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  ده یچک
ـ     یند توسعه سازمانیو فرا یت سازمانیظرف وتوسعه  یت سازمانین مقاله درباره ظرفیدرا ظرفیـت  .شـود  یبه طـور خالصـه بحـث م

ها و منابع سازمانی براي دسـتیابی بـه هـدفهاي     آمیز مهارت سازمانی عبارت است از توان بالقوه هر شرکت در به کارگیري موفقیت
هدف اصلی توسعه ظرفیت سازمانی، این است که عملکرد آینده هر سازمانی  .باشد یم سازمان و برآورده کردن انتظارهاي سهامداران

ـ ن، ظرفییت است عملکـرد پـا  یه توسعه ظرفتفکر دربار يما در باره عملکرد، نقطه ورود برا يادراکات و دغدغه ها. بهبود پیدا کند ت ی
ـ ند توسعه ظرفیفرات بایدهدو درنهایرا مورد استفاده قرار م یت  اثر بخش و کافیر اثر بخش و عملکرد مطلوب ظرفیغ ـ  ی  یت اشـنا م

  . م یشو
  

  يدیکلمات کل
 .تیظرف یابیسازمان، ارزت یند توسعه ظرفی،فرایت سازمانی،توسعه ظرف یت سازمانیظرف
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  مقدمه - 1
هدف از . نفعان استیت ذیتحقق اهداف و جلب رضا يها ومنابع برا ز استفاده از مهارتیت آمیموفق ییل انجام کارها و توانایپتانس یت سازمانیظرف به عبارت ساده،

  .است ت درسازمانیریت ،بهبود عملکرد سازمان با درنظر گرفتن منابع مدیظرف یبررس
بـر   یکـ یزیو منابع ف یمهارتها، منابع مال يالدیم 60و  50 يدر ده ها. شه داردیر یفن يکمکها "رد در واژهیگ یمورد استفاده قرار مت که امروزه یواژه توسعه ظرف

 افتـه یکمتر توسعه  يبه کشورها یصنعت يعرضه منابع و انتقال آن از کشورها يشدند و تمرکز بر رو یر منتقل میفق يک مدل عرضه محور به کشور های يمبنا
توسـعه   يستم ها از کشور هـا یمدلها و س یو معرف یفن يو به آموزشها  هستند يها و منابع، محرك رشد اقتصاد ين بود که تکنولوژیدر آن زمان فرض بر ا. بود

مسافرت  يگریبه کشور د يبه منظور ارائه تخصص و تکنولوژ یدوره  کوتاه مدت يبرا یخارج یک متخصص فنی. شد یت داده میدر حال اولو يافته به کشورهای
   ]6[.شد یم یکرد و به انتقال مهارتها توجه کم یم

 ییش توانـا یر نگرشها به منظور افزاییکسب دانش و مهارتها و تغ يامروزه بر رو. ر کردییتقاضا محور تغ يکرد هایبه سمت رو يبعد ها تمرکز از ارائه منابع و ورود
   ]4.[عرضه منابع است يند ها به جایت فرایریازها و مدین نییتع يد بر رویدر حال توسعه است و تاک يدر کشور ها یانجام کار به صورت جمع يبرا

بـه صـورت    یمناسب بودن استفاده از متخصصـان فنـ  . ت شروع به رشد کرد یده توسعه ظرفیر و اییشروع به تغ یفن يبا گذشت زمان ، تفکر درباره نقش  همکار
  ]6[.برخوردار شد ییت باالیط از اهمیق راه حل با شرایدار و تطبیت پایو مسئله ظرف کوتاه مدت مورد سوال قرار گرفت

  یت سازمانیظرف - 2
ا یـ از سـرطان و   يریجلـوگ  يا برنامه هـا یبه منظور ارتقاء بهداشت و  يارائه برنامه ا يت برایم را در بردارد مثالً ظرفیاز مفاه یعیطه وسیح یت سازمانیظرف

  .ات کسب و کار ظاهر شده استیر که در ادبییتغ يبرا یت سازمانیظرف
  :شنهاد شده استیپ یت سازمانیدو سطح از ظرف

