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Abstract 

This study was conducted to identify the main components of competency 

of senior managers of the Ministry of Education in 1399-1397. This 

research is applied research in terms of purpose, exploratory research in 

terms of data collection and qualitative research in terms of 

implementation method. The statistical population of the study included 

practical experts in educational management, theoretical experts (experts 

in the field of human resource management) and experts in the field of 

evaluation center of Tehran education system who have worked in the 

field of managerial competencies. Purposeful sampling method was used 

to sample the statistical population. The research tools were semi-

structured interviews and data analysis method was thematic analysis. By 

reviewing the research conducted in the field of competency and 

conducting semi-structured interviews with 16 experts in this field, 15 

competency components for senior managers of education were approved. 

15 important competency components were identified and categorized in 

three axes of task orientation, cognitive and interactive. The first identified 

dimension, task orientation and importance consisting of 6 competency 

components, interactive orientation in 5 competency components and 

cognitive orientation in 4 competency components were summarized and 

categorized. The proposed final model can be used in the competency-

based human resource management system in the Ministry of Education 

for training, employment, performance appraisal and evaluation centers. 
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 چکیده

 رد وپرورشآموزش وزارت ارشد مدیران شایستگی اصلی هایمؤلفه شناسایی باهدف، پژوهش نای

 نحوه ازنظر کاربردی، تحقیقات نوع از هدف ازنظر پژوهش این .شد انجام 1399-1398 سال

 وبمحس کیفی هایپژوهش نوع از اجرا روش برحسب و اکتشافی تحقیقات نوع از هاداده گردآوری

 نظرانصاحب) نظری خبرگان آموزشی، مدیریت عملی خبرگان شامل پژوهش آماری جامعه .شودمی

 که ناتهر شهر وپرورشآموزش دستگاه ارزیابی کانون حوزه خبرگان و (انسانی منابع مدیرت حوزه

 روش زا آماری جامعه از گیرینمونه برای .بود اند،داشته فعالیت مدیریتی هایشایستگی زمینة در

 ها،ادهد تحلیل روش و ساختاریافته نیمه مصاحبه پژوهش ابزار .شد استفاده هدفمند گیرینمونه

 نیمه حبهمصا اجرای و شایستگی حوزه در گرفته صورت هایپژوهش بررسی با .بود مضمون تحلیل

 شایستگی برای مؤلفه 15 تعداد حوزه، این خبرگان از (نظری اشباع دلیل به) نفر 16 با ساختاریافته

 محور سه در مهم شایستگی مؤلفه 15 .گرفت قرار تأیید مورد وپرورشآموزش ارشد نمدیرا

 شده،یشناسای بعد اولین .گردید بندیدسته و شناسایی تعاملی و شناختی ای،وظیفه گیریجهت

 5 در تعاملی گیریجهت شایستگی، مؤلفه 6 بر مشتمل اهمیت ترتیب به و ایوظیفه گیریجهت

 هایین مدل .گردید بندیدسته و خالصه شایستگی مؤلفه 4 در شناختی گیریجهت و شایستگی مؤلفه

 رورشوپآموزش وزارت در شایستگی، بر مبتنی انسانی منابع مدیریت نظام در تواندمی شدهارائه

 .شود گرفته کار به ارزیابی هایکانون و عملکرد ارزیابی استخدام، آموزش، امور جهت

 :کلیدی هایواژه
 کیفی رویکرد شایستگی، مدل وپرورش،آموزش ارشد رانمدی
 
 است شهید بهشتی دانشگاهسازمانی  - صنعتی یشناسروان رشته کارشناسی ارشد نامهپایان از برگرفته حاضر مقاله.
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 مقدمه

 دنشیلتبد حال در مدیریتی فرهنگ نیز و مردم مدیریت هنر
 و صادیاقت یراتتغی توانندمی که هستند مهمی بسیار عوامل به

 نیاز شاهد امروزه کنند. تضمین را جامعه در موفق اجتماعی
 رهبران ،خالق هایایده دهندگانارائه ،مدیران به شدید

 ،هارکتش در امور وضع مسئولیت پذیرش توانایی با متخصص
 هستیم. هاآن تدریجی ارتقای نیز و مؤسسات و هاسازمان
 یابیدست حال در آموزشی اتخدم بازار بستر در مدیران فعالیت

 افزایش ،خاص طوربه و جدید اقدامات از وسیعی طیف به
 محیط ایجاد و کاری مقاصد و اهداف تعیین ،کارکنان مهارت

 شناخت (.Oksana, 2017) است مثبت آموزشی
 انمحقق توجه کانون در همواره ،یرانمد یدیکل هاییستگیشا

 (.Yu & Xiao, 2015) است بوده
 کارآمد و شایسته مدیرانی تربیت و یریکارگبه امر به توجه

 مدیریت نظام اصالح برای اقدامات نیتریضرور از
 و شایسته مدیران یریکارگبه ضرورت است. وپرورشآموزش
 ندس ازجمله مختلف اسناد در یساالرستهیشا نظام استقرار
 کشور علمی جامع نقشه و وپرورشآموزش بنیادین تحول
 مارهش ملی راهبرد در است. گرفته قرار تصریح و تأکید مورد

 شورای) کشور علمی جامع نقشه 6 شماره کالن راهبرد از 45
 یساالرستهیشا نظام استقرار بر (1389 ،فرهنگی انقالب عالی

 یپاسخگوی و یریپذتیمسئول برای ییسازوکارها طراحی و
 راهکار در است. شده تأکید وپرورشآموزش یهاتیریمد در
 عالی شورای) نیادیبن تحول سند 13 کالن راهبرد در و 2-3

 ،جذب برای مناسب تدابیر اتخاذ بر ،(1390 فرهنگی انقالب
 توسعه و متعهد و شایسته انسانی نیروی یریکارگبه و تیترب

 و یعلم ،یتیترب ،اعتقادی هایتوانمندی و هایستگیشا مستمر
 تواندیم امروز چهآن نیبنابرا ؛است شده تأکید مدیران یاحرفه
 وجود ،کند تضمین را جامعه و وپرورشآموزش بالنده حیات

 بنیادی) است شایسته مدیرانی و کارآمد و مقتدر مدیریتی نظام
 (.1397 ،همکاران و

 یهاحوزه در شده انجام مطالعات یابیارز و یبررس
 رد شده انجام مطالعات که دهدیم نشان یرانمد هاییستگیشا

 یرهامتغ ینا از یک هر یبرا را یمتفاوت ابعاد ،ینهزم ینا
 اسییس بعد به مطالعات از یبرخ اند.کرده ارائه مجزا صورتبه

