادهای
ناشی ازنظریههای اجتماعی و سیاسی است (نیازی.)1383،

انسجام و همبستگی :ازدیدگاه جامعه شناختی ،همبستگی پدیدهای است که براساس آن در سطح یک گروه یا یک

جامعه ،اعضا به یکدیگر وابسته و به گونه متقابل نیازمند یکدیگر هستند .این امرمستلزم طرد آگاهی و نفی اخالقی مبتنی بر

تقابل و مسئولیت نیست ،بلکه دعوت به احراز و کسب این ارزشها و احساس الزام متقابل است (بیرو.)1370 ،

تالکوت پارسونزاز متفکران برجسته نظریه ساختی-کارکردی ،موضوع انسجام اجتماعی را در دو نظام شخصیت و نظام
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اجتماعی مورد بحث قرار داده است .پارسونز در تحلیل انسجام در سطح نظام اجتماعی به کنشهای اظهاری اشاره کرده
و معتقد است :هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنشهای اظهاری «خود» «معطوف به دیگران» باشد به نوعی همکاری و

انسجام میانجامد و هرگاه این انسجام نهادینه باشد میتوان آن را همبستگی نامید .سطح باالی انسجام زمانی است که
کنشهای افراد اخالقی و معطوف به یک جمع باشد .در این کنشها مسئولیت و وفاداری در قبال دیگران به ح د اعالی

خود میرسد.

آگاهی :امروزه دانایی و اطالعات بهعنوان سرمایهای عظیم در تحوالت اجتماعی نقش آفرین شده و روز به روز ابعاد

گستردهای را ،چه درسطح و چه درعمق ،پیدا میکن د تا جائی که یکی از عوامل مهم دستیابی جوامع به سرمایه اجتماعی

کسب آگاهی است .آگاهی اجتماعی شامل مجموعهای از افکار ،عقاید و حساسیت نسبت به زندگی و توجه به هر چیزی است
که در وسیعترین معنا به امور عمومی ،اعم از سیاسی و یا اجتماعی مربوط میشود( .فوكوياما )۱۳۷۹ ،در مجموع میتوان

گفت که سرمایه اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیالتی که شبکههای اعتما د و مؤلفههای فرهنگی در
یک سیستم اجتماعی را به وجود میآورند .شبکههای اعتماد ،عالوه بر کاهش هزینههای مدیریتی ،موجب میشوند که زمان

و سرمایه بیشتری به فعالیتهای اصلی اختصاص پیدا کند .عالوه بر آن موجب انتقال دانش اعضای گروهها به یکدیگر شده،
جریان مناسبی را از یادگیری ودانش در بین آنها فراهم میسازد .این امر نیز میتوان د در کاهش هزینههای مدیریتی و توسعه

اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد .توانمندسازی کارکنان براساس تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی در سازمانها استفاده
از ظرفیتهای بالقوه درکارکنان است که امروزه از آن استفاده کامل نمیشود( .فوكوياما)۱۳84 ،

جدول  -1خالصه تعاریف سرمایة اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران
صاحبنظران

پورتس
بلیویو،اُریلی،وید

تعاریف سرمایة اجتماعی

توانایی افراد برای منافع پایدار از طریق عضویت در شبکههای اجتماعی یا ساختارهای اجتماعی دیگر
یک شبکة ارتباطی شخصی منحصر به فرد و وابستگی نهادی ممتاز

برهم ،ران

بافتی از ارتباطات تعاونی میان شهروندانی که به یکدیگر برای رفع مشکالت کمک میکند

فوکویاما

توانایی افراد برای همکاری و تعاون با هم برای اهداف عمومی در گروهها و سازمانها

کلمن

سرمایة اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .سرمایة اجتماعی چیز واحدی نیست بلکه انواع چیزهای
گوناگونی است که همة آنها دو ویژگی مشترک دارند؛ اول ،شامل جنبهای از یک ساخت اجتماعی هستند؛
و دوم ،کنشهای معین افرادی را که در درون ساختارند ،اعم از اشخاص حقیقی یا عامالن حقوقی ،تسهیل
میکنند و دستیابی به ه دفهای معینی را امکانپذیر میسازن د که در نبود آن دست نیافتنی خواهد بود.

هنجارها و شبکههایی که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی را به منظورکسب سود متقابل فراهم
ثقفی و کوهستانینژاد میکنند و با شیوههایی همچون سنجش سطح اعتما د اجتماعی و سطوح عضویت در انجمنهای مدنی
رسمی یا غیررسمی قابل اندازه گیریاند.
کولیر
(تاجبخش)1382،

سرمایة اجتماعی در آغاز یک دسته فرآیندهایی است که به تولید برون بودهایی منجر میشو د که حاصل
کنشهای اجتماعی است .بنابراین ،سرمایة اجتماعی یک دسته کنشهای اجتماعی است و شامل آن
دستهای است که یا خود با دوام هستند یا بر روی آنهایی که بادوام هستند ،اثر میگذارند.
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19

تاجبخش در مقاله خود که حاصل تحقیق موردی در خصوص بررسی و تحلیل میزان سرمایة اجتماعی در مناطق شهری

و روستایی مرزی سیستان است ،تعاریف موجود در خصوص مفهوم سرمایه اجتماعی را در جدول  1خالصه نموده و نتیجه
میگیرد که در تمامی این تعاریف از اعتما د به عنوان جزء اصلی سرمایة اجتماعی نام برده شده است .بر اساس تعاریف فوق،

صاحب نظران هشت عنصر مهم سرمایة اجتماعی را بدین شرح مطرح کرده اند:
● ●مشارکت در اجتماع محلی
● ● کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی
● ●احساس اعتما د و امنیت
● ●پیوندهای همسایگی
● ●پیوندهای دوستی و خانوادگی
● ●ظرفیت پذیرش تفاوتها
● ●بها دادن به زندگی و پیوندهای کاری

در این تعاریف ،شاخصهای روانشناختی (اعتما د و هنجارها) و رفتارشناختی با هم ترکیب شده اند .اعتما د به معنا ی باور

یدهند یا از انجام آن پرهیز میکنند .مفهوم اعتماد
برمبنای این احتمال است که دیگران کارهای به خصوصی را انجام م 

ممکن است برای پیشنگری رفتار یک شریک با توجه به تعهدات و الزامات او و امکان پیش بینی رفتار او در مذاکرات و

تعامالت بیان شود در حالی که او ممکن است با رفتار فرصت طلبانه نیز مواجه باشد .در متون پژوهشی ،اعتما د را به انواع

مختلفی تفکیک میکنند و پژوهشگران دست کم از سه نوع متفاوت از اعتماد یاد کرده اند:

● ●اعتما د بستگان و خویشاوندان :که بیان کنندة اعتماد افراد جامعه به افراد خانواده ،نزدیکان و دوستان است؛
● ●اعتماد اجتماعی میان افراد :که بیانگر اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و افراد جامعه است؛
● ●اعتما د نهادی :که ناظر بر احساس افراد نسبت به نهادها و یا حرفههای مختلف و یا حتی بخشهای مختلف دولتی

میباشد؛

یدهد .صاحبنظران این حوزه معتقدند
نمودار  1ویژگیهای سرمایه اجتماعی به عنوان پدیدهای مدیریتی را نشان م 

سرمایه اجتماعی نمیتواند بدون یکی از این ویژگیها وجود داشته باشد و نمیتوان تصور کرد که توانمندسازی کارکنان بدون
بعضی از این ویژگیها بتواند اثربخش باشد.
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نمودار  -1ویژگیهای سرمایه اجتماعی به عنوان پدی دهای مدیریتی
))Moses, 2000