  .ورندآیاست که کارمندان و داوطلبان با خود به سازمان م يکه شامل مهارت، دانش و تجربه ا: يات فردیتجرب -
  .کارکنان خود استفاده کنند  يدهد تا از تخصص فرد یکه به سازمانها اجازه م:  یسازمان يه هایمنابع و رو -
کمک  يممکن است برا یت سازمانیرد واژه ظرفیگ یقرا رم ین جا مورد بررسیکه در اف متنوع ارائه شده استیتعار یت سازمانیدرك بهتر مفهوم ظرف يبرا
ک یر اسـتراتژ ییـ در حـوزه تغ  یت سـازمان یـ از واژه ظرف )1989( 1ن وودینگ و گـر ینیه. شود یاستفاده م یطیط محیانطباق با شرا يسازمان برا ییف توانایبه توص

رنده یگر در برگید يها يمفهوم ساز. کند یر فراهم مییرا به منظور تحمل تغ ییتهایها و قابل یستگیشا یت سازمانیکنند که ظرف یان میکنند آن ها ب یاستفاده م
  ]5[.است يش نوآوریو افزا یکنترل يستم هایر سیی، تغیام سازمانرات مانند ادغییجاد تغیسازمان به منظور ا یت سازمانیاستفاده از ظرف

متعـدد بـه    يسـازمانها . دهنـد  یش میتشان افزایانجام مامور يموثر برا یسازمان را به روش ییاشاره دارد که توانا ییها يبه استراتژ یسازمان يت سازیظرف
  ]3.[است  یت سازمانیازمند ظرفین نیشان هستند که اتیملموس در جهت مامور يندهایجاد فرایا يموثر برا يافتن روشهای

ت یـ به منظور انجام مامور یه انسانیتها، دانش، منابع و سرمایاز ظرف یبیو شامل ترک يرا به عنوان مفهوم چند بعد یت سازمانیظرف) 2002( 2والکاس یکانال
 يشاخصها. شود یکسب اهداف دنبال م يله افراد برایاست که به وس یررسمیو غ یرسم يه هایندها و رویفرا یت سازمانین ظرفیهمچن. ف کرده اندیسازمان تعر
  ]2.[کند یاشاره م يت سازیت و ظرفیرفت ها به عنوان ظیاز خدمات و فعال يادی، اغلب بر تعداد زیت سازمانیمختلف ظرف

  ست؟یچ یت سازمانیتوسعه ظرف - 3
ژه ، حل مشـکل و کسـب اهـداف ،    یا، سازمانها، نهادها و جوامع توانشان را به منظور انجام کار وله آن افراد، گروه هیاست که به وس يندیفرا 3تیتوسعه ظرف

دار یـ ، توسعه جامعه و توسعه پای، توسعه سازمانيت نهادیت، تقویری، توسعه مديمثل نهاد ساز یمیاست که مفاه يت واژه ایتوسعه ظرف. دهند یش میدرك و افزا
 يتهایت هستند بر ظرفیاولو يشرفت و بهبود دارایپ يت  سازمان که برایت در داخل ظرفیظرف ياجزا ییله شناسایبه وس یسازمانکرد توسعه یرو.شود یرا شامل م

  ] 2.[کند یکل سازمان تمرکز م
Undp 4 ت و یـ اف را کسـب، تقو م و کسـب اهـد  یتنظ يالزم برا ي يتهایق آن افراد ، سازمان ها و جوامع قابلیداند که از طر یم يندیت را فرایتوسعه ظرف

  .کنند یحفظ م
ن دو واژه بـه هـم مـرتبط    یاگر چه ا. کرد یگر استفاده میکدی يبه جا يت سازیت و ظرفیتوسعه ظرف يات توسعه اغلب از واژه هایش ادبیش از چند دهه پیب

  .ت مناسب به کار گرفته شودیشود تا در موقع ییک شناسایق هر یدق ین مهم است که معنیبنابرا. دارند یمتفاوت یهستند اما معان
ـ  يت هـا یـ رد و از ظرفیـ گ یند از درون سازمان نشات مین فرایا. ت ها اشاره داردیت و حفظ ظرفیریجاد، استفاده، مدیا يبرا يندیت به فرایتوسعه ظرف  یمل

