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  چکیده 
ـ   العمل انعطاف ها قدرت عکس ، روشی است که به شرکت و سازمانBPM)(1مدیریت فرآیند کسب وکار  ت جدیـد بـازار،   براي موقعی

جهـانی شـدن شـرکت و    . باشـد  بهبود کارایی و اثربخشی ارزش افزوده فرآیندهاي کسب وکار مـی  BPMهدف اصلی . کند ایجاد می
. ها و فرآیندهاسـت بلکـه کارکنـان و پرسـنل نیـز در ایـن امـر سـهیم هسـتند          ها نه تنها معلول سازماندهی شرکت، فناوري سازمان

از  BPMهـاي پرسـنل در    گرایی و شایستگی نیاز به تخصص. واند علل تعیین کننده مزایاي رقابتی باشندت هاي کارکنان می شایستگی
بـا نگـاهی بـه    . شـود  قابل حصول و دستیافتنی مـی ... جدید، مانند مدیر ارشد فرآیند، آنالیزگر فرآیند و ) مسئولیت(هاي  تعریف نقش

تا کنون بـدلیل فقـدان و عـدم تخصـیص صـحیح       BPMها در  ها و مسئولیت نقش توان اینگونه استنتاج کرد که مفاهیم ها می سازمان
در این مقالـه، نگارنـده   . ها، به صورت کامل و نهادینه مستقر نگردیده است و یا مقاومت درون سازمان) سازماندهی(ساختار سازمانی 

در (هـاي کارکنـان    هاي ویژه براي شایستگی جهها و سن بندي سطوح شایستگی، شاخص پس از مرور ادبیات، به ارائه مقیاس و درجه
هاي هر مسئولیت و شـریط   بدین منظور شایستگی. ها پرداخته است در سازمان BPMسازي و اجراي  براي پیاده) هاي تعریفی مقیاس

جهت تشریح و  هاي کارکنان اند و در ادامه مقاله، یک مدل و چارچوب شایستگی شناسایی و برشمرده شده BPMاحراز آن در ساختار 
  .گردد ها ارائه می ها و مسئولیت تبیین نقش

  
  :هاي کلیدي واژه

  ، فرآیندهاي داخلی سازمان، کارکنان، سطح شایستگی گیري، شایستگی مدیریت فرآیند کسب وکار، اندازه 
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  مقدمه  -1
  

کردن چرخه عمر تولید محصول،  لذا بدین منظور از عهده کوتاه. شندبا ها بدنبال مزایاي رقابتی جهت بقاء و پایداري خویش می ها و سازمان امروزه شرکت
ها  ها با خلق مزیت استراتژیک رقابتی بر روي هسته اصلی شایستگی بعبارتی شرکت. اند ها برآمده ها و کاهش هزینه دهی تقاضاي مشتریان، توسعه فناوري پوشش

پذیرانه به  ها جهت واکنش انعطاف یک احتمال براي سازمان. اند ذارد، به شدت متمرکز گردیدهگ شان می که تاثیر محسوسی بر روي مهارت و دانش کارکنان 
ها  وکار، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان هدف اصلی از مدیریت فرآیندهاي کسب. وکار است گذاري بر مدیریت فرآیندهاي کسب موقعیت و شرایط جدید، هدف

دهی براي  سازي و اجراي مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با گرایش فرآیندي، هدایت و جهت نیل به افزایش ارزش پیاده وکار و بوسیله بهبود فرآیندهاي کسب
  .]1[پذیرد ها و مسئولیتهاي جدید صورت می اصالح ساختار سازمانی و تعریف نقش

ها، پست و سمت مدیر اجرایی براي فرآیندهاي  ا و سازمانه باشد، با این حال برخی از شرکت  فرآیندگرایی یک مبحث همه جانبه، فراگیر و مهم می
  :باشیم گویی به سواالت زیر می بنابراین در این مقاله بدنبال پاسخ. ]2[وکار ندارند کسب

  
  باشد؟ وکار ضروري می هاي جدید در مدیریت فرآیندهاي کسب و مسئولیت  ها براي متقاضی نقش کدام شایستگی -1
 اسایی شده را تطبیق داد؟توان کارکنان شن چگونه می -2
  

    
  مرور ادبیات -2

  فرآیند کسب و کار - 2-1
رزشی را براي فرآیند کسب وکار، مجموعه اي هماهنگ و پویا از فعالیتها و وظایفی است که بصورت منطقی باهم در ارتباط اند و بایستس انجام گیرند تا ا

