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نداجا جهت توانمند سازي نیروي انسانیدرموزش مبتنی بر شایستگیضرورت بهره گیري از آ
ناوباندوم وظیفه ضیاالدین ساالري

کارشناس ارشد برنامه ریزي آموزشی، منطقه دوم دریایی بوشهر، مرکز آموزش سکان

چکیده

که در جهت توانمند سازي و ارتقا دانش کارکنان راهبردهایی وریت ها برخوردار باشند و یکی از مماباید از تخصص و دانش کافی جهت انجام نیروي دریایی انسانی منابع 
باید در برنامه ریزي آموزش کارکنان رویکردي را براي آموزش انتخاب کرد که ضمن اثر بخشی برنامه هاي آموزشی بتواند از افزایش از این رو به کار می رود آموزش است

ترین رویکردها در این زمینه می باشد لذا در مقاله از موثررویکرد مبتنی بر شایستگی یکیبه نظر می رسد که .برنامه ها نیز جلوگیري به عمل آوردهزینه هاي این 
رویکرد در جهت توانمند حاصل از به کارگیري این نقش و  میزان اثر بخشیمدل شایستگی ها و، مفهوم شناسی ، تاریخچهسعی بر آن است تا ضمن بررسی حاضر 

. سازي کارکنان در نداجا  مورد بررسی قرار گیرد

آموزش مبتنی بر شایستگی، منابع انسانی، نیروي دریایی:کلید واژه

مقدمه- 1
و در این میان نیروي دریایی به عنوان . استبه طور کلی ماموریت ارتش جمهوري اسالمی ایران، حفاظت، پاسداري و حراست از تمامیت ارضی کشور بوده

و وسعت مرزهاي آبی کشور  پاسداري نماید با عنایت به گستردگی بخشی از ارتش جمهوري اسالمی ایران ماموریت دارد تا از مرزهاي آبی کشور حراست و 
طحانی و دانا طوسی، (ساند اقتدار و صالبت کافی به انجام برنیاز است که نداجا خود را به گونه اي تجهیز و آماده نماید که بتواند ماموریت محوله را با 

از . توانمندي نیروي دریایی به عنوان یکی از پایه هاي اساسی امنیت ساز، از مولفه هاي مهم در آمادگی دفاعی نیروهاي مسلح قلمداد می گرددو) 1390
از جمله دفاعی  دریا پایه ط کنونی در نظام بین الملل توجه و دقت نظر در رویکرد این رو نظر به اهمیت دریاها در معادالت سیاسی و اقتصادي  در شرای

در واقع توجه و نگاه فرصت ساز به آب ز اهمیت می باشد راي نظام جمهوري اسالمی ایران حائضروریات اجتناب ناپذیري است که در این مقطع از زمان ب
است که در راهبردهاي دفاعی کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت بلکه در عرصه تجارت بین الملل نیز هاي سرزمینی کشور عزیزمان ایران نه تنها واقعیتی

لذا در این میان اهمیت و نقش دریاها و ).  1390علوي، ( تاثیر گذاري جمهوري اسالمی ایران در منسبات منطقه اي و بین المللی دو چندان خواهد نمود
ن سازمان  نیروي آکسی پوشیده نیست و از آنجایی که مهمترین رکن در هر سازمانی جهت رشد و توسعهقدرتمند براشتن یک نیروي دریایی دضرورت 
از منابع انسانی آن بایددر درجه اول ماهر و متخصص آن می باشد می توان نتیجه گرفت که در نیروي دریایی ارتش جمهوري اسالمی ایران نیزانسانی 

از آنجایی که و تا هر روز شاهد پیشرفت هر چه بیشتر نیروي دریایی کشورمان باشیمبرخوردار باشنديماموریت هانجام تخصص و دانش کافی جهت ا
- ریزي آموزشدر برنامهباید لذا. کارکنان می باشدکه در جهت توانمند سازي و ارتقا دانش کارکنان به کار می رود آموزشاساسی ي یکی از راهبردها

ها نیز جلوگیري به امههاي این برني آموزشی بتواند از افزایش هزینهرویکردي را براي آموزش انتخاب کرد که ضمن اثر بخشی برنامه هاجا نداکارکنان
آن است تا از موثرترین رویکردها در این زمینه می باشد لذا در مقاله حاضر  سعی بر به نظر می رسد که رویکرد مبتنی بر شایستگی یکی.عمل آورد