 یرتبص یهامؤلفه و اندداشته اشاره یرانمد یهایستگیشا
 ،همکاران و مرندی پور فتاح) یزدگیاستس عدم و یاسیس

 ییاسس یستگیشا یهامؤلفه ازجمله را (1390 ،برهان ؛1395
 مهم را یرانمد دانش مطالعات از ،یگرد یبرخ .دادندیم یرانمد

 یتخصص دانش و یعموم دانش ،یراهبرد دانش و انگاشته
 و خنیفر) رانیمد یدانش یستگیشا یاساس یهامؤلفه را هاآن

 الگوهای اخیر هایسال در .اندکرده مطرح (1398 ،همکاران
 اند.شدهحیطرا مدیریتی یهاحوزه در فراوانی شایستگی

 هیرنددربرگ که است عوامل از یامجموعه یستگیشا یالگو
 شغل یک در یعال عملکرد یبرا موردنیاز یدیکل یرفتارها
 یبرا تواندیم یستگیشا یالگو .گردندیم محسوب خاص
 کار رد عملکرد بهبود جهت موردنیاز هاییستگیشا ییشناسا

 هاافشک ییناساش و یگرد مشاغل یبرا یسازآماده و فرد یفعل
 یهابرنامه ،راستا ینا در .یردگ قرار مورداستفاده هانقص و

 ینا کردن پر یبرا خدمت ضمن یهاآموزش و یفرد توسعه
 ،Mansfield (1996) (.Hanna, 2016) شودیم ارائه هاشکاف

 از ،یققد و یرفتار یژهو یفتوص عنوانبه را یستگیشا یالگو
 یبرا شرکت یا سازمان یک اننکارک که داندیم هاییویژگی

 است ممکن یستگیشا یالگو دارند. الزم بودن مؤثر
 رد نقش یا شغل یک با مرتبط هاییستگیشا از یامجموعه
 .دوش گرفته نظر در سازمان

 ییناساش یبرا یفیتوص ابزار یستگیشا یالگو ،fag ازنظر
 ،کار در خاص نقش کی تیفعال یبرا الزم یهایستگیشا

 یالگو ،ساده عبارت به است. صنعت ای انسازم ،شغل
 شغل هر هب توجه با دیبا که است شغل یرفتار شرح یستگیشا
 .(1396 ،همکاران و پورمرندی فتاح) شود فیتعر حرفه و

Mier انعنوبه را یتیریمد یهایستگیشا ،(1996) همکاران و 
 عملکرد یبرا که ییرفتارها و هامهارت ،هاییتوانا ،دانش

 .کنندیم فیتعر است موردنیاز یتیریمد کار در ربخشاث یشغل
 یتیمدیر نظام در ساالریشایسته اهمیت گرفتن نظر در با

 در بسزایی نقش یرانمد هایشایستگی اینکه به توجه با و
 نای ضرورت و تیاهم ،دارند اهدافشان به هاسازمان یابیدست
 ؛دسرمی نظر به حیاتی بسیار وپرورشآموزش وزارت در مهم
 وزارت در موجود مطالعاتی منابع بررسی با اما

 المللبین امور مرکز و پژوهش سازمان از اعم وپرورشآموزش
 نظر به وزارتخانه این در موجود اسناد و خارج به اعزام و
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 تاکنون نهاد این در که تحقیقاتی مطالعات در رسدمی
 نگرکل و جامع صورتبه که مدونی مطالعه ،شدهانجام

 توزار ارشد مدیران شایستگی مدل فرعی و اصلی هایلفهمؤ
 ندارد. وجود ،کند ارائه را وپرورشآموزش

 آموزش ازجمله نهادها سایر در شده انجام هایپژوهش
 شایستگی مختلف هایجنبه بررسی به نیز مدارس و عالی

 (1399) و همکاران منصورنیا چنانچه اندپرداخته مدیران
 ارائه منظوربه سازمانی یچابک بر مؤثر لعوام شناسایی باهدف

 عوامل دادند نشان ،رضوی خراسان فرهنگیان دانشگاه در مدل
 عوامل سازمانی؛ عوامل شامل: دانشگاه در چابکی بر اثرگذار

 و خنیفر پژوهش در .باشندیم انسانی عوامل راهبردی؛
 یراندم یستگیشا ییشناسا» عنوان تحت زین (1398) همکاران
 داد نشان یجنتا ،«یابیارز کانون در استفاده جهت مدارس

 انونک در استفاده یبرا مدارس یرانمد یازموردن یهایستگیشا
 مسائل ،استعداد و هوش ،یآگاه و دانش از: اندعبارت یابیارز

 و Chongwony نیز خارجی مطالعات در ی.اخالق و یاعتقاد
 با مرتبط یهاتیصالح خود مطالعه در (2020) همکاران

 و یرهبر منظر از را یآموزش یطراح یریتمد و مؤثر یرهبر
 ینا یجنتا اند.کرده یبررس یعال آموزش در رانرهب یدگاهد

 است. کرده مشخص یستگیشا 17 با را یاصل مقوالت ،یلتحل
 با مرتبط یهامؤلفه و آموزشی طراحی ،ارتباطی هایمهارت

 که بود ییهامهارت عمومی مدیریت و رهبری هایمهارت ،آن
 الهمق .گرفتیم قرار موردتوجه شغلی یهاپست در بیشتر

D'Souza هایشایستگی که ددا نشان (2020) همکاران و 
 در تریبیش نقش از ،پایدار توسعه به دستیابی برای ایینهزم

 مسئله به Oksana (2017) مقاله .است برخوردار هاسازمان
 وپرورشآموزش یرانمد یاحرفه یتصالح یریگشکل
 هایویژگی .پردازدیم اروپا در یآموزش یندهایفرآ ةنیدرزم

 آموزش جهات ینهمچن و وپرورشآموزش یرانمد یتصالح
 فراشناخت و یشناخت ،یزشیانگ یهاحوزه در هاآن یاحرفه
 و Khusainova پژوهش است. شده یهتوج یتئور ازنظر

 انیرمد آموزش یسازمان اشکال توسعه بر (2016) همکاران
 یتقخال یعنی ،هاآن یدیکل یهایستگیشا توسعه یبرا یندهآ
 مشخص که طورهمان .است متمرکزشده ،تیمی کار ییتوانا و

 و شد بیان اینجا در که گرفته صورت هایپژوهش در است
 از و باشد جانبههمه سوکی از که ییالگو ،دیگر نمونه تا هاده

