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تاریخ دریافت93/9/23 :
تاریخ پذیرش93/10/1 :

در ســالهاي اخيــر توســعهی محصــوالت جديــد بــه يكــي از فرايندهــاي ضــروري بــراي بقــاي ســازمانها و حفــظ
رقابتپذيــري آنهــا تبدیلشــده اســت .ايــن فراينــد بــه جهــت اينكــه در مســير تغييــر چارچوبهــاي موجــود بــراي خلــق
ارزش حركــت ميكنــد ،بــا چالشهــاي خــاص خــود مواجــه اســت بهطوريكــه نــرخ شكســت پروژههــاي ايــن حــوزه بــا فرايندهــاي
معمــول ســازماني قابــل قيــاس نيســت .شايســتگيهاي كاركنــان در گروههــای توســعهی محصــول عامــل مهمــي در موفقيــت و
يــا شكســت پروژههــاي ايــن حــوزه اســت .شايســتگيهاي نيــروي انســاني از جملــه مفاهيــم نوظهــور در حــوزهی مديريــت منابــع
انســاني اســت كــه دربرگيرنــدهی ويژگيهــا و قابليتهايــي اســت كــه عملكــرد فراتــر از انتظــار را پيشبينــي ميكننــد .ايــن
رويكــرد جديــد توانســته بهســرعت جــاي رويكردهــاي ســنتي را بگيــرد گرچــه در حيط ـهی توســعهی محصــول كمتــر موردتوجــه
قرارگرفتــه اســت .در ايــن تحقيــق پــس از مــرور ادبيــات دو حــوزهی شايســتگي و توســعهی محصــول ،يــك مــدل نظــري بــا اســتفاده
از روش تحلیــل محتــوی اســتقرایی در مــورد شايســتگيهاي كاركنــان موفــق در گروههــای توســعهی محصــول مبتنــی بــر ادبیــات
ایــن حــوزه ارائهشــده اســت .هــر ســازمان میتوانــد بــر اســاس نیازهــا و اولویتهــای خــود بــا وزندهــی مناســب و اســتفاده از
فنــون تصمیمگیــری مرتبــط ،مــدل خــود را بــر اســاس یافتههــای ایــن تحقیــق ایجــاد نمایــد.

واژگان کلیدی:
توسعهیمحصولجدید ،شایستگیهایکلیدیکارکنان،تیمتوسعهیمحصول ،طبقهبندی
 )1مقدمه
توســعه و ایجــاد محصــوالت جدیــد یکــی از بنیادیتریــن

فرایندهــا در صنعــت و یکــی از منابــع تجدیــد و ســود
رقابتــی اســت ( .)Bowen 1995بــازار جهانــی محیــط رقابتی

بزرگــی را پدیــد آورده اســت بهطوریکــه شــرکتها بایــد
بهطــور مــداوم روی توســعه و ایجــاد محصــوالت جدیــد

کار کننــد .توســعهی محصــول جدیــد عاملــی کلیــدی
بــرای راهبــرد محصــول موفــق اســت؛ بنابرایــن یکــی از
مهمتریــن عناصــر رقابتپذیــری یــک شــرکت محســوب

میشــود (.)Lee, Yun et al. 2001

چرخـهی محصــول و پیوســتگی بــا مدیریــت نشــان میدهد

کــه  50درصــد موفقیــت شــرکتهای فنــی ناشــی از ایجــاد
محصــوالت جدیــد اســت .ایــن مقــدار در نمونههایــی تــا 60

درصــد هــم رســیده اســت .ایــن موضــوع اهمیــت و نقــش
توســعهی محصــول جدیــد را نشــان میدهــد .شــرکتها

بــرای توســعه و ایجــاد محصــول جدیــد تمرکزشــان را
روی کاهــش زمــان مدیریتــی ،توســعهی پارامترهایــی

همچــون مهندســی همزمــان و یــا تراکــم زمــان مصرفــی

یــک ف ّنــاوری جدیــد اختصــاص دادهانــد (.)Griffin 1997

همچنیــن مطالعــات صــورت گرفتــه کاهــش  30درصــد
از چرخــهی زمانــی را روی چرخــهی زمانــی توســعهی
محصــول جدیــد در ســال  1995در مقایســه بــا ســال

 1990نشــان میدهــد.

از طــرف دیگــر بــر اســاس یــک تحقیق کــه در ســال 1991

روی پروژههــای توســعهی محصــول ،صــورت گرفتــه؛

نشــان داد ه کــه از هــر یــازده ایــده و مفهــوم نوآورانــه تنهــا

ســه مــورد توســعهیافته 1/3 ،مــورد وارد بــازار شــده و در

کتابهــای در دســترس کــه در مــورد شایســتگیهای

موضــوع بــا در نظــر داشــتن هزینههــای بــاالی توســعهی

توســعهی محصــول ارائهشــده اســت.

نهایــت یــک مــورد موفــق بــوده اســت ( .)Davisاهمیت این

محصــوالت جدیــد روشــنتر میشــود .شکســت چنیــن

پروژههایــی در بســیاری از مواقــع بــه از دســت رفتــن

هزینههــای اختصاصیافتــه ازیکطــرف و عقــب افتــادن
از رقبــا در معرفــی محصــوالت جدیــد بــه بــازار و از دســت
دادن مزیــت رقابتــی منجــر میشــود.

کلیــدی کارکنــان مراکــز تحقیــق و توســعه و پروژههــای
برای تحلیل کیفی محتوی دو روش وجود دارد:
 .1روش تشکیل استقرایی طبقهبندی،
 .2روش اعمال قیاسی طبقهبندی.

در روش اول محقــق بــدون مفــروض گرفتــن هیچگونــه

تعریــف یــا تعمیمــی قبــل از شــروع تحلیــل ،بــه مطالعـهی

بهطورکلــی از آنهــا در قالــب شایســتگیهای نیــروی

انســانی یــاد میشــود .مفهــوم شایســتگیهای نیــروی

انســانی دربرگیرنــدهی ویژگیهــای رفتــاری افــراد اســت
کــه در متمایزکــردن برتریــن آنهــا از کارکنــان معمولــی
مؤثــر اســت .ایــن مفهــوم کــه در ادبیــات منابــع انســانی
جایــگاه ویــژهای یافتــه بــا حــوزه شایســتگی محصــول

کــه نیازمنــد افــرادی بــا ویژگیهــای متمایــز اســت نیــز
قابــل ارتبــاط اســت .در واقــع زمانــی کــه صحبــت از

بهمیــان میآیــد ،منظــور ویژگیهایــی اســت کــه

پیشبینــی میشــود افــراد بــا بهرهمنــدی از آنهــا،
عملکــرد باالتــری در حــوزهی توســعه محصــول جدیــد

خواهنــد داشــت.

در ایــن تحقیــق پــس از مــرور ادبیــات شایســتگی و توســعه

محصــول و همچنیــن بررســی مدلهــای شایســتگی

شــرکتهای داخلــی و خارجــی ،مدلــی نظــری از
شایســتگیهای کارکنــان واحدهــای توســعه محصــول
تهیهشــده اســت .در ارائــه مــدل ســعی شــده اســت معیارهــا

و ویژگیهــای گفتهشــده در منابــع مختلــف بهصــورت
ی و طبقهبندیشــده ارائــه شــود .بــه تناســب
دســتهبند 
هــر پــروژه توســعهی محصــول میتــوان بــا وزندهــی ایــن
معیارهــا ویژگیهــای کلیــدی هــر ســازمان را اســتخراج نمــود.

 )2روششناسی تحلیل محتوی
جامعــهی موردمطالعــه :تمــام مقــاالت ،گزارشهــا و

بــا مقایســهی تعاریــف از پیــش تعیینشــده و متنهــای

مــورد تحلیــل بــه داوری دربــارهی آنهــا میپــردازد .در
تحقیــق حاضــر از روش اول استفادهشــده اســت.

 )3مرور ادبيات
 )1-3مرور ادبیات شايستگي

در خصــوص مفهــوم شايســتگي ،تعريــف و رويكردهــاي

متنوعــي مطرحشــده اســت .بهطورکلــی ،شایســتگی
یــک ویژگــی فــردی اســت کــه نقــش مؤثــری در عملکــرد

بــا کیفیــت بهتــر دارد .تمرکــز بــر ویژگیهــای افــراد

ریشــه در ادبیــات خصیصههــا ،مهارتهــا و ویژگیهــای
شــخصیتی و فرایندهــا و رویههــای شــناختی و فکــری

دارد .شایســتگیها بــا عباراتــی چــون ارزشهــا ،مــدل

ذهنــی ،دانــش مرتبــط بــا کار ،مهارتهــا و تواناییهــا و
تواناییهــای موردنیــاز بــرای وظایــف غیــر معمــول بیــان
میشــوند .آگاهــی از اینکــه ایــن ویژگیهــای شــخصیتی
در عملکــرد کاری مؤثــر دیــده میشــوند ،جنبــه رفتــاری

شایســتگیها را مشــخصتر میکنــد (.)Kamoche 1996

شایســتگی ،ویژگــی فــردی اســت کــه بــه عملکــرد بهتــر

در یــک کار یــا موقعیــت منجــر میشــود .شایســتگی آن
چیــزی اســت کــه یــک فــرد اســت و نیــز آنچــه یــک فــرد

میدانــد و انجــام میدهــد .آنچــه یــک فــرد اســت در واقــع

رفتــار و انگیزههــای وی را منعکــس میکنــد؛ بنابرایــن شــاید

بتــوان مفهــوم شایســتگی را اینگونــه تعریــف کــرد :آنچــه
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شایســتگیهای کارکنــان واحدهــای توســعهی محصــول

قبــل از شــروع تحقیــق ،بــه مطالع ـهی متــون پرداختــه و
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گــرو کیفیــت و ویژگیهــای نیــروی انســانی اســت کــه

دوم محقــق بــا ارائــه و فــرض گرفتــن تعاریــف مشــخصی

بســیاری دیگــر از فرایندهــای مربــوط بــه ســازمانها در

اســت بهعنــوان جمعبنــدی ارائــه میدهــد .در روش
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موفقیــت فراینــد توســعهی محصــول جدیــد نیــز ماننــد

متــون میپــردازد و هــر آنچــه را کــه حاصــل ایــن تحلیــل

فــرد هســت ،میدانــد و انجــام میدهــد و بــه عملکــرد

رفتــار نشــان دادهشــده و منجــر بــه تعالــي خدمتدهــي

اصطــاح شايســتگي بــراي توصيــف مجموعـهای از رفتارهــا

مهــارت ،توانايــي و ديگــر ويژگيهــاي شــخصيتي از جملــه

انگیزههــا را منعكــس ميكنــد و بــا عملكــرد در يــك

شــغل و دســتيابي بــه نتايــج ســازماني مطلــوب اســت.