7.7عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در سازمان
به سه جنبه مهم و اساسی سرمایه اجتماعی ،یعنی اعتماد ،مشارکت و تعه د سازمانی ،به صورت اختصار پرداختیم .هر چند

سرمایه اجتماعی در سازمان ،دارای جنبههای متع دد دیگری نیز هست ،لیکن با توجه به اختصار و اهمیت ،به این سه جنبه

اساسی پرداخته شد و در ادامه ،درباره برخی از عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی صحبت خواهیم کرد .پیش از آن باید به این
ویژگی مفاهیم
نکته اشاره کنیم که مفاهیمی که در این مقاله ارائه میشوند ،همگی دارای ارتباط متقابل با هم هستند و این
ِ

علوم اجتماعی است که این موضوع را به خوبی در توضیحات هر یک از مفاهیم درک میکنیم .در مورد عوامل مؤثر نیز

باید بگویم هم سرمایه اجتماعی بر این عوامل تأثیر میگذارد و هم این عوامل بر سرمایه اجتماعی .البته باز هم ما به تمامی
عوامل مؤثر نخواهیم پرداخت و در میان عوامل مؤثر به سه عامل :ارتباطات سازمانی ،فرهنگ سازمانی و جریان اطالعات

در سازمان ،اشاره مینماییم ( .الوانی)1383 ،

7-777جریان اطالعات
شریان حیاتی یک سازمان ،شبکه ارتباطات آن است و خون جاری در آن نیز اطالعات است و اهمیت ارتباط برای سازمان

به مانند اهمیت رگهای خون بدن انسانی است که با اختالل در آنها فعالیت سازمانی او دچار اختالل شده و چه بسا از حرکت

بایستد .ارتباطات در سازمانها نیز همین نقش را بازی میکنند .یکی از نقشهای رهبران سازمانی ،دادن اطالعات مؤثر ،به
موقع و کافی به کارکنان است .آن دسته از رهبران که تمایلی ندارند افراد را در اطالعات سهیم کنند ،هرگز کارکنانشان را در

ادارۀ موفقیتآمیز سازمانشان شریک نخواهند کرد و هرگز سازمان توانمندی نخواهند داشت .مشارکت و سهیم شدن کارکنان
در اطالعات ،موجب برقراری جو اعتما د و صمیمیت و مسئولیت پذیری میشود .چنانچه به افراد ،اطالعات الزم و ضروری

سرمایه اجتماعی سازمان گامی مؤثر در توانمندسازی کارکنان
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کار داده نشود ،جو بیاعتمادی ایجاد میشو د و دیگر نمیتوان از آنان ،رفتار مسئوالنه را انتظار داشت .جو بیاعتمادی ،موجب

اختالف در تصمیمگیری میشود .آدمهای بدون اطالعات ،نمیتوانند تصمیمات مناسب را اتخاذ کنند و از سوی دیگر ،افراد
با داشتن اطالعات ،ناگزیرند مسئوالنه عمل کنند.

7-777ارتباطات سازمانی
کمی وقت ،هر زمان که با زیردستان خود ارتباط برقرار میکنند ،فرصت کافی برای پیگیری پیامها،
مدیران ،به سبب ِ

تأمین بازخورد و یا ارتباطات از پایین به باال را ندارند .در چنین شرایطی ایجاد و توسعه محیطی مبتنی بر اعتما د متقابل میان

مدیران و کارکنان ،میتوان د برقراری ارتباطات را تسهیل کند و مدیرانی که بتوانند چنین جوی را در سازمان به وجود آورند،
به اعتبار خود میافزاین د و در نتیجه ،پیامهای آنها بهتر درک خواهد شد.

تمایل به انجام کار گروهی (در سازمان) به دلیل روشهای کاری چند مهارتی و جایگزین شدن ساختار سلسله مراتبی

به جای ساختارهای سنتی سازمان ،رو به افزایش است  .امروزه ،سازمانها به سمت حذف مرزهای مشاغل حرکت کرده ،به
لحاظ ساختاری و فرهنگی ،فعالیتهایی را در هم ادغام و به جای طراحی مشاغل ،مجموعهای از فعالیتها را تعیین میکنند

تا گروهی از کارکنان با همفکری هم ،آنها را انجام دهند .تشکیل گروهها در سازمان ،نقش بسیار حیاتی در ایجاد شبکههای
ارتباطی در سازمان دارند و سازمانهایی که در آنها کار گروهی و گروههای کاری فعال حضور دارند ،دارای سرمایه اجتماعی
باالتری نسبت به سایر سازمانها هستند.

7-777فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی ،عبارت از الگویی منحصر به فرد از مفروضات ،ارزشها و هنجارهای مشترک است که فعالیت

یدهد .بسیاری از صاحب نظران در این مور د اتفاق نظر دارن د که مقصود
جامعهپذیری الگو و نیز عملیات سازمان را شکل م 

از فرهنگ سازمانی ،نوعی استنباط مشترک است که اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی ،موجب تفکیک دو

سازمان از یکدیگر میشود .نقش فرهنگ سازمانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی بسیار مهم است؛ اینکه در فرهنگ سازمانی
چه ارزشها و باورهایی جایگاه محوری دارند؟ و از سوی دیگر ،فرهنگ سازمان از چه قداستی برخوردار است؟ آیا سازمان،

دارای فرهنگ قوی است یا ضعیف؟ و ...هر یک میتوانند بر میزان سرمایه اجتماعی سازمان تأثیر بگذارند و البته سرمایه

اجتماعی هم بر فرهنگ سازمان تأثیر دارد (ماجدي.)1385 ،

8.8وظایف و نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان
یکی از مسائلی که موجب از میان رفتن سرمایه اجتماعی در سازمان میشود ،جدایی مدیران از کارکنان و سازمان است.

مدیران از راههای مختلف میتوانند به ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان یاری رسانند؛ بعضی از آنها در سطح کالن

و برخی دیگر در سطح خرد و درون سازمانی میباشند که عبارتند از:

پای بندی به اخالقیات :مدیرانی که اصول اخالقی را در عملکردها و تصمیمات سازمانی به کار میگیرند ،با ایجاد

روابط مبتنی بر اخالقیات ،سرمایه اجتماعی ایجاد میکنند .مدیران باید در اقدامات خود به گونهای عمل کنن د که عزت و
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ندوستانه رفتار کنند ،با رشد و پیشرفت کارکنان خرسند شون د و
آبروی هیچ فردی خدش هدار نشود ،همواره خیرخواهانه و انسا 

عدالت و انصاف را در اعمال خود لحظهای فراموش نکنند( .الوانی)1378 ،

احساس مسئولیت اجتماعی :اگر سازمانها بخواهند جایگاه خود را در جامعه حفظ و به نحوی عمل کنند که باعث

بقاء ،توسعه و موفقیت آنها شود ،الزم است به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشند و تعهدات خود را در مور د شهروندان

و کارکنان به درستی ایفا نمایند .بدیهی است اگر کارکان و شهروندان از سازمانها سلب اعتما د کنند ،در فضای بی اعتمادی،
هم سازمانها و هم شهروندان متضرر خواهند شد.

