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و  BPRهاي  سازي پروژه آماده  مرحلهتبيين ارتباط و تعامالت بين 
و  RBVFمدل کمک مفاهيم ه ب (QMSs)هاي مديريت کيفيت  سيستم

  پويا يها قابليت
  

  ۳کامران رضاييو  ۲، امير البدوي۲*، محمد اقدسي۱بختيار استادي
  ستربيت مدر دانشگاه ‐ يو مهندس يدانشکده فن ‐ صنايع يمهندسدكتراي آموخته دانش 1

  دانشگاه تربيت مدرس ‐يو مهندس يدانشکده فن ‐ صنايع يمهندسبخش  دانشيار  2
  تهراندانشگاه  ‐ هاي فني پرديس دانشکده ‐صنايع يمهندسگروه  دانشيار  3

  ) ١٩/٧/٨٩ تاريخ تصويب، ٢٤/٣/٨٩شده  ، تاريخ دريافت روايت اصالح١٣/٥/٨٨تاريخ دريافت ( 
 

  چكيده     
هايي که سازمان آنها از ديگر  ها و توانمندي به فعاليت (BPR)مجدد فرآيندهاهاي مهندسي  سازي پروژه ها در پياده ازمانبسياري از س

ها را به دنبال خواهد  ها و فعاليت هاي دوباره براي انجام آن تالش هزينه موضوع گاهيو اين  كردهاند کمتر توجه  هاي بهبود کسب کرده پروژه
ها خواهد شد که آگاهي از آن  هايي در سازمان باعث ايجاد قابليت ،ها هاي بهبودي قبلي در سازمان ها و تالش فعاليت همهگر از طرف دي. داشت
در  بنابراين. دشخواهد  BPRهاي در حال انجام در سازمان از جمله  ها در ديگر پروژه موفقيت سازمان سبب ،ها و استفاده آگاهانه از آنها قابليت

مورد توجه باشد و در بايد هايي  ها براي اجراي يک پروژه مهندسي مجدد چه قابليت آمادگي سازمان برايمشخص خواهد شد که  اين تحقيق
در مرحله آمادگي براي  BPRهاي  هاي سازماني مطلوب پروژه تواند به تقويت قابليت چه کمکي مي )QMS( ضمن يک سيستم مديريت کيفيت

معرفي و سپس نوزده  BPRهاي  براي اين منظور در ابتدا بيست و يک قابليت مطلوب پروژه. ها داشته باشد ژهسازي اين پرو شروع به پياده
گيري از مفاهيم  سپس با بهره. شود تعريف مي ،ها به دنبال داشته باشد تواند براي سازمان مي QMSطور مشخص يک ه قابليتي را که ب

هايي  اساس آن توسط چرخه رويکردي ارائه خواهد شد که بر ،هاي پويا و قابليت (RBVF)۱سازي در چارچوب ديدگاه منبع محور  قابليت
را ايجاد يا تقويت  BPRهاي  هاي مطلوب پروژه کداميک از قابليت ،QMSشود که هر تجربه کاري يا قابليت ايجاد شده توسط يک  مشخص مي
نتايج تحقيق . اي پويا، روابط بين اين دو دسته قابليت مشخص و ارائه خواهد شده سازي و قابليت اساس مفاهيم قابليت در ادامه بر. خواهد کرد
، "کسب و کار  يزير برنامه نيو تدو شيپا"هاي  وضعيت سازمان را نسبت به قابليت BPRبل از اجراي ذ قست که هر سازماني بايا حاکي از آن

کردن کار يميت"، "در سازمان يو کار يتيريانتقال تجارب و دانش مد"، "نفعان يو ذ انيمشتر يازهايو درک ن ييتوانمندبودن کارکنان در شناسا"
مورد بررسي قرار " و کارکنان رانيبه رشد کل سازمان در مد يوفادار"و " در سازمان رييدر مقوله تغ تيريدرگيرشدن مد"، "گريکارکنان با همد

       .توانند به ايجاد يا تقويت آنها کمک کنند مي QMSشده توسط يک هاي ايجاد هاي کاري و قابليت ربهدهد که در اين راستا نيز تج