میزان اثر بخشی حاصل از به کارگیري این رویکرد در جهت توانمند سازي کارکنان در ضمن بررسی مفهوم شناسی، تاریخچه و مدل شایستگی ها نقش و 
.لذا در ادامه قبل از هر چیز مفهوم شناسی شایستگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نداجا  مورد بررسی قرار گیرد

ستگیمفهوم شای

صاحبنطران،  نظریه پردازان و  مدیران در ارائه یک تعریف دقیق و به طور کلی در مورد مفهوم شایستگی تعریف واحد و مشخصی وجود ندارد و همه
قان مختلف با توجه در تعاریفی که از شایستگی و جود دارد و اگرایی ها و اختالفات زیادي وجود دارد و محق. صحیح از شایستگی با مشکل مواجه بوده اند 

ارائه شده به این تعاریف مختلف و با توجه به نقطه نظرات مختلف کار خود را پیش می برند، مروري برتعاریف زیر که عمدتا توسط صاحبنظران این حوزه
و همچنین» competence«یم واژه اگر بخواهیم مفهوم شایستگی را به صورت ریشه اي بررسی کن. است می تواند بیانگر این تناقضات و اختالفات باشد

»competency «اشاره به کیفیت ومیزان برخورداري ازصفت»اسم«عنوانهب»competent «فرهنگ آکسفورد در تعریف ).1384یوسفی، (دارد
»competent« به کند و به عنوان صفت براي افراد، به عنوان صفت،  آن را برخورداري از دانش و توانایی انجام موفقیت آمیز برخی از کارها تعریف می
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شایستگی دامنه وسیعی از مشخصات  و ویژگی ها ، شامل دانش ، مهارت ها، توانایی ).  2006، 3استیل(باشد2و توانمند1فردي اطالق می کند که کارآمد
تاکار و وظیفه خود را به طور اثربخش و نتیجه بخشی به پایان ها،  صفات، نگرش ها و برخوردها ، انگیزه ها و  رفتارها است که می تواند فرد را قادر سازد 

).2006و هیوا، 4اهیو(برساند  و این خصیصه و ویژگی ها می تواند  بر اساس معیار ها و استانداردهاي عملکرد قابل قبول اندازه گیري شود

یل خصوصیات، ویژگی ها، انگیزش ، خودانگاره، طرز و روش برخورد،  از قبخصوصیات فردي قابل اندازه گیري معتقد است که شایستگی) 51994(اسپنسر
و همکاران6سینگلدیگر که در تعریف .ارزش ها، دانش ، و مهارت هاي رفتاري یا شناختی  می باشد که افراد با هوش را از عامه افراد متمایز می کند

شایستگی را به عنوان  توانایی یک فرد در قادر ساختن او براي انجام و ظایف به طور کامل ، یافتن راه حل ها  و تشخیص آنها در  ،ارائه داده اند)2005(
شایستگی را به عنوان  ترکیبی از مهارت ها، دانش،  و نگرش هاي مورد نیاز براي )2002(و همکاران 7فیلپوت.دموقعیت هاي کاري در نظر می گیرن

.م یک نقش به گونه اي اثر بخش تعریف می کندانجا

و باالخره می توان گفت شایستگی را به عنوان  ترکیبی  از دانش، توانایی ها، مهارت ها، انگیزه ها، ارزشها، عالیق نیز تعریف کرده اند)2009(هیوا و هیوا 
انش، مهارت ، توانایی ها و انگیزه ها را منعکس می کند  و با عملکرد با که اصطالح شایسگی براي توصیف مجموعه اي از رفتار ها که ترکیب واحدي از د

).1389کرمی، (یک نقش سازمانی  مرتبط است به کار می رود

جود تعاریف مختلف و گاه متناقضی که همان طور که مالحظه می شود اگر چه تعریف دقیق و مشخصی از شایستگی را نمی توان ارائه داد و  با و
شایستگی از دانش، نگرش و انگیزش و توانایی لفه هاي مهارت،ه گرفت که اکثر این تعاریف روي مؤشایستگی ارائه شده است  می توان نتیجاصطالحاز

.لفه ها را الزمه شایستگی می دانداتفاق نظر دارند و این مؤ

تاریخچه شایستگی ها 

تحقیقات نشان می .ز مانند تعاریف شایستگی اتفاق نظر اندکی بین صاحبنظران وجود دارددر مورد تاریخ دقیق شروع  رویکرد شایستگی و شناسایی آن نی
بخشی از این واژه ها از حقوق گرفته است وگسترده اي مورد استفاده قرار میدهند که واژه شایسته یا شایستگی در ابتدا در ادبیات روانشناسی  به طور