ایجاد اعتما د در سازمان :یکی دیگر از اقدامات مهم در این زمینه ،تالش مدیران سازمان برای اعتمادسازی بین

اعضای گروهها و واحدهای سازمانی و نیز بین واحدهای مختلف است .اعتماد نیز صرف ًا با ایجاد روابط مستمر موفق و تدریجی

شکل میگیرد .انسانها پس از کسب شناخت مناسب و تدریجی از یکدیگر ،به هم اعتماد پیدا میکنند .این امر در روابط

بین افراد ،واحدهای مختلف درون سازمانی و روابط بین سازمانها دارای اهمیت است .متأسفانه در بسیاری از سازمانها نوع

روابط و ارتباط سازمانی به گونهای است که افراد و واحدهای سازمانی از یکدیگر شناخت واقعی مناسبی کسب نمیکنند و
طبیعت ًا زمینه الزم نیز برای ایجاد شبکههای اعتما د فراهم نخواه د بود .بنابراین ،سرمایه اجتماعی ،جوهرهای از عالقه خالصانه

به دیگران و روابط صادقانه را در خود دارد.

غنیسازی فرهنگ سازمانی :سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغییر اقتصادی ،منتج از ویژگیهای فرهنگی یک نظام

اجتماعی است؛ به بیان دیگر ،سرمایه اجتماعی تبلور اقتصادی فرهنگ اجتماعی یا سازمانی مبتنی بر اعتما د و مشارکت افراد

است .بنابراین ،هرگونه اقدام مدیران برای غنیسازی فرهنگ سازمانی میتواند موجب تقویت مؤلفههای فرهنگی ،نظیر
احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک ،احساس تعلق به آین دهای مشترک ،مشارکت ،اعتمادهای بین فردی و گروهی و

موارد مشابه گردد .در اینباره ،مدیران سازمانها با ایجاد نظامهای مشارکتی ،برگزاری مراسم و جلسههای عمومی با کارکنان،

حمایت روانی از کارکنان و ایفای مناسب نقش رهبری ،میتوانند در جهت غنیسازی فرهنگ سازمانی گام بردارند .در سطح
سازمانی میتوان با استفاده از نشریات و خبرنامههای داخلی ،پوسترها ،فیلمها و حتی شبکههای رایانهای در داخل سازمان

به تقویت مؤلفههای فرهنگی اقدام کرد (سوري.)1384 ،

چرخش مشاغل :یکی از اهداف مهم چرخش شغلی ،ایجاد و تقویت سرمایه انسانی و اجتماعی است .چرخش مشاغل،

یدهد که ضمن شناخت وظایف و فعالیتهای سایر مشاغل و افزایش توانمندی خود ،ارتباطات
این فرصت را به کارکنان م 

و تعامل خود را با یکدیگر افزایش دهند و در نتیجه روح اعتماد جمعی را که جوهره سرمایه اجتماعی است ،گسترش بخشند
که این امر موجب توزیع و تسهیل دانش و تجربه کارکنان میگر دد.

لدادن و تسهیل ابزارهای تولید
افزایش رضایت شغلی کارکنان :سرمایه فیزیکی ،با ایجاد تغییرات در موا د برای شک 

یدهد .سرمایه اجتماعی نیز
به وجو د میآید .سرمایه انسانی با تغییر نگرش افراد ،مهارتها و تواناییهای آنان را افزایش م 

هنگامی به وجو د میآید که ارتباط میان کارکنان به شیوههای دگرگون شده باشد که هر کدام از آنان بتوانند به راحتی نقش و

وظیفه خود را انجام دهند .از اینرو ،فضای مبتنی بر تفاهم ،صداقت ،اعتماد و همکاری باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان
و در نهایت بهرهوری سازمانی میگردد)Carter Mcnamard, 2001( .
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تأکید مداوم بر آموزش :ایجاد و استفاده از سرمایه اجتماعی به تغییر رفتار و طرز تفکر نیاز دارد .برنامههای آموزشی

جامع ،الگوی مطلوب برای افراد است که قصد دارند رفتارهای جدید را بیاموزند ،مشاهده ،کشف و اجرا کنند .از اینرو ،یکی

از وظایف مهم مدیران برای ایجاد سرمایه اجتماعی ،این است که فرصتهای مداوم و مشخصی برای آموزش درونسازمانی

و برونسازمانی تدوین و برنامه سالیانه برای تمامی سطوح مشاغل تهیه و به کارکنان ابالغ نمایند.

9.9تعاریف و مفاهیم توانمندسازی کارکنان
توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبیرهای بیشماری است و این تنوع تعریفها و رویكردها ،انسجام و

یكپارچگی این مفهوم را با مشكل روبه رو ساخته است به گونهای كه در تعاریف توانمندسازی عواملی چون :انگیزش درونی،

ادراك و تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطالعات به كار رفته است (.)Robbins, et.al, 2002

تاریخچه تعریف توانمندسازی به اوایل سال  1788برمی گردد که در آن توانمندسازی را به عنوان تفویض اختیار در نقش

سازمانی تلقی گردیده است که این اختیار میبایستی به فرد اعطاء یا در نقش سازمانی او دیده شود .در سال  1971گروف به

تعاریف رایج فرهنگ لغت از توانمندسازی اشاره میکند که شامل تفویض قدرت قانونی ،تفویض اختیار ،واگذاری مأموریت
و قدرت بخشی است .گاندز در سال  1990توانمندسازی را به تفویض تصمیمگیری به کارکنان مفهوم سازی نمود .در سال

یداند و اشاره
 2001لی توانمندسازی را زمینهای برای افزایش گفتمانها ،تفکر انتقادی و فعالیت در گروههای کوچک م 
میکن د که اجازه دادن به فعالیتهایی در جهت حرکت به سوی مبادله ،تقسیم و پاالیش تجربیات ،تفکر ،دیدن و گفتگوها،

از اجزای اصلی توانمندسازی هستند .تعاریف دیگری از توانمندسازی توسط صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه ارائه شده
است که به برخی از آنها اشاره میگر دد.

توانمندسازی فرایندی است که افراد جــامعه از راه آن ،از نیازها و خواستههای خود آگــاه شده ،نوعی اعتماد به نفس و

خود اتکایی را برای برطرف کردن آن نیازها به دست میآورن د و براساس آن از تـــوانایی الزم برای تحقق هدفهای خود
برخـوردار میشوند .در تعریفی دیگر توانمندسازی یعنی اینکه مردم باید به سطحی از توسعه فردی دست یابند که به آنها

امکان انتخاب بر اساس خواستههای خود را بدهد .توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روانشناسی ،تغییرات ساختاری،
عناصر فرهنگی ،تاریخی و ارزشها و نگرشهای موجود در بافت سازمانی اشاره دارد .به عبارت دیگر توانمندسازی ،فرایند
پیوستهای است که بر اساس آن افراد یک جامعه از نوعی خوداعتمادی برخوردار شوند و قادر به ارزیابی درست و شناخت

واقعی خویش باشند و از تواناییها و قابلیتها ،برای رسیدن به هدفهای خود آگاه شوند و بتوانند با افزایش توانمندی خود
به هدفهای مور د نظر دست یابند (فرخی .)1376،سه عنصری که زمینه توانمندسازی را در محیط کار به وجود میآورند،

عبارتنداز :نگرشها ،روابط و ساختار سازمانی که هریک از این عناصر سازمانی بای د تغییر کند تا کارکنان توانمند را به وجود

آورد؛ درغیر این صورت تالشها به هدر خواهد رفت (طالبیان.)1390 ،

توانمندسازی كاركنان ،عبارت است از مجموعه سیستمها ،روشها و اقداماتی كه از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد

