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  چکیده
 تشخیص براي و بوده سازمانی موضوعات ترین مهم از شایسته مدیران انتصاب و انتخاب هدف: و زمینه

 هاي پست تصدي بالیاقت، و شرایط واجد افراد تا است معیارهایی به نیاز افراد ترین شایسته برگزیدن و
 هاي شاخص و ها مؤلفه کردن مشخص و الگو تعیین حاضر پژوهش هدف بگیرند. عهده بر را سازمانی

  است. ناجا هاي شخصیت از حفاظت فعالیت حیطه در مدیران شایستگی

 است. کمی پژوهش روش گونه از و بستگی هم-توصیفی ماهیت لحاظ از پژوهش این شناسی: روش
 است. مدارك و اسناد و نامه پرسش ها داده گردآوري ابزار و اي کتابخانه و میدانی ها داده گردآوري روش

 بهنفر  30 و بوده اطالعات حفاظت کارکنان آماري نمونه و بوده ناجا کارکنان پژوهش آماري جامعه
 روش به نفر 156 و مدل طراحی براي خبرگان میان از هدفمند–غیرتصادفی گیري نمونه روش
 تحلیل و تجزیه منظور به شدند. انتخاب مدل آزمون براي کوکران فرمول با ساده تصادفی گیري نمونه
 است. شده استفاده 5/8لیزرل  افزار نرم از از ها داده

 سازماندهی، شایستگی: پنج ها شخصیت از حفاظت شایستگی مدل در داد نشان پژوهش هاي یافته ها: یافته
 هاي مؤلفه داراي ها شایستگی این از کدام هر و دارد وجود ادارکی و روانی و رفتاري تخصصی، و فنی ارتباطی،

  است. مؤلفه 27 داراي جمعاً و بوده خود ویژه

 شاخص، چهار با ارتباطی شایستگی مؤلفه شاخص، شش با سازماندهی شایستگی مؤلفه گیري: نتیجه
 مؤلفه شاخص، هشت با روانی – رفتاري شایستگی مؤلفه شاخص، چهار با تخصصی – فنی شایستگی مؤلفه

 عاملی بار با مؤلفه مؤثرترین سازماندهی شایستگی در شدند. شناسایی شاخص پنج با ادراکی شایستگی
 دارد. ها شخصیت از حفاظت الگوي در 69/0 عاملی بار با مؤلفه اثرترین کم ادراکی شایستگی و 96/0

  .یستگیشا مدل ها، تیشخص از حفاظت ران،یمد ،یستگیشا :کلیدي هاي واژه
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 ٢٢۶ 1399بهار  ،1 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

  مقدمه
 را ها حکومت و ها سازمان رشد به رو و بالنده حیات تواند  می آنچه امروز، متغیر جهان در

 مدیریتی نظام داشتن براي است. کارآمد و مقتدر مدیریتی نظام وجود کند، تضمین
 و نقش ایفاي در توفیق کرد. تربیت شایسته و مقتدر مدیران باید کارآمد و اثربخش

 مدیران اثربخشی و توانمندي به چیزي هر از بیش مدیریتی سنگین مسئولیت انجام
 و بینش دانش، سطح مهارت، شایستگی، به اساساً نیز مدیران اثربخشی است. مربوط
 محسوب سازمان منابع ارزشمندترین انسانی منابع دارد. بستگی آنها هاي توانایی

 اهداف سازمان، اجزاء سایر کارگیري به و هماهنگی ایجاد و کوشش تالش، با که شوند  می
 هستند اي بالقوه هاي شایستگی و ها توانایی داراي منابع این بخشند؛  می تحقق را سازمان

 ).1 ص ،1388 غالمزاده، و (میرسپاسی شوند  می تبدیل فعل به سازمان محیط در که

 مهیا است. دانایی بر متکی و انسانی هاي سرمایه بر مبتنی دانش عصر در توسعه
 نوآور، افرادي وجود واسطه به مگر ،شوند نمی توسعه به منجر ها زیرساخت و شرایط بودن

 نیاز افرادي به ها سازمان و کشورها سخت. و جدید کارهاي انجام در قدم ثابت و باانگیزه
 کارهاي راه مؤثرترین از یکی باشند. داشته را بزرگ تغییرات ایجاد توانایی که دارند

 و احمدي (دهکردي، است شایسته نیروي از گیري بهره عصر، این هاي چالش با رویارویی
  ).128 ص ،1397 دالور،

 و سازمان منافع یرد،گ صورت مناسب و صحیح نحو به مدیران گزینش چه چنان
 ترین شایسته بکوشند ها سازمان که است مقتضی رو این از ؛داشت خواهد دربر را اجتماع

 در مدیریتی مشاغل متقاضیان بین از را افراد بهترین و ترین متعهد ترین، صالح افراد،
 از اي مجموعه که هایی سازمان مدیران براي امر این. کنند پیدا نظر مورد دستگاه

 اهمیت حائز بسیار است ارتباط در مختلف هاي ارزش و ها فرهنگ با انسانی نیروهاي
 از شایسته مدیران انتصاب و انتخاب رو این از )؛41ص ،1380 (کاظمی، باشد  می

 و انتخاب بنابراین بود. خواهد سازمانی هر کارفرآیند  در مسائل ترین حساس و ترین مهم
 هایی مالك و معیارها به نیاز افراد ترین شایسته برگزیدن و تشخیص و مدیران انتصاب

 بگیرند عهده به را سازمانی هاي پست تصدي بالیاقت، و شرایط واجد افراد تا است
 منابع به نسبت را شایستگی رویکرد سازمان، یک که این براي ).22ص ،1385 (تصدیقی،



 
 ٢٢٧ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

 این که کند پیدا توسعه مدلی و شوند تعیین ها شایستگی باید کند اجراء انسانی
  ).50ص ،2009 ،1(کوکران کند توصیف را ها شایستگی
 حفاظت حوزه در و اعم طور به خود خطیر هاي مأموریت و اهداف به نیل براي پلیس

و نخبگان  ها شخصیت امنیت و نظم کننده تأمین عنوان به اخص طور بهو  ها شخصیت از
 یگان این رسالت و مأموریت حیطه که حفاظتی، رده داراي خارجی همانانم و داخلی

 اي گسترده بازتاب حوزه این در آن عملکرد کیفیت و شناسد نمی جغرافیایی مرز و حد
 اثربخش راهبرد یک را امور رأس در شایسته مدیران گزینش و انتخاب .دارد جهان در
 به تر مطلوب انتظامی - امنیتی خدمات ارائه براي تا دکر تعریف توان  می حوزه این در

 در فنی و مدیریتی حوزه باالترین از مربوطه، وزارتخانه و حفاظت تحت هاي شخصیت
 از است عبارت شایستگی ،پژوهش این در جوید. بهره سازمانی اهداف تحقق و پیشبرد
 عنوان به را ها آن پژوهشگران اکثر که فردي هاي ویژگی و ها توانایی و ها مهارت دانش،

 اساس این بر ؛است انسانی منابع متخصصان اکثر نظر مورد و اند برشمرده ها شایستگی
 از حفاظت مدیران شایستگی هاي مؤلفه و ابعاد که است این پژوهش اصلی سؤال

  چیست؟ ناجا در ها شخصیت
 و راهبردي مدیران به نیازمند ها شخصیت از حفاظت بخش در ناجا مسئله: بیان
 انجام خوبی به را خود مهم و کلیدي وظایف بتواند راهبرد و تدبیر با تا است توانمند
 از حفاظت زمینه در وظیفه انجام و مدیریت مسئول بخش این مدیران دهند.