بالینی کاربرد پیدا کرد و بعد از آن شایستگی در فیلد و زمینه مشاوره شغلی براي تعریف کردن و مشخص کردن ت گرفته است و سپس در روانشناسی نشأ
مفهوم شایستگی در ابتدا به معتقدندکه ) 2009(و همکاران8سودرکویست). 2009هیوا و هیوا، (مهارت ها و دانش هاي مرتبط با کارگزینی ذکر شده است

مفهوم مدل )1973(10دیوید مک کللند،به عنوان خصوصیات و ویژگی هاي انسانی تعریف شد و چند سال بعد، )1995(9وسیله رابرت وایت
این مفهوم را با جزیئات بیشتري شرح داند و به عنوان یک موضوع کانونی براي ) 1982(12و باتزیس) 1980(11شایستگی را معرفی کرد که  مکلگان

با وجود . )2009سودر کوئیست و همکاران، (ترکیب و بهبود همه جنبه هاي سیستم مدیریت منابع انسانی پیش نهاد کردبرنامه ریزي، سازمان دهی، 
باشد می اختالف نظراتی که در مورد ظهور تاریخچه شایستگی وجود دارد اما روي این امر که ظهور رویکرد شایستگی مربوط به ده هاي آخر قرن بیستم 

).1389کرمی، (القولند همه صاحبنظران متفق

1. Effeicient
2. Capable
3. Steel
4. Hyua
5. Spencer
6. Single
7. Philpot
8. Soderquist
9. Robert White
10. Mccelland
11. mclagan
12. boyatzis
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انواع شایستگی ها

که یک نکته مهم که در مورد شایستگی ها وجود دارد این است که همه شایستگی ها از یک جنس و یک نوع نمی باشند و همین امر موجب آن گردیده 
رخی از سازمانها شایستگی ها را به عنوان جنبه هایی از اعتقاد دارند که ب) 2005(سینگل و همکاران.صاحبنظران به دسته بندي انواع شایستگی بپردازند

:کلیت شخص در نظر می گیرند  که عبارتند از 

)کالمی، عددي، فضایی(استعداد- 
)تفکر، رهبري(مهارت ها و توانایی ها- 
)عمومی، حرفه خاص، شغل خاص، سطح خاص، سازمان خاص(دانش- 
)طاقت و بنیه، انرژي(شایستگی هاي فیزیکی- 
)رهبر، مدیر، کارگر(سبک- 
)جهت گیري اجتماعی(شخصیت- 
)انصاف(اصول، ارزش ها، اعتقادات، نگرش ها و روحیات- 
.)در ارتباط با مردم، در ارتباط با حقایق(عالیق- 

گانه پنجهاي کانونی گانه بنیادي و شایستگی سهدر دسته بندي دیگري که از شایستگی ها ارائه شده است  شایستگی ها را به دو گروه شایستگی هاي 
:تقسیم کرده اند  که این دسته بندي به شرح زیر خالصه شده است

گانه بنیاديسهشایستگی هاي -الف

خواندن، نوشتن، محاسبات ریاضی و عددي، گوش دادن و صحبت کردن:  مهارت هاي پایه-1
راه یادگیري، دانستن )تصور(تفکر خالق،  تصمیم گیري، تجسم فکري: مهارت هاي فکر کردن-2
آشکار کردن حس مسئولیت، اعتماد به نفس، جامعه گرایی، اراده، امانت و صداقت:  کفایت شخصی-3

گانهپنجشایستگی هاي کانونی -ب

شناسایی، سازمان دهی، برنامه ریزي و تخصیص منابع: منابع-1
تنوع درکارعضو گروه بودن، مشارکت، پاسخ دهی به انتظارات مشتري، گفت و گو، : کاربا دیگران-2
تحصیل و ارزیابی اطالعات ، سازمان دهی و نگهداري اطالعات، تفسیر و ارائه اطالعات، استفاده از رایانه در پردازش اطالعات: اطالعات-3
فهم روابط پیچیده سیستم ها، نظارت و اصالح عملکردها و بهبود و طراحی سیستم ها : سیستم ها-4
).2002، 1بیتز و فالن(این فناوري در کار و وظیفهگیريانتخاب فناوري و به کار: فناوري-5

