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  مقدمه - 1- 1

 مسئلهاي که  گونه به .باشدهدف از این فصل بیان کلیاتی از پژوهش جهت آشنایی با چهارچوب کلی کار می

پژوهش مسأله در این فصل ابتدا . گردد هاي پژوهش معرفی می اساس آن اهداف و فرضیه شده و بر پژوهش شرح داده

در ادامه اهداف، فرضیات و سؤاالت . موردبررسی قرار خواهد گرفت تحقیقو سپس ضرورت و اهمیت  شود میبیان 

  . پژوهش توضیح داده خواهد شد

 مسأله  انیب -2- 1

مداوم به چالش  طور بهي مدیران و کارکنان را ها يتوانمندو  ها شایستگی، وکار کسبتحوالت سریع در دنیاي      

ی بدون پرورش کارکنان و مدیران شایسته و ماهر پرتالطمدر چنین محیط  ها سازمانموفق  تیریمد .کشد یم

و  تیهدا يبرا افتهی متخصص و توسعه ،يا فهحر یانسان يرویضرورت حضور ن سو کیزمان از  نیدر ا .غیرممکن است

شاهد  گرید يو از سو میکن یسازمان را مشاهده م یتخصص يها تیفعال یده سامان طور نیسازمان و هم يراهبر

ها،  در سازمان یحاضر رقابت اصل لگفت که در حا توان یم. میهست افتهی و توسعه يا حرفه یانسان يرویکمبود عرضه ن

 رییتغ ).1389و همکاران، یدرگاه( آنان است يها تیتوسعه و ارتقاء قابل يو تالش برا يا حرفه یانسان يرویجذب ن

در سازمان مؤثر  یاست که در گسترش نقش منابع انسان یازجمله عوامل مهم طیشدن مح تر دهیچیو پ عیتحوالت سر

  ).1393سعادت، (بوده است 

شوند  یمکه منجر به اثربخشی فرد در محیط شغلی  و رفتارهایی ها یژگیوشایستگی عبارت است از     

 2لگانمرتبط با موفقیت شغلی دانسته و مک  سان آن هاي ویژگیی را ستگیشا ،)1993( 1کللند مک ).1371غفاریان،(

 .کرده است فیتعر ،تیفیباکبراي تولید برون داد  ازیموردني شخصی ها تیصالحشایستگی را  زین ،)1990(

ی به نتایج ابی دستکه براي  شود میو رفتارهاي فرد در موقعیت کاري  ها ییتوانا، ها مهارت، ها وشرشامل  ها شایستگی

؛ )1999مؤسسه مدیریت منابع انسانی خدمات عمومی کانادا، .(مرتبط با راهبردهاي کاري سازمان ضروري است

، بدین شود میستگی آن افراد خوانده به معیارهاي اثربخشی دست یابند، شای توانند میخصوصیت افرادي که  نیبنابرا

                                                             
1.David Clarence McClelland 
2.Ian Patrick 'Mac' Mclagan 
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و این امر در عملکرد به معیارهاي  دهند یممعنی که افراد شایسته افرادي هستند که الگوهاي رفتاري مطلوبی را ارائه 

  ).1382یفر، خن( شود میاثربخش تعبیر 

ي یک شغل و میزان برا ازیموردني موجود میان شایستگی ها شکاف پر کردندر حقیقت براي  ها شایستگیتوسعه 

  .)1393 فرشیدي و همکاران،( برنامه توسعه فردي است صورت بهو اغلب  شود میي زیر برنامهشایستگی در یک فرد 

 ابعاد عنوان تحت کلی گروه هفت در را شایستگی هاي مؤلفه توان می مبحث، این در شایستگی تعاریف براساس

 شایستگی - 4 اخالقی شایستگی -3 رفتاري شایستگی -2 ديعملکر شایستگی -1: قرارداد موردبررسی شایستگی

  انگیزشی شایستگی -7 دانشی شایستگی - 6 اي حرفه شایستگی - 5 اجتماعی

اسالم که  نیمب نی، طبعاً درود یمسائل به شمار م نیتر از مهم تیریدر علم مد یبا توجه به آنکه بحث روابط انسان   

خود را به  روانیاسالم پ. داشته است انیمطالب و مسائل را ب نیهاست، بهتر روابط انسان میاز عمده مباحث آن تنظ

و  رییتغ رشیپذ يبرا شتریب یتعهد افراد موجب آمادگ نیا. کند میبه کار و سازمان دعوت  شتریتعهد هر چه ب

در  شهیر تیعنواسالم، م دگاهیدر د. شود میموجب کاهش اشتباهات افراد  یاخالق اسالم. خواهد بود یسازمان توسعه

دعائی و (گردد  یم یها تلق در افراد و سازمان تیمعنو قیو تشو تیتقو یمذهب دارد و مذهب عامل اصل

عملی ) ، راهکارهاها نیگزیجا( يها لیبد براي از جستجوي ا گستردهبه حوزه  ازین آغاز هزاره دوم، با .)1394همکاران،

کشورهاي  شتریب .است شده یممهم محسوب  فهیوظ توسعه درحالي دولتی در کشورهاي ها سازماندر مدیریت 

 باید اسباب و وسیله عمده براي توسعه و پیشرفت باشند، که ي دولتی خودها سازماناز عملکرد سوء  توسعه درحال

ي آینده مدیریت دولتی رو به تکامل ها یبررسمدیریت دولتی اسالمی رویکردي نوین در مطالعات و  دیشا .برند یم رنج

ي برخوردار است و ا مالحظه قابل ي اسالمی از میزان سازگاري و همنواییها بافرهنگرویکرد جدید  نیا .راهم آوردف

  ).1378کالنتري، ( قرار گیرد مورداستفادهبدیلی پایا و ماندگار در مدیریت کشورهاي اسالمی  عنوان به تواند می

کارکنان  یستگیو توسعه کارکنان توجه به توسعه شا و در جهت ارتقاء یاسالم یمتعال يها در بستر ارزش    

 فرد ییدانا( کنند یم فایچند نقش ا ییها انتخاب کارگزاران دولت، ارزش يارهایمع نییدر تع. است دیجد يکردیرو

 ).1394، یوالوان

 هویت با بیگانه و غیربومی هاي انگاره در ما مدیران فکري زیست دلیل به ما جامعۀ هاي سازمان ناکارایی از بخشی    

 و سازمان تعالی و رشد باعث تواند می اسالم متعالی هاي ارزش سطور، این نگارندگان نظر به. ماست دینی و ملی

 ).1394همکاران، و شریعتی( شود آن انسانی نیروي
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 چراکه ت،واالترین وسیله براي زندگی اس باشد، آخرت براي يا که توشه آن از پیش دین«صدر به تعبیر امام موسی 

  .»ی دین براي خدمت به انسان و بهبود بخشیدن به زندگی انسان آمده استطورکل بهقرآن و 

و با توجه به اینکه احکام و  ي کشور از صبغه اسالمی برخوردارندها سازمانجامعه ما یک جامعه اسالمی است و تمام  

دینی را تبیین  يها آموزهتا  رود یم) علم تجربی(لم زندگی انسان بوده و امروزه ع يها تیواقعالهی ناظر بر  يها ارزش

را  ها سازمانکارکنان  يها یستگیشابر توسعه اسالمی  يها آموزهرویکرد جدي در بررسی تأثیر  ضرورت علمی نماید،

تا در مسیر  باشد یاسالمباید در چارچوب قوانین  بر آنو قوانین حاکم  ها سازمانی است که هیبد .کند یمدوچندان 

 اجتماعی، سازمان یک عنوان به دانشگاهبراي کارکنانش گام بردارد و از طرفی  ها شایستگیتعالی منابع انسانی و کسب 

