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Abstract
Ambiguity surrounding the concept of competency, as
one of the basic concepts in human resource
raised by many scholars. The aim of this article is to
address this issue, reduce ambiguity of this concept and
take steps towards clarifying this concept. For this
purpose, conceptual analysis approach, proposed by
Suddaby (2010), was used. According to this approach,
by conducting four operations on a concept, it can be
made clear: 1. providing a proper definition of the
concept, 2. analyzing the space, time, and value scope
of the concept, 3. demarcating the proposed concept by
examining its relation with related concepts, and finally
4. analyzing and displaying logical consistency of the
proposed concept and applying it in relevant theoretical
frameworks. Based on this conceptual analysis
approach, the paper first reviews past efforts made to
clarify the concept of competency and then analyzes
this concept according to each of the four pillars of
conceptual clarification. Finally, a conceptual model is
presented based on conducted analysis.
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چکیده
مبهم بودن معنای شایستگی که یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت
،منابع انسانی به شمار می رود به عنوان یک مسئله چااش برانگیاز
توسط بسیاری از صاحبنظران این عرصه مطرح شاده اساتا ایان
 از ابهاام موداود در،مقاشه سعی دارد ضمن پرداختن به این مسائله
این مفهوم کاسته و در دهت شافا ساازی نن ااام بارداردا بادین
 مبناای،)2060(  ارائه شدة ساودابی،منظور رویکرد تحلیل مفهومی
 با انجام چهار عملیات بر،پژوه قرار ارفتا بر اساس این رویکرد
ا بیاان تعریفای6  میتاوان نن را شافا سااخت،روی یک مفهوم
، مکانی و ارزشای مفهاوم،ا تحلیل حدود زمانی2 ،مناسب از مفهوم
ا بررسی رابطه مفهوم مورد نظر با مفاهیم نزدیک باه نن و تمییاز9
ا تحلیال و نماای4 ،مرز نن مفهوم با مفااهیم دیگار و درنهایات
انسجام منطقی نن مفهوم و نحوه به کارایری نن در چارچوبهاای
 در ایان،نظری مرتبطا با مبنا قرار دادن این روش تحلیل مفهاومی
مقاشه نخست تالشهای صورت ارفته برای شافا ساازی مفهاوم
شایستگی مورد بررسی و سپس ایان مفهاوم از منظار هار یاک از
ارکان چهاراانه شفافیت مفهومی مورد تحلیل قرار ارفت و در انتها
مدشی مفهومی بر اساس تحلیلهای صورت ارفته ارائه شدا
واژههای کليدی
 شفا سازی مفاهیم، تحلیل مفهومی، مدل شایستگی،شایستگی
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مقدمه
شایستگی ،از دمله مفاهیم پرکاربرد و کلیدی در مدیریت
منابع انسانی به شمار میرودا تدوین مدلهای شایستگی،
شایستگیهای کارکنان و تالش برای بهبود
سنج
شایستگیها ،از دمله اقدامات متداوشی است که متخصصین
منابع انسانی به نن مشغولاند و محققان منابع انسانی درباره
ننها به پژوه میپردازندا با توده به اینکه شایستگی به
صورت مستقیم با عملکرد اثربخ مرتبط است (زارعی متین
و همکاران )6939 ،برخی سازمانها کل سیستم منابع انسانی
خود را به صورت یکپارچه حول مفهوم شایستگی طراحی
کرده(رودریگوئز 6و همکاران )2002 ،و مدیریت منابع انسانی
مبتنی بر شایستگی 2را اساس کار خود قرار میدهندا با این
ودود مفهوم شایستگی همیشه از یک مسئله مهم رنج برده
است ابهام مفهومیا زمکه 9در سال  6399اظهار داشت که
مفهوم شایستگی هیچ معنای دقیق و مشخصی ندارد و فردی
که از این مفهوم استفاده میکند ،میتواند هر منظوری داشته
باشدا
4
حدود  90سال بعد ،استیونز ( )2062با مرور استرده بر
ادبیات پژوه مدلسازی شایستگی و همچنین نحوه استفاده
سازمانها از مدلهای شایستگی در عمل ،سه مسئله عمده را
رویکرد شایستگی از نن رنج میبرد مطرح کرد )6 :فقدان
شفافیت در خصوص مفهوم شایستگی و اختال نظر قابل
توده حول معنای شایستگی هم در میان پژوهشگران و هم
مجریان )2 ،دقت روششناختی پایین فرایند تدوین مدل
شایستگی و  )9ضعف در رعایت اصول روانسنجی به هنگام
تدوین مدل شایستگیا در این میان فقدان شفافیت مفهومی
مسئلهای بسیار ددی محسوب میشود زیرا مفاهیم درواقع
ندرهای سازنده ساختمان تفکرند و فقدان مفاهیم مناسب و
شفافی که معنای یکسانی در نزد افراد مختلف داشته باشند،
منشأ بسیاری از مسائل عملی و نظری استا فقدان شفافیت
در خصوص مفاهیم پرکاربرد و مهم ،ارتباطات میان افراد را
مختل (استو  5و همکاران ،)2002 ،امکان انباشت دان و
تجمیع تالشهای محققان مختلف را سلب (کلین و دشری،1
 )2062و نظریهپردازی را با مشکل مواده میکند (باچاراچ،7
1. Rodriguez
2. Competency Based Human Resource Management
)3. Zemke (Shippmann et al., 2000a
4 .Stevens
5. Stoof
6. Klein & Delery
7. Bacharach

)6393ا همچنین باعث میاردد تا پیوند میان دان توشید
شده در پژوه ها و اقدامات سازمانی تضعیف شده (ارهارت،9
 )2062و بررسی تجربی پدیدهای که مفهوم مورد نظر قرار
است نن را بازنمایی نماید با مشکل مواده شود ،و به دشیل
مشخص نبودن شباهتها و تفاوتهای مفهوم مورد نظر با
مفاهیم و پدیدههای مرتبط ،مانع توشید ایدههای خالقانه
میاردد (سودابی)2060 ،3ا با این ودود ،مرور پیشینه نظری و
تجربی مفهوم شایستگی دال بر فقدان پژوه نظاممند در
خصوص معنای شایستگی است (استیونز)2062 ،ا بهطور کلی
مدیریت منابع انسانی نیز به عنوان یک حوزه پژوهشی ،در
مورد شفا سازی مفاهیم و سازههای اصلی خود ،خوب عمل
نکرده است (کلین و دشری)2062 ،ا
ازاینرو هد این پژوه عبارت است از شفا سازی
مفهوم شایستگی در مدیریت منابع انسانیا بیان این نکته نیز
الزم است که مفهوم شایستگی ،توسط متخصصین حوزههای
حرفهای مختلف همچون روانشناسان ،متخصصین تعلیم و
تربیت و فعاالن منابع انسانی مورد استفاده قرار میایرد
(براوین)6339 ،60ا بنابراین هد این مقاشه صرفاً شفا سازی
مفهوم شایستگی در مدیریت منابع انسانی است و مؤشفین هیچ
ادعایی در خصوص ارائه معنایی دهانشمول از این مفهوم که
در تمامی حوزهها قابل کاربرد باشد ندارندا
در خصوص نیل به هد مذکور ،مدل سودابی ()2060
مورد استفاده قرار ارفتا این مدل به بیان شرایط الزم برای
شفا سازی مفاهیم و سازهها در رشته مدیریت میپردازدا از
نظر سودابی برای شفا سازی یک مفهوم میبایست نخست
نن را بهدرستی تعریف کردا دوم حدود زمانی ،مکانی و ارزشی
نن مفهوم را مشخص کردا سوم رابطه نن مفهوم با مفاهیم
دیگر را بررسی کرد و درنهایت انسجام منطقی مفهوم مورد
نظر و همچنین یکپارچگی منطقی نن مفهوم در بستر نظری
کالنتر را نشان دادا فرایند طی شده در مقاشه حاضر ،بدین
صورت است که نخست تالشهای صورت ارفته برای تحلیل
و شفا سازی مفهوم شایستگی مرور شده و سپس مفهوم
شایستگی از منظر هر یک از ارکان ارائه شده از سوی سودابی
( )2060مورد تجزیه و تحلیل قرار میایردا در انتها نیز
تحلیلهای صورت ارفته دمعبندی و به شکل خالصه و قابل
کاربرد برای متخصصین منابع انسانی ارائه میارددا

8. Gerhart
9. Suddaby.
10. Burgoyne
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مبانی نظری و پيشينه پژوهش
در جستجوی معنای شايستگی
مبهم بودن معنای شایستگی به عنوان یک مسئله مهم ،از سوی
بسیاری از محققان مطرح شده است (نوریس6336 ،6اشف استو و
همکاران 2002 ،وشد و کریستین 6333 ،2راثول و شیندهلم6333 ،9
شیپمن 4و همکاران 2000 ،شدایست و وینترتون2005 ،5