نیز شایستگی ها را به  دو سطح فردي و سازمانی تقسیم کرده اند  شایستگی هاي فردي آن دانش، مهارت ها و توانایی ها است ) 2000(2السون و بولتون
.سازمان را مشخص می سازدهایی است که فعالیت جمعی در سطح که افراد در سازمان دارا می باشند و شایستگی هاي سازمانی آن نوع از شایستگی 

اما عمده ترین و اصلی ترین طبقه بندي شایستگی ها تقسیم آنها به دو نوع شایستگی هاي رفتاري و شایستگی هاي فنی می باشد شایستگی هاي 
قابل اندازه گیري توصیف می شوند و وقتی در موقعیت مناسب به رفتاري شامل مجموعه اي از رفتار ها می باشند که بر حسب اصطالحات قابل مشاهده و

کار برده می شوند فرد را در کارش اثر بخش می سازند شایستگی هاي رفتاري ممکن است به منظور توصیف رفتار هاي عمومی و مرکزي که براي 
هاي فنی دانش و مهارت هاي اساسی هستند که بر حسب اصطالحات و شایستگی. کارکنان در سرتاسر شرکت یا سازمان قابل کاربرد می باشد به کار رود

ا نوعا قابل مشاهده و قابل اندازه گیري توصیف می شوند به منظور اینکه نوع خاصی یا سطح فعالیت کاري خاصی را به کار ببرند که این شایستگی ه

1. Bates & Phelan
2. Olson & bolton
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باشد و علت این که این طبقه بندي به عنوان  عمده ترین و اصلی ترین منعکس کننده شایستگی ها براي هر واحد شغلی  یا مجموعه اي از مشاغل می 
جاند و طبقه بندي یاد می شود این است که  از یک سو این طبقه بندي مختصر و مفید  می باشد  و می توان کلیه شایستگی ها را در این دو طبقه گن

).1389کرمی، (نیز تاکید بیشتري  روي آن دارد ثانیا ادبیات موضوع

موزش ضمن حال که مفهوم شایستگی و انواع آن تا حدي آشکار شد  به بیان آموزش مبتنی بر این رویکرد و این که به کارگیري این رویکرد در  زمینه آ
.خدمت  خدمت کارکنان در سازمانها چه اثرات و مزایایی می تواند داشته باشد خواهیم پرداخت

با تاکید بر نیروي دریایی در سازمانهاآموزش مبتنی بر شایستگی و نقش آن 

برنامه هاي آموزش مبتنی بر . مفهوم آموزش مبتنی بر شایستگی  به ویژه در آموزش حرفه اي و سطوح باالي آموزشی  داري سابقه طوالنی است
رشد 1970آموزش هاي حرفه اي در سال شروع شد  و پس از آن در سایر1960شایستگی ابتدا در آمریکا معرفی شد و با آموزش معلمان در اواخر  

در استرالیا به رسمیت شناخته 1990و درآموزش هاي شغلی و حرفه اي در سال 1980و در برنامه هاي آموزش شغلی  انگلستان و آلمان در سال نمود
فی داشته باشد  از جمله اینکه براي نیازسنجی به کار گیري الگوي شایستگی در یک نظام آموزشی می تواند کاربردهاي مختل). 1384محمودي راد، (شد

کرمی، (براي رشد و پیشرفت خود بکار رود برنامه ریزي کارایی ، اثر بخشی آموزش و نهایتاًآموزشی افراد ، تهیه و ارزشیابی برنامه آموزشی، ارزشیابی 
1389.(

مرحله اساس است که عبارتند از تعیین مدل شایستگی، تشخیص نیاز هاي 3به نظر بیهام فرایند طراحی برنامه هاي آموزشی مبتنی بر شایستگی شامل 
اقع می آموزشی و شناسایی و اجراي برنامه هاست که مهمترین کار در طراحی برنامه هاي آموزشی مبتنی بر این رویکرد تعیین مدل شایستگی است در و

مدل شایستگی مجموعه اي از اجزا و مولفه هاي ). 1389شصتی، (شایستگی را داردتوان گفت که این مرحله حکم زیر بناي برنامه هاي آموزش مبتنی بر
با توجه به تعاریفی که از ).2009هیوا و هیوا، (شایستگی می باشد که براي به پایان رساندن و انجام دادن یک نقش و وظیفه شغلی  مورد نیاز می باشد