 دانشگاه در .باشد یم عالی مقاطع در جامعه الزم و متخصص انسانی نیروي پرورش و تربیت هدفش و وظیفه نیتر مهم

 افراد نقش و ها گاهیپا آن لهیوس به و شود یم خوانده »کار میستق«آنچه  بر اساس جمعی و فردي يها تیفعال از هریک

 کار میتقس این رندیگ یم خود به عامی معنی و دارند دانشگاه يها هدف یا و وظایف تحقق در سهمی ،گردد یم تصریح

بر  را هدبیرخان امور بعضی بپردازند، اداري امور به يا عده کنند، تحصیل برخی کنند، تدریس برخی که شده باعث

 اصلی وظیفه هرچند ،گرید یعبارت به کنند نگهداري رمنقولیغ اموال و ها ساختمان از دیگر يا وعده گیرند عهده

 بازي دانشگاه عملکرد در را محوري نقش تحصیل و تدریس و است جامعه الزم متخصص نیروي تربیت دانشگاه

 بسیار دانشگاه محوري فهیوظ انجام براي پشتیبانی امور عنوان به غیره و يا رخانهیدب و ريااد کارهاي ولی کنند یم

 این اگر زیرا است شده پرداخته) کارمندان کادر( یدانشگاه قشر این مطالعه به حاضر پژوهش در .هستند اهمیت حائز

 اهدخو اهدافش به دانشگاه رسیدن مانع و جادشدهیا خلل دانشگاهی اهداف نظم در نگیرند، انجام منظم صورت به امور

 انجام احسن نحو به را خودش کار هرکسی اگر و دارد بستگی سازمان اعضاي رفتار به سازمان اهداف به دنیرس .شد

 این خود خودبه ،شود یم مطرح احسن نحو به کار انجام وقتی. کند یم کمک اهدافش به دنیدررس را سازمان دهد،

 فیزیکی کار کنار در بلکه نیست کافی سازمان پویایی و تحرك براي صرفاً کار انجام که کند یم خطور ذهن به نکته

 با .شود یم حاصل توسعه و پیشرفت که است صورت این در و شود مطرح نیز کار اخالقی بعد یا کار کیفیت بایستی

شایستگی کارکنان  بر توسعهاسالمی  ي متعالیها ارزش تأثیرتحقیق و پژوهشی در مورد  تاکنونتوجه به اینکه 

ي ها مؤلفهابعاد و  تأثیراین تحقیق به دنبال شناسایی و بررسی  لذا محقق اردبیلی صورت نگرفته است، دانشگاه

  .باشد یماستخراجی متغیرها بر یکدیگر 

 یستگیتوسعه شا بر یاسالم ي متعالیها ارزش ایکه آ میپرسش پاسخ ده نیاست که به ا نیقصد بر ا قیتحق نیدر ا

  ؟ریخ ایدارد  تأثیر یلیکارکنان دانشگاه محقق اردب
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  پژوهش تیضرورت و اهم - 3- 1

بلوغ  رینظ یو تحول قرارگرفته است، تحوالت یشدت در معرض دگرگون به یدولت يساختارها ریطول دو دهه اخ در    

و ضرورت  یسازمان يندهایمحور شدن فرا ها، دانش در تمام عرصه یدانش يروهایکارکنان و ظهور ن یافتگی و توسعه

ها  دولت یاجتماع تینقش و مسئول شیافزا ن،ینو يها يفناور يها، نرخ رشد باال در تمام سطوح سازمان ییداناتوسعه 

رشد و توسعه کشورها،  ندیدر فرا یانسان يها هیسرما تیاهم بیضر شیبه شهروندان و افزا ییگو در پاسخ

 يها دولت. معطوف ساخته است مدیران کارکنان و يها یستگیرا به توسعه شا یدولت تیریمد نینو يها ياستراتژ

 وپرورش دهند  ند،یجذب نما ها شایستگیو  ها تیقابل نیافراد را با بهتر نیهستند که بتوانند بهتر ییها موفق، دولت

به دالیل گوناگونی  ها سازمان .)1389زاهدي و شیخ،( ندیاستفاده نما یسازمان يها پست نیدر بهتر ها آناز خدمات 

ي افراد ها تیظرفمؤثر براي همه کارکنان و تأکید بر  عملکرد ی،سازمان فرهنگرفتارهاي ارزشمند و  انتقال رینظ

 در .کنند یماستفاده  ها شایستگیکسب مزیت رقابتی و تقویت رفتارهاي تیمی و متقابل از  عنوان به ها آني شغل جا به

پیشرفت نباشد تا بتواند از  در حالدائم  صورت بهسازمان  اگر ،ردیگ یمصورت  سرعت بهدنیاي کنونی که تغییرات 

فناوري پیشرفته استفاده کند و در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان ندهد پس از اندك زمانی دفتر 

  ).1389،آذر هوش( بسته خواهد شد اش یزندگ

 نیا نهیبه تیریو مد يریگ بهرهقرار دارد،  یمناسب جایگاهمتخصص در  یانسان يرویکه ازلحاظ ن رانیکشورمان ا در   

 يها تیاست و ورود به حوزه فعال یمنابع انسان يها تیمهارت، دانش، نقش و قابل رییمستلزم تغ یانسان میعظ هیسرما

در  نی؛ بنابرایمنابع انسان يرهبر ی وهمچون توسعه گر، حام ییها نقش يفای، مگر با اشود ینم سریم گرایانهتحول 

 ها آنو اقدامات  ها میکه دامنه تصم یدر بخش دولت ژهیو کارکنان به يها یستگی، توجه به شاینسانمنابع ا یتعال ریمس

 ينظام جمهور تیدر ماه يو ماهو ینگرش يها است و تفاوت رگذاریآحاد جامعه تأث یبر تمام میرمستقیغ ای میمستق

و  ها شایستگیاز  يا به مجموعه ،یعالکارکنان مراکز آموزش  .دینما یرا مضاعف م تیضرورت و اهم نیا ،یاسالم

که  ها دانشگاهکارکنان  يها یستگیتوسعه شا رو نیازا دارند، ازین یطیمسائل مح تیریمد يچندگانه برا يها يتوانمند

ی آموزش عال ستمیس يرو شیپ يها چالش نیتر از مهم یکی باشند یمی تخصص يها عنوان مرکز و محور آموزش به

 يارهایلزوم انتخاب مع ران،یدر کشور ا یانسان يها هیها و سرما سازمان ،یرانیو ا یت اسالمنظر به باف ولذا است

 دیافراد با یستگیشا اری، خط معتر قیدارد و به عبارت دق اریضرورت بس یمنابع انسان یستگیسنجش شا يبرا یاسالم

  .یغرب میباشد نه مفاه ینید يبر مبنا

احساس  شتریکشور برخوردار است، ب يرشد و اعتال يبرا یمیعظ لیکه از پتانس یو علم یمهم در مراکز دانشگاه نیا

                        .شود می
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  )محقق ساخته( پژوهشمدل مفهومی  4- 1

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  پژوهش مفهومی مدل: 1-1 شکل

 

مؤثر بوده  ها ؤلفهمهردو متغیر مستقل و وابسته مواردي لحاظ شده است که در انتخاب این  يها مؤلفهدر انتخاب       

  .دارنددولتی  يها ارگانو  ها سازمانبا  ها مؤلفهکلی بودن و جامعیت داشتن و همچنین ارتباطی که این : ازجملهاست 

، شایستگی رفتاري )1390( مقاله فرهی بوزنجانی و همکاراندر مدل مفهومی فوق، مؤلفه شایستگی عملکردي از 

از ی اجتماعی ستگیشا، )1391( و همکاران يمحمودی اخالقی از مقاله ستگیشا، )1391( مقاله ساالرياز برگرفته 