 تهدیدهاي مقابل در مذکور افراد از باید و دارند را مشخص و معین افراد و ها شخصیت
 اماکن در حضور زمان در چه و پیاده صورت به انتقال زمان در چه آمیز مخاطره و مضر

 انتخاب مدیرانی تا شود  می باعث شایستگی مدل کارگیري به و داشتن کنند. محافظت
 وظایف انجام حین در ها ریسک و خطرها با مقابله و افراد از حراست و حفظ در که شوند

 هاي اهرم از یکی مدیریت سازمانی، چنین در کنند. عمل موفق محوله، هاي مسئولیت و
 بسیار ناامن و حساس محیط در سازمان اداره رود.  می شمار به سازمان اداره کلیدي
 پرتوان و شایسته الیق، مدیران داشتن محیطی چنین در است. دار مسئله و سخت

 در بسیاري مشکالت و مسائل با را سازمان شایستگی، مدل نداشتن است. ناپذیر اجتناب

                                                                                                                                               
1- cochran 
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 که است سؤال این به پاسخ دنبال به پژوهش این که کند رو می روبه ها موریتمأ انجام
  است؟ هایی مؤلفه و ابعاد چه شامل شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی مدل

 وبیش کم همه اما ،بوده مختلفی تعاریف داراي شایستگی کلیدواژه نظري: مبانی
 کنند  می تعریف هایی قابلیت مجموعه را شایستگی جکسون و متیس هستند. هم شبیه

 زیر شکل دهند. انجام بهتر را خود هاي مسئولیت و وظایف افراد شود  می باعث که
  دهد:  می نشان را ها شایستگی بندي دسته

  
  

  )249 ص ،2018 ،1جکسون و (متیس شایستگی مفهومی مدل :1 شماره شکل

 قابلیت ینتر بیش دانش دارد. وجود پنهان و رویت قابل صورت دو به شایستگی
 داده تشخیص مشاغل با افراد تطابق در مدیران از بسیاري وسیله به و دارد را رویت

 تعریف قابل تر کم دیگر برخی و هستند شفاف و معلوم بسیار ها مهارت از بعضی شود.  می
 تواند  می و بوده پرارزش بسیار که است ها توانایی افراد پنهان شایستگی و هستند کردن

 و زین اسمایل، ).250ص ،2018 ،جکسون و (متیس دهد افزایش را افراد عملکرد
 او بهبود و اثربخشی باعث که فرد یک در خاصی ویژگی صورت به را ها شایستگی زولیهار

 خصایص، ها، محرك شامل ها شایستگی نیز دیگر تعریف اساس بر کنند.  می تعریف شود،
 رفتاري یا ادراکی هاي مهارت یا موضوعی دانش ها، ارزش یا ها گرایش ها، خودانگاره

 توجه با )2006(2آرمسترانگ ).32ص ،1398 امینی، و پور مختاریان (پورعزت، شوند  می
    دارد:  می بیان زیر شرح به را شایستگی از اصلی جنبه دو انسانی، منابع ادبیات به

 که این از است عبارت آن اصلی مشخصه نرم): هاي (مهارت رفتاري شایستگی الف)
   داشت. خواهند خوبی عملکرد نظر، مورد شغل روي بر افراد چگونه

                                                                                                                                               
1- Mathis and Jackson 
2- Armstrong 

 دانش  مهارت  توانایی 

 آشکار  پنهان 
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 است عبارت آن اصلی مشخصه سخت): هاي (مهارت اي وظیفه یا فنی شایستگی ب)
   باشند. داشته هایشان شغل روي بر خوبی عملکرد و بدانند باید که افرادي از

 راه از معمول گونه به نظري، معلومات و دانش توسعهفرآیند  ؛دانش: شایستگی ابعاد
 توسعه زیربناي معلومات، و دانش توسعه شود. می حاصل دانشگاهی سطوح در تحصیل
 توسعه در چندانی تأثیر خود، خودي به و تنهایی به و آید می شمار به ها نگرش و ها مهارت

  ندارد. مدیریتی هاي شایستگی
 تکرار راه از مهارت عمل؛ در علم سازي پیاده توانایی از است عبارت مهارت مهارت:

 به منجر مهارت توسعه یابد. می توسعه و آمده دست به واقعی محیط در دانش کاربرد
 تأثیر منشاء معلومات، موارد، از بسیاري در آن، بدون شود. می عملکرد کیفیت بهبود
 کار اصول کردن تجربه و کارگیري به بدون مدیري هیچ مثال براي بود. نخواهند زیادي
  .کند کسب مطالعه با را تیمی کار مهارت تواند نمی عمل، در تیمی

 را شخص که سازد می مصور را وسیع و ثبات با خصلتی توانش یک توانایی، توانایی:
 واقع در .کند می مقید فکري و فیزیکی مشاغل در عملکرد نهایت و یابی دست براي

 خاص ظرفیتی مهارت که است این در آنها تفاوت و بوده هم مشابه مهارت، و توانایی
 مشخص را فکري کارهاي انجام ظرفیت توانایی اما ،است کارها فیزیکی انجام براي
  .)112ص ،1384 ،فتحی و حقیقی (شعبانی، کند می

 انسان ذهنی تصویر آن. پیرامون و دنیا از انسان ذهنی تصویر از است عبارت نگرش:
 درك .دهد می شکل و کرده تبیین را وي عمل و اندیشه میدان که است چارچوبی

 ذهنی تصویر مبناي بر عمل، براي وي گیري تصمیم و خود پیرامون هاي پدیده از انسان
  .)15ص ،1388 عرفانی، و (دیانتی اوست

 در ها شایستگی از مند نظام  مجموعه از است عبارت شایستگی مدل شایستگی:  مدل
 آن در افراد متمایز عملکرد موجب که مشابه هاي نقش از اي مجموعه یا نقش یک

 شغل یک براي نیاز مورد هاي شایستگی از است اي گونه روایت توصیف شوند.  می ها نقش
 در کارکنان العاده فوق یا رضایتبخش عملکرد مشاهده، طریق از که معین شغلی طبقه یا

 صحبت براي زبانی ارائه شایستگی مدل نقش ترین مهم شود.  می ناشی شغل یا حرفه آن
 تعمق براي را اي شیوه مدل این است. مدیریتی هاي مهارت و دانش درباره دقیق کردن
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 و ها نقش در متفاوت شغلی سطوح در مدیران هاي مهارت و دانش درباره کردن
   ).140 ص ،2009 ،1شیپمن و پیرسون (بیکر، دهد  می ارائه مختلف، هاي جایگاه

 چرخه شایستگی، حوزه در شده مطرح مفاهیم از یکی شایستگی: حیات چرخه
 افزایش و توسعه دنبال به و بوده اساسی مرحله چهار شامل که است شایستگی حیات

  از: عبارتند اساسی مرحله چهار این .است سازمانی و فردي هاي شایستگی مستمر

 هاي شایستگی از کلی تصویر یک آوردن فراهم وجوي جست در شایستگی: ترسیم
 برنامه طریق از کلی تصویر این که است آن اهداف تحقق براي سازمان نیاز مورد

 مشخص شغلی هاي نیازمندي و گروهی نیازهاي ها، پروژه الزامات سازمانی، وکار کسب
 این در نیز شغلی رخ نیم هر براي نیاز مورد خبرگی و مهارت سطح چنین هم شود. می

  .شود می تعریف مرحله
 و ها شایستگی موجود وضعیت از نمونه یک معنی به شایستگی: تشخیص

 مهارتی شکاف تحلیل و تجزیه مرحله، این در دارد. کارمند یک که است هایی مهارت
 باید که آنچه با دارند کارکنان که هایی شایستگی سطح و تعداد بین مقایسه منظور به

  )2006 ،2منتزاس و (دراگانیدیس رود می شمار به اساسی هاي فعالیت از باشند، داشته
 نتایج به توجه با آن در که است حیات چرخه از سوم مرحله شایستگی: توسعه

 هاي شایستگی و ها مهارت سطح و تعداد افزایش براي هایی ریزي برنامه قبلی، مراحل
 و انسانی منابع توسعه و آموزش راهبردهاي تدوین .یردگ  می صورت کارکنان نیاز مورد

 نقش مرحله این در راهبردها این اجراي براي نیاز مورد منابع و امکانات آوردن فراهم
  .کند می ایفا مهمی

 انجام و شایستگی توسعه روند مستمر بررسی به ها: شایستگی بر نظارت و ارزیابی
   پردازد. می تقویتی یا اصالحی اقدامات

                                                                                                                                               
1. Baker , Pearson and chipman 
2. Draganidi and Mentzas 



 
 ٢٣١ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

  
  )196 ص ،1396 همکاران، و (صفرزاده شایستگی حیات چرخه :2 شماره شکل

  است: حاکم زیر رویکرد پنج شایستگی حوزه در شایستگی: رویکردهاي
 هاي ویژگی عنوان به شخصیتی صفات رویکرد این در رفتاري: صفات رویکرد .1

 است. سازمان در افراد اثربخشی عامل و شده تعریف شخصیتی

 برروي و بوده تأکید مورد افراد رفتارهاي رویکرد این در رویکرد رفتاري: .2
 دارد. تأکید دارند، ارتباط عالی عملکرد با که رفتارهایی

 را کار نتیجه و کاري وظیفه اساساً اي، وظیفه شایستگی اي: رویکرد وظیفه .3
 و شناسایی شغل تحلیل و تجزیه اساس بر شغلی هاي صالحیت و کند  می توصیف

 شود.  می اجرا

 و داشته توجه موقعیتی عوامل روي بر رویکرد این اقتضایی: –رویکرد موقعیتی  .4
 دارد. تأکید سازمانی کارکرد بر آن ثیرگذاريتأ نحوه و ها ارزش فرهنگ، روي بر

 و شناسایی در را مذکور رویکردهاي از ترکیبی رویکرد این تلفیقی:رویکرد  .5
  ).88 ص ،1390(رضایت، گیرد  می کار به ها شایستگی تعریف