 و ینگرش ،یفرد ایهویژگی ،تجربه ،یدانش ابعاد ،یگرد یسو
 وجود یردبربگ در را وپرورشآموزش ارشد مدیران یمهارت
 در وپرورشآموزش واالی نقش به توجه با همچنین .ندارد
 ظرن به نهاد این ارزشی بسیار و متفاوت کارکردهای و کشور

 هرچند هادستگاه سایر در شده انجام مطالعات رسدمی
 ارشد مدیران انتخاب هایمؤلفه تدوین برای خوبی راهنمای

 نیستند. کافی و کامل اما باشند توانندمی
 یراندم یستگیشا یاصل یارهایمع استخراج یبرا بنابراین

 ضرورت احساس یلدل به وپرورشآموزش وزارت ارشد
 ییهاتنش بر یلتحل ینا ،حوزه نیا در مطالعه یعمل و یعلم

 رد یوزشآم یرانمد و بازرسان یبرا توانندیم که دارد تأکید
 و یعملکرد یهاتیقابل یشافزا و ساختن متوازن یبرا تالش

 یحوزه در مدیریتی یهانقش در یریتیمد یدجد یازهاین
 یاربس یامسئله آموزش .شوند واقع مؤثر وپرورشآموزش

 هب یادیز حد تا جامعه یک یداریپا و است حساس و یچیدهپ
 جاکهزآنا دارد. یبستگ یآموزش یستمس یاثربخش و ییکارا

 و یفرد توسعه در را خود رسالت تواندیم یآموزش یستمس
 ،یفرهنگ توسعه شرطشیپ ،دهد انجام یدرستبه یاجتماع
 ماندن ناگفته هست. یزن جامعه در اجتماعی و یاسیس ،یاقتصاد

 به یزشآمو یستمس یتحساس و یچیدگیپ از یمیعظ بخش که
 یریتمد یهاچالش از یکی .گرددیبرم یرانمد رفتار یا فعل
 نحوه ،وپرورشآموزش در ژهیوبه ،هاسازمان در یانسان منابع

 نکانو یندفرآ از ،راستا ینا در است. یرانمد ارتقا و انتخاب
 یک در هایستگیشا توسعه و یابیارز یراهنما عنوانبه یابیارز
 پژوهش لذا .شودیم استفاده وپرورشآموزش مانند کار یطمح

 نظر در یرانا وپرورشآموزش وزارت تدرخواس به بنا حاضر
 یرانمد انتخاب ینحوه خصوص در کامل و جامع یمدل دارد

 مطالعه ینا ینظر یدستاوردها از .یدنما ارائه وزارت این رشدا
 موجود ینظر یهامدل جانبههمه و کامل یبررس توانیم را

 ائزح هاییستگیشا یابیارز ،یرانمد یهایستگیشا ةنیدرزم
 یمدل ارائه ،وپرورشآموزش حوزه در فعال یراندم یتاهم

 یابیارز منظوربه وپرورشآموزش حوزه در یکاربرد
 شکاف دادن پوشش تیدرنها و یرانمد هاییستگیشا

 یانسان منابع یهایستگیشا مدل ةنیدرزم موجود یمطالعات
 کرد. عنوان
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 روش

 درویکر ،شایستگی مدل ارائه برای حاضر تحقیق رویکرد
 مدل ارائه برای را جدیدی روش چراکه .است طراحی

 و انتخاب یهایستگیشا نوع و دهدیم ارائه شایستگی
 پژوهش روش از حاضر پژوهش است. رفتاری شدهاستخراج

 اهبردر عنوانبه شناسی گونه تدوین مدل ،اکتشافی کیفی
 یملع خبرگان میان از پژوهش این است. کرده استفاده پژوهش

 یرتمد حوزه نظرانصاحب) ینظر خبرگان ،یآموزش یریتمد
 دستگاه یابیارز کانون حوزه خبرگان و (یانسان منابع

 هدفمند نوع از ینظر یریگنمونه صورتبه وپرورشآموزش
 وزهح سه یا دو در کنندگانمشارکت از یبرخ که شدند انتخاب

 اند.بوده تجربه سال 10 دارای حداقل و نظرصاحب و خبره
 شد احساس که نفر( 16) نمود پیدا ادامه آنجا تا اهمصاحبه لذا

 یزیچ و داشته قبلی هایپاسخ با مشابهت شدهارائه هایجواب

 حد به همصاحب هاییافته اصطالحاً و کنندنمی اضافه هایافته به
 است. رسیده 1اشباع

 .1 جدول

 کیفی بخش در نمونه گروه و تعداد

 مصاحبه مورد گروه افراد تعداد

 (نظرانصاحب) ینظر حوزه گانخبر 7

8 
1 

 (آ.پ وزارت )روسای عملی حوزه خبرگان
 ارزیابی کانون حوزه خبرگان

 مطالعات روش دو از مطالعه این یفیک یهاداده یآورجمع
 است. هگرفت صورت ساختاریافته یمهن مصاحبه و یاکتابخانه

 خصوص در شده انجام خارجی و داخلی مطالعات اساس بر
 برای زیر یهامؤلفه ،حاضر پژوهش در شدهرحمط موضوع

 آمد. دست به آموزشی یهاسازمان مدیران یهایستگیشا

 .1 شکل

 مطالعات از حاصل شایستگی یهامؤلفه

 
 

                                                                                                                                                                                                            
1 saturation 
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 اب مشاوره و پژوهش یاتادب یبررس با پژوهشگر سپس
 یمهن مصاحبه سؤاالت ینمتخصص و خبرگان ،راهنما یداسات

 در لزوم صورت در پژوهشگر ود.نم یطراح را ساختاریافته
 سؤال ابعاد یحتشر یبرا را یگرید سؤاالت مصاحبه ینح

 یحتشر یبرا یامقدمه یدارا مصاحبه فرم .نمودیم مطرح
 سؤال 5 تعداد با اصطالحات یفتعر و پژوهش موضوع
 یقتحق در هاداده یلتحل یندفرآ مورد در .بود شدهطراحی
 اطالعات لیوتحلهیزتج یبرا ابتدا که گفت یدبا حاضر

 د.ش استفاده )مضمون( یکتمات یلتحل روش ،حاضر پژوهش
 و پژوهش نخست مرحله روایی از اطمینان حصول برای

 دیدگاه از هایافته بودن دقیق از خاطر اطمینان منظوربه
 بر ،پژوهش گزارش خوانندگان یا کنندگانمشارکت ،پژوهشگر

 انجام زیر اقدامات Creswell & Miller (2000) توصیه اساس
 شد:

 گزارش ،کنندگانمشارکت از برخی :1اعضاء توسط تطبیق -
 آمدهدستبه هایمقوله یا تحلیل فرآیند ،نخست مرحلة نهایی