     

 BPRهـاي سـازماني مطلـوب     سـازي در سـازمان، قابليـت    ها، قابليت مهندسي مجدد فرآيندها، متدولوژي :هاي کليدي واژه 
)DOCs(۲ ،هاي مديريت کيفيت شده از استقرار سيستمهاي ايجاد قابليت )COC-QMs(۳يا، قابليت پو 
  

مقدمه
ـ  ۱۹۹۰بـه  اوايـل سـال     BPRمنشاء مفهـوم        ه ب

اوايل  (TQM)عنوان نتيجه جنبش مديريت كيفيت جامع 
هـاي   نظـر بـه اينكـه بنگـاه    . ]۱،۲[گردد  برمي ۱۹۸۰دهه 

هـاي جديـد    كسب و كار به دنبال يافتن فنون و استراتژي
شان از طريـق مـديريت زنجيـره     بري افزايش مزيت رقابتي

از قبيل مديريت كيفيت  يهاي برنامه بنابراين، ندهستارزش 
جامع، بهبود مستمر كيفيت، گسترش عملكـردي كيفيـت   

(QFD)و ، BPR      در صف جلـوي ادبيـات عمـومي و علمـي
همر و چمپـي   ۱۹۹۰ در اوايل دهه. اند مديريت مطرح شده

  د، تفكري دوبـاره كردناي نو مطرح  شيوه  را به BPRمفهوم 
رآينـدهاي اساسـي كسـب و كـار، در     اي ف و طراحي ريشـه 

بهبودهـاي    چنين محيط پرخطري اين مفهـوم كـه وعـده   
  . ها جاري شد در سازمان  بالفاصله ،داد را مي  قابل مالحظه
ـ  ITبررسي كرد كه  ]۳[داونپورت ، ۱۹۹۳در سال  ه ب

هاي نوآوري فرآيند نقش  عنوان يك توانمندساز براي پروژه
سريع اينترنت و كامپيوترهاي  با رشد. كند يمهمي را ايفا م

در يك نـرخ   ITدستيابي به  ۱۹۹۰شخصي در اوايل سال 
  .]۴[انگيزي رشد يافت  شگفت
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، BPR ي، اجـــراBPRريـــزي  ، طـــرحBPRتعـــاريف 
، داليـل شكسـت   BPRكليـدي موفقيـت    عواملشناسايي 
ــروژه ــل  ، شــباهتBPRهــاي  پ ــا و تقاب و  BPRو  TQMه

از جمله موضوعاتي در  BPRها و تجربيات در  بهترين شيوه
عالوه بر بهبود در اثربخشـي   .اند بوده BPRحوزه تحقيقات 

بـر طراحـي، منـابع     هـر يـك   BPRهـاي   فرآيندها، تـالش 
ــتم   ــگ، سيس ــتراتژي، فرهن ــاني، اس ــادا  انس ــاي پ ش و ه

  .]۵،۶[گذارند ثير ميأهاي اطالعاتي سازمان ت سيستم
  

شده در زمينه مديريت كيفيت  مطالعات انجام
  BPRو 

هاي مديريتي مرتبط با اصول كيفيتي، از  تكنيك اغلب
شوند و مرز بين آنها  اشتباه گرفته مي BPRبا  TQMقبيل 

 مطالعات متعددي به بررسي تجاربي بر. ]۷[شفاف نيست 
 .]۲،۳،۸[اند هاي آنها پرداخته ها و شباهت حسب تفاوت

TQM  وBPR مشترك  ن موارديل اياز قب هايي در ويژگي
نياز به تغيير سازماني و  ،]۸[صول فرآيندها ا :هستند

تمركز  ،]۸،۹[كارگيري الگوبرداري ه ب ،]۲،۳،۸[فرهنگي 
اهميت  ،]۹[) مداري  مشتري(بر نيازهاي مشتري 

شان براي بهبود  و هدف ،]۲،۳،۸[گيري فرآيندها  اندازه
 اين دومتعددي  موارددر  اما .]۲،۳،۸[عملكرد كسب و كار 

 :متفاوت هستند
در  ،افزاينده، تكـاملي و مسـتمر اسـت    TQMهيت ما •

راديكـال، تكـاملي مجـدد و     BPRكه در مقابل  حالي
  .]۲،۸،۹[يك رويكرد در يك زمان است 

هـا   دپارتمان فرآيندهاي محدود به داخل TQM اغلب •
ــي   ــرار م ــدف ق ــد، را ه ــي  ده ــه و  BPRول در دامن

فرآيندها وسعت بيشتري دارد چند گيري يك يا  هدف
]۲[.  

