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 چکيده
شایستگی مدیریتی ابزاری برای دستیابی به نتایج و یا پیامدهای مطلوب سازمانی است کهه مهدیراا از  ا اسهتهاد     

ای ای از مهدیراا شایسهته  ههای پیرهرو و راهدهردی بایهد از مه وعهه     عنهواا سهازماا  های دفاعی بهکنند و سازماامی
دست یابد. با توجه به این موضهو،  پههوهح ضاضهر بها      برخوردار باشند تا سازماا بتواند به ماموریت و اهداف خود

انهها  شهد  کهه از نهو، پههوهح      « وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسهل  طراضی الگوی شایستگی مدیراا »هدف 
نظر و استهاد  از نظرههای خدراهاا و   ای و مصاضده با افراد صاضبباشد. در مرضله اول با بررسی کتابخانهکاربردی می

 041در  وزارت دفها، و پرهتیدانی نیروههای مسهل     ایری از روش تحلیل مض وا  الگوی شایسهتگی مهدیراا   با بهر 
مض وا فراایر استخراج اردیهد. در مرضلهه دو  الگهوی اراشهه شهد  در       4دهند  و اامض وا سازم 01مض وا پایه  

تن از خدرااا موضو، مدیریت منابع انسانی قهرار ارفهت و پایهایی  ا     01ساخته در اختیار قالب یک پرسرنامه محقق
اد  اردیهد و در نهایهت   هها اسهته  وتحلیهل داد  پالس برای تهزیه –افزار اس ارت محاسده شد. ه چنین از نر  989/1

وزارت دفها، و پرهتیدانی نیروههای    روایی و پایایی الگو نیز اثدات شد. بر اساس الگوی اراشه شد   شایسهتگی مهدیراا   

 فهردی شامل شایستگی فردی )شخصهیتی  اخالقهی  نگرشهی  اجت هاعی  دانرهی و توانهاییست شایسهتگی بهین         مسل 
شهناختی )راهدهردی و    –رتی  مدیریتی و ع لیاتیس و شایسهتگی ادراکهی   )ارتداطی و رفتاریست شایستگی سازمانی )مها

 باشد.شناختیس می
 

 الگوی شایستگی مدیراا  ودجا  تحلیل مض وا. شایستگی  الگوی شایستگی  واژگان کليدي:

 
                                                                                                                                                     

 واضد تهراا جنوب یدانرگا   زاد اسالم یصنعت تیریرشتة مد یدکترا  موخته  دانح. 0
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 مقدمه

 ترین افراد موجب موفقیتاستهاد  از شایسته و است سازمانی هر نیروی انسانی زیربنای

 در افهراد  تهرین شایسهته  از بایهد  هها  شود  بنابراین سهازماا رسیدا به اهداف میسازماا در 

 . در این میاا  اصطالحس0196زاد  و ناظم  )ابراهیمن ایند  استهاد  شغلی هایموقعیت ترینمناسب

 عالقهه . اسهت  شهد   محدهوب  بسهیار  اخیهر  هایدهه در که است مواردی از یکی شایستگی

 ارزشه ندترین  کهه مهدیراا   ایهرد می نرأت استرد  باور این از مدیراا شایستگی به داشتن

تاثیراهاارترین نقهح را در موفقیهت و     وس 0101  0)جالوچا و ه کارااهستند  سازماا هایدارایی

 در سهاز سرنوشهت  فهردی  خود  هایشایستگی بر تکیه با که شکست سازماا برعهد  دارند

 سهط   هها  مههارت  را بها اسهتهاد  از   س0101  0و دوقتری )مارتلسازماا  اهداف و بود  کار محیط

 بنابراین تحقق. سازندمی محقق س0190)تسلی ی و ه کهاراا   خود  هایشایستگی و توانایی دانح 

 بسهتگی  شایسته افراد توسط  ا ادارۀ چگونگی و سازماا  ا مدیریت به سازماا هر اهداف

س مدیراا یها  0106) 1که از دیداا  جیانگ و  لکساکیسایاونهبهت س0198)بهانی و ه کاراا   دارد

ههای  هایی مترکل از مدیراا شایسهته  موفهق و کهار زمود  منههر بهه ایههاد سهازماا       دسته

مهدیراا ارشهد بهر اسهاس      وس 0106  4)جیانهگ و  لکیکهیس  شهوند  سود ور  موفق و رشهدیافته مهی  

تها بها   س 0105  5)یهو و زیهاا  کننهد  های خود به جایگا  متعالی در سازماا دست پیدا مهی شایستگی

پهور  )رمضااای دست یابندها به ع لکرد ضرفهها و تواناییها  مهارتایری از مه وعة دانحبهر 

 شایسهتگی  مهههو   معتقدند کهه  انسانی منابع اندیر نداا خاطر  امروز ه ین. بهس0411وه کاراا  

توانهد نسهخه واضهدی بهرای بررسهی      موثرترین معیهار بهرای ارزیهابی ع لکهرد اسهت و مهی      

 ا هاری شایسهته  و اصهل شایسهتگی   به توجه و س0198)موسوی و ضسینی  های فردی باشد موفقیت

 .س0191)ضصیرچی و ه کاراا  شود می سازمانی هر پیررفت و بالندای رشد  موجب مدیراا

                                                                                                                                                     
1. Jałochaa & et al 

2. Martell & Dougherty 

3. Jiang & Alexakis 

4. Jiang & Alexakis 

5. Uo & Ziyav 
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 سهال  در ایهراا  اسهالمی  ج ههوری  انهداز چرم سند اساس با عنایت به موارد فوق و بر

 باشهد   شهد   تددیل منطقه فناوری و عل ی اقتصادی  قدرت عنواابه بایستیایراا می  0414

 اسهت   ه هرا    تی هایچالح از استقدال و قدمیپیح دوراندیری  با که ا ض ن  رماا این

 ههای شایسهتگی  از برخهوردار  و پیرهگامی  از درسهت  درک و نگهرش  بها  مهدیرانی  مستلز 

 و اطالعههات تقویههت سههایة در جههز کههه اسههت جهههانی اسههتانداردهای سههط  در مههدیریتی

 و ع لکهرد  بهدهود  های دفاعی سازماا تحول نیست و برای میسر مدیراا پیرین های ااهی

 هههای فههوق سههازماا در مههدیراا شایسههتگی جایگهها  تدیههین بههه بایههد کارکنههاا توسههعه

در این راستا پهوهح ضاضر درصهدد پاسهب بهه ایهن سهوال      . س0196زاد  و ناظم  )ابراهیمپرداخت

اصلی است که الگوی شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرهتیدانی نیروههای مسهل  چگونهه     

 است؟

 

 . کليات1

 . بيان مسئله1-1

 نهادههای  و هامهم که سازمااهای دفاعی با درنظر ارفتن این در ضوز  دفاعی و سازماا

 مالضظهات  کلیهه  رعایهت  بها  بایسهت پهس مهی   باشند می مرد  عامه و خداوند امانت دولتی

 و منهافع  کهه  باشهند  تعههداتی  کلیه پاسخگوی باید مدیراا رواین از شوندت ادار  داریامانت

 اداری سیسهتم  اار وس 0199)قربانی و ه کهاراا   دهند می قرار تاثیرتحت را ملی و ع ومی مصال 

 ضک رانهی  و بهودا  اسهالمی  مدعی تواندن ی هراز اردد  استرعدالت و مداراخالق نتواند

و  ا عاملی که موجب دوا   ماندااری مقدولیت و مرروعیت س 00:0195)پورعزت  باشد  متعالی

طهورکلی  س. بهه 0190است )رنهدر و ه کهاراا    ساالریشایسته نظا  شود  وجودسازماا می

شایسهتگی  صهدها    ههای الگهو  اصهالح  و اجهرا  ای توسعه هایسالیانه برای برنامه هارکتش

ها زمانی محقهق  موفقیت سازماا   زیرا معتقدندس0105  0)لیونس و یوکنند صرف می دالر میلیوا

که مدیراا شایسته در راس ههر  سهازماا قهرار ایرنهد      س 0198نهاد و ه کاراا  )قنادی خواهد شد
                                                                                                                                                     
1. Liyons & Yu 
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ترین مهدیراا  ها درصدد هستند تا برای رسیدا به مزیت رقابتی  شایستهمنظور سازماااینبه

 بهه  محهور شهغل  و از رویکهرد س 0198)پورصهادق و ااکهری    ن اینهد   ضهه   و جاب را شناسایی 

های دفهاعی نیهز از   . سازمااس0196)بنیادی و ه کاراا  محور تغییر جهت دهند شایستگی رویکرد

ها  ضهروری اسهت بهه لیاقهت و     مستثنی نیستند و برای تحقق اهداف و ماموریتاین قاعد  

شایستگی مدیراا و ضتی کارکناا خود توجه کنند و متناسب با نیازههای سهازمانی  مهدیراا    

ههای  بهرداری از روش ها و بههر  های مدیریتی ا ارد  شوند تا با استهاد  از تواناییدر پست

)فرههی و  روز نوشهوند  ایههاد شهود      منسهم  منعطف و روزبهه نوین مدیریتی  سازمانی پویا

ایهری از مه وعهه   های دفاعی درخصوص بههر  . با عنایت به رویکرد سازمااس0411ه کاراا  

هها کهه امهروز  بهر     های عل ی برای انتخهاب  ا مدیراا شایسته و توان ند و استهاد  از الگو

د افراد است  ندود الگوی شایستگی مهدیراا  بر تاشیسری معیارهای قدی ی و مدتنیاساس یک

باشد و پههوهح ضاضهر   در وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل  مساله اصلی تحقیق می

درصدد طراضی الگوی شایستگی برای مهدیراا وزارت دفها، و پرهتیدانی نیروههای مسهل       

 باشد.می

 

 . اهميت و ضرورت انجام تحقيق1-0
 . اهميت انجام تحقيق1-2-1

عامل دوا   مانهدااری مقدولیهت و مرهروعیت     ساالریشایسته ضرورت استقرار نظا  .0

 سازماا.