 ند.داشت ابراز هاآن با ارتباط در را خود نظر و کرده بازبینی را

 حوزه متخصص نفر سه ،راهنما استاد :2همکار بررسی -
 مدیریت دکتری دانشجویان از تن دو و یآموزش مدیریت
 ند.پرداخت هاآن دربارة اظهارنظر و هایافته بررسی به ،آموزشی

 انکنندگمشارکت از زمانهم طوربه پژوهش: بودن مشارکتی -
 شد. گرفته کمک هاداده تفسیر و تحلیل در
 و سوگیری شد تالش امکان حد تا :3پژوهشگر بازاندیشی -

 شود. نترلک پژوهشگر داوریپیش
 بین از ،آزمون باز پایایی محاسبه برای کنونی تحقیق در

 و شد انتخاب مصاحبه سه تعداد ،گرفتهانجام یهامصاحبه
 توسط روزه 15 زمانی فاصلهکی در بار دو هاآن از هرکدام

 2 شماره جدول در که طورهمان .شدند کُدگذاری پژوهشگر
 روزه 30 زمانی صلهفا دو در کدها کل تعداد ،شودیم مشاهده

 برابر زمان دو این در کدها بین توافقات کل تعداد ،71 برابر
 .است 14 برابر زمان دو این در توافقات عدم کل تعداد و 26

 اب تحقیق این در گرفتهانجام یهامصاحبه آزمون باز پایایی
 توجه با .است درصد 732/0 برابر ،ذکرشده فرمول از استفاده

 قابلیت ،است درصد 60 از بیشتر پایایی زانمی این اینکه به
 .است تائید مورد پژوهش این یهامصاحبه هایکدگذار اعتماد

 .2 جدول

 کدگذار دو بین پایایی محاسبه
 )درصد( آزمون باز پایایی ناموافق کدهای تعداد موردتوافق کدهای تعداد کدگذار دو کدها مجموع شوندهمصاحبه کد ردیف

 %687 5 10 32 6 م 1

 %741 7 10 27 12 م 2

 %833 1 5 12 16 م 3

 %732 14 26 71  جمع

 هاافتهی

 قرار مضمون تحلیل مورد مصاحبه 16 کلیه تحلیل اساس بر
 هاصاحبهم فرایند در شدهییشناسا یهایستگیشا کلیه و گرفت

 مطالعات مرحله در که ییهایستگیشا .گردید یادداشت
 کنار دبو شده قرارگرفته اساییشن مورد تحقیق یاکتابخانه

 ای و جدید ییهایستگیشا شناسایی در سعی و گذاشته
 در بیشتری اهمیت دارای خبرگان ازلحاظ که ییهایستگیشا
 تحلیل از حاصل یهاافتهی درنهایت شد. هست سازمان این

 شایستگی 18 شناسایی باعث سازمانی خبرگان با هامصاحبه
 گردید. 2 شکل شرح به

  

                                                                                                                                                                                                            
1 member checking 
2 peer examination 

3 researcher reflexivity 



 

 

   117ص     ... جهت شایستگی مدل طراحی | همکاران و ستایش مهر

   1400 بهار  | 52شماره  | 15دوره  | در نظام های آموزشینشریه علمی پژوهش   

 .2 لشک

 خبرگان با هامصاحبه محتوای تحلیل

 
 

 دو ات شد سعی بخش این در .کیفی بخش در هامدل بینی هم
 برای ازیموردن هایشایستگی و بینی هم پژوهش کیفی بخش

 هایشایستگی به بنابراین ؛شود ارائه و نهایی ،ارشد مدیران
 لشک) پژوهش یهانهیشیپ و اسناد مطالعات از شدهاستخراج

 مضمون یلتحل از خروجی حاصل ییهایستگیشا و (1
 شایستگی 25 با مفهومی مدل و پرداخته ،(2 )شکل هامصاحبه

 شد. تدوین 3 شکل شرح به

  

هامصاحبهاستخراج شده از  یهایستگیشا  
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 .3 شکل

 پژوهش مفهومی مدل

 
 

 این در .مفهومی مدل در شدهشناخته یهایستگیشا تائید
 زا شدهاستخراج یهامؤلفه و پرسشنامه 15 تعداد ابتدا مرحله

 ارابز محتوای اعتبار سنجش جهت خبرگان بین هامصاحبه
 یک ره بودن مناسب و مفید باهدف پرسشنامه این شد. توزیع

 یبخشسه طیف اساس بر ،متغیر هر به مربوط سؤاالت از
 وریضر ولی است مفید گویه» ،«است ضروری گویه» لیکرت
 در شد. ارائه خبرگان به «ندارد ضرورتی گویه» و «نیست

 از استفاده با سؤاالت از هرکدام الوشه ضریب بعد حلهمر
 اراعتب جدول با آمدهدستبه ضرایب گرد. محاسبه آن فرمول

 بزارا محتوای اعتبار و قرارگرفته مقایسه مورد الوشه محتوای
 گرفت. قرار موردبررسی

 با برابر الوشه ضریب ،خبره نفر 15 برای راستا این در
 هامتیآ از یک هر برای آمدهدستهب ضرایب اگر که است 49/0

 دخواهن باقی پرسشنامه در بودند 49/0 مقدار از بیشتر یا و برابر
 یروای میزان شد. خواهند گذاشته کنار صورت این غیر در ماند

 .اندشده نمایه 3 جدول در سؤاالت از یک هر محتوای
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 .3 جدول

 سساا بر ارشد مدیران ازیموردن یهایستگیشا وضعیت بررسی

 CVR آزمون

 شایستگی ضریب وضعیت
 تحلیلی تفکر 4/0 دییتأ

 کیاستراتژ تفکر 4/0 دییتأ

 خالق تفکر 4/0 دییتأ

 نگری کالن 3/0 رد

 مسئله حل 4/0 دییتأ

 یزیربرنامه 4/0 دییتأ

 دهیسازمان 4/0 دییتأ

 زمان مدیریت 5/0 دییتأ

 کنترل و نظارت 5/0 دییتأ

 یریگمیتصم 4/0 دییتأ

 تکنولوژی مدیریت 5/0 دییتأ

 منابع مدیریت 4/0 دییتأ

 مؤثر ارتباط 5/0 دییتأ

 اقناع و مذاکره 4/0 دییتأ

 یسازشبکه 3/0 رد

 کتبی ارتباط 2/0 رد

 یریپذانعطاف 4/0 دییتأ

 تکانه کنترل 3/0 رد

 همکاری و تعاون 2/0 رد

 یریپذتیمسئول 5/0 دییتأ

 یریپذسکیر 5/0 دییتأ

 ورزی تأجر 3/0 رد

 سرسختی 3/0 رد

 درستکاری 4/0 دییتأ

 تعهد 4/0 دییتأ

 سوی از شدهداده تخصیص امتیاز فوق هایداده اساس بر
 خابانت جهت ازیموردن یهایستگیشا وضعیت به نمونه افراد