.نشان داد،1ي نمودار شمارهتوان در قالب میاجزا و مولفه هاي اصلی آن را ،شایستگی ذکر شد

)1389کرمی،(مولفه هاي شایستگی-1ي نمودار شماره

در واقع در این مرحله مشخص می .شایستگی هاي مورد نیاز براي هر یک از افراد مشخص می گردد،در مرحله بعد با توجه به مدل شایستگی تهیه شده
ست که افراد اگردد که کارکنان  چه نوع دانش، مهارت، نگرش و توانایی هایی باید در سازمان داشته باشند  و این  شایستگی ها به منزله وضعیت مطلوبی 

رحله بعد به منظور تشخیص نیاز هاي آموزشی  بایستی بر این اساس در م.، نیاز آموزشی آنها می باشدبایستی به آن برسند و فاصله آن با وضعیت موجود
براي این . ، در کجا قرار دارد در مقایسه با شایستگی مورد نیازبه ارزیابی آنها در برابر شایستگی ها پرداخت که این امر مشخص می سازد که هر فرد

:مده را براي این کار بیان می کنندروش علفی استفاده کرد که بیهام و مایر، سهارزیابی می توان از روش هاي مخت

ارزشیابی توسط مدیر با تجربه و داراي تدبیر-1
ارزیابی فشرده توسط کانون هاي ارزیابی-2
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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، 

)درجه360بازخورد ( ارزیابی از چند دیدگاه که توسط همکاران و زیر دستان انجام می شود-3

در سازمان این است که برنامه هاي آموزشی را  در اختیار کسانی می گذارند که به مزیت اصلی استفاده  از این روش براي تعیین نیاز آموزشی  کارکنان 
ی در بر نخواهد  آن نیاز دارند زیرا که اگر برنامه اي که براي  رشد و پیسرفت افراد برگزار می شود به شغل فعلی یا آتی آنها ارتباط نداشته باشد ارزش

پس از مشخص شدن نیاز هاي آموزشی کارکنان در این مرحله بایستی فرصت هاي ). 1389شصتی، (ودداشت و فقط اتالف وقت و صرف هزینه خواهد ب
مبتنی بر آموزشی مناسب  جهت پاسخ گویی به این نیاز ها را پیش بینی و اجرا نمود در واقع  می توان گفت که تفاوت اصلی میان برنامه هاي آموزشی 

همین مرحله می باشد زیرا که در برنامه هاي آموزشی سنتی که معموال به صورت سخنرانی برگزار می گردد شایستگی با برنامه هاي آموزشی دیگر در
می باشد آنچه بیشتر اتفاق می افتد انتقال دانش می باشد در حالی که در رویکرد آموزشی مبتنی بر شایستگی دانش جزء کوچکی از برنامه هاي آموزشی

).1389کرمی، (شد شایستگی عالوه بر دانش شامل توانایی، مهارت، نگرش و انگیزه نیز می باشدزیرا همان طور که  قبال ذکر 

:مرحله است که عبارتند ازچهار نیز معتقد است که  نحوه و  مراحل اجراي یک برنامه آموزشی  مبتنی بر شایستگی در سازمانها  شامل ) 2001(1وریس

تعریف وظایف و فعالیت هاي کارکنان-1
تعیین شایستگی هاي استاندارد شده  براي شفاف  شدن نقش ها و مسئولیت هاي کارکنان-2
تعریف برنامه آموزشی -3
.ارزشیابی-4

:مرحله می دانند که عبارتند از 3نیز مراحل اجراي یک دوره آموزشی مبتنی بر شایستگی را شامل ) 2005(2مگنیز و کنوي

مشخص کردن ویژگی هاي حرفه اي  کارکنان-1
رائه آموزش براي دست یابی  به این ویژگی هاا-2
.ارزشیابی-3

این صالحیت ها  ، که مشخص می شوند،بنابراین در این رویکرد آموزشی ابتدا مجموعه صالحیت ها وشایستگی هایی که باید به وسیله  افراد تحقق یابند
مسئول تحقق این مالکها هستند و بر اساس همین معیارها از آنها ،کارآموزاننگرش ها، مهارت ها ، دانش و رفتار هاي معینی را شامل می شود و معموالً

