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 دهيچک

ضر پژوهش سايي هدف با حا ستگي هايشاخص و هامؤلفه ابعاد شنا  شاي

 گرفته انجام مفهومي ارائه مدل منظور به هاي آمونشااايساااانمان مديران

 اطالعات گردآوري نظر ان و کاربردي هدف نظر ان تحقيق وشر. اسااا 

مديران، ساارپرسااتان  پژوهش، آماري جامعه. اساا  اکتشااافي -توصاايفي

 هدف به نيل براي باشااد کهواحدهاي دانشااگاهي پيام نور در کشااور مي

نفر ان  26 با و شااد مطالعه تحقيق تجربي و نظري مباني و ادبيات پژوهش،

شگاه پيام ستگي مدل طراحي براي نور مديران دان  ابزار و شد مصاحبه شاي

 تعيين همچنين ساااانه، و محتوايي صاااوري، روايي تعيين ان پس مطلوب

 براساااا . شاااد اجرا و تدوين (%39کرونباخ ) آلفاي ان اساااتفاده با پايايي

س  آمده، به هاييافته شي فردي،  نهايي مدل د ستگي اثربخ شاي پنج بعد 

هاي ميان فردي و ارتباطي، شگاهي، شايستگيهاي دانشي و دانشايستگي

شگاهي طراحيشايستگي شايستگي تخصصي دان سانماني و   هاي عمومي 

مان اهمي  به توجه با. شاااد  اهمي  همچنين و هاي آمونشااايساااان

 و گيرندگانتصميم براي مذکور مدل موفقي ، براي مديران هايشايستگي

شاوران شگاه مديران انتخاب منظور به م  مديران راهنمايي و هداي  و هادان

 .دارد کاربرد

هاي آمونشي، هاي شايستگي مديري ، سانمانشاخصهاي کليدي: واژه

 دانشگاه پيام نور
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 مقدمه 

 اس  ييها يفعال به توجه جه  در رانيمد يبرا چالش کي نيا و مواجهند رقاب  با موسسات همه امرونه

 که ياستراتژ يطراح منظور به يرقابت طيشرا درک يبرا انريمد يرقابت  يمز کسب زين و يبرسودده که

 (. 24: 2017 ،1ويف) برخوردارند، يکاف زةيانگ ان و ليمتما کنند خلق را يدفاع يرقابت  يموقع

 يساالر ستهيشا نظام  يرعا عدم ليدل به کشورمان يهاسانمان اکثر که دهديم نشان شده انجام يهايبررس

 يبخش  يرضا عملکرد ،يوربهره اصل به يتوجهيب و کارکنان و رانيمد انتصاب و خابانت در ،يمحور اق يل و

 کشورمان رد موجود يها يخالق و ها يقابل و استعداد به توجه با يول ،(31: 1396، يطاهر) اندنداشته

. بداند يگستيشا نظام ياجرا به ملزم را خود يسطح هر در يريمد هر که ديآ وجود به يمل عزم نيا چنانچه

 يها نظام بر  يريمد. شد خواهد هموارتر يساالر ستهيشا نظام نيا يسان ادهيپ راه سر در موجود موانع قطعاً

 توسعه نديفرا در ياتيح نهاد دانشگاه اس  چرا که برخوردار ييبسزا  ياهم ان هادانشگاه جمله ان و يآمونش

. س ا جامعه يفرهنگ و ياسيس ،ياجتماع ،يصاداقت توسعه لگريتسه که ينهاد شود،يم محسوب يملت هر

. ندينما  يريمد ارانهيهوش اريبس را خود يها يفعال که مجبورند هادانشگاه يگريد نمان هر ان شيب اکنون

 دانشگاه يندرو عملکرد بر ديتاک دهندي نشان شوند اداره فعال شيپ صورت به ديبا هادانشگاه که اصل نيا

 (. 41: 1395 مک، ،يکفر) اس 

 کاهش ها،برنامه تنوع شيافزا تجارب، و هانهينم ان يعيوس دامنه با و افراد ان يادين تعداد با داشتن کار سرو

-يدگيچيپ يکل طور به و هادانشگاه در پژوهش بر تمرکز و رقاب  رشد ،يعال آمونش در يدولت يگذار هيسرما

 رندگانيگ ميتصم و رؤسا ران،يمد نقش بر هم و يعلم ئ يه اعضاء و کارکنان نقش بر هم ط،يمح ديجد يها

 يامرون يهادانشگاه(. 103: 2017 ،2نا  و همکارانيلکيو. )اس  موثر يعال آمونش در کنندگان هماهنگ و

 گرفته يالملل نيب انيدانشجو رشيپذ ان ند،ينما آماده ندگانيآ يبرا را خود که هستند ييهاراه يجستجو در

 شيافزا ليقب ان چندگانه انتظارات و تقاضاها ان يمتعدد انواع با و يامنطقه توسعه يهاآژانس با يهمکار تا

 متععد، و متنوع منابع ان درآمد نيتام  ،يفيک ياستانداردها به دنيرس العمر،مادام يريادگي ارتقاء ،يدسترس

 اريبس را خود يها يفعال که مجبورند هادانشگاه يگريد نمان هر ان شيب و هستند مواجه...  و پژوهش ارتقاء

 بر ديتاک دهندهنشان شوند اداره فعالشيپ صورت به ديبا هادانشگاه که اصل نيا. ندينما  يريمد ارانهيهوش

 (. 84: 2018 ،3کارنس) اس  دانشگاه يدرون عملکرد

                                                           
1 few 
2 Wilkins et al 
3 Carnes 
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 ارتقاء و کياستراتژ رهبران پرورش ابزار عنوان به هادانشگاه عنوان تح  يپژوهش در ،(2017) 1اسپندالو

 که داد قرار يبررس مورد را ياستون کشور يعموم يدانشگاه شدن يياروپا با ارتباط در يادار يها يظرف

 کياستراتژ رهبران پرورش يبرا يستگيشا يهاچارچوب بهبود هدف با را مدل نيا اس ، آن ان يحاک جينتا

 داشتن اعتبار،: ان عبارتند آن يهايستگيشا که اندکرده احصا شيمايپ دو انجام با و يدانشگاه خدمات در

 جاديا يبررس به يپژوهش در کيبلژ کشور در ،(2016) 2الوسون. بودن مدار جهينت ،يرهبر ،ينوآور رت،يبص

-سانمان در پاداش و يابيارن بانخورد، ،يرهبر ،يزيربرنامه يمعنا به يج او، ال، ،يپ ديجد يابيارنش ستميس

 ييهايستگيشا و ها  و مهارتيريمد يهامهارت و هايستگيشا احصاء ان يحاک جينتا که پرداخ  يآمونش يها

 . باشديشغل م يفن ييهايستگيشا و ها، مهارتيمش يخط يچرخه با ارتباط در

 رانيمد با مصاحبه قيطر ان را يدانشگاه  يريمد يستگيشا يپژوهش در هلند کشور در ،(2015) 3توماسون

 نيب يرفتارها مسئله، حل منسجم، يحکمران  ياهم: ان يحال جينتا که داد قرار يررسب مورد يدانشگاه ارشد

 عنوان موارد نيمهمتر را يآمونش  يريمد  يحساس ،يريپذ انعطاف ،يرگذاريتاث ،ياتيعمل ياثربخش ،يشخص

 يعال شآمون مؤسسات رتبه يعال رانيمد دگاهيد مطالعه و يپژوهش خود به بررس در( 2014) 4گونزالز. کرد

 رتبه يعال رانيمد انين مورد يهايستگيشا يمعرف هدف با انين مورد يتيريمد يهايستگيشا به نسب  کيمکز

 مشاهده مصاحبه، ان استفاده با کيمکز در دانشگاه ريمد اي سيرئ 20 انتخاب قيطر ان يعال آمونش مؤسسات