درجهت بهبود و افزایش بهرهوری ،بالندگی و رشد و شكوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به ه دفهای سازمان به كار
گرفته میشوند.
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توانمندسازی در حقیقت فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مور د تجزیه و تحلیل قرار

میگیرد .توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی است که به حاالت ،احساسات و باور افراد به شغل و سازمان
مربوط میشود و به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است که دارای  7بُعد تصمیمگیری ،اطالعات ،استقالل،

خالقیت و نوآوری ،دانش ،مهارت ،مسئولیت پرورش .توانمندسازی چیزی بیش از یک حالت ذهنی است ،توانمندسازی نمی

تواند وجو د داشته باشد مگر اینکه طرز تلقی فردی ،رفتار گروهی و ارزشهای سازمانی از آن حمایت کنند .اگر فقط یکی از
این سه سطح تغییر کند فرآیند توانمندسازی با شکست مواجه خواهد شد (.)Melhem,2004

توانمندسازی زمانی اتفاق میافتد که کارکنان به اندازه کافی آموزش دیده باشند ،تمام اطالعات مربوط به کار فراهم

باشد ،ابزار ممکن در دسترس باشد ،افراد کام ً
ال درگیر کار باشند و در تصمیمگیری شرکت کنند و در نهایت برای نتایج مطلوب
پاداش مناسبی داده شود .پیتر دراکر :از نظر «دراکر» رشد اقتصادی مرهون توانمند کردن کارکنان فرهیخته است .سازمان

توانمند ،محیطی است که کارکنان در گروههای مختلف ،در انجام فعالیتها با یکدیگر همکاری میکنند .توانمندسازی
کارکنان ،محوری ترین تالش مدیران در نوآفرینی ،تمرکز زدایی و حذف دیوان ساالری در سازمانها میباشد .توانمند
کردن افراد موجب میشو د تا مدیران و سازمان سریعتر و بدون اتالف منابع به اهداف خود نائل شوند .توانمندسازی موجب

میشود که کارکنان ،سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند .بدون توانمندسازی ،نه مدیران و
نه سازمانها نمی توانن د در درازمدت کامیاب باشند .مدیر سازمان ،مهمترین عامل در تواناسازی کارکنان میباشد .زیرا مدیر

یدهد .مدیر با تفویض اختیار و قدرت بیشتر به
بطور مستقیم و غیرمستقیم ،تمام عوامل محیط سازمانی را تحت تأثیر قرار م 

کارکنان ،دادن استقالل و آزادی عمل به آنان ،فراهم نمودن جو مشارکتی ،ایجاد فرهنگ کار گروهی و با حذف شرایطی
که موجب ناتوانی کارکنان شده است ،بستر الزم را برای توانمندی افراد فراهم میکند .بنابراین توانمندسازی عبارت است از

شناختن ارزش افراد و سهمی که میتوانند درانجام امور داشته باشند .بهعبارت دیگر توانمندسازی نیروی انسانی یعنی ایجاد
مجموعه ظرفیتهای الزم در کارکنان،برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش و مسئولیتی که

درسازمان به عهده دارند ،توأم با کارایی و اثربخشی.

1010انواع توانمندسازی
توانمندسازی فردی :در این سطح ،کارکنان با کسب مهارتها قادرند بدون نیاز به حضورمستقیم سرپرست ،فعالیت

کنند .در این مرحله ،قدرت تجــزیه و تحلیل کارکنان رشد یافته و میتوانند برای پرسشها و مشکالت خود پاسخ و راه

حل مناسب پیدا کنند .همچنین شخص قادر است در شرایط جدید رفتارش را تنظیم کرده ،در مقابل عملکرد و تصمیمهایش
مسئول و پاسخگو باشد.

توانمندسازی سازمانی :در این سطح که ویژه مدیران است ،آنان قادر میشوند برنامههای کلی سازمان را تدوین

کنند .آنها تصمیم میگیرند چه کارهایی توسط چه کسانی و چطور انجام گیرد؟ مدیران به وظایفشان آگاه بوده ،کماکان
هدایت کارکنان را برعهده دارند .در این مرحله ،مهارتهای رهبری را میتوان به کارکنانی که توانمندسازی مرحله فردی را