که مد نظـر قـرار    یکند و فرض اساس یت میت حمایرفجاد ظیا ایه ساخت و یکند که از مراحل اول یاشاره م ییها يندیبه فرا يت سازیظرف.شود یموجود آغاز م
کنـد کـه مرحلـه بـه      یاشـاره مـ   ییندهایبه فرا يت سازیظرف. ت استیجامع تر از توسعه ظرف ین اندکیه وجود ندارد بنابرایت اولیچ ظرفین است که هیدهد ا یم

ش یافـزا  ينـد مسـتمر بـرا   یت را به عنوان فرایتوسعه ظرف undpرا یاخ.کند ین شده است بر پا مییاز قبل تع یک طراحیبر  ید را که مبتنیک ساختار جدیمرحله 
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 یابیـ ارز یید توانایت بایظرف توسعهند ین فرایبنابرا. ان کرده استیف و کسب اهداف بیژه ،حل مشکالت ، تعریبه منظور انجام کار و یو سازمان يفرد يها ییتوانا
  .زمان را داشته باشد یدر ط ین حفظ اثر بخشیبرانده و بنایآ يازهایو عکس العمل نشان دادن به ن

  تیند توسعه ظرفیفرا - 4
ن مراحـل  یا. ردیگ یند را در پنج مرحله در نظر میفرا يا UNDPست بلکه چند مرحله است که مرتباً ادامه درد یک باره نیند یک فرایت یند توسعه ظرفیفرا

  :شامل
  ت یک برنامه توسعه ظرفیم یتنظ -3ت  یظرف ياز هایها و ن ییاراد یابیارز -2ت یسهامداران در توسعه ظرف يریدرگ  -1
  تیتوسعه ظرف یابیارز -5ت  یک برنامه توسعه ظرفی  ياجرا -4

  

  
  تیند توسعه ظرفیفرا 

 يادین چرخه به عوامل زیطول ا. ان برسدیبه پا يمشابه ا یت در چار چوب زمانیتوسعه ظرف يله اند پنج مرحیم که فراید انتظار داشته باشینبا
ن دو یکه ب یت و وقفه زمانیت، حدود برنامه توسعه ظرفیظرف یابیارز یدگیچیان پروژه با برنامه، پین عوامل شامل زمان شروع و پایا. دارد یبستگ

ن ین ایدر ضمن اغلب مرزها ب) یابیان مرحله اجرا و شروع مرحله ارزین پایب یمثال وقفه زمان يبرا(  دارد ید بستگیآ یش میند بیمرحله از فرا
  .ف مشخص شودیله تعارید به وسیمراحل نا مشخص است و با

  تیتوسعه ظرف يند پنج مرحله ایفرا - 4-1
 تیسهامداران در توسعه ظرف يریدرگ: مرحله اول 

و جا دادن توسـعه   يدین سهامداران کلیت در بیت توسعه ظرفیت از اهمین حمایو همچن یاسیجاد تعهد سیت، ایوسعه ظرفک مداخله موثر در تینان  از یاطم يبرا
  .است يضرور يامر یت ملیتوسعه ظرف يتهایت در اولویظرف

 :مرحله اول
درگیري سهامداران 

  در توسعه ظرفیت
 :مرحله دوم

 ارزیابی دارایی ها
  و نیاز هاي ظرفیت 

 
 فرایند توسعه

   ظرفیت 
 :مرحله پنجم

 ارزیابی 
  توسعه ظرفیت 

 
 :مرحله چهارم

 اجري یک برنامه 
  توسعه ظرفیت 

 
 :مرحله سوم

 تنظیم برنامه  
 )واکنشی به ( 
  توسعه ظرفیت 
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  تیظرف ياز هایها و ن ییدارا یابیارز: مرحله دوم
. رنـد یت قـرار بگ یـ ن شـده مـورد حما  یـی ش تعیک برنامه از پیق یتواند از طر یده اند نمیچیت پیظرف ينکه چالش هایل ایان شده است به دلیهمانطور که قبالً ب 

ت پاسـخ بـه سـه    یـ ظرف ين دامنه و شدت چالشـها ییتع يک روش خوب برایگر مناسب نباشد یت دیت خوب است ممکن است در موقعیک موقعیکه در ییکارها
  :ر استیز يدیسوال کل