فرآیندهاي کسب وکار، زمینه هاي هستند که عدم انطباق در انها می تواند فرصتی براي پیشرفتهاي  .]3[.مشتري ارائه کنند یا اهداف استراتژیک را بانجام برسانند
  .و مدیریت این فرآیندها به مدیریت فرآیندکسبو کار معروف است .]4[ .اساسی بوجود آورد

  شایستگی - 2-2
، اقدام به تاسیس یک کانون  50دنیا بکار برده شد، بنابریان در دهههاي مخابراتی در  ، یکی از بزرگترین شرکتAT&Tاین واژه ابتدا توسط شرکت  

  .]6[هاست شایستگی ترکیبی از دانش و مهارت و نگرش. ]5[ارزیابی نمودند
. ریتیاي، شایستگی فنی و شایستگی مدی شایستگی هسته: باشد که عبارتند از هاي مختلفی می هر شرکت و سازمانی داراي شایستگی: ها  انواع شایستگی

الزم است تمام کارکنان شاغل در سازمان این شایستگی را داشته باشند و این نوع شایستگی بنا بر ساختار هر شرکت : اي شایستگی هسته:بطور خالصه عبارتن از 
مت بوده و نیازي نیست که سایر خاص هر بخش و قس: شایستگی فنی. گردد داراي سطوح مختلفی با توجه به ماموریت و ساختار و اهداف استراتژیک تعریف می

هر سازمان بر اساس چشم ... . مدیریت ارشد، مشاوران ارشد و: خاص افراد سطح باالي سازمان است از قبیل: شایستگی مدیریتی. ها از آن برخوردار باشند بخش
اي به حساب  هایی که در یک سازمان ، هسته براین شایستگیکند ، بنا انداز و اهداف استراتژیک خود، اقدام به مشخص کردن و تعریف شایستگی و سطوح آن می

  .]5[ .اید شاید در یک سازمانی دیگر، فنی محسوب گردد می
Schmelzer  وSesselmann این مولفان شش نقش را در . ها را ارائه کرده اند ها و مسئولیت یک طبقه بندي از نقشBPM   شناسایی و تشریح کرده

رهبر پروژه ممکن است . گیرتر بوده و بیشترین مسئولیت متوجه اوست نقش و فعالیت رهبر پروژه چشم BPMنها معتقدند در پیاده سازي آ. ]11و10و9و8و7 [ .اند
وي کل ا آنها جوابگبه کمک مشاور فرآیندها حمایت گردد و در صورتیکه فرآیند کسب و کار اجرا شده باشد، صاحب فرآیند بیشترین اهمیت و مسئولیت را دارد زیر

نشان داده ) 1(ها در جدول شماره این مسئولیت. ]12[...گر فرآیند و  کننده فرآیند، کنترل هاهنگ: عبارنتد از BPMها در پیاده سازي  سایر نقش. فرآیند می باشند
  . ]12[.شده است
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  BPMها در  مسئولیت) : 1(جدول شمارة 
  مسئولیت ها  BPMنقش   ردیف

  ل اجراي مدیریت فرآیند کسب و کارمسئو  پروژه) مدیر(رهبر   1
  ارزیابی مفهومی و منظم و بنیادي در طول فاز اجرا  مشاور فرآیند  2
  BPMمسئول پیشرفت و هماهنگی کل سیستم   هماهنگ کننده فرآیند  3
  فرآیند کسب و کاردستیابی به هدف و بهبود  مسئول  مالک فرآیند  4
  ند مسئول بازرسی و کنترل فرآی  بازرس فرآیند  5
  ها و مراحل فرآیند عملیات مسئول فعالیت  فرآیند) متولیان(کارکنان   6

  
باشند و کارکنان مسئول هماهنگ  کامال درگیر می BPM، مسئولیت کلی بر عهده مدیر ارشد بوده و مدیر پروژه و مشاور فرآیند در فاز اجراي )1(در جدول شماره 

  .]12[.باشد می BPMباشند و نقش اصلی متولیان فرآیند ، مسئولیت عملیاتی شدن  یکننده فرآیند، مالک فرآیند، بازرس فرآیند م
  
  

  بندي براي سطوح شایستگی  متد دسته - 3- 2
  

این مقیاس جهت . ] 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7 [توان در منابع و مراجع گوناگون جهت اثبات و ارائه یافت  بندي را می شرایط الزم براي نوع سطح
، کامل  بندي را بطور جامع و دقیق توان دسته بنابراین نم. تواند بیان شود گردند می دي با پارامترهاي ارزشی از کافی تا عالی که بصورت قراردادي ارائه میبن دسته

  .  ]17[توان سنجید می)  5تا  1از سطح (ها را بوسیله مقیاس جند سطحی  بدین منظور شایستگی. دانست
ین موضوع است که کارکنان در سطوح باالي ساختار سازمانی یک شرکت می بایست با نیازمندیها و الزانات مختلف تطبیق داده شوند و گر ا بندي نشان دسته

