عوامل مؤثر در افزايش يا كاهش بهره وري نيروي انساني
نويسنده  :استادزاده ،مريم
سال انتشار 7831 :
چكيده
در اين مقاله به صورت خالصه به تعاريف ،تاريخچه ،اهميت بهره وري و همچنين عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط الزم براي بهبود بهره
وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهر وري نيروي انساني پرداخته مي شود.
كليدواژه  :بهره وري ؛ نيروي اساني ؛ منابع انساني ؛ ارتقاء بهره وري ؛ بهبود بهره وري

 -7مقدمه

تالش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه ،مواد ،انرژي و اطالعات ،هدف تمامي مديران
سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و مؤسسات خدماتي مي باشد .وجود ساختار سازماني مناسب ،روشهاي اجرائي كارآمد،
تجهيزات و ابزار كار سالم ،فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صالحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به
بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد .مشاركت كاركنان در امور و تالشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي
تواند بر ميزان بهره وري و تعمير براي بهبود بهره وري بويژه در يك محيط متالطم و توأم با ناامني تأثير گذارد .روح فرهنگ بهبود بهره وري
بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.
يكي از مهمت رين اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وري آن است و با توجه به اينكه انسان در ايجاد بهره وري نقشي محوري دارد
درخواستهاي او در سازمان اثري كليدي بجا مي گذارد .در اين مقاله به صورت خالصه به تعاريف ،تاريخچه ،اهميت بهره وري و همچنين
عوامل مؤثر در ارتقاء ايجاد شرايط الزم براي بهبود بهره وري نيروي انساني و عوامل مؤثر در كاهش بهر وري نيروي انساني مي پردازيم.

 -2تعريف بهره وري
بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع ،نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و
رضايت كاركنان ،مديران و مصرف كنندگان .تعاريف ديگر ،بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور
حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه داشته اند .تر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران ،بهره وري يك
نگرش عقالني به كار و زندگي است .اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي
است .بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار ،توان ،استعداد و مهارت نيروي انساني ،زمين ،ماشين ،پول،
تجهيزات زمان ،مكان و  ...به منظور ارتقاء رفاه جا معه ،به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت ،در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها
و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست ،مديريت و اقتصاد قرار دارد.
 -8تاريخچه بهره وري
بهره وري براي اولين بار در سال  7111ميالدي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال  7338ليتر  LITTREبهره وري را قدرت و توانايي
توليد كردن بيان كرد و در سال  7011ار لي بهره وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد.
 -4اهميت بهره وري
در عصر حاضر بهره وري را يك روش ،يك مفهوم و يك نگرشي در باره كار و زندگي مي نامند و در واقع به آن به شكل يك فرهنگ و يك
جهان بيني مي نگرند ،بهره وري در همه شئونات ،كار و زندگي فردي ،اجتماعي مي تواند دخيل باشد و يك شاخص تعيين كننده درآمد سرانه
هر كشور است و براي افزايش بهره وري ملي هر كشور بايد درآمد سرانه آن كشور افزايش يابد.
 -5عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري نيروي انساني
در تعيين عوامل مؤثر بر بهره وري نظرات متفاوتي وجود دارد و هر يك از دانشمندان و صاحبنظران عواملي را به عنوان عامل مؤثر
مشخص كرده اند و به طور اجمال عواملي چون آموزش شغلي مستمر مديران و كاركنان ،ارتقاء انگيزش ميان كاركنان براي كار بهتر و بيشتر،
ايجاد زمينه هاي مناسب بطور ابتكار و خالقيت مديران و كاركنان ،برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و

تشويق ،وجدان كاري و انضباط اجتماعي تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند ،تقويت حاكميت و تسلط سياستهاي
سازمان بر امور ،صرفه جوئي به عنوان وظيفه ملي در بهره وري مؤثر مي باشد.
ولي تمام مؤلفان اين رشته تقريباً در اين باب اتفاق نظر دارند كه براي افزايش سطح بهره وري تنها يك علت خاصي را نمي توان ارائه نمود
بلكه عنوان مي كنند كه ارتقاء بهره وري را بايد معلول تركيبي از عوامل گوناگون دانست.
§

رفتار مطلوب و كردار درست رهبران و مديران :مسئوليت خطير مديريت و رهبري بايد به افرادي سپرده شود كه ضمن برخورداري از
ويژگيهاي شخصيتي خاص ،شيوه هاي رهبري و مديريت مناسب را به كار گيرند و از نظر اخالقي نيز الگو باشند.