ترسیم 
 شایستگی

تشخیص 
 شایستگی

توسعه 
 شایستگی

 ارزیابی
 شایستگی

چرخه 
 شایستگی
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 مدل طراحی به پژوهشی در )،1398( و همکاران پورعزت پژوهش: پیشینه
 نقش تغییر به نظر حاضر پژوهش پرداختند. ایران اسالمی جمهوري سفیران شایستگی

 که است آن درصدد ایران، اسالمی جمهوري هاي ویژگی نیز و دیپلماسی صحنه در سفیر
 در شده کارگرفته هب روش کند. تدوین را ایران اسالمی جمهوري سفیر شایستگی مدل
 مرحله به یابی دست تا پژوهش هاي داده است. مضمونی تحلیل کیفی روش ،پژوهش این

 کشورهاي در ایران سابق هاي دیپلمات و سفرا با مصاحبه منبع سه از نظري، اشباع
 مقام بیانات چنین هم و سابق سفراي شده منتشر هاي مصاحبه و مقاالت متن مختلف،

 مکس افزار نرم از استفاده با ها داده تحلیل اساس بر است. شده گردآوري رهبري معظم
 اخالقی، هاي ویژگی ملی، و اسالمی هاي ارزش اصلی مضمون شش اي، دي کیو

 و ارتباطی و ذهنی هاي توانایی تجربه، عمومی، و تخصصی دانش عمومی، و شخصیتی
  گرفت. شکل ارتباطی و منطقی مدیریتی، هاي مهارت

 هاي شایستگی مدل طراحی به پژوهشی در )1397( دالور و احمدي دهکردي، مبینی
 شناسایی دنبال به پژوهش این پرداختند. کشور ارشد مدیران راهبردي کارآفرینی
 روش بود. راهبردي کارآفرینی جدید حوزه در کشور ارشد مدیران نیاز مورد هاي شایستگی

 ابزار با میدانی و اي کتابخانه روش به ها داده گردآوري و است پیمایشی– توصیفی پژوهش
 نهادهاي و ها سازمان در شاغل مدیران پژوهش آماري جامعه گرفت. صورت نامه پرسش
 براي است. کشور انسانی نیروي توسعه و عالی آموزش حوزه در اجرایی و گذار سیاست

 محاسبه نفر 237 نمونه حجم و شده استفاده اي طبقه گیري نمونه روش از گیري نمونه
 پژوهش نتایج است. شده استفاده تأییدي عاملی تحلیل از ها داده پردازش براي گردید.
 نیاز شایستگی سیزده به راهبردي کارآفرینی حوزه در کشور ارشد مدیران که داد نشان
  دهند. انجام قبول قابل یا عالی سطح در را خود وظایف بتوانند تا دارند

 شایستگی مدل طراحی به پژوهشی در )1394( مظفري و فرهنگی امیرخانی،
 شایستگی مدل تا کردند تالش محققان پژوهش این در پرداختند. اي رسانه مدیریت

 و متخصصان به مراجعه رویکرد از شایستگی مدل تعیین براي کنند. ارائه را رسانه مدیر
 است. شده استفاده تئوري گراندد روش از رویکرد، با متناسب اند. کرده استفاده خبرگان

 کربین و استرواس اي مرحله سه کدگذاري از مصاحبه هاي داده تحلیل و تجزیه براي
 از پس پژوهشگر است. گزینشی و محوري باز، کدگذاري شامل که شده استفاده
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 و رسانه مدیران با ساختاریافته نیمه مصاحبه هاي داده نظري پاالیش و پایانی کدگذاري
 گیري نمونه طریق از که ارتباطات و رسانه مدیریت حوزه در دانشگاه اساتید از برخی
 که است داده را خود مدل نظري اجماع به رسیدن و اند شده آوري جمع برفی گلوله
 و دانشی شایستگی رسانه، شناخت شایستگی ذهنی، شایستگی دسته سه شامل

 این حول که هستند هایی زیرمقوله داراي ها شایستگی این از کدام هر که است مدیریتی
  اند. آمده گرد محوري هاي شایستگی

 منابع توسعه در شایستگی مدل ارائه عنوان با پژوهشی )1389( همکاران و درگاهی
 هنري فرهنگی سازمان فرهنگسراهاي مدیران شایستگی موردي مطالعه با انسانی

 هاي شایستگی که دهد می نشان پژوهش این نتایج .اند داده انجام تهران شهرداري
 خصوصیات ذهنی، و فکري هاي توانایی اصلی خوشه پنج شامل فرهنگی مدیران

 هاي ویژگی و فردي میان و ارتباطی هاي مهارت آگاهی، و دانش اجرایی، و عملکردي
 راهبردي، تفکر اخالقیات، و ها ارزش اصول، به پایبندي عنوان؛ 25 در و شخصیتی
 تیمی، مدیریت گرایی، نتیجه و پیگیري تطبیق، در خالقیت رهبري، پذیري، مسئولیت

 - تحلیلی تفکر سازي، شبکه ، مداري) (مشتري خدمت روحیه مسئله، حل توانمندسازي،
 شناسی انسان شهري، شناسی جامعه مبهم، شرایط در کار اعتماد، جلب سیستمی،
 آراستگی، تعارض، مدیریت مربیگري، پذیري، انعطاف شفاهی، ارتباطات فرهنگی،
  است. مالی؛ فهم و کتبی ارتباطات شناسی، زیبایی دانشگران، مدیریت

 در را ارشد مدیران هاي شایستگی خود پژوهش در )2014( همکارانش و 1جالوکا
  کردند. معرفی فنی هاي شایستگی و رفتاري هاي شایستگی متنی، هاي شایستگی ابعاد

 را صنعت مدیران هاي شایستگی خود پژوهش در )2013( دریموسیس و تریوالس
 بازبودن، آرامش، وجود، ابراز خودکنترلی، انگیزه، و اشتیاق رهبري، هاي مؤلفه در

 اطمینان، قابلیت بحران، و تعارض حل مذاکره، مشاوره، وري، بهره گرا، نتیجه خالقیت،
  کردند. معرفی اخالقی اصول و ها ارزش از قدردانی

 زمینه در تاکنون که هایی پژوهش که دریافت توان  می فوق مطالب مطالعه از 
 مورد بستر در شایستگی هاي مؤلفه و ابعاد به است گرفته انجام مدیران شایستگی

                                                                                                                                               
1- Jalocha 
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 و شناسایی براي اي ارزنده رهنمود تواند  می کل در لیکن ؛است پرداخته خود مطالعه
 و باشد ها شخصیت از حفاظت مدیران گزینی شایسته هاي شاخص و ها مؤلفه تدوین

 نخبگان و ها شخصیت با مستقیم ارتباط دلیل به ها شخصیت از حفاظت نیروهاي
 سطح از باید حفاظتی هاي مسئولیت و وظایف بهینه انجام براي لشگري، و کشوري
 بنابراین، باشند. برخوردار اخالقی -رفتاري هاي ویژگی و هوش دانش، تجربه، از مناسبی

 از حفاظت مدیران که مهمی هاي ویژگی از برخی تا است شده سعی نوشتار این در
 عمل میدان در را نمحافظا و نیروها بالقوه هاي توانایی تا باشند داشته باید ها شخصیت

 اصلی سؤال اساس این بر دهد. قرار مطالعه و بررسی مورد برسانند، ظهور منصه به
   چیست؟ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي پژوهش

  پژوهش نظري مدل
  : مدل نظري پژوهش 2جدول شماره 

 ردیف مؤلف نام  سال نتایج
 عملکـرد  و اطالعـات  و هـا  داده بـردن  کـار  بـه  یادگیري، براي نیاز مورد هاي شایستگی استدالل:

 .عقالیی و هدفمندانه
 کسـب  تجربـه  و آموزش طریق از که ها شغل از دسته یک به مربوط هاي مهارت و دانش :شغلی

  شود. می
 ممکـن  را شخصی هاي توانایی و ها مهارت اثربخش کاربرد که هایی شایستگی :شخصی اثربخشی

  سازد. می
 کند. می آسان را اطالعات تبادل که هایی شایستگی ارتباطات:

 کند. می حفظ و ایجاد را اثربخشی کاري روابط که هایی شایستگی فردي: بین
  کند. می کمک واحدي اثربخشی و کارتیمی تیم، ایجاد به که هایی شایستگی گروهی:

 کند. می کمک سیستم و سازمان کل اثربخشی به که هایی شایستگی سازمانی:

 فریدنبرگ  2004
 لوي و

1 

  سازمانی بررسی گویی، پاسخ و ارزیابی عمومی، روابط روابط، (ایجاد سازمانی بخشی اثر
  منابع) مدیریت