در این راستا می توان گفت که نظام آموزش مبتنی بر شایستگی داراي یک سري از ویژگی هایی است ). 1389فتحی واجارگاه، (ارزشیابی به عمل می آید
- معتقدندکه به) 2009(وا یوا و هیه.  می کند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره خواهد شدمه ریزي آموزشی  متمایزکه آن را از سایر رویکردهاي برنا

:مشخصه و ویژگی مهم می باشد که عبارتند از سه کارگیري این رویکرد در برنامه ریزي آموزش ضمن خدمت کارکنان داري 

به طور نزدیک و عمیقی با عملکرد کاري مرتبط می باشد  یا حتی می تواند عملکرد کاري کارکنان  را پیش بینی کند-1
.با چشم انداز کاري همبسته و پویا می باشد-2
.می تواند افراد با عملکرد عالی را از افراد با عملکرد عادي متمایز کند-3

شناسایی، تعیین و - 1: عنصر اساسی براي برنامه هاي آموزشی مبتنی بر رویکرد شایستگی ذکر می کند  که عبارتند از پنجنیز 3در این زمینه نورتون
برنامه هاي آموزشی - 3معیار هایی که باید در ارزیابی پیشرفت به کار برده شوند-2اعتبار یابی شایستگی هاي هدف که باید طی برنامه به آن دست یافت

سنجش میزان پیشرفت -5ارزشیابی شایستگی آموزش داده شده و -4عه  فردي و ارزیابی هر یک از شایستگی هاي وِیژه بایستی به کار رود که براي توس
نهایت اینکه با توجه به و در)2007راي، (شرکت کنندگان از طریق برنامه هاي آموزشی بر اساس سرعت خودشان که نشان دهنده شایستگی خاص است

ابتدا نوع شایستگی مورد نظر ، که در طراحی یک دوره آموزشی مبتنی بر رویکرد شایستگیکر شده از آموزش مبتنی بر شایستگی می توان گفت یم ذمفاه
گی آن به تدوین برنامه آموزشی مورد نیاز براي دست یابی به این شایستبعد ازوکه نیاز است کارکنان در یک سازمان داشته باشند مشخص می شود

1. voorhees
2. Magennis & conway
3. Norton
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بنابراین با برنامه ریزي بر اساس این رویکرد در یک سازمان  دیگر مشخص می شود که هر فردي به چه نوع آموزش و یا چه مدت . پرداخته می شود
د  و از طرف زمانی به آموزش نیاز دارد و از اتالف وقت کارکنان و ارائه آموزش هاي غیر ضرورري و در نهایت هزینه هاي اضافی جلوگیري به عمل می آی

می توان  بر این اساس  که آیا  فرد به عنوان نتیجه حضورش در برنامه اثر بخشی برنامه هاي آموزشی  بر اساس این رویکرد نیزبراي سنجش دیگر
. به راحتی  تعیین کرد،آموزشی  به شایستگی مورد نظر در سازمان دست یافته است یا  خیر

نتیجه گیري بحث و - 2
و کارکنانفرماندهان ها و خصوصیاتی را که در درجه اول مهارتشایستگی ها، آنچه که درمقاله حاضر به آن اشاره شد می توان نتیجه گرفت کهبا عنایت به

صیف می کنند بنا براین ، انتظارات ازکارکنان را مشخص می کنند و نیاز هاي توسعه اي آینده را تورا توصیف می کنندبه آن نیاز دارند نیروي دریایی در 
ه نوع شایستگی و مهارتی نیاز دارند و برنامه هاي به چدقیقا می دانند که کارکنان در نیروي دریایی یو برنامه ریزان آموزشمسئوالنبر اساس این رویکرد

در دنیایی با منابع از جمله نیروي دریایی سازمان هاکنند از طرف دیگر از آنجایی که اکثر ها متمرکز مید را بر روي فراگیري این شایستگیآموزشی خو
ا را در اختیار محدود به سر می برند باید از این رویکرد در تدوین استراتژي ها و برنامه هاي آموزشی خود استفاده کنند تا بتوانند منابع درست و به ج

و همچنان که درمتن مقاله هم اشاره شد با به کارگیري این رویکرد در فرایند کارکنان قرار دهند و از صرف هزینه هاي بی مورد جلوگیري به عمل آورند 
را  بر این اساس  که آیا  فرد به عنوان نتیجه حضورش در برنامه آموزشی  به آموزش کارکنان به راحتی  می توان اثر بخشی برنامه هاي آموزشی

. کردشایستگی مورد نظر در سازمان دست یافته است یا  خیر تعیین 
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