 ياجتماع يروهاين و روندها شناخ احصاء ان  يحاک قيتحق جينتا که پرداخ  ها،ادداش ي و اسناد ليتحل و

، يشخص يهايژگيو و هامهارت، يشقدميپ و ابتکار، يمل طيشرا درک به انين، دانشگاه ان خارج و داخل

نورجهان  باشد.يم يسانمان و يرسم يهايستگيشاو  ياجتماع  يمسئول يهايستگيشا، ياجرائ يهايستگيشا

-دانشگاه ان نظر مهارت يآمونش يهاران گروهيسه عملکرد مديمقا»وان با عن ي(، در پژوهش1396و همکاران )

ران ان نظر يدانشگاه آناد ش يآمونش يهاران گروهين عملکرد مدينشان دادند که ب« يتيريسه گانه مد يها

ن و يباالتر يوجود دارد. به طور کل ي( تفاوت معناداري، ادراکي، انساني)فن يتيريسه گانه مد يهامهارت

ن يين و پايبود. باالتر يو دانشکده علوم انسان يب مربوط به دانشکده کشاورنيبه ترت ين مهارت فنيترنييپا

ن يترنيين و پايبود. باالتر يا مهندس يو دانشکده فن يب مربوط به دانشکده علوم انسانيبه ترت يمهارت انسان

 يهش، در پژو(1395ان )يعابدبود.  يکشاورن ه و دانشکدهيب مربوط به دانشکده علوم پايبه ترت يمهارت ادراک

ران يمد يهايستگيشا «مشهد يدانشگاه فردوس يآمونش يهاران گروهيمد يستگيمدل شا يطراح»با عنوان 

 ي  مشارکتيري، مديري، انعطاف پذيري، انتقادپذيگرش علم، سعه صدر، ن يرا شامل خالق يآمونش يهاگروه

                                                           
1 Spendlow 
2 Lawson 
3 Thomason 
4 Gonzalez 
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، ي، مهارت مذاکره، رهبرير، نوآوي  تعارض، تفکر منطقيري  نمان، مديري، تعامل و ارتباط، مديميو کار ت

  يريک، مدي  استراتژيرير، مدييتغ  يري ، مدي، قاطعيجاني، هوش هيسانمان ده، يآمونش يزيربرنامه

شرف  و يمسئله، پو حل  يي، شناسايفن ي، تخصصيري  پذيمسئول، ي، تعهد سانمانيمحور يمنابع، مشتر

 در ،(1394) همکاران و يجهادکرده اس .  ذکر ينيو اعتماد آفر يريم گي، قضاوت و تصمبهبود مستمر

 داد انجام يفان منطق اسا  بر واحدها يروسا انتخاب جه  مدل ارائه يبرا ياسالم آناد دانشگاه در يپژوهش

 تخصص ،يافهحر اعتبار ک،ياستراتژ يريگ جه : مهم يهايستگيشا يباال  ياهم ان يحاک قيتحق جينتا که

 70 ان شيب که اس  يمال  يريمد و يانسان يروين  يريمد ارتباطات، ،يسانمانده ،يآمونش ا يياجرا سابقه و

 1/0 ان کمتر مدل يسانگار نرخ. کننديم هيتوج را يدانشگاه يواحدها رانيمد انين مورد يهايستگيشا% 

 همکاران و ياثبات. اس  برخوردار ييباال اعتماد  يقابل ان حاصل جينتا و ينوج ساتيمقا اسا  نيا بر و بوده

 بدس  جينتا که پرداختند رانيا يدولت يهادانشگاه در يتيريمد يستگيشا عنوان تح  يپژوهش در( 1393)

 در ياثربخش جه  در شخص کي که ييهانگرش و رفتارها ها،مهارت دانش، ان يامجموعه: ان عبارتس  آمده

 به و يآمونش يهانظام که ييهاتفاوت اسا  بر که اس  انين سانمان در که يتيريمد مشاغل ان يعيوس حونه

 يتيريمد يهايستگيشا يعال آمونش و يآمونش يهانظام  يريمد دارند، هاسانمان ريسا با هادانشگاه ژهيو

 . طلبديم زين را يخاص

 

  روش پژوهش

 کيفي تحليل اسا  بر که باشد،مي خبرگان دلفي تکنيک و مصاحبه کيفي هاياستراتژي اسا  بر پژوهش

هاي مديران سانمان هايشايستگي و شده بنديدسته مشابه مفاهيم و کدگذاري گرفته، انجام هايمصاحبه تم،

 حذف و شده انجام هايمصاحبه بنديجمع اسا  بر پژوهش اين در عبارتي به .شودمي استخراج آمونشي

 حذف هاان ويژگي داشتند کمي تکرار که برخي و شده احصا و شناسايي اوتمتف هايمشابه، گزاره هايگزاره

 شايستگي يک دهنده تشکيل فرعي شايستگي تعدادي و فرعي شايستگي يک دهنده شکل مشابه گويه چند و

 گرفته انجام بندي طبقه و تفسيرها صح  اول، خبرگان دلفي ان گيريبهره با اعتباريابي فان در. شودمي اصلي

 خبرگان، ديگر با يافته ساختار مصاحبه و سنجي نظر با و سپس گرفته قرار بررسي مورد شوندگان مصاحبه با

شود. همچنان که درباره ماهي  مسأله پژوهش يعني ارائه مدل شاخص مي معتبر و اصالح شده طراحي مدل

 تواندمي مدل يک ارايه يبرا لذا ندارد، وجود مدلي قبل هاي شايستگي مديري  در سانمان هاي آمونشي ان

 . گيرد قرار بخش اين در استفاده مورد
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 سراسري آنمون دفترچه اسا  بر که دانشگاهي واحدهاي مديران يا سرپرستان کليه پژوهش آماري جامعه

 عنوان به افراد اين که کنندمي فعالي  کشور استان 31 در واحد 250 تعداد به علوم ونارت 1395 سال

 روش ان دانشگاهي واحدهاي مديران انتخاب براي و شوندمي گرفته نظر در عوامل به دهينون براي خبرگان

 نماني تا گيري نمونه (2016کوربين ) و استراو  نظر به .شد خواهد استفاده ايطبقه تصادفي گيرينمونه

 شده آوريجمع يدجد هايداده که نماني يعني برسد، اشباع به بررسي مورد هايجواب که ياف  خواهد ادامه

 پژوهش که هنگامي ديگر عبارت به. اندشده هم مانند و نداشته تفاوتي شده آوري جمع قبالً  که هاييداده با

 رسيده کفاي  به پژوهش که شد مطمئن توانمي رسيد، هاداده آوري جمع حونه در نزولي بانده نقطه به

 کيفي، هايروش در اسا ، اين بر. گويندمي نظري اريبرد نمونه گيري، نمونه نوع اين به کيفي روش در. اس 

 اس  هدفمند گيري نمونه نوعي نظري، گيرينمونه. نيس  شده تعيين پيش ان مطالعه مورد هاينمونه تعداد

 موشکافي و واکاوي به پژوهش موضوع درباره افراد ترينآگاه نظرات ان گيريبهره با کندمي سعي محقق که

 قضاوتي و تعمدي بلکه نيس ، تصادفي گيري، نمونه نوع ديگر عبارت به. بپرداند نظر وردم پديده و رويداد

 . اس  شده استفاده نظري گيري نمونه روش ان پژوهش اين در. (20: 2015 اس  )کرسول،

کليه مديران يا سرپرستان واحدهاي دانشگاهي در دانشگاه  شود، مي انجام کيفي صورت به پژوهش که آنجا ان

 مبتني پژوهش در. شودمي انتخاب غيرتصادفي صورت به خبرگان نمونه و باشدمي پژوهش جامعه م نور،پيا

 30 تا 20 حدوداً هامقوله اشباع براي و مصاحبه هايداده گردآوري منظور به پژوهشگر بنياد، داده نظريه بر

تحليل آنها نيز انجام  ها،داده آوريگرد با همزمان همچنين. دهدمي انجام متعدد هايمالقات اسا  بر مصاحبه

    مي گيرد.