باالتــر و بهتــر منجــر میشــود (.)Hayton and Kelley 2006

كــه تركيــب واحــدي از دانــش ،مهــارت ،تواناییهــا و
نقــش ســازماني مرتبــط اســت ،بـهكار مـيرود .در زمينـهی
تعريــف شايســتگي ،بهطــور معمــول دو رويكــرد مرتبــط
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ارائــه ميشــود .اولــي نشــانگر توانايــي يــك فــرد بــراي
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انجــام كارهــاي مربــوط بــه شــغل بهگونــهای اثربخــش
اســت و رويكــرد دوم عبــارت اســت از آنچــه يــك فــرد

بــراي عملكــرد اثربخــش نيــاز دارد .ايــن دو تعريــف خيلــي
بــه يكديگــر نزديــك هســتند ،امــا تفــاوت دارنــد .دومــي
دربردارنــده آن چيــزي اســت كــه بــراي موفقيــت در يــك
شــغل الزم اســت ،درحالیکــه اولــي بــا آنچــه يــك فــرد

بهعنــوان يــك كار مهــم در شــغل خــود ،انجــام ميدهــد
ارتبــاط دارد

()Boselie and Paauwe 2005
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ارزش ،انگيــزه ،كنتــرل فــردي و ابتــكار بــراي انجــام موفــق
در واقــع عبــارت از انگيزههــا ،ويژگيهــاي فيزيكــي،

ويژگيهــاي درون شــخصيتي از جملــه (نگــرش -ارزش-
اعتمادبهنفــس) ،دانــش و مهــارت بــراي عملكــرد برتــر در

شــغل اســت (.)Bamberger and Meshoulam 2000

شايســتگي مجموعــهای از الگوهــاي رفتــاري اســت كــه

متصــدي یــک شــغل بایــد بهمنظــور انجــام وظايــف و
كار ويــژهاش بهطــور شايســته ،آنهــا را در يــك منصــب

داشــته باشــد ( .)Armstrong 2012اهميــت خــاص ايــن
تعريــف در ايــن عبــارت اســت كــه شايســتگيها مرتبــط بــا

رفتــار افــراد هســتند .مضــاف بــر آنکــه ،ايــن بعــد رفتــاري
اســت كــه مرتبــط بــا عملكــرد شــغل اســت .شايســتگيها

شایســتگی در درجــه اول دربردارنــدهی ويژگيهــاي

مجموعههــاي رفتــاري هســتند كــه برخــي كاركنــان بهتــر

شــخصيتي فــرد اســت كــه موجــب بــروز رفتارهايــي در

بررســي و تحليــل تعاريــف ارائهشــده نشــان میدهــد كــه

زيربنايــي فــردي 1اســت .منظــور خصوصيــات اساســي
موقعيتهــا و اجــراي وظايــف گوناگــون ميشــود و شــامل

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ميشــود ،ميداننــد .شايســتگي دربرگیرنــدهی دانــش،

پنــج دســته اســت :نخســت ويژگيهــاي فيزيكــي ،ماننــد
بينايــي ،انگيــزه ،نيــروي درونــي كــه موجــب انجــام يــك
عمــل میشــود ،نگرشهــا و تصويرهــاي ذهنــي فــرد از

خــود دانــش ،اطالعــات فــرد در يــك حيطه كاري مشــخص،
مهــارت ،توانايــي انجــام وظايــف ذهنــي و فيزيكــي؛ دوم
شایســتگی بایــد رابط ـهی علــت و معلولــي داشــته باشــد،

یعنــی شايســتگي موجــب بــروز يــا پيشبينــي رفتــار
يــا عملكــرد مشــخص ميشــود؛ ســوم اینکــه بــراي
هــر شايســتگي معیارهایــی جهــت ســنجش و ارزيابــي
شايســتگي افــراد و رســيدن بــه عملكــرد برتــر وجــود

داشــته باشــد .بــراي تحقــق ايــن امــر ،بايســتي معيارهــاي
مشــخص و قابلاندازهگیــری بــراي هــر شايســتگي در

دنيــاي واقعــي تعريــف شــود (.)McClell 1994

برخــی از محققیــن شايســتگي را عبــارت از هرگونــه دانــش،
مهــارت ،توانايــي يــا كيفيــت شــخصي كــه از طريــق

از ديگــران آنهــا را انجــام میدهنــد (.)Woodruffe 1993

نــكات مشــترك قابلتشــخیصی در تمامــي ايــن تعاريــف
وجــود دارد كــه عبــارت اســت از:

• شايســتگي شــامل دانــش ،مهــارت ،ويژگيهــاي فــردي

از جملــه (انگيــزه ،مفهومهــاي ذهنــي ،ارزش ،نگــرش،

ويژگيهــاي فيزيكــي) و يــا تركيبــي از ايــن عوامــل اســت

كــه بهعنــوان شايســتگي مطــرح میشــود.

• شايســتگي آن دســته از خصوصيــات شــاغلين اســت

كــه زيربنــاي رفتارهــاي موفــق شــغلي آنــان را تشــكيل
ميدهــد و موجــب عملكــرد برتــر و مؤثــر فــرد در آن
شــغل ،وظيفــه يــا شــرايط ميشــود.
•

شايســتگيها بايــد قابلمشــاهده و اندازهگيــري

باشــند و بــا ثبــات و تكــرار در رفتــار فــرد مشــاهده شــوند.

 )1-1-3رویکرد شایستگی

رویکــرد شایســتگی محــور موجــب تناســب بهتــر فــرد بــا
ســازمان میشــود ،انعطــاف در سیســتم ،منابــع انســانی را

افزایــش میدهــد ،انگیــزش درونــی را زیــاد میکنــد و موجــب
1. Underlying characteristic

تطابــق بیشــتر بــا راهبردهــای ســازمان میشــود؛ چراکــه

میگيــرد (.)Abdullah and Sentosa 2012

خودجــوش و بــدون برنامهریــزی قبلــی را بهطــور کامــل

بــه مديريــت کارکنــان ايــن اســت کــه رويکــرد اول بــر

رویههــای منابــع انســانی نمیتواننــد فعالیتهــای داوطلبانــه،

تفــاوت اصلــي بيــن رويکــرد شايســتگي و رويکــرد ســنتي

برنامهریــزی و طراحــی کننــد (.)Hayton and Kelley 2006

نهادهــا شــامل خصيصههــاي رفتــاري کارکنــان و رويکــرد

کــه چگونــه شايســتگيهاي موردنیــاز بــراي انجــام

همچنيــن مدیریــت شایســتگی محــور يــک تغييــر فرهنگي

مســئلهی دشــوار 1تصميمگيــري در مــورد ایــن اســت
يــک شــغل معيــن ،شناســايي شــود .برخــي از مطالعــات
شايســتگي بــر کارکنــان بــا عملکــرد بــاال (آنهایــی کــه

کــه چگونــه رفتــار ايــن کارکنــان از همکارانــي کــه کارايــي
کمتــري دارنــد ،تفــاوت دارد .ســرانجام آنهــا بــه دنبــال ايــن

جســتجو بــراي تعالــي بهجــای عملکــرد اســتاندارد را ارائــه
میدهــد .مزيــت مــورد ادعــاي رويکــرد شايســتگي ايــن
اســت کــه يــک ســازگاري در شناســايي و ســنجش کيفيــت

کارکنــان در همــه مراحــل چرخــه اســتخدام وجــود دارد؛
همچنيــن مهارتهــا ،انگيزههــا ،ويژگيهــاي شــخصيتي و

هســتند کــه شايســتگيهايي توصیفکننــدهی تفاوتهــاي

ســاير خصيصههايــي کــه باعــث ايجــاد عملکــرد میشــوند

فهرســت شايســتگيها بهخوبــی موردپژوهــش قرارگرفتــه و

شناســايي میکنــد (.)Ogrean, Herciu et al. 2009

شايســتگيها بايــد آیندهگــرا باشــند ،نــه اينكــه ســازوکاري

بررســي ادبيــات شايســتگي نشــاندهندهی ســه رويكــرد

رفتــاري را شناســايي کننــد .حصــول اطمينــان از اينكــه

درســت و صحيــح هســتند بــراي ســازمانها حياتــي اســت.
بــراي توليــد مشــابهي از گذشــته باشــند (.)Woodruffe 1993

رويكــرد شايســتگي از يــک رويكــرد اســتراتژيك و يکپارچــه

اگرچــه شايســتگيها از طــرق بســياري تعريــف میشــود؛
امــا فکــر تعريــف آن بهعنــوان "يــك خصيصــه برجســته

يــك كارمنــد كــه منتــج بــه عملكــرد مؤثــر و يــا عالــي در
يــك شــغل میشــود" بهطــور گســتردهای مــورد ،پذيــرش

اســت .چارچــوب يــا مــدل شايســتگي ابــزار سنجشــی

فراهــم م ـیآورد كــه از طريــق آن شايســتگيها میتواننــد

بيــان و ارزيابــي شــوند.

 )2-1-3مديريت شایستگی محور

 )3-1-3رويكردهاي اصلي به شايستگيهاي مديريتي

اصلــي بــه شايســتگيهاي مديريتــي اســت كــه عبارتنــد از:

 .۱رويكــرد رفتاري :3شايســتگي را براســاس اصطالحــات رفتاري
تعريــف ميكنــد و عمدت ـاً بــه معرفــي نوعــي از رفتارهــا كــه

بــا عملكــرد عالــي ارتبــاط دارنــد ،ميپــردازد .بهطورکلــی

شایســتگیها در رويكــرد رفتــاري بــه پنــج حــوزه تقســيم

میشــود :شایســتگیهای عقالنــي منطقــي ،شایســتگیهای
رهبــري و مديريــت ،شایســتگیهای انگيزشــي -تعاملــي،
شایســتگیهای شــخصي و فــردي و در نهايــت نتيجــه مــداري
و هــدف محــوري (.)Cockerill, Hunt et al. 1995

 .۲رويكــرد اســتاندارد :4بــر اســاس تجزیهوتحلیــل كاري
شــغل يــا پســت ،بــه معرفــي کمینــه اســتانداردهاي عملكرد

مديريــت شایســتگی محــور کــه گاهــي اوقــات مديريــت

در پســتهاي مديريتــي جهــت تضميــن كيفيــت معيــن
شــغل ميپــردازد .ايــن رويكــرد اصــوالً بــا تعريــف ســطح

از کارکنــان بــا عملکــرد متوســط در حوزههــاي فعاليــت

شــغلي مرتبــط اســت .ايــن رويكــرد بــر اســتاندارد واقعــي

مبتنــي بــر شايســتگي 2ناميــده میشــود شــامل شناســايي
شايســتگيهايي اســت کــه کارکنــان بــا عملکــرد بــاال را

ســازماني ،تشــخيص داده و ايــن چارچــوب را بهعنــوان
مبنايــي بــراي کارمنديابــي ،انتخــاب ،کارورزي و پــرورش،

پاداشهــا و ســاير جنبههــاي مديريــت کارکنــان بــه کار
3. Behavioral Approach
4. Standard Approach

حداقلــي از عملكــرد قابلقبــول در يــك شــغل و يــا موقعيــت

شــغل تأکیــد دارد ،يعنــي خــود شــغل و نــه شــاغل .هــدف

اصلــي نشــان دادن ايــن مطلــب اســت كــه عملكــرد خــوب،
اســتانداردهاي ویــژه را ميطلبــد .در ايــن رويكــرد اهميــت
1. The tricky part
)2. Competency-Based Management (CBM
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بــراي پــرورش رهبــران اســتراتژيك حمايــت میكنــد.

و عملکــرد ضعيــف ،متوســط و عالــي را متمايــز میســازند،
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پژوهشــگران میکوشــند تــا بــا عقبگــرد از نتايــج ،دريابنــد

بــه ســمت خودهدايتــي بيشــتر کارکنــان ،مســئوليت و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهتريــن نتايــج را بهدســت میآورنــد) متمرکــز میشــوند.

دوم بــر ســتادهها و عملکــرد شــغلي تأکیــد دارنــد.

دانــش و خصوصيــات شــخصي در موفقيــت كاري فــرد ناديده

عملكــرد مديريتــي اثربخــش ميشــود" تعريــف ميكننــد.

محيطــي در نظــر گرفتــه نشــده اســت (.)Sanghi 2004

رفتارهايــي هســتند كــه بــراي عملكــرد شــغلي اثربخــش در

گرفتهشــده اســت و همچنيــن اهميــت و نقــش شــرايط

 .۳رويكــرد اقتضايــي :1ايــن رويكــرد میتوانــد بهعنــوان يــك

كار مديريتــي موردنیازنــد (.)Cockerill, Hunt et al. 1995

رويكــرد بيشــتر روي ايــن موضــوع اســت كــه آيــا عوامــل

نتيجــه اســت كــه بــراي تأمیــن ،ايجــاد يــا دادن توانايــي در

زیرمجموعــه رويكــرد رفتــاري قــرار گيــرد؛ امــا تمركــز ايــن

طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

موقعيتــي بــر شایســتگیهای فــردي مديــران اثربخــش

ايــن اســت كــه آنهــا بــر اهمیــت عوامــل موقعيتــي تأکیــد

بــا آنچــه كاركنــان يــا ســازمانهاي موفــق میتواننــد،

بيــن عوامــل موقعيتــي معيــن و صالحيتهــاي موردنیــاز

انجــام دهنــد مرتبــط اســت (.)McLagan 1997

میکننــد و همچنيــن در صــدد معرفــي نــوع ارتبــاط
عملكردهــاي عــادي مديريــت هســتند (.)Sanghi 2004

انواع شایستگی

شایســتگی فــردی :2شایســتگیهای فــردی شــامل دانــش
موردنیــاز بــرای دســتیابی به نتیجـهی موردنظــر ،مهارتهای

پیادهســازی آن دانــش و ویژگیهــای شــخصیتی موردنیــاز
بــرای ایجــاد انگیــزهی الزم در جهــت پیادهســازی دانــش
و مهارتهــا بــرای دســتیابی بــه نتایــج ارزشــمند اســت.