 يول مطلوب است، BPRهاي  چه كيفيت در پروژه اگر •
 ،مزايايي از قبيل كاهش سريع هزينه و زمـان سـيكل  

  .]۶[هاي اصلي هستند  هدف اغلب
 ITدارد، ولـي   BPRنقش اساسي در  ITكه  در حالي •

 .]۲،۶،۷[دارد  TQMنقش كمتري در 
 به BPRو موفقيت  TQMكند كه  ها پيشنهاد مي يافته

كند كه  تباط دارند و همچنين بيان ميشكل مثبت با هم ار 
بلوغ   هنوز به BPRو  TQMها در يكپارچگي  سازمان  تجربه
هاي  با بررسي نمونه ]۷[در اين راستا فاضل . است  نرسيده
ها،  ها، تيم كه آموزش كند ها بيان مي از اين پروژه يمختلف

از جمله  TQMتعهد، اعتماد و ارتباطات در 
. هستند BPRسازي موفق  در پيادهتوانمندسازهاي اصلي 

و  ]۶[داونپورت و اسودارد  وسيله ه كه ب گونه  همان
 clean روش ،است بيان شده  ]۱۱[سوكالينگام و داسول 

state غير كاربردي است.  
 ]۱۲[المشـاري   مطالعـه   BPRبا  TQMتركيب  درباره

مـدت بـا    ركيب بهبودهاي كوتـاه ست كه تا آن  دهنده نشان
ــد ــدت د بلن ــاه م ــه   ،اول ر جايگ ــتمر در ادام ــود مس و بهب

در . ار دارددوم قـر   هـاي تغييـر بنيـادين در جايگـاه     تالش 
مـديريت كيفيـت و     شـده در حـوزه   نهايت مطالعات انجـام 

BPR بندي کرد ه صورت زير دستهتوان بيرا م:  
 ؛]۱۳[سازي  يكپارچه ‐ BPRمديريت كيفيت و  •
  ؛]۱۴[ترتيب  – BPRمديريت كيفيت و  •
  ؛BPRجاد آمادگي و اشتياق سازمان براي اي •
  ؛BPRاهميت مديريت كيفيت در انتخاب فرآيندها در  •
  كند؛ را حين اجرا پشتيباني مي BPRمديريت كيفيت،  •
  ؛BPRاهميت بهبود مستمر پس از  •
در  – BPRاي بـراي رضـايتمندي از    هاي مقايسـه  نسبت •

  .مديريت كيفيت بدونو  تيفيت کيريمدباهاي  شركت
 ،در زمينــه ارتبــاط ايــن دو) ۱شــكل(اينکــه نتيجــه 

  . کمي انجام شده است به نسبتتحقيقات 
  

 BPR هاي هاي سازماني مطلوب پروژه قابليت

)DOCها(  
قابليت  ٢١ ،در مقاله خود ]۱۵[و همکاران  »اقدسي«

تعريـف و   BPRهـاي   سازماني را براي اجراي موفـق پـروژه  
هـا را   ن قابليتآنها همچنين اي). ۱جدول (اند  معرفي کرده

سـازي ايـن    در آمادگي يـا حـين پيـاده    شان اهميت نظراز 
توسـط و  بااولويـت بـاال، م  هـاي  DOCها در سه دسته  پروژه

اساس تحقيقـي کـه    بر). ۲  شکل(اند بندي کرده پايين رتبه
 بـراي در ناحيه باالويت باال   اند، شش قابليت آنها انجام داده