ها بر اساس شماره و کیفی بودن،  این شایستگی.  ]18[گردند بندي می هاي مختلف بر اساس سطوح سلسه مراتبی شرکت شناسایی و دسته همچنین شایستگی
که در جدول  ]24[باشند هاي استخراج شده مثبت می گردد، بدین ترتیب شایستگی بطوریکه منفی شامل حال این موضوع نمی. ]21و20و19[اند دي شدهسطح بن

  :ارائه گردیده است) 2(شماره
  ها  بندي سطوح شایستگی دسته) :  2(جدول شمارة 

  توضیحات  مقیاس سطح  نوع سطح

باشند و حداقل نیازمندیهاي اولیه را  و مناسب با اصول استاندارد میها در خور  شایستگی  کافی  1سطح 
  دهند پوشش می

  ها باالتر از نیازمندیهاي اولیه بوده و با استانداردها کامال تطبیق دارد شایستگی  رضایت بخش  2سطح 

در بلند  ها فراتر از سطح استاندارد است و معموال مناسب با نیازمندیهاي اولیه شایستگی  خوب  3سطح 
  باشد مدت می

  باشند ها باالي سطح متوسط بوده و این نیازمندیها کامال ویژه می شایستگی  خیلی خوب  4سطح 
  باشند ها بسیار ویژه و متمایز می شایستگی  عالی  5سطح 

  
  

  ها و تشریح سطوح آن بندي شایستگی دسته -3
 3ها از  شایستگی Spencer طبق نظریه. گردد رآیند کسب و کار دسته بندي و تشریح میدر این قسمت نیازمندیها و الزامات هر شایستگی در مدیریت ف

در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق تعاریف مختلفی از سطوح . ]25[تواند بصورت روزمره مشاهده شود گردند که هر کدام اغلب می نگرش دسته بندي می 6الی 
بایست چه الزامات و نیازمندیهایی داشته باشند را مطابق با دسته بندي  سطح شایستگی که هر یک می 5مباحث  توان یافت بنابراین در ادامه را می  شایستگی

   .]28و27و26و22و18[نمائیم سطوح شایستگی ذکر شده، را معرفی می
مبناي پیش بینی رفتار  را بر سطح دسته بندي Steinmannو   Schreoog. هر سطح به وضعیت و نوع نگرش پرسنل و کارکنان سازمانی اشاره دارد

هاي کارکنان، سطح دسترسی و توانمندي کارکنان ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و سپس با  هنگام ارزیابی شایستگی. ]28[اند کارکنان تشریح و دسته بندي نموده
  .با ویژگی شغل مقایسه کرد توان لذا استعداد شغلی استخراج شده را می. گردد وضعیت و چارچوب مشابه ثبت شده، مقایسه می
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 [       پرداختاند خواهیم   ها و تشریح هر یک از آنها که بر مبناي منابع و مراجع مختلف این شاخص و دسته بندي گردیده بندي شایستگی حال به دسته
  :ها عبارتند از این شاخص. ] 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7

  
 تجربه(کارآزمودگی( 
 مهارت 
 زي و اجراسا قدرت پیاده 
 قدرت تجزیه و تحلیل منطقی و مفهومی 
 مهارت سازمانی 
 جرات 
 ظرفیت کار گروهی 
 مهارت ارتباطی 
 توانایی مدیریت تعراض 
 گرایش به مشتري 
 مدیریت(رهبري( 

  ):  تجربه(کارآزمودگی  - 3-1
خوب به موضوعات فنی و محیط کاري و اجتماعی  اي از دانش بطوریکه بیشتر تجارب حرفه. آید این شایستگی در طول انجام کارهاي محوله بدست می

  .پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص کارآزمودگی مطرح شده است) 1(در شکل شماره. ]17[ گردد کسب می
  
  
  
  
  
  
  

  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص کارآزمودگی): 1(شکل شماره

  :  مهارت - 3-2
که این ... نویسی و  و یا دانش برنامه) دانستن زبان خارجی( مهارت کالمی: بظور نمونه . نظر است هاي مختلف مورد نیاز، مد همان دانش خاص در زمینه

  .پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص مهارت را بر می شماریم) 2(در شکل شماره. ]17[گردد زش و یادگیري کسب میومهارت ها در طول آم