  هدف) و رسالت مدیریت ابتکار، مفهومی، تفکر تغییر، اجراي محوري، (نتیجه محوري عمل
 و تیمـی  کار مربیگري، و کنترل گروهی، کار تسهیل اختیار، (تفویض دیگران مشارکت و توسعه

  داوطلب) مدیریت و توسعه محوري، مشتري مشارکت،
 ارائه) هاي مهارت آموزشی، هاي مهارت نگري، درون تعارض، مدیریت کتبی، (شفاهی، ارتباطات:

 فنی) تخصص مسئله، حل فناوري، (تأمین فنی تخصص

 2 استون  2001

 ریـزي،  برنامـه  خالقیت، انتقادي، توانایی قضاوت، عددي، تفسیر مسئله، حل آوري، (جمع ذهنی
  فنی) کارشناس دهی، جهت بیرونی، آگاهی سازمانی، آگاهی ادراك،

 خودمـدیریتی،  بینی، باریک استقامت، استرس، تحمل یکپارچگی، استقالل، (سازگاري، شخصی
  دهی) جهت

  شفاهی) ارائه شفاهی، بیان دادن، گوش خواندن، ( ارتباطات

 و دالویکز  1999
 هربرت

3 
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 ردیف مؤلف نام  سال نتایج
  مذاکره) تسلط، یا غلبه پذیري، انعطاف احساسات، ترغیب، (تأثیر، فردي بین

  .رهبري) دیگران، توسعه دیگران، انگیزش تشویق، توانمندسازي، سازماندهی، ( رهبري
 جذبـه،  یـا  کشـش  گرایـی،  تعـالی  انـرژي،  تجاري، شم قطعیت، سبک، (انجام نتایج دهی جهت

 دهی) جهت نوآوري،
 انتقادي، ذهنی قوه قضاوت، عددي، تفسیر مشکل، تحلیل و تجزیه اطالعات، آوري (جمع فکري

 محیطـی،  و پیرامـونی  هـاي  آگـاهی  سـازمانی،  هـاي  آگـاهی  دوراندیشـی،  ریزي، برنامه خالقیت،
 فنی) کارشناس گرایی، یادگیري
 خودمـدیریتی،  پـذیري،  انعطـاف  اسـترس،  تحمـل  درسـتی،  اسـتقالل،  پذیري، (انطباق شخصی

 تغییرگرایی)
 شفاهی) ارائه شفاهی، بیان دادن، گوش نوشتاري، هاي مهارت خواندن،( ارتباطات

 کننده) تشویق مذاکره، تعالی، پذیري، انعطاف حساسیت، (نفوذ، فردي بین
 دیگـران،  دادن توسـعه  دیگـران،  بـه  دادن انگیـزه  ارزیـابی،  توانمندسازي، (سازماندهی، رهبري
 هدایت)

 ابتکـار،  جـویی،  برتـري  و گرایـی  تعالی انرژي، تجاري، شم قاطعیت، پذیري، (ریسک گرایی نتیجه
 گرایی) مشتري

 4 ستگی  2007

تجزیه ، رهبري، محوري مشتريراهبردي، ریزي  تفکر و برنامهکار و راهبردي (و هاي کسب هارتم
 راهبردي)و تحلیل بخشی 
 )کاري درست، مربیگري خود آگاهی و پرورش حرفه اي، ارتباطاتقابلیت فردي (

، مشـاوره ، طراحـی سـازمانی  ، مـدیریت تغییـر و فرهنـگ   تغییـر و فرهنـگ (  فرآیند هاي  مهارت
 )مدیریت پروژه، کنندگی تسهیل
مدیریت ، جذب، کارگزینی، آموزش و توسعه، ریزي منابع انسانی برنامه( هاي منابع انسانی مهارت

 )عملکرد، حقوق و مزایا، مدیریت تعارض

 اونز گارت  2003
 همکاران و
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 کارایی مفاهیم از مناسب استفاده ،صالبت و برخورد همراه نگرانی و عالقه(عمل و هدف مدیریت
  ).گرایی پویش ،مدار

  )شفاهی بیان از استفاده ،نفس به اعتماد ،سازي مفاهیم( رهبري
  )اجتماعی قدرت از استفاده ،گروهی یندهايآفر مدیریت ( انسانی منابع

  .زیردستان هدایت
  )بقا و تطابق قابلیت ،خودکنترلی ،هدف مشهودسازي( دیگران به توجه
 خاص. دانش

 6 بویاتزیس  1982

 مذاکره) رسمی، ارتباطات غیررسمی، (ارتباطات ارتباطی شایستگی
 و ریـزي  برنامـه  مسـئله،  حـل  و اطالعـات  تحلیل و آوري (جمع مدیریت و ریزي برنامه شایستگی

 بودجه) و مالی مدیریت زمان، مدیریت ها، پروژه سازماندهی
 تیم) هاي پویایی مدیریت گر، حمایت محیطی ایجاد تیم، (طراحی کاري تیم شایستگی
 راهبردي) اقدامات اتخاذ سازمان، شناخت صنعت، (شناخت راهبردي اقدام شایستگی
 فرهنگی) بودن باز و ها حساسیت فرهنگی، فهم و (دانش چندفرهنگی شایستگی
 بـین  تعـادل  مبـدع،  و خودانگیختـه  درسـت،  و اخالقانه (سلوك خویشتن بر مدیریت شایستگی
 توسعه) و آگاهی خود زندگی، و شغلی تقاضاهاي

 و اسلوکام  2008
 دیگران
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 گشـایی،  مشـکل  رویـدادها،  بـه  دائـم  حساسـیت  مـرتبط،  اي حرفـه  دانش امور، حقایق بر تسلط
 و پدلر  1978 پذیري انعطاف اجتماعی، هاي مهارت و ها توانمندي قضاوت، و گیري تصمیم تحلیلی، هاي مهارت

 همکاران
8 
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 ردیف مؤلف نام  سال نتایج
 متوازن، یادگیري هاي عادت و ها مهارت ذهنی، پویایی و چاالکی خالقیت، نگري، آینده عاطفی،
 .خویش شناخت

 محیطـی،  هوشـیاري  سـازمانی،  راهبردهـاي  (طراحـی  سازمانی و راهبردي مدیریت فرایندهاي
 بلندمدت) هاي برنامه طراحی بینی، پیش عامل تغییر، عامل سازمان، آینده و انداز چشم

 جـایگزین،  اقـدامات  ارزیابی نفوذ، قلمرو به مربوط مسائل (شناسایی مسئله حل و گیري تصمیم
 شناخت، و قضاوت گیري، تصمیم ضرورت شناسایی گیري، تصمیم پذیري، تطبیق و پذیري انعطاف
 مسئله) حل توانایی

 امـور  اداره تبلیغـات،  و فـروش  عملیـات،  ریـزي  برنامـه  (خریـد،  اداري امـور  و عملیـات  مدیریت
 و کـاال  توزیـع  هـا،  هزینـه  حسـابداري  امکانـات،  و تجهیـزات  از نگهداري و حفاظت ها، موجودي
 کیفیت) بر نظارت وري، بهره بر نظارت خدمات،
 فصـل  و حـل  تیمی، روحیه ایجاد زیردستان، عملکرد شناسایی سازي، (تیم سازي تیم و رهبري
  دیگران) پرورش و مربیگري کارکنان، تک تک به توجه زیردستان، بین تعارض

 بـا  اتحـاد  ایجـاد  زیردستان، و باالدستان همکاران، بر نفوذ و (متقاعدسازي نفوذ و متقاعدسازي
 تصمیمات) سیاسی کاربردهاي درك ذینفعان، با اتحاد ایجاد باالدستان،

 و هانت  1995
 والس

9 

 مـدیریت  سـازي،  آگـاهی  محـوري،  خـدمت  همـدلی،  اجتماعی، (آگاهی اجتماعی هاي شایستگی
 تعـارض،  مـدیریت  ارتباطـات،  نفـوذ،  تسـهیل،  دیگران، توسعه مشارکتی، و تیمی کار ارتباطات،

  تعهد). ایجاد رهبري،
 خود مدیریت نفس، به اعتماد دقیق، ارزیابی خود (خودآگاهی، شخصیی هاي شایستگی

 بودن) خالق و پیشرو پیشرفت، انگیزه سازگاري، قابلیت وجدان، تغییر وفاداري، خودکنترلی،

 و کري  2001
 گلدمن

10 

  کنترل). اجرا، سازماندهی، ریزي، برنامه( ادراکی
  افراد). بین روابط تنظیم( انسانی

  )s5مثل مختلف هاي (روش فنی
  کار). انجام و مدیران وظایف مدیریت، شیوههاي میان یکپارچگی ضرورت( سیستمی
 انجام هاي روش و وظایف ها، شیوه کارگیري به در محیطی شرایط با سازگاري به توجه( اقتضایی

