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                                                   اثربخشی و کارائی فرایندهاي توانمندسازي منابع انسانی: مورد مطالعه  موضوع
                                       
چند اقدام اولیه را در ایشان بعد از ورود به شرکت . آقاي حسینی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت آب و برق استان معرفی شده است

  .دستور کار خود قرار داد
در ابتدا ایشان بر اساس چک لیستهاي مدیریتی تالش نمود تا چالشهاي موجود شرکت و همچنین فرایندهاي مدیریتی ، پشتیبانی 

خود را در سه سطح آقاي مدیرعامل برنامه هاي بهبود  این مطالعه و دستاوردهاي آن باعث شد تا. و عملیاتی را شناسائی نماید 
سطح یک مسئولیتی که ایشان در حوزه اقتصاد سازمان بر عهده دارد، و دو سطح دیگر مسئولیت اجتماعی و . دسته بندي نماید

  . زیست محیطی است که براي موفقیت، باید در دستور کار خود قرار دهد
ولی به جهت عدم هماهنگی مدیرعامل قبلی با . م داشتسازمان در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعی مشاورانی را از قبل به استخدا

  . رویکردهاي جدید و حمایت هاي کمرنگ ایشان از این مقوله موفقیتهاي محسوسی در سازمان شاهد نبودیم
مطالعات اولیه به مدیرعامل جدید نشان داد که می توان از کارشناسان و مشاوران فعلی براي دستیابی به اهداف خود استفاده 

ولی حوزه زیست محیطی از خال کارشناسی برخوردار است ، بدین منظور از مشاوران ذي صالح دعوت به همکاري نمود که . ایدنم
  .شما بعنوان مشاور برتر انتخاب شدید

  
به  .دنمدیرعامل براي موفقیت در ابعاد گوناگون به این درك دستیافته بود که منابع انسانی نقش کلیدي و حیاتی بازي می نمای

روند طراحی و طرح ریزي کلیه در این . همین دلیل فرایندهاي توانمندسازي منابع انسانی از یک سال گذشته طراحی گردید
فرانیدهاي ارتقا دانش از قبیل آموزش، کارهاي گروهی و امثالهم و همچنین فرایندهاي ارتقا مهارت و یادگیري از قبیل انتقال 

  .طراحی شده استگیزش تجربیات و همچنین فرایندهاي ان
شایان ذکر است مدیرعامل از اثربخشی و کارائی فرآیندهاي طراحی شده اطمینانی ندارد به همین دلیل از شما درخواست نموده 

با است تا روش شناسائی و درك اثربخشی و کارانی فرایندهاي فوق الذکر را مطرح و بیان نمایید تا ایشان بتواند سازمان خود را 
  .دقت بیشتر به پیش بردسرعت و 

   
  
  
  
  