با موفقیت گذرانده اند ،آموزش داد (سلطانی.)1379 ،
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1111عوامل مؤثر و مدلهای توانمندسازی کارکنان
چالشهای رهبری ،فرهنگ و مسائل اقتصادی از یكسو ،عناصر توسعه راهبردی منابع انسانی ،ازجمله :یادگیری
سازمانی ،نوآوری ،توسعه كاركنان و كامیابی مشتری از دیگر سو ،سازمانها را مجبور به جهتگیری راهبردی توانمندسازی
كاركنان كرده است .برای تبیین و تشریح مدل راهبردی توانمندسازی كاركنان ،ضروری است عوامل مؤثر بر توانمندسازی
كاركنان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .طبق پژوهش انجام شده توسط یاهیا ملهم ،چهار عامل ،ارتباط مستقیم و تأثیر
بهسزایی بر توانمندسازی كاركنان دارند كه در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص كرد تا سازمانها بتوانند پاسخگوی
تغییرات سریع و با كیفیت باال باشند و عالوه بر رضایت كاركنان ،رضایت مشتریان را فراهم سازند .عوامل مؤثر بر
توانمندسازی كاركنان عبارتند از :
دانش و مهارت كاركنان :ارتقای مهارت و دانش كاركنان كه رابطه مستقیمی با كارآفرینی و اثربخشی كاركنان دارد
و جایگزینی دانشوران به جای صنعتكاران ،ناشی از تغییر پارادایم در توسعه منابع انسانی است و توسعه دانش و مهارت
كاركنان برگ برنده سازمانهای دانشی است.
اعتماد :رهبران ،نیازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذیرش ایده جدیدی هستند .جریان اطالعات و دانش ،تأثیر مثبت بر
این بُعد و بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری كاركنان دارد.
ارتباطات :ارتباطات دوجانبه وسیلهای است كه دانش كاركنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر به
مشتریان گسترش خواهد داد .توزیع اطالعات برای كاركنان به منظور عملكرد باالی سازمان حیاتی است .كانالهای ارتباطی
و اطالعاتی در سازمانها موجب ارتقای دانش و اعتماد سازمانی نیز میشود)Stone, 2001( .
انگیزه :توجه به نیازها و انگیزههای كاركنان و پرداخت پاداش بر اساس عملكرد در این مدل مور د نظر است و پاداشهای
معنوی (غیر مادی) نسبت به پاداشهای مادی از اهمیت بیشتر برخوردارند .
برخی نظریهپردازان بر این باورن د که بهوجود آوردن حس كنترل بر انجام كارها و فعالیتها ،آگاهی از بافت و ساختارهایی
كه در آن كار انجام میشود ،مسئولیت و پاسخگویی در كار ،سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیتهای سازمانی
و انصاف و عدالت در دادن پاداشها بر اساس عملكرد فردی و گروهی منجر به بهبود توانمندسازی و بهرهوری كاركنان
میشوند .همچنین بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط رابینز و همكاران ،ارائه چارچوبی منسجم و یكپارچه برای روشن
كردن نقش متغیرهای موضوعی ،محیطی ،شناختی و رفتاری در فراین د توانمندسازی مهم است .در این فرایند ،روابط بین
بافت سازمانی وعناصر محیط كاری (ساختار ،منابع انسانی ،اعمال مدیریت) مؤثر است ( )Robbins,et.al, 2002همچنین
ادراك كاركنان ،فرصت برای نفوذ بر نتایج كاری و ماهیت حمایتی سازمانی؛ اعتماد و تعهد ،بر بافت سازمانی و محیط
كاری تأثیرگذارند .مهمترین گام در فرایند توانمندسازی كاركنان ،فراهم سازی محیطی است كه فرصتی را برای ممارست
افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در كاركنان به وجود آورد .بسیاری از مطالعات در مور د توانمندسازی،
یدهند كه محیط ،فرصتهایی را برای كاركنان فراهم میآورد .ازاین رو ،محیطهای توانمند ،فرصتها و محیطهای
نشان م 
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غیرتوانمند ،محدودیتهایی را برای كاركنان به همراه میآورند .این به میزان نفوذی كه جهت اثرگذاری بر پیامدهای كاری
اعمال میشود ،بستگی دارد .اگر كاركنان توانمند باشند ولی هنوز آن نفوذ الزم را نداشته باشند ،فاقد اثر احتمالی فرصت
یا حمایت محیطی هستند .به عبارت دیگر ،این حس را بای د در كاركنان به وجو د آورد كه آنها حمایت میشوند تا بتوانند به
یداری دارد و استقالل،
گونهای اثربخش ،فرصتهایی را برای نفوذ فراهم آورند .تعهد سازمانی با توانمندسازی ارتباط معن 
عامل مهمی در اعتمادسازی است و اعتماد باعث تمایل به ریسكپذیری باال میشود و اكثر تغییرات سازمانی مثبت ناشی از
وجود اعتماد بین مدیران و كاركنان هستند .تفویض اختیار ،حس خودهدایتی را در افراد به وجود آورده و موجب ابتكار عمل
در رفتارها و فرایندهای كاری آنان میشود (پارسائیان.)1378 ،
یداند.
فرایند توانمندسازی سهم اطالعات و دانش را برای توانمندسازی كاركنان در راستای عملكرد سازمانی ضروری م 
كاركنان باید اطالعات الزم را برای اتخاذ تصمیم به دست آورند و برنامههای تغییر در صورتی موفقیت آمیزند كه مدیریت
كانالهای ارتباطی مؤثر را ایجاد كنند .بازخورد عملكرد ،مبنایی برای تقویت حس صالحیت و شایستگی است .ارزیابی و
ارائه بازخورد بخش ارزشمندی در سازمان و عامل مهمی در فراین د توانمندسازی است .حمایت از بازخورد و ارزیابی میتواند
برای ایجاد مهارت ،توانایی و تغییر محیط مؤثر باشد .تفاوتهای فردی بر توانمندسازی كاركنان اثر میگذارند ،پس بسیاری
از ویژگیهای شخصیتی میتوانند بر فراین د توانمندسازی مؤثر باشند .كانون كنترل (مكان كنترل) عبارت است از باور فرد
نسبت به اینكه رفتار او تا چه اندازه تأثیر مستقیم بر پیامدهای همان رفتار دارد .ازاین رو ،افرادی كه فكر میكنند میتوانند
آنچه را كه در اطرافشان میگذرد كنترل كنند( ،باور دارند كه اعمالشان پیامدهایی را به دنبال دارد) درونگرا نامیده میشوند.
این افراد بیشتر به درك عوامل محیطی و مفهومی به عنوان فرصتهایی برای متعادل سازی نفوذ و اختیار ،تمایل دارند.
احترام به خود (عزت نفس) عملی است كه در كانون كنترل ،قدرت و اختیار را متعادل ساخته ،فرصتی را در این زمینه فراهم
میآورد ( .)Seibert, et.al,2001از میان گسترهی زیادی از مدلهای توانمندسازی به چند مدل اصلی به شرح زیر به عنوان
پیشینه تحقیق میپردازیم.

111111مدل توانمندسازی چهار عاملی
چالشهای رهبری ،فرهنگ و مسائل اقتصادی از یک سو ،عناصر توسعه منابع انسانی از جمله :یادگیری سازمانی،
نوآوری ،توسعه کارکنان و کامیابی مشتری از دیگر سو ،سازمانها را مجبور به جهت گیری راهبردی توانمندسازی کارکنان
کرده است .برای تبیین و تشریح مدل راهبردی توانمندسازی ،ضروری است عوامل مؤثر بر این موضوع مور د بررسی و
تحلیل قرار گیرد .طبق پژوهش انجام شده توسط یاهیا ملهم ،چهار عامل ،ارتباط مستقیم و تأثیر بهسزایی بر توانمندسازی
کارکنان دارند که در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص نمو د تا سازمانها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع و با کیفیت
باال باشند ،تا عالوه بر رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان را فراهم سازند .بر اساس این الگو عوامل مؤثر بر توانمندسازی
کارکنان عبارتند از:

سرمایه اجتماعی سازمان گامی مؤثر در توانمندسازی کارکنان
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()Melhem,2004

111111مدل توانمندسازی رابینز و همکاران
بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط رابینز و همکاران ،توانمندسازی به منزله یک محرک غریزی یا واکنش فرد در

برابر یک محرک غریزی تعریف شده است .پذیرش ساختار جدید شغل ،انتقال قدرت ،تفویض اختیار ،مشارکت در اطالعات

و مشارکت در منابع ارائه چارچوبی منسجم و یکپارچه برای روشن کردن نقش متغییرهای موضوعی ،محیطی ،شناختی و

رفتاری در فراین د توانمندسازی مهم است .در این فرایند ،روابط بین بافت سازمانی و عناصر محیطی (ساختار ،منابع انسانی و
مدیریت) مؤثر است (.)Robbins,et.al, 2002

نمودار -3مدل توانمندسازی رابینز و همکاران

)(Robbins,et.al, 2002
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111111مدل توانمندسازی مگ الگان ونل
مگ الگان ونل ( )1997یک رویکرد چند بعدی در مور د توانمندسازی کارکنان ارائه کرده اند .به اعتقا د مک الگان افراد
توانمند اختیارات و مسئولیتهایشان را به سطوح دیگر سازمان که به صورت مستقیم همکاران را برای حل مسئله ،هماهنگ
میکند ،تفویض کنند)Mclagan etal, 1997( .

نمودار  -4مدل توانمندسازی مک الگان ونل
()Mclagan etal, 1997

111111مدل توانمندسازی گائو
مؤسسه گائو به نمایندگی از کمیته امور دولتی سنای امریکا پژوهشی را تحت عنوان سرمایه انسانی ،اقداماتی را که
به توانمندسازی کارکنان منجر گردیده ،اجرا کرد .این مؤسسه پنج اداره یا نمایندگی آمریکا را مور د هدف قرارداد و کلیه
اقدامات این ادارات را در راستای توانمندسازی تجزیه و تحلیل کرد .این مؤسسه نتیجه مطالعات خود را شش گام اساسی
برای توانمندسازی کارکنان ارائه کرد و معتقد است توجه به توانمندسازی کارکنان و درگیر کردن آنان در امور اجرایی ،تغییر
را آسانتر میکند(.)Gao,2001
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نمودار  -5مدل توانمندسازی گائو
)(GAO,2001

1212فرایند راهبردی توانمندسازی منابع انسانی
به طور كلی مراحل و فرایندهایی برای توسعه منابع انسانی و مشاركت فعال مدیران عالی سازمان در توانمندسازی نیروی

انسانی وجود دارند كه اگر این نگرش در سازمانها نهادینه شود ،نیروی انسانی توانمند و دانشی به ارمغان میآورد .این مدل
شامل سه فرایند است كه در درون این فرایند ،هفت گام دنبال میشود .این مراحل و گامها بر اساس چشمانداز سازمان و
منابع انسانی مورد ارزیابی قرار میگیرند كه به این شرح ارائه میشوند:
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12111112فرایند استراتژیك
گام  :1بیان فلسفه وجودی و م ًاموریت سازمان
گام  :2شناخت دقیق و كافی از وضعیت استراتژیك سازمان
این گام شامل مراحل زیر است:
الف) در این مرحله استراتژیهای كسبو كار بررسی شده ،نیروهای بازدارنده اصلی كسبوكار شناسایی شده ،كاربردهای

نیروی بازدارنده برای مدیران و افراد درگیر در كسبوكار مشخص میشود و چگونگی مشاركت كاركنان سطوح پایینتر معین

شده و نقش آن در عملكرد مؤسسه ،مشخص میشود .

