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 -1طرح جامع توانمندسازی مدیران
براساس خواسته های مدل تعالی که مدیران ارشد سازمان را به ایفای نقش رهبری ترغیب می کند  ،توانمند
ساختن مدیران از الزامات این امر است  .در سازمانهای متعالی براساس نیازهای سازمانی و فضای کسب و کار
مدل شایستگی مدیران در آن بخش یا صنعت و در سازمان متبوعه متناسب باا الزاماات واروریات و فضاای
مناسب حاکم بر کسب و کار تعریف می شود و تالش می شود تا مدیران ارشد در نیل به این شایستگی ها و
کسب آن یاری شوند و در این مسیر برنامه های آموزشی  ،ترغیبی  ،توسعه ای تدوین می شود.
این توانمندسازی می تواند یا بصورت برگزاری دوره های آموزشی اعم از حضوری یا از راه دور یا برنامه هاای
مربی گری (منتورینگ)  ،برنامه های توسعه دانش و بینش با در اختیار گذاشاتن کتااه هاا  ،جازوات CD ،
های شنیداری به اشتراک گذاشتن فایلهای صوتی و تصویری  ،مباحث مدیریتی و  ..باشد.
در شناخت ووعیت فعلای توانمندساازی رهباران (مادیران ارشاد)  ،ساازمانها از روشاهای گونااگونی ن یار
گزارشهای مراکز ارزشیابی (  Assessment Centerها ) یا ارزیابی  063درجه یا ارزیاابی سابر رهباری
غالب در سازمان و رهبران آن و همچنین شناخت جنبه های رفتااری و شخصایتی ( آزماون  ، Discآزماون
 ) MBTIو  ...استفاده می کنند و سپس با روشهای گونااگون توساعه ای ( آماوزش  ،منتوریناگ  ،بازدیاد ،
توزیع کتاه  ،حضور در تشکل ها و تجمع های مدیران  ،جلسات همفکری و بهینه کاوی  ،تورهاای علمای ،
تجربی  ،گردهمایی ها و کنفرانس های علمی و تخصصی و  )...در قالب یر برنامه جامع و روشان باا تعیاین
سطوح مختلف مدیران و انت اراتی که از آنان می رود  ،نسبت به ارتقای توان رهبران اقدام می کنند .
 -2نظام برنامه ریزی استراتژیک
سازمانها می توانند با ن امی تعریف شده در قالب تعریف یر آیین نامه یاا روش اجرایای نسابت باه تادوین
برنامه استراتژیر سازمان خود اقدام کنند .فارغ از آنکه از کدام متدودولوژی در تدوین استراتژی های سازمان
یا اهداف استراتژیر و سپس عملیاتی ساختن آن در قالب پاروژه هاا  ،برناماه هاای اساتراتژیر و ابتکاارات
اجرایی استفاده و بهره گیری شود  ،داشتن یر روال تعریف شده که طای آن تحلیال وواعیت و توانمنادی
های سازمان و محیط بیرونی و داشتن تصویری از نیازها و انت ارات ذینفعان سازمان (مطابق آنچه مدل تعالی
سازمانی توصیه می کند) صورت گیرد الزم و وروری است .
براساس آنچه مدل تعالی سازمانی در زیر معیار  2الف تعریف کرده است  .در تدوین استراتژی هاای ساازمان
باید به نیازها و انت ارات ذینفعهان (سهامداران  ،مشتریان ،کارکنان  ،همکاران تجاری و جامعه ) توجه شود و
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بدین ترتیب وجود مکاانیزم هاایی بارای دریافات ن اام مناد و مساتمر ایان نیازهاا و ساپس جمعبنادی و
بهره گیری از آن در تدوین استراتژی ها الزام می یابد .
همچنین بهره گیری از یافته های حاصل از تحلیل عملکرد گذشته که بصورت ن امند صورت می گیارد نیاز
در ن ام برنامه ریزی استراتژیر باید انجام گیرد.
 -3ایجاد نظام خالقیت و نوآوری
ایجاد مکانیزم هایی برای بروز خالقیت و نوآوری در کارکنان سازمان و به فعلیت رساندن آن با داشتن برنامه
هایی ن یر :
 -1برگزاری هدفمند برنامه های آموزش خالقیت (آموزش  ، Trizشش کاله تفکر و )...