 

 پژوهش  يهاافتهي

 و تجزيه اسا  بر مرحله اين در : ي شاخص هاي شايستگي مدير مورد در مستندات و نظرات بندي جمع

 مرتبط هايشايستگي نير و محوري شايستگي هر گرفته، صورت هايمصاحبه ان شده استخراج جداول تحليل

 .شودمي ارائه و نديبدسته آن با

 فردي اثربخشي محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي. 1جدول

 رديف شايستگيهاي اثربخشي فردي ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

A6, B2, C2, H10, J2, K21, N4, P1, 

R8,  S8, T5, MM11 
شور و اشتياق شغلي تالش بسيار در تمام موقعيتها ،داراي 

کاري شور و شوق  
1 

A7, C12, H9, K19, M2, N11, O9, 

Q13, 

R3, S13, T2, X13, Y10, MM12 

دقيق بودن و انجام وظايف محوله طبق )صداق  حرفهاي 

 استانداردها، مسئوليتپذيري و حفظ اطالعات محرمانه،

(صداق  کاري  

2 
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C12, MM13 
رسيدن به اهداف طبق بودجه )قابلي  اطمينان و پاسخگويي 

  نماني، اصالح و پيادهساني محصول ،خدمات و و محدودي

(روندها  

3 

A8, O1, O4, R15, Q19, Q21, T11, V2,  

V7, W11, X2, Y8, Z14, MM14 
 انجام وظايف منطبق بر روشهاي قانوني،)مند انجام کار نظام

(سيستمي و استاندارد  
4 

C4, D7, E2, F7, M3, N1, R10, S14, 

Y9, 

MM15 

تشخيص الگوها، روشها و علل حوادث و )مهارتهاي مفهومي 

(حلهاطراحي و شناسايي راه  
5 

B6, C3, H7, J8, K7, Q17, R14, V4  علميتواناييهاي  6 

A3, C7, D6, E1, F6, G8, H6, J11, O8, 

P4, P6, R1, T4, T17, U13, X3, 

Z6, MM16 

خلق و کشف ايدههاي جديد مبتني بر )خالقي  و نوآوري 

(شهود  
7 

B5, F8, Z11  MM17 

آوري، ترکيب و تجزيه و تحليل جمع)مهارتهاي تحليلي 

 گيريها، شناسايي مسائل و چالشها، نتيجهادهدحقايق و 

(منطقي  

8 

 

C8, D8, O12, MM18 
گيري منطقي و به دور ان تحليل موقعي ، نتيجه)قضاوت 

(تفسير بر اسا  منافع فردي  
9 

 

A2, O3, O10, U31, MM19 
خ مناسب به وضعي  يا رويدادهاي پيشبيني پاس)سانگاري 

(نشده: انطباق عادات و الگوهاي فردي  
10 

 

O5, P13, R13, U20, X16, MM15 
کنترل احساسات و )توانايي انجام کار در شرايط سخ  و فشار 

ابران احسا  مثب  در شرايط سخ  و بحراني ،انجام همزمان 

(بندي وظايفچند کار، توجه به محدوديتهاي نماني ،اولويت  

11 

 

B1, C2, D3, J2, N13, O6, Q7, S7, 

V15,  MM11 

درک وظايف: پيگيري جه  انجام کارها طبق )خود انگيزه 

ي کاري، بررسي و تالش مداوم جه  حل مسائل و برنامه

(انجام وظايف  

12 

B1, C11, D1, G7, H8, K17, M1, N3, 

Q11,  S1, T13, U20, W4, Y1, Z1, 

MM12 

آگاهي ان آخرين تحوالت و پيشرفتها به منظور )ودن به رون ب

(هاي کاريبه رون رساني مداوم برنامه  
13 

 

C10, D2, U9, MM13 
انجام کامل و همزمان چند فعالي ، ايفاي )اي چند وظيفه

(نقشها و وظايف مختلف و همزمان  
14 

C5, Q8, T6, Y13, MM14 (اهل مشورت)گذاري اطالعات و تجربيات  اشتراک  15 

B4, J15, U31, MM15  اولويتبندي و نمانبندي وظايف و سرع  در )مديري  نمان

(انجام کار  
16 

A10, V20, MM16  (خود ارنيابي، بانخورد و اصالح)در  ان موفقي  و شکستها  17 

B3, F5, G9, L15, N8, R2, U14, 

V16, Z2 
(تمايل و توجه به ايدهها و نظرات ديگران)ذهن بان   18 

A9, G10 انجام وظايف با دق  و توجه به 0)توجه به جزئيات

(استانداردها  
19 

C9, Z17  در صورت لزوم تطبيق رفتارها،)انطباق حداکثري با کاربر 

(ها و انتظارات با ديگرانخواسته  
20 

O7, Q10, T8, U15, W9, Z4, 

MM17 
(هيجاني و اجتماعي و فردي)داراي هوشمندي   21 

O17, Q9, U18, Y15 22 آينده نگر 
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 کلي و مستقيم صورت به( Q19,Q21,T11,V2,V7,W11,X2,Y8,Z14تم ) تحليل ايمصاحبه کدهاي

 . اندداشته فردي اثربخشي هايشايستگي داشتن به اشاره

 
 دانشگاهي و دانشي محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي .2 جدول 

 رديف اي دانشي و دانشگاهيهشايستگي ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

A19, B13, C15, F1, H12,O2 ي تکميليتحصيالت عاليه  1 

A24, C15, G6, S17, MM17 2 دانش هنري 

A23, B13, C1, D4, E4, F2, G2, H11, 

K3,  M5, T18, X7, MM19 
 3 مهارتهاي پايهاي کامپيوتري و شبکه

A21, C13, F3, L13, S16, Z7  (ان انگليسي و... تسلط بر نب)نبان دوم  4 

B12, O11, P9, Q6, R5, S12, T3, T19,  

W18, X4, Z9 
 5 ميل به تحقيق، يادگيري و آمونش مداوم

A18, H13, S10, T7, T14, U32 هاي ها و تخصصتسلط نسبي بر رشته)اي رشته دانش ميان

(ديگر مورد نيان  

6 

A22, I5, L12, MM18  ارتباطدانش  7 

B12, F1, G3, H12, M4, O2, P8, R6, T1,  

W19, W20, Y14 
 8 تحصيالت دانشگاهي و تخصصي مرتبط

B9, C15, I5, J12, L10, M9, N2, U3, X6, 

MM20 
ساني دانش برنامه  9 

B10, I7, Q2, U3 10 روانشناسي 

A20, B11, C14, D5, E25, F4, G4, I7, 

K5, 

L14, N9, Q1, S2, T10, U33, U7, W1, 

X8,  Y7, Y16, Z3, Z6 

شناخ  فرهنگ اقوام مختلف و موارد اختالف ) دانش فرهنگي

(و مشابه  و...   