ب) تجزیه و تحلیل محیط داخلی :عوامل متع ددی از محیط درون سازمانی بر تصمیمات مدیریت اثر میگذارند ولی

عمدهترین اثر را ویژگیهای كمی و كیفی منابع انسانی ،فرهنگ سازمانی ،ساختارسازمانی و مهارتهای شغلی دارن د كه باید

موردنظر كارشناسان و مدیران منابع انسانی قرار گیرند.

ج) تجزیه و تحلیل محیط خارجی :این جزء ،شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل از عوامل كلیدی در محیط خارج از مؤسسه

را شامل میشود كه تأثیر بالقوه بر مدیریت منابع انسانی سازمان دارد.

12111112فراین د تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی
گام  :3تجزیه و تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها
در این گام ،استراتژیها و خطمشیهای منابع انسانی مشخص میشوند كه چگونه یك شركت كاركنانش را برای رسیدن

به ه دفهای سازمانی آماده سازد و برنامههای توسعه منابع انسانی از راههای متعدد (آموزش ،گردش شغلی ،ارتقاء) را مورد
بررسی قرار دهد.

تجزیه و تحلیل سازمانی :در تجزیه و تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها بایستی به این عوامل توجه داشت:
 -ضعفها و قوتهای محیط درونی شركت،
 -نقش افراد بر عملكر د شركت،
 -توجه به كمبودهای مهارت كاركنان، -بررسی شایستگی كاركنان، -بررسی اثر تكنولوژی جدید برسطح مهارت كاركنان، -توجه به جزئیات عملیات جاری بخشها، -ارائه مدل تجزیه و تحلیل  SWOTبرای واحد سازمانی.گام  :4تجزیه و تحلیل منابع انسانی با توجه به عناصر سازمان
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در این مرحله میخواهیم بدانیم در كجا هستیم و به كجا خواهیم رفت؟ شكافهای موجود بین آنچه در آن واقع هستیم

و آنچه میخواهیم به آن برسیم چقدر است؟ پس برای شناسایی و رسیدن به این هدف ،عناصر سازمانی كه در سیستمهای
منابع انسانی میتوانند دخیل باشند ،مهم هستند .ازاین رو ،تشخیص فرهنگ سازمانی و سیستمهای منابع انسانی میتوانند

مدیران منابع انسانی مؤسسات را در برنامهریزیهای آتی منابع انسانی و توسعه آنان ،یاری رساند .برای پاسخ به پرسشهایی
در مورد توانمندسازی منابع انسانی ،بایستی چهار بُعد اساسی سازمان را به شرح زیر ،مورد توجه قرارداد:
 -فرهنگ سازمانی
 -ساختار سازمان
 -كاركنان
سیستمهای منابع انسانی :این سیستمها ،كاركنان و سازوكارهای انتخاب كاركنان ،ارتباطات ،آموزش پاداش ،توسعه

یدهند و یا به عبارتی تمامی نظامهای چهارگانه مدیریت منابع انسانی را از تأمین تا حفظ
مسیر شغلی را مور د توجه قرار م 

و نگهداری ،شامل میشوند.

گام  :5بررسی مجدد تجزیه و تحلیل ضعفها ،قوتها ،فرصتها و تهدیدات و عناصر سازمانی
در این مرحله تمامی مراحل  3و  4با توجه به عواملی مانند تأكید و تمركز بر منابع موجود مؤسسه ،تعیین و شناسایی

افراد كلیدی كه تأثیر مهمی بر استراتژی كسبو كار مؤسسه دارن د و نیز اولویتبندی افراد برحسب كلیدی بودن آنها ،در

فعالیتهای مؤسسه دوباره بررسی میشوند.

12111112فرایند توانمندسازی منابع انسانی
گام  :6برنامههای عملی توانمندسازی منابع انسانی
آنچه در این مرحله مهم است ،افزایش دانش و آگاهی كاركنان و ایجاد چالشهای جدید و بررسی پیامدهای آن است.

فعالیتها و اعمال مدیریتی در مؤسسه میتوانند در این امر ،مهم به نظر برسند ،چرا كه اعمال مدیریت ،مهارت و دانش
یدهند .برنامههایی مثل :جامعه پذیری ،آموزش نیروی انسانی ،بهسازی و بالندگی مدیریت ،ارزیابی
كاركنان را افزایش م 

عملكرد ،ارائه بازخورد به كاركنان ،مشاركت كاركنان ،تناسب شغلی ،چرخش شغلی و ...ارائه شود كه در نهایت منجر به
توانمندسازی كاركنان میشود.

گام  :7اجرا و ارائه بازخورد
برنامه بای د پیش از اجرا به تصویب مدیریت ارشد برسد .به كارگیری ابزار اندازهگیری باید با همكاری مدیریت و با توجه

به وظایف منابع انسانی اجرا شود .هدف نهایی استراتژی توسعه منابع انسانی این است كه مجموعه هدفها بهگونهای متقابل
از راه سیستمهای پاداش و پرداخت منسجم ،آموزش و برنامه توسعه مسیر پیشرفت شغلی ،حمایت شوند  .ازآنجا كه نگرش

مدیران به آموزش كاركنان و توسعه مدیریت یك نگرش كمی است ،بنابراین پارهای از برنامههای توسعه با شكست روبهرو

میشوند.
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1313جمع بندی نهایی و ارائه راهکارها و پیشنهادات
توانمندسازی تکنیکی نوین و مؤثر در جهت ارتقاء بهرهوری به وسیله بهرهگیری از توان کارکنان و سرمایه اجتماعی

سازمان است .سازمان شهرداری به واسطه دانش ،تجربه و انگیزه ،خود صاحب سرمایه نهفته نیروی انسانی و سرمایه

یدهد که توانمندسازی کارکنان بخش مهمی از اثر بخشی سازمانی
اجتماعی میباشد .مطالعات مهارتهای مدیریت نشان م 
و مدیریتی میباشد در حقیقت تجزیه و تحلیل وضعیت منابع انسانی در سازمانها داللت بر این امر دارد که توانمندسازی

یدهد .در
کارکنان مبتنی بر راهبرد سرمایه اجتماعی و سهیم کاردن آنان در قدرت و کنترل اثربخشی شهرداری را افزایش م 

واقع توانمندسازی آزاد کردن این قدرت و سرمایه میباشد .از آنجایی که رویکردهای سنتی در استراتژیهای توسعه باعث
ایجاد موانعی در مدیریت منابع انسانی میشود در رویکردهای جدید توانمندسازی ،توجه به سرمایه اجتماعی سازمانی بعنوان

عامل اساسی و محوری از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این میان سازمانهایی موفق اند که مدیران و رهبران آنها بتوانند
این سرمایه ارزشمند را بسیج کرده و شایستگی و توانایی آنان را شکوفا نمایند .به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی ،بستر مناسبی

برای بهرهوری سرمایه انسانی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد شده است .مدیرانی که بتواند با توانمندسازی کارکنان،
سرمایه اجتماعی سازمان را ایجاد کنن د در حقیقت گامی مؤثر در کامیابی شغلی و سازمانی برداشتهاند.

