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اطالعات علمى

آموزش موثر و كارا در سازمان و داشتن اطالعات فني و تخصصي در 
ارتباط با پست ها مي تواند مفيد باشد.

دستاوردهاي حاصل از اجراي توانمندسازي در سازمان
توانمندسازي كاركنان همانگونه كه در بخشهاي قبل به آن اشاره 
شد، استفاده از ظرفيتهاي بالقوه دركاركنان است كه در زمان حال از آن 
استفاده كامل نمي شود. از جمله دستاوردهايي كه سازمانهاي توانمند 
مي توانند در اثر به كارگيري و اجراي اين عوامل به دست آورند، موارد 

زير است:
- تامين رضايت مشتري و افزايش آن

- همسويي با نيازهاي بازار
- افزايش رضايت شغلي در كاركنان 

- افزايش احساس تعلق، مشاركت و مسئوليت در كاركنان
- تغيير طرز تلقي از اجبار به اختيار

- تعهد بيشتر كاركنان و بهبود كيفيت در كارها
- ارتباط بهتر كاركنان با مديران و سرپرستان

- كاهش هزينه هاي عملياتي و افزايش سودآوري سازمان
- افزايش كارآيي فرايند تصميم گيري

- بهبود مستمر در سازمان و افزايش بهره وري
- خلق ابتكارات جديد و استفاده بيشتر از منابع فكري.

موانع موجود در سازمانها جهت اجراي توانمندسازي
اجراي عوامل توانمندسازي در سازمانها بسيار مفيد و باعث افزايش 
بهره وري سازمان و كاركنان مي شود. الزمه اجراي اين تكنيك نياز 
سازمان، پشتيباني مديران ارشد آن و همكاري با كاركنان و عوامل 
اجرايي در پيشبرد امور است. از جمله موانع اجراي اين عوامل عبارتند 

از:
- حاكم بودن ساختار رسمي و سلسله مراتبي

- پايين بودن اعتماد و اطمينان اعضاي سازمان به يكديگر
- نگرش نامناسب مديران به كاركنان و سبكهاي مديريت و رهبري 

نامناسب
- فقدان مهارتهاي الزم در كاركنان

- تفاوت زياد بين افراد در سازمان و وجود سيستم هاي پرسنلي 
غيرهماهنگ

- تشنج و استرس در محيط كاري. 

فنون و ابزارهاي خلق توانمندي در سازمانها 
به منظور توانمندسازي كاركنان در سازمان به بسترسازي اوليه و 
مناسب در محيط سازمان نياز است. در سازمانهايي كه عوامل تاثيرگذار 
در توانمندسازي به طور كامل و صحيح اجرا مي شود، مي توان اطمينان 
داشت كه بهترين استفاده از نيروي انساني و درنتيجه بيشترين بهره وري 

در سازمان وجود دارد. ولي براي اجراي اين عوامل از چه فنون و 
ابزاري مي توان استفاده كرد؟ در زير به چند نمونه از فنون خلق 
توانمندي در سازمانها اشاره و درصورت لزوم توضيحاتي نيز ارائه 

شده است:
1- اجراي نظام پيشنهادها در سازمان

2- تشكيل دواير كيفيتي
3- تشكيل گروه هاي كاري: از جمله وظايف مديران تشكيل 
گروه هاي كاري توانمند است. براي اين منظور ايجاد و رشد عوامل 
چندي در محيط كار از الزامات به شمار مي رود كه مديران و كاركنان 
با هم در ايجاد و گسترش آنها سهيم اند. از جمله اين موارد عبارتنداز: 

احترام، اطالعات، كنترل، تصميم گيري، مسئوليت و مهارت.
4- ايجاد و بكارگيري سيستم مناسب ارزيابي عملكرد و معرفي 

كارمند نمونه در دوره هاي زماني مشخص.
5- ايجاد امكانات انگيزشي

6- غني سازي شغلي: به منظور غني سازي شغلي بايد اطالعات 
كافي در مورد شغل وجود داشته باشد كه از طريق تجزيه و تحليل 
شغل مي توان به آن دست يافت. تجزيه وتحليل شغل عبارت است از 
روشهايي براي تعيين و شناسايي وظايف، مسئوليتها، شرايط كاري 
و ارتباط بين مشاغل و خصوصيات انساني كاركنان. در واقع تجزيه 
و تحليل شغل خالصه اي از وظايف، مسئوليتها، رابطه آن با مشاغل 
ديگر، دانش و مهارتهاي مورد نياز براي تصدي شغل و شرايط كاري 
است. تجزيه و تحليل شغل از اساسي ترين و بهترين كارهايي است 
كه كليه موسسات براي استفاده، پرورش و حفظ منابع انساني و 

غني سازي شغل آنها انجام مي دهند.
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