11 

C17, W23, X17 12 مديري  بحران 

 کلي و مستقيم صورت به (5J1,k8,l2,Q14,Q16,T12,U8,V6,W7,Zتم ) تحليل ايمصاحبه کدهاي

 . اندکرده اشاره دانشگاهي و دانشي هاي شايستگي داشتن به

 ارتباطي و فردي ميان محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي .3جدول 

 رديف هاي ميان فردي و ارتباطيشايستگي ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

 

A4, J3, K1, O13, O14,Q18,MM22 
ها، گذاري اطالعات، ايده به اشتراک)کار گروهي 

کسب اعتماد و حماي  همکاران، توجه به روابط 

 (هاي خود بر ديگرانردي و عدم تحميل ايدهميان ف

1 

 

B7, MM23 

 

تأييد فکر و همدلي با ديگران، )گوش دادن فعال 

يا غير کالمي ) پرسشي( استفاده ان روشهاي کالمي

 (براي فهميدن احساسات و فکر ديگران

2 

 

D11, Q5 , ,MM21 
درک نکات حسا  ارتباطي و )دراي  و ديپلماسي 

کلمات و نتيجهگيري مناسب  انتخاب نمان، مکان،

 (در ارتباط

3 

 

B10, ,MM25 
آشنايي با مخاطب جه  استفاده ان )تطبيق نباني 

لغات اصطالحات و يا روشهايي جه  بهبود و تسهيل 

 (مخاطب درک

4 
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D12, MM24 

 

آماده کردن مطلب منطبق بر )توانايي ارائه مطلب 

قال مشخصات مخاطبين، استفاده ان انواع روشهاي انت

مفهوم به مخاطب با استفاده ان انواع ابزارهاي 

 ((به صورت بهينه)ارتباطي و تکنولوژيک 

5 

 

 

B10, D12, MM28 

 

شناخ  مخاطبان، )مهارت اقناع و مجاب کردن 

مسائل به نبان ساده و کافي، همدلي، شيفته  توضيح

کردن و گوش کردن فعال به مخاطب، پاسخ صادق 

 (اطبمخ به پرسشها و ابهامات

6 

 

U11, ,MM27 
نوشتار مطابق با قواعد دستور نبان، نحوه )نويسندگي 

پروتکلهاي حاکم و مرتبط با موضوع به گونهاي 

 (تأثيرگذار

7 

B8, D10, ,MM31  توانايي استفاده بهينه ان ابزارهاي ارتباطي جديد و

 در دستر 

8 

 

A1, B7, D9, ,MM30 
ش دادن خوشآمد گويي گرم، گو)مهارتهاي مکالمه 

 (فعال ،همدلي، سؤاالت مختلف

9 

 

 

D13, ,MM26 

تعيين بهترين )برد  -مهارت ايجاد شبکه ارتباطي برد

الگو براي رسيدن به بهترين ارتباط و خدمات با 

مخاطبين جه  کاهش درگيري، پيچيدگي و ابهام 

در روابط و افزايش منافع صميمي ، ارتباطات و 

 (طببرد با مخا -ايجاد موقعي  برد

10 

 

B7, D9, ,MM29 
تبادل و همکاري با )توانايي برقراري ارتباط بصري 

 (ديگران براي درک، فهم، توضيح، نبان بدن

11 

 

به  و (C18,J6,K4,P7,T9,U2,U17,V16,W8,W17,X9,Z12تم ) تحليل ايمصاحبه کدهاي

 اند.  هداشت ارتباطي و فردي ميان هايشايستگي داشتن به اشاره کلي و مستقيم صورت

 
 سانماني عمومي محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي . 4جدول

مديريت پروژه )شايستگيهاي عمومي سازماني  ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

 (و کسب و کار

 رديف

 
C19, MM38 

 

شناسايي مسائل و فرصتها، بررسي )تفکر استراتژيک 

نيانهاي آينده،  بينيتغييرات بالقوه/ ابتکارات، پيش

 (روندها و الزامات، داشتن يک ديد کلي سانماني

1 

 
C20, P5, V19 

 

داراي آرنو، بلند هم ، شور و شوق براي )کارآفرين 

پشتکار، استقام  و ثبات قدم، با انگيزه، تالش  نوآوري،

 (انجام چند باره کار تا حصول نتيجه براي اتمام کار،

2 

B14, C21, F10, J9, K20, N7, O16, 

S11,  W12, ,MM39 
بندي کارها، تعريف اهداف، شناسايي  اولوي )برنامهريز 

 (منابع مورد نيان، تهيه برنامه عملياتي

3 

 
B15, R4, ,MM32 

ظرفي  نفوذ در ديگران، درخشندگي فردي و )رهبري 

 (تأثيرگذاري تيمي

4 
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D14, MM35 

 

انساني بررسي و اخذ نيانهاي منابع )مهارتهاي سانماني 

،فيزيکي، مواد اوليه و منابع تکنولوژيک ،آگاهي و 

 (تعيين احکام و فرمانها و قوانين ارتباطي

5 

 
B16, N6, MM36 

 

گيري به موقع و  تصميم)گير  سان و تصميم تصميم

 (مناسب با استفاده ان تجربه، دانش و افراد مشاور

6 

 
MM37 

شناسايي و تشخيص مشکل، )توانايي حل مسأله 

 (حلهااسايي راهحلهاي ممکن، انتخاب راهشن

7 

 
MM34 

تخصيص کار، بيان انتظارات واضح )مهارت تفويض کار 

و شفاف با افراد، تعيين استانداردهاي عملکردي مورد 

 (انتظار

8 

 
MM33 

ايجاد وفاق و اجماع )توانايي ايجاد وحدت و توافق 

حلهاي عمومي ،شناسايي منافع مشترک، ايجاد راه

 (هاتوافق همه گروهمورد 

9 

 
D15, MM45 

 

ايجاد احسا  آسايش و راحتي در )مديري  برخورد 

 (مردم ،رهبري، احترام به نيانها و عاليق ديگران

10 

 
D15,MM41 

آماده کردن جلسات، اداره کردن )مديري  جلسه 

 (جلسات ،پيگيري جلسات

11 

 

X14, Z8,MM44 

افراد و  درخواس  بانخورد ان)منتقد و انتقادپذير 

  (استقبال ان انتقاد ها،گروه

12 

B19, C6, F9, H21, M10, N14, P10, 
W10,MM42 

ها و محصوالت جديد، شناسايي ارائه ايده)پذير  ريسک

 (و ارنيابي تأثير و اهمي  خطرات داخلي و خارجي

13 

 

Q4, MM43 
 

به وجود آمدن يک )اهل مذاکره و تعامل اجتماعي 

مثب  براي مذاکره، ايجاد اقناع  شرايط نماني و مکاني

 (استداللي و درک موقعي  طرف ديگر

14 

 
 

B18, MM40 
 
 

انتخاب نمان و مکان مناسب، ) حل و فصل تعارضات

دادن فعال، دعوت ان طرفين براي بيان موقعي   گوش

و ادعاي خود ،توافق و مصالحه با شناسايي مسائل 

 (مشترک و همنظر

15 

 

 داشتن به اشاره کلي و مستقيم صورت ( بهK14,O15,U19,V3,V17تم ) تحليل ايمصاحبه کدهاي

 . اندداشته سانماني عمومي هايشايستگي

 دانشگاهي تخصصي محوري هايشايستگي با متناظر هايشايستگي. 5 جدول 

 رديف مديرانشايستگي سواد اجتماعي  ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

A31, C22, G1, T15, U27, U29, W3, 

Z5 
هاي اجتماعي و هاي اجتماعي، رسانهآشنايي با شبکه

 پيام رسانها

1 

A34  2 سانماناخالق و مسئولي  اجتماعي در 

A32, N10, W5  3 آمونشيشناخ  و تحليل فرهنگهاي 

A33  4 افراداعتقاد به حريم شخصي 
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C24   5 در محيط کاربهداش  و سالم 

A35, C23 6 مديري  کارکنان 

A36  7  آمونشآگاهي به سبک 

 

 دانشگاهي تخصصي محوري هايشايستگي با متناظر هايشايستگي. 6 جدول

 رديف مديريتشايستگي سواد ارتباطي  ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

A37, G15, H19, L7, L9, W3  1 محيط دانشگاهيمهارتهاي ارتباطي در 

A37, H19, Y2 2 در محيط دانشگاهي به صورت آنالينطي مهارتهاي ارتبا 

A38, X18  3 مديري  شناخ  رفتارهاي مخرب در 

C30, H20, L8  4 محيط دانشگاهمديري  توجه و ايجاد جاذبه در 

 