، شایستگی دانشی از مقاله محمدي و )1390( حمیدي زاده و براموند از مقالهي ا حرفهی ستگیشا ،)1390( رفتار کین

  .است شده برگرفته )1392( گنجعلی و همکارانو انگیزشی از )1395(همکاران 

، وجدان )1394( یالوانو  فرد ییدانااز  ، خودکنترلی)1371( ياز مطهر ریمبارزه با اسراف و تبذ فهمؤلو همچنین        

از ی و عدالت اجتماع يبرابر و) 1393(شهابی  مقاله از درستی و صداقت ، مؤلفه)1391(کاري از مقاله رحیمی 

  .است شده انتخاب يباقر دیسمطهري به نقل از 

  پژوهش يها سؤال  - 5- 1

  یسؤال اصل - 1- 5- 1

  کارکنان دارد؟ یستگیتوسعه شا بر ی چه تأثیرياسالم یمتعالهاي ارزش

  توسعه شایستگی یارزش هاي متعالی اسالم

  شایستگی عملکردي

  شایستگی رفتاري

  شایستگی اخالقی

  شایستگی اجتماعی

  شایستگی حرفه اي

  شایستگی دانشی

 شایستگی انگیزشی

 

  مبارزه با اسراف و تبذیر

  خود کنترلی

  وجدان کاري

  صداقت و درستی

  برابري و عدالت اجتماعی
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  یفرعي ها سؤال - 2- 5- 1

  کارکنان دارد؟ يعملکرد یستگیبر شا يریچه تأث ی اسالمیمتعال يها ارزش -1

  کارکنان دارد؟ يرفتار یستگیبر شا يریچه تأث یاسالم یمتعال يها ارزش -2

  کارکنان دارد؟ یاخالق یستگیبر شا يریچه تأث یالماس یمتعال يها ارزش -3

  کارکنان دارد؟ یاجتماع یستگیبر شا يریچه تأث یاسالم یمتعال يها ارزش -4

  کارکنان دارد؟ يا حرفه یستگیبر شا يریچه تأث یاسالم یمتعال يها ارزش -5

  کارکنان دارد؟ یدانش یستگیبر شا يریچه تأث یاسالم یمتعال يها ارزش - 6

  کارکنان دارد؟ یزشیانگ یستگیبر شا يریچه تأث یاسالم یمتعال يها رزشا -7

  پژوهش يها هیفرض  - 6- 1

  یاصل هیفرض - 1- 6- 1

  .دارد تأثیرکارکنان  یستگیتوسعه شا بر یاسالم یمتعال يها ارزش

  پژوهش یجزئ هاي فرضیه - 2- 6- 1

  .دارد تأثیرکارکنان  يعملکرد یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -1

  .دارد تأثیرکارکنان  يرفتار یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -2

  .دارد تأثیرکارکنان  یاخالق یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -3

  .دارد تأثیرکارکنان  یاجتماع یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -4

  .رددا تأثیرکارکنان  يا حرفه یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -5

  .دارد تأثیرکارکنان  یدانش یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش - 6

  .دارد تأثیرکارکنان  یزشیانگ یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش -7

  )اهداف پژوهش( هدف  7- 1

  یکل هدف - 7-1- 1

  یلیکارکنان دانشگاه محقق اردب یستگیبا توسعه شا یاسالم یمتعال يها ارزش نیرابطه ب نییتع

  ژهیو اهداف -7-2- 1

  .کارکنان يعملکرد یستگیشا بر یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -1

  .کارکنان يرفتار یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -2
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  .کارکنان یاخالق یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -3

  .کارکنان یاجتماع یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -4

  .کارکنان يا حرفه یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -5

  .کارکنان یدانش یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع - 6

  .کارکنان یزشیانگ یستگیبر شا یاسالم یمتعال يها ارزش تأثیر نییتع -7

  کلیدواژه ها - 8- 1

 تعاریف مفهومی- 1- 8- 1

  شایستگی - 

ی عبارت است از دانش، مهارت و توانایی ستگیشا ،»2006-کنسرسیوم الگوي شایستگی منابع انسانی«در تعریف 

، توانایی فیزیکی که براي انجام یک رفتار نگرش، ازجملهفردي  هاي ویژگیي و یا ریگ اندازهتوصیف و  قابل مشخص،

  ).1389یخ،زاهدي و ش( ضرورت دارد وکار مشخص کسبوظیفه در یک 

 ازیموردن یستگیشا انیموجود م يها پر کردن شکاف يبرا قتیدر حق ها شایستگیتوسعه  :یستگیتوسعه شا

 است يصورت برنامه توسعه فرد و اغلب به شود می يزیر فرد برنامه کیدر  یستگیشا زانیشغل و م کی يبرا

  .)1393 فرشیدي و همکاران،(

 را کارکنان عملکرد که است پژوهش مفهومى الگوي ابعاد از ىیک عملکردى شایستگی :شایستگی عملکردي

 ،)تخصص( دانش: از است عبارت عوامل این. است شاخص دوازده و عامل چهار بر مشتمل و دهد می قرار موردسنجش

 حل توانایی و ذهنی و فکري روانی، و روحی توانایی( توانایى ،)ارتباطى ادراکى، فنى، گیري، تصمیم انسانى،( مهارت

 است گرفته شکل انگیزش بودن دار جهت و پایداري و مداومت تالش، متغیرهاى و ها شاخص از که انگیزش و) مسئله

  ).1390همکاران، و بوزنجانی فرهی(

 اصطالحات برحسب که باشند می رفتارها از اي مجموعه شامل رفتاري هاي شایستگی :ی رفتاريستگیشا

 کارش در را فرد شوند می کاربرده به مناسب موقعیت در وقتی و شوند می صیفتو گیري اندازه قابل و مشاهده قابل

 کارکنان براي که مرکزي و عمومی رفتارهاي توصیف منظور به است ممکن رفتاري هاي شایستگی سازند می اثربخش

  ).1391ساالري،( رود کار به باشد می کاربرد قابل سازمان یا شرکت سرتاسر در

  ).1996 ،1ریما( گذارد یم تأثیر يو فیضع ای يد که در عملکرد قوها و اعمال فر گفته

                                                             
1.Mayer 
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به حضور خداوند در  باور رفتار و کنش کارکنان با باورهاي دینی و اخالق اسالمی، انطباق :ی اخالقیستگیشا

یی به خدا در قبال اعمال درست و نادرست و توکل به او در همه حال و رعایت اصول اخالقی گو پاسخ همه حال،

  ).1391محمودي و همکاران،( ییرو گشادهي، صداقت، وفاي به عهد، دار امانتاسالمی مانند 

 يها مهارت يریادگیجذب و  قیاز طر گرانیبا د یستیو همز يهمکار ییتوانا یبه معن :ی اجتماعیستگیشا

  ).1390،رفتار کین( باشد یم يو همکار یارتباط هیپا

 شغل انجام براي الزم توانایی و مهارت دانش، از که دارد اي حرفه شایستگی فردي :يا حرفهی ستگیشا

 ریزي برنامه به تمایل و توان و دهد انجام پذیر انعطاف و مستقل طور به را شغل وظایف و مسائل بتواند و بوده برخوردار

  ).1390موند، حمیدي زاده و برا( باشد داشته را سازمانی -کار ساختار داخل در و خود کاري حوزه در آینده براي

 وار دایره تعریف سبب حدودي تا و آن توسعه باعث شایستگی، تعریف در دانش بر تأکید :ی دانشیستگیشا

 شایستگی، یعنی شود؛ می ها مهارت و دانش دو هر شامل شایستگی و شود می دانش تعریف از بخشی مهارت،. شود می