قـرار   BPRک پـروژه  توجه و سنجش آنها قبل از اجراي يـ 
  . گيرند مي

عدم اتصال ( ۱هاي  دهد که قابليت نشان مي) ۲(شکل 
سازمان از   هاي استراتژي با ديدگاه BPRهاي  تالش
، ۷، ۳ )]۱۶[استها  ترين داليل شکست اين پروژه اصلي
   هاي تعريف شده با عنوان قابليته ب بايد ۱۹و  ۱۸، ۱۰



  
 119                                                                                                         ) ييادداشت فن(.....   ن مرحلهين ارتباط و تعامالت بييتب   

  
 

  مطالعات انجام شدهمطالعات انجام شده

درصد موردنظر در    درصد موردنظر در    
    مطالعات مطالعات 

  
  
  

تذكر:  اعداد محور 
افقي در شكل شماره 

، ....  2-2، 1-2بندهاي 
هستند. 

  
شده در زمينهمطالعات انجامهايبندي يافته تهدس: ۱شکل 

  .BPRمديريت كيفيت و 
ها مطابق با اهميت آنها و DOCبندي  اولويت:۲شکل

  .BPRهاي  سازي پروژه باارزش بودن براي ايجاد قبل از پياده

  
  .]BPR ]۱۵هاي  هاي سازماني مطلوب براي پروژه قابليت: ۱جدول 

 BPRهاي  هاي سازماني مطلوب پروژه قابليت
)DOCs(  

 رديف )BPR)DOCsهايهاي سازماني مطلوب پروژه قابليت رديف

 DOC-01 کسب و کاريبرايبرون سازمانيارتباط يتوسعه مرزها DOC-12 توانايي کار با اينترنت
 DOC-02 کسب و کاريزيربرنامه نيو تدو شيپا DOC-13 افزارهاي کاربردي سازمان توانايي کار با نرم

 DOC-03  نفعان ذي و مشتريان نيازهاي درک و شناسايي در کارکنان توانمندبودن DOC-14  افزارهاي اداري يا نرم Officeتوانايي کار با 
 DOC-04 سازمانفرآيندهايازكاركنان درك و آگاهي DOC-15  )افزار گروه(گروهي  افزارهاي نرم و کار جريان خودکارسازي

 DOC-05  كاركنان و سازمان در برابر تغييرات يو کار يفکر ،يادگي روحآم DOC-16 (EDI)اطالعات الکترونيکي  انتقال
 DOC-06  تصميمات قاطع قابليت اخذ DOC-17  سازمان در تغيير مقوله در درگيرشدن مديريت
 DOC-07 در سازمانيو کاريتيريانتقال تجارب و دانش مد DOC-18  زيان ناشي از فرآيندها و قابليت تخمين سود

 DOC-08  سازمان کارهاي گردش بهتر انجام دادن توانايي DOC-19  کارکنان و مديران در سازمان کل رشد به وفاداري
 DOC-09 قابليت تقسيم كار عادالنه DOC-20  همديگر با سازمان فرآيندهاي و ها استراتژي توانايي تطابق

 DOC-10  همديگر با کارکنان کردن کار تيمي DOC-21  مجدد مهندسي و بهبود هاي پروژه با آشنايي
 DOC-11 هاي محليتوانايي کار با شبکه 

  
  

، ۱۵، ۱۲، ۶عالوه، ه ب. اولويت باال مورد توجه قرار گيرند
ين يهاي با اولويت پا عنوان قابليته توانند ب مي ۲۰و ۱۶

بااولويت  دبايها DOCباقيمانده . مورد توجه قرار گيرند
 نيبنابرا. ع شوندمورد توجه واق BPRهاي  متوسط در پروژه
بااولويت باال در مرحله  DOCبررسي شش  ،هدف اين مقاله
ثير سازي تأ بوده و با مفاهيم قابليت BPRآمادگي براي 

COC-QM ها مورد بررسي قرار  در تقويت اين قابليتها
  .گيرد مي

  

  هاQMSاستقرار هاي ناشي از  قابليت
ري و وعالوه بر اينکه سبب افزايش بهره هاQMSاستقرار 

شود، به حل بسياري از ها مياثربخشي در سازمان
ب سبکند و ها نيز کمک ميمشکالت موجود در سازمان