 او در برابر اقدامات و ع لکرد.لزو  استهاد  از مدیراا توان ند و شایسته و پاسب .0

 در مدیریت امور. مالضظات مدیریتی کلیه الزا  مدیراا عالی در رعایت .0

راس  در شایسهته  مهدیراا  یی  انتخاب  جاب و ضهه  تاکید بر نقح راهدردی شناسا .4

 .وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل  هر  مدیریتی

دستیابی به مزیت رقابت ملی از طریق دارا بودا مدیراا شایسته بها توانهایی رسهاندا     .5

 های موردنظر.انداز و  رمااها به سوی چرمسازماا
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 . ضرورت انجام تحقيق1-2-2

محههوری و نتوانههد شایسههته وزارت دفهها، و پرههتیدانی نیروهههای مسههل سیسههتم  ااههر .0

 و بهودا  اسهالمی  مهدعی  توانهد ن ی هراز ا اری را در انتصابات خود رعایت کند شایسته

 باشد. متعالی ضک رانی

انهداز بها   چرهم  دستیابی وزارت دفا، و پرتیدانی نیروههای مسهل  بهه اههداف سهند      .0

ههای الز   های اساسی ه را  خواهد شدت زیرا مدیراا موجود توانایی اتخهاا سیاسهت  چالح

منظور دستیابی به اههداف سهند   برای کسب جایگا  اول موردنظر در سند و اجرای راهدرد به

 نخواهند داشت. را 

 

 . پيشينة تحقيق1-0

برای این تحقیق برازید  شهد  اسهت     عنواا پیرینههای اونااونی که بهاز بین پهوهح

 اونه خاص بهه بررسهی موضهو، مهوردنظر پرداختهه کهه در ادامهه اراشهه        های زیر بهتحقیق

 اردد:می

 راهدردی مدیریت مدل طراضی»عنواا س در پهوهری تحت0410سنهقی و ه کاراا ) .0

از روش  ایهری بها بههر   « دفهاعی  صهنعت  در طراضهی  مطالعه موردی: مراکز انسانی سرمایه

  میخته و با ترکیل پنل خدرای  به این نتیهه رسیدند که مهاهیم اصهلی در مهدل مهدیریت   

انسانی عدارتند از: رهدری راهدردی  مدیریت راهدردی اسهتعداد  مهدیریت    سرمایه راهدردی

 راهدردی دانح  مدیریت سرمایه انسانی شدکه ه کاراا و مدیریت فرهنگ  سازمانی.

ههای  طراضهی مهدل شایسهتگی   »عنهواا  س در پهوهری تحت0199اا )قربانی و ه کار .0

ایری از روش تحلیل محتوا  چهار تهم  با بهر « الدالغههای قر ا و نهجبر  موز مدیراا مدتنی

دار  شهکراااری   سهابقه  امانهت  ی  اصیل و خهوش یخوشایستگی ضیاتی )صدور  عادل  نر 

پوشهی  بخرهح  رفهق و    نهس  دوری از ظلم و فسادس  شایستگی ه گراسهاز )چرهم  عزت

پایری  مدیری از جنس مرد   مدیریت خرهم و خیرخهواهیس    ارایی  مرورتمدارا  هدف

ههدکاری   نگهری  انتقادپهایری  تع  رویهی   ینهد   بخرهی  ارهاد   شایستگی فراپندار )انگیهز  
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 فهرین  رساا به جامعه و  ااهی سیاسیس و شایستگی تحولدلسوزی و عرق به کار  منهعت

داری  ارا  مدیریت زماا  پرتکار  اعت هاد بهه کارکنهاا  خویرهتن    )بابصیرت  شهافیت  ع ل

 .اندهای مدیراا دانستهامیدواری به رض ت ضق و قاطع بوداس را از ویهای

طراضههی مههدل شایسههتگی »عنههواا س در پهوهرههی تحههت0199داودی و ه کههاراا ) .1

ایهری از روش تحلیهل   با بهر « های ااز در مهت ع ااز پارس جنوبیارشد پاالیرگا مدیراا

مضه وا اصهلی شهامل     00مضه وا فراایهر و    4ای  تم )مض واس و کداااری سه مرضلهه 

ی هی و رهدهریس    فهردی )ارتدهاطی  ت  های فردی )اخالقی  نگرشی و رفتاریس  بینشایستگی

ای و مدیریتیس و راهدردی )تهکر و ع ل راهدردی و مهدیریت  سازمانی )منابع انسانی  ضرفه

 .اندبحرااس را اضصاء کرد 

ههای  الگوی ارزیابی شایسهتگی »عنواا س در پهوهری تحت0198نهاد و عصار  )قنادی .4

ایهری از  با بهر « مدیرااهای شایستگی های دانرگاهی: تحلیل محتوای مدلمدیراا کتابخانه

عنهواا ابهزار اهرد وری     روش پهوهح تحلیل محتوای کیهی و استهاد  از اسناد و مدارک به

 ارتدهاطیت  – اجت هاعی  رفتهاریت  –ههای فهردی   های ع ومی را شهامل شایسهتگی  شایستگی

 اند.دانسته کار فرینانه – نو ورانه و ادراکی – بینری مدیریتیت – سازمانی ارزشیت – اخالقی

ههای  تهدوین مهدل فر ینهدی شایسهتگی    »عنهواا  س در پهوهری تحت0198طلوعیاا ) .5

ایهری  بها بههر   « های کلهی نظها  اداری  مدیراا منابع انسانی بخح دولتی با تاکید بر سیاست

ههای  ههای فهردی  مههارت   روش پهوهح  میخته از نو، اکترافی چهار معیار اصلی ویهای

ههای  ا را شناسهایی کهرد     شهاخ   09و عوامهل سهازمانی و   های فردی مدیریتی  توانایی

 .است

ههای  طراضی الگهوی شایسهتگی  »عنواا س در پهوهری تحت0198سیدی و ه کاراا ) .7

مندهع   80هها بهه   مندع و پاالیح  ا 050با استهاد  از « مدیراا عالی دولتی با روش فراترکیب

ههای  مقوله شامل شایسهتگی  1و  و مهه 9زیرمههو    71بندی مرتدط  پس از تحلیل و ج ع

 هایشایستگی و دانری هایشایستگی  سشغلی و رفتاری –فردی )ع ومی  ارزشی  نگرشی 

 کردند. اضصاءس سیاسی و رهدری و هدایت تعاملی  شناختی  مدیریتی ) مهارتی
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کرهف و شناسهایی ابعهاد     »عنهواا  س در پهوهرهی تحهت  0196اللهیاری و ه کاراا ) .6

بها  « ههای علهم و فنهاوری ایهراا    های الگهوی شایسهتگی مهدیراا پهارک    شاخ  ها ومولهه

مولهه اصهلی را در قالهب سهه بعهد      9شاخ  و  84کد   098  بنیادداد ایری از روش بهر 

 .اندهای تخصصی اضصاء کرد فردی و شایستگیهای میااهای ع ومی  شایستگیشایستگی

معیارههای شایسهتگی   »عنهواا  پهوهرهی تحهت  س در 0194معهین ) نورمح دی و نیک .8

ایهری از روش  بها بههر   « الدالغهه در نههج  )،سمدیراا بها اسهتهاد  از رهن ودههای امها  علهی     

ای  معیارهای مناسب مدیریتی در نظا  اسالمی را در سهه ضهوز  دانهح  مههارت و     کتابخانه

 .اندبندی کرد اخالق دسته

بعد مهارت فنی و تخصصهی  یکاهارچگی    5س شایستگی را شامل 0100) 0شرکت دل .9

کار و مهارت فرماندهی دانسهته  وهوشی  شم کسبشخصی و شخصیتی و تواا اعت اد  بهر 

 است.  

