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 چكيده

 تحقيق، آماري جامعة. گرفت انجام اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران براي شايستگي مدل تدوين هدف با پژوهش اين

 مذكور، مديران شايستگي هاي مؤلفه و ابعاد شناسايي براي و) نفر 82( بودند اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران

 مدل خبرگان، نظر از گيري بهره و ها مصاحبه محتواي تحليل از پس و گرفت انجام اداره برتر مديران با ساختاريافتهنيمه هايي مصاحبه

 و مهارت آگاهي، و دانش( بعد سه در مذكور مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب .شد تأييد و استخراج مديران شايستگي جامع
 علمي ادبيات براساس ها شاخص از يك هر تعاريف و شد تأييد شاخص وپنج سي و مؤلفه هفت قالب در ،)شخصي هاي ويژگي توانايي،

 اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب مورد در. گرفت قرار خبرگان تأييد مورد همه و تدوين

 دهندة نشان و فردي هاي مشخصه و توانايي-مهارت ها، آگاهي دانش، ابعاد تمامي هاي شايستگي شامل شده ارائه مدل كه گفت بايد

  .است مدل جامعيت
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  .شخصي هاي ويژگي توانايي، و مهارت ورزشي، مديران شايستگي، مدل آگاهي، و دانش
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 مقدمه

 توسعة از مهمي بخش بدني تربيت و ورزش توسعة

 ارائة و است اي جامعه هر در اجتماعي -اقتصادي

 اهميت آن مختلف هاي بخش در راهبردي راهكارهاي

 اي دايره ورزش توسعة هاي پيام و دستاوردها. دارد خاصي

 شكوفايي و اقتصادي رونق موجب و دارد گسترده

 در ها ملت پيوستة پيروزي مبنا اين بر. شود مي اجتماعي

 كل ادارة. است اساسي موضوعي ورزشي، هاي رقابت عرصة

 راستاي در ورزش متولي عنوان به استان جوانان و ورزش

 سطح ارتقاي شامل خود ورزشي كالن اهداف به دستيابي

 ،)همگاني ورزش خروجي( اجتماعي نشاط و سالمتي

 امور( ورزش جامعة در ايراني اسالمي هاي ارزش ترويج

 ورزش خروجي( ملي اقتدار و عزت ارتقاي ،)فرهنگي

 ورزش، صنعت به كمك و ها زيرساخت توسعة ،)قهرماني

 و شايسته انساني نيروي تربيت و برخورداري نيازمند
 مشاغل اما. است مديريتي حوسط در ويژه به توانمند

 اثربخش و آميز موفقيت انجام و بوده پيچيده نوعاً مديريتي

 ها، شايستگي از اي مجموعه نيازمند سازمان، در آن

 ).8 ،9( است خاص هاي ويژگي و ها توانايي ها، مهارت

 مديران توسعة و گزينش معتقدند بسياري نظران صاحب

 كار فرايند در مسائل ترين حساس و ترين مهم از شايسته

 امروزه ،)1998( 1سيو زعم به. بود خواهد سازماني هر

 سطوح در خصوص به شايستگي، هاي شكاف با ها سازمان

 بين فاصلة شايستگي شكاف از منظور. اند مواجه مديريتي

 شغل نياز مورد هاي شايستگي و شاغل هاي شايستگي

 احراز را مشاغلي افرادي عبارتي به. است) مديريتي پست(

 شغل نياز مورد هاي شايستگي مطلوب سطح از كه اند كرده

 هر از پيش ها سازمان براي رو ازاين). 19( نيستند برخوردار

 تبيين و تعريف انساني، منابع مديريت در اقدامي گونه

 )مديريتي مشاغل ويژه به( مشاغل نياز مورد هاي شايستگي

                                                           
1. Siu  

 حال در متعدد هاي سازمان دليل همين به. است ضروري

 2شايستگي هاي مدل و چارچوب سازي پياده و كارگيري به

 شده هاي جديداً مطرح ايده ينتر شايستگي از مهم. هستند

 خصوص تحت تأثير هدر مديريت منابع انساني است كه ب

 ها مطرح شده شديد و تغييرات فناوري در سازمانرقابت 

 كه وي سير تحولي) 1994( 3مهم الولر ةبعد از مقال. است

 هاي براساس تحليل شغل به ها، از سازمان سازمان

 اهميت ،براساس شايستگي را بررسي كرد يها سازمان

 كه يطور به ،ها بسيار گسترش يافت شايستگي در سازمان

 مديريت منابع رويكرد« بهها،  انتعداد وسيعي از سازم

 ).18( آوردند روي 4»انساني مبتني بر شايستگي

 ها، شايستگي كند مي اذعان ،)1982( 5بوياتزيس

 يك در اثربخش و برتر عملكرد با كه هستند هايي ويژگي

 دارا دهد مي نشان شواهد كه معنا بدان اند؛ مرتبط شغل

 يك در اثربخش و برتر عملكرد به خصوصيت يك بودن

 خصوصيت بين تجربي رابطة يك و شود مي منجر شغل

 يك عنوان به شغلي عملكرد و مستقل متغير يك عنوان به

 مورد در مهم نكتة ). 11( دارد وجود وابسته متغير

 از و نوع يك از ها شايستگي همة كه است اين ها شايستگي

 كه است شده موجب مسئله همين و نيستند جنس يك

 نظر در ها شايستگي براي مختلفي ابعاد نظران صاحب

  )2002( 6شولر و جكسون ،)1994( الولر جمله از. بگيرند

 و مهارت دانش، عنوان به را هاشايستگي ،)2005( 7ويتاال و

 مؤثر انجام براي شخص كه اند كرده محسوب هاييتوانايي

 ها شايستگي). 15 ،18 ،21( دارد نياز آن به شغل يك

 شغلي وظايف و ها مسئوليت انجام در زيرا توانمندسازند،

 نتايج تواند مي معموالً شايسته، فرد. كنند مي ياري را فرد

                                                           
2. Competency Model 
3. Lawler 
4. Competency - based HRM practices 
5. Boyatzis 
6. Jackson & Schuler 
7. Viitala 
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  .آورد دستبه خود شغلي وظايف انجام در را مطلوب