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

فرد از قبل تجارب اولیه در زمینه 
  .کاري خویش کسب کرده است

فرد در گردآوري تجارب جدید ذینفع 
گردیده و دانش و تجارب خود را از 

  .هاي دیگر کسب کرده است بخش

فردي که در این سطح قرار دارد 
قابلیت رهبري را داشته و از قبل 

  .دباش صاحب تجربه می

فردي که در این جایگاه مدیریت 
ارشد قرار گرفته براي چندین سال 

  .متوالی فعال خواهد بود

فرد در زمینه کاري خویش از 
آمادگی قابل قبولی برخوردار 

  .است
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  راي شاخص مهارتویژگی سطوح شایستگی ب): 2(شکل شماره

  :  سازي و اجرا قدرت پیاده - 3-3
بایست این  لذا مدیران می. باشند شود، می سازي و اجراي مفاهیم استراتژیک کسب و کار که توسط مدیریت ارشد تعریف می مدیران اغلب مسئول پیاده

  .سازي و اجرا را بر می شماریم تگی براي شاخص قدرت پیادهپنج ویژگی سطوح شایس) 3(در شکل شماره. ]17[ها را به آگاهی کارکنان برسانند فعالیت
  
  
  
  
  
  
  

  سازي و اجرا ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده): 3(شکل شماره
  

  :  قدرت تجزیه و تحلیل - 3-4
کافی در امور مربوطه داشته باشد تا بتوانند  م کار باید داراي دقتالذا این متولی هنگ. هاي مختلف نیازمند متولی و مسئول است مانند مالک فرآیند فعالیت

  .سازي و اجرا را بر می شماریم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 4(در شکل شماره. ]17[به درستی به تجزیه و تحلیل مطالب بپردازند
  
  
  
  
  
  
  
  

  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت تجزیه و تحلیل): 4(شکل شماره

  :  ارت سازمانیمه - 3-5
مهارتهاي باالیی در امور محوله داشته باشند بنابراین آنها باید توانایی شناسایی و مهارت کافی در ساختار کارها و  ربایست ه کارکنان در سازمان می

  .و اجرا را بر می شماریم سازي پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 5(در شکل شماره. ]17[مسئولیت واگذار شده را داشته باشند

1 2 3 4 5 

فرد از مهارت کمی که برخوردار 
مند  تواند از آن بهره است می

  .گردد

فرد در پی افزایش دانش و 
  .کاري خویش استمهارت 

فردي که بطور مرتب در خصوص 
هاي کاري خویش به  توسعه زمینه

  .کند مافوق اطالع رسانی نمی

هاي  فرد نیازمندیهاي مورد نیاز براي مهارت
جدیدش را شناسایی کرده و خود را با 

  .دهد مشکالت جدید وفق می

اي برخوردار بوده  فرد از دانش حرفه
  .گیرد و در کار بکار می

1 2 3 4 5 

فرد با مفاهیم کسب و کار 
  .استراتژیک آشنایی دارد

فرد در یک وضعیت قوي براي 
موضوعات مرتبط، بطور کامل 

  .فعال است 

فرد مفاهیم و الزامات اساسی خود را با 
  .سازد هایش منطبق می فعالیت

هاي فرد از  ها و رفتار و تصمیم گیري فعالیت
  .کند میمفاهیم الویت دار پیروي 

فرد مفاهیم اصلی را کامال مورد هدف قرار 
داده است بنابراین فرد دالیل محکمی را در 

  .کند صورت نیاز ارائه می

1 2 3 4 5 

فرد ساده ترین روابط متقابل را 
براي کسب این تجربه شناسایی 

  .کند می

فعالیتهاي فرد بوسیله یک روش منطقی 
ا در مشخص شده و وي روشهاي مشابه ر

  .موقعیت جدید پذیرفته است

مجموعه فعالیتهایی که به گامهایی 
آشکار براي اجرایی شدن می انجامد را 

  .کند شناسایی می

فرد توانایی درك و تجزیه و تحلیل روابط به 
  .شدت پیچیده را دارد

تجزیه و تحلیل فرد روشهاي جدید 
  . دهد را توسعه می
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  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص مهارت سازمانی): 5(شکل شماره

  :  جرات - 3-6
ولیتهاي ئه در مسکارکنان باید توانایی متقاعد کردن همکاران و سایرین را دارا باشند و نظرات خود را به راحتی ارائه نمایند و جرات ارئه نظرات جسوران

  .سازي و اجرا را بر می شماریم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 6(در شکل شماره. باشندواگذار شده 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص جرات): 6(شکل شماره

  :  ظرفیت کار گروهی - 3-7
بنابراین بر اساس مهارت و تجربه خویش . ادر به ایفاي نقش باشدهر فردي در سازمان حتما الزم است که داراي توانایی کار گروهی باشد و در تیم کاري ق