§

فراهم كردن شرايط الزم پيشرفتهاي شغلي براي همه افراد

§

دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان :بايد دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش كاركنان را به عنوان يك امر حياتي و
مستمر و مداوم تلقي كرد ،زيرا تنها از طريق آموزش مي توان تالشهاي كاركنان را با امكانات موجود و پيشرفتهاي علمي جديد هماهنگ كرد.

§

بايد كليه وظايف و دستورالعملها و مقررات و قوانين براي كاركنان واضح و روشن باشد و هيچ جاي ابهامي براي آنها وجود نداشته باشد.

§

دادن اختيارات كافي به كاركنان ،تا آنها در انجام كارهاي خود احساس مسئوليت بيشتري كنند.

§

در زمان استخدام سعي شود افراد كارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجراي آزمونهاي شفاهي و كتبي ضرورت دارد.

§

سعي شود تا كاركنان را در تصميم گيري ها و تدوين اهداف و برنامه ها مشاركت داد .نتيجه اين عمل باعث خواهد شد كه كاركنان در اجراي
فعاليتها احساس مسئوليت كنند و در دستيابي به اهداف سازماني تالش بيشتري بروز دهند.

§

كيفيت باالي زندگي كاري :مفهوم ك يفيت زندگي كاري بيانگر اهميت احترام قائل شدن براي مردم در محيط هاي كاريشان است .به طور
خالصه مي توان گفت :مواردي كه در باال بردن كيفيت زندگي كاري تآثير گذار مي با شد به شرح ذيل است :

·

پرداخت مناسب و عادالنه بر انجام خوب يك كار

·

وضعيت كاري سالم و ايمن

·

امكان يادگيري و استفاده از مهارتهاي جديد

·

ايجاد انسجام اجتماعي در سازمان

·

آماده كردن امكانات رشد و پيشرفت و ترقي براي كاركنان

·

حفظ حقوق فردي

·

تعادل در تقسيم زمان كاري و زمان بيكاري مجاز

·

ايجاد غرور كاري و سازماني

§

بايد از برنامه هاي گردشي شغلي ،غناي شغلي و توسعه شغلي در جهت افزايش توان و مهارت كاركنان و همچنين جهت افزايش اعتماد به
نفس كاركنان استفاده نمود.

§

برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملكرد و برقراري نظام تنبيه و تشويق

§

تحول در سيستم و روشها كه نقش حساس و كليدي دارند

§

وجدان كاري و انضباط اجتماعي كه عاملي خود كنترلي است.

§

بهبود و ارتقاي بهره وري مستلزم كوشش و تالش برنامه ريزي شده همه جانبه از سوي افراد و مسئولين ذيربط است كه خود نيازمند بهبود
شرايط كار و تغييرمحركه ها و روشهاي انگيزشي كاركنان ،بهبود نظامها  ،قوانين ،بخشنامه ها ،دستورالعملها روشها ،فناوري و غيره مي شود.
 -1مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري
م همترين و عمده ترين عامل كاهش بهره وري منابع انساني نامتوازن بودن درآمد و هزينه ا ست كه مهمترين عامل در انگيزش منابع
انساني است .پس از آن مهمترين عوامل مؤثر در كاهش بهره وري در داخل يك سازمان به شرح زير است:

§

وجود تبعيض بين كاركنان (ناشي از ضعف مديريت)

§

ناامني شغلي

§

موفق نبودن و بي ميلي بر برنامه ريزي هاي ميان مدت يا بلندمدت (ضعف مديريت)

§

مساعد نبودن محيط كاري مناسب

§

عدم توجه به نيازهاي واجب كاركنان

§

كنترل نكردن (بي ثباتي در برنامه هاي كنترلي)