 كه باورند اين بر انساني منابع نظران صاحب امروزه

 تحليل براي را مشتركي زبان تواند مي شايستگي مفهوم

 معيارهاي كارامدتر و بهتر تدوين و فردي هاي موفقيت

 دليل، همين به). 12( كند فراهم عملكرد ارزيابي كليدي

 هاي مدل مديران، انتصاب و ارتقا جذب، براي ها سازمان

  ).20( كنند مي تدوين خود براي خاصي شايستگي

 طور به اخير هاي سال در شايستگي هاي مدل

 زيرا است، گرفته قرار ها سازمان پذيرش مورد اي گسترده

 متوسط و برجسته مديران تفاوت شدن روشن به اوالً

 جهاني رقابت محيط در موضوع اين و كند، مي كمك

 به نسبت شايستگي الگوهاي دوم است؛ مهم بسيار

 كاري هاي فعاليت شرح بر فقط كه( كارمدار رويكردهاي

 براي افراد را آنچه دقيقاً زيرا فراگيرترند، ،)است متكي

 مطالعات رغم به. كنند مي مشخص دارند، نياز موفقيت

 ارائة و مديران هاي شايستگي شناسايي زمينة در متعدد

 چارچوب به آنها اغلب مختلف، هاي چارچوب و ها مدل

 سال در. اند نيافته دست ها شايستگي از جامعي و منسجم

 شغلي شناسي روان مشاورة بزرگ شركت يك 2001

 تدوين منظور به شايستگي هاي مدل ترين عمده از تحليلي

 و روايي 2002 سال در و داد انجام عمومي و جامع مدلي

 هشت به كه ها شايستگي اين. كرد تأييد را آن اعتبار

 و هدايت شامل شدند، معروف بزرگ شايستگي

 و تحليل بيان، و تعامل همكاري، و حمايت گيري، تصميم

 و سازماندهي ،)پردازي مفهوم( سازي مفهوم و ابداع تفسير،

 در. است سازي پياده و كارآفريني تطبيق، و تحول اجرا،

 شش در مديران شايستگي هاي مؤلفه ديگري، بندي تقسيم

 هاي شايستگي: از اند عبارت كه اندشده  مطرح كلي گروه

 هاي شايستگي وكار، كسب به مربوط هاي شايستگي فني،

 هاي شايستگي رهبري، هاي شايستگي دانش، مديريت

 مك و كونولي). 20( فرديبين هاي شايستگي و اجتماعي

 هاي شايستگي زمينة در را اي مطالعه )2006( 1گينگ

 عواملي به و دادند انجام ايرلند صنايع از يكي در مديريتي

 مسئله حل هاي مهارت و گيري تصميم هاي مهارت مانند

 موفقيت دريافتند) 2007( 2مونكارز و كي). 14( رسيدند

 مانند هايي شايستگي به مديريتي هاي پست در مديران

 رهبري، ارتباطات، فردي، روابط مالي، مديريت دانش

 شغل موقعيتي جوانب ديگر و انساني منابع مديريت

 مديران هاي شايستگي) 2008( 3برونل). 17( دارد بستگي

 و ها توانايي يا ها مهارت: كرد تفكيك بعد دو به را باال سطح

 شايستگي سه ها، توانايي يا ها مهارت بعد در. ها ويژگي

 هدايت و مؤثر شنود رهبري، اهميت، ترتيب به اصلي

 شامل ها شايستگي ترين مهم ها، ويژگي بعد در كاركنان؛

 پشتكار و تالش ، اعتماد قابليت مثبت، نگرش صداقت،

 شنود مثبت، نگرش را مديريتي شايستگي همچنين. بودند

 براي نياز مورد هاي توانايي و تخصصي مهارت مؤثر،

 )2011( و همكاران 4شيان -ژنو). 13( كرد تعيين رهبري

 مديريتي هاي شايستگي شناسايي هدف با پژوهشي در

 سلسله تحليل هاي روش از استفاده با و عالي مديران

 سپس و تعيين به فازي دلفي تكنيك و مراتبي

 آنها پژوهش نتايج. اند پرداخته ها شايستگي بندي اولويت

 اصلي بعد دو در شايستگي 18 شامل شايستگي مدل ارائة

 تخصصي و فني هاي شايستگي و عمومي هاي شايستگي

  است) شاخص( شاخه زير 107 شامل مجموع در كه است

)16.(  

 مدل طراحي در ،)1390( همكاران و كريمي حاج

 ايران در دولتي بخش انساني منابع مديران هاي شايستگي

 و هوشي هاي شايستگي شامل ابتكاري مدل يك

 دادند ارائه را انساني منابع مديران مديريتي هاي شايستگي

 و ابعاد واكاوي در ،)1392( هوشيار و نيارحيم .)2(
                                                           
1. Connolly & McGing 
2. Kay & Moncarz 
3. Brownell 
4. Jeou-Shyan		
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 بانكي سيستم در مديران هاي شايستگي مدل هاي مؤلفه

