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	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  "جناب آقاي علي رستگار "كتابي كه در دست داريد با همت 

  ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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  لفؤمقدمه م


 	�دم از ��ا ��   ��� ��ا � � 

 ��ّ� ������ �  &%$# "�!�ان ��م
  فرمايد: پيامبر اكرم (ص) مي

 آن گـروه  ، پيوسته كارتر از او وجود دارد كه ميان آنان اصلح در حالي ،هركس رياست گروهي را بپذيرد«

 .»در پستي و سقوط است

وري و  محـور بهـره  ، هستند و بدون شك نيـروي انسـاني شايسـته    ها انسان، فلسفه وجودي يك سازمان

  .استهاي رقابتي پايدار  عامل ايجاد و توسعه ارزش و كسب مزيت ترين مهم

 مند هدفي ها برنامه، عملكرد خود را بهبود دهند و كاركنان شايسته كارگيري بهبايد با  ها سازمانامروزه 

هاي ناشـي   بدون ترديد هزينه ،در اين راستا .نمايندهاي ضروري كاركنان طراحي  براي توسعه شايستگي

  .استقابل توجه شايسته كاركنان  كارگيري بهو انتخاب عدم از 

 :است رو بوده هاز زماني كه انسان خلق شده تا كنون همواره با يك سوال بزرگ روب

 ؟!شايستگي چيست و چه كسي شايسته است

هاي كامل را  آمادگي كه براي انجام يك كار ،دهد يافته را نشان مييك انسان رشدشايستگي تصويري از 

دهنـده الگـو و    هـا ارائـه   شايسـتگي  ،در واقـع  .، توانـايي) داشـته باشـد   ، رفتار، مهارتدانشاز هر جهت (

كـه ارزش و تمـايز ايجـاد     ،فرد و عملكـرد برتـري اسـت    بهاستانداردي هستند كه بيانگر قابليت منحصر

   .نمايد مي

 مـورد نيـاز حـال و آينـده را     يهـا  شايستگيكه  ،هايي هستندسازوكارنيازمند  ها سازمان ،در اين راستا

  .كنندو مدلسازي  نمايند اي ساختارمند تعيين و تعريف  به شيوه چنين هم، شفاف و واضح

باعـث تحقـق اهـداف و     ؛يي كه بتوانند با پاسخگويي مناسب به تغييـر و تحـوالت محيطـي   ها شايستگي

   .مند ترسيم و درك شوند سيستماتيك و نظام ،هاي سازمان شوند و در قالب يك مدل مفهومي استراتژي

 ابزارهـايي جهـت   و هـا  سيسـتم ، وجـود  دارد اهميت شايستگي رويكرد در كه يكي از موضوعات مهمي

ا بخـش  امـ  ؛مشهود و قابـل اسـتناد هسـتند    ها شايستگيبرخي از  .است ها شايستگي ارزيابي و سنجش

فنون  بايست بنابراين ؛يستندمشهود ن ي رفتاريها شايستگيها و  به ويژه نگرش ها شايستگياي از  عمده

 بـا  شغلي را هاي شايستگي با مرتبط از رفتارهاي زيادي تعداد ،قادر باشند ارزيابي شايستگي و ابزارهاي
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 فنـون  و ها شایستگی ،میان رفتارها گانه سه پیوندي کنند و این مهم نیازمند برقراري استخراج اطمینان
  .است ارزیابی

ـ  و کارکنان شایستگی سنجش متداول و رایج براي يها روش از یکی  ، کـانون ارزیـابی  مـدیران  ه ویـژه ب
منـد مـدیریتی جهـت     بلکـه یـک سیسـتم نظـام     ؛یک مکان یا واحد سازمانی نیست ارزیابی کانون .است

 ارزیابی به مند هدفهاي  ، ابزارها و تمرینها روش از استفاده با که ،باشد می ها شایستگیارزیابی و توسعه 
 منـابع  در حـوزه مـدیریت  بـه ویـژه   و اهداف مختلف سـازمان   براي تصمیمات نیاز مورد هاي شایستگی

 مساعدي زمینه که اي است شده سازي هاي شبیه ، تمرینارزیابی هاي کانون اصلی رکن .پردازد می انسانی
  .کنند می ایجاد ها شایستگی براي سنجش را

محـور و مـدیریت منـابع انسـانی و      رویکـرد شایسـته   کـارگیري  به، موضوع هاي اخیر طی سالکه از آنجا 
سـفانه بـه دلیـل عـدم درك     أامـا مت  ؛اسـت  بسیار مورد توجه قرار گرفتهارزیابی شایستگی منابع انسانی 

، ایـن رویکـرد   عملیـاتی موضـوع  هـاي اجرایـی و   سـاز و کار و  هـا  روش ،، اهـداف ، اصولصحیح از مبانی
بـا سـایر    رود مـی گونـه کـه انتظـار     و آن نداشته ها سازمانو  وکار کسباثربخشی قابل توجهی در حوزه 

از سـوي دیگـر پـس از نگـارش کتـاب       .اسـت  سو و یکپارچـه نشـده   هم ها سازماني مدیریتی ها سیستم
راهبردي براي موفقیت سازمان) با پیشنهاد مدیریت محترم رویکرد شایستگی منابع انسانی ( کارگیري به

ي ارزیـابی  هـا  روشمنظور ارائه مبانی کاربردي و ه ب ؛هنري دیباگران تهران - سسه فرهنگیؤانتشارات م
گیـري از   ، کتاب حاضـر بـا بهـره   و با نگرش فرآینديي انسانی به صورت گام به گام ها سرمایهشایستگی 

  .منابع معتبر و تجارب عملیاتی اینجانب به رشته نگارش درآمد
سرکارخانم به ویژه  ،بودند بنده رسان یاري کتاب این تدوین و نگارش در که عزیزانی تمامی از پایان در

مدیریت محتـرم   چنین هم ،سازي بخشی از مطالب کتاب قبول زحمت نمودند که در آمادههاجر سلطانی 
سـرکار خـانم زهـره قزلبـاش کـه بـا        باالخصاندرکاران انتشارات  انتشارات دیباگران تهران و سایر دست

تشـکر و قـدردانی   صـمیمانه  ، زحمت چاپ ایـن کتـاب را پذیرفتنـد    خود مؤثرارتباط و تعامل سازنده و 
  .نمایم می

و نظـرات و   آماده دریافت بازخورداینجانب بر این اساس و  نیست از ایراد و اشکالاین کتاب خالی یقیناً 
  .خواهم بودمند جو ار عزیزاز تمامی خوانندگان  پیشنهادات

 اهمیت و ضرورت رویکرد شایستگی در منـابع انسـانی  از  مؤثربتواند درك صحیح و امید است این کتاب 
ایجاد  و در نهایت جامعه ها سازمان، هاوکار کسب این رویکرد را در کارگیري بهي هاساز و کارو  ها روشو 

 منـابع انسـانی  ، کارشناسان و سایر عالقمندان به حـوزه مـدیریت   مورد استفاده مدیران چنین هم، نماید
   .قرار گیرد

  علی رستگار                                                              
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 انسانی يهاسرمایه شایستگی بر ايمقدمه
 

 چیستی و ضرورت شایستگی