§

ناهماهنگي رشته تحصيلي و شغلي

§

استفاده نكردن از تخصص ها در مشاغل مربوط (ضعف مديريت)

§

بي برنامگي مديريت

§

فقدان كارآموزي (ضعف مديريت)

§

ناهماهنگي استعدادهاي فردي و شغلي (ضعف مديريت)

§

بي كفايتي سرپرست

§

بي عالقگي به كار فعلي و انتقال پي در پي نيروي انساني

§

تورم نيروي انساني
تقريباً تمامي عوامل كاهش بهره وري نيروي انساني به ضعف مديريت ارتباط دارد .در اين ميان بايد رابطه فرد با سازمان ارتباطي متقابل و
دوطرفه باشد .مديريت موفق كسي است كه محي ط فرهنگي سازمان خود را كه عاملي بسيار مؤثر در رفتارهاي كاركنان است عميقاً بشناسد و
درك كند و آن را در جهت اجراي برنامه هاي سازمان بكار گيرد .حقوق و مزاياي افراد بايد بر اساس ماهيت شغل ،تخصص ،تجارب و عملكرد
افراد در برابر تغييرات و برنامه ها معين شود .اگر ع ملكرد افراد به دقت ارزيابي نشود و مطابق شايستگي به آنان امتياز داده نشود يا به تعبير
ديگر افراد شايسته از امتيازات بيشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان به تدريج فرهنگ كم كاري بوجود مي آيد.
پايين بودن حقوق و دستمزد در ايران در قياس با شاخص هزينه زندگي در سالهاي اخير موجب كم كاري و يافتن شغل هاي دوم و سوم
شده است كه نهايتاً موجب خسته تر شدن نيروي كار ،كاهش بازدهي و بروز مشكالت روحي و رواني براي نيروي كار در خانواده هاي آنها شده
است و نتيجتاً بر روي بهره وري نيروي كار تأثيري منفي گذاشته است.
اگر نتوانيم نيازهاي رفاهي و معيشتي نيروي كار ،نظام شايسته ساالري عدالت و انصاف را بر اساس يك نظام جامع ارزيابي عملكرد در
سازمانها عملي سازيم به افزايش بهره وري اميدي نمي توان داشت.
 -1شرايط الزم براي بهبود بهره وري نيروي انساني در سازمانها
سه عامل كليدي در موفقيت سازمان ارتباط ،تعهد ،تداوم هستند.

 -7-1ارتباط
برنامه بهبود بهره وري شما نيازمند به حمايتي است كه در ارتباط صادقانه و تمام و كمال و همراه با اطمينان بين شما و كارمندانتان بين
شما و مديرتان و بين شما و مشتريانتان – يعني مردمي كه مصرف كننده كاال و يا استفاده كننده از خدماتي هستند كه واحد شما ارائه مي
دهد – وجود دارد.
 -7-7-1ارتباط با كارمندان
با كارمندان خود رو راست باشيد و قبل از پخش شايعات به اين ابهامات پاسخ دهيد .هنگامي كه برنامه در حال اجرا مي باشد بازخور را
بطور مثبت و سازنده به واحد خود ارائه دهيد .در ارتباط با موقعيت سازمان ،اطالعات كارمندانتان را بهنگام سازيد .نه تنها سؤاالت آنها را
پاسخ گوييد بلكه نظرات آنان را نيز پذيرا باشيد و فرصت ابراز نظر به كاركنان داده شود و در خالل انجام كار آنها را تشويق كنيد تا باز خور و
نظرات نو ارائه نمايند و در باره مسائل و نيازهاي خود صحبت كنند .هميشه مدير را در جريان پيشرفت برنامه قرار دهيد .نيازهاي سازمان را
تشريح كنيد – در برخورد با مسائل با توجه به راه حلهاي ارائه شده آماده باشيد .افزايش توان كار را مطرح و در هنگام نياز همكاري كنيد.
 -2-1تعهد
براي موفقيت در يك برنامه بهبود بهره وري ،شما همچنين به تعهد شخصي و قلبي افراد درگير در برنامه خود نيازمند هستيد .ابتدا حسن
تعهد خود را بيازماييد .بايد قلباً باور داشته باشيد كه برنا مه شما جامه عمل خواهد پوشيد .شما و كارمندانتان انسانهاي درستي براي انجام
اين كار هستيد و اينكه اين برنامه و موفقيت آن براي سازمان شما ضروري و حياتي مي باشد .تعهد را در ميان اعضاي گروه از طريق
هدفگذاري ؛ طرحريزي ايجاد كنيد و تداوم ببخشيد .وظايف مناسب افراد را بطور ماهرانه به عهده آنان واگذار نماييد .كار را به كساني ارجاع
نماييد كه از عهده انجام آن كار برآيند .پيوسته اهميت برنامه را در كل و وظيفه هر يك را به طور فردي يادآور شويد .تعهد هنگامي خود را
نشان خواهد داد كه گروه بر يك بحران فايق آيد و اين امر فقط بر اثر پيش بيني هاي انجام شده ممكن مي باشد.
از طرف ديگر هيچ چيز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خويش بودن در مقابله با يك مشكل پيش بيني نشده باعث كشتن تعهد نمي شود.
سؤال كنيد كه كجاي كار اشتباه است؟ از كجا بايد مي دانستيم كه چنين اتفاقي روي خواهد داد؟ چگونه مي توانيم از آن جلوگيري كنيم؟ و