  کار).
 )افزایی هم( راهبرد

 لوتانز فرد  1389
 اعرابی و

11 

 حـل  و گیـري  تصـمیم  ارتباطـات،  تیم، توسعه و انتخاب ریزي، برنامه ذینفعان، مدیریت رهبري،
  .پروژه مدیریت هاي مهارت فرهنگی، هاي مهارت و آگاهی مسئله،

 
 و کرافورد  2003

 ناهمیاس
12  
 

 نقـش  کننـده،  مراقبـت  نـاظر  نقـش  کننـده،  هماهنـگ  نقـش  تولیدکننـده،  نقش هدایتگر، نقش
 تعامالت) (واسطه کارگزار نقش نوآور، نقش گر، تسهیل نقش گر، حمایت

 13 کویین  2003

  نوآوري؛ تحلیلی، تفکر مشارکت، و تیمی کار عملیاتی، یابی جهت نفوذ، و تأثیر
 .تیم رهبري و اطالعات وجوي جست قاطعیت، نفس، به اعتماد دیگران، سازي به

 و اسپنسر  1993
 اسپنسر

14 

 سـازمانی؛  هاي سیاست در همراهی مسئله؛ حل بودن؛ عمل اهل و پیگیري( اجرایی هاي قابلیت
  پذیري). انعطاف مراتب؛ سلسله رعایت مقررات؛ رعایت اداري؛ امکانات از بهینه استفاده
 دوراندیشـی؛  و نگـري  آینـده  سیسـتمی؛  تفکـر  و کلنگري راهبردي؛ تفکر( راهبردي هاي قابلیت
 بـا  انطباق آن؛ حیات چرخه و سازمان موقعیت درك سازمان؛ از قوي انداز چشم انتقال و ترسیم
  اجتماعی). مسئولیت درك سازمانی؛ برون روابط تغییر؛

 اطالعـات  مقـررات؛  و قـوانین  شـناخت  رایانـه؛  بـه  تسـلط  فنی؛ دانش مدیریت؛ دانش( تخصص

 فر ناصحی  1389
 همکاران و

15 



 
 ٢٣٧ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

 ردیف مؤلف نام  سال نتایج
  ).بازرگانی و اقتصادي
 تصـمیم  توانایی اطالعات؛ تحلیل و تجزیه ریزي؛ برنامه و گذاري هدف( ریزي برنامه در توانمندي

  مالی). منابع مدیریت کارآفرینی؛ نوآوري؛ و خالقیت گیري؛
 و سازماندهی کارها؛ بندي گروه در کارآمدي کار؛ تقسیم در کارآمدي( سازماندهی در توانمندي

  اطالعات). توزیع و آوري جمع مؤثر سیستم ایجاد کارها؛ بندي اولویت
 اقـدامات  پیگیـري  دهـی؛  گـزارش  یـا  گیـري  گـزارش  کـار؛  استانداردهاي تبیین( کنترل توانایی

  امکانات). و تشکیالت رویه بی گسترش از پرهیز اصالحی؛
 و هـدایت  بـودن؛  اعتمـاد  قابـل  پایـدار؛  روابط ایجاد انسانی؛ منابع مدیریت( انسانی هاي مهارت

 تعـامالت؛  و ارتباطـات  مـؤثر؛  دادن گـوش  فعـال؛  مشـارکت  و همکـاري  اندیشه؛ تولید رهبري؛
 توانـایی  کالمـی؛  توانـایی  اقتدار؛ و قاطعیت مشارکتی؛ مدیریت زدایی؛ تنش و تعارضات مدیریت

 بـه  دیگران؛ براي اطالعات تفسیر و توجیه زیردستان؛ به اختیار تفویض ؛)انگیزش( انگیزه ایجاد
 جلسات؛ مدیریت هماهنگی؛ کارتیمی؛ افراد؛ به عملکرد ارزیابی نتایج ارائه دیگران؛ بهبود دنبال

  گویی). پاسخ متقاعدسازي؛ و گفتگو مذاکره،
 بهبـود  و خودکنترلی کوشی؛ سخت و پرکاري پذیري؛ مسئولیت تفکر؛ قدرت( فردي هاي مهارت
 اشتیاق فشار؛ تحمل نفس؛ به اعتماد ها؛ محدودیت و موانع بر غلبه پذیري؛ آموزش خود؛ مستمر

 از اسـتفاده  خطرپـذیري؛  آراسـتگی؛  و انضباط نظم؛ رعایت کار؛ انجام به تمایل و انگیزه کار؛ به
  خاطرسپاري). به و کمی توانایی نوشتاري؛ ارتباط زمان؛ مدیریت جدید؛ دانش
 اسـرار؛  حفـظ  و رازداري وفاداري، کاري؛ وجدان داشتن کار؛ در اخالقی اصول رعایت( ها ارزش
 )ساالري شایسته و تبعیض عدم رفتار؛ و کردار گفتار، در صداقت دیگران؛ احترام رعایت

 فرهنگـی،  تنوع/چنـد  مشـتري،  بـه  خـدمت  ارئـه  به توجه مستمر، یادگیري اثربخش، ارتباطات
 رهبـري،  و کارتیمی گرایی، اي حرفه فردي، میان ادراك پذیري، انعطاف منابع، اثربخش مدیریت
  مستقل. طور به کارکردن سازمان، درك مشکل، حل و فکر فناوري، کارگیري به و پذیرش

  16  کوکران  2009

 .داند می اي وظیفه و اجتماعی عمومی، بعد سه شامل را مدیران شایستگی
 اجرایی نوآوري، ادراکی، هاي مؤلفه داراي عمومی بعد
 سازي شبکه و رهبري گروهی، کار هاي مؤلفه شامل اجتماعی بعد
  مالی مدیریت بازاریابی، مدیریت فناوري، مدیریت هاي مؤلفه شامل اي وظیفه بعد

  17  بریکمن  2007

اي،  هاي فنـی و وظیفـه   کارکنان، ارتباطات، حل مسئله، مدیریت تغییر، مهارتتوسعه و پرورش 
  18  ادواردز  2009  ها اي)، آگاهی بین فردي و یکپارچگی دیدگاه تشکیل گروه، مدیریت عملکرد (وظیفه

پذیري، رهبـري، خالقیـت در    ها و اخالقیات، تفکر راهبردي، مسئولیت پایبندي به اصول، ارزش
مندسـازي، حـل مسـئله، روحیـه خـدمت      گرایی، مدیریت تیمـی، توان  و نتیجه تطبیق، پیگیري

سیستمی، جلـب اعتمـاد، کـار در شـرایط مـبهم،      -سازي، تفکر تحلیلی مداري)، شبکه مشتري(
گـري،   پـذیري، مربـی   شناسی فرهنگی، ارتباطات شـفاهی، انعطـاف   شناسی شهري، انسان جامعه

  شناسی، ارتباطات کتبی و فهم مالی زیبایی مدیرت تعارض، آراستگی، مدیریت دانشگران،

 و درگاهی  1389
  19  همکاران

 و زاده غالم  1392  هاي شخصی، دانش و آگاهی هاي اخالقی، ویژگی هاي ارتباطی، ارزش پنج خوشه: رهبري، مهارت
  20  همکاران

 گیري، پشتیبانی و تعاون، تعامل و حضور داشـتن، تجزیـه و تحلیـل و تفسـیر     رهبري و تصمیم
گـو بـودن،    کردن و توضیح دادن، خالقیت و عقالنیت، سـازماندهی و اجـرا، سـازگاري و جـواب    

  بلندهمتی و فاعل بودن
  21  بارترام  2005



 
 ٢٣٨ 1399بهار  ،1 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 ردیف مؤلف نام  سال نتایج

 و خشوعی  2013  پذیري، کارایی، رهبري و ارتباط گیري، دانش، انطباق ها، تجزیه و تحلیل، تصمیم ارزش
  22  همکاران

انـداز مثبـت،    گیري و اقدام، حفظ یـک چشـم   تصمیمبینش راهبردي، هدایت و حمایت کردن، 
طور  پذیري، آماده شدن به شبکه ارتباطی، ارتباط برقرار کردن، بررسی و تحلیل کردن، مسئولیت

کامل، درك دیگران، داشتن درك زیاد، اقدام کردن، مشورت و مشـارکت، ارتباطـات، نـوآوري،    
یریت کردن تحت فشار، تدوین راهبردها و متقاعد کردن و تأثیرگذاري، برقراري روابط قوي، مد

  مفاهیم.