 و محتوا تحليل روش از استفاده با)  كيفي رويكرد يك(

 سه با دادند؛ ارائه مديران براي شايستگي مدل ها، مصاحبه

 فني، كلي حوزة چهار از متشكل اول سطح  سطح

 بعد هشت شامل دوم سطح فردي؛ و مديريتي محيطي،

 بازاريابي، تخصصي، دانش عمومي، دانش :شايستگي

 منابع مديريت شعبه، صحيح كردن اداره محيط، از آگاهي

 ودو چهل از سوم سطح فردي؛ميان و فردي درون انساني،

 يتحقيق در) 1391( عربي). 4( عملياتي و تخصصي مؤلفة

 واحد مديران هاي شايستگي ارزيابي و شناسايي هدف با

 مدل براساس مشهد شهر دولتي هاي شركت آموزش

 هاي شايستگي ترتيببه داد، نشان درجه 360 بازخورد

 پذيري، مشاركت و گروهي كار انساني، روابط و ارتباطات

 و توانمندسازي ريزي، برنامه گيري، تصميم دانش، مديريت

  اخالقي، هاي ارزش به توجه كاركنان، پرورش

 مديريت تغيير، و نوآوري خالقيت، رهبري، نفس، اعتمادبه

 تأكيد بيشترين از عملكرد مديريت و انساني منابع

 در) 1392( همكاران و احمدي. )7( بودند برخوردار

 و ها شاخص عمومي مفهومي مدل طراحي مطالعة

 ها شايستگي بر مبتني انساني نيروي ريزي برنامه هاي مؤلفه

 مدل طراحي براي عمومي اجرايي روش يك كردند، تالش

 ريزي برنامه براي انساني منابع هاي شايستگي مفهومي

 جمهوري دولت تابعة و دولتي هاي سازمان انساني منابع

 بر شايستگي مدل ارائة در. دهند ارائه ايران اسالمي

 مديران مهارت و دانش و فردي هاي ويژگي ابعاد هاي مؤلفه

 نيز) 1393( همكاران و متين زارعي). 1( داشتند تأكيد

 كشور، فرهنگي هاي سازمان مديران شايستگي مدل براي

 و ييو توانا مهارت دانش،( محوري شايستگي 3

 شايستگي 32 و اصلي شايستگي 8 ،)فردي هاي شايستگي

  ).6( اند داده پيشنهاد را فرعي

 گذشته دهة در كه آيد برمي چنين مجموع در

 ها شايستگي گيري اندازه زمينة در متعددي هاي مدل

 اطالعات نظر از ها مدل اين .است شده مطرح

 و ها توانايي به آنها از برخي ،اند متفاوت اغلب شده گردآوري

 گروه كه درحالي ،دارند تأكيد اشخاص كيفي هاي ويژگي

 برخي در .متمركزند شغل ةويژ فني هاي مهارت بر ديگر

 هاي نقش عامل سه گرفتن نظر در با شده تالش ها مدل

 و مهارت دانش، مجموعة و شغلي رفتارهاي شغلي،

 يها زمينه و فردي هاي شايستگي از تركيبي ها توانايي

   ). 3( شود ارائه جامع رويكردي در شغلي شايستگي

 بيشتر مانند ورزشي ادارات و ها سازمان وصف اين با

 رقابت عرصة در دوام و بقا براي ديگر نهادهاي و ها سازمان

 تصدي براي استعدادها مديريت پروري،جانشين به جهاني

 افزايش ضرورت. نيازمندند خود كليدي و حساس مشاغل

 را مختلفي داليل ورزشي، هاي سازمان مديران توانمندي

 وجودبه هاسازمان اين در شايستگي رويكرد اتخاذ براي

 شناسايي و تعريف مستلزم رويكرد، اين اتخاذ. است آورده

 است بديهي .است ورزشي مديريت هاي شايستگي دقيق

 در مهم بسيار گامي تواند مي شايستگي هاي مدل طراحي

 پروري،جانشين آتي، و فعلي مديران اطالعات بانك ايجاد

 فرايند بهبود و ها قابليت ارتقاي استعداد، مديريت

 به ويژه رويكرد با ورزشي مديران انتصاب در گيري تصميم

 هاي ضعف از ناشي مسائل تا شود محسوب ساالري شايسته

 پژوهش اين رو ازاين. شود برطرف  حوزه اين در مديريتي

 كل ادارة مديران براي شايستگي مدل تدوين هدف با

 انجام) موردي مطالعة يك( اصفهان استان جوانان و ورزش

  .گيرد مي

  :شايستگي مدل طراحي فرايند

 ادارة مديران شايستگي مدل طراحي پژوهش اين در

 زير هاي گام طريق از اصفهان استان جوانان و ورزش كل

  .گيردمي انجام
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 شايستگي هاي مدل انواع: تحقيق پيشينة: اول گام