 -2ایجاد و برقراری اتاق فکر  ،اتاق خالقیت  ،تاالر ایده  ،همایش آئینه و ( ...کاه زمیناه حضاور افاراد و
گفتگو و طوفان فکری و رشد ایده های خالقانه را فراهم می سازد) .
 -3عضویت کارکنان با استعداد در مجامع صنفی  ،تخصصی  ،علمی و الزام آنان بارای بیاان جمعبنادی
نتایج این حضور در جمع کارکنان براساس زمانبندی مشخص .
 -4نظام مدیریت و ارزیابی عملکرد کارکنان
براساس مدل تعالی سازمانی (زیر معیاار  0ه) ساازمان متعاالی بایاد عملکارد کارکناان خاود را براسااس
پارامترهایی حاصل از الزامات و وظایف سازمانی ارزیابی کرده و با ارائه بازخور زمینه بهبود عملکرد کارکناان
را مهیا سازد و بدین ترتیب عملکرد کارکنان خود را مدیریت کند  .داشتن ن امی کاه در مقااطع مشاخص
براساس پارامترهایی که متناسب با شرایط سازمان  ،فرهنگ ساازمانی  ،شارایط کساب و کاار  ،سیاساتها و
الزاماتی که در سازمان مورد توجه است بدین ترتیب الزام می یاباد و ساپس ایجااد فضاایی کاه از ارزیاابی
صورت گرفته بازخوری به ارزیابی شونده داده شده است و برای بهبود آن توصیه هایی ارائه شود.
توجه به میزان مشارکت  ،تعلق سازمانی  ،ن م و انضباط  ،خالقیت و نوآوری  ،مشتری مداری و  ...در تعریف
پارامترهای ن ام ارزیابی می تواند به یکپارچگی این ن ام با دیگر ن ام های شرکت در مسیر تعالی راهگشاا و
موثر باشد.
ایجاد زمینه بازخور حضوری یا کتبی (البته متناسب با فضا و فرهنگ سازمانی ) نیز از دیگر نکات قابل توجاه
در طراحی ن ام مدیریت  /ارزیابی عملکرد است.
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 -5ارتقای کار تیمی
توجه به اینکه در تشکیل تیم های سازمان چه ساختاری با چه مکانیزمی در چه زمانهایی وبا چه شاخصاهای
عملکردی به کار و فعالیت بپردازد و تا کی به فعالیت ادامه دهد می تواند در قالب یر ن ام نامه یا آیین نامه
مشخص شود  .آموزش نحوه کار تیمی و ارتقای دانش کارکنان در نحوه ساماندهی کارهای تیمی  ،یکی دیگر
از فعالیتهایی است که سازمان در این مسیر می تواند انجام دهد.
 -6طراحی و توسعه مکانیزم های مشارکت کارکنان
روشهای گوناگونی برای ایجاد زمینه مشارکت کارکنان در خلق ایده ها  ،حل مسائل و تصمیم ساازی وجاود
دارد  .برقراری ن ام پیشنهادها  ،تشکیل کارگروهها یا تیم هاای حال مسااله  ،تشاکیل گاروه کارشناساان ،
برقراری اتاق فکر از جمله ن ام ها و روشهایی است که سازمانها برای ایجاد زمینه مشارکت ایجاد می کنند.
در ایجاد زمینه مشارکت  ،میزان بلوغ سازمان و افراد ان  ،ایجاد زمینه های حضور داوطلبانه و البته ترغیب به
انجام این امر مهم است.
یکپارچه سازی ن ام های مشارکت (ن یر ن ام پیشنهادها) با دیگر ن ام هاای موجاود ساازمان ن یار ن اام
آموزش  ،ن ام ارزیابی عملکرد  ،ن ام پاداش و استراتژی ها و برنامه های توسعه و  ...از دیگر نکاتی است کاه
سازمانها در طراحی باید به آن توجه کنند.