 ...در طول مدت انجام كار ،خود را الگويي جهت دقت و عملكرد كارمندان خود  -آنگونه كه از آنها توقع داريد – قرار دهيد .وقتي كه تعهد
خود را در عمل نشان داديد ،آخرين آثار بدبيني نيز در ميان افراد شما از بين خواهد رفت.
 -8-1تداوم
بهبود بهره وري يك اتفاق نيست بلكه مستلزم داشتن راه و روش خاصي است .بسياري از سازمانها مشاوراني از خارج استخدام مي كنند،
برنامه هاي كامپيوتري آماده و گرانبها خريداري مي نمايند ،تمام موفقيتهاي اوليه را با هياهوي بسيار اعالم مي كنند و اين در واقع براي
بدست فراموشي سپردن برنامه قبلي بهنگام شروع يك برنامه جديد است .در نتيجه انتظار بر اين است كه از اين به بعد مدت قابل توجهي را
صرف نظارت بر پيشرفت برنامه نماييد .بر اجراي كار ،وقوف كامل داشته باشيد ،در هنگام بروز مشكالت ،نيروها را جهت دهي كنيد و وقتي كه
توان افرادتان به سستي مي گرايد به آنها نيروي تازه بدهيد .از شكستهاي خود درس بگيريد و هر يك از موفقيتهاي خود را تبديل به يك
روش علمي و استاندارد نمائيد.
مراجع

طاهري ،شهنام ،بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمانها---

باقريان ،محمد ،تصميم گيري حكيمانه رويكردي جديد به الگوسازي در مديريت .
جمعي از اساتيد مديريت – نظام اداري و نقش آن در بهره وري ملي
امامي ميبدي ،علي ،اصول اندازه گيري كارايي و بهره وري

فرايند طراحي برنامه هاي آموزش مديران
مقدمه
فرايند طراحي برنامه هاي آموزشي توسعه مديريت مبتني بر شايستگي ،شامل سه مرحله اساسي است كه عبارتند از :تعيين مدل شايستگي
ها،تش خيص نيازهاي آموزشي و شناسايي و اجراي برنامه هاي توسعه مديريت  .ويليام بيهام در اثر خود تحت عنوان «توسعه سيستم هاي
منابع انساني مبتني بر شايستگي» ( ) 2112از اين سه گام جهت طراحي برنامه هاي توسعه اي ياد مي كند .اولين و مهمترين گام در طراحي

