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کیفیت مدیریت ❖

و توسعه کارکنانبرای مدیریت شایستگی دستورالعمل هایی 

مقدمه➢

ازاستفادهنحوهبهسازمانیعملکرد.استضروریسازمانهاتمامدر(پرسنل)افرادوجود

ریتمدیمستلزمسازمانهاموفقیت.داردبستگیکارمحلدرافرادشایستگیهایوصالحیتها

.استفردیوگروهیتیمی،سازمانی،سطحدرافرادتوسعهوشایستگی
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مقدمه➢

شایستگیمدیریتوافرادتوسعهرابطه❖

مدیریتازشیبخافرادتوسعه:دارندارتباطیکدیگرباافرادتوسعهوشایستگیمدیریتکهاستبدیهی

ازورندداهمبادرونیارتباطیساختاردواین.دارندنیازتوسعهبهشایستهافرادواستشایستگی

.هستندتفکیکغیرقابلوجدانشدنیجهاتبسیاری
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شایستگی و توسعه افرادفواید بکارگیری مدیریت ❖

بهشایانیکمکافراد،توسعهوشایستگیمدیریتبرایمنظموبرنامهریزیشدهفرآیندهایبهکارگیری

:بتوانندتامیکندسازمانها

بخشندبهبودراخودتواناییهای✓

کنندطیراخودراهبردیمسیر✓

برسندموردنظرنتایجبه✓

خورداربربسزاییاهمیتازارزشارائهوایجاددرسازمانتواناییهایافزایشدرشایستگیمدیریت✓

.است
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فرآیند مدیریت شایستگی و توسعه افراد

6

برنامه ریزی

شناسایی نیازهای شایستگی-

ارزیابی شکافهای شایستگی-

گیبرنامه ریزی برای توسعه شایست-

اجرا

ایجاد برنامه توسعه-

پیاده سازی فعاالیت های توسعه-

بررسی

عه پایش و ارزیابی فعالیت های توس-

در انطباق با نیازهای شایستگی

اقدام

شناسایی خوزه هایی که بیشتر -
نیازهای شایستگی مورد نیازست

بهبود فغالیت های توسعه ای-



دامنه کاربرد-1

توسعهوگیشایستمدیریتسیستمهایبتواندتامیدهدارائهسازمانبههاییدستورالعملسنداین

مطابقتازحاصلنتایجبرطریق،اینازودهدارتقاراآنوکندحفظواجرا،ایجادراافراد

.بگذاردمثبتتأثیرمربوطه،ذینفعانانتظاراتونیازهاباخدماتومحصوالت

بهچیزیسندایندر.استاجراقابلسازمانهاکلیهبرایاندازه،ونوعازنظرصرفسنداین

ردهنکتغییرونشدهکمآنازنشده،اضافهدیگراستانداردهاییا9000ایزوسریبهمربوطالزامات

.است
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مراجع-2

کلیورطبهاستاندارداینکاربردبرایکهدادهمیشودارجاعاستانداردایندرزیرمستنداتومدارکبه

.هستندالزامیجزئییا

.تعاریفواصول-کیفیتمدیریتسیستمهای،9000:2015ایزو

Is0 10015

iso 9000
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تعاریفوواژگان-3

شایستگی-3-1

.موردنظرنتایجبهرسیدنبرایمهارتودانشازاستفادهتوانایی

افرادتوسعه-3-2

وادگیرییفرصتهایایجادطریقازپیشرفتهیاجدیدشایستگیاکتساببرایکارکنانتشویق

.آمدهدستبهنتایجازاستفادهبرایشرایطیوآموزش

مهارت-3-3

.خاصانتظاریکبرایوظیفهانجامدربارهآموختهشدهتوانایی

دانش-3-4

.میسازدممکنرامختلفشرایطدرمؤثراقداماتوتصمیماتکهسازمانییاانسانیدارایی
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مدیریت شایستگی-4