دو ویژگــی شایســتگیها را از عناصــر تشــکیلدهنده آن
(دانــش ،مهــارت و قابلیــت) جــدا میکنــد .اول اینکــه رفتــار
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شایســتگی نتیجــه :5نــوع ديگــر شایســتگیها ،شايســتگي
موقعيتهــای مختلــف اســتفاده ميشــود (.)McLagan 1997

تأثیــر ميگــذارد؟ وجــه مشــترك رويكردهــاي اقتضايــي در

42

شايســتگيهاي مديريتــي دانــش ،تواناییهــا ،مهارتهــا و

شایســته هــر ســه عنصــر تشــکیلدهنده شایســتگی یعنــی

دانــش ،مهــارت و قابلیــت را دارد؛ دوم اینکــه ممکــن اســت
یــک عنصــر قــوی ،ضعــف عنصــر دیگــر را بپوشــاند مثــ ً
ا

دانــش کمتــر در اداره یــک کالس توســط مهــارت ارتباطــی
قــوی جبــران شــود (.)Hayton and Kelley 2006

شایســتگی ســازمانی :3نيازمنديهــاي شايســتگي ســازمانی
بهعنــوان يــك ســري از مهارتهــا ،دانــش و نگرشهــاي
كار گروهــي تعييــن ميشــود .تفــاوت آشــكاري بيــن
شايســتگي فــرد و شايســتگي ســازمانی وجــود دارد.
شايســتگي فــردي بــا آنچــه فــرد میتوانــد انجــام دهــد

ارتبــاط دارد ،درحالیکــه شايســتگي ســازمانی بــا آنچــه،
ســازمان ترجيــح میدهــد و اجــازه داده ميشــود كــه

انجــام دهــد ،ارتبــاط دارد (.)Hayton and Kelley 2006

شایســتگی مدیریتــی :4شايســتگيهاي مديريتــي را
"مهارتهــا يــا ويژگيهــاي شــخصي كــه منجــر بــه
5.Result Competence
6. Superior performance competence
7. Core Competencies

شايســتگيهاي عملكــرد برتــر :6ايــن نــوع شايســتگي
درحالیکــه كاركنــان و ســازمانهاي ديگــر نمیتواننــد

شايســتگيهاي اساســي (اصلــي یــا محــوری):7

شايســتگيهاي اساســي را بــراي تعريــف آنچــه بــه ســازمان

در برابــر رقبايــش مزيــت رقابتــي ميدهــد ب ـهكار بردهانــد.
شايســتگيهاي اساســي میتواننــد موقتــي باشــند،

بديــن معنــي كــه آنهــا ممكــن اســت در مراحــل اوليـهی
توســعهی ســازمان قابلاســتفاده باشــند؛ امــا ممكــن اســت

هنگامیکــه ســازمان توســعه مييابــد ديگــر قابلاســتفاده

نباشــند (.)Prahalad and Hamel 1990
 )4-1-3ابعاد شایستگی

در ادبیــات بــراي شايســتگي چهــار بعــد يــا حــوزه در نظــر

گرفتهشــده اســت كــه عبارتنــد از:
 -مهارتهای مديريتي،

 -مجموعه دانش،

 -صفات و خصوصيات شخصيتي و رفتاري،

 -ويژگيهاي شخصي.

ايــن ابعــاد در انجــام وظايــف ،نقشهــا و مســئوليتها ،الزم
و ملــزوم يكديگرنــد و در عمــل چنــان بــه هموابســتگی
دارنــد کــه بهآســانی نمیتــوان گفــت ،مديــران در ايفــاي
يــك نقــش و يــا انجــام يــك فعاليــت ،صرفـاً از يــك مهــارت
خــاص اســتفاده ميكننــد و نيــازي بــه دانــش ،اطالعــات

و يــا متغيرهــاي ديگــر وجــود نــدارد (.)Woodruffe 1993
 )5-1-3روشهای تدوین مدلهای شایستگی

ش ارائ ـهی مــدل شایســتگی را میتــوان بــه ســه دســته
رو 

کلــی تقســیم کــرد (:)Rothwell and Lindholm 1999

1. Situational Approach
2. Individual competence
3. Corporat Competence
4. Managerial Competence

 -رویکرد استقراضی

1

 -رویکرد استقراضی و سفارشی

2

 -رویکرد سفارشی

3

از ســایر رویکردهــا ســریعتر اســت .در ایــن رویکــرد
تصمیمگیرنــدگان از طریــق فراینــدی سیســتماتیک،
مــدل شایســتگی را ابــداع میکننــد .مزیــت ایــن روش

رویکــرد اول آســانترین و کمهزینهتریــن رویکــرد

هنگامــی اســت کــه شــاغلین ،بهتریــن منبــع اطالعاتــی

دیگــر شرکتهاســت .اشــکالی کــه بــه ایــن رویکــرد وارد

میشــود کــه بهتریــن انجــام دهنــدهای بــرای کار موجــود

بهمعنــی اســتفادهی عینــی و بــدون تغییــر از مدلهــای

میشــود ایــن اســت کــه فرهنــگ ،مشــتریان و شــرایط

منحصربهفــرد ســازمان را دربرنمیگیــرد.

دربــاره آنچــه انجــام میشــود ،نیســتند و یــا گمــان
نیســت (.)Rothwell and Lindholm 1999

رویکــرد رونــد محــور بــر مســائل و روندهــای آینــده کــه کار،

کــه بهتریــن عملکــرد را داشــتهاند ،4مــدل پایــه بــر اســاس
مشــخصات منحصربهفــرد ســازمان سفارشــی شــود.

در رویکــرد ســوم کــه پیچیدهتریــن و درعینحــال

بــر آنچــه افــراد بایــد بداننــد ،انجــام دهنــد یــا احســاس کننــد
تــا بتواننــد بــه تغییــرات محیطــی در حــال ظهــور پاســخ

دهنــد ،متمرکــز اســت ( .)Rothwell and Lindholm 1999در

معتبرتریــن روش بــرای ایجــاد مــدل شایســتگی اســت،
فراینــد ایجــاد از ابتــدا تــا انتهــا منحصــرا ً بــا توجــه بــه

نقشهــا ،اهــداف و کیفیــت مــورد انتظــار را از مســئولیتهای

حالــی اســت کــه میتــوان پنــج رویکــرد بــرای ایــن روش

 )2-3مرور ادبیات توسعه محصول

شــرایط خــاص شــرکت صــورت میپذیــرد .ایــن در
سفارشــی برشــمرد:

نهایــت رویکــرد مســئولیت محــور ،خروجیهــا ،شایســتگیها،
کاری اســتخراج میکنــد.

توســعهی محصــول جدیــد مربــوط بـهکل فراینــد از تولیــد

و توســعه ایــده تــا بازاریابــی موفــق محصــول جدیــد،

 .2رویکرد خروجی محور

6

میشــود .ایــن مســئله هرگــز نمیتوانــد بهصــورت اتفاقــی

 .3رویکرد ابداعی

7

و یــا حاصــل یــک الهــام ناگهانــی باشــد .ایــن فرآینــدی

 .4رویکرد روند محور

8

 .5رویکرد مسئولیت محور

9

در رویکــرد فراینــد محــور پــس از بررســی وظایــف کاری
و فرایندهایــی کــه شــاغل بهنوعــی در آن ســهم دارد،

ویژگیهــای الگوهــای موفــق کاری شناســایی و مــدل
شایســتگی بــر ایــن اســاس تدویــن میشــود .رویکــرد

دوم خروجــی محــور اســت .در ایــن رویکــرد خروجیهــا
تولیــدات شــاغلین موفــق اســت (نتایــج و خروجیهــای کار
شــاغلین موفــق) .درحالیکــه دو رویکــرد فراینــد محــور و

خروجــی محــور ،روشهــای ســنتی ارائــه مــدل شایســتگی

هســتند؛ ســه رویکــرد دیگــر جدیدترنــد .رویکــرد ابداعــی
اگرچــه از لحــاظ اعتبــار در ســطح پایینــی اســت ولــی
6. The outputs-driven approach
7. The invented approach
8. The trends-driven approach
9. The work responsibilities-driven approach

اســت کــه بایســتی بــا شــیوه و بــا دقــت مدیریــت شــود

( .)Turner 1985اجــرای ایــن فراینــد ارزشــمند و کلیــدی
چالشهــای بســیاری را در ســازمانها پیــش رو دارد .بــر

اســاس یــک تحقیــق کــه در ســال  1991روی پروژههــای
توســعه محصــول صــورت گرفتــه نشــان دادهشــده اســت

کــه از هــر یــازده ایــده و مفهــوم نوآورانــه تنهــا ســه مــورد
توســعهیافته 1/3 ،مــورد وارد بــازار شــده و در نهایــت یــک

مــورد موفــق بــوده اســت ( .)Davisاهمیــت ایــن موضــوع با
در نظــر داشــتن هزینههــای بــاالی توســعهی محصــوالت
جدیــد روشــنتر میشــود .شکســت چنیــن پروژههایــی
در بســیاری از مواقــع بــه ازدســترفتن هزینههــای
1. The borrowed approach
2. The borrowed and tailored approach
3. The tailored approach
4. Best Performer
5. The process-driven approach

43
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گروهــی (بهصــورت گروههــای متمرکــز) بــا افــراد موفــق

میدهنــد یــا خروجیهــای کارشــان تمرکــز کنــد .در واقــع

از خــارج ،از طریــق برگــزاری مصاحبههــای فــردی یــا

متمرکــز اســت؛ بهجــای اینکــه بــر افــرادی کــه کار را انجــام

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در رویکــرد دوم ســعی میشــود تــا پــس از دریافــت مــدل

شــغل ،تیــم یــا حرفـهی شــغلی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد،

اختصاصیافتــه ازیکطــرف و عقبافتــادن از رقبــا در

اســت کــه تقریب ـاً بــه کمــک تمــام کارکردهــای سیســتم

رقابتــی منجــر میشــود.

شــرکتها از مفهــوم "مهندســی همزمــان" یــا "دیــدگاه

معرفــی محصــوالت جدیــد بــه بــازار و ازدسـتدادن مزیــت
عالوهبــر مــوارد فــوق ،موفقیــت پروژههــای توســعهی

تیمهــای بیــن وظیفـهای (متخصــص)" توســعهی محصــول

محــدود نمیشــود؛ بلکــه عوامــل دیگــری نظیــر هزینههــای

شایســتگیهای الزم بــرای مدیریــت یــا فعالیــت در

محصــول جدیــد بــه ارائـهی موفقیتآمیــز محصــول بــه بــازار
صرفشــده ،میــزان اســتقبال بــازار ،زمــان اختصــاص

طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

دادهشــده ،امــکان کپیبــرداری از محصــول و مــوارد متعــدد
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اســتفاده میکننــد ( .)Lee, Yun et al. 2001بهاینترتیــب
تیمهــای بینوظیفــهای نیــز از جملــه شایســتگیها و

قابلیتهــای کلیــدی موردنیــاز در موفقیــت تیــم پــروژه

اســت .در ادامــه پــس از مــرور فراینــد توســعه محصــول

هزینــهی تولیــد محصــول جدیــد نیازمنــد بهکارگیــری

و عوامــل شکســت یــا موفقیــت پــروژه ،بــه توانمندیهــا

متحمــل ریســک شــده و بــه نتیجــه دســت یابــد .مدیریــت

مدیریتــی پرداختهشــده اســت.

یــک روش سیســتماتیک و کنتــرل نزدیــک اســت تــا بتوانــد
تولیــد و معرفــی محصــوالت جدیــد ،کاری متفــاوت و

پیچیدهتــر از ایجــاد و بازاریابــی محصــوالت تثبیتشــده
اســت .ازایــنرو ،کار بایــد ســازمانیافته ،طراحیشــده،
کنترلشــده و هدایتشــده باشــد .همچنیــن میبایســت

تأکیــد خاصــی بــر روشهــای رســمی از قبیــل ممیزیهــای
طراحــی و مدیریــت پیکربنــدی انجــام شــود (.)Turner 1985

بهاینترتیــب ارزیابــی موفقیــت پروژههــای توســعه

محصــول جدیــد ابعــاد متعــددی دارد کــه در صــورت
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریتــی احتیــاج دارد .بــه همیــن دلیــل ،بســیاری از

حصــول ،نتایــج ارزشــمند و حیاتــی بــرای ســازمانها

بــه دنبــال دارد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و ضــرورت

پرداختــن ســازمانها بــه ایــن مقولــه ،شناســایی عوامــل
تعیینکننــده ایــن موفقیــت در تحقیقــات علمــی ایــن

حــوزه اهمیــت یافتــه اســت.

