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 بسمه تعالي

يانسانتوسعة سازماني با بهره گيري از الگوي بلوغ قابليت هاي
 پاية موفقيت بنگاه هاي نوظهور صنايع ريلي كشور

» مديريت«: محور مقاله

1سعيد آروندي

 اساسي ترين مسائل پيش روي ما در همان سطح از
. دستگاه تفكّر كه ايجاد شده اند، قابل حلّ نيستند

 آلبرت اينشتينـ

 چكيده

و تعيين مبرم تر گروه صنايع ريلي نوظهور كشور، پس از بنگاه هاي مشترك هاي ين ضرورت پژوهش حاضر با هدف بررسي
وبررسي  و و شرايط بنگاه هاي فعال در اين عرصه به مرور سريع يژگي هاي امروز بازار صنايع ريلي،و تعيين شرايط وضعيت

و مهم ترين وجوه  سپس به طرح ضرورت هاي سازماني رقابت. اين سازمان ها را بيان مي كنددروني مشخصات پرداخته
و شايستگي هاي رقابتي سازماني را مورد بررسي قرار مي دهد هان. پرداخته و توسعة شايستگي نيانيبيقش حياتي رشد

به عنوان"توسعة سازماني"براي تأمين اين ضرورت،. در دستيابي سازمان به قابليت هاي رقابتي تشريح مي شود انساني
. طرح مي شودمزمينة اصلي 

"نيانسابلوغ قابليت هاي مدل"توسعة سازماني،و حركتي مشخص در پيشبرد اساسبه منظور دستيابي به راهبرد
به اين الگو. بيان مي شودكشور صنايع ريلي نوظهور آن در شرايط كنوني براي بنگاه هاي روش به كارگيريوهشد معرّفي

. است ورد نظرم در بنگاه هاي مذكور" توسعة سازماني" عنوان روية عمومي دستيابي به سطوح باالي
و يافته هاي پژوهشدر ادامه، پس از طرح به منظور دستيابي به راهبرد مشخص در حركت توسعة سازماني،ارائه شده

و يافته هاي پژوهش، نوظهور صنايع ريلي بنگاه هايبه مدل بلوغ قابليت هاي انسانيبهره گيري از اجرائي راهكارهاي نتايج
. معرّفي مي شود كشور

 كلمات كليدي

 مدل بلوغ قابليت هاي كاركنان� توسعة سازماني�
 شايستگي هاي رقابتي سازماني� شايستگي هاي بنياني كاركنان�
 مزيت رقابتي� شايستگي هاي رقابتي�

ا( مديريت كارشناسي ارشد كرج، تقاطع ايران خودرو، ساختمان سرير،–تهران، اتوبان تهران، شركت صنايع ريلي ايران خودرو،)ام بي  
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 مقدمهـ1

به جز يك مورد، بنگاه هاي. را نشان مي دهند وجوه مشترك فراوانيابعاد گوناگوندرصنايع ريلي كشور بنگاه هاي فعال در
ياتّأسيسلااً جديدنوعدر اين عرصه، موجود و مراحل نوزادي طبعاً الزامات واقعيت، اين. رشد خود را طي مي كننددورة بوده

در. ايجاب مي كندو ضرورت هائي را براي آنان  شركت هاي تشكيل دهندة اين گروه، عموماً توسط مديريت هائي كه قبالً
و كسب تجربه كرده اند، اداره مي شود و كارشناسان.عرصة صنايع ريلي كشور فعال بوده در صورتي كه اكثريت مديران مياني

ااين  و تجربة قابل توجهي در صنايع ريلي برخوردار نيستندشركت ها، .ز سابقه
و در صدد كسب موفقيت در فضاي رقابتي بوده اند البته.همة شركت هاي اين گروه شرايط رقابتي موجود را درك كرده

 در حال حاضر تا حدوديدر صنايع ريليو نوع اثرگذاري آن ها در بازار داخل از نظر نيروهاي تأثير گذاروضعيت رقابت 
كه. متفاوت از شرايط رقابت در بازار جهاني اين صنعت است متقاضيان بازار عمالً از چند سازمان از يك طرف، به اين معنا

و  و نفوذ ويژه، در مواردي، بر تصميم گيري بزرگ تشكيل شده از طرف ديگر، عرضه كنندگان به لحاظ برخورداري از ارتباطات
به اين ترتيب، با وجود پتانسيل بسيار قوي رقابت در بازار داخل بين. دگان محصوالت صنايع ريلي اثرگذارندهاي مصرف كنن

در بنگاه هاي عرضه كننده، زمينه هاي نفوذ آنان بر مصرف كنندگان معدود صنايع ريلي، مي تواند نقش تعيين كننده اي
. ايفا كند كسب سهم بازار آنان
ترك بررسي براي در و تمهيدات براي كسب آمادگي روشن و سپس، تدبير راهكارها و شناسائي وجوه اشتراك اين شرايط

و امكانات پيش روي آنان بگشايدمناسب توسط شركت هاي  . فعال مي تواند افق روشني از توانائي ها
و جوان، عوامل و اساساً در سازمان هاي نوظهور و نظام ها بر ري اثرگذاري بيشتبيروني دروني . دارد بهبودبراي فرآيندها

و به كارگيري دستخوش تغيير مي شوند در سازمان نوظهور و سيستم ها همزمان با استقرار . بسياري از رويه ها، چارچوب ها
و فرآيندها بخش اعظمبنگاه هاي رو به رشد صنايع ريلي ما، در من نظام ها و استقرار، خود، شاء تغيير شده پس از طرّاحي اوليه

و كاركردي ات تغيير در معرضو عالوه بر تأثيرگذاري بر نگرش طرّاحان، در مسير اجراء، .ندقرار دارساختاري
و ويژگي هاي محيط فعاليت اين بنگاه ها، ويژگي هاي دروني آنان پژوهش حاضر موردرا، پس از شناسائي شرايط بيروني

هدادبررسي قرار  و توانائي هاه و ارائه مي را اي ضروري براي كاميابي شركت .دكنبه طور عام جستجو

و ويژگي هاي مهم ترينـ2  امروز صنايع ريلي كشور شرايط اقتصاديبازار

و محيط فعاليت صنايع ريلي كشور نشان دهندة ويژگي ها دربارة آن محتاج فرصتي گستردهكه بحثي استئبررسي بازار
ها جنبه هاي ترين اين موقعيت، اشاره اي مختصر به مهمدر. ويژه است .دصورت مي گير اين ويژگي

و رقبا نه تنها از بنگاه هاي داخلي1 و به ويژه از كشور چين،ـ اين بازار عمدتاً رقابتي است بازار مصرف به بلكه خارج از كشور
. انددست يافته داخلي 

ور عبارتند از اول، تقاضاي بازا دو بخش عمدة ايجادـ2 و نقل ريلي بين شهري مانند شركت رجا دوم، بخش مجموعة حمل
. درون شهري

و حداقل طي يكي دو دهة آينده اين پتانسيل پابرجا خواهد ماند3 اكنون.ـ تقاضا در اين بازار در حال حاضر بسيار باال بوده
بااز تاريخ راه آهن كشور پس از گذشت حدود هفت دهه كيلومتر خط آهن فعال، تعداد 9000 حدوددر اختيار داشتن،

جز. در سال برسد سفر بارميليون 100جابجائي مسافر در كشور بايد به حدود  شهر بايد15شهر فعلي، در مجموع،7به
به. هزار واگن نياز است8داراي خطوط مترو شوند كه براي آن ها به حدود   4500حدود براي توسعة خطوط شركت رجاء

و براي بازسازي واگن هاي قديمي راه آهن نيز به همان تع به10بنابراين در مجموع براي. داد واگن نياز استواگن سال آينده
و نقل،[ هزار واگن نياز است 17000حدود  .])89، تيرماه299شماره، صنعت حمل

با توجه به گزارش هاي آماري، بودجه هاي تخصيص يافته.دارد تقاضا براي صنايع ريلي عمدتاً منشاء بودجه هاي دولتيـ4
. استو متقاضيان مربوطه به مراتب پائين تر از سطوح برنامه ريزي شده يا مورد انتظار دستگاه هاي اجرائي 
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وـ5 دردر ابعاد كالن، عوامل تأثيرگذار گوناگوني بر اين بازار مطرح بوده از. اين بازار باالست احتمال تغييرات شرايط عمومي
:له عوامل تأثير گذار در اين عرصه مي توان موارد زير را نام بردجم

و كيفيت� ما ارتباطات تجاريروند جهو توافقات بازرگاني و  ان،ـبا ديگر كشورها
ميـش� و  زان تورم،ـاخص قيمت ها
و تركيب� سحجم ،) عمراني بخش به ويژه،(اليانهـبودجة
 ميزان جذب سرمايه هاي خارجي،�
و تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري� ، عرصهدر اينو فعاليت ميزان مشاركت
و درآمد سرانه،�  آهنگ رشد توليد ناخالص ملّي كشور
،) اقتصاد جهان 2008سال مانند ركود( تحوالت تجاري عمومي جهاني�
آن� و تعرفه هاي و به ويژه آئين نامه هاي واردات . مقرّرات گمركي