. است وظایف تمام به دانش انتقال توانایی بلکه شود؛ مرتبط مخصوصی وظیفه با مستقیم که نیست اي ساده مهارت

 انتظار مورد عملکردي نتایج ارتباط چگونگی درك و وظیفه دانش دو هر شامل - کار انجام براي - فعالیت یک دانش

  ).1395همکاران، و محمدي( است

 شغلی محیط یا و سازمان یا شغل یک درباره فرد احساس همان انگیزشی شایستگی :ی انگیزشیستگیشا

  ).1392 همکاران، و گنجعلی( است

  ي متعالی اسالمیها ارزش - 

و نبایدهایی است که ریشه در دین اسالم دارد و به رفتاري اطالق  دهایارزش در مفهوم اسالمی مبتنی بر با

 تر عیري وسدر تعبی. شود میرفتاري که تأیید دینی نداشته باشد، ضد ارزش تلقی . که مورد تأیید اسالم است شود می

دوري از مکروهات در یک جامعه اسالمی ارزش اسالمی  نیچن گفت واجبات، مستحبات و مباحات و هم توان یم

که از  سان آنها، احساسات، گفتار و رفتار  ، مفاهیم، نگرشها شی، گراها نشیاعم از ب آنچهو هر  ندیآ یحساب م به

رفتاري راه رسیدن به کمال و رستگاري  يها و رعایت این ارزش شود میدیدگاه اسالم داراي اهمیت باشند را شامل 

 منشأ .خداي متعال و قرب به اوست ها ارزشمحور تمام . ارزشی اسالم، یک سیستم خدامحور است سیستم .است

  .)1389همکاران،  صنوبر و( شوند یخداوند است که از سنت و قرآن استنباط م فرامیناسالمی  يها تمام ارزش

؛ یک کل اشاعه دهند عنوان بهي جامعه را ها ارزشي مشابه ها ارزشدولتی باید  مقامات ت اسالمی،در مدیری

متصدي امور دولتی عالوه بر مسئولیت  هر ،گرید عبارت به اسالم جایگاهی ندارد؛ در» ي متعارضها ارزش« نیبنابرا

  .ز باشدي روزانه بایدمراقب همنوعان خود نیها تیفعالاجراي قوانین اسالمی در 



10 

 طور نیهمي اعمال و امدهایو پدر اسالم هر شخصی عالوه بر دارا بودن موقعیت اجتماعی خود در برابر نتایج 

  ).1394،یوالوان فرد ییدانا( .سعادتش مسئول است

 انسان: است آن دنبال به فطرتاً انسان و دارد وجود ذاتی شکل به ها ارزش اسالم در مطهري شهید دیدگاه از

 و شوم آینده یک فکر از و گردد می مسرت در غرق سعادت به وصول تصور از است؛ خویش سعادت جویاي فطرتاً

  ».افتد می اندامش بر لرزه محرومیت، به مقرون

 امري را عدالت شمارند، محترم را یکدیگر حقوق و حدود و قوانین افراد که است آن اجتماعی سالم زندگی

 و دارد می خوددوست براي که بدارد دوست را آن دیگري براي یک هر بورزند، هرم یکدیگر به آورند، حساب به مقدس

  ».پسندد نمی خویش براي که نپسندد را آن

دارد،ارزش  حاکمیت افراد عمل و روش بر که شود تبیین متعالی ارزش چندین قالب در تواند می اسالمی پارادایم

بیشتر با سازمانها در ارتباط  و جامعیت داشته  هستند کهیی هاي متعالی که در این پژوهش تبیین می شود ارزش ها

  :هستند،عبارتند از

 یاست که در چهارچوب نیا یتسلط به معن  نیا یمردم بر اموال خود تسلط دارند، ول :تبذیراسراف و مبارزه با 

، ختنیصورت دور ر ، بهمال به هر شکل و به هر صورت عییتض ،شتریدارند و نه ب  تصرف يکه اسالم اجازه داده آزاد

فاسد کننده که در زبان اسالم از  يها اء لوکس و تجملیصورت صرف در اش مصرف کردن، به ازین ازحد شیصورت ب به

 ).1371مطهري،(شده حرام و ممنوع است  ریتعب تبذیرها به اسراف و  آن

و  گرانیبه حقوق د ییاعتنا یاز ب یاجتماع يها يماریمشکالت و ب شتریمعتقد است که ب اسالم :یخودکنترل

 الیام« یبیاسالم خطر قدرت تخر. ستیبر آن ن یانیشود که پا می یناش يو هوس فرد يتمرکز بر هو

خارج شوند و  ترلاز کن نکهیکند و اعتقاد دارد قبل از ا را گوشزد می) یو هوس شخص يو هو یشهوان يازهاین(»ریمتغ

مختلف ازجمله  هايخود را با راه یالیام نیچن. نترل شوندک دیبا رند،یشخص را در دست بگ یافسار زندگ

  ).1394،یوالوان فرد ییدانا( دهد ینشان م رهیو غ تیعصبان ،يفخر ورز ،يخودپسند

 به کامل شناخت با و آن به توجه با فرد هر که است درونی انگیزه بازگوکننده کاري وجدان :يوجدان کار

 به احتیاج بدون کاري آن طبق بر که اي ملکه بنابراین، آید؛ برمی خویش کار بهینه انجام درصدد محوله، وظایف

  ).1391رحیمی، . (آید می شمار به کاري وجدان از برخاسته گیرد، انجام کامل و دقت با خارجی، هاي محرك

 او تصمیم وبااراده  کند یم که کاري یا و باشد اعتقادش با مطابق عملش که را انسانی :یصداقت و درست

 و تعالیم در که است اخالقی فضایل نیتر بزرگ از ییگو راست و صداقت .اند دهیگو نام راست وصادق . باشد مطابق

  ).1393 شهابی،(دارد  ویژه جایگاه دینی يها آموزه
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 اجتماعی عدالت که کرد تعریف چنین را آن توان می ومانع جامع نسبتاً تعریفی در :برابري و عدالت اجتماعی

 جامعهو امور  رسند می خود حق به افراد که گردد می هایی زمینه داراي جامعه آن شدن فراگیر با که است ارزشی

 توزیع و آن احقاق »حق« تعریف این هستۀمرکزي در ازآنجاکه گیرد می قرار بایستۀخویش جاي در وتعادل تناسب به

  ).سیدباقري از نقل به ري،مطه(شود  می تعبیر توزیعی عدالت به آن از لذا دارد وجود آن شایسته

  ي شایستگیها شاخصمؤلفه، ابعاد و : 1-1جدول 

ن
نا

رک
کا

ی 
تگ

س
شای

  

ي
رد

لک
عم

  

  ردیگ یمي که در چارچوب وظایف شغلی انجام ا عمدهي ها تیفعال-1

  ردیگ یمي که در چارچوب انتظارات سازمان انجام ا عمدهي ها تیفعال-2

  شوند میبه کار گرفته  ها قابلیتمهارت و  همه آني که در ا عمدهي ها تیفعال-3

ي
ار

فت
ر

  

  با همکاران زیآم احترامهمکاري و رفتار -1

  ي سازمانیها تیفعالي الزم به همکاران در ها ییراهنماارائه -2

  رجوع ارباببا  زیآم احترام رفتارهمکاري و-3

  رجوع ارباببه  الزم يها ییراهنما ارائه -4

  در محل کار و جلسات موقع بهحضور -5

ی
الق

خ
ا

  