در ایــن راســتا عواملــی نظیــر موقعیــت بنــگاه در بــازار،
راهبردهــای بنــگاه ،توانایــی مالــی بنــگاه ،نیــروی انســانی

کارآمــد و تأکیــد مدیریــت ارشــد بــر خالقیــت و نــوآوری
بهعنــوان عوامــل تعیینکننــده موفقیــت پروژههــای
توســعه محصــول شناساییشــده اســت (مــدرس ،آرزومنــد

و بهشــتی  .)1385پیرامــون هــر یــک از عوامــل فــوق
تحقیقــات متعــددی صــورت گرفتــه اســت .توانمنــدی
نیــروی انســانی بهعنــوان یکــی از ایــن عوامــل در قالبهــای

متعــددی نظیــر شایســتگیها و ویژگیهــای اعضــای تیــم
و یــا مدیــر یــا رهبــر تیــم موردبررســی قرارگرفتــه اســت.

در ایــن راســتا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه
توســعهی محصــول جدیــد یــک فعالیــت میانرشــتهای

و شایســتگیهای تیــم پــروژه در ســطح مدیریتــی و غیــر

 )1-2-3فرایند توسعه محصول جدید

پیشــرفت یــک محصــول جدیــد از ایــده تــا تولیــد نهایــی را
میتــوان در پنــج مرحلــه در نظــر گرفــت .تمــام محصــوالت

جدیــد از ایــن پنــج مرحلــه تبعیــت نمیکننــد ،امــا ایــن
مراحــل چارچــوب مفیــدی را بــرای یــک نظــام توســعه

محصــول جدیــد فراهــم میکنــد .خروجــی هــر مرحلــه

تصمیمــی اســت بــرای ادامــهدادن و رفتــن بــه مرحلــهی

بعــد -امــا فقــط اگــر تصمیــم بــر اســاس یــک مبنــای

عینــی قابــل توجیــه باشــد (:)Turner 1985
• جستجو

 oتحلیــل تمــام ایدههــای جدیــد بــرای تصمیــم اینکــه

آیــا یــک ایــده ریشــه موفقیــت دارد یــا خیــر.

• غربال

 oتحلیــل عینــی یــک ایدهــی انتخابشــده در مقابــل

چارچــوب کاری شــرکت.

 oآیا محصول کمینه استانداردها را برآورده میکند؟

 oتصمیــم بــرای اینکــه آیــا نیــاز بــه ارزیابــی عمقیتــری

وجــود دارد؟
• ارزیابی

 oیــک تحلیــل بازاریابــی ،مالــی ،تولیــدی و فنــی بــا

جزئیــات از تمــام جنبههــای محصــول پیشــنهادی؛
 oتصمیمگیری مبنی بر توسعهی محصول.

• توسعه

 oمرحلهای که پول واقعی سپرده و صرف میشود؛
 oطراحی و توسعهی مشروح محصول؛

 oبرنامهریــزی جامــع بــرای تولیــد و بازاریابــی ،فــروش

آزمــون عینــی مهــم طراحــی محصــول جدیــد در مراحــل

 oتصمیمگیــری مبنــی بــر یــک بــازار آزمایشــی یــا

رســمی ،مــدون و سیســتماتیک طراحــی بــرای یــک

و توزیــع؛

راهانــدازی کامــل محصــول.
• آزمون

موافقــت شــدهی فراینــد طراحــی اســت .ایــن یــک بررســی
محصــول جدیــد اســت .ممیزیهــای طراحــی توســط

متخصصــان بهعنــوان بررســی تفصیلــی یــا ارزیابــی انجــام

 oآزمــون در بــازار بــا یــک تولیــد اولیــه و یــا آزمــون

میشــود .مثالهــای مــوردی ایــن بررســیها عبارتنــد از:

 oنهایینمــودن تصمیــم مبنــی بــر راهانــدازی یــک

بــا الکترومغناطیــس ،ایمنــی ،تحلیــل خطــر و غیــره.

جامــع یــک محصــول اولیــه؛

دادهشــده اســت.

 .1جســتجو :در هنــگام جســتجو بــرای محصــوالت جدیــد،
هیــچ ایــدهای نبایــد نادیــده گرفتــه شــود؛ معمــوالً بهتریــن
ایدههــا از غیرمحتملتریــن منابــع بهدســت میآینــد.

در ایــن مرحلــه افــراد نقــش حیاتــی را بــازی میکننــد
و راههــای زیــادی بــرای تولیــد ایدههــا اســتفاده میشــود
(ماننــد جلســه "مخــزن فکــر" و "طوفــان فکــری").

 .2غربــال :غربالکــردن روش عینــی رتبهبندیکــردن

گزینههــای ذهنــی اســت .ایــن مرحلــه شــروع میکنــد

بــرگ خریدهایــی کــه موفقیــت یــا شکســت یــک محصــول
را مشــخص میکننــد.

 .3ارزیابــی :زمانــی کــه یــک محصــول جدیــد بــه شــاخص

عملکــرد مطلوبــی رســید ،میتــوان ارزیابــی را شــروع نمــود.

بــرای ایــن مرحلــه ،مدلهایــی بــا موفقیــت استفادهشــدهاند
تــا اطالعــات بازاریابــی دقیقــی را از دادههــای بازاریابــی و
مالــی نســبتاً خــام بهدســت آورنــد .در مراحــل ابتدایــی

یــک محصــول جدیــد ،دادههــا اغلــب "حدســی" هســتند تــا
واقعیــت؛ امــا بــا مــرور زمــان دادههــا دقیقتــر میشــوند.

 .4توســعه :بــا قبــول ارزیابــی مطلــوب بــرای یــک محصــول

جدیــد ،توســعه شــروع میشــود کــه بهمــرور گرانتــر و

گرانتــر میشــود .بــه ایــن دلیــل ،هــر تصمیمگیــری
متوالــی بــرای ادامــهدادن بــه توســعه بایســتی بیشــتر

موردبررســی قــرار گیــرد .تجربــه نشــان میدهــد کــه
اغلــب شکس ـتها در مراحــل نهایــی توســعه ،معمــوالً بــه
دلیــل ضعــف در مراحــل ابتدایــی ارزیابــی هســتند.

 .5ممیــزی طراحــی یــا بررســی :ممیــزی طراحــی یــک

محصــول جدیــد ،کافــی اســت پاســخهای مناســبی را

بــرای دو ســؤال زیــر داشــته باشــیم:

 .1چرا محصول جدیدی را توسعه میدهیم؟

 .2چرا دنبال سرعتبخشیدن به این فرایند هستیم؟

هنگامیکــه از افــراد مختلفــی کــه درگیــر فرایندهــای
توســعهای در مــورد یــک محصــول یــا خدمــت هســتند
ســؤال میشــود کــه علــت و یــا هــدف شــما از ایــن فراینــد

چیســت ،انــواع متنوعــی از پاس ـخهای جالبتوجــه شــنیده

میشــود .بهعنوانمثــال:
• صرفـاً مدیــر شــرکت یــا ســازمان از مــن خواســته و یــا
ایــن کار یــک تعهــد یــا وظیفــه ســازمانی اســت.

• بهتریــن ســرگرمی بــرای مــن بــوده ،شــاید هــم وجــود

یــک ایــده جالبتوجــه دلیــل ایــن کار بــوده اســت.

• ایــن فراینــد بــه مــا کمــک خواهــد کــرد موقعیــت

رقابتــی و انحصــاری خــود را حفــظ کنیــم ،بــه اســتفادهی

بهتــر مــا از منابــع کمــک میکنــد و ظرفیــت تولیــد مــا را
افزایــش خواهــد داد.

• مــا بایــد بــا رقبــای خــود مقابلــه کنیــم ،همچنیــن بایــد

همــواره پاســخ مناســبی بــرای شــرایط متغیــر بــازار رقابتــی
داشــته باشیم.

• ایــن فراینــد بــه مــا کمــک خواهــد کــرد تــا از
منسوخشــدن و از رده خارجشــدن محصــوالت خــود

جلوگیــری کنیــم.

• ایــن فراینــد موجــب توســعهی کسـبوکارمان میشــود؛

بــه همیــن دلیل مــا نیازمنــد تنــوع در محصوالت هســتیم.
• محصوالت جدید سود شرکت را افزایش خواهند داد.

بــا تأمــل بیشــتر بــه ایــن پاس ـخها نــکات قابلتوجــه زیــر
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طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

بــه اندازهگیــری امکانپذیــری یــک ایــدهی جدیــد از نظــر

بــرای درک بهتــر اهــداف ســازمانها از فراینــد توســعهی
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در ادام ـهی متــن پنــج مرحلــه بــا جزئیــات بیشــتر شــرح

 )2-2-3اهداف فرایند توسعهی محصول

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

محصــول.

عملکــرد ،قابلیــت اطمینــان ،قابلیــت نگهــداری ،ســازگاری

حائــز اهمیــت اســت:

• توجــه ویــژه بــه حفــظ موقعیــت رقابتــی -تجــاری در

بــازار عرضــه م ـیدارد.

• توجــه ویــژه بــه خواســتهها ،ســایق و نیازمندیهــای

نیســت ،ولــی در زمــرهی دنبالهروهــای تولیدکننــده و

بــه یــاد داشــته باشــیم کــه هــر محصــول یــا خدمتــی

 )3-2-3عوامــل موفقیــت و شکســت در توســعهی

محیــط رقابــت؛

مشــتریان در بــازار تقاضــا.

کــه در قالــب روز و حــال حاضــر خــود ارائــه میشــود،

طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

خواهناخــواه پــس از گذشــت چرخــهی عمــر خــود از رده

46

خــارج میشــود و ایــن ف ّناوریهــای جدیدتــر هســتند
کــه پاســخهای مناســبتر و شایســتهتری بــه ترجیحــات
و نیازمندیهــای متغیــر و متفــاوت انــواع کاربــران و
مشــتریان خواهنــد داشــت.

امــا امــروزه ســرعت یافتــن فرایندهــای توســعهی محصول و

ارائـهی ســریعتر محصــوالت و خدمــات در بــازار مســئلهای
اســت کــه شــرکتها و ســازمانها توجــه خاصــی بــه آن

دارنــد .اگــر فراینــد توســعهی محصــول را بــه مســابقهای
شــامل ســه زمــان زیــر در نظــر بگیریم ،شــرکت و ســازمانی

برنــده واقعــی خواهــد بــود کــه در ایــن مســابقه برنــده هــر
ســه بخــش باشــد:

 )1زمــان تولیــد :مرحلــهی توســعهی ایــده اولیــه بــرای
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ســریعترین شــرکتی باشــد کــه همــان محصــول را بــه

محصــول جدیــد تــا مرحلــه قبــل از عرضه محصــول در بــازار؛

 )2زمــان ورود بــه بــازار :مرحلــه عرضــه و ارائــه محصــول در

بــازار (بــازار ســنجی محصول)؛

 )3زمــان کســب ســود :مرحلــه گــذر از نقطــه سربهســر و

کســب ســود.

کســب چنیــن موفقیتــی منجــر بــه ایــن خواهــد شــد کــه
فراینــد توســعهی محصــول را یــک فراینــد زمــان رســیدن

بــه موفقیــت بنامیــم (.)Clark 1994

هنــگام عرضــه و ارائــهی محصــوالت بــه بــازار ســه نــوع
متفــاوت از رویکردهــای ارائـهی محصــول بــه بــازار را بیــن

رقبــا شــاهد خواهیــم بــود:

 .1رویکــرد اولیــن در بــازار :ســازمان عالقهمنــد اســت

اولیــن ســازمانی باشــد کــه محصــول جدیــدی را بــه بــازار

عرضــه مــیدارد.

 .2رویکــرد ســریعترین دنبالـهرو :در ایــن رویکــرد ســازمان

نمیخواهــد همچــون حالــت قبــل اولیــن عرضهکننــدهی
محصــول جدیــد در بــازار نــام بگیــرد ،ولــی راغــب اســت

 .3رویکــرد دنبالــهرو عــادی :ســازمان اولیــن دنبالــهرو

عرضهکننــدهی محصــول جدیــد قــرار خواهــد گرفــت.