 دانشگاهي  تخصصي محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي .7 جدول

ها و کدهاي متناظر با مصاحبه

 مستندات

 رديف ايشايستگي سواد رسانه

A40, K2, M7, R11, U28, X15, 

Z13 
 1 هادرک و شناخ  انواع رسانه

B21, H4 2 هاي دسترسي و ارنيابي آشنايي با شيوه 

B21 3 شناخ  و توانايي تفکيک منابع اطالعاتي اصلي و غير اصلي 

B21, Z15 4 توانايي تجزيه و تحليل اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسانه 

B21, H2 5  هاي گوناگونهي به ميزان و نحوه استفاده ان رسانهآگا 

B21, C34, G16, H3 6 توانايي تماشاي انتقادي رسانه 

 

تم  تحليل ايمصاحبه کدهاي

(A5,B21,C23,D16,F16,H1,L1,P1,Q12,R9,U30,U10,X1,Y6) کلي و مستقيم صورت به 

 اند. داشته ايرسانه سواد شايستگي داشتن به اشاره
 

 کار دانشگاهي  و کسب شايستگي هاي متناظر با شايستگي محوري تخصصي سواد. 8 جدول

ها و کدهاي متناظر با مصاحبه

 مستندات

 رديف دانشگاهي  شايستگي کسب و کار

76MM 1 ايجاد شرايط براي توليد محتوا و مفاهيم جديد و نو 

H18, MM77 2 تطبيق و بررسي محتوا و مفاهيم با نيانهاي بانار 

C35, H16, MM80 3 ارنيابي مالي و مدل کسب و کار 

H15, MM81 4 شناسايي منابع مالي و حاميان بالقوه 

H15, V5, MM81 5 تأمين مالي پروژه 

H16, MM80  6 ترويج و باناريابي توليدات 

78MM  7 تأمين امني  و حراس  ان توليدات 
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78MM  8 ايجاد اطمينان و پشتيباني 

H17, MM80 9 در جه  شناسايي دانشگاههاي تبليغاتي مختلف ئه بستهارا 

W16, MM79  10 خدمات دانشگاهنظارت و به رون رساني 

79MM  11 امورپيگيري و تجزيه و تحليل 

 

 پروژه مديري  تخصصي محوري شايستگي با متناظر هايشايستگي .9 جدول

 رديف يت پروژهشايستگيهاي مدير ها و مستنداتکدهاي متناظر با مصاحبه

 
C3, E11, I12, S3,MM68 

توانايي جمع کردن يا ايجاد گروههاي متخصص کاري 

 هاجه  خلق مفاهيم و ايده
1 

MM73 2 توانايي ارنيابي امکانات و فوايد کار 

MM73 3 توانايي اعتبارسنجي مفاهيم 

MM69 4 توانايي برآورد نيانهاي تکنولوژيک 

MM72 5 يسک پروژهتوانايي تعيين ميزان ر 

I18, K11, K12, K13, MM68 6 توانايي شناسايي و تأمين نيانهاي منابع انساني 

A11, C37, D19, S4, W6, MM68  بکارگيري، شرح وظايف، تعيين هدف )توانايي تيمساني

 (و آمونش
7 

C39, S9 MM70  نمانبندي، روش توليد، طرح و )توانايي طراحي پروژه

 (برنامه
8 

I17, MM71 9 توانايي برآورد مالي 

C40, E22, X12  توانايي بررسي و روشنساني قوانين جه  تأمين محتوا و

 پاسخگويي
10 

74MM 11 توانايي تعيين پارامترها و اهداف عملکردي تيم 

I17 ,MM71 12 توانايي تخصيص و تونيع منابع مالي 

J10, Q15 MM75  دس  و پايين با مديري  ارشد باال )توانايي مديري  روابط

 (دس 
13 

I14, P11, MM74 14 آگاهي به مشخصات و استانداردهاي مربوطه 

I13, Y11, MM74 15 آگاهي به قوانين و تعهدات حرفهاي 

MM72 
شناسايي، تجزيه و تحليل، )توانايي مديري  ريسک 

 (واکنش و کنترل ريسک
16 

MM68 17 هاتوانايي ارنيابي تيم 

I16, W15, MM68 18 عملکردي (بانخورد)ي اجراي عمليات فيدبک تواناي 

 

 صورت به (A12,B31,C37,C38,C39,C40,K16,U6,V5,V12تم ) تحليلي ايمصاحبه کدهاي

 . اندداشته پروژه مديري  تحصصي هايشايستگي داشتن به اشاره کلي و مستقيم
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 شاخص هاي شايستگي مديريت  مدل ارائه 

 هايداده تحليل همچنين و در دانشگاه پيام نور مديران با مصاحبه ان حاصل هايداده تحليل و بررسي مطالعه، 

 محوري پنج قالب در شايستگي بندي شاخص هاي تقسيم به منجر دانشگاهي، يدر نمينه مستندات آخرين

-( شايستگي3. دانشگاهي و دانشي هاي( شايستگي2فردي،  اثربخشي هايشايستگي (1 يعني اتا مدل طبق بر

. شد دانشگاهي تخصصي هاي( شايستگي5سانماني،  و عمومي هاي( شايستگي4.  ارتباطي و فردي ميان هاي

 .کنندمي کار اين حونه در که اس  مديران در سانمان هاي آمونشي به مربوط شايستگي دسته پنج اين

 اس . کرده ليس  را مربوطه هايشايستگي و محوري مورد هر باختصار نير جداول

 

 شاخص هاي شايستگي محوري بر اسا  مدل اتا و نير شايستگي هاي اصلي. 10 لجدو

 هاي شايستگيشاخص

براساس مدل شايستگي )

 (اتا

زيرشايستگي هاي اصلي بر اساس تحليل تم مصاحبه ها و 

 مستندات
 رديف

هاي اثربخشي شايستگي

 فردي

 خود انگيزه  . 12

 به رون بودن  . 13

 چند وظيفه اي  . 14

 اشتراک گذاري اطالعات و تجربيات . 15

 مديري  نمان . 16

 در  ان موفقي  و شکس  ها . 17

 ذهن بان . 18

 توجه به جزئيات  . 19

 انطباق حداکثري با کاربر . 20

 داراي هوشمندي . 21

 آينده نگر . 22

 شور و اشتياق شغلي  . 1

 صداق  حرفه اي  . 2

قابلي  اطمينان و . 3

 پاسخگويي 

 م کار نظام مند  انجا. 4

 مهارت هاي مفهومي . 5

 توانايي هاي هنري . 6

 خالقي  و نوآوري . 7

 مهارت هاي تحليلي . 8

 قضاوت . 9

 سانگاري  . 10

توانايي انجام کار در . 11

 شرايط سخ  و فشار 

1 

هاي دانشي و شايستگي

 دانشگاهي

 تحصيالت دانشگاهي و تخصص مرتبط . 7

 دانش برنامه ساني . 8

 روانشناسي  .9

 دانش فرهنگي . 10

 مديري  بحران  . 11

 سواد پايه اي  . 1

 دانش هنري . 2

مهارت هاي پايه اي . 3

 کامپيوتري و شبکه  

 نبان دوم  . 4

ميل به تحقيق يادگيري و . 5

 آمونش مداوم 

 دانش ميان رشته اي  . 6

2 
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هاي ميان فردي و شايستگي

 ارتباطي

  

 نويسندگي . 7

توانايي استفاده بهينه ان ابزارهاي . 8

 ارتباطي جديد و در دستر  

 مهارت هاي مکالمه . 9

 برد -مهارت ايجاد شبکه ارتباطي برد. 10

 توانايي برقراري ارتباط بصري  11

 کارگروهي . 1

 گوش دادن فعال  . 2

 دراي  و ديپلماسي . 3

 تطبيق نباني  . 4

 توانايي ارائه مطلب . 5

 ع و مجاب کردن مهارت اقنا. 6

3 

هاي عمومي شايستگي

 سانماني

 توانايي ايجاد وحدت و وفاق . 9

 مديري  برخود .10

 مديري  جلسه . 11

 منتقد و انتقاد پذير . 12

 ريسک پذير . 13

 اهل مذاکره و تعامل اجتماعي  . 14

 توانايي حل و فصل تعارضات. 15

 تفکر استراتژيک . 1

 کارآفرين . 2

 برنامه ريز . 3

 رهبري . 4

 مهارت هاي سانماني  . 5

 تيم سان و تصميم گير . 6

 توانايي حل مسأله  . 7

 مهارت تفويض کار. 8

4 
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   تخصصي دانشگاهي  هايشايستگي بندي دسته.11 جدول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شاخص هاي شايستگي تخصصي دانشگاهي .12 جدول