و راهكارهاي بنابراين فعاليت در اين زمينه مستلزم برخورداري از و پتانسيل رو به رو شدن با آن استديدگاه . مديريت ريسك
ا. سطح ساخت داخل براي شركت هاي نوظهور كامل نيستـ6 و به عبارت ديگر، ين بنگاه ها عموماً بخشي از قطعات

و قطار  و انتقال نيرو، سيستم هاي ترمز، سيستم هاي مجموعه هاي مورد نياز براي ساخت واگن به ويژه در بخش هاي موتور
و سيستم هاي پنوماتيك  . را از خارج كشور تهيه مي كنندكنترل، درها

عر7 مناسب خود در آيندة داخلي صه مبتني بر دستيابي آسان به سهم بازارـ ديدگاه مديريت اكثر بنگاه هاي نوظهور اين
. نزديك يا ميان مدت است

وو سرعت حجمـ8 و شبكة هدايت سرمايه گذاري براي توسعة زيرساختار صنايع ريلي از قبيل ايجاد راه آهن معمولي، برقي
و اجراء پروژه  و سرعت پيشرفت از جمله،. ها در همين حجم سرمايه گذاري نيز، كافي نيستناوبري آن در حد مطلوب نبوده

ـ كرمانشاه، قزوينوطپروژه هاي خط و برقي كردن خط آهن تهران مشهدـ اراك ـ بافق . رشت، زاهدان
و مجموعه هاي مورد مصرف در اين صنعت،ـ9 و انتقال نيرونوع ماهيت قطعات چنين ايجاب،از جمله سيستم هاي محرّكه

ك با( مجموعه هاي نسبتاً كم تعداديند كه تعدادمي در)واحدهاي محصول توليد شده تيراژدر مقايسه با ارزش هاي باالتر
توليد اين گونه اجزا عالوه بر آن كه سرمايه گذاري باالئي را مي طلبد، اساساً به لحاظ باالنبودن تيراژ. باشدآن مورد نياز 

تعداد عرضه نيز اين امر سبب شده در سطح جهان. به دست نخواهد داددر توليد،را مصرف، بهاي تمام شده قابل قبولي
و مجموعه ها برخي از كنندگان  و ساختبنابراين حداقل در ميان مدت،.دي باقي بمانحدودم در حداين گونه قطعات  توليد

و مجموعه هاي ه يا حداكثر يك عرضه كننده براي آن بودنهمقرون به صرفاين صنعت در داخل كشور مورد نيازتمام قطعات
گو قادر به بوي نياز بازار داخليئپاسخ .دخواهد

برـ3  شرايط دروني بنگاه هاي نوظهور صنايع ريليمروري مختصر

 نوظهور كشورانساني صنايع ريلي سرمايةهرم كيفيتـ١/٣

است نگاه سريعي به تركيب هرم سرماية انساني آن ها داشته براي تشخيص بهتر شرايط صنايع نوظهور ريلي كشور، بهتر
.باشيم

ر درأدر و مفيد قبلي س هرم سرماية انساني شركت هاي مذكور، مديريت هائي قرار گرفته كه عموماً از تجربيات طوالني
ق عموماًاز اين نظر، بنگاه هاي مذكور. عرصة صنايع ريلي بهره مي برند . رار دارنددر موقعيت مناسبي

در يك سطح پائين تر از آن، مديريت هاي مياني شركت ها تشكيل شده از مديراني كه گروهي از آنان در صنايع ريلي
و اكنون در سازمان جديد و تجربياتي داشته آنان با اين صنعت آشنائي چنداني لي اكثريت عهده دار تصدي مسؤليت شده اند

و همان طور كه ذكر شد،.ه هاي مذكور از همين جا سرچشمه مي گيرديك تفاوت بين بنگا. ندارند شايستگي هاي قابليت ها
هاسطح مديريتي هرچند در  ،باالست، اما در سطح مديريت هاي مياني آنان در مجموع، گروهيمديريت هاي ارشد شركت

ا و اين همة بنگاه ها . باشد�كننده در رقابت آنانعنوان يك عامل محدود مي تواند به عاملز موقعيت يكسان برخوردار نيستند
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تعدادي از مؤسسات توانسته اند با جذب سرمايه هاي انساني باكفايت. در رده هاي كارشناسي نيز قابليت ها متفاوت است
د ر نزد مجموع شركت نسبتاً بدنة كارشناسي توانمندي را ايجاد كنند به طور كلّي، عليرغم يكي دو بنگاه، سرمايه كارشناسي

و كيفيت قابل قبول نرسيده است . هاي گروه هنوز به حجم
و حجم سرمايه انساني نسبت به ظرفيت هدف گرفته . براي توليد نيز وضعيت بنگاه ها متقاوت استشده از نظر تعداد

دحداقل هرچند تمايل به عدم افزايش بي روية ابعاد انساني سازمان ها روية عمومي هة اخير اكثريت سازمان هاي كشور يك
و عليرغم دنبال كردن قرار گرفته است، اما صرفاً يكي دو بنگاه توانسته اند اين سياست را به نحو موفقي به اجراء درآورده

د ازمانسو از اين نظر چابكي ادهاهداف بزرگ در كسب سهم بازار، ابعاد سرمايه انساني خود را به نحو دقيقي مورد كنترل قرار
. خود را حفظ كنند

ايـ2/3 و نگرش،عوامل زمينه  در بنگاه ها ديدگاه

و آيندة نزديك تعيين كنندة ساختار سازمان، و ضرورت هاي حال در يك نگرش عمومي، اساساً در هر سازمان نوظهور، نيازها
و فرآيندهاي موجود آنندو  و انجام تغييرات مورد نياز نكتة تعيين كننده در اين ميان، مرجع. نظام ها تشخيص ضرورت ها

از. است و نيز بهره گيري ديدگاه مرسوم آن است كه هر سازمان با شناسائي نيازها در هر عرصه، به كمك توان تشخيص خود
و سيستم هاي مناسب در عرصه هاي متفاوت اقدام مي كند و استقرار فرآيندها بس. تجربيات مشاور، به طرّاحي ياري، در موارد

و نيازسنجي توسط مراجع مختلفي صورت گرفته، طرّاحي انجام شده، ساختار مورد نظر مستقر  اين اقدامات هماهنگ نبوده
و به كار مي افتد استنباط جاري آن است كه چون اين رفتار در ديدگاه عام مديريتي متداول شده، به تدريج در مراحل. شده

و  ت پيشرفتمختلف رشد و در نتيجه، عملكرد صحيح سازمان مي شودسازمان موجب و فرآيندها اين روية. كامل ساختار
موارد زير، به جز در يكي دو بنگاه، در اكثر بنگاه هاي اين. عمومي نوعاً داراي نقائصي است كه مهم ترين آن به شرح زير است

. گروه مصداق دارد
در1 و استقرار فرايندها يا نظام ها شكل گيري سازمان، توسط مديران ارشدي كه بنيان گذارـ غالب تمهيدات مراحل نخست

و به كار گرفته مي شود اما بايد توجه داشت كه در گذر زمان،. مزاياي اين شيوه فراوان است. آن بوده اند، انديشيده شده
و فرآيندها مورد نياز است كه بايد درنظر گر و اصالحات در طرح نظام ها ايجاد جريان« در واقع،. فته شودبسياري تغييرات

و بهبود دائمي در  ماتحولي و سازمان هاي و فرآيندها پايش بايد با برخورداري از نيرويي بزرگ تر از طرّاحي خود نظام ها
.» هدايت شود

و مداومت خاصي مطرح نيست2 و مسيرهاي راهبردي، استمرار ك.ـ در دنبال كردن اهداف ه پس از مدتي، غالباً در صورتي
دنبال كردن مسير سخت بنمايد، بدون درنظر داشتن اهداف استراتژيك، با روي آوردن به آسان گرائي، تغيير در مسير به

. منظور احتراز از سختي، اعمال مي شود
و نبوـ3 . بنگاه تصوير كرداي كه بتوان به كمك آن، آيندة مشخّصي را براي» آينده نگري متواضعانه«د نگرش استراتژيك

در غير اين. باشد، قادر به تجسم آينده بدون سوگيري خواهد بود كه ديدگاه استراتژيك در صورتي كه فروتنانهبه نظر مي رسد
. صورت، تمايل بر چرخش پيش بيني به سوي آن چه از اكنون خوشايند تلقّي مي شود، ناگزير خواهد بود

و تمهيدات كافي در جهت تأمين شرايط مناسب درونـ در عين آگاهي از شرايط رقاب4 تي بازار صنايع ريلي، نبود راهكارها
. ابي سازمان به قابليت هاي رقابتي، يكي ديگر از نقائص فعلي استسازماني براي دستي