محصــول جدیــد

متغیربــودن قوانیــن رقابتــی در دنیــای کس ـبوکار ،فراینــد

ارائــهی محصــول جدیــد بــه بــازار را بــا اهمیــت خاصــی
جلــوه داده اســت .بیشــتر ســازمانها امــروزه بیــش از هــر
زمــان دیگــری دریافتهانــد کــه صرف ـاً تکیــه و اعتمــاد بــه

ـل افزایــش کیفیــت ،کاهــش
اهرمهــای رقابتــی ســنتی مثـ ِ

هزینــه و تمایــز در ارائــهی محصــوالت و خدمــات کافــی
نیســت و در عــوض مفاهیمی مثــل ســرعت و انعطافپذیری
در رقابــت نمــود قابلتوجهــی پیداکردهانــد و گرایــش بــه
ســمت ارائــه محصــوالت و خدمــات جدیــد بــه بــازار خــود

دلیــل موجــه ایــن تغییــر نگــرش اســت .طــی بررســی کــه
در ســال  1981در مــورد  700شــرکت آمریکایــی صــورت

پذیرفتــه اســت ،نتایــج حاکــی از آن اســت کــه حــدود
یکســوم از ســود ایــن ســازمانها بهواســطه محصــوالت

جدیــدی بــوده کــه عرضــه کردهانــد و ایــن آمــار در حالــی
اســت کــه ایــن بررســی در ســال  ،1970مقــدار یکپنجــم

را نشــان داده بــود (.)Clark 1994

بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،مدیریــت فراینــد توســعهی
محصــول جدیــد نیــز نیازمنــد بهکارگیــری رویکردهــای

جدیــد مدیریتــی اســت .رویکــرد مســابقهی راگبــی

کــه در آن سختکوشــی ،جلــو و عقــب بــردن مــداوم
توپبــازی همزمــان بــا ســرعت رمــز پیــروزی اســت،

از جملــه رویکردهایــی بهحســاب میآیــد کــه نتایــج

بهتــری را در پــی خواهــد داشــت .هونــدا و کنــون ،از جملــه
شــرکتهایی هســتند کــه چنیــن الگویــی را بهعنــوان

الگــوی مرجــع فراینــدی توســعه محصــوالت جدیــد خــود

بــه کار گرفتهانــد.

عوامل کلیدی موفقیت فرایند توسعهی محصول

عوامــل کلیــدی موفقیــت زیرمجموعـهی عواملــی هســتند که

( ،)Cooper،1999آنهــا را بهعنــوان عوامــل کلیــدی موفقیــت

در فراینــد توســعهی محصــول جدیــد ارائــه کرده اســت:

• جهتگیــری مناســب در بــازار ،توجــه بــه بــازار،

توســعهی محصــول جديــد پــي بــرد .در واقــع عوامــل فــوق

• تمرکــز بــر ارائــهی یــک محصــول جهــان تــراز،

كــه ايــن نيــز ريشــه در دانــش ،مهــارت ،توانايــي ،انگيزههــا

فرایندهــای طراحــی ،توســعه و بازاریابــی؛

آن را بهطورکلــی شايســتگي ناميديــم.

محوربــودن محصــول و مشــتری -محــور بــودن آن؛

در اختیــار داشــتن یــک جهتگیــری بینالمللــی در
• توجــه بــه فعالیتهــای قبــل از توســعه بــه معنــای تمریــن
فراینــد توســعهی محصــول و آمادهســازی مقدمــات بــرای

توســعه پیــش از کلیــد خــوردن پــروژه اصلی توســعه محصول؛

• ارائه و روانهسازی بهموقع محصول در بازار؛

• توجــه بــه ســاختار ســازمانی مناســب ،طراحــی و
جوســازمانی؛

• اهمیــت پشــتیبانی مــداوم مدیریــت ارشــد ســازمان
نــه صرفــاً بهعنــوان تضمینکننــده موفقیــت در فراینــد
توســعه بلکــه کمکرســان پــروژه توســعه محصــول جدیــد.

دالیل شکست پروژههای توسعه محصول جدید

دالیــل بســیاری وجــود دارد کــه توجیهکننــدهی شکســت

حــدود  40درصــد از پروژههــای توســعهی محصــول

از ایــن دالیــل در زیــر آمــده کــه میتــوان آنهــا را بــا

برچســبهای مدیریتــی یــا فنــی طبقهبنــدی کــرد:

• چندگانهبــودن و ابهــام در اهــداف فراینــد توســعهی

محصــول (مدیریتــی و فنــی)؛

• تمرکز بر مشتریان کنونی (مدیریتی و فنی)؛
• توجه ناکافی به زمان (مدیریتی)؛

• جهتگیریهای مبهم (مدیریتی و فنی)؛

• ناکافیبودن اطالعات از بازار (مدیریتی و فنی)،

• نبــود توجــه کافــی بــه نیازمندیهــا و صــدای مشــتری
(مدیریتــی و فنی)،

• تعریف بیاساس محصول (فنی)،

• کیفیــت پاییــن در اجــرای وظایــف کلیــدی فرایندهــای
توســعه محصــول (مدیریتــی و فنــی)،

• وجــود تیمهــای پــروژه بــا ســاختار ضعیــف و تیمهــای

پــروژه غیــر کارآمــد (مدیریتی).

بــا کمــی مالحظــه در عوامــل فــوق ميتــوان بــه نقــش
افــراد و منابــع انســاني ســازمان در شكســت و يــا موفقيــت

توســعه محصــول جدیــد

همانطــور کــه گفتــه شــد عوامــل متعــددی
تعیینکننــدهی موفقیــت یــا شکســت فراینــد توســعهی
محصــول در تیمهــای مربوطــه اســت .در ایــن تحقیــق
تمرکــز اصلــی بــر عوامــل مربــوط بــه اعضــای تیــم و

رهبــر آن اســت .ایــن عوامــل میتواننــد در شناســایی

شایســتگیهای مدیریتــی و غیرمدیریتــی تیمهــای
توســعهی محصــوالت جدیــد مورداســتفاده قــرار گیرنــد و

در حقیقــت زیربنــای مــدل شایســتگی توســعهی محصــول
باشــند .در ادامــه مــرور خالص ـهای از یافتههــای تحقیقــات

پیشــین در ایــن زمینــه ارائهشــده اســت.

فهــم ايــن مســئله كــه چــه چيــزي بهراســتی ميتوانــد
يــك گــروه كاري را مؤثرتــر و مفيدتــر ســازد ،هیــچگاه

بهماننــد امــروز از ســوي ســازمانها ،مهــم تلقــي نشــده

اســت؛ بهخصــوص در شــرایطی كــه آنهــا از گروههــاي
كاري بهعنــوان راهحلــی بــراي رفــع اشــكاالت تجــاري

خــود اســتفاده ميكننــد .ایــن موضــوع بهطــور خــاص در

گروههــای توســعهی محصــول بهواســطهی زمینههــای
متفــاوت تخصصــی و رفتــاری اعضــای تیم مشــهودتر اســت.

فقــدان انســجام تیمــی ،اختالفنظــر در هدفگــذاری،
تعارضهــای بیــن فــردی و رقابتهــای نامناســب بیــن

اعضــای تیــم از جملــه مشــکالتی هســتند کــه در تیمهــای
غیرمؤثــر توســعهی محصــول مشــاهده میشــود .در ایــن
میــان مشــخص اســت كــه شایســتگیها و ویژگیهــای

شــخصيتي هــر یــک از اعضــای تيــم نقــش مهمــي در

موفقيــت كل آن مجموعه دارد (.)Reilly, Lynn et al. 2002

ويژگيهــاي متفــاوت ماننــد ســن ،نــژاد ،جنســيت و
ارشــديت ،تواناييهــاي متفاوتــي در شــخصيت هــر
فــردي اســت كــه ميتوانــد در كارآمــدي و ناكارآمــدي

رفتارهــاي تيمــي كــه در نهايــت بــه انجــام كار تيمــي ختــم
ميشــوند ،تأثيــر بااليــي داشــته باشــد .گونههــاي مختلــف
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جدیــد در طــی ســالیان گذشــته بــوده اســت .مجموع ـهای

 )4-2-3ویژگیهــای اعضــای تیــم و مدیــر پــروژه
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مــاک پیــروزی یــا شکســت قلمــداد میشــود؛

و ارزشهــاي افــراد ســازمان دارد كــه در بخشهــاي قبلــي
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• تعریــف ســریع پــروژه و محصــول؛ ایــن تعریــف ســریع

ناشــي از خطاهــاي فــردي يــا گروهــي در ســازمان اســت

خصوصيــات فــردي ميتواننــد در پيشبينــي رفتارهــاي

در برابــر كار حســاس نباشــند و ســادهاندیش ،عصبــي و

ادغــام شــخصيتها نيــز در يــك كار گروهــي ميتوانــد بــر

• تــداوم و پایــداری :قرارگرفتــن افــراد آرام و متيــن،

هــر فــرد در يــك تيــم مؤثــر باشــند .بنابرايــن اينگونــه
توليــد و توســعهی محصــوالت جديــد مؤثــر و بســيار مهــم

تلقــي شــود.

ویژگیهای رفتاری و شخصیتی اعضای تیم

طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول
سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

مقابــل افــرادي عصبــي ،خشــمگين ،احساســاتي و غیرقابــل

اطمينــان.

در زمینــهی کار گروهــی تحقیقــات متعــددی بیانگــر نقــش
تیمــی در زمینههــای مختلــف اســت کــه توســعهی محصــول

زودرنــج ،بينزاكــت ،مشــكوك و غيرمنعطــف كــه در

نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت .داشــتن انســجام و انضبــاط
ميتوانــد نقــش بســيار مؤثــري در موفقيــت تیمهــای

پروژههــاي توليــدي و توســعهاي داشــته باشــد (.)Keller 1986
از ديگــر عوامــل موفقيتآميــز ميتــوان بــه داشــتن روابــط

قــوهی مشــاركتي ،بخشــنده و یادگیــر در مقابــل افــراد
كارهــاي مشــاركتي شــركت نميكننــد.

• وجــدان كاري :افــراد محتــاط و مواظــب ،دقيــق ،بــه

دنبــال موفقيــت ،پاســخگو ،منظــم ،داراي نظــم شــخصي
و داشــتن وســواس بــه كار در مقابــل افــراد بیمســئولیت،

اجتماعــي ،قــدرت تصميمگيــري ،مشــاركت و راهبــري پروژهها

نامنظــم و بــدون وســواس و دقــت كاري.

همــه ویژگیهــا و رفتارهــا محــدود بــه رفتارهــای درون تیــم

روابــط اجتماعــي بــاال و خوشصحبــت و فعــال در مقابــل

و تيمهــا اشــاره كــرد ( .)Dominick, Reilly et al. 1997البتــه

• درونگرايــي /برونگرايــي :افــراد اجتماعــي ،داشــتن

نیســت و بههرحــال تیمهــا بــا محیــط پیرامــون خــود نیــز

افــراد بیمیــل بــه كار و بیشازحــد محتــاط.

از اشــخاصي كــه بتواننــد بــا محيطهــاي بيــرون نيــز ارتبــاط

كــه داشــتن افــراد بــا شــخصیتهای متفــاوت درون يــك

باالیــی دارد (.)Reilly, Lynn et al. 2002

گزينههــاي متفــاوت و متنــوع عوامــل شــخصيتي (مــدل

ارتبــاط دارنــد .بــرای نمونــه در ایــن راســتا بهرهمنــدی تیــم

برقــرار كــرده و باعــث پيشــرفت پروژههــا شــوند نیــز اهمیــت
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مشــتاق و عالقهمنــد ،آمــاده و هوشــيار و داراي امنيــت در

• موافقتپذیــری :افــراد متيــن ،بــا ادب و باحیــا ،داراي

بســیار مهــم رفتــار اعضــای تیــم در موفقیــت یــا اثربخشــی کار
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پرخاشــگر باشــند.