  23  گریگوري  2008

گـویی، مردمـی بـودن، اسـالمی      هاي شخصی، پاسـخ  پذیري، شایستگی گزاري، مسئولیت خدمت
 و فر اسدي  1387  بودن، عدم توجه به منافع شخصی

  24  همکاران

 و بردبار  1391  مدیریتی و ارتباطاتهاي  ها، مهارت هاي شخصیتی، نگرش دانش و تخصص، تجربه، ویژگی
  25  همکاران

ات، مـدیریت اجرایـی، رهبـري و    گیـري، ارتباطـ  شناسی، هوشیاري محیطـی، تصـمیم  خویشتن
  1385  هاي سازمانی ارزش

گروه 
پژوهشی 
صنعتی 

  آریانا

26  

رهبري، رهبري آموزشی، تخصیص و مدیریت منابع، سرپرستی و نظارت کارکنان، کنترل برنامه 
شرمن و   2001  اي، مشارکت جمعی. دهی، اقدامات توسعه حرفه رشو گزا

  27  همکاران

  پذیري مفاهیم) وجوي اطالعات، شکل دهی مفاهیم، انعطاف معرفتی و ادراکی (جست
  مداري) انگیزاننده (تعامل، مدیریت روابط متقابل، توسعه

  کننده (اعتماد به نفس، توانایی شناختی، اصابت و برخورد) هدایت
  برنده (پیش گسترمحوري، حرکت بر مبناي هدف) پیش

  28  شرودر  1989

پذیري، مهارت  قدمی، سازگاري، وفق گرایی، ابتکار، پیش حساسیت، خالقیت، آفرینندگی، نتیجه
  29  کرون  2008  گیري. ارتباطی، تصمیم

  سطح کارکنان (ارتباط، نفوذ، هدایت دیگران)
  مسئله)شغل (دستیابی به نتایج، پیگیري و حل 

  پذیري). مدیریت ( اعتماد به نفس، مدیریت استرس، قابلیت اعتمادپذیري، انعطاف
کریپ و   2003

  30  منسفلد

  پژوهش شناسی روش
 بستگی هم – توصیفی ماهیت لحاظ از است. کاربردي هدف، لحاظ به پژوهش این روش
 اي، کتابخانه منابع اسنادي، هاي داده گردآوري ابزار به توجه با حاضر پژوهش است.

 کمی پژوهش نوع از نامه، پرسش تهیه و (اینترنت) اطالعات جهانی هاي شبکه مقاالت،
 سال 20 باالي خبرگان دلفی، روش اجراي براي پژوهش این آماري جامعه .است

 باالتر، و کاردانی تحصیالت ها، شخصیت از حفاظت در کارکنان تخصصی حوزه خدمت،
 جامعه دیگر طیف و بوده هدفمند– غیرتصادفی گیري نمونه روش به است نفر 30 تعداد



 
 ٢٣٩ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

 نفر 250 تعداد به ها شخصیت از حفاظت یگان کارشناسان عاملی، تحلیل اجراي براي
 فرمول از نمونه حجم و بوده ساده تصادفی کارشناسان گیري نمونه روش که باشد  می

   شدند. محاسبه نفر 156 تعداد به اطمینان درصد 95 با کوکران
 در که است شده استفاده دلفی روش مرحله دو از نامه، پرسش روایی بررسی براي

 دوم مرحله در و حذف بودند 3 از تر کم میانگین داراي که هایی گویه اول مرحله
 عنوان به باقیمانده هاي گویه و شدند حذف 5/0 از تر بیش معیار انحراف داراي هاي گویه

 کرونباخ آلفاي ضریب از ابزار پایایی تعیین براي اند. شده گرفته نظر در مدل هاي شاخص
 دهنده نشان که شد محاسبه 91/0 برابر نامه پرسش کل پایایی مقدار که شد استفاده
 اکتشافی عاملی تحلیل از مدل، هاي مؤلفه شناسایی براي. بود نامه پرسش باالي پایایی

 جدول در آن داري معنی سطح و بارتلت آزمون KMO شاخص مقدار است. شده استفاده
   است. شده ارائه سه شماره

  : آزمون بارتلت کفایت نمونه3جدول شماره 
  مقدار  شاخص
KMO 786/0  

  781/353  مقدار مربع کا
  196  درجه آزادي

  000/0  داري سطح معنی

 است 1 نزدیک که ،KMO شاخص براي آمده دست به 786/0 مقدار به توجه با
 به توجه با و است مناسب عاملی تحلیل براي نفر)156( نمونه اندازه که دریافت توان  می
 مناسب مدل ساختار تواند  می عاملی تحلیل ،sig داري معنی سطح بودن 05/0 از تر کم
  کند. شناسایی را

  پژوهش هاي یافته

 براي ها چیست؟ الگوي مناسب شایستگی مدیران حفاظت از شخصیتسؤال اصلی: 
 معادالت یابی مدل بر تکیه با تأییدي عاملی تحلیل روش از پژوهش اصلی سؤال به پاسخ

 18.5لیزرل افزار نرم از استفاده با پژوهش این در عمل این است. شده استفاده ساختاري
 اکتشافی، عاملی تحلیل توسط ها شاخص و ها مؤلفه شناسایی از پس است؛ شده انجام

                                                                                                                                               
1 LISREL 



 
 ٢۴٠ 1399بهار  ،1 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 طبق نفر 156 تعداد به جامعه کارشناسان میان و تنظیم اي نامه پرسش مدل، تأیید براي
 تأییدي عاملی تحلیل براي شده آوري جمع هاي داده است. شده توزیع کوکران فرمول

 شده برداري بهره ساختاري معادالت یابی مدل از منظور بدین است. شده گرفته کار به
 به الزم است شده انجام 8.5لیزرل  افزار نرم از استفاده با پژوهش این در عمل این است.
 96/1 از تر بزرگ )T-Value(متغیر هر داري معنی مقدار قدرمطلق اگر که است ذکر

   است. دار معنی شاخص، یا مؤلفه هر براي آمده دست به عاملی بار باشد،

  
  ها بارهاي عاملی مولفه و شاخص :3 شکل شماره

  
  

 شایستگی

 ارتباطی

 فنی

 سازماندهی

 رفتاري

 ادراکی



 
 ٢۴١ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

  مدل در حالت معناداري
 شاخص باید مسیر، تحلیل یا ساختاري معادالت تحلیل در برازندگی آزمون براي

RMSEA شاخص ،1/0 از تر کم تقریب، خطاي واریانس برآورد جذر یا ୶మ

ୢ
 و سه از تر کم 

)GFH,CFL,IFI,NNFI( نشان لیزرل هاي خروجی از حاصل نتایج باشد. 9/0 از باالتر 
 برازندگی، هاي شاخص سایر و 3 از تر کم آزادي درجه به کا مجذور نسبت که دهد  می

   است. شده ارائه چهار شماره جدول طبق که باشد  می مدل خوب برازش از حاکی
  هاي برازندگی مدل مفهومی پژوهش : شاخص4شماره  جدول

شاخص 
  برازش
  فزاینده

شاخص برازش 
  هنجارنشده

شاخص 
برازش 
  تطبیقی

شاخص 
نیکویی 
  برازش

 مربعات ریشه
 از حاصل
 بین تفاوت

  ماتریس

ریشه 
میانگین 
مربعات 

  خطاي برآورد

 اسکویر کاي
 درجه بر

  آزادي

91/0  94/0  95/0  92/0  047/0  092/0 616/2 

 مدیران شایستگی مناسب الگوي عنوان به شکل، در شده داده نشان مدل بنابراین
  گرفت. قرار تأیید مورد ها شخصیت از حفاظت

ها  هاي الگوي مناسب شایستگی مدیران حفاظت از شخصیت مؤلفه: 1سؤال فرعی 
 هاي مؤلفه داري معنی مقدار و عاملی بارهاي گرفته قرار تأیید مورد مدل در کدامند؟

  است. شده ارائه پنج شماره جدول طبق اکتشافی عاملی تحلیل از حاصل
  ها مؤلفهداري  : بارهاي عاملی و مقدار معنی 5شماره  جدول

  بارهاي عاملی  مؤلفه
  نتیجه  داري معنی  (ضرایب مسیر)

  تأیید 31/5 73/0  شایستگی ارتباطی
 تأیید 03/8 87/0  تخصصی-شایستگی فنی

 تأیید 04/10 96/0  شایستگی سازماندهی
 تأیید  50/9  85/0  روانی-شایستگی رفتاري

 تأیید  38/8  69/0 شایستگی اداراکی

 دار معنی مدل، هاي مؤلفه براي شده ارائه عاملی بارهاي پنج، شماره جدول به توجه با
 مقدار و بوده 3/0 از تر بیش بارعاملی داراي ها مؤلفه همگی زیرا باشد.  می تأیید مورد و

 جدول مؤلفه پنج بنابراین است، 96/1 یعنی t بحرانی مقدار از تر بیش ها آن t داري معنی
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 مورد تأییدي عاملی تحلیل وسیله به شدند، شناسایی اکتشافی عاملی تحلیل توسط که 5
  اند. گرفته قرار تأیید