و موازي در تمامي طرّاحي5 و نه به نحو همزمان  مي تواند مانعيهاـ نگرش به سازمان به عنوان مقوله اي برتر از انسان ها
. در جهت دستيابي به قدرت رقابت در بنگاه باشد

ها6 و فرآيندها در سازمان و به كارگيري نظام ها شريـ وجود ديدگاه سنّتي در طرّاحي، استقرار و نوظهور كه ايط جديد
. نوين تجارت را تجربه مي كنند، مشاهده مي شود

و« به طور كلّي، و متعالي مديريت امروز جهان عدم درك كه» شناسائي سازمان با ديدگاه نوين ، بزرگ ترين نقصي است
شكل.شدبادر مقابل حركت سازمان به سطوح باالتر مطرح سدي بزرگمي تواند به عنوان پيامدهاي آن مي تواند موجب

ش :دوگيري مشكالت زير
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و مشكالت به منظور� نه نگرش به مسائل حلّ ريشه اي مسائل؛ رفع معلول
آن� و مانند و موقعيت ها  عدم برخورداري از نگرش سيستمي كه آثار آن در حلّ مسائل، تصميم گيري ها، شناسائي شرايط

 ها آشكار مي شود؛
خ� و در نتيجه، عدم امكان بهره گيري از ارادة قوي سازماني براي دنبال كردن و پايداري ط مشي ها، نبود ثبات قدم، استمرار

و تعيين شده مطابق با و راهكارهاي اساسي مورد نظر ؛الزامات راهبردي صنايع ريليرويه ها
آن� و متغيرهاي ؛ عدم شناسائي مناسب محيط تجاري
و نگرش گذشته در روبه رو شدن با تكرار اشتباهات سازمان هاي قبلي، رويه هاي گذشته� و به طور كلّي حفظ ديدگاه ،

؛مسائل جديد
هاكه اگر قبلي براي مسائل قبلي تجويز راه حلّ هاي� و موفق بودن آن در موفق بوده، در ديگر سازمان  تضميني براي كارآمد

هااين مسائل صنعت وجود ندارد؛ شرايط امروز اين و رويه  مي توانند مطرح در سطوح مختلف راهبردي، نظام ها، فرآيندها
. باشند

وـ4  براي صنايع ريلي ايران سازماني حياتي هاي شايستگي:ها توانائيضرورت ها

.و محيط فعاليت اين گروه بنگاه ها نيز حائز كمال اهميت استهمانند شرايط دروني، شرايط بيروني
و خارجي كشورشرايط بازار بهو نيز شرايط بازارهاي خاردر اين بازار، وجود رقباء داخلي جي، درصورتي كه بنگاه ها مايل

 تا قادر باشندبايد شايستگي هائي را در خود ايجاد كرده آنانفعاليت در عرصة صادرات نيز باشند، نشان دهندة آن است كه 
و تقويت آن ها هدايت كند و پيشرفت خود را در جهت رشد . حركت رشد

ببه طور خالصه، و شرايط و محيطي كه شركت هاي اين با توجه به ويژگي ها  واجد بودنرا احاطه كرده است، گروهازار
هاشايستگي هاي زير در آن. حياتي است آن تلقّي حياتي بودن اين شايستگي ها از آن روست كه شايستگي هاي رقابتي بدون

و پايدار نخواهد  آ.دمانها در صورت دستيابي نيز، منجر به مزيت رقابتي نشده ن چه كه بنگاه هاي موفق را از غير به هر روي،
است كه دستيابي به آن ها دفعتاً سازماني رقابتيآن در بازار جهاني امروز متمايز مي سازد، دقيقاً برخورداري از شايستگي هاي

و  و آينده نگرانه اي مبتني بر ديدگاه«و به طور موقتي امكان پذير نبوده و استراتژي سير حركت تحولي همه جانبه، پيگيرانه
ذكر مي شود كه بحث مشروح حياتي مورد نظردر اين موقعيت، شايستگي هاي سازماني. مي طلبد» هاي دانش مدارانه

. دربارة آن نيز محتاج فرصت بيشتر است
و ارزيابي، شكل گيري حلقه هاي سه گانة يادگيري سازماني:ـ يادگيري سازماني1 ،آنو آثار قبلي رفتارقابليت نگرش

و سازماني، كشش خالق يادگيري كارآمدي چرخه هاي �فردي

ب: نگرش استراتژيكـ2 و بيروني، و عملتوانائي تجسم آينده، توانائي تحليل محيط دروني بر�رخورداري از استراتژي روشن
�مبناي آن

و رفتار گروهي، نگرشادراك، روح جمعيـ3
و دقّت در شناسائي تغييرات بازار، سرعت فرآ:ـ چابكي4 . يندهاي دروني، انعطاف پذيري باال در سازمان، سرعت . .
و قدرت سازگاري باال با تغييرات محيط5 ـ انعطاف پذيري
و نوآوري سازمانيـ6  وانائي خلق ايده هاي جديدت،2توانائي خلق استراتژي جديد، ايجاد محصوالت جديد:خلّاقيت
7و الگوهاي ذهني:ل دائمي در همة اركان سازمان از جملهـ تحو  تغيير نگرش ها
 به نحو مطلوب نيازهاآن برآوردن سپس توانوو شناسائي نيازهاي مشتريان درك دائمي توانائي:ـ مشتري گرائي8
و هدف گيري؛5مزيت رقابتي،4شايستگي محوري،3ـ آگاهي از عوامل كليدي موفقيت9 به حركت، تالش  آنها براي دستيابي

و رشدـ خواست پيشرفت10  قوي سازمانيزشدر پرتو انگي، بهبود

2 NPD: New Product Development �
3 KSF: Key Success Factor�
4 CC: Core Competency �
5 CA: Competitive Advantage 
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آنـ توانائي بازنگري11 و سازوكارهاي و سازمان رفتار خويش و اشكاالت:در ابعاد فردي، گروهي  شجاعت پذيرش نقائص
و سازمان در تمامي سطوح سازماني و تمايل براخويشتن و عملكرد ناصحيحي بازسازي؛ قدرت و ترك رفتار

و قدرت تحمل باال12 ت:ـ استقامت  عيين شده، در دنبال كردن اهداف، پابرجائي در در مقابله با مشكالت، در طي مسيرهاي
و به كارگيري دقيق آن ها، . اجراء فرآيندها، برقراري سيستم ها . .

ه در واقع، نياز اصلي شركت هاي جديدالتأسيس در بازار صنايع ريلي است كه اي سازماني رقابتي به اين ترتيب، شايستگي
و رشد در اين محيط اندخواهان  . بقاء

آن:ـ توسعة سازماني5 و ابعاد  ماهيت

ب و چگونه مي تواند تأمين كنندة شايستگي هاي سازماني رقابتي مورد نظر باشد؟ چرا ايد براي توسعة سازماني چيست
 دستيابي به شايستگي هاي رقابتي از مسير توسعة سازماني بگذريم؟ 

به منظور شناسائي بهتر توانائي هاي. براي پاسخ به پرسش فوق ضروري است ماهيت توسعة سازماني را بررسي كنيم
ن مي وظهور صنايع ريلي ما، به نظرياتتوسعة سازماني براي پاسخ گوئي به نياز بنگاه هاي برخي پژوهشگران اين عرصه اشاره

. شود
از. بكهارد از نخستين كساني است كه در اين عرصه نظر روشني ارائه كرده است از نظر وي، توسعة سازماني عبارت است

 ]. 1969بكهارد،[ زير با بهره گيري از دانش حاصل شده از علوم رفتاري تالش هائي با پنج ويژگي اصليةمجموع
و برنامه ريزي شده از قبل؛يحاـ طر1ّ
؛)در سطح سازمان(ـ همه جانبه2
در از باال به طريق اقدامـ3  سازمان؛ به پائين
و اثربخشي سازمان؛4 ـ به منظور افزايش سالمت
و اصالحـ از طريق5 ."فرآيندهاي سازماني"تغيير

بهاتپاسخي از جانب سازمان به تغيير توسعة سازمانياستن معتقدچنيوارن هم و عبارت است از استراتژي اي كه بوده
و سراسر ساختار سازمان به اجرا درمي آيد به نحوي كه قدرت سازگاري منظور ايجاد تغيير در نظام باورها، نگرش ها، ارزش ها

و الزمه هاي رقابت افزايش داده، از سر ك محيط متغيردرگمي سازمان در آن را با فنĤّوري هاي جديد، بازارها ، وارن[اهد مي
1969 .[

در. دو دهه بعد، با توجه به عملكرد اين ديدگاه، نكات ديگري بر توانائي هاي توسعة سازماني افزوده مي شود و بل فرنچ
كهت است از مجموعة اقداماتي بلند مدتوسعة سازماني عبار": پزوهشي چنين عنوان داشتند كه از سوي مديريت ارشدت