تحقيقــات محــدودي كــه انجامشــده بيانگــر ايــن هســتند

تيــم ،تأثيــر زيــادي در اقدامــات آن مجموعــه دارد و داشــتن

از ســال  1960تــا  1980بــه دو دليــل پژوهشهــا روی

پنجعاملــی) بــر پيشبينــي موفقيــت انجــام كار در يــك

اول اينكــه دليــل قانعكننــدهاي نشــان نمـيداد كــه عوامــل

هــر یــک از ویژگیهــا نتایــج و تأثیــرات آن بــر کار تیــم

خصوصيــات فــردي و اقدامــات كاري بســيار محــدود بودنــد،
اخــاق فــردي ميتواننــد در پيشبينــي انجــام كارهــا

مؤثــر باشــند و دوم اینکــه طبقهبنــدي شــخصيتهاي
فــردي بهطــور مشــخصي انجامنشــده بــود كــه باعــث

بهوجودآمــدن مشــكالت در يــك طــرح و برنامــهی
عمومــي و نتيجهگيــري آن باشــد .معرفــي مــدل پنــج

عامــل از شــخصيتها ،نظــم خاصــي را در نهادهــاي
فاقــد نظــم بهوجــود آورد؛ مهمتــر اينكــه اجــازه داد تــا

پژوهشهــاي زيــادي در ايــن زمينــه صــورت گرفتــه و
باعــث تكامــل و تكميــل پروژههــاي تأكيــد شــده شــوند.

ایــن مــدل شــامل پنــج ویژگــی اصلــی زیــر میشــود:

تيــم كمــك ميكنــد .همچنیــن بهطــور خــاص در مــورد
توســعهی محصــول بررسیشــده اســت.

نگــرش بــاز و داشــتن فكــري گســترده ميتوانــد در

نتيجهگيــري و ايجــاد خالقيــت گروههــاي كاري مرتبــط
باشــد؛ و يــا اينكــه كارهايــي را باعــث شــود كــه در
موقعيتهــاي نامطمئــن انجــام ميگيرنــد .بهعنوانمثــال

ابتــكارات بنيــادي نگــرش بــاز شــايد بــراي گروههــاي
كاري کماهمیــت تلقــي شــوند در زمانــي كــه اغلــب كارهــا

بهوســیلهی ماشــینها و بهصــورت همیشــگی انجــام
ميپذيرنــد و شــايد اینگونــه تلقــي شــود كــه ميتواننــد
روی انجــام كارهــا بهصــورت واحــد و داراي ســاختار منظــم

• نگــرش بــاز :دانســتن اينكــه اعضــای يــك تيــم داراي

اثــر منفــي داشــته باشــند (.)Reilly, Lynn et al. 2002

باشــند در مقابــل اينكــه آنهــا داراي ســرخوردگي بــوده يــا

میــزان همیشــگی بــودن کار بســتگی دارد کــه در توســعهی

قــوه تخيــل بــاال هســتند ،حســاس بــوده ،باهــوش و مبتكــر

بهاینترتیــب تأثیــر ایــن عامــل تــا حــدی بــه شــرایط و

محصــول عمومـاً ایــن درجـهی همیشــگی بــودن ،کم اســت.

داشــتن يــك حــس پايــداري و تــداوم نيــز ميتوانــد موجــب

برونگرايــي ميتوانــد نقــش تعیینکننــدهای در انجــام

كارهــا ،خالقيــت و حــل مشــكالت كاري داشــته باشــد.

پيشبينــي آينــدهی كارهــاي تيمــي تلقــي شــود كــه بــا

برونگرايــي ميتوانــد در قابليــت تيمهــا نيــز مؤثــر

پايــداري و تــداوم ميتواننــد در محيطــي آرام و مطمئــن

و توقــع بااليــي كــه از آنهــا مــيرود بــه موفقيــت ختــم

توجــه بــه نــوع كار يــك تيــم اســت .تيمهــا بــا داشــتن حــس

باشــد .بهعبارتدیگــر بعضــي امــور شــايد بنابــر انتظــار

فعاليــت كــرده و مشــاركت خــود بــا يكديگــر را تداوم بخشــند.

نشــوند؛ امــا تیمهــا بــا بهرهگیــری از افــراد برونگــرا

و ناپايــدار اغلــب دچــار رفتارهــاي خرابكارانــه و منحــرف

جلــب حمایــت بیشــتر تأثیرگــذار عمــل کننــد .همچنیــن

بهعبارتدیگــر گروههــاي تيمــي در محيطهــاي نامطمئــن

ميتواننــد بــر ادراک گروههــای بیرونــی از ضعــف گــروه و

انجــام داده و موفقيــت كســب نماينــد و ايــن مــورد رابطـهی

در جمعبنــدی ویژگیهــای شــخصیتی اعضــای تیمهــای

پايــداري هســتند ميتواننــد امــور خــود را در ســطح باالتــري

مثبــت بــا موفقيــت آنهــا دارد.

نيــز جلوگيــري كننــد (.)Reilly, Lynn et al. 2002

توســعهی محصــول بایــد بــه ایــن نکتــهی بســیار مهــم

از طــرف دیگــر انجــام كارهــاي تيمــي نيازمنــد فعاليــت

اشــاره کــرد کــه درحالیکــه ویژگیهــای شــخصیتی اعضــا

مهارتهــاي فــردي اســت و مقبوليــت و خودبــاوري نيــز

دیگــر عدمتجانــس اعضــای تیــم در ایــن ویژگیهاســت.

خودجــوش و خودســاخته ،ايجــاد رقابــت اجتماعــي و انجــام
يكــي از مهمتريــن عوامــل اســت .يكــي از نشــانههاي

مقبوليــت شــركت و داشــتن رفتارهــاي مشــاركتي اســت.
درازمــدت نشــان داد ايــن منطقــي اســت كــه انتظار داشــته
باشــيم ســطوح باالتــري از تفاهــم و موافقتپذیــری ،امــروزه
در موفقيــت گروههــا نقــش دارد.

ایــن عدمتجانــس از یکســو میتوانــد بــه بــروز تنــش
و تعــرض و از ســوی دیگــر میتوانــد بــه بــروز بیشــتر

خالقیتهــا و ایدههــای نوآورانــه منجــر شــود .در مجمــوع
اثــر دوم بیشــتر ارزیابــی شــده و بهنوعــی الزمـهی موفقیــت
تیمهــای توســعهی محصــول تلقــی میشــود .البتــه ایــن

موضــوع یــک جنبــه بســیار مهــم دیگــر نیــز در بــردارد و

بــر اســاس ســاختار پنــج عاملــی شــخصیت ،داشــتن

آن اینکــه نیــاز بــه مهارتهــای کار تیمــی و مهارتهــای

در انجــام كارهاســت و حتــی عــدهای عنــوان ميكننــد كــه

بســیار ضــروری اســت .بهخصــوص اینکــه تیمهــای

وجــدان كاري يكــي از عوامــل بســيار قدرتمنــد هــر فــرد
افــراد تشــنهی موفقيــت داراي وجــدان كاري نيــز هســتند
()Keller 1986؛ زيــرا بــراي داشــتن يــك كار بــا مرتبــه بــاال

نيــاز بــه ســرمايهگذاري و داشــتن وجــدان كاري مــورد نیــاز

اســت .اینگونــه فاكتورهــابايســتی توســط کارگــروه تحقيــق

و توســعه بــراي انجــام كار پيشبينــي شــوند .بهطورکلــی

مشخصشــده اســت کــه ارتبــاط مهمــي بيــن وجــدان كاري
و موفقيتهــاي تيمــي وجــود دارد و حتــي داشــتن مقــدار

كمــي از وجــدان كاري در يــك تيــم ميتوانــد بهعنــوان

حــل و رفــع تعــارض بــرای اعضــای تیــم و رهبــر تیــم
توســعهی محصــول در برابــر چالشهــا و موقعیتهــای
دشــواری قــرار میگیرنــد کــه در صــورت عــدم مدیریــت

صحیــح تیــم ایــن شــرایط بــه بــروز مشــکالت و تعارضــات

گســتردهای دامــن میزنــد (.)Reilly, Lynn et al. 2002
ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مدیر یا رهبر تیم

مديــر پــروژه ،يــك شــخص محــوري اســت ،كــه تــا حــد

زيــادي بــر فراینــد و عملكــرد پــروژه توســعهی محصــول

جديــد تأثیــر ميگــذارد .رفتارهــاي متعــدد مديــران تيــم

يــك عامــل مهــم پيشبينيكننــده بــراي اعضــای ارشــد

پــروژه بهطــور خاصــي وابســته بــه هــم هســتند .ايــن افــراد

در مــورد برونگرایــی نیــز مشخصشــده اســت كــه

بودجــه بیشــتر بــراي تيــم پــروژه دارنــد و قادرنــد كــه تيــم

تيمهــا بــهكار رود (.)Reilly, Lynn et al. 2002

تأثیــر بااليــي در كســب منابــع مثــل کارکنــان بيشــتر و

49
طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

از موقعــي كــه مشــاركت نقــش خــود را در موفقيتهــاي

بهطــور فــردی بــر نتایــج تیــم مؤثــر اســت ،عامــل مؤثــر

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

شــواهد بيــان ميدارنــد كــه گروههايــي كــه داراي يــك حــس

داشــته باشــد و همچنيــن از انجــامدادن كارهــاي اشــتباه

دســت خواهنــد داد ( .)Reilly, Lynn et al. 2002در مجمــوع

بــا انجــام كارهايــي شــامل تجســم و خالقيترابطــه مثبتــي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

خواهنــد شــد و تمركــز خــود را روی مشــاركتپذيري از

تحقيقــات عنــوان ميدارنــد كــه برونگرايــي ميتوانــد

را داراي انگيــزه و متمركــز بــه هــدف نگهدارنــد .مديــران

اســت كــه تالشهــا و فعالیتهــای اعضــای گــروه را

گــروه كوچــك تيمهــاي پــروژه خــود هســتند .چنيــن

خــاص ميتواننــد ســودمندي و كارآمــدي رفتــار مديــر را

تيــم پــروژه كارگروهــي را تســهيل ميكننــد و مديــران

مديرانــي اغلــب در مركــز يــا هســتهی خلــق مفهــوم كلــي
توليــد قــرار دارنــد و ايــن مفهــوم را بــه اعضــاي پــروژه

انتقــال ميدهنــد ( .)Atuahene-Gima 2003در نظــر

داريــم بفهميــم كــه كــدام ویژگیهــای شــخصيتي ،جــزء
طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

شــخصیتهای مديرانــي هســتند كــه در ايــن كارهــا
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تعويــض و يــا خنثــي كننــد ،ولــي بســیاری معتقدنــد كــه

رفتارهــاي مســاعدتي و همــكاري بهنــدرت در تیمهــای

پــروژه ديــده ميشــوند ،مگــر اينكــه مديــران تيــم اقدامــات
خاصــي را انجــام دهنــد تــا محيــط اعتمــاد ،خالقيــت و

همــكاري را ايجــاد كننــد (.)Aronson, Reilly et al. 2006

محققــان متعــددي مديــر پــروژه را بهعنــوان يكــي از

تیمهــای پروژههــاي توســعهی محصــول معمــوالً اعضايــي

نيروهايــي تعريــف كردهانــد كــه اعضــای تيــم را بهســوی

دارنــد .ســطح تســهيم اطالعــات ،ميــزان همــكاري و

تيــم اطمينــان حاصــل كنــد .چنيــن مديــري ایجادکننــده

هســتند کــه ســوابق و صالحیتهــای عملكــردي مختلطــي
حــدود درگيــري و اشــتغال مشــترك بيــن ايــن اعضــا در

هــم ميكشــد تــا از تالشهــای متحــد در بيــن اعضــای
ائتــاف اســت؛ زيــرا قــادر اســت تــا تيــم را بــراي عملكــرد

كارهــاي ويــژهی توســعهی محصــول حائــز اهميــت اســت.

جمعــي انگیزهدهــی کنــد .ايــن فــرد قــادر اســت تــا

رفتارهايــي هســتند كــه در مفهــوم كارگروهــي واقــع

را هماهنــگ و حــل كنــد .مديــران كارآمــد تيــم همــكاري

تســهيم اطالعــات ،همــكاري و درگيــري مشــترك ،نمون ـه

مســائل بيــن اعضــای تيــم و ديگــر گروههــای كاركــردي

هســتند .همچنیــن دانشــمندان متعــددی بــر اهميــت

را ايجــاد و فرايندهــاي توســعهی محصــول جديــد را تســريع

تأکیــد كردهانــد ( .)Lynn and Akgun 2003بــرای نمونــه

ميكننــد كــه طــي آن مشــاركتكنندهها رفتارهــاي

محیطهــای كاري مختلــف تأثیــر ميگــذارد .نمونههایــی

تبديــل فرايندهــاي خطــي توســعه محصــول جديــد -كــه

رفتارهــاي كارگروهــي در توســعهی محصــوالت جدیــد

كارگروهــي ،بهطــور مثبــت بــر کارآمــدی گــروه بيــن
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هماهنــگ و تســهيل ميكنــد .گرچــه متغيرهــاي موقعيتــي

از ویژگیهــای کار گروهــی مؤثــر عبارتنــد از :تصديــق

و اعــام تعــارض و تــاش بــراي حــل مســائل در تيــم،
تشــويق نظريــات و چش ـماندازهاي متفــاوت از افــراد ديگــر
تيــم ،نشــاندادن عالقــه و اشــتياق طــي فعالیتهــای

تيمــي ،اعتــراف و تصديــق كمكهايــي كــه افــراد ديگــر
تيــم انجــام دادهانــد ،همــكاري باهــم بــه ســمت يــك

هــدف واحــد و تســهيم آزادان ـهی اطالعــات (مثــل فنــي و
اطالعــات بــازار) بــا افــراد ديگــر تيــم.