بها  « شایستگی مدیراا فهروش »عنواا س در پهوهری تحت0109) 0کوپنن و ه کاراا .01

 فههروش  هههایمهههارت ارتدههاطی  هههایمهههارت تحلیلههی –ایههری از روش توصههیهی بهههر 

یز   شایستگی فرهنگی  دانح ارتداطات  دانح فرهنگی  فراشهناخت   انگ زبانی  هایمهارت

 .اندهای رهدری را جزء شایستگی مدیراا بیاا کرد درک  راهدردی و مهارت

عوامهل مهوثر در شایسهتگی مهدیریت     »عنهواا  س در پهوهری تحت0108) 1وناوانما .00

های شخصیتی و فهردی  ایری از روش ترکیدی  سه عامل سازمانی  ویهایبا بهر « پرستاراا

 ت.نقری را جزء عوامل موثر بر شایستگی مدیریت پرستاراا دانسته اس عواملو 

زارش کهارارو  شایسهتگی    شایسهتگی: اه  »عنواا س در پهوهری تحت0108) 4رانتز .00

بهه ایهن نتیههه رسهید کهه عهواملی چهوا شهاداب و         « ریزیکاری برنامهنیروی کار و ارو 

                                                                                                                                                     
1. Dell 

2. Koponen & et al 

3. Gunawanm 

4. Rantz 
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بودا  سن  مقاومت در برابهر فرهار و شهکیدابی در    نگر بودا  تواضع  صدوری  چالریبروا

 .ازینی نقح مه ی دارندشایسته

به شرح توانهایی و مههارت   بعد  04س شایستگی را شامل 0104) 0سازماا ملل متحد .01

پهایری  خالقیهت    ریزی و سازماندهی  پاسخگویی و مسهوولیت ارتداطی  کاراروهی  برنامه

انهداز   ههای فناورانهه  رهدهری  چرهم    مداری  تعهد برای یهادایری مسهت ر   اهاهی   مرتری

 ایری دانسهته توان ندسازی دیگراا  اعت اد فرینی  مدیریت بر ع لکردها  قضاوت و تص یم

 است.

 

 . اهداف تحقيق1-0

 وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل .: طراضی الگوی شایستگی مدیراا هدف اصلي

 اهداف فرعي:

ردی مهوثر بهر شایسهتگی مهدیراا وزارت دفها، و      فه ههای  شناسایی و تدیین مقوله س0

 پرتیدانی نیروهای مسل .

وزارت دفها، و  های سازمانی مهوثر بهر شایسهتگی مهدیراا     شناسایی و تدیین مقوله س0

 پرتیدانی نیروهای مسل .

شناختی موثر بهر شایسهتگی مهدیراا وزارت     -های ادراکی شناسایی و تدیین مقوله س1

 دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل .

فردی موثر بهر شایسهتگی مهدیراا وزارت دفها، و     های بینشناسایی و تدیین مقوله س4

 پرتیدانی نیروهای مسل .

 

 

 

                                                                                                                                                     
1. United Nations 
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 های تحقيق. پرسش1-0

الگوی شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرهتیدانی نیروههای مسهل      . پرسش اصلي:1-5-1

 چگونه است؟
 های فرعي. پرسش2-5-2

های فردی موثر بر شایستگی مدیراا وزارت دفها، و پرهتیدانی نیروههای    مقوله س0)

 مسل  کدامند؟

نیروهای های سازمانی موثر بر شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرتیدانی مقوله س0)

 مسل  کدامند؟

شناختی موثر بر شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرتیدانی  -های ادراکی مقوله س1)

 نیروهای مسل  کدامند؟

فهردی مهوثر بهر شایسهتگی مهدیراا وزارت دفها، و پرهتیدانی        های بهین مقوله س4)

 نیروهای مسل  کدامند؟

 

 شناسي تحقيق. روش1-6

به رویکردهای اتخااشهد   روش پههوهح از   پهوهح ضاضر از نو، کاربردی و با توجه 

  0410و  0411ههای  سال نو،  میخته )کیهی و ک یس است. قل رو زمانی پهوهح مربوط به

قل رو سازمانی وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل  و قل رو موضهوعی  ضهوز  الگهوی    

الگوی شایستگی  منظور دستیابی به هدف اراشهباشد. در این پهوهح بهشایستگی مدیراا می

ای )جسهتهوی در  مدیراا وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل   بر اساس روش کتابخانه

هها  نظر  اطالعات ارد وری و برای تحلیهل داد  هاس و ه چنین مصاضده با افراد صاضبمقاله

ههای  روش شهناخت  تحلیهل و اهزارش الگوههای داد     »عنهواا  از روش تحلیل مض وا به

هاسهت اسهتهاد  شهد  اسهت. در پههوهح      ترین روشز پرکاربردترین و متعارفکه ا« کیهی

ههای پراکنهد    عنهواا داد  ههای متنهی بهه   ضاضر از روش تحلیل مض وا بهرای تحلیهل داد   

های غنی و تهصیلی بهر  ارفته شد  است. با استهاد  از ایهن روش از  منظور شناسایی داد به
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شناسی تحلیلی دست ای به اونهداد ای و برواداد دروا ها و الگویابیبندی داد طریق طدقه

اهااری   وری اطالعات شناسههای ضاصل از مصاضده و ج عمنظور ابتدا داد پیدا شد. بدین

عدهارت  تحلیهل شهدند. بهه   « اوینهد؟ چه می»ها در پاسب به این سوال که اردید و ساس  ا

های ضاصهل از  امین پایه از دروا داد عناوین مضتحت عنواا 041دیگر  در پهوهح ضاضر 

نظر نهر از افراد صاضب 01پهوهریس و مصاضده با  –مقاله عل ی  11ها )جستهوی در مقاله

مضه وا   01اهرددس و بهه   اراشهه مهی   0دسهت  مهد )اطالعهات کلهی در جهدول شه ار        به

رفتهاری   دهند  )شخصیتی  اخالقی  نگرشی  اجت اعی  دانرهی  توانهایی  ارتدهاطی     سازماا

مضه وا فراایهر )شایسهتگی فهردی       4مهارتی  مدیریتی  ع لیاتی  راهدردی و شناختیس و 

شهناختیس شهکل دادنهد. بها      –شایستگی سازمانی و شایستگی ادراکی  فردی شایستگی بین

هها شهامل   تواا بیاا ن ود که در این پهوهح ت هامی داد  توجه به فر یند پهوهح ضاضر می

اند و از رویکرد استقرایی استهاد  شد ای متنی های مراهد ها و داد های متنی  مصاضدهداد 

 اردید  است.

سهاخته  یک پرسرنامه محققمنظور بررسی الگوی اراشه شد   عوامل در قالب ه چنین به

تهن از خدراهاا موضهو، مهدیریت      01ایری هدف ند در اختیار ایری از روش ن ونهبا بهر 

ارشد یها دکتهری رشهته مهدیریت منهابع      های دارای مدرک کارشناسیمنابع انسانی با ویهای

انسانی  سابقه تدریس ضداقل دو تر  درس مدیریت منهابع انسهانی یها مهدیریت دولتهی بها       

صهورت اج هالی منهابع      بهه 0نظر ارفتن معیار دسترسی قرار ارفت . در جدول شه ار   در

ها اراشه شد  اسهت و در ادامهه نیهز اطالعهات کلهی در جهدول       کار رفته برای تحلیل داد به

 اردد.اراشه می 4ش ار  
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 کارگرفته شده. منابع به1جدول شماره 
 توضيحات منبع ردیف

0 
ههای  السهال س دربهار  ویهاهی   )علیهه بیانات اما  علی 

 مدیراا
 الدالغهنهج

0 
ههای  ای دربهار  ویهاهی  بیانات ضضهرت امها  خامنهه   

 مدیراا
قابههههههههل دسترسههههههههی در سههههههههایت:  

www.khamenei.ir 

 نظرمصاضده با افراد عل ی و صاضب 1

عل هی دانرهگا  عهالی    مصاضده با اعضای هیوت

 نهرس 0دفا، ملی )

دانرگا  صهنعتی   عل یمصاضده با اعضای هیوت

 نهرس 1مالک اشتر )

 مصاضده با افراد خدر  4

 مصاضده با مراور فرماندهی معظم کل قوا

 مصاضده با ریاست دانرگا  صنعتی مالک اشتر

 نهرس 1مصاضده با معاونین وزیر دفا، )