مقوله اصلي و تخصصي  ديفر مقوله اصلي و تخصصي

 شايستگي

 رديف

 1 سواد تکنولوژي  5 سواد ارتباطي

 2 سواد محتوايي  6 اطالعاتيسواد 

 3 مديري  پروژه 7 سواد رسانه اي

 4 سواد اجتماعي  8 سواد کسب و کار

 

 به اتا يشايستگ مدل الگوي برطبق نهايي ( مدل12) و (11) جداول اصلي هاينيرشايستگي گرفتن نظر در با

 بود.  خواهد نير شکل

مفهوم )قوله ي شايسستگي اصلي م
 (جايگزين

مفاهيم شاخص هاي شايستگي مديريت در دانشگاه 
 پيام نور 

 رديف

 ي سواد اجتماعي شايستگ

 هاي علمي، خالقي  اخالق حرفه اي  اجتماعات و انجمن
قابلي  اطمينان و ، صداق  حرفه اي، شور و اشتياق شغلي

، مهارت هاي مفهومي، انجام کار نظام مند، پاسخگويي
  توانايي هاي هنري 

1 

 شايستگي سواد ارتباطي
ش گو، کارگروهي ارتباطات علمي، کيفي  توليدات علمي، 

توانايي ارائه ، تطبيق نباني، دراي  و ديپلماسي، دادن فعال
 مطلب

2 

 شايستگي سواد اطالعاتي
 فناوري اطالعاتي، آنادي عمل و استقالل دانشگاه، رهبري 

مهارت هاي ،  رهبري، برنامه ريز. کارآفرين، تفکر استراتژي
 تيم سان و تصميم گير، سانماني

3 

 شايستگي سواد رسانه اي

 هاي شيوه با آشنايي. ها رسانه انواع شناخ  و درک
 تفکيک توانايي و شناخ . ها رسانه ارنيابي و دستري
 تحليل و تجزيه توانايي. اصلي غير و اصلي اطالعاتي منابع

 رسانه اقتصادي و سياسي اجتماعي،

4 

 شايستگي سواد کسب و کار
 گزينش دانشجو، ارتباط  برون سانماني، انتشارات علمي، 

توانايي حل و ، اهل مذاکره و تعامل اجتماعي، پذير ريسک
 فصل تعارضات

5 

 شايستگي سواد تکنولوژي 
برنامه ريزي آمونشي، ارائه خدمات تخصصي، بانک هاي 

دانش . روانشناسي، دانش برنامه ساني اطالعاتي و آمار، 
 مديري  بحران، فرهنگي

6 

 شايستگي سواد محتوايي

 معيارهاي و مشخصات براسا  مفاهيم توليد مهارت
بندي،  اولوي  آوري، جمع شناسايي، توانايي. سانماني
 پيش توانايي. ها يافته و ها ايده مستندساني و ارنشيابي
 فرهنگ و فرهنگي اشباع و پوچ نقاط تمايالت نيانها، بيني
 توانايي. فرهنگي هاي رسانه انواع با کامل آشنايي. ساني

 مخاطبين بر موثر عوامل و ها پتانسيل تشخيص

7 

 شايستگي مديري  پروژه
ارنيابي مستمر، مخاطب شناسي، مستند ساني پژوهش 

توانايي ، تيم سان و تصميم گير، مهارت هاي سانماني ها، 
 .مهارت تفويض کار ، حل مسأله
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 شاخص هاي شايستگي تخصصي  .13جدول 

 (12جدول ) شايستگي هاي تخصصي دانشگاهي

 سواد تکنولوژي مديري  پروژه سواد ارتباطي  سواد رسانه اي

  محتواييسواد  سواد اجتماعي  سواد اطالعاتي  سواد کسب و کار فضاي مجاني

 (11دول )جشايستگي هاي عمومي سانماني 

 (11)جدول شايستگي هاي ميان فردي و ارتباطي

 (11)جدول شايستگي هاي دانشي و دانشگاهي

 (11)جدول  شايستگي هاي اثربخشي فردي

. بپرداند هاي آمونشيمديري  در سانمان هاي شايستگيشاخص مدل ارائه به بود تالش پژوهش ان بخش اين 

 روش به در دانشگاه پيام نور مرتبط مديران ان نفر شش و بيس  نظري، اشباع و گيري نمونه کفاي  به توجه با

 آوريجمع يافته ساختار خيمه روش به هاداده. کردند شرک  مطالعه در و شده انتخاب هدفمند گيري نمونه

 براسا  مدلي تمرين اصلي هدف. شد استفاده مضمون تحليل روش ان هاداده تحليل و تجزيه جه  و شده

 که اس  مراتبي سلسله مدلي اتا مدل. بود شده داده شرح آن مورد در سوم فصل در که اتا مدل کلي ساختار

 با ها،مصاحبه تم تحليل ان پس. کندمي تبيين را مديري  هايشايستگي هرم رأ  سم  به هرم قاعده ان

 جدي اقدام پيام نوردانشگاه  در هاي شايستگي مديري ارائه مدل شاخص يعني موضوع، بودن جديد به توجه

 در و مفهوم هم موارد تلفيق يا مشابه موارد حذف بر مبتني مستندات آخرين. اس  نداده انجام نمينه اين در

 رأ  به هرم قاعده ان نهايي بنديتقسيم در. بود هاشايستگي سري يک بر پوشش و جديد مفاهيم ايجاد پايان

 :  گرديد ارائه اتا مدل براسا  نهايي مدل و استخراج نير موارد ترتيب به هرم

 شايستگي( شاخص 22فردي ) اثربخشي هايشايستگي .1

 شايستگي( شاخص 12دانشگاهي ) و دانشي هايشايستگي .2

 شايستگي( شاخص 11ارتباطي ) و فردي ميان هايشايستگي  .3

 شايستگي( شاخص 15سانماني ) عمومي هاي شايستگي .4

 تخصصي دانشگاهي  هاي شايستگي .5

 شاخص 7) ارتباطي سواد هايشايستگي ب(. شايستگي( شاخص 10) اجتماعي سواد هايشايستگي الف(

 4اي )رسانه سواد هايشايستگي د(. شايستگي( شاخص 11اطالعاتي ) سواد هاي شايستگي ج(. شايستگي(

 سواد هايشايستگي: و. شايستگي( شاخص 6) کار و کسب سواد هايه( شايستگي. شايستگي( شاخص

 هايشايستگي: ح. شايستگي( مفهوم 4) محتوايي سواد هايشايستگي: ن. شايستگي( شاخص 7تکنولوژي )

 تخصصي شايستگي 56 و فردي و سانماني شايستگي 60 مجموع در. شايستگي( شاخص 7پروژه ) مديري 

 . گرديد استخراج دانشگاهي
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اين تحقيق به دنبال پاسخگويي به اين سوال اسا  اس  که مدل شاخص هاي شايستگي مديران در دانشگاه 

 پيام نور چگونه اس . در نير نتايج اين سواالت مورد بحث و بررسي قرار گرفته اس . 