سازي و اجرا را بر  پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 7(در شکل شماره. بعنوان سازشگر، چالشگر مطرح باشندتوانند در تیم به ایفاد نقش  می
  .می شماریم

  
  
  
  
  
  
  
  

  اي شاخص ظرفیت کارگروهیویژگی سطوح شایستگی بر): 7(شکل شماره

  :  مهارت ارتباطی - 3-8
در  . فردي داراي استعداد در ارتباطات سالم و شفاف است که به دقت گوش کند و اطالعات مهم را از غیر مهم در طول مدت زمان مکالمه تشخیص دهد

  .اریمسازي و اجرا را بر می شم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 8(شکل شماره

1 2 3 4 5 

سازمانی کمی  فرد از مهارتهاي
  .برخوردار است

فرد در یک وضعیت ساختار یافته فعالیت 
  .کند می

هایش  فرد تمام کارهاي محوله و  فعالیت
  .شود به موقع انجام می

هاي هر فرد در هر موقع در  ها و برنامه طرح
  .باشد دسترس می

تجزیه و تحلیل فرد روشهاي جدید 
  .دهد را توسعه می

1 2 3 4 5 

تواند در مباحث و جلسات  می فرد
  .هز خود دفاع کند

کند اهدافش را دنبال کند و از  فرد تالش می
  .مهارت استدالل خوبی برخوردار است

فرد کارکنانش را از کار بیهوده یا فعالیت 
  .ناقص آگاه می سازد

فرد توانمندي متقاعد سازي دیگران را دارد و 
فس کامل به خود مطمئن بوده و با اعتماد به ن

  .کند در مجمع شرکت می

فرد داراي اختیارات ذاتی و طبیعی بوده و 
ظاهري مطمئن داشته و در مجامع بزرگ از 

  .کند مطالبش دفاع می

1 2 3 4 5 

فرد از ایده هاي مختلف قدردانی 
  .کرده و تمایل به یادگیري دارد

فرد بر اساس دانش خویش تمایل به 
عضاي تیم را همکاري و کمک به سایر ا

  .دارد

فرد همکاري و تبادل نظر را به نرمی  
  .دهد با سایر اعضاي تیم انجام می

اهداف فرد، جهت گرفتن جایگاه خوبی در 
  .تیم است

فرد ضمن گردآوري یک تیم خوب، با 
تاثیر مثبت تیم را هدایت کرده و 

  .نماید تعرضات را فروکش می

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

7 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص مهارت ارتباطی): 8(شکل شماره

  :  توانایی مدیریت تعارض - 3-9
ید، لذا فردي برنده است که بتواند این تعارضات را با تفکر صحیح و آینده نگري، مدیریت روهی تعارض وجود داشته و بوجود می آهمیشه در کار و کار گ

  .سازي و اجرا را بر می شماریم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 9(در شکل شماره. ن جلوگیري نمایدنماید و از افزایش آ
  
  
  
  
  
  
  

  
  ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص توانایی مدیریت تعارض): 9(شکل شماره

  :  گرایش به مشتري - 3-10
هاي یک سازمان، جاي دارد و هدف اصلی رسیدن به حد باالي  گیري و تصمیم الیتهگرایش به مشتري یعنی یک مشتري در هسته مرکزي و اصلی فعا

  .سازي و اجرا را بر می شماریم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 10(در شکل شماره. رضایت مشتري در ارتباطات پایدار و مداوم است
  
  
  
  
  
  
  

 
  ص گرایش به مشتريویژگی سطوح شایستگی براي شاخ): 10(شکل شماره

  