 تفکر» یهامقوله در وپرورشآموزش وزارت ارشد مدیران
 ،مسئله حل ،خالق تفکر ،استراتژیک تفکر ،تحلیلی
 ،کنترل و نظارت ،زمان مدیریت ،دهیسازمان ،یزیربرنامه
 ،مؤثر اطارتب ،منابع مدیریت ،تکنولوژی مدیریت ،یریگمیتصم

 ،یریذپسکیر ،یریپذتیمسئول ،یریپذانعطاف ،اقناع و مذاکره
 ،است بیشتر (49/0) انتظار مورد مقدار از «تعهد ،درستکاری

 مقوله امتیاز نمونه اعضای اهنگ از که داشت اظهار توانمی
 یهایستگیشا نیبنابرا ،است متوسط حد از بیشتر یموردبررس
 وپرورشآموزش وزارت ارشد مدیران انتخاب جهت موردنیاز

 ستگیشای هفت وضعیت .گرددیم ارزیابی متوسط حد از باالتر
 ،یکتب ارتباط ،یسازشبکه ،نگری کالن» یهامقوله در دیگر
 یزن «سرسختی و ورزیتأجر ،همکاری و اونتع ،تکانه کنترل

 یهاتیاولو جزء و شد ارزیابی متوسط حد از ترنییپا
 دستگاه ارشد مدیران انتخاب جهت موردنیاز یهایستگیشا

 متخصصان مشورت با همچنین نگرفت. قرار وپرورشآموزش
 یلدل به تعهد و درستکاری یهایستگیشا خبره اساتید و

 دستگاه ارزیابی کانون ظرازن نبودن سنجشقابل
 شد. گذاشته کنار هامقوله از وپرورشآموزش

 و مسئله حل یهایستگیشا خبره متخصصین نظر با
 شدند ادغام هم با مفهوم و معانی نزدیکی دلیل به یریگمیتصم

 وردم و استخراج ماندهیباق شایستگی 15 تیدرنها بیترتنیابه
 نهایی لیست اساس این بر گرفت. قرار نهایی ارزیابی و دییتأ

 زیر کلش صورتبه خبرگان توسط شده تائید یهایستگیشا
.گرددیم معرفی
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 .4 شکل

 سازمانی خبرگان دییتأ مورد یهایستگیشا

 
 

 یهاتم یلتشک و یهایستگیشا یبنددسته یبرا تیدرنها
 ،نیمضام شبکه و مضمون یلتحل در دهنده سازمان و یرفراگ

 به یابیارز کانون خبرگان و راهنما استاد یارهمک با رگپژوهش
 و یافهیوظ یریگجهت ،یشناخت یریگجهت حوزه سه

 وعن ینا که است ذکر به الزم .افتیدست یتعامل یریگجهت
 یبندمیتقس از اتخاذ و یتبه تبع یستگیشا یبنددسته

 شد. استفاده Ažman (2012) ارشد یریتمد یهایستگیشا
 آموزش حوزه در را خود تدریس که یاییاسلوون محقق عزمان

 شکل ییتوانا» عنوان با را خود نوشته ،کندیم دنبال اروپا یعال
 در ار هامؤلفه ینا آنجا در و کرد منتشر «هایستگیشا به دادن
 حوزه سه در شآموز یرانمد یاحرفه یهاآموزش یریگشکل

 کرد: یفتعر زیر

 رییادگی ارتقاء ونییرب و یدرون عوامل شامل یزشی:انگ حوزه
 هب نگرش و یریتمد در فرد یشخص ییتوانا ،ازجمله است

 شناختی یهاجنبه ییشناسا اطالعات؛ و دانش ،آموزش
 یزهانگ از یتحما و یجادا ها(؛تالش و هاید)ام خود موردعالقه

 ریسک ،یادگیری به مثبت نگرش ،خود به )احترام یادگیری در
 و یی)شناسا احساسات نترلک اشتباهات(؛ از یادگیری ،کردن

 بخش(.آرامش یهاکیتکن ،یمنف احساسات کردن محدود
 ،یرهبر هایمهارت ،یمیت )کار یاجتماع هایمهارت توسعه
 یازهاین ،ینقوان به احترام ،یکل اهداف هتج در یتمسئول
 درک ی؛ارتباط هایمهارت توسعه (.یگرد افراد و خود یشخص

 جامعه(. ،نواده)خا یادگیری بر یطیمح یراتتأث
 ست.ا یادگیری و یشناخت یهایاستراتژ شامل ی:شناخت حوزه

 پردازش یهاکیتکن ،تفکر ،هامهارت مجموعه شامل هاآن
 افاهد هستند. موفق یادگیری یهایاستراتژ یمعرف ،اطالعات

 ،تیفعال و یادگیری یبرا یطمح یک یجادا از: است عبارت آن
 ،آن درک و عاتاطال ی)جستجو یچیدهپ تفکر توسعه

 دانش از ادهاستف ،خالقانه و یانتقاد تفکر ،سنتز ،لیوتحلهیتجز
 یادگیری یهایاستراتژ ینتدو ،(یدجد یهاتیموقع در

 انتخاب بر ،یتظرف یارهایمع و یوربهره ،یادگیری ی)طراح
 پردازش ،ساختار ،یشناخت اطالعات و مناسب یهایاستراتژ

 اطالعات(.
 ،یفراشناخت یهایاستراتژ توسعه لشام :فراشناخت حوزه

 یادگیری رب لیوتحلهیتجز بر یمبتن کنترل ،یریتمد و نظارت
 انواع ،محتوا ،)اهداف یادگیری یزیربرنامه آن اهداف است.