ميكننــد ،زيــرا آنهــا فراينــد توســعهاي پيچيــده را درك

مســاعدتي را يــاد ميگيرنــد .آنهــا درك ميكننــد كــه
در آن هــر گــروه كاركــردي ســهم خــود را در تصميمگيــري

محصــول جديــد دارد -بــه فرايندهــاي ســازماني ،بــراي

نتيجــه گرفتــن از اســتعدادهاي ذاتــي و خالقيــت افــراد،
ضــروري اســت (.)Aronson, Reilly et al. 2006

پیرامــون نقــش مدیــر بــر اثربخشــی کار گروهــی در

گروههــای توســعهی محصــول بــه اثــر تعدیلکنندگــی
ســطح عــدم قطعیــت پــروژه اشارهشــده اســت .عــدم
قطعيــت بــه مفهــوم ناتوانــي در درك كامــل يــا پیشبینــی

یکــی از مــوارد بســیار مهــم در تیمهــا کــه کار گروهــی را

دقيــق برخــي جنبههــای محيطــي اشــاره دارد كــه بــا

تیــم اســت .مدیــر تیــم میتوانــد بــا بــروز برخــی رفتارهــا

دارنــد .عدمقطعيــت در اصــل از دو منبــع ناشــي ميشــود؛

تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ویژگیهــای مدیــر یــا رهبــر

کار گروهــی را تســهیل یــا تضعیــف کنــد .بهبیاندیگــر

مدیــر تیــم نقــش مؤثــری در اثربخشــی کار گروهــی در

گروههــای توســعهی محصــول دارد.

يــك ويژگــي مهــم مديــران كارآمــد ،توانايــي مديريــت و

كنتــرل تيــم اســت .ايــن امــر شــامل اتخــاذ عملكردهايــي

تصميمگيريهــاي پــروژهی توســعهی محصــول رابطــه

ف ّنــاوری و بــازار .بهعنوانمثــال مديــر يــك پــروژهی

توســعهی محصــول ممكــن اســت بــا ف ّنــاوری توليــدي
مواجــه باشــد كــه كامــ ً
ا فهميدهشــده و توســعهیافته

اســت؛ بنابرايــن ،كاربــرد آن ســاده میشــود .متناوبــاً،
ف ّنــاوری توليــدي ممكــن اســت توســعهنیافته و ناشــناخته

باشــد؛ بنابرايــن نيــاز بــه تحقيقــات آزمونوخطــا وجــود

ارتباطــي قــوي بيــن آنهاســت .البتــه ايــن موضــوع بــا

تفكــر" مديــران ،بســته بــه اينكــه ايــن افــراد بــا عدمقطعيت

گرچــه بــه نظــر ميرســد ايــن حــوزه از ادبيــات در آينــده

دارد .تحقيقــات گذشــته نشــان ميدهنــد كــه "روشهــای
زيــادي در محيــط خــود روب ـهرو هســتند يــا خیــر تغييــر
ميكنــد .بــراي موقعيتهــاي بــا ثبــات و كامــل كــه
مديــر پــروژهی توســعهی محصــول بــا آن مواجــه اســت،
روش مســلط رفــع مشــكالت ،برنامهريــزي و فعاليتهــاي
توســعهاي همزمــان اســت .بــراي موقعیتهــای نامطمئــن

حــل و رفــع مشــكالت ،روش آزمايشــي و تکرارکننــدهی
توســعهی محصــول اســت (.)Aronson, Reilly et al. 2006
 )4مدل نظري
مــرور ادبيــات دو حــوزهی شايســتگي و توســعهی محصــول

نشــاندهندهی موضوعــات مهمــي در ايــن حــوزه اســت.

اولازهمــه مــرور ايــن دو حــوزه از ادبيــات بيانگــر نقــش
بالقــوه بســيار مهــم شايســتگيها در فراينــد توســعهی
محصــول اســت .بهبیاندیگــر توســعهی محصــول جديــد

نيــروي انســاني در آن غیرقابلانــکار اســت .بهعــاوه

اينكــه ايــن نقــش ويژگيهــاي خاصــي دارد كــه طبیعتــاً
بازيگــر متناســب بــا خــود را نيــز ميطلبــد يعنــي آنچــه

در ادبيــات شايســتگي از آن بهصــورت "افــراد بــا عملكــرد
برجســته"ياد ميشــود .بســياري از ســازمانها در اســتخدام

كاركنــان واحدهــاي تحقيــق و توســعه حساســيت بيشــتري
در مقايســه بــا ســاير واحدهــا دارنــد .در مــوارد متعــددي

نيــز ســازمانها افــراد برجســتهی هــر واحــد را گزينــش

كــرده و در گروههــای توســعهی محصــول جديــد جــاي
ميدهنــد .بهاینترتیــب مشــخص اســت كــه در دنيــاي

واقعــي نيــز انتخــاب و بهکارگیــری شايســتهترينها بــراي
پروژههــاي توســعهی محصــول چقــدر اهميــت دارد.

بــا مشخصشــدن اهميــت موضــوع شايســتگي در فراينــد
توســعهی محصــول جديــد ،موضــوع جالبتوجــه ديگــري از

مــرور ادبيــات دو حــوزه برميآيــد و آن عدمتوجــه كافــي بــه

ايــن موضــوع تــا ايــن لحظــه اســت .جســتجوهاي محقــق
در ادبيــات ايــن دو حــوزه نشــاندهندهی عدموجــود

مناســب و كاملــي بــراي بنانهــادن مــدل شايســتگي بــر آن

وجــود نــدارد و از هميــن رو پيشــنهاددهندهی رويكــردي

نظــري و اكتشــافي بــه ايــن تحقيــق اســت .از هميــن رو
ســعي شــد بــا تحليــل فراينــد توســعهی محصــول جديــد

و مــرور شايســتگيهاي بالقــوه ،مــواردي از شايســتگي كــه
ميتــوان بــراي آنهــا اســتداللهايي در راســتاي ايفــاي

نقــش كليــدي در فراينــد توســعهی محصــول ارائــه نمــود را
اســتخراج و در قالــب يــك مــدل نظــري از شايســتگيهاي
توســعه محصــول جمعبنــدي نمــود.

پــس از مــرور ادبيــات شايســتگي و همچنيــن توســعهی
محصــول جديــد ،مدلهــاي شايســتگي ســازمانهاي
مختلــف داخلــي و خارجــي در ايــن تحقيــق صــورت
گرفــت .در واقــع هــدف بهنوعــی الگویابــی و اســتخراج

شايســتگيهايي كــه بتــوان بيــن آنهــا و توســعهی
محصــول جديــد ارتباطــي معنــادار نشــان داد ،بــوده اســت.

بهاینترتیــب بــا تکیهبــر الگویابــی ســعي شــد مدلــي
جامعتــر و بــا ادبيــات همهگيرتــري ارائــه داد.

در ادامــهی پــروژهی تدویــن مــدل شایســتگی کارکنــان

واحــد توســعهی محصــول جدیــد ،مــدل شایســتگی مذکــور
در ادامــه در دو قالــب جــدول و شــکل گرافیکــی ارائهشــده

اســت .ایــن مــدل متشــکل از ســه حــوزه شایســتگیهای
مدیریتــی و رهبــری ،شــخصیتی و فــردی و دانشــی و

تخصصــی اســت .هــر یــک از حوزههــا دربرگیرنــدهی

تعــدادی از شایســتگیها بــوده کــه بــرای هرکــدام تعریــف
و مصادیقــی از رفتــار موردنظــر ارائهشــده اســت.

51
طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

را ميتــوان از جملــه فرايندهايــي دانســت كــه نقــش

خــاص در ايــن پژوهــش دارد؛ زيــرا زيربنــاي نظــري
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محصــول بــا آن مواجــه هســتند ،ويژگــي اصلــي مــدل

رشــد قابلتوجهــی داشــته باشــد .ايــن مســئله اهميتــي

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و غیرقابلپیشبینــی كــه مديــران پــروژه توســعهی

توجــه بــه جوانبــودن هــر دو زمينــه قابــل توجيــه اســت؛

حوزه شایستگی

واحد شایستگی

تعریف شایستگی

مصادیق رفتاری

تفويض اختيارDelegation/

توانايي تفويض اختيار و مسئوليت به افراد و
گروههای زيردست و نظارت و راهنمايي آنها

وظايف را به شكلي عادالنه و برحسب تواناييهاي افراد به
آنها واگذار ميكند و بر عملكردشان نظارت دارد.
افراد را در انجام وظایف تفویض ،راهنمایی و هدایت میکند.

راهنمايي گامبهگام افراد تازهوارد و ساير
زيردستان /همکاران و آموزش افراد در حين كار و
ایجاد انگیزه در دیگران برای توسعه و بهبود آنها

از دورههاي آموزشي مرتبط با زيردستان آگاهي دارد و
آنها را در انجام وظايف راهنمايي ميكند و در صورت
درخواست آنها از ارائه راهنماييهاي الزم دريغ نميكند.
دانش و آموختههای خود را به دیگران منتقل میکند.

توسعه و توانمندسازي سايرين/

Developing & Empowering
others

رهبري تغيير/

طبقهبندی شایستگیهای کلیدی کارکنان تیمهای توسعه محصول

Leading change

مدیریت و
رهبری

برنامهريزيPlanning /

مديريت تعارض/

conflict management

تصميمگيري/

Decision making

مديريت پروژه/

Project management

52

رويكرد بلندمدت/
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Long Term Orientation

همسويي با مأموریت سازمان/
Mission Orientation

پيشقدمي و ابتكارInitiative /

شخصیتی و
فردی

كار تيمي و تیمسازی/

Teamwork & Team
Building

مسئولیتپذیری و پاسخگويي/
& Responsibility
accountability

مهارتهای ارتباطي و
مذاكرهاي/

& Communication
Negotiation skills

علل و چگونگي تغيير را براي ذينفعان توضيح ميدهد و
نظارت و كمك در اجراي تغييرات سازماني و ارائهی حين نظارت بر روند تغيير به عامالن آن بازخورد ميدهد.
ضمن شناسايي مشكالت ،براي حل و رفع آنها
پیشنهادهای مؤثر در روند طراحي و اجراي تغيير
پیشنهادهای مؤثر ارائه ميدهد.
میزان توانمندی فرد در فازبندي صحیح
پروژههاي غیر روتین و مسئوليت رسمي بودجه،
زمانبندی و نظارت بر پيشرفت و كيفيت

اصول اولیه مدیریت زمان جهت اجرای کارها در زمان
مقررشده را بهکار میگیرد.
منابع را به شكل منطقي و متناسب به پروژهها اختصاص
ميدهد و مديران را با ارائه گزارشهای دورهاي از پیشبرد
پروژهها مطلع ميسازد.
براي افراد و گروهها اهداف و وظایف مناسبي تعريف ميكند.

ميزان توانايي فرد در رفع و مديريت تعارضهای
بين كاركنان و گروههای كاري بهخصوص
تعارضات بین افراد با تخصصهای متفاوت

در زمان مواجهه با تعارض آرامش خود را حفظ ميكند
و پس از شنيدن و در نظر گرفتن عقايد و نگرانیهای
طرفين اقدام به رفع تعارض ميكند.
از ابزارها و راهكارهاي مختلف براي جلوگيري از بروز
تعارض استفاده ميكند.

حل مسائل مبهم و نیمه ساختاریافته و توانايي
جمعآوري اطالعات از منابع مختلف و جمعبندي
نظرات كارشناسان

مسائل بزرگ را به مسائل کوچکتر شكسته و تبعات و
موانع احتمالي تصميمات را شناسايي ميكند.
معیارهای مختلف را بهدرستی تعریف و بر اساس امتیاز
هر گزینه تصمیم ،راهکار بهینه را انتخاب میکند.