ب و بازسازي يك سازمان را و حمايت شده تا فرآيندهاي حلّ مشكالت ها. بود بخشدهسازمان هدايت به اين مجموعه تالش
و نيز مديريتي مبتني بر فرهنگ سازماني با تأكيد ويژه بر گروه هاي از طريق طور مشخّص، و هماهنگ رويه هاي اثربخش

ه و فرهنگ بين گروه تكاري و تكنيك هاي علوم رفتاري كاربرديسا با ياري مشاوراني و به كارگيري نظريه ها به هيل كننده
و بل،[ اجراء درمي آيد ]. 1995فرنچ

مي گروهي ديگر از صاحب نظران اين عرصه توسعة سازماني را به عنوان سلسله اي از فرآيندهاي از پيش طرّاحي شده
را كه در آن ها منابعدانند  و به نحوي به كارگرفته مي شوند كه اثربخشي سازمان انساني مورد شناسائي مناسب قرار گرفته

ط. تقويت كند قـريق ارتقـاين امر از مشـاء حلّ طـابليت هاي و روي آوردن به و برنامه ريزي امكان پذير مي شودـكالت رّاحي
.] مؤسسة توسعة سازماني[ 

س ازماني را تالشي براي اثرگذاري بر كاركنان به منظور ارتقاء صداقت آنان با يكديگر، تبادل تجربيات، عده اي ديگر توسعة
چنين فرض مي كنند كه وقتي گروهناي. براي پذيرش مسؤليت هاي وسيع تر در كار خويش مي دانندآنان كردن توان مندو 
آن شيوه هاي كار با يكديگر توسة سازماني را دنبال كنند، به كشفهر دو جنبة راد ايناف به مي توانند نائل آمده كه در مسير

و مشترك تالش كنندينحو مؤثرتر ]. 1984نيلسن،[ در جهت اهداف فردي
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كه. سازمان مي شناسندهر نوع محافل رسمي اين عرصه، توسعة سازماني را به طور كلّي، به عنوان فرآيند بهبود فرآيندي
و به اجراء درمي آيدبا دقّت طرح ري و تغيير. زي شده كلّ سازمان به عنوان حامي حركت بهبود طي اين فرآيند، جريان تحو ّل

و تشخيص فرصت هاو تغيير اهداف دست مي يابددر اين مسير، سازمان. به حركت در مي آيد از. به درك موقعيت اين فرآيند
و اساساً، در زيرا جريان مشاورة مرسوم كامالً متمايز است اين فرآيند، طرف مشاوره گيرنده كامالً درگير در جريان امور شده

و به منظور  و برنامه هاي خاص در پرتو شناسائي فرصت هاي تغيير در سازمان طرّاحي شده امور توسعة سازماني از طريق طرح
و از پيش تعيين شده، به اجرا  ]. سازماني شبكه توسعة[ء درمي آيد دستيابي به نتايج معين

عة سازماني را چنين شناسائي كرد كه عبارت با توجه به نظرات دست اندركاران اين عرصه، به طور خالصه مي توان توس
و: است از حركتي دائمي مبتني بر نگرش سيستمي كه با ديدگاهي فراسيستمي از يك طرف به تمامي اركان وجودي

ر و از طرف ديگرعملكردي سازمان از قبيل راهبردها، و رويه ها پرداخته و شناسائي،اهكارها، نظام ها، فرآيندها با درك
و مزيت  و حفظ شايستگي هاي رقابتي و شايستگي هاي سرماية انساني سازمان، طرّاحي تغييرات براي دستيابي موقعيت

و اين حركت در مسير خود از مكانيزم هاي. رقابتي براي بنگاه را امكان پذير مي كند به منظور رفتار سازمان ارزيابي تحليل
و بهبود مسير نيز بهره مي گيرد . بهره گيري از بازخورد براي اصالح

و آينده نگر به عبارت ساده تر، توسعة سازماني به عنوان سازمان براي ايجاد يا تغيير سيستم ها، فرآيند همه جانبه، متفكّر
ا و از همه مهم تر، و تدوين راهكارهاي اساسي سازمانو استقرار يجاداصالح فرآيندها و ارتقاء دائمي راهبردها براي رشد

در نظر داشتن قابليت هاي رقابت نكتة مهم آن است كه اساساً. شناخته مي شودو آماده سازي سيستم ها،يانسانسرماية 
و عدم اضمحالل بنگاه، يكي از ويژگي هاي  . توسعة سازماني استنظر موردي اساسبراي بقاء در بازار

ب، همه جانبهفرآيندي مستمرّ:نقش را مي توان چنين جمع بندي كرداين به طور خالصه، بنابراين، هو برنامه ريزي شده
فر منظور و گسترش قابليت هاي رقابتي در بنگاه از ديدگاهي و تفكّر استراتژيك ايجاد، حفظ توانمند سازي براي اسيستمي
وسا مستمرّ و توسعة شايستگي هاي انساني كاركنانزمان .و موفقيت در بازار پيشرفتدر جهت از طريق رشد

و نقش هاي اصلي6  مورد انتظار از حركت توسعة سازمانيـ مأموريت

و وضعيت بازار آنان، هرگونه حركت تحولي توسعة سازماني بايد قادر با توجه به ويژگي هاي شرايط محيط فعاليت اين بنگاه ها
و بسترهاي ارتقاء  و از طرف ديگر، ايجاد پايه ها باشد، از يك طرف، نيازهاي اساسي بنگاه به بازسازي زيرساختارهاي سازماني

و تسهيل كند و نظام ها را تقويت . مستمرّ توانائي انسان ها، فرآيندها
. نظر است، در خصوصيات زير قابل تجسم استبه طور كلّي، آن چه كه از مقولة توسعة سازماني مورد

و و امكانات، محدوديت ها و خارج از كشور و شرايط بازار داخل و بيداري نسبت به تغييرات محيط تجاري ـ آگاهي مستمرّ
و بهبود در درون سازمان و عرصه هاي قابل رشد  فرصت هاي آن به منظور استخراج جريان هاي تحول

و با و شايستگي هاي سرماية انسانيـ تجديد  زسازي دائمي توانائي ها، قابليت ها
و شايستگي هاي سازماني و بازسازي دائمي توانائي ها ـ تجديد

و بازسازي دائمي ديدگاه، استراتژي ها، راهكارها، سيستم ها، فرآيندها، رويه ها ـ تجديد
و بهبود در  سراسر سازمان با جهت گيري رقابتيـ شكل دهي جريان حركت دائمي انگيزش، رشد

و فرآيندهاي آن؛ بازسازي و راهبردها، ساختارها، نظام ها و رشد نگرش فراسيستمي در پايش وضعيت دروني سازمان ـ ايجاد
و استقرار  آن ها؛ طرّاحي

 انسانيسرماية بلوغ قابليت هاي بنياني مدلـ7

دربه افت درآمدبراي علل اين مدل به دنبال بررسي ميالدي80از دهة آي بي امشركت علّت كاهش كارآمدي نرم افزارها
به. مطرح شد و به منظور ايجاد تحول در توليد نرم افزارهاي محصول آن شركت،" چارچوب بلوغ فرآيندها"نام ابتدا اين مدل

و پس از آن. بر جنبة انساني سازمان قرار گرفت،هاتمركز آن از فرآيند طي كردن سير تحولي،مطرح بود نكتة مهم كه بايد به
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فراساساً اين مدل توجه ويژه شود، آن است كه و تعالي و عملياتي يندهايآبه خاطر بهبود شكل گرفته اجرائي وليسازمان ها
ي نرم افزار دانشگاه كارنگي انجمن مهندستوسط 1995مدل امروزين در سال. عمالً مسير آن از تعالي انسان ها مي گذرد

و.ارائه شده است٦" مدل بلوغ قابليت هاي انساني" نامبا ملون اهميت اين الگو تا حدي است كه در حال حاضر، بزرگ ترين
و از آن بهره مي برندي صنعتيمعتبرترين شركت ها براي پي بردن به هستة اصلي. در سراسر جهان اين مدل را به كارگرفته

ب بينش وو نگرش حاكم بر اين مدل كه ازه كمك تحليل و شرايط موجد كيفيت در استنتاج مستقيم فرآيندهاي اصلي عوامل
و كار ها( كسب و مانند آن در) توليد، مهندسي، كيفيت، نگه داري، بازرگاني به دست آمده، ارزش هاي محوري آن است كه

. ادامه به مرور آن ها مي پردازيم

 بلوغ قابليت هاي انساني مدلرزش هاي محورياـ1/7

و پايه اي ويژه اي را مد نظـر دارد كـه مبنـاي ديـدگاه آن را و تكامل خود، اصول اساسي اين الگو طبعاً در مسير شكل گيري
و كار( ارتباط توانائي هاي سازماني. مشخص مي كند بـه كـه بـا شايسـتگي هـاي انسـاني)كارآمدي فرآيندهاي اصلي كسب

و عوامل كاميابي بنگاه در بازار رقابتي حائز كمال اهميت است، در اين ارزش ها به روشني بيان شده است منظور . تحليل مسير
:اين ارزش هاي محوري عبارتند از