برنامه هاي توسعه مد يريت بر اساس اين رويكرد تعيين مدل شايستگي مديران است .در واقع اين مرحله حكم سنگ زيرين برنامه هاي
توسعه را دارد .براين اساس در ادامه به تشريح مراحل تعيين مدل شايستگي پرداخته مي شود.
 )7تعيين مدل شايستگي مديران
در بررسي كه از ادبيات موضوع صورت گرفت ،يك متدولوژي اصلي شناسايي شد كه بيشتر مورد تاييد قرار گرفته است .در اينجا سعي
مي شود بطور مختصر اين متدولوژي و گامهاي اساسي آن بيان شود .اين رويكرد داراي پنج گام اساسي است كه بطور مختصر در زير به آنها
پرداخته ميشود .ق ابل ذكر است كه اين رويكرد مورد قبول بسياري از صاحبنظران است و در واقع ،آنها در ارائه روش شناسي خود ،روشهاي
مشابه اين ارائه كردهاند از جمله ميتوان به كالرك ( ،)7007شرمن ( ،)2112اي وي كامپر فرم ( )2112اشاره كرد.
الف  -بررسي ادبيات موضوع و مستندات داخلي:
در اينجا پژوهشي بمنظور شناسايي مدلهاي داخلي موجود و مدلهاي خارجي كه ممكن است براي نقشهاي مختلف وجود داشته باشد ،انجام
مي شود .در واقع در اين مرحله تا حد امكان به بررسي آراي صاحبنظران مختلف از سالهاي دور تا عصر حاضر پرداخته و نظرات آنها در مورد
شايستگي مديريتي استخراج ميشود .اين امر مي تواند دو مزيت عمده داشته باشد :اول آنكه به فهرست جامعي از شايستگي دست خواهيم
يافت .هنگامي كه شايستگي را از ديد صاحبنظران مختلف از گذشته تا حال حاضر بررسي كنيم ،احتمال اينكه بعدها در ادامه كار ،مفهومي از
شايستگي شناسايي شود كه در فهرست تهيه شده از نظرات صاحبنظران ديده نشده باشد ،اندك است .در واقع انجام اين كار موجب تهيه
فهرست جامع شايستگيها ميشود .دوم اينكه هنگامي كه ،شايستگيها را از ديد صاحبنظران مختلف بررسي ميكنيم ،ميتوانيم ،پيببريم
كه كدام شايستگي بيشتر مورد نظر صاحبنظران است .به اينگونه كه مي توانيم تعداد فراواني هر شايستگي را شناسايي كرده و از اين طريق
شايستگيهاي مورد تاكيد را استخراج كنيم.
ب  -مصاحبه با افراد موفق و برجسته در سازمان:
اين مرحله در واقع شامل مصاحبه با افرادي است كه داراي عملكرد عالي هستند .اين كار به منظور شناسايي دانش ،مهارت و توانايي آنها كه
موجب برجسته شدن آنها و تمايزشان از بقيه سازمان شده است ،انجام ميشود .قسمت عمده اين مرحله به متوسل شدن به نمونههاي
عملكرد اثر بخش و غير اثر بخش اختصاص مييابد كه بعداً به منظور نشان دادن شايستگيها در عمل و زندگي واقعي بكار ميرود .اجراي اين
مرحله ميتواند دربردارنده دو مزيت باشد :اول آنكه مي توانيم به ارزيابي فهرست تهيه شده در مرحله قبل بپردازيم .بدينگونه كه از طريق
مصاحبه با افراد شاخص ،به فهرستي از شايستگيها دست مي يابيم .در اينجا دو حالت ممكن است وجود داشته باشد .يا اينكه شايستگيهاي
استخراج شده دقيقا همان شايستگيهايي است كه از منظر صاحبنظران تهيه شده است و يا اينكه شايستگيهاي جديد شناسايي ميشود كه
در فهرست تهيه شده از منظر صاحبنظران نيامده است كه در اين صورت ميتوانيم با افزودن آن به فهرست به جامعتر كردن و تكميل
فهرست شايستگي هاي مديران بپردازيم .پيش آمدن هر يك از اين دو حالت در بردارنده مزيتهاي خاص خود است .دوم اينكه ميتوانيم تا
حدي به بومي كردن شايستگيها بپردازيم ،بدين صورت كه شايستگيهاي مورد نظر در سازمان خاص مشخص ميشود .همانطور كه در ابتداي
اين بخش نيز مطرح شد ،شرمن و ديگران ( ) 2112نيز از ارائه دهندگان اين متدولوژي هستند .اما آنها در اين مرحله بخش ديگري را نيز به
متدولوژي خود ميافزايند و آن اجراي مصاحبه با متخصصان در حوزه شايستگيها و بررسي شايستگي از نظر آنهاست .اين امر نيز ميتواند
در واقع هر دو مزيتي را كه در باال ذكر شد ،در بر داشته باشد.
ج -تهيه فهرست اوليه شايستگيها:
طي انجام دادن مرحله اول و دوم ،فهرستي از شايستگيها بدست ميآيد كه در واقع ليست اوليه شايستگيهاست .توصيه ميشود ،در اين
مرحله به تعريف شايستگيها نيز پرداخته شود .بدينصورت كه هر يك از شايستگيها در حد يك يا دو خط و ترجيحاً بصورت مصدري تعريف
شود تا منظور و مقصود از شايستگي مشخص شود .اين كار ميتواند در مرحله بعدي كه اعتبار يابي شايستگيهاست .بسيار كمك كند.
د -اعتبار يابي شايستگيها:
ليست شايستگيهايي كه در مرحله قبل بدست ميآيد ،درواقع فهرست خام شايستگيها است .به همين دليل بايستي به اعتباريابي آن
پرداخته شود .در واقع هدف از اعتبار يابي دست يافتن به موارد زير است :اول آنكه شايستگيهاي مطرح شده بعنوان شايستگيهاي عام
مطرح است و كمتر صاحبنظران به تقسيمبندي آنها براساس سطوح مديريت پرداختهاند .به عبارتي ديگر همانطور كه در مديريت ،سطوح
مختلف داريم (كه عمدتاً به سه سطح ارشد و مياني و عملياتي تقسيم مي شود) هر يك از مديران اين سطوح بيشك بايستي داراي
شايستگيهاي خاصي باشند كه با سطوح ديگر تفاوت دارد .در اعتباريابي به مشخص ساختن شايستگيهاي مربوط به هر سطح پرداخته
ميشود .دوم آنكه شايستگي ها از سازماني به سازمان ديگر متفاوت است .بعبارتي ديگر همه مديران مياني در همه سازمانها نيازمند