  .شودها ميکاريها و دوبارهکاهش هزينه
 ،QMS يها نويسندگان اين مقاله با مطالعه پروژه

و  اندها را استخراج کرده ين پروژها يهاي کيفيت فعاليت

تا بتوانند بندي آنها کرده  دسته، شروع به دنكر با مرتب
ها عبارت  اين قابليت. هايي مطرح کنند در قالب قابليت

  :بودند از
 مديريت ارشد يروحيه پشتيبان 
پذيري براي کيفيت در مديران  مسئوليتتقبل  •

 ؛(COC-QM-01)واحدهاي اصلي سازمان 
ترويج مشارکت کارکنان در بهبود فرآيندهاي بهبود  •

 ؛(COC-QM-02)خدمات /محصوالت
 ؛(COC-QM-03)انداز متمرکز کيفيتي  ايجاد چشم •
-COC-QM)هاي بهبود  مشارکت مديران در پروژه •

  ؛(04
 ؛مديريت نيروي کار 
 ؛(COC-QM-05)مسئوليت در قبال کيفيت  •
 ؛(COC-QM-06)بودن در قبال کيفيت  جوابگو •
هاي متنوع براي  مشارکت کارکنان در ارائه ديدگاه •

  ؛(COC-QM-07)حل مشکالت 
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 ؛کننده دادن تأمين مشارکت 
ريزي کيفيت  در طرح کننده مينأمشارکت دادن ت •

(COC-QM-08)؛ 
-COC-QM)کننده در کنترل و بهبود  مشارکت تأمين •

 ؛(09
 ؛دادن مشتريان مشارکت 
 ؛(COC-QM-10)تماس با مشتريان  •
-COC-QM)ريزي کيفيت  مشارکت مشتري در طرح •

 ؛(11
يان از عملکرد گردآوري و تحليل بازخورهاي مشتر •

-COC-QM)خدمات /کيفيتي و تحويل محصوالت

  ؛(12
-COC-QM)فرآيندها و شکست آنها  كردن کنترل 

  ؛(13
 ؛مديريت فرآيند 
 ؛(COC-QM-14)مستندسازي فرآيندها  •
 ؛(COC-QM-15)تعامالت فرآيندها  •
 ؛(COC-QM-16)تنظيم فرآيندها  •
 ؛(COC-QM-17)مطابقت فرآيندها با استراتژي  •
 ؛(COC-QM-18)فرآيند وري  بهره •
 .(COC-QM-19) ۴خدمات/ محصوالت کردن  طراحي 

  

  )RBVF( ها محور سازمان ديدگاه منبع
گيريم  ما ياد مي: "کند که اين ديدگاه مطرح مي

ها چگونه منابع خود را ترکيب کنند تا قابليت  سازمان
 هايروتين براي سازمان در واقع منابع". توليد کنند

هايي که  ، قابليتRBVFطبق  .وندشمي ترکيب سازمان
و  Andreu. کنند، مزيت رقابتي هستند ايجاد مزيت مي

Giborra ]۱۷[ ايجاد در پرتو را  يسازمان يريادگايجاد ي
طبق چارچوب آنها، ايجاد  .دادندمطالعه قرار مورد  تيقابل

-کارگيري منابع در مفهوم کاري شروع ميه قابليت از ب
کارگيري منابع در ه آميز با بيک يادگيري موفقيت. شود
- هاي سازماني مي آنها را تبديل به قابليت ،هاي کاري محل
هاي ها نيز با محيط رقابتي مواجه و به قابليت قابليت. دكن

  ).۳شکل (اصلي تبديل خواهند شد
هاي اصلي از  ايجاد قابليت ،هر سازماني يهدف اصل
در واقع منابع سازمان در يک چرخه . ]۱۷[است منابع خود

  جربه کاريتا با مصرف منابع يک ت ۵شود وارد سازمان مي

هاي سازمان  سازي که روزانه رويه چرخه روتين. ايجاد شود 
منابع را بهتر  ،دهد از طريق چرخه يادگيري را شکل مي
اين . انجامد هاي کاري بهتري مي کند و به تجربه تجهيز مي