و بالغ، شايستگيهاي در سازمانـ1 ب رشد يافته و كاررهاي منابع انساني به طور مستقيم .است اثرگذارعملكرد كسب
ي عاملي يك انسان سرمايةهاي قابليتـ2 و .ك منبع ايجاد مزيت رقابتي استرقابتي
.هاي استراتژيك تعريف شود بر اساس جهت گيريدهاي منابع انساني باي قابليتـ3
از كانون توجه سازمانـ4 .، تغيير كرده است"ها قابليت"به" عناصر شغلي"ها
من قابليتـ5 گر ابع انساني در سطوح فرديهاي و ارتقا، و سازماني قابل سنجش .ء استوهي
7قابليت محوري رسيدن انجامبه ها براي هايي از منابع انساني سرمايه گذاري كند كه آن قابليت سازمان بايد در قابليتـ6

.بنگاه حياتي باشد
.ندفرادا هاي رشد ها مسئول فراهم كردن فرصت سازمانـ7
و عملياتي مسئول قابـ8 .استهاي منابع انساني ليتمديريت مياني
و هاي منابع انساني ارتقاي قابليتـ9 فر به خودي خود امكان پذير نيست و رويه هاي مناسب نياز يندهآبه مجموعه اي از ا

.دارد
و شرايط به طور دائمي دگرگونـ 10  هاي اي مستمر قابليت ها بايد به گونه، سازمانمي شود در شرايطي كه تكنولوژي ها

.] 2007،و ميلر هفلي،؛ كرتيس2001كرتيس،[ منابع انساني را پرورش داده، تكامل بخشند
و پيشرفت در فرآيندهاي اصلي كسب هرگونه« همان طور كه به روشني در ارزش هاي محوري اين الگو مشخص شده، بهبود

و ارتقاء انسان ها مي گذردو كار و تأمين حداكثر» بنگاه، به طور مستقيم از مسير بهبود و در واقع، اميد به موفقيت در بازار
و كار ها( توان در فرآيندهاي اصلي كسب و مانند آن و فقط از طريق رشد، تقويت) توليد، نگهداري، بازرگاني، مهندسي فقط

و مقدور مي شود و شايستگي هاي بنياني انسان ها ممكن ااساس چكيدة.و توسعة توانائي ها كه ين مدل آن استديدگاه
هااصلي تمركز و فرآيندها به روي انسان . شودبنگاه ست كه مي تواند موجب خلق مزيت رقابتي براي توجه از عمليات

 شايستگي هاي انسانيبلوغ سازمان در مدل سير تحولـ2/7

سازمان كه برايند آن ها در ساختارهاي به طور خالصه، اين مدل سازمان ها را از لحاظ درجة پيشرفتگي تمامي ابعاد
و در هر سطح، بارزترين ويژگي ها  .كرده است مشخصرا مرتبط با سرماية انساني متجلّي مي شود، به پنج سطح تقسيم نموده

6 P-CMM:  People Capability Maturity Model  
7 Core Competency�



9

و جهت گيري خاصي،در نخستين سطح، سازم و شيوه هاي غيرمدون اداره مي شود ان بدون انتظام طبعاً. صرفاً با نگرش
و ادامة حيات آن وجود نداردد در دومين سطح، سازمان به تدريج حركت به سوي ارتقاء.ر اين شرايط هيچ گونه اميدي به بقاء

و شايستگي هاي سازماني را آغاز كرده است و رويه هاي سنّتي مديريت بهره مي گيرد؛ از جمله. كيفيت اما هنوز از نظام ها
و بهبود شرايط كار و بيرويني استد. جبران خدمت در.ر اين سطح، مهم ترين انگيزه ها براي كاركنان، از دو نوع فيزيولوژيك

سطح سوم با مطرح شدن شايستگي هاي انساني، سازمان حركت به سوي رشد شايستگي هاي رقابتي سازماني را نيز آغاز مي
بر. كند و تيلوري، عالوه چرخه هاي يادگيري فردي، چرخة يادگيري سازماني در سطح چهارم با گذر از ديدگاه مديريت سنّتي

از نوع در اين سطح هنوز انگيزش انسان ها كه يكي از مهم ترين شاخص ها در شناسائي تراز سازمان است،. به حركت مي افتد
س. بيروني بوده اما در مواردي، انگيزش از نوع دروني هم به تدريج در ميان كاركنان شكل مي گيرد ازمان در صورت به تدريج،

و توانا شده. رفتار آگاهانه، قادر خواهد بود به سطح پنجم ارتقاء يابد و سازماني يادگيري فعال در اين سطح، حلقه هاي فردي
ح. اند ق"ركت پايه اي يعنيـمهم تر از همه، اساسي ترين سـافزايش مستمرّ و در"ازمانيـابليت هاي انساني است كه

ش و.)2و1جداول( ده استسازمان نهادينه در هيچ يك از چهار سطح نخست، توانائي رقابت بنگاه در حد مطلوب نبوده
مي صرفاً در سطح پنجم است كه به علّت واجد شدن شايستگي هاي رقابتي سازماني، در صورت دستيابي به مزيت رقابتي، 

.، اميدوار باشدبه رقابت در بازار رقابتي تواند

ف3/7  توسعة شايستگي هاي بنياني انساني: رآيند كليديـ

در شرايطي كه به عنوان الگوي پيشرفت استراتژيك در حركت توسعة سازماني مطرح مي شود نكتة بسيار مهم در اين مدل
بو در واقع، كه مدل نشان1شماره خالصة دقّت در جدول.دنامرمز به كارگيري موفق آن است، نبايد از نظر دور مي دهد

ها"مفاهيمي چون  ها"،"توسعة شايستگي ها"و" تجميع شايستگي و"بهبود مستمرّ شايستگي در واقع، محور اصلي
و توسعة شايستگي هاي انساني به يكي از مهم ترين عناصر. قلب حركت سازمان در اين مدل را تشكيل مي دهند امروزه رشد

اين گرايشي است كه به عنوان. است تبديل شده كامياب در رقابت در محيط جهانيتمامي بنگاه هاي استراتژي عالي 
به عنوان نمونه مجموعة گروه شركت هاي ولو سوئد آغاز. جديدترين دستاوردهاي بنگاه هاي موفق به ديگران توصيه مي شود

ها"طرح توسعة شايستگي هاي بنياني انساني را با عنوان  س"8مديريت شايستگي به 2007ال از و در گروه خود آغاز كرده
و دستورالعمل هاي.تدريج آن را گسترش مي دهد مجموعة صنايع ريلي انگلستان در همين موضوع، با تدوين استراتژي

.]Office of Rail Regulation, 2007[ مشخص، توسعة شايستگي هاي انساني را مديريت مي كند
ا و شامل چه ابعادي از ويژگي ها مي شود ديدگاهين شايستگي هاي انساني در ، تقسيم بندي هاي عرصهدر اين. چيست

و در اين موقعيت، به عنوان نمونه يك تقسيم بندي كه در چند شركت ايراني مورد توجه قرار گرفته،،مختلفي صورت گرفته
پ. معرّفي مي شود .ر اين جا به ذكر نام آن ها اكتفا مي شوددنچ بعد اصلي است كه اين مدل مجموعة شايستگي ها شامل

 مدل شايستگي هاي بنياني انساني

و الگوهاي تفكر1 ـ بعد توانائي هاي ذهني

 تفكر همه جانبه� خالقيت�
و رفتار استراتژيك� و رفتار سيستمي� درك، نگرش  درك، نگرش
و رفتار فرآيندگرا� ور� درك، نگرش و رفتار بهره  درك بهره وري
) نوع، تعداد، زمان( قدرت تحمل ابهام� حل مسأله ويژه توانائي�
آن� قدرت شناسائي سرنخ ها، تحليل، جمع بندي، استنتاج� و تمايل به  قابليت بازنگري، قدرت يادگيري
ب2 و ماهيت انگيزشـ  عد ساختار شخصيت

 تعادل عمومي رواني� انگيزش دروني�

8 Competency Management 
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و تحول� استقامت، پشتكار، قدرت تحمل�  انعطاف پذيري، تمايل به تغيير
ـ برون گرائي� سطح انرژي�  وضعيت مناسب در طيف درون گرائي
و پيشرفت� و تمايل به رشد  عالقه
ـ بعد سازماني3

و رفتار گروهي، روح� سازمان پذيري�  جمعي درك
 قدرت هماهنگي با استراتژي سازمان�و شرايط حاد سازمانقدرت درك موقعيت�
و كيفيت بهتر� عالقه به حرفه خويش� و عالقه به بهبود فرآيندها  دقت در كار
 هوش هيجانيـ بعد4

و حفظ ارتباط� شناسائي خويشتن�  توانائي ايجاد
و پذيرش ديگران�  توانائي كنترل استرس� شناسائي
هاـ بعد اخالقي5 و ارزش