ها  هاي الگوي مناسب شایستگی مدیران حفاظت از شخصیت شاخص: 2سؤال فرعی 
 هاي شاخص داري معنی مقدار و عاملی بارهاي گرفته قرار تأیید مورد مدل در کدامند؟
  است. شده ارائه شش شماره جدول طبق اکتشافی عاملی تحلیل از شده شناسایی

  ها داري شاخص : بارهاي عاملی و مقدار معنی6شماره  جدول

بارهاي   شاخص  مؤلفه  ردیف
  نتیجه  داري معنی  عاملی

1  
شایستگی 

  ارتباطی

 تأیید  16/4  50/0  پرورش روابط انسانی سالم در محیط کار
 تأیید  14/3  30/0  هاي فردي اعضاء تیم حفاظتی اعتماد به توانایی  2
 تأیید  76/5  80/0  تعامل و ارتباط قوي  3
 تأیید  72/5  77/0  قدرت نفوذ بر کارکنان  4
5  

شایستگی 
  فنی-تخصصی

 تأیید  89/7  66/0 هاي حفاظتی القاء تجربیات، دانش به حافظه تیم
 تأیید  24/9  89/0  توانمندسازي نیروي انسانی  6
 تأیید  08/8  74/0  یادگیري مستمر در حیطه مأموریتی  7
 تأیید  73/8  82/0  دانش و مهارت تخصصی  8
9  

شایستگی 
  سازماندهی

 تأیید  42/9  75/0 ها بندي فعالیت قسیم کارها و اولویتت
 تأیید  42/9  75/0 قدرت اجرایی  10
 تأیید  12/10  80/0 برداري بهینه از منابع در دسترس بهره  11
 تأیید  46/9  76/0 گزینش و سازماندهی کارکنان محافظ  12
 تأیید  94/6  57/0  کار تیمی (مشارکتی)  13

ها و تمهیدات حفاظتی  توانایی اتخاذ شیوه  14
 تأیید  49/8  68/0  متناسب

15  

-شایستگی روانی
  رفتاري

 تأیید  87/9  0,77 سعه صدر و داشتن آستانه تحمل باال
 تأیید  80/9  74/0  حفظ اسرار تیم حفاظتی  16
 تأیید  07/10  76/0  پذیري مسئولیت  17
 تأیید  94/10  81/0  احترام به پشتکار و تالش افراد تیم  18
 تأیید  34/11  84/0  ایجاد انگیزه در محافظین (برانگیختن)  19
 تأیید  59/10  79/0  تعهد سازمانی  20
 تأیید  20/9  70/0  هاي اسالمی التزام عملی به رعایت ارزش  21

و مهارت حفظ خونسردي و برخورد مثبت   22
 تأیید  40/10  78/0  هاي تنش زا سازنده در موقعیت
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بارهاي   شاخص  مؤلفه  ردیف
  نتیجه  داري معنی  عاملی

23  

شایستگی 
  اداراکی

 تأیید  38/14  87/0 نشان دادن واکنش سریع در شرایط بحرانی
 تأیید  46/14  88/0  گیري مؤثر توانایی حل مشکالت و تصمیم  24

ها، تهدیدات و  ها، آسیب توانایی تشخیص ضعف  25
 تأیید  88/11  78/0  ها فرصت

 تأیید  49/10  72/0  هاي امنیتی شم و ادراك در مأموریت  26
 تأیید  08/10  70/0  هاي متغیر محیطی شناخت چالش  27

 مدل، هاي شاخص براي شده ارائه عاملی بارهاي ،شماره شش جدول به توجه با
 و بوده 3/0 از تر بیش بارعاملی داراي ها مؤلفه همگی زیرا .است تأیید مورد و دار معنی
 27 بنابراین است، 96/1 یعنی t بحرانی مقدار از تر بیش ها آن t داري معنی مقدار

 وسیله به شدند، شناسایی اکتشافی عاملی تحلیل توسط که شش شماره جدول شاخص
 اند. گرفته قرار تأیید مورد تأییدي عاملی تحلیل

ها  شخصیتهاي الگوي شایستگی مدیران حفاظت از  بندي مؤلفه رتبه :3سؤال فرعی 
 بارهاي از نیز شایستگی الگوي هاي مؤلفه از هریک بندي رتبه منظور به چگونه است؟

 جدول در حاصل بندي رتبه است. شده استفاده عاملی تحلیل در شده محاسبه عاملی
  است. شده ارائه هفت شماره

  ها بندي مؤلفه : رتبه7جدول شماره 
  رتبه  بارهاي عاملی  مؤلفه

  4 73/0  شایستگی ارتباطی
  2 87/0  تخصصی-شایستگی فنی

  1 96/0  شایستگی سازماندهی
  3  85/0  روانی-شایستگی رفتاري

  5  69/0 شایستگی اداراکی

 شایستگی و مؤلفه مؤثرترین سازمانی شایستگی هفت، شماره جدول به توجه با
   است. ها شخصیت از حفاظت رفتاري الگوي در مؤلفه اثرترین کم ادراکی
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  گیري نتیجه و بحث
 از حفاظت مدیران شایستگی الگوي فرعی و اصلی هاي مؤلفه شناسایی و طراحی براي

 بررسی و مطالعه مورد مدیریت دانشمندان و نمحققا هاي مدل و ها نظریه ها، شخصیت
 حاضر پژوهش نظري چارچوب شده، ارائه هاي مدل هاي شاخص و ها مؤلفه و گرفت قرار

 از حفاظت نخبگان کارشناسان، بین لیکرت نامه پرسش قالب در که شد شامل را
 که شدند، شناسایی ها شخصیت از حفاظت امور در ها گویه ترین مهم و توزیع ها شخصیت

 شایستگی ارتباطی، شایستگی سازماندهی، شایستگی آماري، تحلیل و تجزیه از بعد
 اصلی هاي مؤلفه عنوان به ادراکی شایستگی رفتاري، – روانی شایستگی فنی، – تخصصی
 برداري بهره اجرایی، قدرت ها، فعالیت بندي اولویت و کارها تقسیم که شدند شناسایی

 تیمی کار محافظ، کارکنان سازماندهی و گزینش دسترس، در منابع از بهینه
 مؤلفه هاي شاخص از متناسب حفاظتی تمهیدات و ها شیوه اتخاذ توانایی (مشارکتی)،

 هاي توانایی به اعتماد کار، محیط در سالم انسانی روابط پرورش سازماندهی؛ شایستگی
 عنوان به کارکنان بر نفوذ قدرت قوي، ارتباط و تعامل حفاظتی، تیم اعضاء فردي

 حفاظتی، هاي تیم حافظه به دانش تجربیات، القاء ارتباطی؛ شایستگی مؤلفه هاي شاخص
 وظایف، حیطه در مستمر یادگیري متناسب، حفاظتی تمهیدات و ها شیوه اتخاذ توانایی
 و صدر سعه فنی؛ – تخصصی شایستگی مؤلفه هاي شاخص از تخصصی مهارت و دانش

 و پشتکار به احترام پذیري، مسئولیت حفاظتی، تیم اسرار حفظ باال، تحمل استانه داشتن
 رعایت به عملی التزام سازمانی، تعهد ن،محافظا در انگیزه ایجاد تیم، افراد تالش
 هاي موقعیت در سازنده و مثبت برخورد و خونسردي حفظ مهارت اسالمی، هاي ارزش
 واکنش دادن نشان هستند؛ رفتاري – روانی شایستگی مؤلفه هاي شاخص از زا تنش
 تشخیص توانایی مؤثر، گیري تصمیم و مشکالت حل توانایی بحرانی، شرایط در سریع
 شناخت امنیتی، هاي مأموریت در ادراك و شم ها، فرصت و تهدیدات ها، آسیب ها، ضعف
  هستند. ادراکی مؤلفه شایستگی هاي شاخص از محیطی متغیر هاي چالش

)، 2005و هربرت، بارترام ( در خصوص مؤلفه شایستگی سازماندهی، دالویکز
چنین مدل شایستگی مدیران دولتی ایران باستان و مدل  هم و )1382پور ( قرایی

سو با  عنوان یک مؤلفه شایستگی شناخته شده است که هم شایستگی وزارت نیرو، به
و  تخصصی، خشوعی –یافته این پژوهش است. در خصوص مؤلفه شایستگی فنی 
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 و نیا رحیم )،1391( همکاران و بردبار )،1392( همکاران و غالمزاده )2013همکاران (
روانی، پژوهش تاپینگ  –و در خصوص مؤلفه شایستگی رفتاري  )1391( هوشیار

هاي  ) با عنوان ویژگی1390ها، پژوهش رضایت ( ) با عنوان درك رفتار انسان1997(
هاي  کارگیري ارزش ) با عنوان به1389اخالقی، عاطفی شخصیتی، پژوهش رضایی اقدم (