 سپس. کنديدگيري قابليت را فعال مچرخه يا ،چرخه
با اين . شوند به صحنه رقابت بيايند ها مجبور مي سازمان

  .شوديکار چرخه يادگيري استراتژيک در سازمان فعال م
  

 هاCOC-QMها و DOCارتباط و تعامالت بين 
  سازي قابليتکمک مفاهيم ه ب

العاده که يک سازمان پس  هاي فوق اي از توانايي خوشه
آورد و به  دست ميه ها ب هاي مداوم طي سال شاز تال

هاي اصلي  توان آنها را تقليد کرد، شايستگي آساني نمي
  . شودناميده مي

 RBVFهاي سازماني و مدل  با توجه به تعاريف قابليت
عنوان ه ها بCOC-QMتوان به تبيين ارتباط بين  مي

 DOCهاي  هاي کاري و نقش آنها در ايجاد قابليت تجربه
هاي کاري  تجربه) ۴(در شکل ). ۱۱ تا ۴  شکل(داخت پر

COC-QM-01 ،COC-QM-02 ،COC-QM-03  و
COC-QM-04 يروحيه پشتيبان"عنوان قابليت ه که ب 
  منجر به ايجاد قابليت ،شونديتلقي م" مديريت ارشد

DOC-05 ،DOC-07 ،DOC-17 ،DOC-19 ،DOC-
  . شوند مي DOC-21، و 20

 COC-QM-06و  COC-QM-05کاري   يهاتجربه
ها به  اين تجربه. گردد برمي" کار يديريت نيروم"به قابليت 

توجه کارکنان در ترويج کيفيت پرداخته و از طرفي اين 
ها را در کنار عالقه به رشد و انجام بهتر فعاليت ،موضوع

و  ۸منجر به ايجاد  نيبنابرا ،طلبد موفقيت سازمان را مي
  ).۵شکل (شدخواهد  ۱۹

  

  هاي پويا قابليت
زمان در توانايي سا"تعريف  ]۱۸،۱۹[تيس و همکاران 

اي ه بندي صالحيت و تنظيم و پيکره کردن، ايجاد يکپارچه
" شدن به تغييرات محيط  داخلي و بيروني در جهت متوجه

ه پويا را ب  نيز قابليت ]۱۹[ايسنهارد و مارتين . اند ارئه کرده
جهت تغيير بازار عنوان فرآيندي از سازمان که منابع را 

عنوان ه آن را ب ]۲۰[.اند کنند، تعريف کرده استفاده مي
هاي سازمان توسط  بندي مجدد منابع و رويه توانايي پيکره

  . ]۲۱،۲۲[اي اصلي تعريف کرده است  گيرنده  تصميم
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  ]٢٣[پويا  هاي ابعاد قابليت
و  جمعي: شودها در دو بعد نمايش داده مي قابليت

روال ريآنچه در زمعادل  يستا و فرديا يها مهارت. ييايپو
 يفرد تيقابل. "هستند ،مطالعه شده است يانسان هيسرما
 يجمع يها قابليت" .در کار است يريادگي ييتوانا "ايپو
، تيدر نها .هستند يتعامل جمع يها مهارت "ستايا
 يتعامل يندهايفرآ انگريب "ايپو يجمع يها تيقابل"
 يارتباط يها دوباره کانال يبند هکريو پ يو نوآور يريادگي

  .]۲۳[است کپارچههاي ي روتينو 
  

  
هاي اصلي  ها و قابليت يادگيري فرآيند ايجاد قابليت: ۳شکل 

]۱۷[  
  

ها بر اساس COC-QMو ها  DOCبندي  تقسيم
  ليپونننوع قابليت و مدل 

هاي  مدل ليپونن، قابليت به در اين بخش با توجه
شود و مشخص يشت مشده بر وجوه مدل نگا يفتعر

يک  ها پويا هستند و کدام د که کدام قابليتخواهد ش
يک از آنها  ها فردي هستند و کدام کدام قابليت ايستا؛