ها� و شكرگزاري،: قبيلاز احترام به ارزش و درست كاري، خدمت به ديگران، قدرداني . راستي . .
و مثبت نگري� دوست داشتن ديگران�  خوش بيني

. بايد رعايت شودراهبرد چند اصل در به كارگيري اين
ـاو به تمامي« تأكيد اين نكته ضروري است كهل توسط طور مشخصمؤلّفه هاي تشكيل دهندة ابعاد پنج گانة اين مدل

و پرورش است و پرورش شايستگي هاي بنياني انساني اساسي فرآيندهاي.» شيوه هاي گوناگون قابل رشد بسيار فراتر از رشد
متـدر معنآموزش  و مرسـاي متـوزش ها به معنـمآ. آن استومـداول و موضوعاتـة انتقـاً در حيطـداول، عمومـاي ال مفاهيم

ينا. مي شود فرآيند اساسي شناسائي چهاردر در صورتي كه مجموعة فرآيندهاي مورد نظر اين حركت. است» شناختي«
: فرآيندها عبارتند از

 فضا سازي�1
و رويه�2 و تسهيل حركت تحولي در جهت شايستگي هاي اجرائيتحول درچارچوب هاي عملياتي  در جهت تأمين

 هاي بنياني انساني
و برتر از آن با چند ويژگي متمايز كنندة آن از آموزش است فرآينديكه:پرورش�3 : متمايز از آموزش

و. شودـ در آموزش صرفاً عنصر شناختي به فراگيرنده ارائه مي  اين عنصر در فرآيند پرورش نيز وجود دارد
. معموالً در مراحل خاصي مانند ابتداء آن مطرح مي شود

. پرورش، خود فراگيرنده در به كارگيري موارد مطرح شده وارد مي شوددر فرآيندـ
و بهبود و تكميل فراگيري توسط) PDCA مثالً چرخة(ـ چرخة اصالح  در فرآيند پرورش به منظور بهبود

.فراگيرنده به اجراء درمي آيد
 فراگيري براي فراگيرنده مطرح است كه بايد به آن كيفيتـ در فرآيند پرورش، هدفي به عنوان سطح مهارت يا

. دست يابد
بـ وجود از.ر فرآيند پرورش مطرح استمرجعي ناظر  اين فرآيند توسط يك ناظر در سطح فراگيري باالتر

. عنصر فراگيرنده هدايت مي شود
و رفتار ساير شامل تعيين الگوهاي مناسب رفتاري مديران: الگوسازي رفتاري مديران�4  كه به هر نحو بر نگرش

و بهبود و فرآيندهاي مرتبط با اصالح  در اين جهت رفتار آنان كاركنان تأثير گذار است
ـ و به علّت آن كه مراحل مختلف پرورشي را طي مي كند، دوم و پيشرفت انسان ها در هريك از مؤلّفه ها تدريجي بوده رشد
ن از. تايج آن بازگشت ناپذير استآثار دآموزش شيوه ها كه صرفاً برخالف بسياري ورا مدنظر پس از مدتي در صورت عدم اشته

و كم رنگ مي شود . توجه، دستاوردهاي آن ها غالباً كم اثر
بهـ براي انجام سوم شايستگي هاي رقابتي تمامي مراحل استراتژي توسعة شايستگي هاي بنياني انساني به منظور دستيابي

و ارادة« سازماني،  و فقط عزم جزم . باشد حركتدر تمامي مراحل مي تواند ضامن موفقيت» مديريت ارشد شركتفقط
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و سازمانيـ8  ارتباط كاميابي بنگاه با شايستگي هاي انساني

و سازماني روشن استابي بنگاه با شايستگي هاي فردبحث انجام شده، تجسم ارتباط كاميبا توجه به .)1شكل نمودار(ي
و،در بازارو كاميابي بنگاه به منظور عملكرد مناسب و كار خود استناچار از تقويت . ارتقاء دائمي توان فرآيندهاي اصلي كسب

و توسعة دائمي شايستگي هاي رقابتي سازماني خ. اين نياز برآورده نمي شود مگر از طريق رشد ود برپاية توسعة اين امر به نوبة
به اين ترتيب، بنگاه در جستجوي عوامل كاميابي در محيط فعاليت بيروني. دائمي شايستگي هاي انساني امكان پذير مي شود

و از اين طريق،  و شايستگي هاي بنياني انساني است خود، ناچار از به كارگيري چرخة ارتقاء سطح در شايستگي هاي سازماني
. خود در بازار رقابتي اميدوار باشدمي تواند به بقاء 

و سازماني مسير كلّيـ نمايش شماتيك1شكل  ارتباط كاميابي بنگاه با شايستگي هاي انساني

رك ضرورت تحولد
در فرآيندهاي اصلي

و كار توليد،( كسب
 ، .) مهندسي، بازرگاني،

�ارتقاء تراز عملكردو 

و آثار در بازار :نتايج
سهم بازار، جذب

.، تقاضاي بيشتر . .

آماده سازي سرماية
و انساني براي رشد

و عملكرد در  درك
�باالتر طراز

 رضايت باالتر
�مشتري

و شايستگي آمادگي
بتي سازمان در جهت رقا

�حفظ يا افزايش سهم بازار

و ارتقاء توانائي
شايستگي سرماية

�انساني

و كاميابي، تعالي
�پيشرفت بنگاه

اصالح فرآيندهاي
و و كار  اصلي كسب
 عملكرد سازمان
�در سطح باالتر
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سازماني سطح

فردي سطح

نمايش2شكل درـ بنگاه هاي توانائي و ها شايستگي توسعة و رشد گانة پنج رقابتيمحيطمراحل

مستمرّ استراتژيكو تالش
راسخ ايمان و اعتقاد

هاي شايستگي
انساني بنياني

بنگاه كاميابي

است مستمرّتالش راتژيكو
راسخ ايمان و اعتقاد

مستمرّ استراتژيكو تالش
راسخ ايمان و اعتقاد

مستمرّ استراتژيكو تالش
راسخ ايمان و اعتقاد

هاي شايستگي
سازماني رقابتي

رقابتي مزيت

شايستگي
محوري

رقابت توان
بازار در

اس مستمرّتالش تراتژيكو
راسخ ايمان و اعتقاد

كليديعوامل
موفقيت

مستمرّ استراتژيكو تالش
راسخ ايمان و اعتقاد
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هاـ9 و برداشت  نتايج

و برداشت ها از با هدف استخراج راهكارهاي اجرائي براي مجموعة شركت هاي نوظهور صنايع ريلي كشور، مجموعة استنتاجات
و بديهي.تا در بخش بعدي، نتايج اجرائي ارائه شود طور خالصه مرور مي كنيم اين بحث را به اين برداشت ها، روشن ترين

مابمترين موارد نتيجه گرفته شده از  . شده است طرححث
ال در عرصةـ به جز يك مورد،1 س ايع ريلي كشورـصن توليدات بنگاه هاي صنعتي فعـ و ايجـاد ال هاي اخيرـنوعاً در  شـده

. شكل گرفته اند
در2 شكل مسيردر همين وضعيت،ـ بنگاه هاي صنايع ريلي ما كه مراحل نوزادي يا رشد چرخة عمر خود را مي گذرانند،

و سيستم هاي دروني خود به سر مي برند و استقرار ساختارها، فرآيندها . دهي
آنـ شرايط امروز بازار صنايع ريلي كشو3  هرچند.حاكي از وجود پتانسيل رقابت شديد در بازار است،ر مانند بازار جهاني

. اين فضاي رقابتي تفاوت هائي را با شرايط رقابتي دنيا نشان مي دهد
ازدرـ بنگاه هاي نوظهور صنايع ريلي، همگي4 به يك سطح .ندقرار ندارقابليت هاي رقابتي آمادگي براي دستيابي
ـ با وجود آن كه اين بنگاه ها به دنبال مزيت رقابتي براي تسلّط به سهم خاص خود در بازار صنايع ريلي بوده اند، هنوز5

. مزيت رقابتي پايدار براي هيچ كدام از آن ها وجود ندارد
و ويژگي هاي درونيـ6  گي جهت حركت به سوي كسب قابليت زمينة مناسبي را براي آمادبنگاه هاي مذكور، اكثر شرايط

. هاي رقابتي سازماني نشان نمي دهد
و زمينة دستيابي به قابليت هاي رقابتي سازماني، شايستگي هاي بنياني انساني در سطوح مختلف سرماية انساني7 ـ مقدمه

.ت هاي تحولي در آن ها را فراهم ساخته استنوظهور بودن اين بنگاه ها، زمينة مناسبي براي ايجاد حرك. بنگاه هاست
. ايجاد قابليت هاي بنياني در سرماية انساني، دستيابي به شايستگي هاي رقابتي پايدار امكان پذير نيست بدون

ها8 و توسعة شايستگي هاي بنياني انسان و نگرشتغيير ديدگاه در سازمان ها محتاج نحو دائميبهـ ايجاد حركت رشد
.هاست