با عنایت به عوامل مؤثر در توانمندسازی كاركنان و تغییر مستمر در نیازهای شهروندان ،استراتژیهای مشتری،

تكنولوژی و دانش ،سازمانها باید به سمت بهرهگیری از سرمایه اجتماعی سازمانی حركت كنند .كاركنان در سازمانهای
امروزی به آزادی عمل برای ایجاد خالقیت و تیمهای خالق به منظور پاسخ به خواستههای شهروندان نیازمندند .سازمانهای

امروزی نیازمند به انعطاف ،چابكی و توانایی كاركنان ،برای پذیرش انجام كار هستند ،بنابراین برنامهریزی در راستای

توانمندسازی منابع انسانی ،جزو برنامههای راهبردی است .سنگ زیربنای توانمندسازی منابع انسانی ،شناخت الگوهایی است
كه بر تصمیمات سازمانی مؤثرند .از آنجا که سرمایه اجتماعی تبلور اقتصادی فرهنگ اجتماعی یا سازمانی مبتنی بر اعتماد

و مشارکت افراد است ،هرگونه اقدامی از طرف مدیران برای غنیسازی سرمایه اجتماعی سازمانی میتواند موجب افزایش
توانمندی کارکنان شود .در ادامه به مهمترین راهکارهای توانمندسازی کارکنان با تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان

شهرداری پرداخته میشود:

● ●شفافسازی مأموریتها ،سیاستها و راهبردهای شهرداری :مأموریتها ،سیاستها و هدفهای اساسی و

بلندمدت در هر سازمان بیانگر دیدگاه و رویکرد مدیران عالی سازمان میباشد .شفافسازی اهداف و سیاستهای سازمان،
یدهند ،سرمایه اجتماعی
وظایف و مسئولیتهای شغلی کارکنان و تجانس آرمانها و استانداردها با وظیفهای که انجام م 
یدهد .چرا که کارکنان بر اساس اصول مشخص شده سعی در تطبیق ارزشها و باورهای خود با
کارکنان را افزایش م 
ارزشهای جمعی را دارن د و این امر خود به خود روحیه جمعی را تقویت مینماید.

● ●بهرهگیری از مدیریت مشارکتی :چنانچه مديريت مشاركتي را مانند رهيافتي جامع براي جلب مشاركت فردي

و گروهي كاركنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعريف كنيم و بر اين باور باشيم كه مديريت
مشاركتي ارتباط دائم ،متقابل و نزديك بين مديريت ارش د و كاركنان است .بر پايه اين تعريف ،مشاركت كاركنان در كارهايي
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كه به خود آنها مربوط میشود ،مشاركتي داوطلبانه ،ارادي و آگاهانه خواهد بود كه اين درگيري شخص را تشويق ميكند

كه به تحقق اهداف سازمان كمك كند و در مسؤليتها و پيامدهاي آنها سهيم شود .از مزايا و پيامدهاي بهرهگیری از نظام
مدیریت مشارکتی میتوان به بهبود روابط انساني بين مديريت و كاركنان ،تقويت انگيزش در كاركنان ،بهبود گردش كار در
سازمان ،بروز خالقيت و نوآوري ،تقليل هزينههاي توليد و خدمات ،افزايش احساس تعلق سازماني در كاركنان و همسو شدن
کارکنان با اهداف سازمان و در نهايت افزايش سرمایه اجتماعی اشاره نمود .برنامهریزی برای غنیسازی فرهنگ

● ●متناسبسازی ساختار سازمانی شهرداری :ساختار سازمانی ،راه یا شیوهای است که فعالیتهای سازمانی به

صورت رسمی تقسیم ،گروه بندی و هماهنگ میشوند؛ به عبارتی ،ساختار سازمانی روابط نسبت ًا پایداری را میان اجزای

یدهد تا با همکاری یکدیگر به هدفهای سازمانی برسند.
سازمان برقرار میکند و به این ترتیب به سازمان ثبات م 

ساختار سلسله مراتبی با توجه به ماهیت ضد مشارکتی بودنش روابط مبتنی بر اعتماد را مختل میکند و در اثر این عامل
سرمایه اجتماعی کاهش مییابد .درحالی که در ساختار شبکهای ،وضع درست برعکس ساختار سنتی است .به دلیل ماهیت

هماهنگسازی مدیران در این ساختار و ارتباطی که در آن کارکنان مستقیم ًا با مدیر واحد خود دارند و زمینه مشارکت برای

آنان فراهم است و با روحیه و رویکردی مثبت به تولید ایده و طرحهای خود همت میگمارند .لذا در چنین ساختاری روابط
کارکنان با مدیران مبتنی بر اعتما د است و خود به خود خالقیت ،توانمندی و سرمایه اجتماعی در سازمان افزایش مییابد.

● ●برنامهریزی برای غنیسازی فرهنگ اجتماعی سازمان شهرداری :ایجاد و توسعه هویت مشترک در سازمان

و توجه به هنجارهای همکاری و تعهد سازمانی در جهت بهبود عملکرد ِ بیشتر مورد توجه قرار گیرد .لذا مدیریت فرهنگ

سازمانی به طور عمده باتوجه به نقش رهبری و سمبلهای فرهنگی میتوان د موجب تقویت مؤلفههای سرمایه اجتماعی نظیر
احساس هویت گروهی و سازمانی مشترک ،احساس تعلق به آین دهای مشترک ،مشارکت ،اعتمادهای بین فردی و گروهی و

موارد مشابه شود .در اینباره مدیران سازمانها با ایجاد نظامهای مشارکتی ،برگزاری مراسم و جلسههای عمومی با کارکنان،
حمایت روانی از کارکنان وایفای مناسب نقش رهبری میتوانند در جهت غنیسازی سرمایه اجتماعی سازمانی ،گام بردارند.

یکی دیگر از اقدامهای مهم در این زمینه ،تالش مدیران و رهبر سازمان برای اعتمادسازی بین اعضای گروهها و واحدهای

سازمانی و نیز بین واحدهای مختلف است.

● ●ایجاد هویت اجتماعی و سازمانی :ایجاد وتوسعه هویت مشترک در سازمان و توجه به هنجارهای همکاری و تعهد

سازمانی در جهت بهبود عملکرد بیشتر مورد توجه قرار گیرد .لذا مدیریت فرهنگ سازمانی به طور عمده باتوجه به نقش

رهبری و سمبلهای فرهنگی میتوان د موجب تقویت مؤلفههای سرمایه اجتماعی نظیر احساس هویت گروهی و سازمانی

مشترک ،احساس تعلق به آیندهای مشترک ،مشارکت ،اعتمادهای بین فردی و گروهی و موارد مشابه شود .در اینباره مدیران
سازمانها با ایجاد نظامهای مشارکتی ،برگزاری مراسم و جلسههای عمومی با کارکنان ،حمایت روانی از کارکنان و ایفای

مناسب نقش رهبری میتوانند در جهت غنیسازی سرمایه اجتماعی سازمانی ،گام بردارند .یکی دیگر از اقدامهای مهم در
این زمینه ،تالش مدیران و رهبر سازمان برای اعتمادسازی بین اعضای گروهها و واحدهای سازمانی و نیز بین واحدهای

مختلف است.

