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سال دیگر ،برنامه استراتژیك دیگري در قفسه کتاب در معرض دید همگان قرار میگیرد .اما آیاا نتاایح حاهاله مبلاوب اسات اگار
میخواهید شرکت تان نوآورانه تر باشد ،شاید االن زمان مناسبی براي اتخاذ رویكردي متفاوت باشد .به جاي تاکید بر این که چه چیز در
مورد سازمان و کارکنان نامتناسب است ،تالش کنید بر آن چه درست است تمرکز کنید.
تحقیق و بررسی همراه با قدرشناسی توانمندي ها ،فرایندي براي توسعه رهبري ،توساعه ساازمانی ،برناماه ریازي اساتراتژیك یاا تحاول
استراتژیك است که بر نقاط مثبت تمرکز میکند .این شیوه عامل توانمن دي و قابلیت یك سازمان براي خلق عملكاردي بتتار در آیناده
است .در مقابل رویكرد سنتی براي توسعه سازمانی و برنامه ریزي استژاتژیك به نقاط ضعف و کاستیهاي یك سازمان مای پاردازد کاه
باعث محدود شدن راه حل هاي مناسب می شود .اغلب وقتی بر چیزي که نامرتب و یا اشتباه است ،تمرکز می کنیم اجازه بروز ایده هاي
جدید را نمی دهیم .در هورتی که اگر از قبل تصور ضمنی مثبت از هر چیزي در ذهن مان داشته باشیم ،سبب افزایش اقدام هاي خالقانه
می شود.
از طرف دیگر جلسات تحقیق و بررسی که با رویكرد قدرشناسانه و مثبت انجام می شود ،تفكري زاینده براي رفع مشكالت است .وقتی ما
روي چیزي تمرکز می کنیم ،بتترین انرژي براي رویارویی طبیعی با آن مقوله را در خود ذخیره می کنیم که این باعث می شود که فشار
زیاد ناشی از اشتغالزایی ذهنی مان در محیط کار هرف فترست کردن و یافتن راه حل شود .وقتای روحیاه حال مسادله داشاته باشایم.
کاستی ها را نمی بینیم و موقع هحبت کردن درباره چگونگی حل مشكالت و رفع موانع آن ها را بزرگ نمی کنیم .پژوهش انجام شده در
این زمینه نشان داد ،کارکنانی که احساسات مثبت را تجربه کرده اند در کار خالق تر ،بتره وري بیشتر و دلبستگی شغلی بیشتري دارند.
رویكرد مثبت از اواخر دهه  1980توسط گروهی از دانشاجویان مقباع کارشناسای ارشاد مبارو شاد و ساازمان هااي مختلفای ن یار
 Mc Donald’s ،John Deere ،Red Crossو نیروي دریائی آمریكا از آن استفاده کرده اند.
نشست مربوط به چگونگی اجراي این رویكرد چند روزي طول می کشد و کارکنان از پایین تر سبح تا مدیر ارشد در آن شرکت می کنند.
برخی شرکت ها حتی از مشتریان و تأمین کنندگان نیز دعوت می کنند ،در این جلسه شرکت فعال داشته باشند .رهبران با این کار تصویر
کامل تري از سازمان را بررسی می کنند .هر یك از کارکنان سازمان نقش یك قبعه منحصر بفرد از یك پازل را دارند و این پازل تا وقتی