پیکاراینین 2064 ،1چن و چنگ)2060 ،7ا با نگاهی به تعاریف
ارائه شده از مفهوم شایستگی در ادبیات پژوه  ،مشخص
میشود که شایستگی به اونههای بسیار متفاوتی تعریف شده
است و هریک از صاحبنظران بر دنبهای خاص از این مفهوم
تأکید کردهاندا برای مثال از نظر اسپنسر و اسپنسر)6339( 9
60
شایستگی شامل ویژایهای بنیادین 3در افراد ،از نظر کین
( )6332شایستگی شامل توانایی مدیریت کردن وضعیتهای
پی رو ،از نظر هرشینگ ،)2000( 66شایستگی شامل
رفتارهای مشاهده شده ،از نظر کامپیون 62و همکاران (،)2066
شایستگی شامل دان  ،مهارت ،توانایی و دیگر ویژایها ،از
نظر سندبرگ )2000( 69شایستگی شامل معانی ذهنی و
64
تفاسیر کارکنان ،و درنهایت از نظر سندبرگ و پینینگتون
( )2003شایستگی شامل شیوههای بودن 65استا باید توده
داشت که وقتی مفهومی به مصادیق متعدد و متفاوتی دالشت
میکند ،کاربرد و معنای نن مفهوم زیر سؤال میرود
(اوزیگوه)6393 ،61ا رویکرد شایستگی میتواند مزایا و
کاربردهای فراوانی همچون تمرکز بر رفتارهای اثربخ ،
ایجاد زبان و استاندارد مشترک در میان خرده سیستمهای
منابع انسانی و همراستاسازی خرده سیستمهای منابع انسانی
با استراتژیهای شرکت داشته باشد اما فقدان شفافیت
مفهومی در خصوص معنای شایستگی این کاربردها را
تحتاششعاع قرار داده است (استیونز)2062 ،ا ابهام مفهومی
1. Norris
2. Velde & Christine
3. Rothwell & Lindholm
4. Shippmann
5. Le Deist & Winterton
6. Pikkarainen
7. Chen & Chang
8. Spencer & Spencer
9. Underlying Characteristics
10. Keen
11. Herling
12. Campion
13. Sandberg
14. Pinnington
15. Ways of being
16. Osigweh

51

منجر به این میاردد که تدوین اران مدل شایستگی ندانند
که به دنبال چه هستند و نتوانند تکنیک مناسبی را برای
شناسایی شایستگیهای الزم برای کسب عملکرد باال انتخاب
کنند (وودرا )6339 ،67ا
همانطور که پی از این افته شد پژوهشگران مختلف،
در پژوه های خود تعاریف اونااونی از مفهوم شایستگی
ارائه دادهاندا به این تعاریف در قسمتهای نتی پرداخته خواهد
شدا در اینجا پژوه هایی بررسی میشود که مستقیماً این
مفهوم را مورد کند و کاو قرار داده و ابعاد مختلف نن را بررسی
کردهاندا هد اصلی این پژوه ها ،مشخص کردن معنای
شایستگی بوده استا
مطاشعه وودرا ( )6339را میتوان دزء نخستین
تالشهایی دانست که مستقالً برای شفا ساختن مفهوم
شایستگی صورت ارفته استا در این راستا وی نخست
تعریفی از این مفهوم ارائه کردا از نظر وی شایستگی عبارت
است از مجموعهای از رفتارهای قابل مشاهده در افراد که
باعث میشود افراد با شایستگی عمل کنند .از نظر وودرا
( )6339شایستگی در صورتی در فرد متجلی خواهد شد که او
هم توانایی و هم تمایل به رفتار کردن به شیوههای خاص
داشته باشدا به عبارت دیگر ،وی توانایی و تمایل را زیربنای
شایستگی میداندا سپس مفهوم شایستگی را با مهارتهای
فنی و دان ها و تواناییهای مختص مشاغل مقایسه کرده و
ابراز میدارد که باید شایستگیها را که دنس رفتاری دارند ،با
دان ها ،مهارتها و تواناییهای خاص مشاغل مجزا دانستا
مهمترین ضعف کار وودرا ( )6339این است که وی
شایستگی را دوری تعریف میکندا به این معنا که شایستگی را
نن چیزی میداند که باعث شایسته رفتار کردن افراد میشودا
حال ننکه برای تعیین اینکه شایستهبودن افراد به چه معناست،
میبایست مفهوم شایستگی را مستقل از افراد شایسته تعریف
کرد و سپس بر اساس تطابق افراد با تعریف شایستگی،
شایسته بودن و نبودن ننها را تعیین کردا
هافمن )6333( 69با مرور ادبیات شایستگی ،سه معنای
متفاوت از این مفهوم را در ادبیات شناسایی کردا در معنای
اول شایستگی به عنوان عملکرد قابل مشاهده تعریف میشودا
در این رویکرد رفتارارایانه ،تمرکز بر روی وظایف یا
رفتارهایی است که فرد میبایست از خود نشان دهدا در معنای
دوم شایستگی عبارت است از استاندارد یا کیفیت نتیجه
17. Woodruffe
18. Hoffmann
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حاصل از عملکرد فردا در اینجا تمرکز بر روی مواردی
همچون بهرهوری و کیفیت خدمت و کاالیی است که فرد
میبایست توشید کندا در معنای سوم ،شایستگی به عنوان
ویژایهای بنیادین فرد در نظر ارفته میشودا بر اساس این
رویکرد ،تمرکز بر روی دان  ،مهارتها و تواناییهایی است
که به فرد کمک میکند تا به عملکرد خوب دست پیدا کندا
هافمن اعتقاد دارد که هیچیک از این رویکردها بر دیگری
برتری ندارد و برای دستیابی به اهدا متفاوت ،میتوان معانی
متفاوتی از شایستگی را مدنظر قرار دادا نکته بردسته پژوه
هافمن ( )6336تلفیق رویکردهای مختلف مودود در پیشینه
پژوه با استفاده از رویکرد سیستمی در قاشب یک مدل بوده
است.
سندبرگ ( )2000با انتقاد از رویکردهای شغلمحور،
شاغلمحور و ترکیبی مودود در پیشینه پژوه مرتبط با
شایستگی ،رویکردی متفاوت و نونورانه نسبت به مفهوم
شایستگی ارائه دادا سندبرگ نخست انتقاداتی را بر
رویکردهای مودود وارد میکندا از دمله اینکه این رویکردها
که همگی عقالنیتارا و پوزیتیویستی هستند و در راستای
عملیاتیکردن و کمیسازی مفهوم شایستگی ،این مفهوم را
سادهسازی کرده و واقعیتهای پیچیده مربوط به شایستگی در
محیط کاری را نادیده میایرندا وی با استفاده از نرای
دامعهشناسان تفسیری همچون وبر ،)6314( 6شوتز،)6359( 2
برار و الکمن )6311( 9و ایدنز ،)6339 6394( 4رویکرد
تفسیری به شایستگی را که مبتنی بر فلسفه پدیدارشناسی
است ،معرفی کردا در این رویکرد ،بهدای شغل یا شاغل،
تجربه زیسته 5کارکنان مورد توده قرار میایردا در تجربه
زیسته ،شغل و شاغل با یکدیگر تشکیلدهنده یک کلیت
هستند نه دو مودودیت مجزاا بر این اساس ،شایستگی از
معنایی که شغل برای شاغل دارد ،تشکیل شده استا این معنا
در طول تجربیاتی که فرد از کار و محیط کاریاش دارد شکل
میایردا به عبارت دیگر ،برای اینکه ببینیم چرا برخی افراد
عملکرد باال دارند و برخی دیگر نه ،باید ببینیم کار برای این
افراد چه معنایی داردا
دنب شایستگی و مدیریت منابع انسانی مبتنی بر
شایستگی دارای منشأ رفتارارایانه است (ااراوان و مک