توانايي تشخيص ابعاد مختلف مديريت پروژهها،
فازبندي ،اجرا و نظارت بر پيشرفت اجراي
پروژههاي روتين و تطبيق برنامهها و گزارشها با
اهداف و برنامه كوتاهمدت

پروژهها را به فعالیتهای کوچکتر تجزيه ميكند ابعاد
مختلف پروژه اعم از مالي ،انساني ،تأمین ،ريسك ،زمان و
 ...را در نظر ميگيرد.

پيگيري و تالش در جهت رسيدن به اهداف
بلندمدت تعریفشده و ايجاد ارتباطات مثبت با
رويكرد بلندمدت

به اهداف بلندمدت اولويت ميدهد و سختيها را با نگاه
بلندمدت تحمل ميكند.
مشكالت و فرصتها را پيشبيني و براي آنها
برنامهريزي ميكند.

درك و شناخت مأموریت سازمان و تالش
در جهت ایجاد همسويي با آن .درك جايگاه
واحد مربوطه و یا پروژه جاری در مسير حركت
سازمان به سمت اهداف استراتژيك

از مأموریتهای سازمان و تصميمات مراجع باالتر تبعيت
ميكند.
مأموریتهای سازمان را درك و براي همکاران /زيردستان
تشريح ميكند.

ميزان تشخيص و پيشبيني مسائل ،موانع و
فرصتها و اقدام از طريق روشهای خالقانه و
روزآمد در جهت برطرفنمودن موانع و رسيدن
به اهداف عملكردي

بهطور فعاالنه و پرانرژی در جلسات و کمیتههای مختلف
فعالیت میکند.
خودش و دیگران را در تبدیل ایدهها به اقدامات و نتایج
تشویق و ترغیب میکند.
افراد خالق را شناسايي و حمايت ميكند و براي ارائه
ايدههاي مفيد پاداشهايي اختصاص ميدهد.
از نظرات و پیشنهادهای حمايتي ديگران در انجام
وظايفش استفاده ميكند.

ميزان استفاده از روشهای مناسب ارتباطات بين
فردي در جهت كار تيمي با همكاران و مشاركت
با ساير اعضاي تيم در جهت اهداف مشترك

وظايف خود را در تيم بهدرستی انجام ميدهد و در برابر
نظرات مخالف ديگران انعطافپذير است.
افراد سازمان را به كار تيمي تشويق ميكند و اهداف و
وظايف تيمها را تشريح ميكند.

كارهاي روزانه يا هفتگي را به مافوق گزارش ميدهد.
ميزان پذيرش و تقبل مسئولیتها و وظايف
ابراز تمايل به پذيرش مسئولیتهای حساس و سخت دارد.
ابالغشده و تالش براي انجام آنها در زمان
مسئوليت اشتباهات و كاستيهايش را پذيرفته و با
تعیینشده و با در نظرگرفتن ضوابط و
شناسايي علل از تكرار آنها پيشگيري ميكند.
محدودیتها و استانداردهاي تعیینشده .ابراز
در شرايط مختلف كاري نسبت به انجام وظايف كوتاهي
صداقت ،امانتداری و مشاركت سازماني و تشويق
ديگران به مشاركت سازماني و پاسخگويي در مورد نميكند و داليل قابل قبولي براي كاستيها ،تأخیر ،غيبت
و موارد مشابه ديگر ارائه ميكند.
وظايف محول به مسئولین ارشد
در گفتار و نوشتار از جمالت کوتاه ،ساده ،صریح ،قابلفهم
و درعینحال دقیق استفاده میکند.
توانايي گوشدادن و درك ديگران ،انتقال مفاهيم
وظايف زيردستان را به شكلي شفاف و قابلفهم برايشان
و دستورها و روشها متناسب با سطح افراد در
تشريح ميكند ،از آنها گزارش كار ميخواهد.
قالبهای گفتاري و نوشتاري و ارائه گزارشهای
اصول ارتباطات صحيح سازماني و حفاظت اطالعات را در
شفاف
گفتار و نوشتار رعايت ميكند.

تفکر تحلیلی و پژوهشی/
Analytical thinking

تفکر خالق/

Creative Thinking

شخصیتی و
فردی

از رویکردهای جدید استقبال میکند.
به رویکردهای معمول در طراحی و توسعه محصوالت
به چالشکشیدن رویکردهای معمول در تعریف
جدید بسنده نمیکند و در جستجوی شیوهها و
و حل مسائل و فعالیتها ،بر مبنای نبوغ شخصی
رویکردهای خالقانه حرکت میکند.
و تفکر خالق ،در راهکارهای متمایز و متناسب
ایدههای خالقانه و نوآورانه در طراحی و توسعه محصوالت
با موقعیتها
جدید ارائه میکند.

& Process improvement
innovation

ميزان جستجوي فرد براي خلق ايدههاي نو،
خالقانه و مناسب براي افزايش بازدهي فردي و
گروهي در جهت رشد سازمان

نسبت به پذيرش و اجراي ايدههاي نو مقاوم نيست و
در جستجوي راهكار براي ارتقاي سيستمهاي فني و
مديريتي فعال است .افراد را به تفكر خالقانه تشويق
ميكند.

میزان تمرکز اهداف و تالش فردی بر رسیدن
به اهداف سازمانی و گروهی و دست نکشیدن از
تالش تا رسیدن به نتایج نهایی

در راستای اهداف گروهی و سازمانی پیگیر و تالشگر
عمل میکند.
در مواجهه با موانع و مشکالت از خود سلب وظیفه
نمیکند و تا رسیدن به اهداف دست از تالش نمیکشد.

میزان توانمندی فرد برای تشخیص نیازهای
توسعهای (حرفهای و رفتاری) خود و
موقعیتهای یادگیری مناسب و اشتیاق به بهره
گرفتن از این موقعیتها.

دائماً در جستجوی اطالعات مربوط به رویکردها ،ابزار،
شیوهها و فناوریهای نوین مربوط به شغل خود از منابع
مختلف است.
از دیگران بازخوردهایی در جهت آگاهی از نقاط قوت و
ضعفش میگیرد.
از موقعیتهای آموزشی و یا پروژههایی که امکان کسب
تجربه و دانش دارند ،استقبال میکند.
برنامه مشخصی برای توسعه قابلیتهای خود دارد.

میزانی که فرد جهشها و پیشرفتهای فناوری
را شناسایی میکند و تمایل به بهرهمندی
از آنها برای بهبود فرایند طراحی و ساخت
محصوالت جدید دارد.

از فناوریهای نو و تغییرات فناورانه در کارها استقبال میکند.
روندهای فناوریهای مربوط به حیطه کارهایش را دنبال
میکند (برای نمونه از طریق جستجو در اینترنت).
کاربردهای فناوریهای نو را در وظایف شغلی شناسایی و
اجرایی میکند.

میزان آگاهی (دانش) و تجربه از مراحل فرایند
توسعه محصوالت جدید و چالشها و عوامل
کلیدی هر مرحله ضمن اطالع از رویکردهای
صحیح مواجهه با این مسائل

در ابتدای تعریف پروژه تصویر جامعی از مراحل فرایند و
چالشهای آن ترسیم و مستند میکند.
با آگاهی از چالشها و مسائل پیش روی تیم توسعه
محصول ،در جهت اثربخشی بیشتر برنامهریزی و از بروز
نتایج نامطلوب پیشگیری میکند.

میزان بهرهمندی از مهارتها و حوزههای دانشی
و فنی مختلف و تمایل برای بهکارگیری این
توانمندیها در فرایند توسعه محصول

نسبت به کسب اطالعات در حوزههای غیرتخصصیاش
که مرتبط با محصول هستند تمایل نشان میدهد.
سعی میکند در حوزههای مختلف دانشی و فنی مرتبط
با فعالیتهای کاری توانمندیاش را افزایش دهد.
با استفاده از تنوع بخشیدن به دانش و مهارتهایش
میکوشد که در مراحل و زمینههای مختلف مربوط به
حوزهی کاری نقشی مؤثر و مثبت داشته باشد.

دانش مرتبط در فرايندهاي
محوري/

بهبود فرايندها و نوآوري/

نتیجه گرایی/

Results orientation

یادگیری پیوسته و دائمی/
Continues learning

بهکارگیری ف ّناوری/

Leveraging technology

آگاهی از فرایند توسعه
محصول/

Knowledge of NPD
process

چندمهارتی بودن/

Multidisciplinary
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Relevant knowledge in
core processes

دارابودن دانش تخصصي كاربردي و قابلاستفاده
در حيطه اصلي فعاليت سازمان و توانايي ايفاي
نقش مرجعيت علمي در سازمان خود

از دانش و تجربه خود در فهم ،ايجاد و اجراي ايدههاي جديد
و وظايف شغلي خود استفاده ميكند.
به ساير افراد مشاوره و راهنمايي در حيطههاي تخصصي
ميدهد.
از آموختههاي دانشگاهي /دورههاي آموزشي /هماندیشیها در
كارهاي روزمره استفاده ميكند؛ و از متدها و رويههاي جديد
علمي و ف ّناورانه و كاربردهاي آنها آگاه است.

توسعه خود/

Self-development

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

داشتن برنامه براي توسعه فردي و اجراي برنامه
بهگونهای هدفمند با در نظر داشتن سناريوي
مسير حرفهاي شخصي

از وضعيت فعلي دانشي و مهارتي خودآگاهی دارد و براي
ارتقاي خود چشمانداز و برنامه دارد.
براي رسيدن به چشمانداز شغلي خود برنامهريزي اجرايي
دارد و در اين مسير فعاالنه حركت ميكند.

مشاهدهگری و دقیق نگری/
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توجه به ابعاد و زوایای مختلف موضوعات با
دقت و حوصله ضمن توجه به جزییات ،به همراه
ترسیم تصویر کالنی از موقعیتها و مسائل

نکات و جزئیات طراحی و ساخت محصوالت جدید را با
دقت در نظر میگیرد.
در توجه به جزییات مسائل ،کلیات و تصویر کالن را نیز در
نظر میگیرد (ضمن دیدن درختان ،جنگل را نیز میبیند).
سعی میکند هیچ نکته مهمی را نادیده نگیرد.

Observatory & Attention
to detail

شایستگیهای
دانشی و
تخصصی

میزانی که فرد به شکلی نظاممند ،دقیق
و اثربخش منابع کسب اطالعات موردنیاز
را شناسایی و دادههای بهدستآمده را
تجزیهوتحلیل و طبقهبندی میکند.

از مراجع و منابع مختلف اطالعات الزم برای طراحی ،ساخت
و یا مدیریت فرایند توسعه محصول را جمعآوری میکند.
اطالعات بهدستآمده را تجزیهوتحلیل و نتیجهگیری منطقی
و صحیح از آن ارائه میدهد.

) پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي6

) محدوديتهاي تحقيق5

 مــوارد زيــر جهــت،بــا توجــه بــه محدوديتهــاي تحقيــق

 عدمامــكان،يكــي از محدوديتهــاي اصلــي ايــن پژوهــش

 اجــراي تحقيقــات كمــي بــا هــدف روایــی ســنجی-

ازآنجاییکــه تاكنــون مدلهــاي شايســتگي در زمينــهی

:تحقيقــات آتــي پيشــنهاد ميشــوند
مــدل پيشــنهادي؛

 انجــام تحقيقــات طولــي بهاینترتیــب كــه پــس از-

تيمهــا صــورت گيــرد؛

 انجــام مطالعــات مــوردي روي تيمهــاي توســعهی-

.محصــول باهــدف شناســايي شايســتگيها

 امــكان اســتفاده،توســعهی محصــول تهيــه نشــده بــوده

از يــك مــدل قبلــي و ارزيابــي روايــي آن وجــود نداشــته
 بهعــاوه بهطورکلــی رواییســنجی مدلهــاي.اســت
 پيچيدگيهــاي زيــادي دارد كــه در نتيجــهی،شايســتگي
دشــواري ســنجش و ارزيابــي شايســتگيها ايجــاد

 محدوديــت ديگــر تحقيــق در عــدم امــكان.ميشــوند

اســتفاده از اطالعــات ميدانــي اســت كــه بهاینترتیــب

دامنــه اطالعــات مورداســتفاده محــدود بــه دانــش نظــري
.و ادبيــات موضــوع ميشــود
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