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موضوع  :نقش نیروی انسانی در تعالی سازمانی

آیـا تـا کنـون به ایـن فکـر کـرده ایـد کـه عملکـرد سـازمانتان چگونه
اسـت؟ به راسـتی چگونه میتوان فهمید سـازمانی در مسـیر پیشـرفت و
رشـد متوازن اسـت یا خیـر؟  EFQMمدل تعالی سـازمانی اسـت کـه
ســازمانها را ارزیابی و عملکـرد آنها را اندازه گیـری میکنـد .ایـن مـدل
به سـازمانها کمـک میکند تـا با مقایسـه وضعیت موجـود و مطلـوب خود
تفاوتها را شناسـایی کنند .سـپس با بررسـی عــلل وقوع این تفاوتها ،راه
حل های بــهبود وضـع مـوجود را پــیدا و آنـها را اجـرا نـمایند.
امروزه شرکت ها و سازمان ها با چالش های بی شماری مواجه هستند.
حضور در بازارها و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با
رقبای قدرتمند است و رقابت پذیری نیازمند یک برنامه ریزی صحیح همه
جانبه برای استقرار سیستم های مدیریتی به منظور ارتقا بهره وری و
کیفیت محصوالت و خدمات است .مدل تعالی سازمانی  EFQMبه گونه
ای طراحی شده است که هم به عنوان ابزاری مناسب برای آسیب شناسی
سازمان و هم برای آماده شدن جهت رقابت پذیری در عرصه ملی کاربرد
دارد.
مهم ترین دالیلی ک ه مدیران را تشویق می کند تا برای ارتقای سازمان و
یا شرکت خود از مدل های تعالی استفاده نمایند ،عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•

ایجاد دیدی واقعی نسبت به کیفیت انجام کارها
مشخص کردن محل تمرکز تالش های بهبود
جمع آوردن ابتکارات مختلف در یک چارچوب واحد
تشویق توزیع تجارب موفق داخلی و خارجی
فراهم ساختن یک پایه مفهومی توزیع شده و زبانی مشترک
تمرکز برگذشته ،حال و آینده
ایجاد تعامل میان گروه های مختلف ذینفعان

اگر ما بخواهیم به نتایجی متفاوت دست پیدا کنیم ،نیاز داریم تا برخی از
کارهایی را که در سازمان انجام می دهیم را تغییر دهیم .این مدل یک
چارچوب کلی به منظور دستیابی به نتایج دلخواه معرفی می کند.
برای بهبود و تعالی سازمانی ،بایستی تحول هدفمند در زمینه های مختلف
مرتبط با آن از جمله منابع انسانی توانمند و کارا صورت بگیرد تا بتوان
بهره بهینه گرفت ،نیروی انسانی نقش مهمی در پذیرش و سهولت اجرای
چنین پروژه ای ایفا میکند.و در این خصوص ضروری است نه تنها در جهت
گیری استراتژیک کلی سازمانی بلکه در برنامه ریزی عملیاتی اش به طور
فعال مشارکت کند در غیر این صورت اهمیت پیوند بین منابع انسانی و
نتایج عملکردی سازمان نه تنها به طور مشخص معلوم نمی شود ،بلکه
همچنین به طور کامل درک نمی شود.
تعهد سازمانی یکی دیگر از ویژگیهای تعالی سازمانی است .تعهد سـازمانی
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عامـل مؤثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمانهاست و عبارت از
نگرشهای مثبـت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول
به کارنـد .سازمان ها می توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود
و تغییر در عوامل موثر برآن ،اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشیده و در
راستای تعالی سازمانی گام بردارند.
اولین قدم در راه پیاده سازی مدل این است که آیـا سـازمان و افـراد آن
آمـاده حمایت از این مدل هستند یا خیر؟ و این امـر نیازمنـد فرهنـگ
حمایـت شـده ای است که بین تمام سازمان های متشکل تقسیم شده باشد.
زیـرا فرهنـگ سـازمان  ،بخش پیچیدهای از ارزشها و عقاید کارکنان را شامل
میشود و این ارزشها بـر نحوه نگرش و نهایتاً رفتار افراد در محیط کاری مؤثر
خواهد بود.
برای ایجاد هرگونه دگرگونی و تغییر در درون یـک سـازمان ضـروری اسـت
که نخست فرهنگ سازمانی توانمندی به وجودآید و دستیابی بـه چنـین
فرهنگـی به پدیدآوردن و پایدارکردن پیوند روانی و تعهـد افـراد بـه ارزش
هـای سـازمانی وابسته است.
سـازمان سـرآمد ،از افراد سـرآمد تشکیل شده اسـت و حیـات آن ،وابسـته
بـه وجـود افـراد متعالی خـواه اسـت .شـاید ،یکـی از بزرگترین موانـع و
مشـکالت بـر سـر راه رشـد و تعالـی سـازمانها و نهادهـای ایرانـی ایـن
اسـت کـه متاسـفانه تعـداد زیـادی از ما ،حتـی در زندگی فردی و شـخصی
خـود نیز تعالی جو نیسـتیم .بـه راسـتی ،چنـد در صـد از مـا روحیـه ی
مشـارکت جـو داریـم؟ در چه سـطحی از خودشـکوفایی و آرمانخواهـی
هسـتیم؟ آیـا اصال کیفیـت کار برایمـان مهـم اسـت؟ غالبـا دیده میشـود،
در ادارات و سـازمانها از لحـاظ کمی کار زیـادی انجـام میشـود .امـا ،ایـن
همـه کار تاثیـر کوچکی در رشـد و تعالی سـازمانی دارد .آیـا در چنیـن
شـرایطی مـی تـوان مدلهایـی مثـل  EFQMرا پیـاده کـرد و حتـی بـه
فـرض چنیـن اتفاقـی ،آیـا پیاده سـازی ظاهـری آن دردی را درمـان خواهـد
کـرد؟ بـه اعتقـاد بنده تازمانـی کـه بهبـود خواهـی ،حرکـت رو بـه رشـد،
احسـاس نیـاز بـه یادگیـری مسـتمر و فعـال بـودن به جـای منفعـل بودن
بر اندیشـه ًو ذهنیـت تـک تـک مـا ،حاکـم نشـود ،کاری از پیـش نخواهیم
بـرد .بـه امیـد روزی کـه تعالـی خواهـی جزئی ازاندیشـه و تفکر هر ایرانی
باشـد و سازمانهای خصوصی و دولتی ایرانی ،همگی سـازمانهایی سـرآمد
باشند.