شايستگيهاي يكساني نيستند .قطعاً شايستگيها مورد نياز يك مدير مياني در شركت خدماتي متفاوت با شايستگيهاي مورد نياز يك مدير
در همان سطح در شركت صنعتي است .پس در اعتباريابي به مشخص ساختن شايستگيها از اين لحاظ پرداخته ميشود .سوم پس از اينكه
شايستگيهاي مديران سازمان خاص و در سطوح مختلف مشخص شد .نكته ديگري كه باقي ميماند ،اين است كه يك مدير به همه
شايستگي هاي مطرح شده در سطح مديريتي خود به يك اندازه نياز ندارد .بعبارتي ديگر ممكن است براي يك مدير ارشد در يك سازمان
سياسي فهرستي از مهارتها از جمله ارتباطات ،مديريت بحران ،مديريت اعتماد ،تصميمگيري ،حل مساله و  ...ذكر شده باشد .آيا اين مدير به
همين مهارته ا به يك اندازه نياز دارد؟ يا اينكه برخي از آنها مهمترند؟ بنابراين بايستي در اعتبار يابي به مشخص كردن اين امر يعني وزن
دهي به شايستگي هاي مختلف نيز پرداخته شود .حال كه اهداف انجام اعتبار يابي مشخص شد ،به بيان روشهاي مختلف اعتباريابي
شايستگيها ميپردازيم .يكي از اصلي ترين روشها ،روش اعتباريابي محتواست :فهرست اوليه شايستگيها تبديل به فرمت پرسشنامه
ميشود و پرسشنامه روي نمونه آماري مشخص اجرا ميشود .پرسش در اين زمينه است كه كدام شايستگيها براي عملكرد موفقيتآميز در
آن سازمان ضروري و چقدر ضروري هستند .هر پرسش شونده اي ميتواند نظر خود را روي پيوستاري از «اصال ضروري نيست تا كامالً
ضروري» بيان كند .پس از جمعآوري پرسشنامهها نتايج از لحاظ آماري تجزيه و تحليل ميشود تا اعتبار هر شايستگي بدست آيد .اين يك
عمل و روش پذيرفته شده براي دفاع از مدل شايستگي است.
ه -تهيه مدل شايستگي:
پس از اعتباريابي شايستگيها ،شايستگيهاي مورد نظر و معتبر شناسايي و سپس به تهيه مدل شايستگي براي سطوح مختلف پرداخته
ميشود .اين مدل اساس و پايه آموزش قرار ميگيرد.
 )2تشخيص نياز هاي آموزشي مديران
در مرحله قبل بر اساس مدل شايستگي تهيه شده ،شايستگي هاي مورد نياز هر سطح از مديران مشخص مي شود .در واقع شايستگي هاي
مديران به منزله وضعيت مطلوبي است كه مديران بايستي بدان برسند و فاصله آن با وضعيت موجود آنها نياز آموزشي آنهاست .بر اين اساس
به منظور تشخيص نياز هاي آموزشي مديران بايستي به ارزيابي آنها در برابر شايستگي ها پرداخت.اين امر مشخص مي سازد كه هر فرد در
مقايسه با شايستگي هاي مديريتي مورد نياز در كجا قرار دارد.براي اين ارزيابي مي توان از روشهاي مختلفي استفاده كرد كه بيهام و
ماير()2111سه روش عمده را بيان مي كنند كه عبارتند _ :ارزشيابي توسط مدير با تجربه داراي تدبير_ ارزيابي فشرده توسط كانونهاي