  .)۱۲شکل (جمعي 
  

بااولويت باال در مرحله ي هاDOCتبيين ارتباط 
  هاCOC-QMو  BPR يبرا يآمادگ

بين دو دسته  توان روابط موجودبا ترکيب نتايج مي
شده در اين تحقيق را نگاشت هاي پيشنهاد قابليت
که مشاهده  طوري همان). ۱۳مدل مفهومي شکل (کرد
ثير مستقيم تأ DOCها روي شش COC-QM ،شود مي

هاي اي براي قابليتيا غيرمستقيم داشته و اساساً رابطه
DOC-06 ،DOC-09 ،DOC-15 و ،IT Capability 

 ،DOC-11 ،DOC-12 ،DOC-13شامل پنج قابليت (
DOC-14 و ،DOC-16 (يافت نشد.  

-COCثير مستقيم ، بيانگر تأدر نمودارها خطوط مستقيم
QM  در ايجاد و تقويتDOC ها  در اين وضعيت. است

COC-QMنقش  ،هاي کاري عنوان تجربهه ها ب
. کنند ها را ايفا ميDOCهاي فرآيند ساخت  ورودي
شده گر اين مطلب است که قابليت ايجادها بيان چين خط
ب ايجاد و تقويت سبغير مستقيم  ه طورب QMSوسط ت

  .شودمي BPRقابليت مطلوب پروژه 
  

  

  
        

    .هاي کاري فرآيند ايجاد قابليت: ۵شکل   .             هاي کاري مديران  چرخه ايجاد قابليت براي تجربه: ۴شکل              
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  .ها اي ديگر از قابليت ايجاد دسته: ۷شکل               .ها اي ديگر از قابليت ايجاد دسته: ۶شکل 

  
  
  

   
  .ها اي ديگر از قابليت دسته ايجاد: ۹شکل      .ها اي ديگر از قابليت ايجاد دسته: ۸شکل     

  

  

  
  

  .ها اي ديگر از قابليت ايجاد دسته: ۱۰شکل 

  

  .ها اي ديگر از قابليت ايجاد دسته: ۱۱شکل             
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  .هاي پويا ها بر ابعاد قابليتCOC-QMها و DOCهاي  نگاشت قابليت: ۱۲ شکل

  

  

 

 

 
 .BPRها در مرحله آمادگي براي اجراي COC-QMهاي بااولويت باال و  DOCارتباط بين : ۱۳شکل 

  
  

  گيري نتيجه
مطلــوب  يســازمان يهــا قابليــتدر ايــن تحقيــق ابتــدا 

بـه  و  با توجه  ]۱۵،۲۴[ شدندمرور  )BPR )DOCs يها پروژه
ها سعي شد که QMSآوري مزاياي  مطالعه ادبيات و نيز جمع

هـا   ها براي سازمان سازي اين سيستم هايي را که پياده قابليت

شـده  ايجاد يهـا  قابليـت دنبال دارند، استخراج و در قالـب  ه ب
ــازمان ــي س ــتقرار  يناش ــراي آن ]COCs-QM( ]۲۵(از اس  ،ب
  . دريگ انجامسازي  واژه
شده در اين تحقيق و  هاي معرفي امه، رابطه بين قابليتدر اد
هاي پويا مورد توجه قرار  يتويژه قابله ب ،هاي سازماني قابليت
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منظور ه چارچوبي مفهومي ب اين منظور ضمن که براي گرفت
گيري از مفاهيم  با بهره آنهاتبيين ارتباط و تعامل بين 

وان تحقيق توصيفي عن بااين مرحله . شدارائه  يسازقابليت
. اشاره دارد عواملکه به توصيف رابطه بين  است هشدارائه 

ها بر پايه چارچوب ارائه، روابط  نتيجه حاصل از اين بررسي
ها در سطوح و در مرحله آمادگي COC-QMها و DOCبين 

که در متن مقاله به تشريح  است BPRبراي اجراي يک پروژه 
  .آن پرداخته شده است
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  ب استفاده در متنيبه ترت يسيانگل يها واژه
1- Resourced Based View Framework 
2- Desired Organizational Capabilities 
3- Created Organizational Capabilities from Quality Management Systems 
4- Designing Products/Services 
5- Routinization Learning Loop 
 