   يزیچه چ يت برای؟ و ظرف یچه کس يبرات یل؟ ظرفیت به چه دلیظرف
  .کنند یکنند عمل م یت را مشخص میتوسعه ظرف یهماهنگ که اقدامات واقع ين سوال به عنوان مجموعه ایپاسخ به ا

ت اسـت بـه   یت در اولویظرفدر کدام  يه گذارینکه سرماین اییتواند در تع یت میظرف یابیارز. از در هر مورد متفاوت استیمورد ن يتهایموجود و ظرف يت هایظرف
 يجمـع آور  يک برایستماتیس یشود  و روش یف میموجود تعر يت هایمطلوب در مقابل ظرف يتهایل ظرفیت به عنوان تجربه و تحلیظرف یابیارز. ما کمک کند

ت شونده یتقو يتهایکند که ظرف یرنامه توسعه آماده مم بیتنظ يبرا ییما مبنا يافته های. دهد یت ارائه میظرف ياز هایو ن ییدر باره دارا یاتیدانش و اطالعات ح
  .دهند یموجود را مورد توجه قرا م يتهاینه کردن ظرفیا بهیو 
ـ از ا ینجـا بـه نکـات   یدر ا. کنند  یت ارائه میظرف یابیارز يبرا ين آنها متدولوژیهمچن. دهد  ین باب ارائه میدر ا یبحث جامع UNDPت یظرف یابیارز ن روش ی

  . مینک یاشاره م
A    -  شود؟ یت انجام میتوسعه ظرف یابیارز یچه وقت  

ـ   يبا برنامه هـا  يکه استراتژ یوقت یابیمثال ممکن است ارز يبرا. انجام شود يزیدر چرخه برنامه ر یمختلف يت در زمان هایتوسعه ظرف  یابیارز ، یتوسـعه محل
ن یـی تع يبرا ییها یابین ارزیچن. شود  یت انجام میتوسعه ظرف يبرا يازهایان نیدر پاسخ به ب تیظرف یابیم انجام شود اغلب ارزیکن یرا آماده م یا ملیو  یبخش

  .ردید مورد توجه قرار بگیو چگونه با ییت  هاین است که چه نوع ظرفیو روشن ساختن ا
B    - ؟.ت انجام شودیظرف یابیچرا ارز  

    .ت استیم برنامه توسعه ظرفیتنظ ينقطه شروع برا یابیارز -1
  .کند یتها عمل میفعال يزور برایبه عنوان کاتال یابیارز -2 
  .                              کند ین مییتها را تعیاولو یابیارز -3
  .کند یجاد میت ایک فعالی يبرا یاسیس يتهایحما یابیارز -4 
  .کند یجاد مین سهامداران ایگفتگو در ب يبرا يا یخط مش یابیارز -5
  .ا پروژه شود یکند تا مانع ار توقف برنامه و  یفراهم م یاتیرا درباره موانع عمل یینش هایب یابیارز -6

C    - يمتدولوژ UNDP تیظرف یابیارز  
UNDP له یتوانـد بـه وسـ    یکـه مـ  . دهـد  یت ارائـه مـ  یظرف يازهایو ن  ییدارا یابیارز يبرا ینیک و عیستماتیکرد سیک رویجاد کرده که یا یابیارز  يمتدلوژو

 یتیحما يت و ابزار هایانجام ظرف يبرا يندیت، فرایظرف یابیرنده چارچوب ارزیت در بر گیظرف یابیارز يمتدولوژ. رفته شودیش پذیازهایب نیت عقیسهامداران برا
  .آن است يبرا
  

-1-c  ت یظرف یابیچارچوب ارزUNDP  

  .است یو فن  يفه ایوظ يتهایو ظرف یامل نقطه ورود، مسائل اصلدهد که ش یرا مورد توجه قرار  م یابین چارچوب ابعاد مختلف ارزیا
c-1-1-ه ورودقطن   

ت یظرف یابیارز يبرا يتوانند آغاز ین ها میهر کدام از ا. وجود دارد يو فرد ی، سازمانیطیت  در سه محیان شده است ظرفیهمانطور که قبالً ب
د یبا یاز آنجا که سطح گسترش م. داند یمناسب م يرا به عنوان نقطه ورود یطیو مح یسطح سازمان UNDPت یظرف یابیچارچوب ارز. باشند