1 2 3 4 5 

ن کمک فرد از روشهاي دیگرا
گرفته و تالش براي ارتباطات 

  .گیري دارد

گیري با گروههاي  فرد توانایی ارتباط
  .را داشته و شنونده خوبیست=مختلف د

فرد مفاهیم پیچیده در ارتباطات را  
درك کرده و وضعیت قابل درك خوبی 

  .دارد

هاي غیر کالمی را به طور کامل  فرد پیام
  .نماید تفسیر می

ارتباطی مثبت را رواج فرد جو و فضاي 
داده و موجب تحریک دیگران جهت 

  .شود پذیرش می

1 2 3 4 5 

فرد عقاید مختلف را براحتی 
  .پذیرد می

  .فرد براي سازش تمایل دارد

فرد از نقطه نظراتش در موضاعات  
مختلف دفاع کرده و اشتباهات خویش را 

  .سازد آشکار و بیان می

سوي مساعدت  فرد تعارضات را به سمت و
د و ظرفیت استدالل بسیار ده انتقال می 

  .دقیقی دارد

را ) بیان شده(فرد به انتقادات آشکار 
جهت حرکت به سمت مثبت اندیشی، 

  .دهد مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می

1 2 3 4 5 

  .کند فرد به مشتري کمک می

هاي مشتري را درك  فرد آرزوها و خواسته
  .کند ئولیت میکرده و احساس مس

فرد نیازمندیهاي مشتري را متاسب با  
  .سازد رضایتش را برطرف می

فرد ارتباطات مستحکم و صادقانه و  
  .کند مطمئنی را با مشتري ایجاد می

بیند و به خوبی  فرد توقعات مشتري را می
کند بنابراین ارتباطات  آنها را درك می

  .کند طوالنی مدت و پایداري را ایجاد می
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  ):  مدیریت(رهبري - 3-11
در شکل . مدیران همیشه باید از سطح دانش و مهارت کارکنان خویش مطلع باشند تا بتوانند از آنها براي هدایت در مسیر اهداف سازمان سوق دهند

  .سازي و اجرا را بر می شماریم پنج ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص قدرت پیاده) 11(شماره
  
  
  
  
  
  
  
  

  )مدیریت(ویژگی سطوح شایستگی براي شاخص رهبري): 11(شکل شماره
  
  

  BPMارائه چارچوب و مدل شایستگی براي  -4
 

هاي کارکنان، از قبیل ارزیابی به کمک متدهاي موجود یا به  با نگاهی به نتایج بدست آمده از رزیابی و سنجش روشهاي مختلف براي یافتن شایستگی
لذا از این موارد موجود ممکن است بتوان . توان ثبت شده، فرض نمود ها را می ره و همفکري، یک تصویري از این استعدادها و شایستگیکمک مصاحبه و مذاک

مقایسه کلی از . توان استنباط و اتخاذ نمود بینی هاي مشابه را می بنابراین اقدامات و پیش. در سطوح باال و پایین بهره برد  جهت هدایت در یک فضاي شایستگی
  .توان کاندیدهاي مختلف استعدادهاي شغلی را شناسایی کرد هاي شغلی می مشخصات و ویژگی

الزم بذکر است   .بصورت خالصه پیشنهاد گردیده است) 3(در جدول شماره  ها در مدیریت فرآیند کسب و کار در یک چارچوب شایستگی الزمه شایستگی
بایست در هر سازمانی یک تیم خبره و کارشناس با حمایت مدیر ارشد تشکیل شود و هر معیار با توجه به پنج ویژگی   جهت تعیین سطوح شایستگی هر معیار می

  . مان، سطوح شایستگی استخراج گرددسطوح شایستگی براي این یازده شاخص، مورد ارزیابی و بررسی کامل قرار گرفته و بر اساس بستر موجود در هر ساز
  .گردد ، که از سازمان مورد ارزیابی بدست آمده است، براي خوانندگان محترم ارائه میBPMدر این جدول بطور نمونه، نقش مالک فرآیند در  

  

1 2 3 4 5 

فرد در حل مشکالت همکاران 
خود عالقمند بوده و به آنها 

  .کند رسیدگی می

هاي آتی همکارانش ذینفع  فرد در آموزش
  .است

فرد در زمینه دانش و بهبود کارایی  
  .کند رسانی می همکارانش اطالع

گیري را آموزش دیده  هاي اندازه سنجه فرد 
  نماید و شناسایی می

مایه نیروي انسانی را در سازمان فرد سر
بصورت سیستماتیک جهت تقویت پایه 

  .دهد اي توسعه می
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  BPM شایستگی برايپیشنهادي چارچوب و مدل ) :   3(جدول شمارة 
  مالک فرآیند  نقش

  و بهبود فرآیند کسب وکار) اجرا(ی، عملیاتی کردن مسئول طراح  مسئولیت
  1  2  3  4  5  

  هاي تخصصی شایستگی
            )تجربه(کارآزمودگی 

            مهارت
  هاي شخصیتی شایستگی
            سازي و اجرا قدرت پیاده

  هاي بنیادي شایستگی
            قدرت تجزیه و تحلیل

            مهارت سازمانی
  هاي اجتماعی شایستگی

            جرات
           ظرفیت کار گروهی

           مهارت ارتباطی
            توانایی مدیریت تعارض

  هاي کارآفرینی شایستگی
            مشتري
            رهبري

  
        :ویژگی هر شغل

  
  : معیار اصلی به ترتیب 5ها در  نمائید شایستگی ، مالحظه می)3جدول شماره (همانطور که در این جدول 

  
 هاي تخصصی یستگیمعیار شا 
 هاي شخصیتی معیار شایستگی 
 هاي بنیادي معیار شایستگی 
 هاي اجتماعی معیار شایستگی 
 هاي کارآفرینی معیار شایستگی 
 