یتفکر تحلیل
زیکتفکر استرات

تفکر خالق

حل مساله 

برنامه ریزی

سازماندهی

مدیریت زمان
لنظارت و کنتر

مدیریت  

تکنولوژی

مدیریت منابع

ارتباط موثر

مذاکره و اقناع

انعطاف پذیری

یریمسئولیت پذ
ریسک پذیری

مورد  هایشایستگی

خبرگان تأیید  
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 یندفرا درک یابی؛ارز و نظارت است. ابزارها( ،هاتیفعال
 یلدال یجستجو ،تجربه یسهمقا ،ژیاسترات ،)ساختار یادگیری

 یهافرصت و هاراه ،هاییتوانا یابیارز شکست(؛ یا یتموفق
 .یاحرفه آموزش یا یادگیری

 یشناخت یریگجهت ،است داده ارائه عزمان آنچه اساس بر
 ،یشناخت حوزه مفهوم به یکنزد و معادل حاضر پژوهش

 و یزشیانگ حوزه معادل حاضر پژوهش یتعامل یریگجهت
 حوزه لمعاد پژوهش یافهیوظ یریگجهت تیدرنها

 رتوزا ارشد مدیران شایستگی مدل و گرفت قرار فراشناخت
 گردید. تدوین ایران وپرورشآموزش

 .5 شکل

 ایران وپرورشآموزش وزارت ارشد مدیران شایستگی مدل

 
 یریگجهینت و بحث

 جهت شایستگی مدل ))طراحی موضوع با که پژوهش این در
 صورت ((وپرورشآموزش وزارت در ارشد رانیمد انتخاب
 دیرانم در شایستگی یهامؤلفه بررسی به اول قدم در ،گرفت

 پرداخته آموزشی غیر و آموزشی از اعم مختلف یهاسازمان
 وپرورشآموزش خبرگان با نهیشیپ مستندات بر تکیه با و شد
 یهامؤلفه همپوشانی از پس گردید. مصاحبه مدیریت حوزه در

 هساخت محقق مهپرسشنا فرم مصاحبه و پیشینه از حاصل

 دارش مدیران شایستگی مدل تیدرنها و ؛گردید اجرا و طراحی
 یبندمیتقس که است ذکر به الزم شد. تدوین وپرورشآموزش

 Ažman (2012) مطالعه و پژوهش یجنتا اساس بر هامؤلفه
 .شد انجام
 ارشد یرانمد یهایستگیشا از بعد یناول ،اساس این بر

 بعد ینا بود. یافهیوظ یریگجهت ،وپرورشآموزش وزارت
 ،«کنترل و نظارت» یستگیشا 6 بر مشتمل یتاهم یبترت به
 یریتمد» ،«یفنّاور یریتمد» ،«یزیربرنامه» ،«دهیسازمان»

 بود. «منابع یریتمد» و «زمان
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 حوزه یهایستگیشا حاضر پژوهش نتایج با همسو
 و ی)کرم چون مختلف هایپژوهش در یافهیوظ یریگجهت
 و یری)پ ،(1391 ،همکاران و ی)محمود ،(1391 ،رانهمکا

 و ی)شبان (1394 ،همکاران و ی)عبداله ،(1399 ،همکاران
 و )درخشان ،(1398 ،همکاران و یفر)خن ،(1397 ،همکاران

 ,Bogodistov) ،(1395 ،یقدرت و یمانی)ا ،(1396 ،ندیز

 موردبررسی (Ţuţueanu & Şerban, 201 ت) و (2015
 .است قرارگرفته

 ازمانس هر در که گفت توانیم پژوهش یهاافتهی یینتب در
 یقطر از که باشد افراد از یگروه یا فرد یک یدبا یکار

 هایفعالیت یهماهنگ و کنترل ،دهیسازمان ،یزیربرنامه
 به کند. یتهدا را سازمان امور ،هدف به یدنرس یبرا یانسان

 هانآ .شودیم گفته سرپرست یا رهبر ،یرمد ،یرمد افراد ینا
 ار ییکارها کارآمد و مؤثر ،درست انجام از یناناطم یتمسئول

 یشپ از و استاندارد اهداف به یابیدست یبرا ،شود انجام یدبا که
 هر یاثربخش ،ینبنابرا؛ گذارندیم هاآن عهده بر ،شدهیینتع

 ,Akpan) دارد یبستگ یریتمد به یادیز حد تا یسازمان

 نابعم یستماتیکس دهیسازمان و بترتی یک یریتمد (.2015
 یقرط از و با کار شامل یندفرآ ینا است. هاآن یدتول منظوربه

 یرمد ،یریتمد در است. گروه اهداف به یابیدست یبرا افراد
 را یانسان هایفعالیت ،هماهنگ و یانسان یهاتالش با )ها(

 ار مدیریت Ogunu (2001) .کنندیم نظارت و کنترل ،یجادا
 ضمینت برای که کندمی تعریف اجتماعی فرایند یک نوانعبه

 مؤثر تحقق در دیگران مشارکت و مداخله ،مشارکت ،همکاری
 قطب است. شده طراحی شدهنییتع قبل از یا معین هدف یک
 ،ریزیبرنامه و بینیپیش یمعنا به یریتمد Fayol (1916) نظر

 یفتعار ینا است. لکنتر و یهماهنگ ،یفرمانده ،دهیسازمان
 است یاپو و مداوم یندفرا یک یریتمد که است آن از یحاک
 تیریمد است. یسازمان منابع از استفاده و یهماهنگ شامل که

 ،ریزیبرنامه متقابل هایفعالیت شامل و است گراهدف
 (.Akpan, 2015) است کنترل و یتهدا ،دهیسازمان

 5 در تعاملی یریگجهت حاضر پژوهش در همچنین
 ،«ناعاق و مذاکره» ،«یریپذانعطاف» ،«مؤثر ارتباط» تگییسشا
 یمعرف و کرد یداپ تبلور «یریپذتیمسئول» و «یریپذسکیر»

 شد.

 حوزه یهایستگیشا حاضر پژوهش یجنتا با همسو
 و یریپ چون مختلف هایپژوهش در تعاملی یریگجهت

 و یشبان ،(1394) همکاران و یعبداله ،(1399) همکاران
 Hang–hua &Yang-hua (2009)، Lee ،(1397) همکاران

 و یغفور ری)م ،(1390) زادهرجب و یاکرام ،(2010)
 .گرفت قرار موردبررسی (Cohen, 2015) ،(1392 ،همکاران
 یعاملت بُعد ،یرانمد هایشایستگی مدل ابعاد از یگرد یکی

 و یسازمان مسائل حل در یگروه کار و مشارکت است.
 موجب و هستند هاگزینه ینبهتر از یکی هایریگمیتصم
 اب یهمکار ،سازیشبکه شوند.می بهتر عملکرد و وریبهره

 و کارکنان و ینمراجع یبرا افزودهارزش یجادا یبرا یگراند
 و اهداف کسب روزبه هایارزش و یاتاخالق به یبندیپا

 انعنوبه یرانمد ،یگرد یسو از .کندمی یلتسه را هاموفقیت
 لفمخت مسائل با مواجهه در گیرندهتصمیم افراد نیتریاصل

 یتقموف در ایکنندهتعیین و بسزا نقش ،سازمانیبرون و درون
 ،همکاران و کرمانی) کنندمی یفاا سازمان شکست یحت یا