 ایجستهو در منابع کتابخانه 5

هههای مههرتدط بهها موضههو،   جسههتهو در مقالههه 

مقاله عل هی   11شایستگی و شایستگی مدیراا )

 پهوهریس –

 

 . مباني نظری و ادبيات تحقيق2

 . شایستگي0-1

معنی مناسب بهودا ارفتهه شهد  اسهت. ایهن      به Competereواژۀ شایستگی از کل ة التین 

معنای سزاوار  شایسهته  درخهور  بها کهایهت  توان نهد  قابهل پهایرش و دارنهدۀ         واژ  در لغت به

 مادای کافی برای وارد شدا به شغل خهاص بیهاا شهد  اسهت و رابطهه مسهتقی ی بها داشهتن         

شناسهی رواج پیهدا کهرد و بهه     اا. این واژ  در  غاز از روس0195)مومنی  صالضیت در  ا شغل دارد 

 .س0190)مح هدی و ه کهاراا    های محیطی اشهار  دارد  های فردی جهت پاسب به درخواستتوان ندی

بهار وارد ادبیهات   بهرای اولهین   0کللنهد ای توسهط مهک  در مقالهه  0961این واژ  در سال 

دانهد کهه منههر بهه ع لکهرد عهالی       کللنهد شایسهتگی را ویهاهی مهی    مدیریت شد. مک

                                                                                                                                                     
1. McClelland 



  طراضی الگوی شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل مقالة پهوهری:                                87

هها   هها  ویهاهی  از نظهر او  شایسهتگی ترکیدهی از انگیهز      .س0119  0)ایکسهیوجوا کویها  شودمی

ههای رفتهاری شهناختی ههر     ها  دانح محتوایی و یا مههارت ها  ارزشها  نگرشخودانگاری

توانهد مدنها ارزیهابی    باشد و میایری میاعت اد قابل انداز طور قابلویهای فردی است که به

 . س0117  0)زوکعالی و متوسط باشد بین کارکناا 

وجههود دارد کههه هههر دو بههرای وصههف  « داد »و « بههازد »بههرای شایسههتگی دو معنههی  

کنهد کهه   روند. بازد  به خروجی  موزش اشار  میکار میهای فردی و سازمانی بهشایستگی

ه اا ع لکرد شایسته است و داد  یعنی صهات اصلی فردی که برای دستیابی بهه ع لکهرد   

 س.010:0188  )کرمی و صالحیشایسته مورد نیاز است 

توانهد  کنهد. ایهن توانهایی مهی    شایستگی را توانایی یا توانایی فرد تعریف می 1بویاتزیس

ای از دانح ای از انگیز   ویهای  جنده شخصیت شخصی یا نقح اجت اعی یا مه وعهجنده

 س.0108  4)ادریسا و ه کارااکند را شامل شود که او از  ا استهاد  می

هها   ای از دانهح س در تعریهف شایسهتگی   ا را مه وعهه   0104) 5بهای و تومهاس  هورا

 س.0104  7)وودروفاند های مدیراا / رهدراا موثر تعریف کرد ها و ویهایمهارت

ههایی کهه موجهب ع لکهرد     منزلهة ویهاهی  س شایستگی را بهه 0101) 6اسکولز و بالس

دایری و تهربهه  کنهد کهه از طریهق یها    شوند  تعریف میاثربخح یا برتر در یک شغل می

هایی است کهه  ها و سایر معیارها و ویهایها  مهارتای از تواناییتوسعه یابد و مه وعه

ای اثهربخح  اونهه های پیچید  و ضساس را بهه شود شخ  شرایط و موقعیتموجب می

 س.0101  8)اسچولز و بالسمدیریت کند 

                                                                                                                                                     
1. Xuejun Qiao 

2. Zook 

3. Boyatzis 

4. Idrisa & et al 

5. Horan bay & Thomas 

6. Woodruffe 

7. Schulze & Bals 

8. Schulze & Bals 
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مهارت یا نگرشهی تعریهف    س  شایستگی را دانح 0104ال للی )برنامه استانداردهای بین

ههای شهغل محولهه بهر     کند که منهر به توان ندشدا فرد جهت انها  وظایف و فعالیهت می

 شود.اساس استانداردهای موردنظر می

 های زیر قابل استخراج است:از تعاریف اراشه شد  در خصوص شایستگی  نکته

در کهار مرهخ    های یک فرد اسهت کهه ع لکهرد یها رفتهار را      . شایستگی از ویهای0

 کند.می

ارتداط مثدت و مسهتقی ی بها ع لکهرد اثهربخح و متعهالی دارد و موجهب        . شایستگی0

 شود.ارزیابی بین افراد اثربخح و متعالی با سایر افراد می

هها   های فردی  نگهرش تواند ت امی ویهای. شایستگی دارای مههومی عا  است که می1

 .س0198خانی  نهاد و عیسی)قربااوارد مرابه را شامل شود ها  دانح  مهارت  توانایی و مارزش

 

 . شایستگي مدیران0-0

در دنیای رقابتی و پیچیدۀ امروز  مدیریت اصولی و شایسته  الزمة بقها  پویهایی و رشهد    

منظور دستیابی به اهداف سهازماا و رسهیدا بهه سهطحی از     که بهیک سازماا است. هنگامی

بهر سهازماا    0مدارها استهاد  شود  مدیریت شایستهاز شایستگی ایع لکرد موثر از مه وعه

هها   هها  مههارت  هها در تعریهف شایسهتگی بهه دانهح  توانهایی      شود. اغلهب مهدل  ضاکم می

انهد کهه بها اههداف سهازمانی      هایی اشهار  کهرد   های شخصیتی  رفتارها و صالضیتویهای

که منهر بهه ع لکهرد عهالی در مواقهع ضسهاس و بحرانهی       س 0191)صداقت و ه کاراا   اندمرتدط

های مدیراا شدیه کو  یخهی هسهتند کهه بخهح     . شایستگیس0105  0)تاماستیکا و ه کارااشود می

شود و بخح کوچکی از  ا ماننهد  دلیل اینکه در زیر  ب قرار دارد  مراهد  ن یاعظم  ا به

انههد. عناصههر ایهادکننههدۀ ر ورد مهههارت و دانههح در قلههة  ا قههرار ارفتههه و سههر از  ب بهه

                                                                                                                                                     
1. Competency-Based Management )CBM( 

2. Tomastika & et al 
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کنتهرل و ههدایت رفتهار ظهاهری     شهودت امها عامهل اصهلی در     ها ک تر رویت مهی شایستگی

 .س0107  0)پاالیی و جراورهستند

ها و هنهارههای سهازمانی اسهت کهه     ای از ارزششایستگی مدیراا دربرایرندۀ مه وعه

اجرای اهداف سازمانی استرش فعالیت ت امی اعضای فعال سازماا را در راستای توسعه و 

هها بتواننهد    ورد تا  اوجود میدهد. به بیاا دیگر  شایستگی این توانایی را در مدیراا بهمی

 رود سه ت  ا مهی  مه وعه ع لکرد و رفتار خود را بر اساس  یندۀ مطلوب که سازماا به

 .س0196)جوکار و ه کاراا  سازماندهی کنند 

هها   ای از تههارب  دانهح  مههارت   گی مهدیریتی مه وعهه  تر  شایسهت در معنای استرد 

هایی که یک مهدیر در طهول   ها و نگرشها  اهنیت از خود یا نقح اجت اعی  ارزشویهای

 .س0115  0)ویتاالباشد ضیات مدیریتی خود کسب کرد  است  می

ای از رفتارهایی است کهه  س شایستگی مدیریتی مه وعه0106) 1از دیداا  دیزیکونسکی

ا پیامهدهای مطلهوب اسهتهاد     عنهواا ابهزاری بهرای دسهتیابی بهه نتهایج و یه       دیر از  ا بهه م

 .س0106  4)دزیکونسکیکندمی

شهود و  عنهواا یهک مهههو  فهازی تصهور مهی      تواا بیاا کرد که شایستگی بهبنابراین می

ههای  ای از رفتارهاست که با ع لکرد برتهر در شهرایط خهاص تطدیهق دارد. مولههه     مه وعه

هها و  شود که در موقعیهت عی موجب شایسته نراا دادا یک مدیر در هر  سازمانی میمتنو

های متهاوتی از  ا عوامل و عناصهر موجهود  موجهب تعهالی مهدیر      شرایط مختلف  ترکیب

 . س0106  5)بهاروین و تالیباردند می

 

 

                                                                                                                                                     
1. Pallai & Gregor 

2. Viitala 

3. Dziekonski 

4. Dziekonski 

5. Bharwani & Talib 
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 های غيرنظاميهای نظامي با سازمانتفاوت شایستگي در سازمان