ابد یگسترش  یطیکه در سطح سازمان شروع شده باشد ممکن است به سطح مح یابیارز. قرار گرفته باشد ییاگر نقطه شروع آن در سطح خاص یحت
  .سدز برین يا فردیو  یشود  به سطح سازمان یط آغاز میکه از مح یابیو ارز

c-1-2-يدیل کلیمسا   
ست که یاز نیت نیمسئول -4دانش  – 3 يرهبر - 2 يبات نهادیترت - 1شود  یده میت دین  بخشها و سطوح مختلف طرفیدر ب يدیچهار مسئله کل 

از ین يتوانند بر مبنا یرد که میت همه آنها را در نظر بگیطه ظرفیف حیتعر يد برایت بایظرف یابیم ارزیهر چهار عامل را پوشش دهد اما ت یابیارز
  .ت اصالح باشدیا موقعیان و یمشتر يها

c-1-3- يفه ایو ظ یفن يتهایظرف  
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هستند که در  ییتهایظرف يفه ایوظ يتهایح داده شده است ظرفیر توضیاست که در ز يفه ایو وظ یفن يتهایت ظرفیظرف یابیبعد سوم چارچوب ارز 
ها، برنامه ها و پروژه ها را  ياستراتژ ياستهایس یتیریمد يتهایتالً ظرفم .ستندیاز سازمان ن یاصشوند و مربوط به بخش خ یده میسطوح مختلف د

  :کند عبارتست از ید میبر آن تاک UNDPکه  يفه ایت وظیپنج ظرف .کند یم، اجرا و مرور میتنظ
  :سهامداران شامل  يریدرگ يت برایظرف  -1
  جاد مشارکت و شبکه هایا -                            ز سهامداران   یزش و تجهیانگ ییشناسا  -
 ل منافع مختلفیتعد -آزاد                 يبزرگ و گفتگو ها یگروه يندهایت فرایریمد -
 يهمکار يبرا ییزم هایاستقرار مکان -
 :ف چشم انداز شامل یت و تعریک موقعی یابیارز يت برایظرف -2
  ب داده ها و اطالعاتیل و ترکیتجربه و تحل -و عدم انباشت داده و اطالعات    به اطالعات  ي، جمع آوریدسترس -
 یتیظرف يها ییاز ها و داراین نییتع - 
 :ها شامل  ياستها و استراتژیم سیتنظ يت برایظرف -3
  م اهدافیتنظ -                              مختلف                  يدگاه هاید یبررس -
  تین اولوییتع يزم هایت مکانیریمد -                            یان بخشیو م یبخش يها یشح خط میتشر -
 آن يت و اجرایریمد يزیبودجه ر يت برایظرف -4
  نه هاین هزیآماده کردن بودجه و تخم يبرا ییت هایپروژه و برنامه ها شامل ظرف يت و اجرایریم برنامه، مدیتنظ - 
 ندینظارت بر فرا يبرا یین شاخصهاییتع -و تدارك آن                          ی، مالیت منابع  انسانیریمد - 
 یابیارز يت برایظرف -5
  .استهاستیم سیتنظ يباز خور برا يج و جمع آورینتا يریاندازه گ - 
 سهامداران مرتبط یامبه تم یینان از پاسخگویاطم -                                  يریادگی ين دروس و ارتقایتدو -  

 .کنند ید میاز سازمان با کل سازمان تاک یمشخص سرو کار دارد و بر بخش يا عمل در بخشهایو  ینه تخصصیک زمی، با یفن يتهایظرف
 
 تیظرف یابیند ارزیفرا

 از سه سوال  یراحط. ت استیموفق ظرف یابیارز يبرا يدیروشن نکات کل يسهامداران و داشتن برنامه ا يریدرگ:  یز و طراحیتجه
  يزیچه چ يت برایظرف - 3؟ یچه کس يت برایظرف -2ل ؟ یت به چه دلیظرف - 1. ردیگ ینشان م یاصل