1. Weber
2. Schuetz
3. Berger & Luckmann
4. Giddens
5. Lived experience

اوایر ، )2006 ،1توده به معانی و محتویات ذهنی در مطاشعه
شایستگی نونوری مهمی است که سندبرگ ( )2000به ادبیات
شایستگی اضافه کرده استا اما کار سندبرگ ( )2000دارای
نقاط ضعفی نیز هستا از دمله اینکه مفهومپردازی وی از
شایستگی بسیار پیچیده بوده و فهم و بهکارایری نن توسط
مجریان دشوار مینمایدا همچنین برخی انتقادات وی از
رویکرد عقالنیتارا بر این رویکرد وارد نیستا برای مثال وی
عنوان میکند که در این رویکرد ،به بستر و زمینة کار توده
چندانی نمیشود و یک شیست عام از شایستگیها برای همه
انواع زمینهها به کار ارفته میشودا حال ننکه یکی از
شیوههای رایج در تدوین مدل شایستگی در رویکرد
عقالنیتارا ،نظریة طراحی است (راثول و شیندهوشم)6333 ،
که در نن مدلهای شایستگی بهطور خاص و ویژه برای یک
سازمان و با در نظر ارفتن شرایط و زمینة خاص سازمان
طراحی میشودا
از دیگر رویکردهای متفاوت و نونورانه به مفهوم
شایستگی ،توسط استو و همکاران ( )2002ارائه شده استا
ننها رویکرد خود را برساختارا معرفی میکنندا از نظر ننها،
تالشهایی که تاکنون در خصوص یافتن معنای شایستگی
صورت پذیرفته است بینتیجه بوده و در صورتی که محققان،
نظریة هستیشناختی خود را تغییر ندهند ،تالشهایشان در
خصوص چیستی شایستگی باز هم بینتیجه خواهد ماندا از
نظر استو و همکاران ( )2002علت بیهودهبودن این تالشها
مفروضات هستیشناختی عینیتارای محققان بوده استا بر
اساس هستیشناسی عینیتارا ،شایستگی دارای یک معنی
مطلق در دنیای عینی است که میبایست نن را کشف کردا
وشی در رویکرد برساختارا ،هر فرد یا اروهی میتواند بر
اساس نیازها ،اهدا و زمینهای که در نن قرار دارد ،معنای
خاصی را به مفهوم شایستگی نسبت دهد و بر اساس نن عمل
کندا نرای استو و همکاران ( )2002به ما اوشزد میکند که
به دنبال معنای دهانشمول از شایستگی که در هر رشته عملی
و حوزههای حرفهای معنای یکسانی دارد ،نباشیما اما انتقاداتی را
نیز میتوان به رویکرد ننها وارد کردا هسته اصلی رویکرد ننها
این است که مفهوم شایستگی معنای خاصی نداردا درواقع
رویکرد ننها نسبت به شایستگی در اصل نسبیتارایانه استا با
بهکارایری این رویکرد در مورد مفهوم شایستگی ،تقریباً تمامی
مسائلی که ریشه در ابهام مفهومی شایستگی دارد و در بخ
مقدمه به ننها پرداخته شد به قوت خود باقی خواهند ماندا
6. McGuire & Garavan
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شدایست و وینترتون ( )2005تالش کردند از طریق
مشخصکردن محتوای مفهوم شایستگی و مشخصکردن این
مسئله که شایستگی شامل چه مؤشفههایی است ،از ابهام مودود
در تعریف مفهوم شایستگی بکاهندا بر اساس نظر شدایست و
وینترتون ( ،)2005در سنت نمریکایی ،رویکرد رفتاری به
شایستگی حاکم استا در این رویکرد ،بر رفتارهای میان فردی
تأکید میشود و مفهوم شایستگی شامل توانمندیهای رفتاری و
ادتماعی استا اما در سنت انگلیسی ،رویکرد وظیفهای حاکم
استا در این رویکرد ،مراد از شایستگی مجموعه دان ها و
تواناییهایی فنی خاص هر شغل استا شدایست و وینترتون
( ،)2005رویکرد اروپای قارهای را مناسبتر میدانندا در این
رویکرد ،شایستگی هم شامل دان ها و مهارتهای تخصصی
شغل و هم شامل توانمندیهای ادتماعی و رفتاری استا از نظر
این دو محقق ،در طول زمان ،چتر مفهومی شایستگی
استردهتر شده و این مفهوم دربرایرنده مؤشفههای بیشتری شده
استا ننها رویکرد عامارا 6به شایستگی را مناسبتر میدانند و
بر این اساس ،مدشی ارائه دادند که در نن مفهوم شایستگی
شامل شایستگیهای شناختی ،شایستگیهای وظیفهای و
شایستگیهای ادتماعی استا همچنین زیربنای این
شایستگیها ،فراشایستگی 2استا فراشایستگی به ظرفیت فرد
برای توسعه دیگر انواع شایستگیها اشاره داردا
تلفیق رویکردهای مختلف مودود به مفهوم شایستگی در
کشورها و فرهنگهای مختلف در اروپا و امریکا نکته مهم و
بردسته پژوه شدیست و وینترتون ( )2005استا با ودود این
هرچند هد ننها شفا سازی مفهوم شایستگی بوده است ،ننها
بیشتر یک اونهشناسی از انواع شایستگیها را ارائه دادهاند و
تعریف مشخص و واضحی از مفهوم شایستگی در کار ننها
مشاهده نمیشودا پژوه نکسلی )2009( 9را میتوان تنها
موردی دانست که در نن مفهوم شایستگی با استفاده از یک
چارچوب مشخص مورد تحلیل و شفا سازی قرار ارفته استا
او با استفاده از چارچوب تحلیل مفهومی ارائه شده توسط واشکر و
نوانت )6335( 4سعی کرد ابهام این مفهوم را کاه دهدا بر
اساس این چارچوب برای شفا سازی مفاهیم میبایست هفت
مرحله را طی کرد6 :ا انتخاب یک مفهوم2 ،ا مشخصکردن
هد تحلیل9 ،ا شناسایی همه استفادههای صورت ارفته

1. holistic
2. Meta-competence
3. Axley
4. Walker & Avant
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توسط اروههای مختلف از مفهوم مورد نظر4 ،ا تعیین
ویژایهای اصلی مفهوم که همواره در کنار مفهوم مورد نظر
مطرح میشوند و نن را از دیگر مفاهیم مجزا میکنند5 ،ا معرفی
یک نمونه مطابق با مفهوم در دنیای واقعی که بازنمایی خوبی از
نحوه تحقق نن مفهوم در واقعیت ارائه کند )1 ،معرفی موارد
مرزی و متضاد با مفهوم مورد نظر و درنهایت  )7تعریف
پی زمینهها و پیامدهای مفهوما
پژوه نکسلی ( )2009نخستین و شاید تنها پژوهشی باشد
که بهدای تحلیلهای بیساختار و نامنسجم ،با استفاده از
چارچوبی مشخص اقدام به شفا سازی مفهوم شایستگی نموده
استا اما کار وی دارای نقصها و محدودیتهایی نیز میباشدا
همانطور که خود نکسلی ( )2009اعالم کرده است ،مفهوم
شایستگی در حوزههای حرفهای مختلف ،معانی متفاوتی داردا
پژوه وی برای مشخصکردن معنای شایستگی در حوزه
پرستاری بوده است و ازاینرو کاربرد تحلیلهای وی در مدیریت
و به ویژه مدیریت منابع انسانی بسیار محدود استا نکته بعدی
این است که نکسلی ( )2009در استفاده از چارچوب تحلیل
واشکر و نوانت ( )6335بسیار مبهم عمل کرده و نحوه به کار
بردن نن چارچوب در شفا سازی مفهوم شایستگی را بهخوبی
تشریح نکرده است.
در مجموع میتوان نتیجه ارفت که با نااهی به اهمیت
مسئله ابهام مفهومی ،پژوهشگران دنب شایستگی در دهت
شفا سازی این مفهوم تالش کردهاند و پیشرفتهایی نیز در
این زمینه حاصل شده استا اما این پژوه ها از ضعفهای
مهمی رنج میبرند که در بررسی هر یک از پژوه ها ،به ننها
اشاره شدا با به کارایری چارچوب تحلیل مفهومی ارائه شده از
سوی سودابی ( )2060میتوان بر بسیاری از این ضعفها غلبه
کرد و اام مهمی در دهت شفا سازی این مفهوم در مدیریت
منابع انسانی برداشت.
شفافسازی مفهوم شايستگی
همانطور که پی از این افته شد ،چارچوب ارائه شده توسط
سودابی ( )2060چهار رکن اساسی دارد که با استفاده از ننها
میتوان معنای مفهوم مورد نظر را تحلیل کرده و به سوی
شفا سازی نن حرکت کردا این ارکان عبارتند از6 :ا ارائه
تعریفی مناسب از مفهوم مورد نظر2 ،ا مشخص کردن حدود و
شرایط زمانی ،مکانی و ارزشی مفهوم مورد نظر9 ،ا مقایسه
مفهوم مورد نظر و ترسیم مرزهای نن با دیگر مفاهیم مشابه و
4ا نشان دادن یکپارچگی و انسجام منطقی نن مفهوم از طریق
مشخصکردن دایگاه نن مفهوم در یک نظام مفهومیا در ادامه
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از منظر این ارکان چهاراانه ،به بررسی مفهوم شایستگی
می پردازیما
تعريف مفهوم شايستگی
تعاریف متعددی از مفهوم شایستگی در پیشینه پژوه مودود
استا در ددول شماره  6تعدادی از پرکاربردترین تعاریف ارائه
شده استا اما برای ارائه تعریفی مناسب از مفاهیم ،میبایست
شرایط و اصول خاصی را رعایت کردا تعریف خوب میبایست

در برایرنده ویژایهای اصلی و ضروری مفهوم یا پدیده مورد
نظر باشد ،نباید دوری و حاوی اینهمانگویی باشد ،باید خالصه
و مفید و در عین حال عام و دامع باشد (سودابی ،)2060 ،و در
عین عام و دامع بودن بی از حد محدود و مانع مؤشفههای
زیرمجموعه مفهوم نباشد (الک )2062 ،و نظریهای که به
مفهوم معنا میدهد در تعریف انجانده شود (وینی)6317 ،ا

جدول  :5نمونه تعاریف ارائه شده از مفهوم شایستگی
نويسنده(ها)

اسپنسر و اسپنسار
()6339

اسپنسااار ،ماااک
کللنااد 6و اسپنساار
()6334
راثول)6331( 2
پاری)6331( 9
ارین)6333( 5
1