ای ع هومی  عنواا ضرفههای مدیریتی  مدیریت را بهها در ضوز  شایستگیبیرتر پهوهح

های بین بخهح نظهامی و غیرنظهامی را مسهتقی ا      و تهاوت س0191فرد و ه کاراا  )اسدینگرد می

س در 0111) 0شهد  توسهط ویرتهانن   دهد. بها توجهه بهه مداضهر مطهرح     موردتوجه قرار ن ی

ههای مهدیراا بخهح دولتهی و مهدیراا بخهح خصوصهی         خصوص تهاوت بین شایستگی

ههای  تواا از  ا بهر  ارفت و بیاا ن ود که تهاوت در شایسهتگی بهین مهدیراا سهازماا    می

ههای سیاسهی  اخالقهی و    ههای غیرنظهامی در میهزاا وجهود شایسهتگی     نظهامی بها سهازماا   

اوت بههین س تههه0199دادی )فههرد و علههیزاد ارایههی و نظهها  اسههت. ه چنههین قاضههیقههانوا

انهد. در  بندی ن هود  تقسیم« رقابت»و « تعارض»های نظامی و غیرنظامی را بر محور سازماا

کهه در  ایهردت درضهالی  شکل می« تعارض»بر های محیطی مدتنیهای نظامی  مهروضسازماا

ههای محیطهی برپایهة    های غیرنظامی برای تدوین  اجرا و ارزیابی راهدردها  مهروضسازماا

 ایرد.کل میش« رقابت»

 

 های پژوهش. یافته3

 تحليل اطالعاتو. روش تجزیه0-1
 الف( تحليل مضامين پایه

  بها اسهتهاد  از روش تحلیهل    0کار ارفته شد  در جدول شه ار   پس از بررسی منابع به

بندی شدند و مورد تهسیر قرار ارفتند. در این مرضله با مطالعة دقیهق  ها مقولهمض وا  داد 

ههای پایهه   عنواا مض واباال  ت امی افکار مستقل مهاهیم و نکات کلیدی و مهم بهدر متوا 

 اردند.اراشه می 0شناسایی شدند که در جدول ش ار  
 

 

 

                                                                                                                                                     
1. Virtanen 
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 ای از مضامين مستخرجه. نمونه0جدول شماره 
 مضمون پایه جمالت

ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخهواهیم توانسهت ایهن کرهور را بهه سهاماا       

ت ایهن ااهر   ها  ک ربسته بوداِ مثل یک جهادار الز  اسهت بخح برسانیم. در ه ه

شهودت  شهود  شهکافته مهی   ها بهاز مهی  بستافتدت این اار بود  بنبود  کارها را  می

  بی.]یعنی[ کار فراواا  پُرضهم و باکیهیّت و مهاهدانه و انقال

 انها  کار جهادی و انقالبی -

 وجود جهادار -

پُههرضهم و  کههار فهراواا  انهها    -

 بی.باکیهیّت و مهاهدانه و انقال

مسووالا دولت در ج هوری اسالمی از این جهت که در یهک نظها  الههی دارای    

زداهی کهه باعهر    زیستی ن ونه و ن اد باشند و از رفها  شغل هستند  باید در ساد 

 شود  دوری ازینند.ناامیدشدا مرد  از ایراا می

 زدایپرهیز از رفا  -

 پرهیز از دنیاطلدی -

 الگوی بودا مسووالا نظا  -

 نهس باید در .... مراهد  شود.پارسایی و پاکدامنی و عزت

پارسهههههایی و پاکهههههدامنی و   -

 نهسعزت

 تقوا و پرهیزکاری -

را عدهادت بداننهد و بها ه هة      های دفاعی باید کارکردا در سازماامدیراا سازماا

 تالش کنند.تواا نسدت به انها  وظایف خود 

کارکردا در سهازماا بهه مثابهه     -

 عدادت

های فراوانهی اسهت کهه ایهن     کار کردا در سازماا دفاعی دارای مرقت و سختی

 نیازمند ازخودااشتگی کارکناا است.
 ازخودااشتگی

وری برسند باید بها کارکنهاا   خواهند در سازماا موفق باشند و بهر مدیراا اار می

 ای داشته باشند.ستانه و ضسنهاالمر خود روابط دوتحت
 ارتداطات دوستانه در محل کار

عنواا الگو برای نیروهای خهود باشهند و   مدیراا باید سعی کنند در ت امی ابعاد به

ه وار  در جهت جلب اعت اد زیردستاا تالش کنند. الگهو بهودا مهدیر موجهب     

انگیهز  در بهین   نهوا و تاثیراااری بیرتر او بهر کارکنهاا شهد  و موجهب ایههاد      

 شود.کارکناا می

 الگو بودا -

 توانایی جلب اعت اد زیردستاا -

 توانایی ایهاد انگیز  -

 توانایی نهوا در دیگراا -

ما باید در سط  راهدردی از مدیرانی استهاد  کنیم که در مراغل قدلی موفق بهود   

 و در صورت داشتن کارنامة درخراا او را ارتقاء دهیم.
 در مراغل قدلی سابقه توفیق

عدهارت  های غیردفاعی یا بهه های دفاعی با سازمااهای مهم سازماایکی از تهاوت

بندی و اصول ضهاظتی است. دشه ناا  ها  رعایت اصول طدقهدیگر ت امی سازماا

نظا  تالش زیادی برای دسهتیابی بهه اطالعهات از مه وعهه دارنهد. بایهد اصهول        

 الخصوص مدیراا رعایت شود.ضهاظتی ت امی کارکناا مه وعه علی

توجههه بهههه اصههول ضههههاظتی و   

 محرمانگی

خالقیت و نو وری یکی از الزامات مه ی است که منههر بهه شایسهتگی مهدیراا     

ههای اساسهی   سازی و بکارایری  ا باید از ویهایشود. توجه خلق اید   پیاد می

 مدیراا باشند.

 خالقیت و نو وری
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 مضمون پایه جمالت

تغییر  شنا باشند و بتوانند  ا را در محل کهار اجهرا   مدیراا باید با اصول مدیریت 

شهود.  ن ایند. مدیریت تغییر باعت خروج از ج هود و کسهالت و روزمراهی مهی    

 مدیراا برای تغییر باید به اصول هدایت  پاسخگویی و سازماندهی توجه ن ایند.

 مدیریت تغییر -

 هدایت -

 پاسخگویی -

 سازماندهی -

ستگی یک مهدیر  توانهایی او در ضهل مسهاشل سهازمانی      از الزامات مهم برای شای

است. مدیر باید بتواند و قادر باشد مساشل سازمانی را بدوا ک ترین چهالح و بها   

 سرعت ضل ن اید.

 مهارت ضل مساشل سازمانی

ناپهایری  روی و مرهورت مدیری در اجرای وظایف خود  موفق است که از تهک 

های کهاری و   ی ت رکز کند و با ایهاد ارو بارهیزد. مدیر باید بر روی کارهای تی

 سازی و اجرای وظایف دخالت دهد.سازی  سایر کارکناا را در تص یمشدکه

 پایریمرورت -

 سازیسازی و شدکهتیم -

اختیهار ضه ن   اختیار ن ایهد. تههویض  مدیر باید به افراد مورداعت اد خود تهویض 

و به او اجاز  تهکر راهدهردی و  پروری موجب  زاد شدا وقت مدیر شد  جانرین

 دهد.انها  اقدامات راهدردی می

 تهویض اختیار -

 پروریجانرین -

 تهکر راهدردی -

 

 بندی مضامينب( جمع

دهنهد  بهه   دهند  و از تحلیل مضهامین سهازماا  از تحلیل مضامین پایه به مضامین سازماا

 شود:ها اشار  می ابه  1شود که در جدول ش ار  مضامین فراایر رسید  می
 بندی مضامين و تدوین مضمون فراگير. جمع0جدول شماره 

 مضمون پایه
مضمون 

 دهندهسازمان

مضمون 

 فراگير

داری  داشتن  مهرد   مندی  جابهارایی  قانواشناسی  ضابطهخودشناسی  وظیهه

 زدای  انتقادپایری  اضتهرا  بهه  شتاب از رای  پرهیز ع ل  استقالل در قاطعیت

نهههس  بههه اسههترس  اعت ههاد و فرههار برابههر در هیهههانی  مقههاو  ه نههو،  ثدههات