یست پس ابتدا نقش کارکنان ل .نماید ، مطایق با سطوح شایستگی را تشریح می)5الی  1(گر پنج نقطه مقیاس بندي و پیشنهاد شده است، که هر سطح نشان دسته
هاي  تعریف شده و سپس ویژگی هاي تخصصی در اینجا، ابتدا در گام اول معیار شایستگی. گردد گردد و سپس بوسیله هسته اصلی فعالیتهاي ذیربط، تشریح می می

براي نقش هاي مختلف در : که گردد  اینگونه استنتاج می) 3(جدول شمارهبعبارتی از . گردد بندي می دسته) کارآزمودگی و مهارت(ها مرتبط با این شایستگی
BPM نقش مالک فرآیند در بطور نمونه براي . هاي شغلی و استعدادهاي شغلی متصور است ، چه شایستگیBPM تخصصی  هاي شایستگی ، در قسمت

.) است کردههاي دیگر کسب  بخشفرد در گردآوري تجارب جدید ذینفع گردیده ودانش و تجارب خود را از : یعنی(سطح سوم ویژگی شغل ، )شاخص کارآزمودگی(
فرد مفاهیم اصلی را کامال مورد هدف : یعنی(، سطح پنجم ویژگی شغل )سازي و اجرا قدرت پیادهشاخص (شخصیتی  هاي شایستگیمد نظر بوده و یا در در قسمت 

پرسنل در این مسئولیت شغلی،  فرد حتما این  صورت تصدي باشد، که در مد نظر می) کند قرار داده است بنابراین فرد دالیل محکمی را در صورت نیاز ارائه می
و تصدي این پست را هاي الزم را جهت احراز  شایستگیهاي هر معیار را باید احراز کند در غیر اینصورت صالحیت و  پنج معیار استخراج شده به همراه شاخص

  .ندارد
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  گیرينتیجه -5
  

توان ادعا کرد که با  مند هستند و به درستی می کار بهره و  هاي کاربردي فرآیندکسب ها و برنامه ز مدلهاي موفق دنیا ا امروزه طیف وسیعی از شرکت
سازي مدیریت فرآیند کسب  هاي توفیق در پیاده یکی از روش. اند هاي مختلف مناسب، انقالب عظیمی در کسب و کار خود ایجاد کرده گیري از متدها و روش بهره
سازد ضمن تعریف و ایجاد خصوصیات براي مسئولیتهاي مرتبط  ش جهت شناسایی نیروهاي مستعد در سازمان است که سازمانها را قادر میبکارگیري یک رو وکار
و سازي چارچوب قدرتمندي که سازمانها را به بهترین شکل، رهبري  و نیز با تجزیه و تحلیل کاربردي، زمینه مناسبی جهت پیاده مدیریت فرآیند کسب وکاردر 

  .گذارد شان را هدایت کند، در اختیارشان می عملکرد
ها بصورت کاربردي پیرامون اجزاء و عناصر این  یازده فاکتور و شاخص تعریف گردید که با تشریح هر پنج سطح، هر یک از این شاخص، BPMبراي 

مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با شناسایی صحیح و بکارگیري و انتصاب سازد ضمن ایجاد و تعریف شایستگی، آمادگی مناسب براي  فکتورها، سازمانها را قادر می
به سازمانها اجازه داده تا ارزشهاي مهم را شناسایی کرده و به کمک آنها به سوي رشد تعالی گام برداشته و عامل ایجاد وفاداري بین  ،نفرات شایسته و ذیصالح

  .وري جهت دستیابی به مزیت رقابتی پیدا کنندسازمان و کارکنان و مشتریان و شرکاء و همچنین فاکت
  
  
  مراجع

 
[1] Mischak, R.F.: Business Reengineering – Der Weg vom funktions- zum prozessorientierten Denken im Unternehmen. In: 
Berndt, R. (ed.) Business Reengineering, pp. 3–17. Springer, Berlin (1997) 
[2] Institut für Softwaretechnik und Interaktive Systeme: Studienergebnisse Status Quo Geschäftsprozessmanagement 
2005 – Deutschland, http://www.ifs.tuwien.ac.at/ gpm-studie/2005/GPM-Studie-2005_Ergebnisse-Deutschland.pdf, (2005) 
[3] Silver, B,"optimizing business performance with business process management management", Industry Trend 
Reportsdustry Reports. . (2006), 
[4] Mitrani, Alion "competency based human resource management ", (1997). 
[5] Taher, Samer competency based HRM program , MEIRC consultant and Traning company. (2007). 