تعريف
شایستگی ویژای اساسی و بنیادین یک فرد است که به طور علی با عملکارد عااشی (انادازه ایاری شاده باه وسایله معیاار و
استانداردی مشخص) در یک شغل یا موقعیت مرتبط میشودا "ویژای بنیادین" بدین معنی است که شایساتگی عمادتاً دازء
عمیق و ماندااری از شخصیت یک فرد بوده و قادر است رفتار را در استره وسیعی از موقعیتها و وظاایف شاغلی پای بینای
نمایدا "به طور علی مرتبط میشود" بدین معنی است که شایستگی میتواند مودب بروز رفتار و عملکرد شده یا ننها را پی -
بینی نماید و " اندازه ایری شده به وسیله معیار و استانداردی مشخص " به ایان معناسات کاه شایساتگی پای بینایکنناده
عملکردی است که توسط یک استاندارد و معیار اندازهایری شده استا
ترکیبی از انگیزهها ،خصیصهها ،خودانگارهها ،نگرشها یا ارزشها ،دان محتوایی یا مهارتهاای شاناختی رفتاار هار ویژاای
فردی که می تواند به طور قابل اطمینانی قابل اندازه ایری یا قابل شمارش بوده و نیز بتواند متماایز کنناده کارکناان عااشی از
کارکنان متوسط باشدا
شایستگی ویژایهای بنیادین کارکنان موفق است که میتواند شامل مجموعهای از دان  ،مهارتها ،خصیصهها ،توانااییهاا،
نگرشها و یا باورها باشدا
شایستگی خوشهای از دان  ،مهارتها و نگرشهای مرتبط بهم است که بر روی بخ اصلی شغل یک فرد تأثیراذار اسات،
با عملکرد یک شغل همبستگی دارد ،میتواند بر اساس استانداردهای مورد قباول 4انادازه ایاری شاود و همچناین از طریاق
نموزش و توسعه ،بهبود داده شودا
شرحی مکتوب از عادات کاری قابل اندازهایری و مهارتهای شخصی که به منظور دستیابی به اهدا کاری مورد استفاده قرار
میایردا
مجموعهای از ابعاد قابل مشاهده عملکرد از قبیل دان فردی ،مهارتها ،نگرشها و رفتارها ،و همچنین فراینادهاای تیمای و
قابلیتهای سازمانی که به عملکرد باال مرتبط میشوند و برای سازمان مزیت رقابتی پایدار فراهم میکندا
دان  ،مهارتها و تواناییهای زیربنایی عملکرد مؤثر و موفقیتنمیز در یک شغل کاه قابال مشااهده و انادازه ایاری باوده و
عملکرد عاشی را از عملکرد متوسط متمایز می سازدا

اَتااااااای و اور
()6333
اریاااااااااااااک
سودرکویسااات 7و
همکاران ()2060
کمپیااااااااون 9و مجموعهای از دان  ،مهارتها ،تواناییها و ویژایهای دیگری که به منظور ارائه عملکرد مؤثر در مشاغل تعیاین شاده ماورد
همکاران ( )6333نیاز میشودا

1. McClelland
2. Rothwell
3. Parry
4. well-accepted
5. Green
6. Athey & Orth
7. Eric Soderquist
8. Campion
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با بهرهایری از تعاریف ددول شماره  6و با تالش برای رعایت
شرایط یک تعریف خوب ،تعریف زیر از شایستگی ارائه
میاردد:

شایستگی عبارت است از مجموعهای
از دان ها ،مهارتها ،تواناییها،
انگیزهها ،نگرشها و خصیصههای
یک فرد که در صورت ودود فرصت
و امکانات مناسب ،منجر به عملکرد
باال در شغل یا موقعیتهایی خاص
میارددا
در این تعریف نخست مشخص شده است که مفهوم
شایستگی حاوی چه مؤشفههایی استا یکی از علل اصلی
مبهم بودن معنای شایستگی در پیشنه تحقیق این بوده است
که پژوهشگران مختلف ،این مفهوم را شامل مؤشفههای
اونااونی دانستهاند (استیونز)2069 ،ا در این تعریف شایستگی
شامل دان  ،مهارت ،توانایی ،انگیزه ،نگرش و خصیصهها
استا این مؤشفهها بر اساس مدل کوه یخ شایستگی اسپنسر و
اسپنسر ( )6339انتخاب شدهاندا در برخی تعاریف ،شایستگی
حاوی مؤشفههای بسیار محدودی در نظر ارفته شده است که
این عامل باعث نبودن دامعیت تعریف میارددا در برخی
تعاریف دیگر ،شایستگی دربرایرنده مؤشفههای بسیار بوده و در
انتهای تعریف عبارت "و دیگر ویژایها" قرار داده میشودا
این امر باعث نبودن مانعیت تعریف میارددا به این معنا که
شایستگی تبدیل به مفهومی بیحد و مرز شده که میتواند
دربرایرنده هر مصداقی ارددا بنابراین با در نظر ارفتن این
مؤشفهها در تعریف فوق ،تالش شده که تعریفی دامع و در
عین حال مانع از این مفهوم ارائه ارددا
همچنین در تعریف ارائه شده ،شایستگی علت عملکرد باال
استا اشبته نه علت تام بلکه علت ناقصا در اکثر تعاریف
مودود در پیشینه پژوه  ،افته شده است که شایستگی منجر
به عملکرد باال میارددا فرض حاکم بر این تعاریف این است
که صر ودود شایستگی برای دستیابی به عملکرد باال کافی
است و شایستگی شرط کافی عملکرد باال استا حال ننکه بر
اساس تعریف ارائه شده در این پژوه  ،شایستگی در صورتی
میتواند منجر به عملکرد باال اردد که فرصتها و شرایط
مناسب برای فرد فراهم ارددا فراهم نوردن فرصت و امکانات
مناسب در محیط شرط الزم برای تأثیراذاری تواناییها و
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انگیزههای فرد بر عملکرد است (بایلی 6و همکاران2006 ،
کوئبر 2و همکاران)2006 ،ا
همانطور که افته شد ،برای فهم بهتر مفاهیم میبایست
دایگاه ننها را در نظریات اصلی مرتبط با مفهوم مورد نظر
تشریح کرد زیرا نظریهها هستند که به مفاهیم معنا میدهند
(وینی)6317 ،ا دایگاه مفهوم شایستگی در چارچوبهای
نظری مرتبط در قسمت "انسجام منطقی مفهوم شایستگی"
توضیح داده خواهد شدا
حدود مفهوم شایستگی
بعد از ارائه تعریفی از مفهوم شایستگی ،بر اساس مدل سودابی
( ،)2060میبایست حدود مفهوم شایستگی را مشخص کردا
حدود مفهوم شایستگی اشاره به شرایط و وضعیتی دارد که
مفهوم مورد نظر در نن قابل کاربرد استا برای مشخص
کردن حدود یک مفهوم ،پژوهشگر میبایست مفهوم مورد نظر
را از سه دنبه بررسی کند6 :ا شرایط مکانی2 ،ا شرایط زمانی
و 9ا ارزشهای زیربناییا
شرایط مکانی مفهوم شایستگی
یکی از مؤشفههای مهم مرتبط با شرایط مکانی ،سطح تحلیلی
است که مفهوم مورد نظر در نن قابل کاربرد استا به افته
کلین 9و همکاران ( )6334هیچ مفهوم سازمانی ودود ندارد
که عاری از سطح تحلیل باشدا هر مفهومی متصل به یک یا
چند سطح تحلیل (فردی ،اروهی و سازمانی) است و محقق
به هنگام بررسی پدیدههای سازمانی میبایست مشخص کند
که مفهوم مورد نظرش مرتبط با کدام سطح یا سطوح تحلیل
استا
مفهوم شایستگی در سطوح تحلیل مختلف فردی ،اروهی
و سازمانی قابل اطالق است (شیپمن و همکاران)2000 ،ا
یکی از دالیل مبهم بودن مفهوم شایستگی نیز این است که
بسیاری از محققان به هنگام بحث در مورد شایستگی،
مشخص نمیکنند که منظورشان شایستگی در کدام سطح
تحلیل است (استیونز)2069 ،ا
شایستگی در باالترین سطح مرتبط است با شایستگی
محوری 4یک سازمانا از نظر پراهاالد و همل ()6330
1. Bailey
2. Koeber
3. Klein
4. Core competence
5. Prahalad & Hamel
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شایستگی محوری اشاره دارد به یادایری دمعی در یک
سازمان ،به ویژه نحوه هماهنگکردن مهارتهای توشیدی
مختلف در سازمان و یکپارچهکردن دریانهای مختلف
تکنوشوژی که منجر به ایجاد ارزش و درنهایت بهبود موقعیت
رقابتی سازمانی میارددا مفهوم شایستگی توزیع شده که
توسط استو و همکاران ( )2002ارائه شده است نیز به سطح
تحلیل سازمانی اشاره میکند و قرابت زیادی با مفهوم
شایستگی محوری پراهاالد و همل ( )6330داردا از نظر ننها
شایستگی توزیع شده اشاره دارد به شایستگیهایی که در
سیستمی از افراد مرتبط با یکدیگر (مثل یک تیم فوتبال)
مودود است نه در یک فرد به شکل مجزاا هافمن ( )6333نیز
یکی از انواع شایستگیها را شایستگیهای مبتنی بر شرکت
میداندا از نظر وی شایستگیهای مبتنی بر شرکت اشاره دارد
به ویژایهای بنیادین یک سازمان ،مانند فرهنگ مبتنی بر
پژوه و توسعه ،که سازمان را در دستیابی به نتایج یاری
میرساندا بنابراین در سطح تحلیل سازمانی ،مفهوم شایستگی
اشاره به ویژایهای یک سازمان دارد نه ویژایهای هر یک
از افراد تشکیلدهنده سازمانا
در پایینترین سطح نیز شایستگی به عنوان ویژایای که
به فرد تعلق دارد شناخته میشود (استو و همکاران)2002 ،ا
بیشتر بحثهای مطرح شده پیرامون شایستگی در مدیریت
منابع انسانی و روانشناسی صنعتی -سازمانی در سطح فردی
بوده استا اما در مدیریت استراتژیک وقتی بحث از شایستگی
میشود ،بیشتر سطح تحلیل سازمانی مطرح استا
سطح تحلیل مورد نظر در تعریفی که از مفهوم شایستگی
در این پژوه ارائه شد ،فردی استا اما میتوان تصور کرد
که میان شایستگی سطح فردی و سطح سازمانی رابطه ودود
داردا شایستگی سطح فردی اصوالً به عنوان ابزاری مهم در
مرتبط کردن عملکرد کاری سطح فردی با استراتژیهای
سازمان شناخته میشود (سندبرگ و پینینگتون )2003ا از
طریق تعیین شایستگیهای الزم برای تحقق اهدا و
استراتژیهای سازمان ،میتوان از شایستگیها برای تحقق
استراتژیهای سازمان استفاده کردا به عبارت دیگر
شایستگیهای کارکنان میتواند ایجادکننده و مقام شایستگی
اصلی سازمان باشد (شی و همکاران)2060 ،ا
اتی و اور ( )6333به شزوم توده به مفهوم شایستگی در
سطوح مختلف تحلیل و همچنین هم راستاسازی