 -7نظام مدیریت تکنولوژی
اینکه سازمان بر پایه یکی از مدلهای متداول در عرصه مدیریت تکنولاوژی نسابت باه شناساایی  ،انتخااه ،
انتقال  ،بهره برداری و ارزیابی و جایگزینی تکنولوژی اقدام کند.
سازمان باید در قالب یر ن ام و برنامه معین  ،روشن و تعریف شاده در ساازمان  ،چرخاه معماول مادیریت
تکنولوژی را در خود پیاده کند تا براین اساس در قالب روشهای تعریف شده ای شناسایی تکنولوژیهای جدید
صورت گیرد و سازمان برای انجام آن روشهایی داشته باشد مثالً با حضور در انجمن های تخصصی  ،دریافات
اطالعات از مراکز علمی و تخصصی  ،حضور در مجامع و نمایشگاهها  ،بهره مندی از  R&Dدرون ساازمانی و
 ...زمینه شناخت تکنولوژی های نوین و جدید و مورد نیاز مهیا شود.
در گامی دیگر سازمان باید مکانیزم های تعریف شده ای برای انتخاه تکنولوژی و سپس خرید یاا انتقاال آن
داشته باشد  .برنامه های تعریف شده برای اینکه اگر یار تکنولاوژی ناوین باه ساازمان آماد چگوناه بارای
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جاری سازی آن سازماندهی صورت می گیرد  ،فرآیندها  ،ساختار با دیگر مکانیزم ها به روزآوری و متناساب
می شوند.
در مجموع اینکه سازمان مادلی را انتخااه و بارای هار یار از عناصار آن مادل (تکنولاوژی)  ،رویاه هاا و
مکانیزم ها و روشهای تعریف شده ای داشته و بر پایه آن اطمینان یابد که زمینه شناسایی و بهاره منادی از
تکنولوژی و ارزیابی و جایگزینی آن در سازمان وجود دارد از مقاصد ایجاد ن ام مدیریت تکنولوژی در سازمان
است .
 -8نظام مدیریت دانش
مانند ن ام مدیریت تکنولوژی  ،داشتن مکانیزمی که طی آن سازمان مطمانن باشاد داناش ایجااد شاده در
سازمان در سطوح مختلف حتی در سطح فعالیتهای تعاملی با پیمانکاران (چاه داناش مشاهود و چاه داناش
نامشهود) شناسایی شده  ،با مکانیزم ها  ،روشها و ابزارهای جمع آوری  ،نگهداری و ماورد رجاوع و اساتفاده
قرار می گیرد.
در این مسیر حمایات دیگار رویکارد هاا و مکاانیزم هاای ساازمان (مشاارکت  ،پااداش  ،تعلاق ساازمانی ،
خالقیت  ،آموزش  ،تکنولوژی اطالعات  ،تحلیل گزارشها  ،ن رسانجی مشاتری  ،شاکایت مشاتری  ،تحلیال
وایعات  ،تحلیل خطاها و تصادفات و حوادث در گلوگاهها و عملیاات و  )...از ایان ن اام و دادن اطالعاات و
ورودی برای تغذیه مناسب ن ام مدیریت دانش به نحوی که این اطالعات کشف (یا اخذ)  ،وارد  ،دسته بندی
و مورد استفاده و رجوع قرار گیرد.
 -9توسعه و بهبود فرآیندها
یکی از پروژه های بهبودی که سازمانها می توانند انجام دهند  ،ساختارمند کردن فرآیندها با بهاره گیاری از
مدلهای فرآیندی است که فرآیندها و زیرفرآیندها و اقداماتی را که بطور متداول یر سازمان باید داشته باشد
را معرفی و پیشنهاد می کنند.
مدل (فرایند سازمان)  )pcf( APQCیکی از این مدلها است  .سپس تدارک ن ام و مکانیزمی برای ترسایم ،
اندازه گیری و پایش شاخصهایی که نشاندهنده چگونگی عملکرد فرآیند است و سپس بهبود مستمر فرآیند با
کاهش  ،افزایش یا اصالح رویه ها و نحوه اجرای اقدامات یا فارم هاا و گاردش کاار ایان فرآینادها از جملاه
مواردی است که باید در این مکانیزم بهبود باشد.