و مستمرّ شايستگي هاي"مدل بلوغ قابليت هاي انساني"ـ ديدگاه9 و توسعة همه جانبه، علمي ، راهكار مناسبي براي رشد
. انساني است كه پاية دستيابي به ديگر سطوح شايستگي هاست

و توسة شايستگي هاي بنياني انساني10 م،ـ پس از رشد  ناسب براي حركت به سوي قابليت هاي سازماني رقابتي به زمينة
. وجود مي آيد

و فعاليت،ـ الزمة حركت به سوي دستيابي به قابليت هاي دوازده گانة رقابتي سازماني11  خواست قوي، ديدگاه استراتژيك
و دائمي است وو ابعادي اركان اين حركت بايد به صورت يك جريان در تمام. خستگي ناپذير  سازمان حضور داشته

. جاري باشد
و توسعة شايستگي هاي سازماني رقابتي است كه بنگاه مي تواند در جستجوي 12  محوري ويژة خود شايستگيـ پس از رشد

. باشد
شكل مي گيرد13 يك.ـ توان رقابت با دستيابي بنگاه به مزيت رقابتي . قابليت محوري خاص به وجود مي آيداين توان برپاية
بهـ 14 و شايستگي هاي مذكور صرفاً در صورتي كه بنگاه و كاميابي، مي تواند تجهيز شوددگار به نحو مانقابليت ها  به بقاء

).2شكل(دخود در محيط رقابتي اميدوار باش
و15  استقرار آگاهانة حركت توسعة سازماني با الگوي بلوغ قابليت هايـ به منظور دستيابي به توان رقابت پايدار، طرّاحي

 حركت كاركنان به عنوان روشن ترين راه در دستيابي بنگاه هاي نوظهور صنايع ريلي كشور مي تواند تضمين كنندة
و پيش روندة آنان براي . كاميابي آنان باشدمداوم، همه جانبه، پايه اي

و بحث،در اين بنابراين، و مشخصهمورد بررسي قرار گرفتكشور فعاليت بنگاه هاي صنايع ريلي فضاي ابتدا ويژگي هاي بازار
هر،.است" رقابتي"شد كه اين محيط است كه براي"مزيت رقابتي"واجد بودن بنگاه در بازار رقابتي طبعاً عامل كاميابي

شدضـروري تشخيص شركت هاي نوظهور صنـايع ريلي ايران نيز در مقدمة. داده  شايستگي هاي سازماني" دستيابي به آن را
و اساس شايستگي هاي سازماني،. شناسائي كرديم" عوامل كليدي موفقيت"و نيز،" "شايستگي هاي بنياني انساني" پايه
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حركتي مستمرّ در مجموعة شركت به عنوان" توسعة سازماني"رشـد پيوستة شـايستگي هاي انسـاني از طريق. ذكر شد
بستر پيشبرد اين حركت مستمرّ به عنوان"مدل بلوغ قابليت هاي كاركنان"الگويي به نام. هاي صنايع ريلي معرّفي شد

با بهره"توسعة دائمي شايستگي هاي بنياني انساني"هستة اصلي اين راهبرد اساسي،.شد معرّفيولي در سازمان ها،ـتح
شد» جريان توسعة دائمي شايستگي هاي انساني« گيري از نكتة كليدي طرح شده در اين پژوهش، به كارگيري. عنوان

م و و كار وفقيت در بازار رقابتي بوده است كه ديدگاه مدل بلوغ قابليت هاي كاركنان به منظور ارتقاء دائمي فرآيندهاي كسب
و تنها با  و اتّخاذ شيوه هاي دانش مدارانه قابل حصول خواهد بودبينش متعالي مديريت استعانت از تنها . ارشد بنگاه

 راهكارهاي اجرائيـ 10

و مزيت رقابتي پايدار هادستيابي به شايستگي ها اما. كه به دنبال كاميابي در بازارند استئي، طبعاً خواست تمامي بنگاه
ك دست اندركار آشكار است، مديرانه اين موارد براي بسياري از راهكار اصلي دستيابي به آن چيست؟ چرا با توجه به آن

دستيابي به آن ها در اكثر موارد امكان پذير نمي شود؟ رمز يافتن عوامل پايدار كاميابي چيست؟ در آخرين بخش پژوهش 
ها اين حركتي راهكارهاي اجرائيتعدادحاضر،  احي شده، به اجراء سازمان ها طرّبرخيدري اخيركه توسط نگارنده طي سال

و ثمربخش رسيده بيان مي شود و به نتايج روشن . درآمده

و اعتقاد راسخـ1/10  مديريت ارشد�تصميم جدي
و بينش نسبت به ،موفقيت در بازار صنايع ريليو شايستگي هاي ضروري براي عوامل كسب تصميم براي تغيير در ديدگاه

اياقداما سطح آمادگي براينخستين . مديريت ارشد همواره بايد اين اصل را درنظر داشته باشد. است در اين مسيرت ريشه

 شجاعت در شناخت تغيير يعنيـ2/10
و شجاعت.، هيچ حركتي نتيجه بخش نخواهد بوداحترامبراي پيشرفت مناسب در اين عرصه، بدون شجاعت، تواضع، استقامت

و سازما و نواقص خود هادر پذيرش عيوب تجربيات ديگران؛ون خويش؛ تواضع در بهره گيري از مخازن دانسته ها، يافته
و مسيردراستقامت در پايداري  و آگاهانه راه ها انتخاب شده به منظور ايمان به پذيرشو ارزش هاي انساني احترام به انسان

و مش ر در واقع،. ريانتخدمت به كاركنان سازمان قابتي، يكي از ابتدائي ترين مفاهيم كه بايد همواره براي كاميابي در بازار
و نگرش خويش است"تغيير"مدنظر باشد،  ". تغيير يعني شجاعت در شناخت":بپذيريم بايد مسيردر اين. در بينش

بر هر حركت: بنيان تحولـ3/10 و دانش مقدم  آگاهي
مو طرّاحي مسير توسعة سازماني، و ادامة و فق آن صرفاً از طريقآغاز كردن افزايش مستمرّ دانش، شناسائي مناسب از موضوع

براي پاسخ گوئي به اين ضرورت، همواره برنامه. ممكن استاشراف بر موضوعات مطرح در سازمان هاي پيشرو امروز جهان 
و آن را به طور جدي به اجراء بگذاريد . داشته

، شرط الزم مديريت ميانيطوحسآماده سازي:گلوگاه تحوالتـ4/10
و نگرش همان طور كه ذكر شد، آماده سازي سطوح مديريت مياني بنگاه براي حركت متواضعانه در جهت تغيير ديدگاه

و شناسائي عميق ضرورت هاي اساسي بقاء سازمان در شرايط بازار رقابتي . از اهم ضروريات است خويش در جهت درك واقعي
و اجراء از طريق اين مهم و رفع ابهامات)و نه آموزشي(» پرورشي« دوره هاي طرّاحي و پاسخ مستقيم و جلسات پرسش

و رفع آن و.از ديگر راهكارهاي ضروري استذهني در اين مسير؛ به منظور طرح هرگونه ابهام يا سؤال آنان بدون آگاهي
و كاركرد هرگون اساساً،ميانيمديريت سطوح طرفداري  .ه نظام با ديدگاه نوين مديريتي، محكوم به شكست استاستقرار

و سيستم هاي نوين كه مورد نظر سالة اخير سازمان ها در سراسر كشور نشان مي دهد30بررسي سابقة بخش اعظم تحوالت
ب . عدم هم سوئي مديريت هاي مياني، مسير موفقي را طي نكرده استه علّتمديريت ارشد بوده، صرفاً
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 شناسائي اوليهـ5/10
و شرايط دروني شركت و تعيين ويژگي ها و ابعاد ذكر شده در سازمان دربارة مفاهيمانجام طرح هاي شناسائي شامل مراحل

و كارآمدي فرآيندهاي داخلي، مختلف  شايستگي هاي بنياني انساني، شايستگي: مقولة اساسي پنجويژگي هاي مديران، توانائي
مي تواند به مديريت بنگاه شناختو مزيت رقابتي بنگاه شايستگي محوري عوامل كليدي موفقيت،ي،ابترق سازماني هاي

. روشني از وضعيت موجود ارائه كند

 استراتژي ايجادـ6/10
و طرح هاي و دنبال كردن حركت توسعة سازماني نيازمند برخورداري از ديدگاه، چشم انداز . مشخص است اجرائي طبعاً آغاز

و رقابت كارآمد در بازار، نقطة آغازين اجرائي اين و تدوين استراتژي حركت توسعة سازماني تا دستيابي به مزيت رقابتي ايجاد
در صورتي كه بنگاه داراي استراتژي تدوين شده باشد، طبعاً در صورت ضرورت، تغييرات الزم در استراتژي اصلي. مسير است

اي. بنگاه ايجاد مي شود و تدوين استراتژي كلّي براي بنگاه نيز از ضروريات استدر غير .ن صورت، ايجاد