کلیات-4-1

دررانظروردمنتایجبهدستیابیبرایالزمشایستگیبایدشایستگی،نیازهایبررسیهنگامسازمانها

:کنندتعیینزیرمواردبهتوجهبافردیوگروهیتیمی،،سازمانیسطح

قابلطوربکهمربوطهذینفعافرادانتظاراتونیازهاوداخلی/خارجیمسائلدرتغییر:سازمانبافت(الف

.میگذارندتأثیرشایستگینیازهایبرتوجهی

.مدیریتسیستماثربخشیوفرآیندهادرشایستگیعدماحتمالیتأثیر(ب

.خاصنقشهایاجرایتواناییبارابطهدرشایستگیفردیسطوحشناخت(ج

تمهایسیسوفرآیندهاعملکردها،طراحیدرموجودخاصشایستگیهایازاستفادهبرایهاییفرصت(د

.کاربهمربوط
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تعیین نیازهای شایستگی-4-2

شایستگی سازمانی-4-2-1

.استسازمانشرایطتأثیرتحتمستقیماًشایستگی

:بگیردرنظدرمثالعنوانبهرازیرمواردآن،نیازموردسطوحوشایستگیانواعتعیینهنگامبایدسازمان

(فناوریپیشرفتهایالزاماتقانونیومدیریتی،مانند)مسائلخارجی

دامنهفعالیتهاوفرهنگسازمان،ارزشهامأموریت،چشمانداز،اهدافاستراتژیک،مانند)عواملداخلی

(سازمانیخدمات،دردسترسبودنمنابع،دانشیا

(.جامعهنهادتنظیممقررات،مشتریان،مانند)نیازهاوانتظاراتذینفعانمربوطه
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شایستگی سازمانی-4-2-1

:شوداظتحفونگهداریمناسببصورتمیبایستزیرموارداثباتوپشتیبانیبرایمدوناطالعاتاز

شایستگینیازهای•

سازمانبامرتبطسازمانهای⇦

(رسمیغیرهایگروهیاتیمآموزشیدستاوردهای)تیم⇦

(ارزیابینتایج/اجرایینتایج،صالحیتها)فردی⇦

دیگرابتکارعملهایوتوسعهبرنامههای•

مرتبطاقداماتوشایستگیتوسعهتأثیرارزیابی•
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گروهشایستگی تیم یا -4-2-2

تایجناساسبرومیدهندانجامکهفعالیتهاییبهتوجهباسازمان،داخلمختلفگروههاییاتیمها

.دارندنیازمختلفیشایستگیهایبه،موردنظر

:بگیردنظردررازیرمواردبایدسازمان،گروهیاتیممختلفنیازهایتعیینهنگام

رهبری⋆

گروهیاتیمموردنظراهداف⋆

سیستمهاوفرایندها،فعالیتها⋆

مسئولیتهاونقشهاوافراد،تعداد،سلسلهمراتب:گروهیاتیمساختار⋆

احترامترویجوتعاملهمکاری،تواناییوگروهییاتیمیفرهنگ⋆
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فردیشایستگی -4-2-3

طوحستمامدربایدفردیشایستگیالزاماتمتفاوت،عملکردیانقشهرتأثیرازاطمینانبرای

.شودتعیینسازمان

:بگیردنظردررازیرمواردبایدسازمان،فردیشایستگیتعیینبرای

بیرونیشایستگیالزامات⋆

مسئولیتهاونقشها⋆

عملکردهایانقشهابهمربوطفعالیتهای⋆

کارحیندرتمرکزحفظتواناییبحران،درآرامشحفظتواناییهیجانی،هوشمانند)رفتارها⋆

.(مشتریانبایاسازمانسراسردروتیمدرمشترککارتوانایی،یکنواخت
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توسعهشایستگی فعلی و نیازهای ارزیابی -4-3

در2-4بخشدرمطرحشدهشایستگینیازهایبهتوجهباراخودشایستگیفعلیسطوحبایدسازمان

یازهاینبرآوردنبرایالزماقداماتکندمشخصتانمایدبررسیفردی،وگروهیتیمی،سازمانی،سطح

.شودانجامبایدکجادرشایستگی

:بایدسازمان

بگیردنظردرراموجودشایستگیسطوح▂

کندمقایسهنیازموردشایستگیسطوحباراآنها▄

.کندتفادهاسشایستگیشکافهایرفعجهتاقداماتاولویتبندیبرایریسکبرمبتنیتفکراز▆
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شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5