ارزيابي_ ارزيابي از چند ديدگاه كه توسط همكاران و زيردستان انجام مي شود(.بازخورد  811درجهاي) مزيت اصلي استفاده از اين روش
جهت تعيين نياز آموزشي مديران اين است كه برنامه هاي آموزشي را تنها در اختيار كساني مي گذارد كه به آن نياز دارند.اگر برنامه اي كه
براي رشد و پيشرفت افراد برگزار مي شود به شغل فعلي يا آتي آنها ارتباط نداشته باشد ،ارزشي در بر نخواهد داشت.استفاده نا مناسب از
منابع آموزشي هم موجب اتالف وقت مديران و در نتيجه تحميل هزينه هايي براي سازمان مي شود  -زيرا مديران مدتي از وقت كاري خود را
در جايي غير از محل كار خود مي گذرانند  -و هم موجب تحميل هزينه هاي مالي بر سازمان مي شود  -زيرا سازمان مي توانست از پولي كه
صرف اين برنامه ها كرده در جاي ديگر خيلي بهتر استفاده كند( -بيهام و ماير)2111،
 )8شناسايي و اجراي برنامه هاي توسعه مديريت
در واقع اين مرحله در بردارنده سه گام اصلي است _ :شناسايي فرصتهاي توسعه مديريت(كارگاه آموزشي ،مربيگري،مونيتورينگ و_ )..
توسعه شايستگي هاي مديريتي(اجراي برنامه هاي شناسايي شده) _ ارزيابي مجدد شايستگي هاي مديريتي (به منظور تعيين ميزان
بهبود)(بسپك  ) 2118،پس از مشخص شدن نيازهاي آموزشي مديران ،در اين مرحله بايستي فرصتهاي آموزشي مناسب جهت پاسخگويي به
اين نيازها را پيش بيني و اجرا كرد .مهمترين تفاوت ميان برنامه هاي توسعه مديريت مبتني بر شايستگي با برنامههاي آموزشي ديگردر همين
برنامه هاي توسعه اي است .در برنامه هاي آموزشي سنتي كه معموآل بصورت سخنراني نيز برگزار مي شود آنچه كه بيشتر اتفاق مي افتد،
انتقال دانش است .در حالي كه در رويكرد توسعه مبتني بر شايستگي انتقال دانش جزء كوچكي از برنامه هاي آموزشي است .زيرا همانطور كه
بيان شد شايستگي عالوه بر دانش شامل توانايي  ،مهارت  ،نگرش و انگيزه نيز هست .در اين برنامه هاي توسعه اي سعي برآن است كه فرد
شايستگي را در عمل ياد بگيرد .بر اين اساس پس از ارائه دانش به تمرين شايستگي پرداخته مي شود .بدين منظور از روشهاي سناريو
نويسي  ،بررسي موردي و ايفاي نقش استفاده مي شود .از جمله مهمترين روشهايي كه جهت آموزش شايستگي ها وجود دارد ،روشي است كه
توسط وتن و كامرون( )7003ارائه شده است .آنها دراثر خود تحت عنوان «توسعه مهارتهاي مديريت» اين روش را در چهار مرحله توصيف مي
كنند كه عبارتند از :سنج ش اوليه مهارت  ،يادگيري مهارت  ،تمرين مهارت ،سنجش ثانويه مهارت .در گام اول با ارائه يك تست به فراگيران
سعي بر آن است كه وضعيت فعلي فراگيران از نظر مهارت مورد نظر شناسايي شود .در گام دوم به ارائه مطالب در زمينه مهارت مورد نظر