● ●اعمال حمایتهای اجتماعی و عاطفی :ایجاد فرهنگ حمایتی در سازمان و تشویق به مشارکت در هدفگذاری
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در بین کارکنان باعث میگر دد که کارکنان به این باور برسند که نقش مهمی در جهت تحقق اهداف سازمان را دارن د و با

افزایش احساس مؤثر بودن و توانمند شدن ،سرمایه اجتماعی سازمان افزایش مییابد .همچنین با توجه به اهمیت شبکه
اجتماعی سازمان ،سعی شود تا توسعه اندازه شبکه و تنوع ارتباطات درون سازمانی مور د توجه قرار گرفته و سلسله مراتب

شبکه درون سازمانی کاهش پیدا کند .در جهت افزایش سرمایه اجتماعی سازمان توسعه اعتما د درون سازمانی از طریق

برخور د صادقانه و شفافسازی روابط با کارکنان صورت پذیرد و به منظور ایجاد اعتما د مدیران نسبت به کارکنان میبایست
به مقوله توانمندسازی کارکنان بیشتر توجه شود .حمایت به معنی تأیید و پذیرش از سوی مدیران و همکاران سازمان است

و معمو ًال از عضویت در شبکههای سازمانی به دست میآید .شبکههای حمایتی شامل مدیر ،همکاران ،زیر دستان و اعضاء
گروه کاری میشود .مدیران باید آنان را تحسین و تشویق کنند .آنها را بپذیرند و از آنان پشتیبانی کنن د و به آنان اطمینان
بدهن د  .بخش مهمی از احساس توانمندی ،داشتن مدیران پاسخگو و حامی است .مدیرانی که در پی توانمند کردن کارکنان

خود هستند باید از عملکر د آنان قدردانی نمایند .به عبارتی با ایجاد فرصتهایی که کارکنان بتوانند به عضویت بخشی از یک

گروه و واحد اجتماعی درآیند ،از دیگران برای آنان حمایت اجتماعی حاصل کنند .بدین ترتیب ،مدیران میتوانند کارکنان را با
ایجاد این حس که مور د قبول هستند ،دارایی ارزشمندی به حساب میآیند و جزء جداییناپذیر سازمان هستند ،توانمند سازند.

بنابراین تقویت گروههای اجتماعی در سازمانها که بتوانند روابط متقابل بین افراد را توسعه داده و میزان مشارکت و اعتماد
اجتماعی افراد و در نتیجه سرمایه اجتماعی افراد را افزایش دهند ،ضروری است.

● ●توسعه اعتما د درون سازمان شهرداری :اعتماد ،بنیادیترین احساسی است که هر فرد میتوان د آن را تجربه

کند .اعتماد زیر بنای توانمندسازی و اساس رهبری محسوب میشود .سازمانهایی که از اعتما د به منزله ابزار اصلی نظارت

(کنترل) استفاده میکنند ،ثمر بخشتر ،خالقتر ،دلپذیرتر و کمهزینهتر کار میکنند .اداره سازمان بر پایه اعتما د آسان نیست.
بنابراین وظیفه اصلی مدیران ،تشکیل میدان اعتما د در سازمان است .زمانی که کارکنان دانشی ،عالقه صادقانهای از خودشان
یدهند ،اعتماد تسهیل میشود .شایسته نیست از اعتما د افراد سوء استفاده کرده ،به آنها
برای کمک به یک گروه دیگر م 

خیانت شود .جهت تقویت اعتما د میان کارکنان و مدیریت ،توجه و احترام به نقطه نظرات کارکنان ،تشویق کارکنان به تبادل

آزا د اطالعات ،فراهم نمودن سهولت دسترسی کارکنان به مدیریت سازمان و دادن آزادی عمل به کارکنان در ارائه طرحهای
مربوطه ،از اقدامات سودمند و کاربردی برای سازمان میباشند.

● ●سهیم نمودن کارکنان در اطالعات سازمانی :یکی از راهکارهای توانمندسازی کارکنان ،سهیم نمودن کارکنان

در اطالعات سازمان میباشد .تسهیم اطالعات برای توانمندسازی کارکنان نه تنها یک ضرورت است ،بلکه موجب ایجاد جو
اعتماد ،صمیمیت و مسئولیت پذیری و به عبارت دیگر ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان میگر دد .این تسهیم نه تنها حس تعلق،
مشارکت و مالکیت نسبت به سازمان ایجاد میکن د بلکه کارکنان را مصمم میسازد تا از اطالعات کسب شده برای بهبود

عملکرد سازمان استفاده کنند .با دادن اطالعات بیشتر به افراد ،آنها احساس خواهد نمود که الزمه کار و تالش داشتن هدف
میباشد .هدف کارایی ،هدف مشکل گشایی ،هدف نوآوری یا هدف پیش بردن پروژه .اگر افراد در جریان گزینش این هدفها
یدانند و مسئولیتهایی را میپذیرند که الزمه توانمندسازی
مشارکت داشته باشند ،به تدریج خود را شریک و مالک کار م 

است .جهت سهیم کردن کارکنان در اطالعات ،الزم است همه کارکنان را از اطالعات مربوط به عملکرد سازمان مطلع
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نمایند .همچنین مدیران سازمان در راستای توسعه و تقویت روشهای خود نظارتی کارکنان و تقلیل نظارتهای سلسله
مراتبی اقدام نمایند.

● ●تقویت شبکههای رسمی سازمانی :پانتام معتقد است که هرچه شبکه در جامعهای متراکمتر باش د و هرچه ساختار

سازمانی افقیتر باشد ،موفقیت آن سازمان در جامعه بیشتر است .به عبارت دیگر شبکههای رسمی رابطه مستقیمی با بهبود
سازمان و اعتما د کارکنان ندارند .بنابراین تقویت شبکههای رسمی کارکنان موجب افزایش سرمایه اجتماعی و هنجار اعتماد

دارد همچنین باید میزان آزادی افراد را برای تعیین نوبت کاری و روش کاری افزایش دهیم تا روابط افراد افقیتر باشد و از
میزان عمودی بودن افراد کاسته شود.

● ●توجه به ارتقاء سرمایه اجتماعی در آموزشهای عمومی و آموزش کارکنان :یکی از مهمترین فرایندهای

موجود در جوامع برای توانمندسازی کارکنان و ایجاد سرمایه اجتماعی ،نظامهای آموزشی است .گذر افراد از آموزشهای
عمومی در تمامی سطوح و نیزآموزشهای دانشگاهی ،نقش اصلی را در توانمندسازی کارکنان مبتنی بر ایجاد و ارتقاء سرمایه

اجتماعی داراست.

● ●تحریکات احساسی :تحریکات احساسی ،میتواند بر انتظارات افراد از شایستگیشان تأثیر بگذارد .احساسات منفی

از قبیل ترس ،اضطراب ،استرس و ...که به طور معمول هم در حین و هم پس از انجام وظیفه ،ظاهر میشوند میتوانند

منجر به کاهش اعتما د بهنفس افراد گردند .در بسیاری از مواقع مدیران میتوانند با جایگزین کردن احساسات مثبت ،مانند

اشتیاق ،ایجاد فضای اعتما د گروهی و تعریف واضح نقشها به میزان زیادی از استرس و تنش شغلی کارکنان کاسته و در
جهت توانمند کردن آنان گام بردارند .همچنین از طریق تعیین اهداف با همکاری و مشارکت خود کارکنان میتوان سرمایه

اجتماعی و ارتقاء حس تعاون را در کارکنان افزایش دهند.
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