 ن داده و یا. شوند  یم يت موجود و مطلوب جمع آوریظرف يت داده و اطالعات بر مبنایظرف یابیت در طول ارزیظرف یابیانجام ارز
  .شوند يا تمرکز بر گروهها جمع آوری، مصاحبه و  یابیود ارزمثل خ یمختلف يتوانند به روشها یاطالعات م
 ین میین آنها را تعیاتصال فاصله ب ياز برایموجود سطح تالش مورد ن يتهایمطلوب در برابر ظرف يتهایسه ظرفیمقا: جیر نتایخالصه کردن و تفس

ت و یظرف یابیند  ارزیرامون فرایق پیعم يه مشارکت و گفتگون مراحل بیب ایتعق. سازد یر میت را امکان پذین برنامه توسعه ظرفیکند و تدو
  .کند یج آن کمک میامد ها  و نتایل پیتسه

 
 تیتوسعه ظرف يبرا يم برنامه ایتنظ: مرحله سوم

 5تیتوسعه ظرف) واکنش به( ف برنامه یتعر   
د مـورد توجـه   یـ ت کننده که بایو هدا یسه سوال اصل. ت فراهم کندیم برنامه توسعه ظرفیتنظ يبرا یتواند نقطه شروع یت میظرف یابیما از ارز يافته های 
  ؟يزیچه چ يت برای؟ و ظرفیچه کس يت برای؟ ظرف یلیت به چه دلیظرف: رد عبارتند از یقرار گ

را در  ییتهایت فعالیامه توسعه ظرفگذارند  اما اگر برن ین مسائل متقابالً بر هم تات میشود و ا یپوشش داده م یمعموالً مسائل مختلف یابینکه ارزیل ایبه دل
 يدارتریـ ج پایک سطح  را مورد توجه قرار دهـد نتـا  یش از یت بین اگر برنامه توسعه ظرفیت موثر نر خواهد بود همچنیم کند برنامه توسعه ظرفیتنظ یمسائل اصل

  .بدست خواهد آمد
 یجاد شتابیا يبرا. ز خواهد بود ید آمیباشد کمتر تهد یتیظرف ياز هاین يبه جا تیظرف يها ییت اگر نقطه شروع ما دارایف برنامه توسعه ظرفیدر زمان تعر

ن یـ وجـود داشـته باشـد ا   ) شـتر یک سـال و ب ی( که بلند مدت ترند ییتهایو فعال) ک سالیکمتر از ( ع دارندیرات سریکه تاث ییتهاید فعالیت بایند توسعه ظرفیدر فرا
از وجـود  یـ انجام اقدامات مـورد ن  يم که منابع الزم برایدا کنینان پیسهامداران منعکس شود تا اطم يریش درگیو افزا تیظرف يها يارتقاء دائم ورود يبرا یاساس
  . دارد

 تیبرنامه توسعه ظرف يند برایفرا يف شاخصهایتعر  
  .ر و هدف استیک خط سیازمند ین شاخص ها به هم مرتبط اند و هر شاخص نیاز است ایمورد ن ییت شاخص هایشرفت برنامه ظرفینظارت بر پ يبرا 
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  .مشابه هستند يهر پروژه ا ینظارت بر خروج ين شاخص ها باریا. کنند یم يریرا اندازه گ یت خروجیبرنامه توسعه ظرف يشاخصها برا یبرخ
  .کند یهر نوع ذکر م يبرا ییشاخصها UNDPشود  یهر کس هر بخش به صورت مجزا طراح يد برایکه با.کند یم یابیج را ارزیگر نتاید يشاخصها

  :نیدهد بنابرا یارائه م یتجرب يو مبنا يل قویه و تحلیژه که تجزیبه و. کند یت میت حمایند توسعه ظرفیشرفت از فرایپ يف شاخصهایند تعریفرا
  .کند یت کمک میم برنامه توسعه ظرفیشاخصها به تنظ .1
 .بخشد یت را بهبود میتوسعه ظرف يبرا یدهد و طراح یش می، افزايریگیق پینظارت را از طر يشاخصها .2
 .سازد یر میشود امکان پذ یم یت ناشیرا که از برنامه توسعه ظرف یراتییتغ یابیشاخصها ارز .3
 .دهند یرا ارتقاء م يو توانمند ساز یسازمان يریادگیشاخصها،  .4