پرداخته مي شود و سعي بر آن است كه از اين راه مهارت ياد گرفته شود .در مرحله بعد بمنظور اينكه فراگيران بتوانند مهارت را در عمل
بكارگيرند ،به تمرين آن پرداخته مي شود .بدين منظور ازطريق بيان سناريوهاي مختلف و ايفاي نقش سعي برآن است كه فراگيران به تمرين
مهارت بپردازند .در نهايت مجددآ به سنجش مهارت پرداخته مي شودتا ميزان پيشرفت فراگيران مشخص شود .قطعاً گرفتن بازخورد از طريق
ارزشيابي تكويني و در پايان دوره مي تواند زمينه بهبود مستمر برنامه هاي توسعه مديريت را فراهم كند.
نتيجه گيري
بكارگيري شايستگي ها جهت طراحي آموزش مديران رويكرد نويني است كه در دهه  7011ظهور كرد و در سالهاي بعد توسعه و گسترش
يافت .منظور از شايستگي دانش،توانايي،مهارت،نگرش و انگيزه جهت انجام موفقيت آميز كارهاست .براي طراحي برنامه هاي توسعه مديريت
مبتني بر شايستگي بايستي سه مرحله اساسي را طي كرد كه عبارتند از تهيه مدل شايستگي،تشخيص نيازهاي آموزشي و پيش بيني و
اجراي برنامه هاي توسعه اي .در فاز اول ،هدف تهيه مدل شايستگي براي سطوح مختلف مديريت است كه بتوان در مرحله بعد با ارزيابي
مديران با آن به نيازهاي آموزشي و پس از آن به برنامه هاي توسعه اي مناسب دست يافت .عمده مزيت بكارگيري اين رويكرد از يك سو
تشخيص دقيقتر نيازهاي آموزشي مديران و افزايش كارايي آموزشها و از سوي ديگر كاربردي بودن آموزشها و پرهيز از انتقال دانش صرف
است.
منابعP(7008).Managerial Effectiveness :The Identification of Need , Mc Keown&Cave ,E .7
W(2112).Developing , Byham .2Vol 24 ,No 2 pp722-781, .ManagementEducation and Development
Byham .8Dimention/Competency-Based Human Resourcesystems.Canada:DDI
.4Moyer,R(2112).Using Competencies To BuildA Successful Organization.Canada:DDI &,W
Clarck,D(7000).DisscussionCompetencies.http://www.nwlink.com
Government ofsaskatchwan(7003).Executive director/director/senior manager .5
Haunstein ,p(2111) . .1managementcompetency profile.http://www.aasa.org
CompetencyModeling Approaches and strategies.csae.com/client/csae.pdf
مرتضي كرمي :دان شجوي دكتراي برنامه ريزي درسي دانشگاه تربيت مدرس و سرپرست آموزش شركت ايرانخودرو -خراسان