  رعایت شعائر اسالمی و هنجارهاي جامعه-1

  گسترش و تقویت اخالق اسالمی و هنجارهاي جامعه در محیط کار-2

  اداري مراتب سلسلهتعهدات و رعایت  موقع بهانجام -3

  استفاده مؤثر از اوقات فراغت اداري-4

ی
اع

تم
ج

ا
  

  ي دیگران در زندگیها تیاولوسعی در شناخت اهداف و -1

  شانیها تیفعالي الزم براي انجام ها ییتوانابه دیگران جهت کسب کمک -2

  ی، تشخیص و تأمین نیازهاي دیگراننیب شیپسعی در -3

  ها آنیی گوش سپردن به دیگران و متقاعد کردن توانا 4

  در محیط کار ها تعارض وفصل حلتوانایی مذاکره و -5

  ها گروهتوانایی داشتن نقش رهبر در -6

  گر تغییرات مهمتوانایی آغاز-7

  همکاري با دیگران براي رسیدن به اهداف مشترك-8

فه
حر

ا 
ي

  

  العاده فوقتوانایی انجام کار با سهولت، دقت و صحت -1

  شغلی مربوط نهیدرزمتوانایی هدایت و راهنمایی سایر کارکنان -2

  ي خاص از مسائل اداريا حوزهدر  نظر صاحب-3

  ایدار براي مشکالت شغلیي مفید و پها حل راهتوانایی ارائه -4

ی
ش

دان
  

  ي خاصها نهیزمتجربه مفید در  ایو دارا بودن تحصیالت دانشگاهی  -1

  در زمینه شغلی و کتابتألیف یا ترجمه مقاالت تخصصی -2

  ي تخصصی و مهارت شغلیها نامهیگواهدریافت -3

ی
ش

یز
نگ

ا
  

  ی به استانداردهاي عالیابی دست ایو تالش براي بهبود -1

  و شدن با اهداف گروه یا سازمانهم س-2

  ها فرصتاقدام بر اساس  منظور بهآمادگی -3

  رو شیرغم مشکالت و موانع پ اهداف به بیدر تعق يپافشار -4
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 ي متعالی اسالمیها ارزشي ها مؤلفه، ابعاد و شاخص: 2-1جدول 

ش
رز

ا
 

ها
ی

الم
س

ی ا
عال

مت
ي 

  

ف 
را

س
ا ا

ه ب
رز

با
م

بذ
و ت

ری
  

  براي انجام وظایف اداري المال تیب از در استفادهیی جو صرفه-1

  مقابله با اسراف و تبذیر-2

  از امکانات اقتصادي در محیط کار استفاده بهینه -3

رل
نت

دک
خو

ی
  

  یو سازمان يکار ادیتحمل فشار ز-1

  فشار تحت یجانیو ثبات ه جانیکنترل ه -2

  زودرنج نبودن و از کوره درنرفتن یبه عبارت ایبودن و  ریچالش پذ-3

و
ي

ار
 ک

ن
دا

ج
  

  ها سوءاستفادهو  ها خسارتخودداري و ممانعت از -1

  انجام وظایف شغلی محوله در خارج از اوقات اداري در موارد لزوم-2

ي ها يهمکاري مشروع دیگران و ارائه ها خواستهو  فیوظا رعایت حقوق،-3

  الزم تا حد ممکن

  احساس تعهد نسبت به منافع سازمان-4

 و
ت

داق
ص

 
ی

ست
در

  

  وجود منافات بین رفتار و گفتارعدم -1

  صادق بودن با همکاران-2

  صداقت در بیان نظرات حتی در شرایط دشوار و ناخوشایند-3

  رجوع اربابشفافیت و صداقت در برخورد با -4

بر
را

ب
 ي

ت 
دال

 ع
و

اع
تم

اج
ی

  

  برخورد منصفانه و با عدالت با همه-1

  در اختیار داشتن فرصت برابر براي همه-2

  نشان دادن صدر سعه رجوع اربابي ها یخواه ادهیزدر مقابل -3

  براي تمامی افراد احترام و عزت قائل شدن-4

  

  خالصه فصل  -9- 1

 در. شدند داده توضیح پژوهش اهداف و فرضیات سؤاالت، سپس و شد بیان تحقیق مسأله ابتدا فصل این در   

 يها مدل و متغیرها سپس. گرفت قرار یموردبررس پژوهش نوآوري همچنین و پژوهش اهمیت و ضرورت ادامه

 کامل طور به اول فصل در تا شدند تعریف و اصطالحات فنی و تخصصی ها واژه نیز تیدرنها. شدند معرفی تحقیق

  .شود پرداخته پژوهش کلیات به
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  :دوم فصل

  پژوهش ادبیات
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  مقدمه -1- 2

تا  باشد چهارچوبی منسجم در خصوص ادبیات موضوع موردبررسی می هدف از بیان این فصل توسط پژوهشگر ارائه   

ي مـدل پـژوهش   ها و ارائه درك جامعی از موضوع موردمطالعه به دست آید و همچنین پژوهشگر را در تدوین فرضیه

مـه  و در ادا شـود  مـی بدین منظور در این فصل ابتدا به بیان مبانی یا چهارچوب نظري پژوهش پرداخته . یاري رساند

  .گردد ي پژوهش شامل تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط ارائه میپیشینه

  یستگیشامفهوم   - 2- 2

اسـت، اولـین    شـده  ارائـه و بررسی تعاریفی که در مـورد شایسـتگی    ها شایستگیبررسی ادبیات موضوع مربوط به  با  

ن در مورد شایستگی و معنـا  مشخص و معی یشناس اصطالحفقدان تعریف واحد و  شود میمشخص  یخوب بهچیزي که 

وارد ، توانا، آمادگی کافی براي رشیپذ قابل ،کننده تیکفادرخور، سزاوار،  عنوان بهشایستگی در لغت . و مفهوم آن است

مـرور تعـاریف   . است و ارتباط مستقیمی با داشتن گـواهی در آن حرفـه دارد   شده مطرحبه حرفه خاص و غیره  شدن

فرهنگ . تا حدي بیانگر این قضیه باشد تواند میاست  شده ارائهبرجسته، این حوزه  ظرانن صاحبتوسط  عمدتاًذیل که 

) 1992( 4وودراف. کنـد  مـی قـدرت، توانـایی و ظرفیـت انجـام یـک وظیفـه تعریـف         عنوان بهرا  شایستگیآکسفورد، 

تـا عملکردهـا و    اوردیب تیموقع کیبا خود به  دیکه فرد با کند می فیتعر يرفتار ياز الگوها يا مجموعهرا  یستگیشا

 نکـه یدارد؛ نخست ا یتیساده اما بااهم هاي ویژگی ،یستگیوودراف از شا فیتوص. انجام دهد یستگیرا به شا شیکارها

 ،یتیشخصـ  هـاي  ویژگیمانند  یاتیعمل يرهایمتغ حال نیدرع. باشد مشاهده قابل يرفتار دیکارکنان با يها یستگیشا

 نکـه، یدوم ا. باشـند  مشاهده قابل يرفتار ي، در الگوهادهند یم لیرفتار را تشک ۀنیزم که نآو مانند  ها زهیانگ، ها ارزش

 یستگیاست که مفهوم شا نیامورد  نیتر یضمنو احتماالً  نیسوم. کند میرا با علمکرد شغل مرتبط  يرفتار يالگوها

عملکـرد مـؤثر    ژهیو بهباشد؛  هاي ویژگی نیفراتر از ا نیو همچن یسنت يها ییتواناهم شامل دانش، مهارت و  تواند می

  ).1395علوي و همکاران، (شود  می زیانجام کار ن لیتما ای زهیبلکه انگ انجام کار ییشامل توانا تنها نه

کـه از آن   داند یم سنجش قابلشخصی و رفتارهاي کاري  يها مهارتشایستگی را تشریحی مکتوب از ) 2003( 5نیلو

در تعریـف شایسـتگی، بـه دانـش،      )1388(جعفر زنجـانی و همکـاران   . شود میاستفاده  براي دستیابی به اهداف کار