 خودانگیختگی  پرهتکار  و خود ااهی  خودمدیریتی  هوش ندی  خودانگیزشی

 و بینهههی  سهههازااریخهههوش و پهههایری  خودکار مهههدی  امیهههدمسههوولیت  و

 ستیزهوشی) قوی مست ر  ضافظه مخالف  یادایری افکار پایری  تح لانعطاف

 شخصیتی

 شایستگی

 فردی

 و خلهق  ضسهن   درستکاری و صداقت  کاری تعهد  مداریاخالق  خدامحوری

  النهاس ضق رعایت  اعت ادسازی  کاری وجداا  فروتنی و تواضع  روییاراد 

  تقهوا   وفهاداری   صهدر سهعه   داریامانهت   شههاعت   انصهاف  و عدل رعایت

 اخالقی
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 مضمون پایه
مضمون 

 دهندهسازمان

مضمون 

 فراگير

 طهرد   بردبهاری  و صهدر   زیسهتی ساد   سخاوت  پوشانیعیب  ازخودااشتگی

 دافعه و جاابه  چاپلوس طرد  چینسخن

 کهردا ارایهی  غیرشخصهی  خهدمت  روضیهه  ارایی  داشتناندیری  کیهیتمثدت

 اسالمی اخالق و هاارزش با منطدق سازمانی  رفتار هایارزش به امور  پایدند
 نگرشی

 صهالضیت  و سوءپیرهینه  پهاکی   قدلهی  نداشهتن   مراغل در توفیق شهرت  سابقهضسن

 جلهب  رسه ی  توانهایی   قهوی  ارتداطات بودا اجت اعی  دارا  داب با خانوادای   شنایی

 کار محل در دوستانه ظاهری  ارتداطات  راستگی و زیردستاا  خودنظ ی اعت اد

 اجت اعی

 دانری کار به کاری  اشرافیت ای  تهربهضرفه کاری  دانح تخص 

 انگیهز   توانهایی   ایههاد  خطابه  توانهایی  دیگراا  قدرت ارزیابی توانایی  ارتداطی توانایی

 کنتههرل  توانههایی و هههدایت دیگههراا  توانههایی پههرورش دیگههراا  توانههایی در نهههوا

 اهنی/  فکری   تواناییسمعنوی) روضی عل ی  توانایی رهدری  توانایی و ایریتص یم

 توانایی

شایستگی  ارتداطی اطالعاتی هایسازی  سیستمشدکه و سازیتیمپایری  تاثیراااری  مرورت و نهوا

 رفتاری مقا  از سوءاستهاد  از اری  پرهیزدیگراا  تسهیل به بودا  اضترا  انضداط  الگو و نظم فردیبین

 مهارتی   انسانی  فنیسادراکی) اهنی

شایستگی 

 سازمانی

راهدهردی    مهدیریت  و انسهانی  تهکهر   سرمایه مدیریت  مدیریت ع ومی فنوا

 ریسهک  مهدیریت   استرس  مهدیریت  اجت اعی  مدیریت هیهانی  هوش هوش

 ع لکرد  مدیریت ها  مدیریتسرمایه و منابع تعارض  مدیریت تغییر  مدیریت

اطالعهات    بندی  مهدیریت اولویت و زماا بحراا  مدیریت پیچیدای  مدیریت

اختیهار  جانرهین   ههویض ابها   ت در تحول  مدیریت پروژ  +مدیریت مدیریت

 مسوله ضل و ایریپروری  تص یم

 مدیریتی

 ه اهنگی  مهااکر   و رهدری  ه کاری فعال سازی  سدکشدکه و تی ی رهدری

کارکنههاا   ع لکههرد انگیههزش  ارزیههابی متقاعدسههازی  پاسههخگویی  ایهههاد  و

 کهار  رعایهت   در ع هل ارایهی  سهرعت  پایری  عقالیهی محوری  ریسکنتیهه

 و اهری  خالقیهت  محرمهانگی  مربهی   و ضهاظتی اصول به مراتب  توجهسلسله

 نو وری

 ع لیاتی

نهو ور    و خهالق  راهدهردی  تهکهر   سازی  تهکراااری   یند نگری  هدف یند 

 سیست ی و تحلیلی تهکر
شایستگی  راهدردی

 -ادراکی 

 شناختی
 توان ندسازی  مهارت استداللی  مهارت تحلیلی  مهارت فکری  مهارت مهارت

 سازمانی مساشل ضل وتحلیل  مهارتتهزیه محیطی  مهارت مساشل درک
 شناختی
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  الگهوی شایسهتگی مهدیراا وزارت    1بندی مضامین در جدول ش ار  با عنایت به ج ع

 اردد.اراشه می 0دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل  برارفته از نتایج پهوهح در ن ودار ش ار  

 

 
. الگوی شایستگي مدیران وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح مستخرج از نتایج 1نمودار شماره 

 پژوهش

 

 بررسي روایي و پایایي الگو

مضه وا   01منظور تاشید مضامین سهازند  و فراایهر ضاصهل از مضهامین پایهه تعهداد       به

ای تنظهیم و جههت نظرسهنهی در اختیهار     مض وا فراایر در قالهب پرسرهنامه   4سازند  و 

الگوی 
 شایستگی
مدیران 

 وزارت دفاع
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نهر از خدرااا موضو، مدیریت منابع انسانی قرار ارفت که نتهایج  ا در جهدول    01ضدود 

ههای پههوهح از   اعت هاد داد   0منظهور تعیهین قابلیهت   هاردد. ه چنهین به  اراشه می 4ش ار  

 استهاد  شد که روایی ابزار را تاشید ن ودند.   0استراتهی تاشید ه کاراا پهوهری
 

 دهندگان. مشخصات پاسخ0جدول شماره 
 دهندگانسطح تحصيالت پاسخ

 %7/66 دکتری %4/00 فوق لیسانس

 دهندگانسن پاسخ

 %7/10 سال به باال 41 %7/48 سال 15-41 %8/08 سال 15-01

 سابقة کاری

 %9/00 سال 01-5
05-01 

 سال
9/06% 

01-05 

 سال
7/18% 

سال به  01

 باال
7/00% 

 

 آزمون نرمال بودن  

های تحقیق ابتدا به بررسی منظور مرخ  کردا نو،  زموا مورد استهاد  برای فرضیهبه

اسه یرنوف   -های مربوط به فرضهیات از  زمهوا کول هواروف   نرمال یا غیرنرمال بودا داد 

 شود  پرداخته می
 ها. آزمون نرمال بودن داده0جدول شماره 

شایستگي ادراکي 

 شناختي –

شایستگي 

 فردیبين

شایستگي 

 سازماني
 متغيرها شایستگي فردی

704/4 005/5 970/4 704/8 
 -کول واروف

 اس یرنوف

 سط  معناداری 111/1 100/1 000/1 111/1

                                                                                                                                                     
1.Trustworthiness  

2. Peer debriefing 
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با توجه به اینکه سط  معناداری تعدادی از متغیرها نرمال و برخی از متغیرهها غیرنرمهال   

افهزار  افزار اس ارت پی.ال.اس برای تحلیل استهاد  ن ود  چراکه ایهن نهر   هستند  باید از نر 

 ضساسیتی نسدت به نرمال بودا یا ندودا متغیرها ندارد.  

 

 گيریآزمون روایي الگوی اندازه

متغیرهای الگهو طدهق شهاخ  متوسهط واریهانس اسهتخراج شهد          رواییرای بررسی ب

(AVEایری انعکاسهی  انداز  الگوی یا اعتدار درونی دهند  ه سانینراا 5/1  مقادیر باالی س

 متغیرهها رهاا از روایهی ه گهرا    ن Smart-PLSافهزار  از خروجی نر  AVEشاخ  . باشدمی

 ها و متغیهر پنههااس الگهوی   ی )رابطه بین سوالایرنداز ا الگودر صورتی  . ه چنینباشدمی

پایر متناظر بها متغیهر   ه گن خواهد بود که قدرمطلق بارعاملی هر یک از متغیرهای مراهد 

اسهت و   6/1و بهترین دامنه بهرای پهایرش  ا    باشد 5/1دارای ضداقل مقدار  الگوپنهاا  ا 

دهد که کلیه بارهای نراا می  7نیز در سط  معناداری مورد نظر معنادار باشدت نتایج جدول 

بهود  و در سهط  اط ینهاا     5/1های تحقیق باالی ایری بر اساس داد عاملی الگوهای انداز 

 باشند.   درصد معنادار می 95
 های الگوروایي همگرا و پایایي سازه. مقادیر 6جدول شماره 

 هایي پایایي و روایي همگراشاخص
 متغير گویه

 CR > 0.7 آلفا 0.7 <
AVE > 

0.5 
 بار عاملي tعدد 

904/1 911/1 910/1 

 شخصیتی 695/1 751/05

شایستگی 

 فردی

 

 اخالقی 650/1 661/01

 نگرشی 806/1 075/00

 اجت اعی 875/1 809/08

 دانری 901/1 710/19

 توانایی 860/1 197/09

960/1 858/1 800/1 

 مهارتی 915/1 089/06
شایستگی 

 سازمانی
 مدیریتی 650/1 075/00

 ع لیاتی 901/1 075/00
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 هایي پایایي و روایي همگراشاخص
 متغير گویه