 هاي همپوشاني و ها تفاوت و مطالعه حوزه اين در موجود

 بيشترين كه هايي مدل و ررسيب آنها هاي مؤلفه و ابعاد

 و شناسايي دارند، موجود هاي مدل ساير بين در را فراواني

  .شوند مي بندي طبقه

 كارگيري به( ساختاريافته نيمه مصاحبة اجراي: دوم گام

 ارشد مديران و كل ادارة برتر مديران با) كيفي هاي روش

 و انداز چشم گرفتن درنظر با اصفهان استان هاي شهرستان

  .سازمان كالن اهداف

 نتايج براساس ها شايستگي بندي طبقه: سوم گام

 تحليل و متون بررسي نتايج تلفيق با مديران هاي مصاحبه

  .مرتبط اسناد

 خبرگان اختيار در قبلي گام دستاورد ارائة: چهارم گام

 براي دلفي تكنيك از گيري بهره با آنها از نظرخواهي و

  .شده استخراج هاي شايستگي اعتباريابي

 تأييدشدة و شناسايي هاي شايستگي: نهايي گام در

 اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران نياز مورد

 .شود مي طراحي و ارائه نهايي مدل قالب در

  
  تحقيق روش
 تحقيق انجام مراحل و هدف تناسب به پژوهش اين در

 عمدة روش سه. شد گرفته بهره گوناگون هاي روش از

 مصاحبة: از اند عبارت تحقيق اين در شده كارگرفته به

 مفهومي، مدل طراحي براي مديران با عميق و اكتشافي

 منابع از اطالعات گردآوري براي اسناد مطالعة روش

 تأييد و ها ديدگاه دريافت براي دلفي روش و گوناگون

 از تحقيق مورد موضوع خبرگان دلفي روش در. خبرگان

 طي آنان نظرهاي و شوند مي انتخاب محقق سوي

 داده تأثير تحقيق در و بندي طبقه دريافت، پرسشنامه

 مجدداً ديگر اي پرسشنامه قالب در محقق. شود مي

 جويا تحقيق جديد دستاوردهاي از را آنان نظرهاي

 كامالً نتايج كه يابد مي ادامه جايي تا فعاليت اين. شود مي

 لزوماً افراد دلفي روش در. گيرد قرار خبرگان تأييد مورد

 دلفي روش از تحقيق اين در. شناسند نمي را يكديگر

  .است شده استفاده

 كيفي هاي استراتژي براساس كلي فاز دو در پژوهش

 )مرحله دو( خبرگان دلفي و مذكور مديران با صاحبه

 تحليل براساس پژوهش، نخست فاز در. است گرفته انجام

 اصلي هاي شايستگي گرفته،انجام هاي مصاحبه محتواي

 در و شدند كدگذاري كلي دستة سه در ورزشي مديران

 صحت اوالً، خبرگان دلفي از گيري بهره با اعتباريابي فاز

 شوندگان مصاحبه با گرفته انجام بندي طبقه و تفسيرها

 مصاحبة و نظرسنجي با ثانياً، شد؛ بررسي) مديران(

 شده طراحي مدل ورزشي، خبرگان ديگر با ساختاريافته

 تشريح پژوهش انجام مراحل ادامه در. شد معتبر و اصالح

  . شود مي

  :كيفي هاي داده گردآوري و مصاحبه: اول مرحلة

 هاي مصاحبه از پژوهش، هاي داده گردآوري منظور به

 از برخي و مصاحبه موضوع. شد استفاده ساختاريافته نيمه

 طراحي باز نيمه صورت به كه مصاحبه سؤاالت ترين مهم

 برتر مديران اختيار در مصاحبه جلسة از پيش بودند، شده

 جلسات. گرفت مي قرار جوانان و ورزش كل ادارة ارشد و

 نياز زمان ساعت 2 حدود ميانگين صورت به مصاحبه

 و ضبط شوندگان مصاحبه اجازة با ها مصاحبه و داشت

  . شدند تحليل و مرور مستمر، صورت به

 زمان از دقيقه 7-10 حدود پژوهشگر جلسه هر در

 آن ضرورت و اهميت و موضوع توضيح به را مصاحبه

 شده، ارائه پيش از اصلي محورهاي براساس و پرداخت مي

 مديريت براي الزم هاي شايستگي« كه سؤال اين طرح با

 مصاحبه جلسة ،»چيست؟ ورزشي هاي سازمان در اثربخش

 متعدد سؤاالت بحث آغاز و سؤال اين طرح با. شد مي آغاز

 طراحي مباحث، اقتضاي به شده،تعريف چارچوب زمينة در
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 از نفر 5 تا 3 مصاحبه جلسة هر در. شد مي مطرح و

 استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران و خبرگان

 نظارت با ها زني برچسب و مدل طراحي. داشتند مشاركت

 از تعدادي با مصاحبه. گرفت مي انجام كنندگان مشاركت

 برنامة فشردگي و موجود زماني محدوديت سبب به مديران

 انجام جلسه يك در) نفر 7 تا 5( بيشتري تعداد با آنها

 مجموع جلسه هر در آرا، توافق كسب منظور به( گرفت

  ).شدند مي انتخاب فرد طور به اعضا

 عمل به مصاحبه مديران از نفر 12 با تحقيق اين در

 اشباع به توجه با نمونه حجم كيفي، تحقيق روش در. آمد

 محقق كه زمان هر در يعني شود، مي گرفته نظر رد نظري

 و رسيده اشباع حد به اطالعات لحاظ از كند احساس

 تكرار را پيشين هاي داده قبلي نتايج ديگر هاي داده

 متوقف را خود گيري نمونه تواند مي پژوهشگر كند، مي

 حوزة در گرفته انجام مطالعات دقيق بررسي با سپس. سازد

 هاي مدل از يك هر هاي مؤلفه و ابعاد مطالعة و شايستگي

 مهارت آگاهي، و دانش( شايستگي اصلي بعد سه شده، ارائه

 )1 شكل( شدند شناسايي) فردي هاي ويژگي و توانايي يا

 از پس كه طوري به دادند، تشكيل را مصاحبه محورهاي كه

 در شد مي خواسته كنندگان شركت از اصلي، پرسش

 قرار مدنظر را شايستگي اصلي بعد سه هايشان پاسخ

 تمايل نيز دهندگان پاسخ از اندكي تعداد ولي  .دهند

 مدت. دهند پاسخ اصلي پرسش به كلي طور به داشتند

 نفر هر براي دقيقه 45 متوسط طور به مصاحبه انجام زمان

  .شد گرفته درنظر

 به مصاحبه جلسة در شدهمطرح سؤاالت ترين مهم

  :شما نظر به بود، ذيل شرح

 و ورزش كل ادارة در اثربخش و شايسته مديران .1

 دارند؟ هايي ويژگي چه اصفهان استان جوانان

 چه كل ادارة اين مديران شايسته و اثربخش در  .2

 دارند؟ هايي توانايي يا مهارت دانش،

 چه كل ادارة اين در اثربخش و شايسته مديران .3

  دارند؟ فردي هاي ويژگي

 به توجه با: ها مصاحبه محتواي تحليل: دوم مرحلة

 مصاحبه و است كيفي رويكردي داراي پژوهش اينكه

 تحليل براي است، تحقيق هاي داده گردآوري اصلي روش

 اين در گرفته انجام هاي مصاحبه از شده گردآوري هاي داده

 مفاهيمي بودند، يكديگر مشابه كه هايي داده به فرايند،

 يك هر ها، داده بررسي از پس. شد داده اختصاص متناسب

 و ها شباهت تا شدند مقايسه يكديگر با مفاهيم اين از

 تشكيل منظور به كار اين. شود مشخص هايشان تفاوت

  . پذيرفت صورت اصلي هاي شايستگي چارچوب

ميان و فرديدرون بعد دو فردي حوزة در مثال طور به

، فرديدرون بعد خصوص در .بود توجه شايان فردي

 :داشتند اشاره زير هاي شايستگي به شوندگان مصاحبه

 صداقت، بيان، فن قوي، اعتقادات از برخورداري

 نفس، اعتمادبه كار، به عالقه تعهد، عدالت،صبوري،

 پشتكار، تيزهوشي، سرعت، و دقت پذيري، انعطاف

 روابط به فرديميان بعد. آراستگي و نظم رازداري،

 از يكي خصوص اين در. شد مي مرتبط مدير اجتماعي

 است، اهميت حائز اداره مدير براي كه هايي شايستگي

 در مدير چراكه است، مؤثر ارتباطات برقراري شايستگي

 از يك هر و است ارتباط در متعددي مراجعان با روز طول

 اثربخشي ارتقاي به بالقوه صورت به تواند مي برخوردها اين

 با بايد مدير ديگر، سوي از. شود منجر مديريت عملكرد

 را آنها بتواند تا كند برقرار نزديك ارتباط نيز خود كاركنان

 دشوار شرايط در آنها هاي حمايت از هم و كند رهبري

 بر شوندگان مصاحبه اتفاق به قريب اكثريت .گيرد بهره

 با مذاكره مؤلفة دو. داشتند بسياري تأكيد مؤلفه اين روي

 هستند هايي شايستگي نيز داري مردم و باالدست مديران

 در .داشتند تأكيد آن بر شوندگان مصاحبه از تعدادي كه

 براي ويژگي دويست از بيش ها مصاحبه محتواي تحليل
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 تحليل، نتايج. شدند تحليل دقت به كه آمد دست به مديران