کلیات-5-1
.میشودبرطرفافرادوگروهها،تیمهاشایستگیتوسعهطریقازسازمانیشایستگینیازهای

نهاآبرایوشناساییبایدآیندهدرشایستگیپیش بینیقابلنیازهایمانندشکافهایی

.شودریزیبرنامه

:باشدزیرمواردبامرتبطبایدافرادتوسعه

.استشدهتعیینسطحهردرسازماندرشایستگیبهدستیابیبرایشایستگینیازهای(الف

.میکنندتعیینراشایستگینیازهایخود،فردیتوسعهاهدافازبخشیعنوانبهافراد(ب

ستگیتوانمندساختنافراددردستیابیبهاهدافتوسعهفردیوهمچنینبرآوردهکردننیازهایشای

.سازمان،بهمشارکتافرادوایجادیکفرهنگباکیفیتمؤثرکمکخواهدکرد
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شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5

برنامه ریزی-5-2

:بایدسازمانشایستگی،توسعهفعالیتهایریزیبرنامههنگام

(یفردتوسعهبهنیازیاشایستگیشکافرفعبرای)کندتعیینراتوسعهخاصاهداف≽

کندینتعیمناسبیفراهمکننده≽بگیردنظردرراتوسعهبهمربوطفعالیتهای≽

کندتعیینتوسعهنتایجارزیابیونظارتبرایمعیارهایی≽

بگیردظرندربگذارند،تأثیرتوسعهفعالیتهایمؤثرارائهبرمیتواندکهرافرصتهاییوریسکها≽

ندکتعیینراسازمانیخطمشیهای≽بگیردنظردررانظارتیوقانونیالزامات≽

کندتعیینرامالیمالحظاتجملهازسازمانیمنابع≽

کندتعیینرابیرونیفراهمکنندههایباقراردادیتوافقنامههای≽

کندتعیینرازمانبندیوبرنامهریزیالزامات≽

کندتعیینرا(گروه/تیمیا)فردیتواناییوانگیزهدسترسی،میزان≽
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شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5

برنامهساختار-5-3

:باشدزیرمواردشاملبایدافرادتوسعهوشایستگیمدیریتبرنامهساختار

کیستهدفمخاطب⊶

(معینتاریخیاششماهمدتظرفمثالً)بیاینددستبهبایدتوسعهاهدافزمانیچه⊶

استچگونه(خاص)ویژهفعالیتهایانجامنحوه⊶

کجاستویژهفعالیتهایانجاممحل⊶

استچقدرویژهفعالیتهایکشیدنطولزمانوانجامزمان⊶

میشودانجامچگونهتوسعهارزیابی⊶

.(گواهینامهها،جوایزمثالعنوانبه)میگرددمشخصچگونهاهدافبهدستیابی⊶
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شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5

اقدامات-5-4

یبرنامهریزفعالیتهایدربایدمالکیت،ومشارکتافزایشبرایافرادوگروهها،تیمها-5-4-1

.شوندتشویقافرادتوسعهوشایستگیمدیریت

نظردررارزیمواردبایدگروهیاتیمسطحدرافرادتوسعهوشایستگیمدیریتفعالیتهای-5-4-2

گروهییاتیمیآموزشبرنامههایارائهوایجاد∙:بگیرند

(رونیکیالکتیادگیریسایت،وبخبرنامه،مانند)هدفمندارتباطاتازوسیعیطیفارائهوتوسعه∙

شبکهسازیرویدادهایوتخصصیانجمنهایخارجی،کنفرانسهایدرشرکت∙

خاصشکافهایرفعبرایاستخدام∙مرتبطتجارییاحرفهاینهادهایباارتباط∙
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اقدامات-5-4

:باشدزیرمواردشاملمیتواندفردیسطحدرفعالیتهاتوسعه-5-4-3

نظارتومربیگریمشاوره،☼فردییادگیریبرنامههای☼

صالحیتهارسمیبررسی☼شخصیتوسعههایبرنامه☼

غیرهوخارجیکنفرانسهایدرشرکت☼

(آنالینکالس،عملکرد،یانقشدر)آموزش☼

شبکهسازیرویدادهای☼

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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مسئولیت هاونقش ها-5-5