1396.) 
 4 در یشناخت یریگجهت حاضر پژوهش در تیدرنها

 تفکر» ،«لییتحل تفکر» ،«یریگمیتصم و مسئله حل» یستگیشا
 .ددگریم یبنددسته و خالصه «خالق تفکر» و «کیاستراتژ

 حوزه یهایستگیشا ،حاضر پژوهش یجنتا با همسو
 & Yu چون مختلف هایپژوهش در شناختی یریگجهت

Xiao (2015)، (1392) همکاران و رنجبر و (1389) یسادات 
 یشبان ،(1394) همکاران و یعبداله ،(1399) همکاران و یریپ
-Hang–hua &Yang ،(1386) همکاران و یگاهدر ،(1397)

hua (2009) Lee (2010)، Barreto (2010)، (Gafiatulina 

et al., 2018) اند.کرده اشاره نیز 
 در (شدهبینییشپ) ییراتتغ وتحلیلتجزیه راستا این در

 یینتع رمنظوبه یکنزد یندهآ در یریتیمد یاساس هایشایستگی
 هایشایستگی که داد نشان یرقابت یرانمد آموزش هایاولویت
 ،یتخالق ،تفکر هایمهارت ازجمله ،غیرتخصصی یشناخت
 یطمح یخارج هایتالطم با مؤثر انطباق یجادا ،ینوآور

 گرفت خواهد قرار موردتوجه یندهآ سال 5 ،هانیج
(Bondarenko1 et al., 2021). به تجارت یچیدهپ یندهایفرآ 

 رد خالق تفکر ینبنابرا ،دارند یازن یراستانداردغ هایحلراه
 ،امروزه بود. خواهد یریتمد یاصل هایصالحیت رأس
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 رد گذاریسرمایه توسعهدرحال یجهان هایشرکت از یاریبس
 هاآن ییتوانا یعنی ،هستند خود کارکنان یجانیه هوش توسعه

 و گفتگو عواطف و احساسات واضح یریتمد و درک در
 ینا هب توجه با .اساس ینا رب یواقع یارتباط یندفرآ ساخت
 بر یشناخت هایمهارت غالب نقش انتقال در روندها
 هایبرنامه شودمی یهتوص ،یریتیمد یاساس هایمهارت
 هایمهارت گیریشکل سمت به یندهآ یرانمد یبرا یآموزش
 ،یتخالق ،خود توسعه ،نوآورانه هایآوریفن ،یانتقاد تفکر

 ذکر به الزم .یابد ییرتغ یرهبر هایمهارت و یجانیه هوش
 ،دشوننمی اهمیتبی یعموم یریتیمد هایصالحیت که است

 ،ایحرفه فوق هایصالحیت یبرا ایپایه عنوانبه فقط هاآن
 .کنندمی عمل یشناخت ویژهبه

 شایستگی یحوزه سه هر که باشیم داشته توجه باید
 باال در که وپرورشآموزش دستگاه ارشد مدیریت
 انزمهم طوربه و هستند ارتباط در یکدیگر با ،هشدمشخص

 شکیلت را مدیریتی فردی فعالیت شیوه که ابندییم توسعه
 ایجاد آموزشی سازمان رئیس از نگرکل تصویری ،دهدیم
 یو یاحرفه شایستگی که دهدیم اطمینان تیدرنها و کندیم

 تبدیل آموزشی سازمان یک رهبر یکپارچه شخصیتی ویژگی به
 ارشد مدیریت شایستگی بر مبتنی مدل مؤلفه سه هر .شودیم

 لح فرآیند در را خود ،یکدیگر با تعامل در ،آموزشی سازمان
 ایهزمینه در و پیچیدگی مختلف سطوح در یاحرفه وظایف
 .دهندیم جلوه ،مختلف

 لفیمخت کاربردهای تواندمی شدهطراحی شایستگی الگوی
 شیآموز نیازسنجی برای تواندمی اینکه ازجمله ،باشد داشته
 اراییک ،ارزشیابی ،آموزشی هایبرنامه ارزشیابی و تهیه ،افراد

 و رشد برای ریزیبرنامه درنهایت و آموزشی اثربخشی و
 مدل نقش ترینمهم رود. کار به سازمان در افراد پیشرفت

 و دانش دربارة دقیق کردن صحبت برای زبانی ارائة شایستگی
 تعمق برای را ایشیوه مدل این است. یتیمدیر هایمهارت
 شغلی سطوح در ،مدیران هایمهارت و دانش دربارة کردن

 دهد.می ارائه ،مختلف هایجایگاه و هانقش در متفاوت
 با آن اجرای درراه حاضر پژوهش اینکه تیدرنها
 در یاصل هایمحدودیت از یکی بود. روبرو ییهاتیمحدود

 وزارت اول تراز یرانمد یعنی نآ یآمار جامعه پژوهش ینا
 یلدل به افراد ینا به یدسترس که بود وپرورشآموزش

 وصاًخص یگرد تیمحدود بود. دشوار یاربس یشغل یتحساس
 یماریب یوعش و جامعه بر حاکم یطشرا مصاحبه بخش در

 این که کردیم دشوار را یحضور یهامصاحبه که بود کرونا
 دلم تدوین به کیفی ردرویک با فقط پژوهش شد موجب امر

 اعتبار به یآت هایپژوهش ،گرددمی پیشنهاد و یابد دست
 نینهمچ .نمایند اقدام ترکیبی رویکرد با شدهارائه مدل سنجی

 یتخصص یهاحوزه در شودیم یشنهادپ آتی هایپژوهش به
 ردیبگ صورت کار ینا یزن وپرورشآموزش در ارشد یریتمد
 گردد. ینوتد یزن تریتخصص یهامدل و

 هب توانیم یزن پژوهش ینا یکاربرد یدستاوردها ازجمله
 وانعنبه تواندمی شده ارائه یینها مدل که کرد یانب گونهینا

 رارق وپرورشآموزش وزارت یاراخت در یریتیمد داشبورد یک
 ییابارز مورد را خود یرانمد هاییستگیشا یزانم تا شود داده
 دستگاه قوت و ضعف نقاط واندتیم مطالعه ینا دهند. قرار

 یرانمد یستگیشا یزانم یریگاندازه از پس را وپرورشآموزش
 سطح ارتقا و نواقص رفع یبرا ییراهکارها و یدنما مشخص

 یبرا را ینهزم تواندمی یقتحق نیا .یدنما ارائه قوت نقاط
 تردقیق و ترعمیق یابیارز مرکز یک یجادا یبرا یندهآ یقاتتحق