 توسعة سازماني راهبري شوراي عالي تشكيل: نخستين گام ساختارـ7/10
و چندتن متشكّل از توسعة سازمانيي راهبر شوراي عاليمنظور آغاز فعاليت در اين مسير، تشكيلهب و دلسوز مديران آگاه

بسيارو عالقمندي اعضاء اين ستاد بايد عالوه بر آن، از درجة صداقت. در دستور كار قرار مي گيرديت ارشد شركت مدير نيز،
ب. برخوردار باشند به موضوع باال و ارائة گزارش هاي  عدي، يكي از فعاليت هاي اين شوراسنجش ها، شناسائي ها، تحليل ها

و اعتماد كا آفي مديريت شركت به خواهد بود كه نيازمند اطمينان .ن استاعضاء

و آگاهي بخشي در سطح سازمان8/10 ـ اطالع رساني
و افزايش دانش تمامي اعضاء شوراالزمة كاركرد موفق براي. ازمان به نحو مستمرّ استسو پيشبرد حركت تحولي، آگاهي دهي

وت براي مراحل مختلف پيشرفت اين منظور، ستاد بايد برنامة اجرائي و با دوري از تكرارها، آن را دقيقاً مراقبت دوين كرده
. هدايت كند

ودائمي از طريق گسترش نيرومستمرّ تجديد:اهميت انگيزشـ9/10  تقويت انگيزة خويش آگاهي
و انگيزة قوي در اين حركت تحولي برخوردار نباشد، پس از مدتي در صورتي كه مديريت ارشد شركت خود، از شناخت كافي

به همين علّت.ردكخواهد توجه را از تمركز اصلي به موضوع منحرفو مسائل پيش روي حركت تحول مشغله هاي گوناگون 
و تجربيات ضروري است به هر طريق ممكن، افزايش دانش، بررسي در وضعيت و سطح جهانسازمان هاي پيشرو اين ديدگاه

و اعتقاد راسخ مديريت ارشد شركت به توسعة سازماني عامل ريشه اي در پيشبرد موفق ايمان. مانند آن ها را از نظر دور ندارد
و تضمين اصلي براي فائق آمدن بر مشكالت راه است آن. آن و هدايت اين حركت از جمله موضوعاتي است كه سپردن حمايت

. به ديگران نمي تواند تضمين كنندة استمرار ديدگاه مديريت در اين عرصه باشد

 پيشرفت بعدي مراحل: اقدامات اجرائيـ10/10
خـعاً پس از شناسائي ويژگي هاي دروني خويش موقعـهر سازمان طب مقـيت سطـود را در هاـايسه با وح پنج گانة بلوغ قابليت

و. درمي يابد)2و1جداول (  ارزيابي خودداريدرن شناسائي از غلو كردن يا هرگونه سوگيريآدر اين مقايسه را انجام داده
. كنيد
را� . آغاز كنيد با تشكيل ستاد با تشخيص موقعيت سازمان خود، راهكارهاي ذكر شده براي حركت توسعه سازماني
. مقدماتي، موقعيت سازمان خود را در يكي از سطوح پنج گانه شناسائي كنيدسنجش از حاصل�
را� . با توجه به ويژگي هاي سازمان خود و، فرهنگ سازماني موجود تدوين كنيد در آن سطح، استراتژي عملياتي
به� و فرآيندها را به تدريج،  پس از انجام سنجش هاي دوره اي، درصورت آمادگي براي يك سطح باالتر به آن سطح رفته

. دهيد سطح باالتر ارتقاءفرآيندهاي
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و توجه به سطح بنگاه: رمز پيشرفت مطلوبـ11/10  دقّت

و مشخّ در جدول مدل بلوغ قابليت صات مربوط به خود را دارد، طبعاً در يكي از سطوحبا توجه به آن كه هر بنگاه شرايط ويژه
و راهكارهاي سطح مربوط به خود. قرار دارد ها ، به ايجاد در مراحل پيشرفت اين مدلبنابراين با توجه به وضعيت خويش

و مسير را دنبال مي كند،ت تحولي توسعة سازماني پرداختهحرك و فرآيندهاي مربوط به همان سطح را مستقر كرده . نظام ها
شد برخيدر عادتاين به نسبته در شرايطي كه سازمان آمادگي مناسب براي سطوح باالتر را ندارد، از مديران مشاهده

و اسااز گيريهربه پيامد محتوم.دشان مي دهنن تمايل شديدي ساً راهبردهاي سطوح باالتر سازمان خودنظام ها، فرآيندها
و تعالي در مسير توسعة سازماني خواهد  در اين صورت،.دبواين رفتار صرفاً از دست دادن آهنگ مناسب حركت به سوي ارتقاء

و انرژي سازمان خواهد شد  است درصورتي كه مديريت ارشد شركت عالقه بنابراين، بهتر. مرحله سوزي موجب هدر رفتن زمان
بابهو تمايل و كيفيت باالتري بيشتر در طي مسير داشته باشد،يسرعتارتقاء سازمان و تعميقهببا سرعت، وسعت گسترش

و انگيزش در اين عرصه و رمز سرعت بخشيدن به حركت توسعة. بپردازنددر بين كاركنان سازمان خود دانش، آگاهي كليد
و محبتو سوم،)دروني( انگيزش اول، آگاهي؛ دوم،: سه چيز استسازماني موفق  بيشتر در ميان سطوح مختلف تفاهم

و ساير كاركنان . انساني سازمان متشكّل از مديران مياني
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هاي1جدول شايستگي لحاظ از انساني هاي قابليت بلوغ مدل در سازمان تحول سير گانة پنج مراحل فرديـ

بلوغ سطح

فردي هاي قابليت متغيرهاي
رقابت توانائي
جهاني محيط در

فرد هاي قابليت يرشد
و سازي گروه
فرهنگ ارتقاء

و كاركنان برانگيختن
عملكرد مديريت

گيري جهت
كار نيروي

5
سازي بهينه

مستمرّ. هاشايستگيبهبود
سازماني. عملكردهاي

يافته جهت
مستمرّ. نوآوري

كار نيروي
مناسب آمادگي

4
بيني پيش قابل

ها. شايستگي برپاية دارائي
نظارت.

ش. هاتجميع ايستگي
يافته. رشد كاري هاي گروه

برمبناي. عملكرد مديريت
كمي اطالعات

سازماني. هاي قابليت حدوديمديريت تا

3
شده تعريف

ها. شايستگي توسعة

ها. شايستگي تحليل
كاري. هاي گروه ايجاد

مشاركت. فرهنگ
شايستگي. برمبناي عملكرد

شغلي. توسعة
نيرو. ريزي كاربرنامه ضعيفي

2
شده مديريت

رشد. و همكاري.آموزش و ارتباطات
خدمت. جبران
عملكرد. مديريت

كار. محيط شرايط بهبود

استخدام. و گزينش
مورد( به )بسته

توجه غيرقابل

1
سازمان
مقدماتي

سازماننبود. فعاليتهاي در پايداري و منبود.سازگاري شيوه براييك يكپارچه و هانسجم رويه .اجراء

باز. مورد موقعيت هر اساس بر و هستند موقت فرايندها گيرنداكثر مي قرار ها..بيني وپرآشوبشيوه نامنظم اغلب كار انجام ي

ندارد. وجود امور بهبود .امكان
صفر
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سازماني2جدول هاي شايستگي لحاظ از انساني هاي قابليت بلوغ مدل در سازمان تحول سير گانة پنج مراحل ـ

بلوغ سطح

سازماني هاي شايستگي
رقابت توانائي

محيط جهانيدر انگيزش ماهيت

انساني سرماية
سازمان در گيرييادچابكياستراتژي

5
دروني بيروني،

شناسائي( تقدير، )پاداش،
خواست( )بينش،

خوبي به و بوده مناسب
آيد مي در اجراء به

سازماني. عملكردهاي
يافته جهت

منسجم. فردي هاي چرخه
مؤثر. و كامل سازماني چرخة

مناسب آمادگي

4
بيروني

شناسائي( تقدير، )پاداش،
ي شود مي استاجراء ناكارآمد ا

دارد وجود نقص اجراء در يا
برمبناي. عملكرد مديريت

كمي اطالعات
فعال فردي هاي چرخه

ناقص. سازماني چرخة
حدودي تا

3
بيروني

تنبيه( )پاداش،
شده، گذاشته اجراء به دارد، وجود

است مكانيكي آن بر حاكم نگرش با اما
شايستگي. برمبناي عملكرد

شغليتوسع. ة
فردي سطح در ضعيفمتناوب،

2
بيروني فيزيولوژيك،

تنبيه( پاداش، )دستمزد،
درنيامده اجرا به يا وجود، صورت در

ناكارآمد و ناقص استيا

خدمت. جبران
عملكرد. مديريت

كار. محيط شرايط بهبود
فردي سطح در توجهناقص، غيرقابل

1
فيزيولوژيك

)دستمزد(
نيستنداردوجود صفرنامعلوممطرح
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