1. Distributed Competence

2. Lee

شایستگیهای سطح فردی با شایستگیهای اصلی سازمان
اشاراتی کردهاند اما در مورد چگونگی هم راستاسازی و نحوه
تعامل میان شایستگیهای فردی و شایستگیهای سازمانی
درک کمی ودود دارد و شزوم پژوه بیشتر در این عرصه
احساس میشود (استیونز)2069 ،ا برای مثال هرچند در
پیشینه پژوه افته شده که شایستگیهای سطح فردی
ایجادکننده شایستگیهای اصلی سطح سازمانی است ،وشی
اینکه شایستگیهای فردی چگونه ترکیب شده و
شایستگیهای سازمانی را میسازند و اینکه نیا شایستگیهای
سازمانی نیز مقوم شایستگیهای سطح فردی هستند یا خیر
چندان مشخص نیستا
یکی دیگر از ابعاد مهم شرایط مکانی ،شرایط فرهنگی
مختلفی است که مفهوم مورد نظر در ننها به کار ارفته
میشود (سودابی)2060 ،ا از نظر نوریس ( )6336به دشیل
سلطه دریان پژوه روانشناختی در ادبیات شایستگی ،بافت
و زمینه فرهنگی و ادتماعی پیرامون مفهوم شایستگی ،بهطور
ددی توسط محققین نادیده ارفته شده استا از نظر نوریس
( )6336به دشیل سلطه دریان پژوه روانشناختی در ادبیات
شایستگی ،بافت و زمینه فرهنگی و ادتماعی پیرامون مفهوم
شایستگی بهطور ددی توسط محققین نادیده ارفته شده
استا وی پیشنهاد میکند که برای بررسی چیستی شایستگی،
محققان به روشهای مردم نگارانه روی بیاورند تا بهدای
تحمیل یک معنای ظاهراً دهانشمول ،معنای شایستگی را در
هر بستر فرهنگی و ادتماعی از طریق روش مردم نگاری
مشخص سازندا انجام چنین تحقیقی برای بررسی معنای
شایستگی در کشورمان مورد نیاز استا
بهطور خالصه ،مفهوم شایستگی مدنظر در این پژوه ،
دارای سطح تحلیل فردی است که اشبته مقوم و سازنده
شایستگیهای سطح سازمانی به شمار میرودا
شرایط زمانی مفهوم شایستگی
یکی دیگر از ابعاد مرتبط با حدود مفاهیم این است که
مشخص نماییم که مفهوم مورد نظر ،از نظر زمانی چگونه
است :ثابت ،متغیر به شکل تدریجی و یا متغیر به صورت سریع
و نااهانی (سودابی)2060 ،ا برای مثال استرس مفهومی است
که به طور نااهانی تغییر میکند و یا مفهوم رضایت شغلی ،در
طول زمان نسبتاً ثابت است و به شکل تدریجی تغییر مییابدا
در مورد شایستگی باید به این موضوع بپردازیم که نیا مفهوم
شایستگی به ویژایهای پایدار افراد در طول زمان اشاره
میکند یا ویژایهایی که در بازههای زمانی کوتاه قابل تغییر
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است؟ در این رابطه برخی صاحبنظران همچون اسپنسر و
اسپنسر ( )6339در تعریفی که از مفهوم شایستگی ارائه
میدهند ،اظهار میدارند که شایستگی بخشی عمیق و بنیادین
از ودود فرد است که بادوام بوده و در طوالنی مدت در فرد
ثابت میماندا حال ننکه برخی همچون پاری ( )6331قابلیت
تغییر و توسعهپذیری را از ویژایهای اصلی شایستگی می-
دانندا
با در نظر ارفتن این نکته که یکی از اهدا اصلی
سیستمهای منابع انسانی ،بهبود تواناییها و انگیزش کارکنان
است (دیانگ 6و همکاران )2062 ،و با توده به اینکه
مدلهای شایستگی ابزاری مناسب برای توسعه عملکرد
کارکنان به حساب مینیند (شی و همکاران ،)2060 ،تلقی
کردن شایستگی به عنوان پدیدهای ثابت عاری از اشکال
نیستا اار شایستگی قابل بهبود نباشد ،به کارایری مدلهای
شایستگی تنها محدود به فرایند کارمندیابی و استخدام
میشودا حال ننکه شرکتهای بسیاری ،بهطور موفقیتنمیز،
مدلهای شایستگی را در بسیاری از خرده سیستمهای دیگر
منابع انسانی به کار ارفتهاندا از طر دیگر ،اار فقط
مؤشفههای متغیر و قابل توسعه را دزء شایستگیها به حساب
نوریم ،از این موضوع مهم هم غافل شدهایم که ممکن است
برخی شایستگیها چندان توسعهپذیر نبوده وشی برای موفقیت
و کسب عملکرد باال الزم باشندا
استو و همکاران ( )2002در بحث خود در خصوص
شایستگیهای توسعهپذیر و توسعه ناپذیر ،توصیه کردهاند که
سازمانها به هنگام کارمندیابی و دذب ،بر شایستگیهایی که
توسعهپذیر نیستند تمرکز نمایندا با توده به اینکه شایستگیها
میتوانند به عنوان مبنایی برای یکپارچه کردن خرده
سیستمهای منابع انسانی با یکدیگر (همراستایی درونی) و
همراستایی این خرده سیستمها با استراتژیهای سازمان
(همراستایی بیرونی) عمل کنند (کاپاشدو 2و همکاران،)2001 ،
تلقی شایستگی به عنوان مفهومی صرفاً ثابت و یا متغیر ،مانع
شایستگی به عنوان ابزاری استراتژیک و
ایفای نق
یکپارچهساز میارددا
با کمک استعاره کوه یخ میتوان در مورد متغیر یا ثابت
بودن شایستگی در افراد به شکل سادهتر و شفا تری
استدالل کردا هرچند اسپنسر و اسپنسر ( )6339در تعریف

1. Jiang
2. Capaldo
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شایستگی ،این مفهوم را در افراد پایدار 9میدانند اما در دای
دیگری شایستگی را به کوه یخی تشبیه میکنند که برخی
مؤشفههای نن در زیر نب و برخی دیگر باالتر از سطح نب
استا بر اساس این مدل ،انگیزهها ،خصایص و خودپنداره
مؤشفههایی بنیادین مستقیماً غیر قابل مشاهده بوده و میزان نن
در طول زمان تقریباً ثابت استا از طرفی دیگر دان و مهارت
مؤشفههای قابل مشاهده بوده و نسبت به مؤشفههای بنیادین
قبلی ،متغیرتر و قابل توسعهتر هستندا
بنابراین میتوان نتیجه ارفت که مفهوم شایستگی نه
کامالً ثابت است و نه کامالً متغیرا بلکه برخی مؤشفههای
تشکیل دهنده نن نسبتاً ثابت بوده و در خرده سیستم
کارمندیابی ،دذب و ارتقا قابل استفاده هستند و برخی دیگر
متغیر و قابل توسعه بوده و در خرده سیستمهای مدیریت
عملکرد و نموزش و توسعه قابل کاربردندا
حدود ارزشی مفهوم شایستگی
از نظر سودابی ( )2060حدود ارزشی یک مفهوم به دهانبینی
و مفروضات هستیشناختی بنیادینی حاکم بر مفهوم مورد نظر
اشاره داردا مسئله اصلی در اینجا این است که مفهوم مورد
نظر بر چه مفروضات بنیادینی استوار شده است و محققی که
به شفا سازی مفهومی میپردازد ،بر اساس چه باورهای
اساسی هستیشناختی و معرفتشناختی ،مفهوم مورد نظر را
تعریف میکند؟ در مورد مفهوم شایستگی ،ادبیات پژوه در
بیان مفروضات هستیشناختی و معرفتشناختی حاکم بر این
مفهوم خوب عمل نکرده است (ااراوان و مک اونیر)2006 ،ا
نخستین مفروضه هستیشناختی که تالشهای محققین
برای شفا سازی مفهوم شایستگی بر روی نن بنا نهاده شده
است این است که میتوان تعریفی از مفهوم شایستگی،
حداقل در مدیریت منابع انسانی ،ارائه کردا این اصل ظاهراً
ساده و بدیهی است اما برخی صاحبنظران منکر ودود معنای
خاصی برای مفهوم شایستگی هستند و بر این باورند که نباید
در پی ارائه تعریفی مشخص از این مفهوم بودا در این رابطه
میتوان به نرای استو و همکاران ( )2002اشاره کرد که با
بهکارایری رویکرد برساختارا ،به نسبیارایی در مفهوم
شایستگی رسیدهاند و منکر ودود معنای خاصی برای این
مفهوم شدهاندا