  )1388(چاپ ششم  آژینه، موسسه فرهنگی رسا،،  تهران ـ انتشارات مدیریت کیفیت فراگیرجعفري مصطفی، و همکاران ، ]6[
 [7] Osterloh, M., Frost, J.: Prozessmanagement als Kernkompetenz. Wie sie Business Reengineering strategisch 
nutzen können. Gabler, Wiesbaden (2003) 
[8] Fischermanns, G.: Praxishandbuch Prozessmanagement. Ibo Schriftenreihe, Band 9. Verlag Dr. Götz Schmidt, 
Gießen (2006) 
[9] Best, E., Weth, M.: Geschäftsprozesse optimieren. Gabler, Wiesbaden (2005) 
[10] Hammer, M., Champy, J.: Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Nicholas 
Brealey Publishing, New York (2001) 
[11] Neumann, S., Probst, C., Wernsmann, C.: Continuos Process Management. In: Becker, J., Kugeler, M., Rosemann, M. 
(eds.) Process Management A Guide for the Design of Business Processes, pp. 233–250. Springer, Berlin (2005) 
[12] Schmelzer, H.J., Sesselmann, W.: Geschäftsprozessmanagement in der Praxis. Kunden zufrieden stellen – 
Produktivität steigern – Wert erhöhen. Hanser Verlag, München (2006) 
[13] Brodbeck, P.: Einführung von Prozessmanagement. In: Hirzel, M., Kühn, F. (eds.) Prozessmanagement in der 
Praxis. Wertschöpfungsketten planen, optimieren und erfolgreich steuern, Gabler, Wiesbaden, pp. 171–181 (2005) 
[14] Becker, J., Berning, W., Kahn, D.: Project Management. In: Becker, J., Kugeler, M., Rosemann, M. (eds.) Process 
Management A Guide for the Design of Business Processes, pp. 13–40. Springer, Berlin (2003) 
[15] IDS Scheer AG: Business Process Report (2006), http://www.idsscheer.com/ 
[16] Gaitanides, M., Scholz, R., Vrohlings, A., Raster, M.: Prozessmanagement. Carl Hanser,München (1994) 
[17] North, K., Reinhardt, K.: Kompetenzmanagement in der Praxis. Mitarbeiterkompetenzen systematisch 
identifizieren, nutzen und entwickeln. Gabler, Wiesbaden (2005) 
[18] Gerhardt, T., Ritter, J.: Management Appraisal. Kompetenzen von Führungskräften bewerten und 
Potenziale erkennen. Campus, Frankfurt am Main (2004) 
[19] Bühner, R.: Mitarbeiterkompetenzen als Qualitätsfaktor. Strategieorientierte Personalentwicklung mit 
dem House of Competence. Hanser, München (2004) 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دومین همایش ملی مدیریت فرآیندهاي سازمانی
 

11 
 

[20] Paschen, M., Weidemann, A., Turck, D., Stöwe, C.: Assessment Center professionell. Hogrefe, Göttingen (2005) 
[21] Olesch, G., Paulus, G.J.: Innovative Personalentwicklung in der Praxis. Mitarbeiter- Kompetenz in der Praxis. 
Mitarbeiter-Kompetenz prozessorientiert aufbauen. C.H. Beck, München (2000) 
[22] Mathis, R., Jackson, J.H.: Human Resource Management. South-Western, Ohio (2003) 
[23] Sommerhoff, B.: Mitarbeiterbeurteilung. Leistung messen, Mitarbeiter fördern, Personal entwickeln. 
Verlag Moderne Industrie, Landsberg (1999) 
[24] Erpenbeck, J.: KODE – Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung. In: Erpenbeck, J., von Rosenstiel, L.: Handbuch 
Kompetenzmessung. Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen, 
pädagogischen und  psychologischen Praxis, Schäffer- Poeschel, Stuttgart, pp. 365-375 (2003) 
[25] Spencer, L.M., Spencer, S.M.: Competence At Work. John Wiley & Sons Inc., Canada (1993) 
[26] Stolzenberg, K., Heberle, K.: Change Management. Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten – 
Mitarbeiter mobilisieren. Springer, Heidelberg (2006) 
[27] Jost, W.: Vom CIO zum CPO. In: Harvard Business Manager, September 2004, pp. 88– 89 (2004) 
[28] Steinmann, H., Schreyögg, G.: Management. Grundlagen der Unternehmensführung- Konzepte – 
Funktionen  Fallstudien. Gabler, Wiesbaden (2000) 
[29] Heyse, V., Erpenbeck, J (2004) 

.: Kompetenztraining. 64 Informations- und Trainingsprogramme. Schäffer-Poeschel, Stuttgart  
[30] Niermayer, R.: Soft "Skills – Das Kienbaum Trainingsprogramm. Haufe, München ".(2006). 
 

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