ها و شایستگی مدیران وزارت  ر مدل ارزیابی قابلیت. این مؤلفه داستسو  اخالقی هم
هاي شایستگی مدیران شرکت بیمه  و همچنین در شناسایی و تعیین شاخص بازرگانی
 و به عنوان مؤلفه شناخته شده است. خشوعی توسط غالمزاده و همکاران 92در سال 

 و ساز )، چیت2012( )، جمشیدي1392( همکاران و غالمزاده )،2013همکاران (
خود مؤلفه  هاي پژوهشدر  )2009(  کوچران ) و2009ادواردز ( )،1391همکاران (

با این پژوهش است، این مؤلفه در مدل  سو شایستگی ارتباطی را تعیین کردند که هم
کار  شایستگی مدیران وزارت نیرو، مدل شایستگی مدیران عمومی دولت کانادا نیز به

 محمودي پژوهش نتایج با پژوهش این نتایج نیز یادراک شایستگی زمینه رفته است. در
این  سو است. ) هم2007( بریکمن ) و1389( شیخ و ) زاهدي1391همکاران ( و

هاي مدیران وزارت بازرگانی در مؤلفه  ها و شایستگی شایستگی در الگوي ارزیابی قابلیت
اجتماعی نیز هاي راهبردي با عنوان درك موقعیت سازمان و درك مسئولیت  قابلیت

توسط نیرومند و همکاران براي  1390کار رفته است. در پژوهشی که در سال  به
اي مدیران و توسعه پایدار منطقه ویژه اقتصادي انرژي  هاي حرفه شناسایی شایستگی

 عنوان یکی از ابعاد مهارتی تعیین شد. ت گرفت، مؤلفه شایستگی ادراکی بهپارس صور

  پیشنهادها
 شود در   ، پیشنهاد میپژوهشهاي مدل شایستگی طبق نتایج  لفهبا توجه به مؤ

هاي ارتباطی، فنی، سازماندهی، رفتاري  ها مؤلفه انتخاب مدیران حفاظت از شخصیت
  و ادارکی بررسی و ارزیابی شود.

 دهد که مؤلفه ادراکی مؤثرترین مؤلفه در مدل   که نتایج نشان می با توجه به این
هاي واکنش سریع، توانایی  شود که به شاخص  پیشنهاد می شایستگی است، بنابراین

هاي  ادارك در مأموریت ها، تهدیدات، شم و نایی تشخیص فرصتاحل مسئله، تو
 هاي محیطی توجه ویژه شود. امنیتی و شناخت چالش
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 هاي  هاي مختلف و شاخص دهد مؤلفه  که نتایج پژوهش نشان می با توجه به این
شود که در   مدیران وجود دارد، بنابراین پیشنهاد می متنوعی در مدل شایستگی

شناسی، مصاحبه، کارتابل، موردکاوي،  انتخاب مدیران از ابزارهاي مختلف، تست روان
 کار تیمی و حل مسئله استفاده شود.

 ها (از حوزه  ها و شاخص هاي مدل شایستگی و ترکیبی بودن مؤلفه با توجه به مؤلفه
شود از تیم ارزیابی مرکب از   عملکردي و تخصصی)، پیشنهاد میروانی و رفتاري تا 

 شناس و مدیریت استفاده شود. کارشناس متخصص، روان

 نامه انتخاب و انتصاب مدیران  با توجه به مدل استخراجی دستورالعمل و شیوه
 ها تدوین و اجرا شود.  حفاظت از شخصیت

  سپاسگزاريتقدیر و 
 بخش این مدیران ویژه به و ها شخصیت از حفاظت بخش کارکنان کلیه در بخش این در
 کردند یاري شایستگی مدل طراحی و نیاز مورد اطالعات و ها داده گردآوري در را ما که

  داریم. آنها براي را روزافزون توفیق آروزي و داشته را تشکر و تقدیر کمال

  
  

  
   



 
 ٢۴٧ ها شخصیت از حفاظت مدیران شایستگی الگوي طراحی 

 منابع

 طراحی مدل شایستگی مدیریت 1394 اکبر؛ مظفري، افسانه ( امیرخانی، زیبا؛ فرهنگی، علی .(
 قابل بازیابی از: .21- 29اي، سال دهم، صص  اي. فصلنامه مطالعات رسانه رسانه

http://mediastudies.srbiau.ac.ir/article_9996.html 

 طراحی مدل شایستگی سفیران 1398پور، مجید؛ امینی، علی ( اصغر؛ مختاریان پورعزت، علی .(
هاي مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)،  ن. فصلنامه پژوهشجمهوري اسالمی ایرا
 قابل بازیابی از: .29-56 صص ):36(شماره پیاپی  2سال یازدهم، شماره 

https://hrmj.ihu.ac.ir/article_204500.html 

 ،از هاستفاد نحوه و دینی اندیشه در ساالري شایسته توسعه ). موانع1385محمدعلی (  تصدیقی 
 ساالري شایسته توسعه همایش اولین مقاالت مجموعه ناالیق. و شایسته مدیران بین در قدرت منابع

  تهران. ها، در سازمان

 ،مدل ). ارائه1389( هادي بالغ، قره حیدري حسن؛ محمد پسند، فالح پور علی حسین؛ درگاهی 
 بازیابی از:قابل . 23 شماره یاس، راهبرد انسانی. منابع توسعه در شایستگی

http://ensani.ir/fa/article/272235 

 ) 206). شایستگی، مفاهیم و کاربردها، ماهنامه تدبیر، شماره 1388دیانی، محمد؛ عرفانی، مریم .
 قابل بازیابی از:

http://ensani.ir/fa/article/164394 

 ،ایران. رساله دولتی هاي دانشگاه هاي رؤساي شایستگی الگوي طراحی ).1390( غالمحسین رضایت 
 شهید دانشگاه شناسی، روان و تربیتی علوم دانشکده آموزشی، مدیریت رشته در دکتري درجه اخذ

 بهشتی.

 ) مروارید پنهان: الگوي علمی و 1384شعبانی راوري، علیرضا؛ حقیقی، محمدعلی؛ فتحی، ناصر .(
 تهران. ،تجربی پرورش مدیران آینده سایپا

  مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1396شریف، محمود؛ ذاکري، علیرضا (صفرزاده، حسین؛ احمدي .(
  ها و کاربردها). تهران: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. (مفاهیم، نظریه

 ،نگرش با انسانی منابع و استخدامی امور کارکنان (اداره امور مدیریت ).1380بابک ( کاظمی 
  دولتی. مدیریت مرکزآموزشایران).  در دولتی بخش به کاربردي

 ،در مدیران پرورش براي شایستگی الگوي طراحی ).1388داریوش (  زاده، غالم ناصر؛ میرسپاسی 
شماره  مدیریت، ها پژوهش مجله صنعت). بخش میانی مدیران موردي: (مطالعه ایران بخش دولتی

 . قابل بازیابی از:1- 16، صص83
http://jmfr.srbiau.ac.ir/article_5067.html 



 
 ٢۴٨ 1399بهار  ،1 شمارة ،هشتم سال ،یانتظام يروین در منابع تیریمد یعلم فصلنامۀ

 ) هاي کارآفرینی  ). طراحی مدل شایستگی1397مبینی دهکردي، علی؛ احمدي، حسن؛ دالور، علی
اي دانش رهبردي، سال  راهبردي مدیران ارشد کشور. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات بین رشته

 . قابل بازیابی از:127-150، صص 7دوم، شماره 
http://issk.journals.sndu.ac.ir/article_312.html 

 Armstrong, M. (2006). A Handbook of Human Resource Management Practice. 
10th Edition. London: Kogan page. 

 Baker , s.s& Pearson, M.& chipman, H. (2009), Development of core 
competencies for paraprofessional nutrition educators who deliver food stamp 
nutrition education, journal of nutrition education and behavior, 41 (2): 138-143. 
Retrieved from: 

https://doi.org/10.1016/j.jneb.2008.05.004 

 Cochran, G. R., B. S., M. S. (2009). Ohio State University Extention 
Competency Study: Developing a Competency Model for a 21ST Century 
Extension Organization. Dissertation for Degree of Doctor of Philosophy in the 
Graduate School of the Ohio State University. 

 Draganidis ،F & Mentzas ،G. (2006). Competency based management: A review 
of systems and approaches. Information management & computer security. Vol. 
14, pp 51-61. Retrieved from: 

https://DOI:10.1108/09685220610648373 

 Jalocha, B., Krane, HP., Ekambaram, A., & Prawelska-Skrzypek, G. (2014). Key 
Competencies of Public Sector Project Managers. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, 119, pp 247-256. 

 Mathis , R.l. & Jackson, J.H (2018). Human Resource Management, cengage 
learning publishing. 

 