که همه این قبعات کنار هم نباشند ،کامل نمی شود ،لذا بایستی سعی شود همه این قبعات به طور هحیح و منسجم کنار هم قرار گیرند
تا بتترین نتیجه گرفته شود.
جلسات این گونه چتار مرحله دارند که در خالل هر مرحله از شرکت کنندگان خواسته می شود باه طیفای از سادواالت باه شارو زیار
بپردازند:
 -1شناسائی
توانمندي هاي سازمان چیست چه عاملی در ابتدا باعث جذب شما به سازمان بوده است توهیف کنید زمانی را که از انجام
چه کاري احساس غرور و افتخار می کردید چه عاملی باعث وقوع آن لح ه بود مای خواهیاد کارفرماا باراي چاه چیازي
بیشترین ارزش را قائل شود.
 -2ایده رویایی
احتماالت چه هستند چه چیز در حال تغییر است بتترین چیزي که براي آینده می توانید متصور شوید چیست
 -3طرو ریزي
چگونه می توانید این ایده هاي را تحقق بخشید
 -4فرجام
چگونه تغییر را پیگیري و مستقر می کنید
عالوه بر خلق ایده ها ،بحث هائی که در این نشست ها هورت می گیرد به ایجاد تعاول و اعتماد متقابل میان کارکنان منجر می
شود و کارگروهی را ترغیب می کند و نتایح بتتري حاهل می شود.تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که بتترین
عملكرد مربوط به گروهی است که همه اعضاي آن براي فتمیدن و کمك کردن به یكدیگر با هم کار می کنند.
همچنین نشست مربوط به بررسی قدرشناسانه نقاط قوت سازمان ،شیوه بزرگی براي شناسایی برخی از توانمنادي هااي باالقوه
رهبري است ،هنگامی که کارکنان سبوو پائین تر همكاري قابل توجتی در بحث ها یا یك برنامه ریزي دارند ،مادیران ارشاد
ممكن است فرهت هاي بیشتري براي رشد تخصصی آنان فراهم کنند.
جان هیرز(  )Jonh Heiserمدیر ارشد اجرائی شرکت  ، Magnetrol Interntionalاولین بار در سه ساال قبال از تشاكیل
جلسه بررسی قدرشناسانه براي مشخص کردن بتترین راه براي توسعه دادن به کسب و کار ساخت و ساز این شرکت در سبح
جتان استفاده کرد .این روش این قدر با ارزش است که این شرکت تاکنون چندین بار و در موقعیت هاي زیادي از آن استفاده
کرده است .او می گوی د :ممكن است بحث مان را هنگامی شروع کنیم که همه جواب ها را در سبح اجرائی نداشته باشیم ،ولی
اگر بتوانیم این شیوه را بپذیریم نتایجی که حاهل می شود حیرت انگیز است .براي مثال ایده اي که در یكی از این نشست هاا
تكمیل شد ،تتیه طرو خالهه ساخت محصولی جدید بود که منجر به ساخت نمونه اولیه آن شد.
او می گوید ،گاهی اوقات فرایند این نشست ها می تواند چرخش غیر منت ره اي داشته باشد ،مثالً در یكی از آنتا ،درحالی کاه
موضوع بحث تمرکز روي نوآ وري بود ،ایده هاي زیادي براي پیشبرد ارتباطات و تعامل مسائل داخلی مبرو شاد کاه باعاث
تغییر در س یاست هاي بسیار پیچیده و انعباف ناپذیر مربوط به ساعات غیرکاري و دیرکرد کارکناان سااعتی شاد .برخای از
دستورالعمل ها که مدت زیادي بود بازنگري نشده بودند ،این بحث ها به اهالو آن ها کمك کرد .پیشانتاد آماوزش تغییار
نگرش سرپرستان در این نشست ها موجب افزایش انعباف پذیري ،روحیه خوش بینی و اعتماد میان کارکنان شد.
در این نوع نشست ها چون نمی دانید که چه چیزي ممكن است از سوي همكاران سبوو مختلف شود ،بایستی پذیراي شنیدن
هر نوع هحبت یا پیشنتادي باشید و این بخشی از زیبابی این گونه جلسات است که متوجاه مای شاوید همكارانتاان باه چاه
چیزهائی می اندیشند که لزوماً شما به آن ها فكر نكرده اید .گروه منابع انسانی سازمان نقش زیادي در فراهم کردن تستیالت
مربوط به برگزاري این جلسات و پیگیري مسائل مبروحه دارد .فرایند برگزاري این نشست ها در بتبود فرهنا

ساازمانی و

چگونگ ی تغییر نگرش کارکنان براي حل مسائل سازمان تاثیر زیادي دارد .البته این روش تنتا شیوه همسوکردن کارکنان براي
تحقق اهداف سازمان نیست اما به کارکنان انگیزه می دهد و دلبستگی سازمانی آنتا را افزایش می دهد .زیارا مای بینناد کاه
مدیران به گفته هاي آنتا ارزش می گذارند.
این رویكرد به خوبی براي برنامه ریزي استراتژیك نیز عمل می کند .ژاکلین استاوروس( )Jacqueline Stavrosاستاد دانشگاه
و مشاور مدیریت از اهرم هاي نشست بررسی قدرشناسانه نقاط مثبت و قوت سازمان براي کمك به آن ها استفاده کرد ،او می
گوید :رهبران شرکت ها به طور سنتی از مدل تجزیه و تحلیل ( SWOTتوانمندي ها ،ضعف ها ،فرهت ها و تتدیدها) اساتفاده
کرده اند ،اما او گزینه دیگري به نام مدل تجزیه و تحلیل  (SOARتوانمندي ها ،فرهت ها ،آرزوهاا و دساتاوردهایی را مبارو
کرد .اهرم هاي انگیزشی مدل م ذکور ،توانمندي ها فرهت ها بود و رویكرد آن عمل گرایانه است ،در حالی که مدل SWOT
خیلی تحلیل گرا است SOAR .خیلی تمرکز بر احتمال این که «چه کاري می توان کرد» دارد .در این مدل شما گفت و گاو و
تعاملی با کارکنان دارید که حاوي نوآوري ها و کشف راه حل ها است و پیامد آن ایجاد دلبستگی سازمانی در همه سبوو می
باشد.
اگرچه برخی از رهبران ممكن است اکراه داشته باشند براي دعوت کردن از کارکنان جتت شرکت در برنامه ریزي مربوط به
آینده سازمان ،اما اغلب کسانی که از این جلسه خارج می شوند احساس می کنند که انرژي انگیزه و دانش بیشتري نسبت به
سازمان یافته اند.
چیزي که رهبران ارشد می فتمند این است که کارکنان چیزي را می خواهند که دقیقاً همان چیزي باشد که عمال مای کنناد
این که اغلب کارکنان در سازمان می خواهند سازمان در رقابت پیروز شود در هنعت مربوطه پیشتاز باشد و کارشان معنی دار
باشد.
)Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats( SWOT )1
)Strengths, Opportunities, Aspirations and Results( SOAR )2