  .بود ها ويژگي بندي گروه و بندي طبقه مشابه، موارد ادغام

 و مؤلفه 11 سطح، سه در مديران شايستگي مدل سپس

  . شد ارائه اوليه مدل قالب در شاخص 51

 از شده تهيه مدل اعتباريابي و گذاري صحه: سوم مرحلة

 تأييد و ها ديدگاه دريافت براي مرحله اين در: خبرگان نظر

 حاصله هاي داده بر گذاري صحه براي ابتدا خبرگان،

 و قبلي مراحل از مستخرج هاي شايستگي فهرست

 براي محقق سوي از) تحقيق اولية مدل( آنها بندي طبقه

 دريافت كتبي طور به آنان نظرهاي و شد ارسال خبرگان

 يا ها مؤلفه خصوص در آنها اصالحي نظرهاي و شد،

 مدل تدوين در آنها بندي طبقه و شايستگي هاي شاخص

 اعتباريابي براي بعد مرحلة در محقق و شد داده تأثير

 براي ديگر بار را شده اصالح مدل پرسشنامه قالب در نتايج

 جديد دستاوردهاي از را آنان نظرهاي و ارسال خبرگان

 كه داشت ادامه وقتي تا فعاليت اين. شد مي جويا تحقيق

  .گيرد قرار خبرگان تأييد مورد كامالً نتايج
  
  تحقيق هاي يافته و نتايج

 كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب

 دانش( محوري بعد سه در اصفهان استان جوانان و ورزش

 مؤلفة 7 ،)شخصي هاي ويژگي و توانايي و مهارت آگاهي، و

 خبرگان تأييد مورد) فرعي شايستگي( شاخص 35 و اصلي

 ادبيات براساس ها شاخص از يك هر تعاريف و شد واقع

 4 و 3 ،2 جداول در خبرگان تأييد از پس و تدوين علمي

  .است زير شرح به

 ادارة مديران شايستگي 1 جدول هاي يافته براساس

 7 محوري، بعد سه در اصفهان استان جوانان و ورزش كل

 تأييد مورد خبرگان طرف از شاخص 35 و اصلي مؤلفة

  . گرفت قرار نهايي
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  اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي اصلي هاي شاخص و ها مؤلفه ابعاد، چارچوب. 1 جدول
  شايستگي هاي شاخص  شايستگي  هاي مؤلفه  ها شايستگي ابعاد

  ها آگاهي و دانش
  المللي بين روندهاي از آگاهي  پيراموني هاي آگاهي و دانش

  ملي روندهاي از آگاهي

  سازماني درون هاي آگاهي و دانش  سازماني هاي آگاهي و دانش
  شغلي هاي آگاهي و دانش

  ها توانايي و مهارت

  ادراكي هاي مهارت

  راهبردي و استراتژيك تفكر
  تحليلي تفكر
  خالق تفكر

  گيري تصميم
  تغيير و نوآوري

  ارتباطي و انساني هاي مهارت

  مؤثر روابط توسعة
  )پذيري مشاركت( تيمي كار
  )سازماني تعامالت( سازي شبكه
  )متقاعدسازي( مذاكره توان

  تعارض مديريت
  افزايي هم و هماهنگي همكاري،

  افراد مديريت
  شهروندي حقوق حفظ و پاسخگويي

  اجرايي و فني هاي مهارت

  گذاري هدف و ريزي برنامه
  مؤثر اختيار تفويض و سازماندهي
  ها سرمايه و منابع مديريت

  عملكرد مديريت
  گرايي نتيجه
  گري مربي

  فردي هاي مشخصه
  شخصي هاي ويژگي

  خودآگاهي
  مديريتي خود

  ديگران بر تأثيرگذاري
  هوشمندي
  خودانگيزشي

  پذيري مسئوليت
  خودكارآمدي

  بيني خوش و اميد
  پذيري انعطاف و سازگاري

  ايماني تعهد
  دين شناخت

  دين به عمل
  اخالقي الگوي

 
 تفكيك به ها شاخص تعريف اصفهان، استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب. 2 جدول

  آنها هاي مؤلفه  و ابعاد
 بعد

  شايستگي
 هاي مؤلفه

  شايستگي
 جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي هاي شاخص تعريف  شايستگي هاي شاخص

  اصفهان استان

دانش و 
  ها آگاهي

 و دانش
 هاي آگاهي

  پيراموني

  المللي بين روندهاي از آگاهي
 و اجتماعي اقتصادي، سياسي، روندهاي و المللي بين شرايط درك و شناخت
 جوانان و ورزش هاي حوزه در گيري تصميم فرايندهاي بر آنها تأثير و فرهنگي

  .حوزه با مرتبط عمليات بر نوين فناوري اثرات درك و

  ملي روندهاي از آگاهي

 جامعه، فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، اعتقادي، نظام از آگاهي
 وظايف درك و تحليل و شناخت كشور، رسالت و اندازها چشم با آشنايي
 اي، توسعه هاي شاخص تحقق در بخشي جايگاه تبيين مرتبط، هاي سازمان

 اثرات تحليل قدرت عمومي، گذاريمشي خط و گيري تصميم فرايندهاي
  .جوانان و ورزش حوزة در اجتماعي -سياسي تعامالت
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 به ها شاخص تعريف اصفهان، استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب. 2 جدولادامة 
  آنها هاي مؤلفه  و ابعاد تفكيك

 بعد
  شايستگي

 هاي مؤلفه
  شايستگي

 هاي شاخص
  شايستگي

 استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي هاي شاخص تعريف
  اصفهان

 و دانش
  ها آگاهي

 و دانش
 هاي آگاهي

  سازماني

 و دانش
  هاي آگاهي
  سازماني درون

 فرهنگ و ساختار جوانان، و ورزش سازمان و دستگاه كاركرد درك و شناخت
 تحقق بر اقتصادي و اجتماعي سياسي، عوامل تأثير همچنين و آن سازماني
 در  تهديدها و ها فرصت ها، ضعف و ها قوت شناخت سازمان، اهداف و ها مأموريت