 CR > 0.7 آلفا 0.7 <
AVE > 

0.5 
 بار عاملي tعدد 

964/1 805/1 691/1 
شایستگی  ارتداطی 617/1 114/01

 رفتاری 907/1 507/46 فردیبین

900/1 909/1 876/1 

شایستگی  راهدردی 950/1 977/80

 –ادراکی 

 شناختی
 شناختی 901/1 114/01

 

 گيریهای اندازهآزمون کيفيت الگو

 سCV Com)ایری انعکاسی توسط شاخ  اشتراک بها روایهی متقهاطع    انداز  الگوی کیهیت

-مراهد بینی متغیرهای مسیر را در پیح الگویشود. این شاخ  در واقع توانایی محاسده می

ایهری  انداز  الگویسنهد. برای بررسی کیهیت پایر از طریق مقادیر متغیر پنهاا متناظرشاا می

ایهری انعکاسهی   انهداز   الگهوی دهند  کیهیت مناسب انعکاسی مقادیر مثدت این شاخ  نراا

متغیرههای  بهرای  بهه ترتیهب    CV Comافزار  شاخ  است. طدق نتایج ضاصل از خروجی نر 

 شود.دات میثاالگوهای انداز  ایری مثدت بود  و کیهیت ی الگوی  ه گ
 گيری. شاخص کيفيت الگوی اندازه8جدول شماره 

 CV COM سازه

 940/1 شایستگی فردی

 815/1 شایستگی سازمانی

 971/1 فردیشایستگی بین

 111/0 شناختی -شایستگی ادراکی 

  آزمون کيفيت الگوی ساختاری

معیهار اصهلی    دو  ییساختاری به ک ک رویکرد ضداقل مربعات جز الگوهایدر تحلیل 

س شهاخ   0ست 2Rس شاخ  ضریب تعیهین ) 0ای ساختاری وجود دارد: الگوهبرای  زموا 

مسهیر    الگهوی زا بین. معیار اساسی ارزیابی متغیرهای مکنهوا دروا افزونگی یا ارتداط پیح

زا تغییهرات متغیهر دروا   درصهد از دههد چنهد   باشد. این شاخ  نراا میضریب تعیین می
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بهرای   بدسهت  مهد    2Rمقهدار   9در جدول شه ار   پایرد. زا صورت میتوسط متغیر بروا

 نراا داد  شد  است. 8های تحقیق در جدول ش ار  متغیر
 

 . شاخص ضریب تعيين7جدول شماره 

971/1 R Square 
958/1 R Square Adjusted 

 

شود  ههدف  محاسده مینیز  سCV Red) ساختاری توسط شاخ  افزونگی الگویکیهیت 

 بینهی کهردا بهه روش چرهم پوشهی     ساختاری در پیح الگویاین شاخ  بررسی توانایی 

(Blindfoldingایهری ایهن توانهاشی     ترین معیار انهداز  ترین و شناخته شد باشد. معروفمی س

باید نرهانگرهای متغیرههای    الگوالک اایسلر است که بر اساس این م –استوا  2Qشاخ  

دهنهد کهه مقهادیر    باالی صهر نراا مهی  2Qبینی کند. مقادیر زا انعکاسی را پیحمکنوا دروا

بینهی داردت بهه عدهارتی در    توانهایی پهیح   الگهوی مراهد  شد  خوب بازسازی شهد  انهد و   

متغیهر پنههاا   با در نظهر داشهتن    CV Redصورتی که کلیه مقادیر بدست  مد  برای شاخ  

سهاختاری از کیهیهت مناسهدی بهر      الگهوی تواا اههت  دورنزا انعکاسی شد  مثدت باشد  می

بهرای متغیرههای    CV Redخوردار است. طدق نتایج ضاصل از خروجی نر  افزار  شهاخ   

 .شوددات میثمثدت بود  و کیهیت  ا ا الگوی
 . شاخص کيفيت الگوی ساختاری9جدول شماره 

 .CV RED سازه

 916/1 شایستگی مدیراا وزارت دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل 

    tضرایب معناداری

شهود.  پرداخته مهی  Tبوت استارپ به محاسده  مار   در این بخح با استهاد  از الگوریتم

هها و در  بین سهاز   ةبیرتر شود  نراا از صحت رابط 97/0از  T مار  در صورتی که مقدار 

 نتایج این الگهوریتم در شهکل    .است %95پهوهح در سط  اط یناا  هاینتیهه تایید فرضیه

 نراا داد  شد  است.   0 ش ار 
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 مسيرضرایب 

ها بایهد از الگهوریتم پهی.ال.اس اسهتهاد      برای محاسده ضرایب استاندارد مسیر بین ساز 

ایهن  دهد که متغیر مستقل ضرایب استاندارد شد  بین متغیر مستقل و وابسته نراا مین ود. 

ضهرایب اسهتاندارد    1شه ار    کند. شهکل میزاا درصد از تغییرات متغیر وابسته را تدیین می

 دهد.را نراا می هاو مولهه ابعاد شد  مسیرهای مربوط به هر یک از

 
 بين متغيرها t. آماره 0شکل شماره 
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 . ضریب مسير بين متغيرهای تحقيق0شکل شماره 

 

دههد. نکتهه مههم در ارتدهاط بها      های مستقیم را ارایه مهی فرضیهنتیهه  01جدول ش ار  

باشهد و یها مقهدار     15/1ک تهر از   pاین است که روابطی که در  ا مقدار  01جدول ش ار  

هها بیرهتر از    ا pشوند و روابطهی کهه مقهدار    باشدت تایید می 97/0ها باالتر از  مار  تی  ا

 شوند.باشدت مورد تایید واقع ن ی 0997ک تر از ها باشد و یا مقدار  مار  تی  ا 15/1
 های تحقيق . نتيجه فرضيه14جدول شماره 

 نتيجه تاثير Tآماره  ضریب مسير متغير وابسته متغيرها مستقل

 شایستگی فردی
شایستگی مدیراا 

وزارت دفا، و 

پرتیدانی نیروهای 

 مسل 

 مثدت 809/08 806/1

 مثدت 075/00 901/1 فردیشایستگی بین

 مثدت 114/01 875/1 شایستگی سازمانی

 -شایستگی ادراکی 

 شناختی
 مثدت 075/00 805/1
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ههای  تهواا بیهاا ن هود کهه بهین شایسهتگی        مهی 01با عنایت به خروجی جدول ش ار  

شناختی با شایستگی مدیراا وزارت دفها،   – ادراکی سازمانی و فردی بین فردی  چهاراانه

 داری وجود دارد.مسل  رابطه مثدت و معنیو پرتیدانی نیروهای 

 

 گيری. نتيجه4

 بندی. جمع0-1

و مهدیراا شایسهته    باشندها  مدیراا میسازماا ادار  در کلیدی هایامروز  یکی از اهر 

 تهرین که مهمایاونهبرخوردار هستندت به ایویه  اه یت از انسانی مندع ترینکلیدی عنواابه

شوند. امروز  موفقیت پایدار و رشهد  اهداف سازمانی قل داد می به دستیابی برای موثر رکن

عنواا به مست ر هر سازمانی در ارو وجود مدیر شایسته یا تیم مدیریتی شایسته است. مدیر

راس  در اثربخری افزایح و ه اهنگی ایهاد جهت کنندۀ ع لکرد و جایگا  سازماامنعکس

کنهدت  را تضه ین مهی   سهازماا  ، مهدیریت مهدیر  موفقیهت   نهو  و ایردمی هر  مدیریتی قرار

سازماا بهه چگهونگی ع لکهرد     موفقیت است رار و ضیات تداو  عامل ترینکه مهمطوریبه

در این میاا  یکهی از عوامهل مههم بهرای موفقیهت مهدیراا  داشهتن         مدیریت بستگی دارد.