.کنداییشناسوتعیینرامختلفمسئولیتهایونقشهاتوسعه،برنامهاجرایهنگامبایدسازمان-5-5-1

:استزیرمواردمسئولسازمان

oمیدهدتعییناینکهچهکسیبرنامهتوسعهراارائه

oموافقتبادامنه،هدفومخاطبانهدفبرنامهتوسعه

oمنابعموردنیازفراهمکردنتسهیلبرنامهتوسعهازطریق

oابالغالزاماتبرنامهبهذینفعانمربوطه

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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مسئولیت هاونقش ها-5-5

:ندهستزیرمواردمسئول،میدهندارائهراآنفعالیتهایوافرادتوسعهبرنامهکهکسانی-5-5-2

oافرادتوافقدربرنامهتوسعه

oمیپردازدمربوطهشایستگیهایتضمیناینکهبرنامهتوسعهافرادبهشکاف

oهستندبرایمخاطبهدفمناسبفعالیتهاتضمیناینکه

oتوافقشدهبرنامهبراساسبرنامهزمانیقسمتهایمدیریتوارائهکلیه

oمیگیردتضمیناینکهنظارتوارزیابیطبقتوافقصورت

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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افرادتوسعهوشایستگیمدیریتبرنامهتأثیرارزیابی-5-6

کلیات-5-6-1

مرتبطتهایفعالیوافرادتوسعهشایستگیمدیریتبرنامههایوتأثیرارزیابیبرایروشهاییبایدسازمان

.کندایجادشایستگینیازهایبا

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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:بایدسازمان،افرادتوسعهوشایستگیمدیریتبرنامهپیامدهایارزیابیهنگام↵

استمربوطهذینفعانتوافقموردومؤثرارزیابیروشهایکهکندتضمین▣

کندپشتیبانیآنهایفعالیتوبرنامهپایشاز▣

کندتحلیلراپایشنتایج▣

میکندرفبرطراشایستگینیازهایچگونهبرنامه،ازناشیافزایشیافتهشایستگیکهکندتعیین▣

میشودحفظواجراشیوههادرتغییرویادگیریکهکندتضمین▣

باشدمربوطهذینفعانتمامطرفازبازخورددنبالبه▣

کندتعیین،میمانندباقیبرنامهاتمامازپسکهراتوسعهشکافهایوشایستگیها▣

.کندتعییننیازموردبیشترفعالیتهایوتوسعهبرنامهبهبودبرایزمینههایی▣

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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افرادتوسعهوشایستگیمدیریتبرنامهتأثیرارزیابی-5-6

فردییاگروهیتیمی،سازمانی،سطحدرارزیابی-5-6-2

کیفیوکمیصورتدوبهمیتوانراافرادتوسعهوشایستگیمدیریتبامرتبطفعالیتهایاثربخشی

:مثال.کردارزیابی

:سازمانیسطحدر(الف

عملکرد؛کلیدیشاخصهاییاداخلیوخارجیممیزیهای(1

مشتری؛رضایتوشکایاتسطح(2

؛بهرهوریوانطباقعدمنرخ(3

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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:گروهییاتیمیسطحدر(ب↵

کارکنان؛حفظومشارکتسطح(1

؛مارکبنچیااهدافاساسبرگروهیاتیمعملکرد(2

:فردیسطحدر(ج

مشاهده؛وپایش(1

فردی؛عملکردبررسیوارزیابیها(2

.صالحیتهابهدستیابیوفردیتوسعهبرنامههایبررسی(3

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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افرادتوسعهنیازهایوآیندهشایستگی هایتعیین-5-7

:کندتعیینزیرموارداساسبرراافرادتوسعهنیازهایوآیندهشایستگی هایبایدسازمان

؛اجتماعییاسیاسیاقتصادی،جمعیتی،تغییرات∇

سازمانی؛فرهنگوارزشهاانداز،چشم،ماموریت∇

؛جدیدخدماتیامحصوالتشدهبرنامهریزیمعرفی∇

مقرراتی؛وقانونیالزاماتدرتغییر∇

نوظهور؛دانش∇

متغیر؛یاجدیدانتظاراتونیازهاالزامات،پیشبینییاتعیینبرایبازاردرتحقیق∇

فناوری؛پیشرفتهای∇

.ذینفعانانتظاراتونیازهادرتغییر∇

شایستگی و توسعه افرادمدیریت -5
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