  .اصفهان استان جوانان و ورزش حوزة

 و دانش
  شغلي هاي آگاهي

 ها خروجي در آن نقش و كاري حوزة در اي حرفه و تخصصي مسائل درك و شناخت
 استان جوانان و ورزش حوزة در عملكردي هاي شاخص بهبود براي مديريت هدايت و

  .اصفهان

 و هارتم
  ها توانايي

 هاي مهارت
  ادراكي

 استراتژيك تفكر
  راهبردي و

 و راهبردي تفكر توانايي). نگري آينده( دور هاي افق و اندازها چشم ديدن به تمايل
 صورت به سازماني راهبردهاي و استراتژيك اهداف تبيين و ايجاد جهت بلندمدت
  .انداز چشم به توجه با سازمان و دستگاه نيازهاي تحقق جهت در و افزا هم و مرتبط

  تحليلي تفكر
 ها موقعيت منطقي ارزيابي منظور به اطالعات يكپارچة تحليل و ارتباط ايجاد تفسير،

 حوزة با مرتبط موضوعات استنباط براي استنتاجي، و استقرايي منطق از استفاده با
  .مأموريت

  خالق تفكر
 ها، چالش به پاسخ و ها جايگزين كشف و متداول رويكردهاي بردن سؤال زير به

  .جديد هاي ديدگاه و شهودي خالقانه، راهكارهاي كارگيري به با همراه

  گيري تصميم
 انتخاب منظور به كارا رويكردهاي از استفاده و گوناگون منابع از ها داده مقايسة
 و ها محدوديت ها، واقعيت با كه مناسب راهكارهاي ايجاد يا اقدامات از اي مجموعه

  .باشد داشته سازگاري محتمل نتايج

  تغيير و نوآوري
 طريق از سازمان و ها بخش افراد، بر آن تأثير تسهيل و آغازگري و تغيير از استقبال

 براي بينانه خوش و مثبت جوي آوردن فراهم و پايدار تغيير استراتژي يك ايجاد
  .موفقيت موانع رفع و تغيير

 و هارتم
  ها توانايي

 هاي مهارت
  ادراكي

 استراتژيك تفكر
  راهبردي و

 و راهبردي تفكر توانايي). نگري آينده( دور هاي افق و اندازها چشم ديدن به تمايل
 صورت به سازماني راهبردهاي و استراتژيك اهداف تبيين و ايجاد جهت بلندمدت
  .انداز چشم به توجه با سازمان و دستگاه نيازهاي تحقق جهت در و افزا هم و مرتبط

 استفاده با ها موقعيت منطقي ارزيابي منظور به اطالعات يكپارچة تحليل و ارتباط ايجاد تفسير،  تحليلي تفكر
  .مأموريت حوزة با مرتبط موضوعات استنباط براي استنتاجي، و استقرايي منطق از

 ها، چالش به پاسخ و ها جايگزين كشف و متداول رويكردهاي بردن سؤال زير به  خالق تفكر
  .جديد هاي ديدگاه و شهودي خالقانه، راهكارهاي كارگيري به با همراه

 انتخاب منظور به كارا رويكردهاي از استفاده و گوناگون منابع از ها داده مقايسة  گيري تصميم
 و ها محدوديت ها، واقعيت با كه مناسب راهكارهاي ايجاد يا اقدامات از اي مجموعه

  .باشد داشته سازگاري محتمل نتايج
 طريق از سازمان و ها بخش افراد، بر آن تأثير تسهيل و آغازگري و تغيير از استقبال  تغيير و نوآوري

 براي بينانه خوش و مثبت جوي آوردن فراهم و پايدار تغيير استراتژي يك ايجاد
  .موفقيت موانع رفع و تغيير

 هاي مهارت
 و انساني

  ارتباطي

 روابط توسعه
  مؤثر

 فضاي ايجاد و هيجاني و عاطفي هوش از مندي بهره و سالم روابط نگهداري و ايجاد
 به سپردن گوش همدلي، اعتماد، ايجاد طريق از كه ديگران و خود بين كاري مؤثر

  . گيرد مي انجام دانش و اطالعات انتقال ديگران،
 تيمي كار

  )پذيري مشاركت(
 كاري هاي گروه هدايت و تشكيل گروهي، كار انجام براي مناسب محيطي ايجاد

 اقدام. سازمان اهداف تحقق جهت در مديريتي نوين ابزارهاي از استفاده با گوناگون
 و كاركنان( سايرين مشاركت جلب با خود مسئوليت حوزة در امور انجام براي
  .ها فعاليت بهبود براي آنان پيشنهادهاي اخذ و) رجوع ارباب
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 به ها شاخص تعريف اصفهان، استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب. 2 جدولادامة 
  آنها هاي مؤلفه  و ابعاد تفكيك

 بعد
  شايستگي

 هاي مؤلفه
  شايستگي

 هاي شاخص
  شايستگي

 استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي هاي شاخص تعريف
  اصفهان

مهارت و 
  توانايي ها

 هاي مهارت
 و انساني

  ارتباطي

 سازي شبكه
 تعامالت(

  )سازماني

 تسهيل منظور به خارجي و داخلي پيوندهاي و روابط ارتباطات، حفظ و توسعه ايجاد،
  .راهبردها و انداز چشم از برخاسته هاي مأموريت و سازماني اهداف به دستيابي

 مذاكره توان
  )متقاعدسازي(

 به دستيابي و بخشياطمينان ايجاد و توافق كسب و موفق مذاكرة انجام براي نياز مورد هاي مهارت
  .كند مي تأمين را سازماني نظر مورد اهداف مذاكره از حاصل توافق كه تضمين اين

  تعارض مديريت
 غلبه جهت در برداشتن گام و ديگران و خود بين تعارض ايجاد منابع تعريف توانايي

  .مسائل حل روي بر تمركز با ها ناهماهنگي بر
 همكاري،
 و هماهنگي

  افزايي هم

 برقراري و مختلف افراد با متقابل درك و احترام بر مبتني رابطة برقراري توانايي
 با هماهنگي و سازماني هاي همكاري ايجاد و كار مختلف اجزاي بين متقابل ارتباط
  .سازمان خارج و سازمان داخل گوناگون هاي حوزه

  افراد مديريت

 و رفتاري بازخوردهاي ارائة خود، سرپرستي تحت افراد هاي فعاليت ارزيابي توان
 ابزار از عملكرد با متناسب و است مؤثر نظارت هدف با آنها به سازنده عملكردي