اقدامات راهدردی انها   های دفاعی کههای مدیریتی است و این مولهه در سازمااشایستگی

شهوند از اه یهت بسهزایی    های موفق و پیررو شهناخته مهی  دهند و ه وار  جزء سازماامی

منظور ارایه الگوی شایستگی مهدیراا وزارت دفها، و   برخوردار است. در پهوهح ضاضر به

ظهر  نای و مصاضده با افراد صاضبپرتیدانی نیروهای مسل  در مرضله اول با بررسی کتابخانه

ایهری از روش تحلیهل مضه وا  الگهوی شایسهتگی      و استهاد  از نظرات خدرااا  بها بههر   

مضهه وا  01مضهه وا پایههه   041در  وزارت دفهها، و پرههتیدانی نیروهههای مسههل مههدیراا 

مض وا فراایر اضصاء اردید. در مرضله دو  الگوی اراشه شهد  در قالهب    4دهند  و سازماا

تن از خدرااا موضو، مدیریت منابع انسانی قهرار   01ساخته در اختیار یک پرسرنامه محقق

امین تاشیهد  ای مضه تهک ن ونهه  محاسده و بر اساس  زموا تهی  989/1ارفت و پایایی  ا بر 

وزارت شدند. بر اساس الگوی اراشه شد  و در پاسب بهه سهوال اصهلی  شایسهتگی مهدیراا      
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شایسهتگی   فهردی  شامل شایستگی فهردی  شایسهتگی بهین    دفا، و پرتیدانی نیروهای مسل 

 باشد. بر اساس این الگو:شناختی می –سازمانی و شایستگی ادراکی 

فردی )شامل: شخصهیتی  اخالقهی  نگرشهی      : بعد شایستگی0در پاسب به سوال فرعی 

 اجت اعی  دانری و تواناییس

 )شامل: ارتداطی و رفتاریس فردی: بعد شایستگی بین0در پاسب به سوال فرعی 

 : بعد شایستگی سازمانی )شامل: مهارتی  مدیریتی و ع لیاتیس1در پاسب به سوال فرعی 

شهناختی )شهامل راهدهردی و     –: د: بعهد شایسهتگی ادراکهی    4در پاسب به سوال فرعی 

 شناختیس است.

های مهدیراا و  هایی در زمینه شایستگیهای تحقیق  پهوهحها پیرینهه چنین با بررسی

  س0194معهین ) نورمح هدی و نیهک  های مدیریتی  سدک و شیو  مهدیراا توسهط   شایستگی

سهیدی و    س0198طلوعیهاا )   س0198نههاد و عصهار  )  قنهادی   س0196اللهیاری و ه کاراا )

 ااتههاواا  س0199قربههانی و ه کههاراا )   س0199داودی و ه کههاراا )  س0198ه کههاراا )

صهورت ارفتهه اسهت کهه نتهایج ایهن       س 0109کوپنن و ه کاراا )و س 0108رانتز )  س0108)

تهواا تههاوت الگهوی    باشهد  ه چنهین مهی   ها  تاشیدکنندۀ نتیهة پهوهح ضاضر مهی پهوهح

هها را در محرمهانگی  رعایهت اصهول     دفاعی با سایر سهازماا های شایستگی مدیراا سازماا

 مراتب سازمانی دانست.ضهاظتی و رعایت سلسله

 

 . پيشنهادها0-0

 پيشنهاد به مسئولين وزارت دفاع و پشتيباني نيروهای مسلح

های الز  در خصوص ابعاد اسهتخراج شهد  در پههوهح    . تدوین راهکارها و سیاست0

 مری الز .ها و تدوین خطتر ن ودا  اتر و عینیکاربردیمنظور ضاضر به

 ها.  ها و ترفیعایری از الگوی اراشه شد  برای ارزیابی مدیراا در انتصاب. بهر 0

منظور تقویت ابعاد های دفاعی به. استهاد  از نتایج پهوهح ضاضر برای مدیراا سازماا1

اجت هاعی  دانرهی و توانهاییست ابعهاد     شایستگی فردی )شامل: شخصیتی  اخالقی  نگرشی  
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)شامل: ارتداطی و رفتاریست ابعاد شایستگی سهازمانی )شهامل: مههارتی      فردیشایستگی بین

 شناختی )شامل راهدردی و شناختیس. –مدیریتی و ع لیاتیس و ابعاد شایستگی ادراکی 

 

 های آتيپيشنهاد برای پژوهش

های باز  محهوری و انتخهابی بهرای تهدوین     یبنیاد و کدااارایری از روش داد . بهر 0

 های دفاعی.الگوی راهدردی شایستگی مدیراا سازماا

ههای نظهامی و   ایهری شایسهتگی مهدیراا سهازماا    . طراضی الگوی مناسب برای انداز 0

 غیرنظامی.

 

 

***** 
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 .56 - 68  ص  4دور  پنهم  ش ار  

بررسی رابطه شایستگی مهدیراا بها توسهعه    س. »0196) جوکار  علیت فالح  وضیدت صهریاا  سعید .8

 .40 - 54  ص  0  سال دوازدهم  ش ار  فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشي  «سازمانی

ههای تهکهر   رابطة شایسهتگی و سهدک  س. »0191صداقت  مریمت پورکریم  جوادت مح دی  راضله ) .9

  سهال چههار     نشگاه اسلالمي فصلنامه فرهنگ در دا  «مدیراا: مطالعه موردی جهاد دانرگاهی

 .080 - 097  ص  00ش ار  
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س. الگهوی شایسهتگی مهدیراا نظها  در     0191ضصیرچی  امیرت سلطانی  مح درضات فرهی  برزو ) .01

  06  سال پهنهم  شه ار    فصلنامه نظارت و بازرسي  «العالیساندیره مقا  معظم رهدری )مدظله

 .6 – 18ص  

اراشه مدل ترکیدی از س. »0411معصومی  داود ) فاط ی  امینت پورکری ی  جوادت پور  انسیهترمضاا .00

مجله فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربيتي،   «های مدرساا دور  الکترونیکیشایستگی
 .5 - 05  ص  00سال چهار   ش ار  

ارزیهابی مهدل   س. »0190اصهغر ) فرد  ضسنت فهانی  علهی  علی  اض دت داناییخاشف رنهدر  منصورت .00

فصلنامه دانشگاه علوم   «سازی معادالت ساختاریهای مدیراا سالمت با رویکرد مدلشایستگی

 .011 - 001  ص 019  ش ار  01  دور  پزشکي مازندران

طراضی مدل س. »0410نهاد  ض ید )سنهقی  مح دابراهیمت رمضاا  مهیدت شهقت  ابوطالبت میالنی .01

فصللنامه    «مدیریت راهدردی سرمایه انسانی )مطالعه موردی: مراکز طراضی در صهنعت دفهاعیس  

 .40 – 79  ص  46  سال چهاردهم  ش ار  های مدیریت منابع انسانيپژوهش

 سط  شایستگی مدیراا و فرمانهدهاا س. »0411اصل  جاسم )فرهی  علیت مهدوی  موسیت ظریهی .04

 .6 – 04  ص  08  سال نهم  ش ار  فصلنامه نظارت و بازرسي  «در یک سازماا نظامی

بنهدی متغیرههای کلیهدی    معرفهی و اولویهت  س. »0199دادی  علهی ) فرد  سیدضیاءالدینت علیزاد قاضی .05

  فصهلنامه راهدهرد   «راهدردی دیدبانی تحوالت محیطی در ضوزۀ نظهامی  دفهاعی و امنیتهی در ا. .ج.ا.ا   

 .40 – 61  ص  60دفاعی  سال ههدهم  ش ار  

الگوی شایستگی مدیراا بر اساس امها  علهی )،س   س. »0198خانی  اض د )نهاد  پریسات عیسیقرباا .07

 .06 – 00  ص  05  ش ار  فصلنامه مدیریت توسعه و تحول  «الدالغهنهج

ههای مهدیراا   طراضی مدل شایسهتگی س. »0199قربانی  علیت رمضانی  طیدهت میرزاضسن  ضسین ) .06

دور  هرهتم  شه ار    بالغله،  النامه نهجفصلنامه پژوهش  «الدالغههای قر ا و نهجمدتنی بر  موز 

 .019 – 008  ص  10

ههای  ههای مهدیراا کتابخانهه   الگوی ارزیابی شایستگیس. »0198نهاد  فرزانهت عصار   فرید  )قنادی .08

  64  شه ار   09دور   فصلنامه رهيافت،  «های شایستگی مدیراادانرگاهی: تحلیل محتوای مدل

 .0 – 07ص  

  تههراا: انترهارات   بر شایسلتگي توسعه مدیریت مبتنيس. 0188کرمی  مرتضیت صالحی  مسلم ) .09

  ییه.



 015                         0410تابستاا   68  ش ارۀ بیستمفصلنامة عل ی راهدرد دفاعی  سال 

شناسههایی و تدیههین س. »0190متههین  ضسههنت بحیرایههی  صههدیقه ) مح ههدی  سههیدمح دت زارعههی .01

  0  سهال اول  شه ار    فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمي  «هاهای مدیراا دانرگا شایستگی

 .004 – 041ص  

تدوین الگوی شایستگی برای مهدیراا ادار  کهل   س. »0198ضسینی  مح دسلطاا ) موسوی  زهر ت .00

  5  دور  فصلنامه رویکردهای نلوین در ملدیریت ورزشلي     «ورزش و جواناا استاا اصهههاا 

 .95-019  ص  09ش ار  

 فصللنامه   «بهر شایسهتگی در  مهوزش عهالی    ریزی درسهی مدتنهی  برنامهس. »0195مومنی  ضسن ) .00

 .05 – 41  ص 09  سال پنهم  ش ار  تخصصي رویش
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