3. Enduring
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اار عینیارایی مطلق و نسبیارایی کامل را دو سر یک
طیف قرار دهیم ،باید افت که رویکرد هستیشناسی محققین
در این پژوه  ،نه عینیتارایی مطلق است و نه نسبیارایی
کاملا همانطور که در عنوان این پژوه مشخص است و
در مقدمه نیز افته شد ،هد این پژوه شفا سازی این
مفهوم در مدیریت منابع انسانی است و مؤشفین ادعایی در
خصوص ارائه معنایی دهانشمول از این مفهوم که در تمامی
حوزهها قابل کاربرد باشد ندارندا بنابراین رویکرد هستیشناسی
عینیتارای مطلقانگارانه بر این پژوه حاکم نیستا از
طرفی دیگر ،مؤشفین بر این باورند که میتوان یک تعریف که
در مدیریت منابع انسانی قابل کاربرد باشد از مفهوم شایستگی
ارائه دادا ازاینرو رویکرد برساختارای نسبیارا نیز،
نیستا بنابراین
هستیشناسی حاکم بر این پژوه
هستیشناسی حاکم بر این پژوه  ،در میانه این طیف قرار
داردا
یکی از ابعاد حدود ارزشی مفاهیم در مدیریت ،این موضوع
است که مفهوم تحت بررسی ،با در نظر ارفتن چشمانداز چه
اروهی از افراد به مسائل و پدیدهها ساخته و پرداخته شده
است (سودابی)2060 ،؟ برای مثال از نظر پیرس 6و همکاران
( )6393بیشتر مفاهیم پرکاربرد در مدیریت منابع انسانی ،با
اتخاذ چشمانداز کارکنان به پدیدهها توسعه داده شدهاندا در
نگاه نخست مفهوم شایستگی نیز از این قاعده مستثنی نیستا
شایستگی صفت کارکنان است (ااراوان و مک اونیر)2006 ،
و ازاینرو ،چشمانداز ننها از این مفهوم باید مدنظر قرار ایردا
اما باید توده داشت که برای سازمان ،نن شایستگیهایی مهم
هستند که مزیت رقابتی ایجاد کنند (چن وچنگ)2060 ،ا
ازاینرو در تعریف این مفهوم ،چشمانداز سازمان نیز میبایست
مدنظر قرار ایردا در تعریفی که از مفهوم شایستگی در
قسمتهای پیشین ارائه دادیم ،این چشمانداز شحاظ شده استا
بر اساس این تعریف ،شایستگی عاملی است که منجر به
عملکرد باال در کارکنان میارددا طبیعی است که "عملکرد
باال" تنها در این صورت معنا دارد که در پرتوی اهدا و
استراتژیهای سازمان به عملکرد کارکنان نگریسته شودا بر
رویکرد شایستگی ،اصل اصاشت عملکرد 2حاکم است (دیمز،9
)2006ا بر اساس این اصل ،شایستگیها ارزش ابزاری دارند و
فقط نن دسته از شایستگیها در کانون توده قرار میایرند که
منجر به عملکرد خوب فردی ،اروهی و سازمانی اردندا
1. Pierce
2. Performativity Principle
3. James

مقایسه مفهوم شایستگی با مفاهيم دیگر
هیچ مفهومی در خأل ودود ندارد و مفاهیم معنای خود را از
ارتباط خود با دیگر مفاهیم و دایگاهشان در شبکه معنایی
کسب میکنند (سودابی)2060 ،ا بنابراین شفا سازی مفاهیم
امکانپذیر نخواهد بود ،مگر اینکه مفهوم مورد نظر با مفاهیم
نزدیک به خود مقایسه شده و تمایز نن از نن مفاهیم توسط
محقق ترسیم شود (الک)2062 ،ا بنابراین در این قسمت
مفهوم شایستگی با مفاهیمی که در شبکه معنایی مرتبط با
این مفهوم در مجاورت نن قرار دارند مقایسه شده و تمایز
مفهوم شایستگی با مفاهیم مودود در شبکه معنایی مرتبط با
نن نشان داده میشودا
شايستگی و عملکرد :از دمله مفاهیم نزدیک به
شایستگی که معموالً با نن اشتباه ارفته میشود ،مفهوم
عملکرد است (اروت)6339 ،4ا حال ننکه در اکثر تعاریف ارائه
شده از مفهوم شایستگی و همچنین در تعریف ارائه شده در
مقاشه حاضر ،شایستگی به عنوان عاملی که بر روی عملکرد
تأثیر میاذارد و مودب کسب عملکرد باال میاردد شناخته
میشودا بنابراین میان این دو مفهوم رابطه علی -معلوشی
برقرار استا مفهوم عملکرد اشاره دارد به نتایج قابل مشاهده
ناشی از کار انسان (نرمسترانگ 2003:96 ،5کین ،)6331 ،1در
حاشی که شایستگی اشاره به انواعی از ویژایهای فردی دارد
که تسهیلکننده دستیابی به نتایج مطلوب است (استو و
همکاران)2002 ،ا
بهطور خالصه ،شایستگی از دمله عوامل زیربنایی
تأثیراذار بر عملکرد است و تفاوت در شایستگی افراد ،منجر
به تفاوت در عملکرد ننها خواهد شد (دریفوس)2009 ،7ا
شايستگی و قابلیت :در مورد تفاوت مفهوم شایستگی
با قابلیت 9نظرات مختلفی از سوی پژوهشگران ارائه شده
استا از نظر اروت ( )6339قابلیت هر نن چیزی است که در
صورت فراهم شدن شرایط مناسب ،فرد میتواند انجام دهدا از
نظر وی ،قابلیت مفهومی عامتر و دربرایرنده شایستگی است
و توانایی به کار ارفته شده فرد در مشاغل خاص را میتوان
شایستگی وی قلمداد کردا استو و همکاران ( )2002نیز
نظری شبیه به اروت دارندا از نظر ننان قابلیت اشاره به نوعی
از ویژایهای فردی دارد که شزوماً توسط فرد به کار ارفته