 هاي شايستگي همة از بتواند همچنين. كند مي استفاده مؤثر صورت به تنبيه و پاداش
 مديريت شرايط، با متناسب كس هر با و آورد عملبه مؤثر استفادة خود كاركنان
  .كند  اعمال را مفيدي

 توانايي
 و پاسخگويي

 حقوق حفظ
  شهروندي

 دولت، جامعه،( نفعان ذي كلية به خود مديريتي هاي مسئوليت و وظايف به تعهد
 و راهنمايي و آنها درخواست به الزم پاسخ ارائة و) رجوع ارباب و كاركنان شهروندان،
 در آنان نيازهاي به توجه و درك و خدمت ارائة براي كامل آمادگي آنان، با همراهي

  .باكيفيت خدمات ارائة در رجوع ارباب رضايت كسب و سازماني عملكردهاي

 ها مهارت
  ها توانايي

 فني هاي مهارت
  اجرايي و

 و ريزي برنامه
  گذاري هدف

 رساندن انجام به در اثربخش هاي فعاليت تعيين براي مدون، و منظم روشي ارائة
 و كالن انداز چشم براساس مديريت حوزة به محوله هاي مسئوليت و ها مأموريت

 مشخص، اهداف تعريف منظور به الزم توانايي از برخورداري و سازمان راهبردي برنامة
  .مناسب زماني محدودة در معين و واقعي حصول، قابل گيري، اندازه  قابل شفاف،

 و سازماندهي
 اختيار تفويض

  مؤثر

 تشخيص و شغلي وظايف و سازماني و كاري فرايندهاي شناخت براي الزم مهارت
 اختيار تفويض و كار تقسيم به افراد توانمندي براساس و دارد را آنها اولويت و اهميت
 منظور به آنان، ميان ارتباط ايجاد و كاري هاي گروه و سازماني واحدهاي و افراد ميان
  . سازماني اهداف كسب

 و منابع مديريت
  ها سرمايه

 اعمال و سازماني دانش و اطالعات مادي، منابع كارامد و مؤثر كارگيري به فرايند
 و تجهيزات و امكانات منابع، مدبرانه، مصرف و تخصيص طريق از كارا، مديريت

  .سازمان فكري هاي سرمايه از مطلوب برداري بهره

  عملكرد مديريت

 معيارهاي و ها شاخص تعيين طريق از سازماني راهبردهاي گرفتن نظر در با
 عملكرد خصوص در قضاوت و كنترل نظارت، امكان آنها گيري اندازه و عملكردي

 كه نحويبه شود، مي فراهم كيفي و كمي طور به را سازمان و واحدها افراد،
 عملكرد بهبود هاي مكانيزم و دستيابي قابل سهولت و سرعت به عملكردي هاي گزارش

  .شود مي اجرا و طراحي مستمر طور به

 با متناسب و ور بهره نتايج كسب براي شخصي هاي تالش تمركز و اجرايي تفكر از  گرايينتيجه
  . است برخوردار سازماني اهداف

  گري مربي

 و نقش ايفاي و عملكرد مستمر بهبود براي ها قابليت افزايش يا توسعه توانايي
 شرايط تقويت و ايجاد طريق از دارند،  عهده بر سازمان در افراد كه مسئوليتي

 مسئوليت و اختيار تفويض پرورشي، - آموزشي هاي برنامه در شركت كننده، حمايت
 رشد و بالقوه هاي توانايي رساندن حداكثر به و عملكرد افزايش هدف با همكاران به

  .سرپرستي تحت افراد اي حرفه
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 به ها شاخص تعريف اصفهان، استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب. 2 جدولادامة 
  آنها هاي مؤلفه  و ابعاد تفكيك

 بعد
  شايستگي

 هاي مؤلفه
  شايستگي

 هاي شاخص
  شايستگي

 استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي هاي شاخص تعريف
  اصفهان

 هاي مشخصه
 فردي

 هاي ويژگي
 شخصي

  خودآگاهي
 عواطف و ضعف و قوت نقاط فردي،بين روابط سبك شخصي، هاي ارزش از آگاهي

  .ديگران با روابط بر آن تأثير درك و شخصي

  خودمديريتي

 منظور به خود زمان و منابع ها، هيجان و عواطف شخصي، زندگي مؤثر مديريت
 متانت و آرامش حفظ. رسد مي اتمام به مؤثر و كارا صورت به كارها اينكه از اطمينان

 شكيبايي با مسائل حل و بررسي براي تالش ناپذير، بيني پيش و دشوار شرايط در
  .گوناگون شرايط در استرس و فشار تحمل توانايي از برخورداري و كامل

 بر تأثيرگذاري
  ديگران

 و انگيزش اقناع، ترغيب، راه از( ديگران نگرش و احساسات افكار، بر اثرگذاري قابليت
 تحقق راستاي در قدرت پايگاه توسعة و ايجاد و ديگران رفتار هدايت و) مذاكره

  .سازماني اهداف و مأموريت

  هوشمندي
 و محيط در موجود هاي موقعيت شناخت و محيطي روندهاي تحليل و درك توانايي
  .سازماني برتر نتايج كسب منظور به آنها از گيري بهره

  خودانگيزشي
 الزم دروني انگيزة و است برخوردار اجرايي هاي فعاليت براي انرژي و جسمي توان از
 احساس خود در عملكرد متوسط از رفتن فراتر جهت تالش براي نيز را كافي و

  .كند مي

  پذيري مسئوليت
 جامعه سازمان، در آن نتايج و خود هاي اقدام و ها تصميم قبال در مسئوليت پذيرفتن

  .خود براي حتي و

  خودكارامدي
 و خويش فطري استعدادهاي و ذاتي هاي توانايي به ايمان نفس، اعتمادبه و خود باور

 در شدن درگير و رويكردها ها، مهارت و دانش افزايش در مستمر پيشرفت از اطمينان
  .جديد هاي چالش و تجربيات

  بيني خوش و اميد
 در خود نقش به اميدواري اجتماعي، و شغلي سازماني، مسائل به مثبت نگرش داشتن

  .سازمان تعالي و عملكرد بهبود و آتي مسائل حل

 و سازگاري
  پذيري انعطاف

 ها محيط و متغير هاي موقعيت در كارامد و مؤثر طور به كردن كار براي رفتارها تنظيم
 از استفاده حداكثر براي مديريتي هاي تيم و مختلف افراد با و گوناگون هاي فرهنگ و