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 -11نظام مدیریت و رسیدگی به شکایات مشتری
از جمله اقداماتی که سازمان می تواند در این مسیر انجام دهد  ،تشکیل بانر اطالعاتی از مشاتریان  ،دساته
بندی آنها و تدوین رویه ها و اقداماتی برای مواجهه و ارتباط با هر دسته است  .تعریف امتیاازات ویاژه بارای
گروههای مختلف مشتریان از جمله این اقدامات است .
داشتن مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مثالً با تشکیل تیمی معین از مدیران ارشد و تادارک رویاه هاا و
فرم هایی برای انجام مشخص این امر و اطالع رسانی این شیوه برای مشتریان به نحوی که باه راحات تارین
حالت به آن دسترسی داشته باشند  .بهره گیاری از اساتانداردهایی کاه در ایان خصاوو وجاود دارد ن یار
 ( ISO13331-4ایزو  )13331-5می تواند به سازان در تعریف این مکانیزم ها کمر کند.
 -11چارچوب الگو برداری و بهینه کاوی
اینکه سازمان با بهره گیری از مادلها و متادولوژی هاای رایاج درخصاوو بهیناه کااوی  ،اقادامات تعریاف
شده ای را برای شناخت زمینه الگوبرداری  ،جمع آوری اطالعات از خاود و دیگاران  ،تجزیاه و تحلیال آن و
دریافت ایده ها و سپس بازنگری در رویه ها و رویکردهای مورد بررسی انجام دهد.
داشتن یر برنامه معین که سازمان برای فعالیتهای گوناگونی که دارد چند زمیناه را مشاخص و بارای آنهاا
اقدام به الگوبرداری کند یکی از مثالها برای شکل دهی این رویکرد است .
 -12نظام تحلیل و بهره گیری از ابزارهای کنترل کیفیت
اینکه سازمان در تحلیل نتایج و نمودارهای خود از ابزارهای متداول کنترل کیفیت استفاده کند.
 جلسات طوفان فکری نمودار استخوان ماهی نمودار خانواده نمودار درختی نمودار پارتو هیستوگرام نمودار پراکندگیاز جمله این ابزارها هستند.
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بهره گیری از روشهای نوین تر ن یر تحلیل تصمیم گیری چند معیاره  AHP ،و  ...از دیگر روشها می باشد .
اینکه سازمان برای جاری شدن این نگرش و تفکر درصورت لزوم آموزشهایی را برای بهره گیاری از ابزارهاای
تحلیل علمی و سپس قراردادن رویه های اجرایی برای انجام این تحلیل ها توسط مجریان و تهیاه کننادگان
گزارشها از جمله مواردی است که می تواند به اجرای این رویکرد کمر کند.
 -13مستندسازی تجارب مدیران
مطابق آنچه درخصوو ن ام مدیریت دانش ذکر شد تدارک ن امی برای دریافت  ،ثبات و نگهاداری تجااره
مدیران ارشد و احیاناً بازنشستگان یا مدیرانی که به هر دلیل از سازمان خارج می شوند مدن ر است .
تدارک مصاحبه هایی با بازنشستگان یا مصاحبه خروج  ،برگزاری دوره های انتقال تجربه مادیران  ،از جملاه
رویکردها در این زمینه است .
 -11ایجاد طرح جامع CSR
اینکه سازمان در قالب سند و برنامه ای نسبت به تعریف اهداف استراتژیر و برنامه های خاود بارای پاسا
دهی به انت ارات اقتصادی  ،اجتماعی  ،زیست محیطی که از سازمان می رود اقدام کند.
در قالب این برنامه که ساالنه بازنگری و اقدامات جدید تعریف می شود سازمانی مشخص می کند کاه بارای
توسعه و بهبود عملکرد خود در قبال جامعه به چه اهداف و دستاوردهایی می خواهد برساد و در ایان مسایر
چه باید انجام دهد.
توجه به گزارشهای اجتماعی که سازمانهای بزرگ ملی و جهانی در این مسیر بطور سااالنه تهیاه مای کنناد
( )Social Reportingمی تواند به سازمانها در قالب دهی به این سند کمر کند.

7