 کند. فراهم آموزش در یتعال و ساالریایستهش بهبود و
 و استعداد یریتمد هایشیوه در تفاوت است الزم ینهمچن
 رییشتب یتجامع و دقت با یانسان منابع یریتمد هایشیوه

 در سنجش مراکز یستأس .یردگ قرار یبررس و موردبحث
 ،ابانتخ یرانمد یستگیشا توسط که وپرورشآموزش سازمان

 یآموزش یستمس زاماتال ازجمله ،یابندمی ارتقا و منصوب
 است. کشور

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

 منابع

 مقیاس هایمؤلفه توسعه (.1390) س. ،زادهرجب ؛ وم ،اکرامی
 و مدیریت فرایند فصلنامه .مدیران شایستگی سنجش
 .69-49 ،توسعه

 نشریه سیاسی. بصیرت هایمؤلفه و هاشاخص (.1390) .م ،برهان
 .magiran.com/p934946 .65 ،(1) 3 ،سیاسی معرفت

 تبیین و طراحی .(1397) ر ،سیدجوادین ؛ وع ،فانی ،ح. ،بنیادی
 تحول سند مبنای بر مدارس مدیران شایستگی الگوی
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 اتمطالع .باالدستی اسناد دیگر و وپرورشآموزش بنیادین
https://www.sid.ir/fa/journal  .آموزشگاهی و آموزش

/ViewPaper.aspx?id=514449. 
 .ح ،اسکندری ؛ وح ،ملکی ،.ح ،رحیمیان ،.ع ،پور عباس ،.ر ،پیری

 مدیران شایستگی الگوی یابی اعتبار و طراحی (.1399)
 ترکیبی. رویکردی کریم: قرآن هایآموزه بنیان بر مدارس
 .217-191 ،مدرسه مدیریت نشریه

 م. ،رحمتی ؛ وم ،فیاضی ،.ص ،ابراهیمی ،ن. ،بنی نادری ،.ح ،خنیفر
 ادهاستف جهت مدارس مدیران شایستگی شناسایی (.1398)

 .125-105 ،مدرسه مدیریت نشریه ارزیابی. کانون در
 هایشایستگی ارتقای کارهایراه (.1396) خ. ،زندی ؛ وم ،درخشان

 ،ارزشیابی و آموزش فصلنامه آموزشی. هایوهگر مدیران
10، 163-189. 

 (.1389) .ه ،بالغقره حیدری ؛ وم ،پسند فالح علیپور ،.ح ،درگاهی
 وردیم مطالعه ،انسانی منابع توسعه در شایستگی مدل ارائه

 یهنر فرهنگی سازمانی. فرهنگسراهای مدیران شایستگی
 .113-91 ،راهبر یاس مجله تهران. شهرداری

 ارزیابی (.1392) ع. ،یفان ؛ وح ،فرددانایی ،.ا ،الهی خائف ،.م ،رنجبر
 رویکرد سالمت: بخش مدیران هایشایستگی الگوی

 پزشکی علوم دانشگاه مجله ساختاری. معادالت سازیمدل
 .113-104 ،مازندران

 مدیران مدیریتی هایشایستگی تأثیر بررسی (.1389) ا. ،ساداتی
 شهر دولتی هایدانشگاه حراست مدیران اثربخشی بر دولتی
 کارشناسی نامهپایان .تابعه پژوهشی مؤسسات و تهران
 .مدرس تربیت دانشگاه ،ارشد

 ،واجارگاه فتحی ؛ ول ،سروک عباسی ،.ع ،خورشیدی ،ر. ،شبانی
 دورة مدیران برای شایستگی الگوی ارائه (.1397) ک.

 مطالعات فصلنامه دو تهران. شهر وپرورشآموزش ابتدایی
 و آموزشی مطالعات فصلنامه دو آموزشگاهی. و آموزشی

 .176-145 ،7 ،آموزشگاهی
 ح. ،انیمیرح ؛ وع ،پورظهیر تقی ،.ک ،واجارگاه فتحی ،م. ،عبدالهی

 منابع توسعه و آموزش مدیران هایشایستگی (.1394)
 .53-23 ،6 ،آموزشی مدیریت در نو رهیافتی انسانی.

 ،شجیع ؛ وح .م ،عامری سید ،.م ،کاشف سید ،م. ،مرندی پور فتاح
 و ورزش کل ادارات مدیران شایستگی الگوی .(1395) .ر

 ننوی رویکردهای .بنیاد داده نظریة رویکرد با ایران جوانان
:URL  .38-23 ،(15)4 ،ورزشی مدیریت در

-ma.ir/articlehttp://ntsmj.iss1-863fa.html- 

 الگوی طراحی (.1397) م. ،روزبهان ؛ ور ،جوادین ،.ر ،پور قلی
 اهداف تحقق جهت دانشگاهی مدیران شایستگی جامع
 نیروی در منابع مدیریت فصلنامه اسالمی. دانشگاه کالن

 35-1 ،انتظامی
 .(1396) پ ،کولیوند ؛ وم ،سرلک ،ح. ،درویش ،ب. ،کرمانی

 هفصلنام .هابیمارستان مدیران هایشایستگی دلم طراحی
 .65-59 ،(4)6 ،سالمت ارتقای مدیریت

 نیازسنجی (.1391) هـ. ،تریخشنود ؛ وا ،عمران صالحی ،.م ،کرمی
 رب مبتنی مازندران ایمنطقه برق شرکت مدیران آموزشی

 ریزیبرنامه مطالعات فصلنامه دو شایستگی. الگوی
 187-163 ،آموزشی

 شناسایی (.1391) ص. ،بحیرایی ؛ وح ،متین زارعی ،م. ،محمودی
 در یریتمد فصلنامه دانشگاه. مدیران هایشایستگی تبیین و

 .143-114 ،اسالمی دانشگاه
 جهت مدل ارائه (.1399) .م ،اوالدیان ؛ وم ،صفری ،ر. ،منصورنیا

 آن یتوضع سازمانی چابکی بر مؤثر عوامل شناسایی
 .(رضوی خراسان استان :موردی لعهمطا) انیفرهنگ دانشگاه

-524 ،(نامهویژه)14 ،آموزشی هاینظام در پژوهش نشریه
509. doi: 10.22034/jiera.2020.206385.2115 

 توسعه بر تحلیلی (.1392) ز. ،صادقی ؛ وم ،موسوی ،.ح ،میرغفوری
 هادانشگاه آموزشی هایگروه مدیران هایشایستگی

 آموزش فصلنامه یزد(. هرستانش هایدانشگاه) :موردمطالعه
 .51-35 ،عالی
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