                                                             
4. Woodruffe 
5. Levin 
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 :معتقـد اسـت  ) 2011( 6هـارد  .دارنـد  اشـاره مـرتبط بـا عملکـرد بـاال در یـک شـغل        هـاي  ویژگیمهارت، توانایی یا 

شخصــیتی هســتند کــه بــراي موفقیــت در اجــراي یــک شــغل  هــاي ویژگــی، علــوم و هــا مهــارتو  هــا شایســتگی«

  ).1395محمدي و همکاران،(»اند زمال

به بعد  1970جدید نیست اما رویکردهاي مبتنی بر شایستگی از  ها تیریمدهرچند رویکرد شایستگی در جوامع و در 

برجسـته دانشـگاه    ناسروانشـ  7دیوید مک کللند. است داکردهیپ يا گستردهو با پیوند آن با روانشناسی جدید توسعه 

دن آزمونهاي سنتی هوش و مدرك تحصیلی براي پیشگویی عملکرد شغلی، رویکرد مبتنـی بـر   هاروارد، با رد موفق بو

نیروي انسانی، طرح جانشینی، طرح پـرورش   يزیر برنامهابزار مهم در ارزیابی عملکرد کارکنان،  عنوان بهشایستگی را 

، هـا  زهیـ انگترکیبـی از   را تگیتعریـف شایسـ   8مک کللند و اسپنسر. مطرح کرد ها سازمانمدیران و دیگر کارکردهاي 

، دانش یا مهارت رفتاري شناختی و هر نوع ویژگـی شخصـی   ها یتلقیا طرز  ها ارزشیا  ها نگرشعادات، تصور از خود، 

و متوسـط را   التفاوت موجود بین افراد بـا عملکـرد بـا    تواند میشده و  يریگ اندازه ياعتماد قابل صورت بهکه  دانند یم

  .)1390 همکاران، و هموئیم مؤمنی(دهد نشان 

نقش خاص  کی تیفعال يالزم برا يها یستگیشا ییشناسا يبرا یفیابزار توص یستگیشا ي، الگو)1999( 9فاگ ازنظر

با توجـه بـه    دیشغل است که با يشرح رفتار یستگیشا يبه عبارت ساده، الگو. صنعت است ایدر کار، شغل، سازمان 

  ).1395 مکاران،ه و علوي(شود  فیهر شغل و حرفه تعر

  است یاصل تیشامل سه خصوص یستگیمک کللند شا ازنظر -2-2-1

مناسب  يرفتارهافرد که بروز  یتیشخص یاساس اتیمعناي خصوص. است فردي ییبنا ریز هاي ویژگیدربردارنده ) الف

  :است ریو شامل پنج دسته ز شود میگوناگون را موجب  فیو در اجراي وظا ها تیموقعدر 

 رهايیو تصـو  ها نگرش شود میعمل  کیخواسته و فکري که موجب انجام  -زهیانگ یینایمانند ب -یکیزیف هاي ویژگی

  .یکیزیو ف یذهن فیانجام وظا ییکاري مشخص مهارت؛ توانا طهیح کیفرد از خود دانش اطالعات فرد در  یذهن

عملکـرد   ایـ رفتـار   ینـ یب شیپـ  ایـ موجـب بـروز    یستگیمعنا که شا نیبه ا یرابطه علت و معلول صیتشخ یژگیو )ب

  .شود میمشخص 

مشخص و  يارهایمع دیامر، با نیبراي تحقق ا. به عملکرد برتر دنیو رس یستگیشا یابیسنجش و ارز اریمع یژگیو )ج

  ).1389زاهدي و شیخ، (شود  فیتعر یواقع ايیدر دن یستگیبراي هر شا يریگ اندازه قابل

  :به اتمام رساند ذیلگی را با رسم جدول مفهوم و تعاریف شایست توان یم تیدرنها

                                                             
6  . Hard 
7 .David Clarence McClelland 
8  . Spencer 
9  . Fogg 
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 شایستگی تعاریف و مفهوم: 1-2جدول 

  نویسنده  تعریف

انگیزه، خصیصه، مهارت یا  تواند میاساسی یک فرد که  يها مشخصهشایستگی عبارت است از 

  .، باشدکند مینمودي از تصویر شخصی یا نقش اجتماعی یا بخشی از دانشی که فرد استفاده 

  10،1982بویاتزیس

از خودشناسی، نقش اجتماعی،  ییها جنبهمثل انگیزه، خصلت، مهارت،  فرد یاساس يها مشخصه

تفکر، ایفاي نقش و احساسات که منجر به عملکرد اثربخش یا برتر  يها روش، ها نگرشدانش، 

  .شود می

  2004، 11دابویز و روثول

ست که با عملکرد شغلی اثربخش مربوطه ا يها ییتوانااز دانش، مهارت و  ییها دستهشایستگی 

  .و با آموزش و توسعه بهبود یابد شده یابیارزو  يریگ اندازه تواند میهمبستگی داشته و 

، دیویس و برگ ،لیدورن برگ،

  2002 12اسمیت

شخصیتی مرتبط است که  هاي ویژگیاز دانش، مهارت، توانایی و سایر  ییهامجموعه شایستگی 

 .کنند یم کار برجستهعملکردي هماهنگ براي ایجاد  صورت به

  2005، 13ودرلی

که نیروي  ییها مهارتشایستگی عبارت است از ترکیبی از دانش صریح و ضمنی، رفتارها و 

  .دهد یمپتانسیل الزم براي انجام اثربخش وظیفه را به فرد 

  ،14دراگانیدیس و منتزاس

  15،2009هرلین  .دهد یمح براي موفقیت نیاز است را توضی آنچهشایستگی چتري باز است که 

است که  ییها زهیانگو  ها مهارتمرتبط، انواع دانش،  يها تیفعالشایستگی مجموعه رفتارها یا 

در یک نقش یا شغل  زیآم تیموفقرفتاري، فنی و انگیزشی براي عملکرد  يازهاین شیپ

  .اند مشخص

  1386کرمی،

مرتبط به هم  يها مهارتو  ها نگرشیک دسته از دانش، خصوصیات،  عنوان به ها شایستگی

و با عملکرد افراد در کار همبستگی  گذارد یمزیادي بر شغل افراد  تأثیرکه  شوند یمتعریف 

  .ارزیابی شود و از طریق آموزش و توسعه بهبود یابد قبول قابل ياستانداردهابا  تواند میدارد، 

  16،2010سانچز

 )1395ایمانی و قدرتی،(

  

  

  ها تگیشایس خچهیتار - 2-2-2

 نیبـ  یانـدک  نظـر  اتفـاق  یسـتگ یشا فیمانند تعار زیآن ن ییو شناسا یستگیشا کردیشروع رو قیدق خیمورد تار در   

 طـور  به یروانشناس اتیدر ابتدا در ادب یستگیشا ای ستهیکه واژه شا دهند یمنشان  قاتیتحق. وجود دارد نظران صاحب

                                                             
10 .Boyatzis 
11 .Dubois & Rothwell 
12 .Berge, Verneil, Berge, Davis & Smith 
13 .Weatherly 
14 .Draganidis and Mentzas 
15 .Herlein 
16  . Sánchez 
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 یاست و سپس در روانشناس گرفته نشأتاز حقوق  ها واژه نیاز ا یشاست و بخ گرفته یمقرار  مورداستفاده يا گسترده

کـردن و مشـخص کـردن     فیـ بـراي تعر  یمشاوره شـغل  نهیو زم لدیدر ف یستگیشا بعدازآنکرد و  دایکاربرد پ ینیبال