هاي شايستگي توسعه و پيشرف  چه مدلي را بايد به جه  شاخصنور جه  دانشگاه پيام سوال اصلي:

هاي شايستگي بر اسا  نتايج شاخص هاي برانش شده عوامل فرعي شکل دهنده شاخص مديران تبيين کند؟

هاي برانش الگو در تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول، برانش الگو را مديران عوامل مناسبي اس ، نيرا شاخص

دهد که مدل ان برانش هاي برانندگي نشان ميس ان حذف خطاهاي کوواريانس، بررسي شاخصکند. پتاييد مي

اس . مقدار جذر ميانگين مجذورات خطاي  20/1دو به درجه آنادي نسبتاً خوبي برخوردار اس . نسب  خي

  که اس 075/0( برابر SRMRو نيز ريشه ميانگين مجذور باقيمانده ) 047/0( برابر با RMSEAتقريب )

نز  RFI ،IFI ،CFI ،NFIهاي برانندگي مانند شود. ساير شاخصميزان قابل قبولي در برانش الگو تلقي مي

( GFIشوند. همچنين شاخص نيکويي بران )هاي مطلوب برانندگي الگو تلقي ميشاخص 9/0با مقادير باالي 

کنند. در الگوي حاضر نور را تاييد مياي مديران دانشگاه پيام هاي حرفهالگوي صالحي  85/0نيز با ميزان 

ريزي، سانماندهي، مديري  منابع انساني، ارتباطات، رهبري، تصميم هاي شايستگي مديران )برنامهصالحي 

اي، روانشناختي و علمي( متغيرهاي مشاهده شده و متغير گيري، کار تيمي، نظارت، فناوري، اخالق حرفه

ر نظر گرفته شده اس . همچنين براي بررسي معنادار بودن روابط بين هاي مديران متغير مکنون دشايستگي

 05/0استفاه شد و ان آنجا که معناداري در سطح خطاي  t-value( يا همان Tمتغيرها ان آماره آنمون تي )

شود، رابطه تر محاسبه ميکوچک ±96/1ان  t-valueبررسي شده اس ، اگر ميزان مقادير حاصله با آنمون 

( براي تمامي ارتباطات t( مشخص شده اس  مقادير آنمون تي )4ر نيس . همان طور که در جدول )معنادا

تر اس  بنابراين بزرگ ±96/1( به دس  آمده ان tاصلي مدل، معنادار اس . با توجه به اينکه مقدار آماره تي )

هاي شايستگي وهش شاخصها( و متغير پنهان پژهمبستگي مشاهده شده بين متغيرهاي مشاهده شده )مولفه

 مديران کامالً معنادار اس .

 در معادل انساني يسرمايه يعني موضوع، بودن جديد به توجه با ها،مصاحبه تم تحليل ان پسبر اين اسا  

 بر مبتني مستندات آخرين. اس  نداده انجام نمينه اين در جدي اقدام دانشگاه پيام نور در مديري  يحونه

 هاشايستگي سري يک بر پوشش و جديد مفاهيم ايجاد پايان در و مفهوم هم موارد تلفيق يا مشابه موارد حذف

 مدل براسا  نهايي مدل و استخراج نير موارد ترتيب به هرم رأ  به هرم قاعده ان نهايي بنديتقسيم در. بود

 :  گرديد ارائه اتا

 شايستگي( مفهوم 22فردي ) اثربخشي هايشايستگي .6

 شايستگي( مفهوم 12دانشگاهي ) و دانشي هايشايستگي .7
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 شايستگي( مفهوم 11ارتباطي ) و فردي ميان هايشايستگي  .8

 شايستگي( مفهوم 15سانماني ) عمومي هاي شايستگي .9

 تخصصي دانشگاهي  هاي شايستگي .10

 شاخص 7) ارتباطي سواد هايشايستگي ب(. شايستگي( شاخص 10) اجتماعي سواد هايشايستگي الف(

 4اي )رسانه سواد هايشايستگي د(. شايستگي( شاخص 11اطالعاتي ) سواد هاي شايستگي ج(. شايستگي(

 سواد هايشايستگي: و. شايستگي( شاخص 6) کار و کسب سواد هايه( شايستگي. شايستگي( شاخص

 هايشايستگي: ح. شايستگي( شاخص 4) محتوايي سواد هايشايستگي: ن. شايستگي( شاخص 7تکنولوژي )

 تخصصي شايستگي 56 و فردي و سانماني شايستگي 60 مجموع در. شايستگي( شاخص 7پروژه )  مديري

 گرديد.  استخراج دانشگاهي

هاي شايستگي اصلي و محوري جه  فعال نمودن مديران دانشگاه پيام نور، چه شاخصسوال فرعي اول: 

هاي شايستگي مديران وط به مولفههاي اصلي و محوري پارامترهاي مرببه منظور بررسي شاخص مدنظر اس ؟ 

دانشگاه پيام نور ان آنمون ناپارامتريک فريدمن استفاده شده اس  که ابعاد آن شامل تصميم گيري، ارتباطات، 

ريزي، سانماندهي، فناوري اطالعات و اي، مديري  منابع انساني، کار تيمي، علمي، برنامهرهبري، اخالق حرفه

هاي هاي شاخصو روانشناختي اس  و با توجه به نتايج بدس  آمده ان تعيين اولوي ارتباطات، نظارت، ارنيابي 

هاي تصميم توان گف  بيشتري شايستگي مربوط به شاخصاصلي و محوري مديران دانشگاه پيام نور مي

 گيري، ارتباطات و رهبري و کمترين شايستگي مربوط به شاخص روانشناختي اس . 

هاي شايستگي عمومي و فرعي ل نمودن مديران دانشگاه پيام نور، چه شاخصجه  فعا سوال فرعي دوم:

هاي شايستگي مديران هاي عمومي و فرعي پارامترهاي مربوط به مولفهبه منظور بررسي شاخصمدنظر اس ؟ 

و دانشگاه پيام نور آنمون ناپارامتريک فريدمن استفاده شده اس  که ابعاد آن شامل خالقي  و نوآوري، هوش 

ذکاوت، ايجاد انکيزه، ابتکار عمل، تاثير و نفوذ، ريسگ پذيري، آينده نگري، تفکر استراتژيک، تفکر تحليلي و 

هاي عمومي و فرعي مديران هاي شاخصديپلماسي اس  و با توجه به نتايج بدس  آمده ان تعيين اولوي 

ي  و نوآوري، ايجاد انگيزه، هوش و توان گف  بيشتري شايستگي مربوط به شاخص خالقدانشگاه پيام نور مي

 ذکاوت، تاثير و نفوذپذيري و کمترين شايستگي مربوط به شاخص ديپلماسي اس . 

  



 ام نور(ي)مورد مطالعه: دانشگاه پ يآموزش يهاران در سازمانيمد يستگيشا يهاارائه مدل شاخص

 

126 
 

 يريجه گيبحث و نت

هاي آمونشي اس . هاي مديران سانمانهاي شايستگيهدف ان اجراي اين پژوهش، ارائه مدل شاخص

دهد انايي در شغل خاص اس  که به شخص اجانه مياي دانش، مهارت و تواي مجموعههاي حرفهشايستگي

هاي مديران هاي پژوهش حاضر بيانگر آن اس  که شايستگيتا به موفقي  در انجام وظايف دس  يابد. يافته

هاي برنامه ريزي، سانماندهي، مديري  منابع انساني، ارتباطات رهبري، تصميم نور شامل مولفهدانشگاه پيام

هاي اي، علمي و روانشناختي اس . يافتهارت، فناوري اطالعات و ارتباطات، اخالق حرفهگيري، کار تيمي، نظ

(، 1393(، جهادي و همکاران )1394(، عابديان )1395هاي نورجهان و همکاران )اين پژوهش با نتايج پژوهش

نتيجه پژوهش  (، هم راستا اس  و با2013(، گونزالز )2014(، توماسون )2016(، اسپندالو )1392اثباتي )

هاي توان اظهار داش  که مديري  بر سانمان( مغايرت دارد. در تبيين يافته ان پژوهش مي2015السون )

ترين، و موثرترين هنر دانش نمان حاضر به ترين، با اهمي آمونشي و به ويژه آمونش عالي، دشوارترين، ظريف