  .سازمان موجود هاي توانمندي و منابع

ايماني تعهد  

  دين شناخت
 شرعي و ديني هاي آموزه و فروع اصول، از حد چه تا فرد كه مطلب اين از آگاهي
  .آگاه خود

  دين به عمل
 خود شرعي وظايف و تكاليف و اعتقادات به حد چه تا فرد كه مطلب اين از آگاهي
  .كند مي عمل

  اخالقي الگوي
 بر ناظر اخالقي اصول و ها ارزش ترويج و تعريف ضرورت به پايبندي و اعتقاد داشتن
 در اصول اين اجراي قابليت و اداري سالمت و راستي صداقت، حفظ و مديريت حرفة

  .اخالقي الگوي يك صورت به سازماني برون و سازماني درون مراودات
 

 هاي شاخص از يك هر تعريف شامل 2 جدول

 اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة مديران شايستگي

 و ها توانايي و ها مهارت ها، آگاهي و دانش ابعاد در

 هستند آنها هاي مؤلفه تفكيك به و  فردي هاي مشخصه

 از پس ترتيب بدين. اند شده تأييد خبرگان توسط كه

 مديران شايستگي مدل خبرگان تأييد و ها مصاحبه تحليل

 بعد سه از متشكل اول سطح. شد استخراج سطح سه در

 ها توانايي و مهارت ها، آگاهي و دانش ابعاد :است  يرز كلي

 اصلي مؤلفة 7 شامل دوم سطح. فردي هاي مشخصه بعد و

 و دانش پيراموني، هاي آگاهي و دانش( شايستگي

 هاي مهارت ادراكي، هاي مهارت سازماني، هاي آگاهي

 هاي ويژگي و اجرايي و فني هاي مهارت ارتباطي، و انساني
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   گيري نتيجه و بحث
 مديران شايستگي جامع مدل ارائة حاضر تحقيق هدف

 بررسي. بود اصفهان استان جوانان و ورزش كل ادارة در

 ارائه را الگويي ها شايستگي داد نشان تحقيق پيشينة

 شغل در برتر عملكرد با فرد دهندة نشان كه كنند مي

 از برخي توسط كار محيط تقاضاهاي در و است محوله

 كه درحالي روند، مي كار به كارامدي و مؤثر صورت به افراد

 مورد در مهم نكتة. اند ناتوان آنها مؤثر كاربست از بقيه

 از و نوع يك از ها شايستگي همة كه بود اين ها شايستگي

 كه است شده موجب مسئله همين و نبودند جنس يك

 نظر در ها شايستگي براي مختلفي ابعاد نظران صاحب

  ،)2003( شولر و جكسون ،)1994( الولر جمله از. گيرند

 را هاشايستگي ،)1391( همكاران و رعنايي و) 1393( وصالي

 كه اند كرده محسوب هاييتوانايي و مهارت دانش، عنوان به

 در و دارد نياز آنها به شغل يك مؤثر انجام براي شخص

 مهارت، دانش،« را ها شايستگي تر، كامل و جديدتر تعاريف

 يك در باال عملكرد با مرتبط شخصي هاي ويژگي يا توانايي

 اين در). 5، 10 ،15 ،18( بودند كرده مطرح »شغل

 از ،مذكور مديران شايستگي مدل تدوين براي پژوهش

 و ابعاد البته. شد استفاده اوليه طرح در ابعاد همين مفهوم

 محتواي تحليل از پس مديران شايستگي هاي مؤلفه

 و مذكور ادارة برتر مديران ساختاريافته نيمه هاي مصاحبه

 مديران شايستگي جامع مدل تدوين در خبرگان، تأييد

  .شد استفاده جوانان و ورزش كل ادارة

 در مذكور مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب

 هاي ويژگي توانايي، و مهارت آگاهي، و دانش( بعد سه

 و شد تأييد شاخص وپنج سي و مؤلفه هفت ،)شخصي

 تدوين علمي ادبيات براساس ها شاخص از يك هر تعاريف

 مورد در البته. گرفت قرار خبرگان تأييد مورد همه و شد

 ورزش كل ادارة مديران هاي شايستگي تفصيلي چارچوب

 شامل شده ارائه مدل كه گفت بايد اصفهان استان جوانان و

–مهارت ها، آگاهي و دانش ابعاد تمامي هاي شايستگي

 مدل جامعيت دهندة نشان و شخصي هاي توانايي و ويژگي

 و ها مؤلفه سطوح خصوص در مدل هاي يافته .است

 ،)2005( ويتاال هاي يافته با مديران شايستگي هاي شاخص

 ،)2007( مونكارز و كي ،)2006( گينگ مك و كونولي

 و موسوي ،)2011( همكاران و شيان -ژنو ،)2008( برونل

 هوشيار و نيارحيم و) 1391( عربي ،)1389( همكاران

  .)4 ،7 ،8 ،13 ،14 ،16 ،17 ،20( دارد همخواني) 1392(

 مديران يها شايستگي  واكاوي در آنان تحقيقات نتايج

 است فردي هاي ويژگي و مهارت دانش، هاي مقوله شامل

 سطوح و مفاهيم از خود ها مقوله اين از يك هر كه

  .اند شده تشكيل )ها شاخص و ها مؤلفه( متفاوتي مفهومي

 انداز چشم حاصله مديران شايستگي مدل همچنين

 ادارات در شايسته مديران شناسايي منظور به را نويني

 و طراحي امكان و است كرده ايجاد جوانان و ورزش

 پروريجانشين و استعداد مديريت هاي سيستم سازي پياده

 پژوهش در كنندگان مشاركت .دارد ها سازمان اين در را

 پيشينة در شده مطرح هاي شايستگي پوشش بر عالوه

 فهم براي نويني بندي طبقه و بندي دسته نظري،

 .اند كرده ارائه مذكور هاي سازمان در مديريتي شايستگي

 شود مي سبب شايستگي مبناي بر ريزي برنامه شك بي

 براي و گيرند قرار تري مناسب هاي جايگاه در نيروها

 صورت اين در است بديهي. باشند مفيدتر سازمان

 و ها شايستگي با متناسب نيز ها سازمان كارايي و وري بهره

  .يابد مي افزايش مديران هاي توانمندي
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