4. Eraut
5. Armstrong
6. Kane
7. Dreyfus
8. Capability
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نمیشوند و حتی ممکن است خود فرد از ودود ننها بیخبر
باشدا حال ننکه شایستگی به نن دسته از ویژایهای فردی
مربوط میشود که برای انجام فعاشیتی خاص مورد نیاز استا
حال ننکه از نظر هوشت 6و پری )2066( 2قابلیت به
تواناییهای سازمان اشاره دارد ،در حاشی که شایستگی اشاره
دارد به تواناییهای فردا از نظر این دو ،هم شایستگی و هم
قابلیت اشاره به توانایی دارند حال ننکه سطح تحلیل نن دو
متفاوت استا اوشریچ )6337( 9نیز قابلیت را دان  ،مهارت و
تخصص دمعی سازمان میداند (راثول و شیندهلم )6333 ،و
ازاینرو نظرش همراستا با هوشت و پری ( )2066استا
بنابراین از نظر پژوهشگران شایستگی ،قابلیت دو معنای
اصلی داردا یکی تواناییهای بنیادین و عمومی فرد که توسط
پژوهشگرانی همچون اروت ( )6339و استو و همکاران
( )2002ارائه شده است و دیگری تواناییهای سطح سازمانی
که توسط هوشت و پری ( )2066و اوشریچ ( )6337ارائه شده
استا
هر دوی این مفهومسازیها ،با مفهوم شایستگی هم
متفاوتاند و هم به نن مرتبطا نخست ننکه شایستگی میتواند
عالوه بر دان ها ،مهارتها و انگیزهها ،دربرایرنده
تواناییهای بنیادین نیز باشد که از نن تحت عنوان
فراشایستگی (4براون )6339 ،5یاد میشودا از نظر شدایست و
وینترتون ( )2005فراشایستگی به معنای توانایی بنیادین افراد
برای یادایری و تسلط بر شایستگیهاستا
قابلیت در معنای دوم (تواناییهای سطح سازمانی) از دهت
سطح تحلیل با معنای شایستگی در این پژوه تفاوت داردا
قابلیت در این معنا در سطح تحلیل سازمانی مطرح است و
شایستگی در سطح فردیا موضوع سطوح تحلیل در قسمت"
شرایط مکانی مفهوم شایستگی" مورد بحث قرار ارفتا
شايستگی و صالحیت :شاید هیچ مفهومی بهاندازه
"صالحیت "1نزدیک به مفهوم شایستگی نباشدا برخی
پژوهشگران تالش کردهاند میان این دو مفهوم تمایز قائل
شوندا برای مثال وودرا ( )6339اظهار میدارد که شایستگی
به ویژایهای فردی برای موفقیت شغلی اشاره دارد وشی
صالحیت به دنبههایی از شغل اشاره دارد که فرد باید در ننها
1. Holt
2. Perry
3. Ulrich
4. Meta-competence
5. Brown
6. Competence
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موفق باشدا از دیدااه هوشت و پری ( )2066نیز شایستگی به
مهارت مورد نیاز برای انجام یک کار خاص و صالحیت به
توانایی کلی فرد اشاره دارندا همانطور که مالحظه میشود،
این تعریف کامالً متفاوت از تعریف وودرا ( )6339استا
همچنین از نظر هافمن ( ،)6333مفهوم صالحیت اشاره به
استانداردهای کاری دارد و بیشتر توسط سازمانهای بخ
دوشتی مورد استفاده قرار میایرد حال ننکه مفهوم شایستگی
اشاره به رفتارهای کارکنان دارد و بیشتر در سازمانهای بخ
خصوصی از نن استفاده میشودا
همانطور که از مطاشب باال مشخص است ،اتفاق نظری در
خصوص تمایز میان این دو مفهوم در ادبیات پژوه ودود
نداردا به نحوی که تالشهایی که برای تشریح تمایز این دو
مفهوم انجام شده است ،تصنعی دلوه کرده و نظر پژوهشگران
را به خود دلب نکرده استا شاید به همین دشیل است که
بسیاری از محققان این دو مفهوم را بهدای یکدیگر به کار
میایرند و تمایزی میان این دو قائل نیستند (چن وچنگ،
)2060ا در مقاشه حاضر نیز میان این دو مفهوم تمایزی ودود
نداردا
شايستگی ،دانش ،مهارت ،انگیزه ،نگرش و
خصیصه :در بسیاری از تعاریف ارائه شده از مفهوم شایستگی
که در بخ "تعریف مفهوم شایستگی" به ننها پرداختیم و
همچنین تعریفی که در این مقاشه از این مفهوم ارائه شد،
شایستگی به عنوان مفهومی که دربرایرنده مفاهیم باال است،
شناخته میشودا درواقع شایستگی یک چتر مفهومی است که
خصیصه66
دان  ،7مهارت ،9انگیزه ،3نگرش 60و
زیرمجموعههای نن محسوب میشوندا بنابراین اار پرسیده
شود که برای مثال "تفاوت شایستگی با مهارت چیست؟"
میتوان ایناونه پاسخ داد که مهارت ،دزئی از مفهوم کلیتر
شایستگی است و شایستگی عالوه بر مهارت ،شامل
مؤشفههای دیگر نیز هستا

7. Knowledge
8. Skill
9. Motive
10. Attitude
11. Trait
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انسجام منطقی مفهوم شایستگی
از نظر سودابی (  ) 2060زمانی یک مفهوم دارای انسجام
منطقی است که بتوان نن را به شکلی معنادار و منسجم
در یک چارچوب ن ظری به کار برد و با استفاده از نن
استدالل های نظری یکپارچه ارائه دادا همان طور که پی
از این افته شد ،نظریه ها هستند که به مفاهیم معنا
می دهند (وینی)6317 ،ا به عبارت دیگر ،مفاهیم ،معنای
خود را از طریق دایگاهشان در نظریه ها به دست
می نورندا کاپالن (  ، )6314:59از این اصل به عنوان
" پارادوکس مفهوم سازی "6یاد می کندا از نظر وی ما
برای توسعه نظریه های خوب ،نیازمند مفاهیم مناسب
هستیم و برای دستیابی به مفاهیم مناسب نیز نیازمند
نظریه های خوب (به نقل از سودابی)2060 ،ا سودابی
(  ) 2060پژوهشگران را فرامی خواند که به منظور نخرین
شرط شفا سازی مفهومی ،دایگاه مفهوم مورد نظر را در
چارچوب های نظری مرتبط با نن مشخص نمایندا
در مورد شایستگی ،کمبود نظریه و چارچوب های
نظری به شدت حس می شود (استو و همکاران)2002 ،ا
با این ودود یکی از نظریه هایی که از طریق نن می توان
درک بهتری از مفهو م شایستگی به دست نورد ،نظریه
 AMOاستا بر اساس این نظریه ،عملکرد تابعی است از
سه دسته عوامل :توانایی ،2انگیزه 9و فرصت ( 4بایلی و
همکاران 2006 ،کوئبر و همکاران)2006 ،ا این نظریه،
که در ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی مورد
استقبال فراوان قرار ارفته و در بسیاری از پژوه ها
برای بررسی رابطه میان اقدامات منابع انسانی و عملکرد
فردی و سازمانی به کرات به کار ارفته شده است
(بو سِلیه 5و همکاران )2005 ،در شکل شماره  6قابل
مشاهده می باشد:

شکل  .5نظریه AMO

عوامل انگیزشی و عوامل مرتبط با توانایی را میتوان
شایستگی در نظر ارفتا زیرا شایستگی ،نناونه که در این
مقاشه تعریف شد ،شامل توانایی و مؤشفههای مرتبط با نن
همچون مهارت و دان  ،و ابعاد انگیزشی همچون نگرش و
انگیزه استا به عبارت دیگر ودود شایستگی در فرد به همراه
فراهم نمدن فرصتها و موقعیتهای مناسب ،منجر به
عملکرد باال میشودا با استفاده از این نظریه ،میتوان رابطه
علّی شایستگی با عملکرد و همچنین اینکه شایستگی فقط
شرط الزم برای عملکرد باالست و در کنار نن میبایست
موقعیت و فرصت مناسب نیز فراهم شود ،را بهتر درک کردا
یکی دیگر از چارچوبهای نظری که میتوان از نن برای
بررسی انسجام منطقی مفهوم شایستگی استفاده کرد ،مدل
ارائه شده از سوی دیانگ 1و همکاران ( )2062استا ننها با
استفاده از نظریه  ،AMOبه شفا سازی مفهوم سیستم منابع
انسانی و ارتباط نن با عملکرد پرداختندا با توده به اینکه هد
این مقاشه ،شفا سازی مفهوم شایستگی در مدیریت منابع
انسانی است ،برای درک دایگاه شایستگی در نظام مفهومی
منابع انسانی میتوان از نظرات ننان استفاده کردا شکل ساده
شده مدل ننها در شکل شماره  2قابل مشاهده است:

1.

Paradox of Conceptualization
Ability
3. Motivation
4. Opportunity
5. Boselie
2.

jiang

6.
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شکل 1ا ارتباط سیستمهای منابع انسانی با عملکرد

همانطور که در این تصویر مشخص است ،سیاستها و
اقدامات منابع انسانی ،هر یک برای بهبود یکی از مؤشفههای
نظریه  AMOقابل کاربرد هستندا سیاستها و اقدامات منابع
انسانی از طریق تأثیراذاری بر توانایی ،انگیزش و فرصت
میتوانند بر عملکرد کارکنان تأثیر بگذارندا بنابراین با استفاده
از نظریه  AMOو مدل ارائه شده از سوی دیانگ و همکاران
( )2062میتوان دایگاه مفهوم شایستگی را در نظام کلی
منابع انسانی مشاهده کرد و نشان داد این مفهوم دارای

انسجام منطقی استا در این مدل ،شایستگیهای کارکنان در
سازمان معلول اقدامات منابع انسانی است و این شایستگیها،
در کنار "فرصت" عامل عملکرد باال محسوب میشوندا
بحث
تحلیلهای صورت ارفته مفهوم شایستگی در این پژوه
شکل خالصه در ددول شماره  2ارائه شده استا

به

جدول  :1خالصه تحلیلهای صورت ارفته در رابطه با مفهوم شایستگی
ارکان شفافسازی مفهومی
تعریف مفهوم شایستگی