  .است ذکرشده ینیمرتبط با کارگز يها دانشو  ها مهارت

مخـابراتی در دنیـا در حـوزه سـازمانی      يهـا  شـرکت  نیتـر  بـزرگ ، یکی از AT&Tشایستگی ابتدا توسط شرکت  واژه

 هـا  آن، چـرا در شـرکت   شـود  مـی نظامی و سیاسـی اسـتفاده    يها حوزهگفتند اگر شایستگی در  ها آن. شد کاربرده به

  .کردند بی، اقدام به تأسیس یک کانون ارزیا1950استفاده نشود؟ بنابراین در دهه 

شـاخص   25 بـر اسـاس  این شرکت ایـن افـراد را   . رد ارزیابی قرارشان دادندافرادي را انتخاب کردند و سپس مو ها آن

  .اقدام به ارزیابی این افراد کرد بار کیکیفیت مدیریتی انتخاب کرد و هر هشت سال 

واژه . انتخـاب کردنـد   را) Management Quality(عبـارت کیفیـت مـدیریت     هـاي  ویژگـی بـراي توصـیف ایـن     ها آن

مشـاهده،   يهـا  مهارتبه دنبال افرادي بودند که داراي ثبات هیجانی،  ها آن. شد ینم کاربرده بهشایستگی در آن زمان 

را در  ها تیفیکیک گروه کردند و این  نتخاباقدام به ا ها آن. باشند عمل کردن يها مهارتگزارش دهی و  يها مهارت

  ).1389مشهودي، (کارکرد می آغاز به رس صورت به، رویکرد شایستگی 1960در دهه  تاًینها. ارزیابی کردند ها آن

  و ضرورت شایستگی اهمیت - 2-2-3

نیـروي   يور بهـره در افزایش  ها آنمتنوع  يها وهیشو  ها سازمانرقابت شدید و تغییرات فناوري، فشار روزافزونی بر    

در تولیـدات و خـدماتی کـه     بیشتري تأثیر، رود یم، انتظار ها سازماناکنون از منابع انسانی . سازد یموارد  شان یانسان

. این درست همان چیزي است که موجب شده در محیط رقابت، شایستگی اهمیت یابـد . ، داشته باشنددهند یمارائه 

آن همگام با تحوالت جهانی، در حال  يها هدفاز این تغییر و تحوالت نیست و  ریتأث یبمحیط منابع انسانی ایران نیز 

توسعه کارکنان بیش از هر  يها برنامهآن در  يریکارگ بهرویکرد شایستگی محور و  پذیرش و گسترش سریع. تغییرند

و  هـا  سـازمان ، مزایـاي متفـاوتی بـراي    هـا  شایستگی. رویکرد نهفته است نیدر اچیز، نتیجه مزایا و فوایدي است که 

رهــاي ارزشــمند و انتقــال رفتا: نیــز بــه دالیــل گونــاگونی، نظیــر هــا ســازمانمــدیران در ســطوح مختلــف دارنــد و 

 يهـا  تیـ ظرفبر  دیتأکو  ها آنو مدیریت  ها سازمانبراي همه کارکنان، اثربخش کردن  مؤثر، عملکرد یسازمان فرهنگ

هـا اسـتفاده    شیوه کسب مزیت رقابتی، تقویت رفتار تیمی و متقابل از شایسـتگی  عنوان به) ها آنشغل  يجا به(افراد 

  .)1389یگانگی،(کنند  یم

 یستگیشا بر اساس دیامور، با نی تر نییپاکه منصب رهبري مردمان است تا  امور نیره هر کاري، از باالترادا تیمسئول

  .رسد ینمکاري به مقصد  چیو ه پاشد میامور از هم  رازةیپا گذاشته شود، ش ریاصل مهم ز نیچنانچه ا. باشد

کـاري   يهـا  عرصهو جدا شدن  علوم و فنون يها شاخه کی، با توجه به تفکها شایستگیو  ها تخصصنظر گرفتن  در   

 ،یو اجتمـاع  يفرداعم از  ،یهر رفتار انسان. برد ینم ییجا بهجامعه بدون آن، ره . است یزندگ اتیاز ضرور گر،یکدیاز 
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 يهـا  هیـ پابـا تفـاوت   . اسـت  شـده  رفتهیپذ، رفتار کنندهاستوار است که از سوي  ییها ارزشسلسله  کی هیپابر  ناچار به

  ).1392گنجعلی و همکاران، (بود افراد متفاوت خواهد  يریکارگ بهو  یتیریمد يها روش ،یارزش

  تفاوت بین شایستگی و مهارت - 2-2-4

یـا   )Presentation(ارائه براي مثال، . یاد گرفته شود و از طریق تمرین تقویت شود تواند میمهارت چیزي است که    

یـک   یسـ ینو گزارش. یک دوره تفکر استراتژیک بگذراند تواند میهر فرد . ندیک مهارت باش توانند میتفکر استراتژیک 

. شـود  ینمـ  گرفتـه  ادیـ امـا شایسـتگی   ؛ یـاد بگیریـد   دیتوان یماست که شما  هیپا دانشمهارت است، چون داراي یک 

ت ، یعنـی اینکـه اگـر شـما مهـار     شـود  مـی است که یک مهارت عملی  يا وهیششایستگی . دیآ یمشایستگی به دست 

، توجه، افشاي حقایق يریناپذ یخستگ؟ همراه با دیده یم، آیا شما آن را با مسئولیت انجام دیرادارنوشتن یک گزارش 

؟ ایـن  دیـ رادارآیا شما توانایی استفاده از یـک کـامپیوتر   . استفاده از ابزار یک مهارت است. این شایستگی است... . و 

امکـان دارد دو نفـر در یـک دوره    . ، شایسـتگی اسـت  دیـ کن یمـ تفاده ی که شما کامپیوتر را اسـ یشیوها. مهارت است

براي هر دو نفر برنامه یکی اسـت، امـا وقتـی    . شرکت کنند و مهارت ارائه را یاد بگیرند )Presentation(آموزشی ارائه 

ایـن  . اشـت بـر نحـوه اجـراي آن ارائـه، اثـر خواهـد د       هـا  آن، شخصیت شوند یمآماده اجرا  ها آنو  شود میدوره تمام 

تبـدیل   تواند می ایدر دنهر نوع مهارتی . شود میآکادمیک یاد گرفته  صورت بهمهارت خارجی است و . شایستگی است

مهارت را به افـراد یـاد بدهیـد و     دیتوان یمدانش را به افراد آموزش دهید، شما  دیتوان یمشما . به یک شایستگی شود

 چنـدروزه در طی یـک دوره آموزشـی    شماراشایستگی  تواند ینم کس چیه .شایستگی افراد را توسعه بدهید دیتوان یم

   ).1389 مشهودي،(. توسعه بدهد

  تفاوت صالحیت و شایستگی -2-2-5

و یـا بـه دنبـال     باشـند  یمصالحیت و شایستگی  يها چارچوبدولتی و خصوصی یا داراي  يها سازمانبسیاري از     

آن است که هنوز تفـاوت میـان ایـن دو مفهـوم از جانـب       تأمل قابلنکته  اما؛ دستیابی به چنین ساختارهایی هستند

در  1995در سال  17قرار نگرفته است تا جائی که آرمسترانگ موردتوجهو حتی بسیاري از محققان  ها سازمانمدیران 

  :دارد یمبیان  »از شایستگی یزدائ اسطوره« عنوان با  يا مقاله

 و competences مــا بســیار در خصــوص. اســت کننــده جیگــوم بســیار چیســت؟ ایــن مفهــ competence معنـی    

competencies از هم متمایز بوده و هرگز نباید با یکدیگر اشـتباه  کامالًو اما بایستی دانست این دو مفهوم  میا دهیشن 