 
 تینه برنامه توسعه ظرفیهز 

ه موجـود  یتها نشان دهند که سـرما یاست اگر فعال یاتیح يکند امر یق میاز تشویمورد ن يه گذاریسرما ین واقعینه توسعه سهامداران را به تخمیمحاسبه هز
ا یـ ر برنامـه هـا و منـابع    یسـا  يریـ تواند شامل به کار گ یشود  که م یم ین بررسیگزیجا ياست راه حل ها یت ناکافیتوسعه ظرف يبرا ییتهایشنهاد فعالیپ يبرا

از . کند یر میا تفسید و ییآن را تا يافته هایکند و  یجاد میت ایظرف یابیارز یرا در طول طراح ییتهاین موضوع اولویا. و مرتب کردن اقدامات باشد  يت بندیاولو
ن صـورت  یـ ر ایـ ر شـوند در غ یـ ت شود و تمام سهامداران مـرتبط در آن درگ یریمد یق و شفافیدق يد طوریند باین فرایاند ا یاسیتها ذاتاً  سین اولوییکه تع ییآنجا

  .پروژه شوند يت آنها در طول اجرایمکن است مانع حمام
  

 تیک برنامه توسعه ظرفی ياجرا: مرحله چهارم

 يبـرا . شـود یمـ ت در آن جا دارد در نظر گرفته یکه توسعه ظرف يا پروژه ایک برنامه و یاز  یاست که به عنوان بخش يندیت فرایبرنامه توسعه ظرف ياجرا 
  .استفاده شود يمواز يستم هایس يبه جا یمل يند هایستم  ها و فراید از سیمه بادار برنایپا ينان از اجرایاطم

  
  

  تیند توسعه ظرفیفرا يشاخصها  
  

استفاده از اندازه گیري فرایند ها به 
عنوان مبنایی براي تصمیم گیري 

  :مرحله اول درباره اولویتها
  درگیري 

سهامداران در توسعه  
ارزیابی  ظرفیت

توسعه 
 ظرفیت

  :مرحله دوم
  ارزیابی 

دارایی ها و نیاز هاي  
 ظرفیت

  تعریف
سطوح  

ظرفیتهاي 
 مطلوب

 فرایند توسعه ظرفیت

  :مرحله پنجم
  ارزیابی 
  توسعه 
 ظرفیت 

 :مرحله سوم
  تنظیم 

واکنشی ( برنامه  
  توسعه ظرفیت) به

 :مرحله چهارم
اجراي یک  

برنامه توسعه 
  ظرفیت

  نظارت بر
  اجراي 

 برنامه توسعه ظرفیت 

شاخصها براي  .تعریف
 ظرفیت برنامه توسعه
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  تیتوسعه ظرف یابیارز: مرحله پنجم
 یج کمک مـ یها به کسب نتا یخروج نینکه چگونه ایا يبر رو یابیتمرکز دارد ارز) تیبرنامه توسعه ظرف(  یبه خروج ير ورودییکه نظارت بر تغ ییدر جاها 
 يریـ اد گیـ و  ییت عملکـرد پاسـخگو  یریمـد  ين اطالعات برایا. گذارند متمرکز است یر میتاث يم بر اهداف توسعه ایر مستقیو به طور غ) تیتوسعه ظرف( کنند 

  .شود یاست منعکس م يریافته قابل اندازه گیبهبود  ییاراو ک یر در عملکرد که بر حسب اثر بخشییله تغیت به وسیج توسعه ظرفین نتایهمچن. شوند یاستفاده م

  : يریجه گینت - 5
در مـورد توسـه     یچهـار نکتـه اساسـ   .م یت در سازمان پرداختیند توسعه ظرفیفرا  یچگونگ و یت سازمانیت و ظرفیاز ظرف یف متنوعین مقاله  به تعاریدر ا

  :باشد ین شرح میت بدیظرف
  .استند مداوم یک فرایت یتوسعه ظرف  -
  .ژه ها و کسب اهداف سازمان استیک سازمان به منظور انجام کار ویش یت افزایهدف توسعه ظرف -
  .دهد یش میو حل مشکالت  را افزا يریاد گی يسازمان برا ییت توانایتوسعه ظرف -
  .نده استیائل آبا مس (relevant)ن مرتبط بودنیا مسائل روز و همچنیبه  داشتن  ییجاد توانایت شامل ایتوسعه ظرف -
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