مقایسه با مفاهیم مشابه

حدود مفهوم شایستگی

شرایط مکانی
شرایط زمانی

حدود ارزشی

عملکرد
قابلیت
صالحیت
دانااااا ا  ،مهاااااااارت،
نگرش ،انگیزه و خصیصه

انسجام منطقی

توضیح
شایستگی عبارت است از مجموعهای از دان ها ،مهارتها ،تواناییها ،انگیزهها ،نگرشها و خصیصههای یک فارد کاه
در صورت ودود فرصت و امکانات مناسب ،منجر به عملکرد باال در شغل یا موقعیتهایی خاص میارددا
شایستگی در این پژوه در سطح تحلیل فردی مطرح استا شایستگی ویژایهای افراد است که اشبته سازنده و مقاوم
شایستگیهای سطح سازمانی به شمار میرودا
شایستگی هم دارای مؤشفههای نسبتاً ثابت و توسعه ناپذیر همچون انگیزهها و خصیصهها است و هم شامل مؤشفاههاای
متغیر و توسعهپذیر همچون دان و مهارتا
نمیتوان تعریفی مطلق و دهانشمول از مفهوم شایستگی تجویز کرد اما میتوان تعریفی قابل کاربرد در حوزه مادیریت
منابع انسانی ارائه دادا
شایستگی ویژایهای فردی است اما چشمانداز سازمان بر نن حااکم اساتا شایساتگی ارزش ابازاری دارد و وسایلهای
است برای تحقق اهدا سازمانا
عملکرد از دنس نتیجه است و شایستگی از دمله عوامل اثراذار در دستیابی به عملکرد باال محساوب مایشاودا میاان
شایستگی و عملکرد رابطه علی -معلوشی برقرار استا
قابلیت تواناییهای بنیادین و عام است که زیربنای به ودود نمدن و توسعه شایستگیها به شمار میرودا
صالحیت معنای متمایزی نسبت به شایستگی ندارد و میتوان صالحیت و شایستگی را بهدای یکدیگر به کار بردا
دان  ،مهارت ،نگرش ،انگیزه و خصیصه همگی مؤشفههای تشکیلدهنده مفهاوم شایساتگی باه شامار مایرونادا باین
شایستگی و این مفاهیم رابطه کل و دزء برقرار استا
مفهوم شایستگی را میتوان در چارچوب نظری  AMOدایگاهیابی کردا بر این اساس انگیزهها و تواناییها را میتاوان
مؤشفههایی از دنس شایستگی دانست که در کنار عامل "فرصت" منجر به عملکرد باال در افراد میارددا
در مدل دیانگ و همکاران ( )2062نیز اقدامات منابع انسانی از طریق اثراذاری بر شایساتگیهاای کارکناان ،بار روی
عملکرد تأثیر میاذارندا
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با توده به اینکه استفاده از اشکال و مدلها روش مناسبی
برای به تصویر کشیدن روابط مفهومی به شمار میروند
(وتن ،)6393 ،6استداللهای مفهومی و نتایج بهدست نمده در
این پژوه از طریق شکل شماره  9نشان داده شده استا

شکل  :2مدل مفهومی حاصل شده

همانطور که در تصویر باال مشخص است ،مفهوم شایستگی
یا صالحیت دارای ادزای مختلفی استا برخی از این ادزا
متغیر و توسعهپذیر بوده و برخی دیگر ثابت و توسعهناپذیرا
همچنین قابلیت به عنوان تواناییهای عمومی و بنیادین و زیر
بنای توسعه شایستگیهای دیگر مطرح استا در این تقسیم-
بندی از مدل کوه یخ اسپنسر و اسپنسر ( )6339استفاده شده
استا در زیرسیستم کارمندیابی و انتخاب ،شایستگیهای
توسعهناپذیر ،مدنظر قرار میایرندا در این زیرسیستمها در
دهت دذب افرادی که دارای این شایستگیها هستند تالش
میشود ،زیرا توسعه ایناونه شایستگیها با صر زمان و
هزینه معقول امکانپذیر نیستا زیرسیستمهای مدیریت
عملکرد ،دبران خدمات ،تشویق و نموزش نیز بر روی تقویت
شایستگیهای توسعهپذیر در کارکنان متمرکزندا هد
زیرسیستمهای مشارکت و طراحی شغل نیز فراهمکردن
فرصتهای پی روی کارکنان استا در صورت ودود
شایستگیها در کنار فراهمشدن فرصتهای مناسب برای
کارکنان ،ننها به نتایج عملکردی مناسب دست پیدا میکنندا

1. Whetten

در این قسمت از نرای دیانگ و همکاران ( )2062بهره برده
شده استا
شایستگیهای فردی با تأثیراذاری بر روی عملکرد
کارکنان ،به عنوان عاملی در ایجاد شایستگیهای سطح
سازمانی محسوب شده و از این طریق منجر به ایجاد مزیت
رقابتی برای سازمان میاردند (الدو و ویلسون 6334 ،2رایت
و نیشی)2001 ،9ا این روابط که همراستا با استداللهای
مفهومی صورت ارفته در این پژوه میباشد ،در تصویر
شماره  9نشان داده شده استا
نتيجهگيری
این پژوه تالشی بود برای کاستن از ابهام مفهوم شایستگی
در مدیریت منابع انسانیا بدین منظور پس از بررسی و نقد
مطاشعات پیشین ،با استفاده از چارچوب تحلیل مفهومی ارائه
شده از سوی سودابی ( ،)2060مفهوم شایستگی از چهار منظر
مورد تجزیه و تحلیل قرار ارفتا در اام اول با استفاده از
تعاریف ارائه شده در پیشینه پژوه و با در نظر ارفتن شرایط
الزم یک تعریف خوب ،تعریفی از این مفهوم ارائه شدا در اام
دوم ،حدود این مفهوم ترسیم شد و شرایط مکانی ،زمانی و
حدود ارزشی این مفهوم مورد بررسی و تحلیل قرار ارفتا در
اام سوم نیز مفهوم شایستگی با مفاهیم نزدیک به نن مقایسه
شدا مفاهیمی که نسبتشان با مفهوم شایستگی مورد تجزیه و
تحلیل قرار ارفت عبارت بودند از عملکرد ،قابلیت ،صالحیت،
دان  ،مهارت ،نگرش ،انگیزه و خصیصها در اام چهارم نیز
انسجام منطقی مفهوم شایستگی مورد تحلیل قرار ارفتا
با توده به مشکالت ناشی از ابهام مفهوم شایستگی ،انتظار
میرود نتایج این پژوه بتواند پژوهشگران را در انجام
پژوه پیرامون این مفهوم یاری رساندا زیرا همانطور که
افته شد بدون شفافیت مفهومی امکان نظریهپردازی و انباشت
دان و تجمیع تالشهای محققان مختلف با مشکل مواده
شده است (کلین و دشری 2062 ،باچاراچ)6393 ،ا
همچنین با توده به اینکه تدوین مدلهای شایستگی
اثربخ  ،در اروی داشتن فهمی مناسب از این مفهوم است
(وودرا  ،)6339 ،انتظار میرود مدیران و کارکنان و بهطور
کلی فعاالن ادرایی دنب شایستگی ،بتوانند از نتایج این

2. Lado & Wilson
3. wright & Nishi
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پژوه در تدوین مدلهای شایستگی استفاده کنندا فقدان
شفافیت مفهومی اصوالً بهکارایری دان در عمل را با مشکل
مواده میسازد (ارهارت)2062 ،ا
در مجموع این پژوه دارای دستاوردهایی هم برای
پژوهشگران (سودمندی دانشی) و هم برای مدیران و کارکنان
فعال در حوزه شایستگی (سودمندی عملی) استا سودمندی
دانشی و سودمندی عملی ،از دمله معیارهای مهم برای
قضاوت در مورد کیفیت و سهم افزایی پژوه های نظری و
مفهومی به شمار میرود (کورشی و دیویا )2066 ،ا
به منظور افزای فهم در خصوص مفهوم شایستگی و بسط و
استرش نتایج حاصل از این پژوه  ،موضوعاتی برای
پژوه های نتی پیشنهاد میارددا نخست ننکه باید توده
داشت مفهوم شایستگی ،برساختی ادتماعی بوده و عالوه بر
معنای فنی و تکنیکی ،دارای بار معنایی ادتماعی و سیاسی نیز
هست (اروت)6339 ،ا ازاینرو ،به منظور درک نن ،میبایست
معانی و تفاسیر افرادی که از این مفهوم استفاده میکنند را
مورد بررسی قرار دادا ازاینرو با تأیید پیشنهاد نوریس ()6336
مبنی بر شزوم انجام تحقیقات مردم نگارانه در مورد مفهوم
شایستگی ،توصیه میاردد که چنین تحقیقی در خصوص
مفهوم شایستگی در کشورمان انجام شودا مدل ارائه شده در
این پژوه میتواند به عنوان مبنایی برای مدیریت منابع
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انسانی مبتنی بر شایستگی قرار ایردا در مدیریت منابع انسانی
مبتنی بر شایستگی ،شناسایی ،مدلسازی و توسعه
شایستگیهای کارکنان هد اصلی سیاست¬ها و اقدامات
منابع انسانی محسوب شده و تمامی سیاست¬ها و اقدامات
منابع انسانی با محوریت شایستگیها با یکدیگر یکپارچه و
هماهنگ میاردند (دوبویس و راثول)2004 ،ا در مدل ارائه
شده در این پژوه  ،به پیروی از اسپنسر و اسپنسر ()6339
شایستگیها به دو دسته توسعهپذیر و توسعهناپذیر تقسیم
شدهاند و با اشهام از مدل دیانگ و همکاران ( ،)2062مشخص
شده است که کدام سیاست¬ها و اقدامات منابع انسانی
متمرکز بر شایستگیهای توسعهپذیر و کدامیک باید متمرکز
بر شایستگیهای توسعهناپذیر باشندا دستهبندی سیاستها و
اقدامات منابع انسانی بر اساس نوع شایستگیای که هر
سیاست و اقدام متمرکز بر روی نن است ،مبنای دقیقتری
برای مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی فراهم مینوردا
پژوهشگران میتوانند نحوه به کارایری این مدل در طراحی و
استقرار نظام مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی را شرح
و بسط داده و سودمندی این مدل را به شکل تجربی مورد
نزمای قرار دهندا
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