ي با مديري  شايسته و کارآمد، وظيفه تامين نيانهاي آيد و نقشي راهبردي دارد. نير نظام آمونش عالشمار مي

هاي کشور، هاي خالق و بارآور را بر عهده دارد. بنابراين دانشگاهنيروي انساني هر جامعه و تبديل افراد به انسان

تواند بدون داشتن نقش حياتي و حساسي در پيشبرد و تحقق اهداف جامعه دارد و اين نظام آمونشي نمي

هاي ويژه و با تجربه به اهداف خود نائل شود. بنابراين داشتن مديران شايسته و يسته، با صالحي مديران شا

اي بهبود هاي دانشگاه نيز به طور فزايندهرشد يافته اگر در رأ  مديري  دانشگاه قرار گيرند، کيفي  فعالي 

اندهي، مديري  منابع انساني، کار تيمي، ريزي، سانمگانه )برنامههاي دواندهخواهد ياف  برخوردار ان شايستگي

نظارت و ارنيابي، فناوري اطالعات و ارتباطات، روانشناختي و علمي، ارتباطات، رهبري، تصميم گيري و اخالق 

ها نسب  به ضرورت برخورداري اي( النمه عملکرد موفقي  آميز و سطح باال اس  و نگرش مثب  آنمودنيحرفه

مگي نشان دهنده جايگاه مديران در توسعه همه جانبه دانشگاه و واقف بودن مديران ها نيز هان اين شايستگي

 بر جايگاه خود اس . 

توان اظهار داش  که مديري  با مفاهيمي همچون ارتباطات، رهبري و هاي اين پژوهش ميدر تبيين يافته

اي هيئ  علمي، نيانمند تصميم گيري گره خورده اس . به ويژه در نظام آمونش عالي و مديري  بر اعض

هاي رونمره در ارتباطات قوي و رهبري اثربخش اس . همچنين در بعد تصميم گيري، مديران نيانمند تصميم

رساند. همچنين مديري  هاي آمونشي و درسي و غيره اس  که اهمي  اين ابعاد را ميمورد اهداف گروه، برنامه

کند که در اين ل هستند مديران را ملزم به پذيرش اين امر ميبر اعضاي هيئ  علمي را داراي بلوغ فکري کام

سانمان بايد بر ميزان نظارت و ارنيابي بر آنان بکاهد و خود ارنيابي را در آنان ترغيب کند. هرچند که مديران 

اطات، رهبري اند اما نبايد ان اين امر غافل ماند که ايجاد ارتباولوي  بسيار پاييني را به مولفه روانشناختي داده
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هاي مديران، نيانمند اصول و روانشناختي خاص اس . برخورد با ديگران و تصميم گيري و ساير شايستگي

هاي اثربخش نيز نيانمند دارا بودن قوه خالق و انتقادي مستلزم انعطاف پذيري و سعه صدر و تصميم گيري

هاي نظام آمونش عالي و در پيشبرد رسال ها اس . با توجه به جايگاه سانماني راهبردي مديران دانشگاه

هداي  همه فرايندهاي ياددهي و يادگيري در نظام آمونش عالي و همچنين به دليل داشتن ارتباط مستقيم 

با فرادستان سانماني، اعضاي هيئ  علمي، کارکنان آمونشي و دانشجويان، ضرورت دارد تا در انتصاب مديران 

ها بر اسا  مالک و معيارهايي صورت گيرد. در اين صورت، ها و شايستگيهاي آمونشي، تخصص، مهارتگروه

شود، نتيجه همه اين امور در نمينه مناسب براي استفاده ان همه امکانات و منابع به نحوه مطلوب فراهم مي

 که شودمى پيشنهاد وري هرچه بيشتر نظام آمونش عالي و تحقق اهداف متعالي آن خواهد بود.درانمدت بهره

 و بهتر يادگيرى براى بايد مسئولين دنيا رون فنون و علوم ان گيرىبهره و آمونش اهمي  و ضرورت به توجه با

 نيانهاى که آنجايى ان. نمايند انگيزه ايجاد کارشناسان و کارکنان مديران، در شغلى هاىنمينه در بيشتر

 هاىپروژه انجام گرددمى پيشنهاد شود،مى تنوع و تغيير دچار ايط،شر و نمان گذش  با مديران آمونشى

 هاىدوره طراحى و ريزىبرنامه پيشنيان به عنوان و يابد استمرار نمانى مختلف مقاطع در و همواره نيانسنجى

 هاىوهشي و اصول اسا  بر و مقطعى نه و اىدوره صورت به بايد نيان سنجى و گيرد قرار استفاده مورد آمونشى

 و تحقيقاتى هاىنمينه رودمى انتظار پژوهشى -آمونشى و اجرايى مسئولين ان. پذيرد انجام نوين و علمى

 مديران استفاده جه  را دنيا رون و نوين اطالعات تبادل به مربوط تسهيالت و ارتباطات خصوصاً  النم، امکانات

 و شده ابران هاىاولوي  ترتيب آمونشى هاىامهبرن تدوين و طراحى در همچنين .دهند قرار آنها اختيار در

 شودمى پيشنهاد.باشد ترآسان شده، تدوين و گرفته نظر در آمونشى اهداف به حصول که گردد رعاي  نيانها

 و دهند بهبود علمي هيأت اعضاي ميان در را شايستگي ارتقاي ها راهکارهايدانشگاه سياستگذاران و مديران

 براي راهبردهايي شودمى پيشنهاد. محيط باشند اين مختلف در طرق ان هاشاخص اين ءارتقا پي در همچنين

سانمان هاي آمونش و دانشگاهي  محيط در علمي هيأت اعضاء توسط تخصصي و ايحرفه هايآمونش کسب

 براي ها،دانشگاه در تدريس در امر اساتيد مهارت سطح و آمونشي نيانهاي شودمى پيشنهاد پياده ساني شود. 

 اجراي و با تدوين شودمى پيشنهادمحيط شناسايي شود.  اين در علمي هيأت تعالي و رشد ريزي برنامه

 ها،کسب مهارت فرص  نمينه، اين در اصولي هايگذاري سرمايه و ريزي برنامه و بالندگي جه  هاييبرنامه

 بردارند گام خود شايستگي رشد راستاي در انندبتو آنها تا بدهند آنها به را جديد هاينگرش و باورها و عقايد

 ان آمده دس  به نتايج. باشند خط بر آمونشي هايدوره متقاضي دانشجويان ان پاسخگوي جمعي  عظيمي و

 نتايج در اس  ممکن نمان گذش  با و اندشده آوريجمع داده که اس  نماني دوره يک به مربوط پژوهش

 هايمحدودي  که شده و مصاحبه انجام پرسشنامه طريق ان هاي شايستگيشاخص سنجش. شود حاصل تغيير
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 محدود آن اعتبار و هاس داده آوري جمع نمان مدت به مربوط فقط تحقيق هاييافته .دارد را خود به مربوط

 . اس  مدتکوتاه نماني دوره به
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the dimensions of the components and 

competency indicators of the managers of educational organizations in order to 

provide a conceptual model. The research method is applied in terms of purpose 

and in terms of collecting descriptive-exploratory information. The statistical 

population of the study is the managers and supervisors of Payame Noor 

university units in the country that were studied for the purpose of research, 

literature and theoretical and empirical bases of research. The interview was 

conducted with 26 managers of Payame Noor University for designing a 

competency model. The desirable tool after determining the face validity, content 

and structure, reliability was also determined using Cronbach's alpha (39%). 
Based on the findings, the final model of five competency dimensions of 

individual effectiveness, academic and competency competencies, interpersonal 

competence and communication competencies, organizational competencies and 

academic specialty competency were designed. Considering the importance of 

educational organizations and the importance of managers' competencies for 

success, the model is used by decision makers and consultants to select managers 

of universities and guidance and guidance of managers. 

Key Words: Model, Competency Indicators of Management, Educational 

Organizations, Payame Noor University 

 

 

 