را  تفـاوت میـان ایـن دو مفهـوم    ) CIPD(بالنـدگی  موسسـه خبـره پرسـنل و     ).49،1995،آرمسترانگ(...گرفته شوند

رفتاري که کارکنـان بایسـتی داشـته باشـند یـا کسـب        عنوان به عموماًامروزه  Competency :دینما یمبیان  گونه نیا

 کـه  یدرحـال  گـردد  یمـ مقتضی بـه سـطح بـاالیی از عملکـرد نائـل شـوند تعریـف         يها تیموقعنمایند تا بتوانند در 
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competence نشـــان داده  هـــا یخروجـــط عملکـــرد و بـــه اســـتانداردهایی از سیســـتم اشـــاره دارد کـــه توســـ

  .)CIPD،2004.(شود می

 رفتارهایی است کـه در  درواقعیک مفهوم آرمانی است،  "competency"که دریافت  توان یمبا توجه به بحث فوق    

 آرمـانی در  هاي ویژگی يریکارگ به "competence"؛ اما عملکرد نائل شد به سطوح باالیی از توان یمصورت کسب آن 

کـه چگونـه دانـش، توانـایی و      دارد یمـ بیـان   competence چارچوب )2000(همکارانش به گفته چیو و  .است عمل

  .ابدی یمبا توجه به شرایط سازمانی در راستاي عملکرد باالي سازمان تحقق  competency در موردبحث يها مهارت

داشـتند کـه    اشـاره  ها آن. کنند یمل زیر بیان نیز تفاوت این دو مفهوم را در قالب شک )2005(و همکاران  18برنان   

فـردي جهـت    يهـا  تیـ باقابل هـا  آنبـوده و تلفیـق    "competency"از برخورداري  نهیزم شیپدانش و مهارت  داشتن

را شـکل   "competence"مفهـوم   مـوردنظر دانش و مهارت در حیطه عمل و با توجه به نوع نقش و شغل  يریکارگ به

 ).1391شیار،رحیم نیا و هو(دهد  یم

  شایستگی سطوح -2-2-6

 فعلی سطح آن، شناسایی کاربردهاي نیتر مهم. باشند داشته مختلفی کاربردهاي توانند می ها شایستگی سطوح   

 سطح، سه در توان یم را شایستگی .است کارکنان از رده هر براي الزم شایستگی میزان تعیین نیز و افراد شایستگی

 :کرد متمایز یکدیگر از

 شامل را کارکنان يها تیصالح و ها تیظرف ،ها زهیانگ ،ها یژگیو ،ها نگرش ،ها مهارت ها شایستگی: فردي سطح در-1

  .شود می

. شود می شامل را یکدیگر با گوناگون سازمان منابع ترکیب در يا ژهیو روش شایستگی: سازمانی سطح در -2

 امور ،ها نظام دانش مانند سازمان، منابع سایر با کارکنان يها مهارت دانش و متقابل ترکیب شایستگی ،گرید عبارت به

 سازمان به راهبردي مزیت رقابتی یک سطح، این در محوري يها یستگیشا. است فناورانه تولیدات و ها هیروجاري، 

  .آورند یم

 ،ها مهارت دانش، از خاصی ترکیب از راه ،زیآم رقابت برتري حفظ و ایجاد ،ها شایستگیاز  منظور: راهبردي سطح در-3

  ).1390،زاده رجباکرامی و (فرایندهاست  و راهبردها ساختارها،

  یستگیشا کردیرو - 2-2-7

قـرار   مورداسـتفاده  سـرعت  بـه مطـرح و   یمنابع انسان تیریمد اتیدر ادب يالدیم 1990از دهه  یستگیشا کردیرو    

 ينـدها یکارکنـانش اسـتخراج کـرده اسـت و در فرآ     يخود را برا يها یستگیشا يالگو زیسازمان ملل متحد ن. گرفت

کـه در   یسـتگ یشا یالمللـ  نیبـ کنفرانس  نیدر سوم ).1389زاهدي و شیخ،( برد یماز آن بهره  یگوناگون منابع انسان
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بـا   ،یسـتگ یشا دهیـ بودنـد کـه ا   القول متفقموضوع  نی، بر اکنندگان شرکتبرگزار شد  ،يالدیم 1998لندن در سال 

، متحـده  االتیااز اروپا،  ندهینما 600کنفرانس، حدود  نیدر ا. حال گسترش در سراسر جهان استدر  ياریسرعت بس

حضـور   انیعامـل، مشـاوران و دانشـگاه    رانیصـف، مـد   رانیمد ،یشامل متخصصان منابع انسان ایو استرال انهیخاورم

  ).1393موسویان و یاري،(داشتند 

  توسعه شایستگی - 2-2-8

این دو اگرچـه مکمـل و در    آنکه حالو  شود مییاري از متون مدیریت با موضوع آموزش خلط مفهوم توسعه در بس    

  :گردد می که به برخی از این تمایزات اشاره باشند میطول هم هستند، اما از زوایایی متفاوت از هم 

به شـغل خـاص، بـر     بر فرآیند یادگیري از طریق تجربه، تغییر نگرش و ایجاد مهارت، عدم محدود بودن» توسعه«در 

و پرورش توان فکري، توسعه فرهنگ سیسـتمی   سازي ظرفیتاز تونایی ها، محیطی پویا و دگرگون پذیر،  اي مجموعه

بر فرآیند یادگیري از طریق کالس، معطوف بودن به شـغل  » آموزش«در  که یدرحالتأکید دارد؛  دست نیازاو مواردي 

عینی، فرهنگ رسمی و عواملی از این قبیل  گیري اندازه، قابلیت ها رنامهبخاص در محیطی عمدتاً ثابت، اجرایی کردن 

توسعه فرآیندي است که در آن یادگیري از طریق تجربه « :معتقد است) 2003( 19راجر کارت رایت. گیرد میرا نشانه 

» .نیز تأثیرگـذار اسـت   او هاي نگرشکاري فرد، بلکه در  هاي مهارتدر  تنها نه، جایی که نتایج یادگیري افتد میاتفاق 

  ).1385سلطانی،(

از دانـش،   اي مجموعـه متشکل از  ها شایستگیمرکز مشاوره جی جی ان در خصوص توسعه شایستگی،  در تعریف     

  .انجام دهد یخوب بهبتواند وظایف محوله را  فرداینکه  منظور بهاست  ها انگیزهو  ها تواناییو  ها مهارت

امـا از  ؛ دهـد  مـی ري را نشان تفلسفه وجودي فرایند در دست بررسی نزدیکی و قرابت بیش این تعریف با ماهیت و     

کـه   اسـت بر ایـن فـرض اسـتوار     کارکنان هاي مهارتدر یک دیدگاه توسعه . استدید آموزش و توسعه نکاتی مدنظر 

بـراي   سـت یبا یمـ  نچـه آشایستگی به یک اندازه قوي یا ضعیف نیسـتند امـا    هاي مؤلفهدر همه  کارکنانبدون تردید 

، ها استراتژيبراي تحقق  موردنظر هاي شایستگیتوسعه ایشان مدنظر قرار گیرد، میزان نیاز شرکت به سطح هریک از 

 هـاي  مؤلفـه در این دیدگاه میزان نیـاز شـرکت بـه سـطح هریـک از      . است بلندمدتو  مدت کوتاهي ها برنامهاهداف و 

تصور نمود کـه   گونه این توان میخواهد بود و بر این اساس  کارکنانبراي  يا توسعهي ها برنامه کننده نییتبشایستگی 

 کارکنـان لـذا تمـامی    نمایـد  مـی ، سطحی است که نیاز سازمان را تأمین کارکنانسطح مطلوب شایستگی براي تمام 

  .سازمان کسب نمایند ازیموردنو تا سطح شایستگی  زانیم کیسطوح شایستگی را به  بایست می
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