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Abstract: The purpose of this study was to design a model for the 

development of managerial skills of managers using grounded theory as a 

field of management studies in educational management. The research method 

was applied in purpose and descriptive in terms of data collection method 

which was done using a cross-sectional survey approach. The validity of the 

research was determined by the triangulation method and its reliability was 

verified by inter-coder agreement method. Meta-analysis, content analysis, 

and MAXQDA software was used to analyze the qualitative data. Finally, 3 

dimensions, 13 components, and 65 indicators were extracted. Findings of the 

study showed that the dimensions of managers' managerial skills include an 

individual dimension (self-awareness, stress management, effective problem 

solving management), an interpersonal dimension (constructive 

communication skills, effective motivation skills, impact skills, conflict 

management skills) and a group dimension (skills delegation, team skills, 

leadership skills for positive change, application of technology, application of 

management requirements). Based on the obtained findings, the proposed 

model had a relatively "acceptable" fit and was confirmed. 
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 مقدمه

-می متمایز قبل چنددهه را ازدنیاي امروز دنیاي آنچه     

 سوری  و تالسو ه   تحوالت   پیچیده، و رقابتی محیط نماید،

، باشود یمو روزافزون ارتباطا  و تحوالت  دانوم مودیری     

ي رقوابتی  هوا  یو مزبه  چنین شرایطی در هاسازمانبقاي 

به نقول از   2012اینالمالهانتیس)شالدمی منالط هاآن پایدار

 هواي (. محققوان اقوداما  و قابتیو    1395پوالر  خجسوته  

 مناب  سازمانی را عامتی کتیدي در استفاده از در مدیران،

در حقیقو    ؛انود برشمرده هاسازمانتالس ه مزایاي رقابتی 

اسو   مدیرانی شایسته وکاردان  مالفقی  سازمان در گروي

 سرچشومه  مودیریتی از مهار  (.2015اسپارل وهمکاران)

کوه  دانندیمو ی خوالب  به نهمگا گرفته ودانایی نشأ  عتم و

سیسوتم   این عتم ازیک منطو  و  و عتم اس مدیری  یک 

نوه   تواب  آن اسو  و   کوه رفتارهواي مودیر   کندیمو تب ی  

 .  بال کس

، احتیاط عقالنوی ،هدفمنودبالدن واسوار     نفس به اعتماد

کوه   اسو  یمسوالت  ازامتوه ي وتصومیم سوازي   ریگمیتصم

اانسوالن  برسواند ) مدیریتی را به بتوال    هايمهار تالاندمی

، 21در فضاي رقابتی قرن . (1397به نقل از کرمی  2017

دگرگوالنی را   تالاننود یمي رهبرانی که هاییتالاناو  هامهار 

ي تجواري بسویار   هوا راهبردمدیری  کنند و تالانایی ااراي 

نیروي کار کتیود  تغییرا   کارامد  یریمد ،دارندپیچیده را 

 (.2012اکالور )اس   وکارکسبمالفقی  

مناب   استفاده از در هاي مدیران،محققان اقداما  و قابتی 

تالسوو ه مزایوواي رقووابتی   عووامتی کتیوودي در سووازمانی را

اند. در حقیقو  مالفقیو  سوازمان در    شمرده بر هاسازمان

اسوووپارل اسووو  )گوووروي مووودیرانی شایسوووته وکووواردان 

 میرسو یمبررسی آن به این نتیجه  با اما(. 2015وهمکاران

مهوار    موالرد  اصوطال  م وین در   و که یک ت ریف واحود 

 (.2011مجاب وهمکاران(ندارد واالد

 خصالصویا ،  دانوم،  عنوالان یوک دسوته از    بوه  هوا مهار 

 شالندکه تأثیرزیادي برهاي مرتبط به هم ت ریف مینگرش

بسوتگی  هم کار در عمتکرد افراد با و گذارندمی شغل افراد

قبووالل ارزیووابی تووالان آنوورا بااسووتانداردهاي قابوولداردومووی

کردوازطریوووووووووو  آمووووووووووالزش وتالسوووووووووو ه   

هووا تووالان مهووار (.همچنووین مووی2010سووانچز(بهبووالدداد

عنالان مجمالعه رفتارهوایی کوه ابوزاري دررسویدن بوه      رابه

 (.2005بارترام(نتایجی برونداد هستند،تالصیف کرد

 تالانمنود  را فورد  کوه نگرشوی  یوا  دانوم عنوالان  به را مهار 

 وظیفه یک یا شغل کههاییف الی  مؤثر طالر به تا سازدمی

ت ریوف   شغل انجوام دهود،   انتظار با استانداردهاي مالرد را

 نمالدند.

تالاه به این که مناب  انسانی ثرو  یک مت  وسوازمان   با 

وسیته مناب  انسانی آن هستندوستالن فقرا  هرسازمانی به

هوواي موودیریتی اهمیوو  مهووار  در شووالد،شووکل داده مووی

 (.2006شکی واالدندارد)چیانگ وهمکاران مدیران آنها

موودیری  نمووالدن مجمالعووه عالاموول  چهووارچالبدر هموین  

ي مستتزم تالانمندي و دانشوی اسو  کوه    رمادیغانسانی و 

بتالاند در تدوین راهبردها و همچنین عمتکردي مبتنی بور  

ان نیوز  دانم روز، تالفی  کسب نماید؛ شرک  متروي تهور 

هااز این قاعده مستثنی نیس ، به نظور  مانند دیگر سازمان

رسد چنین صن   عظیمی در کشالر احتیاج مبورم بوه   می

تالانود کارامود باشود    مدیریتی کارامد داشته و مدیریتی می

هاي ویوهه مودیران آشونا بوالده و درراسوتاي      که به مهار 

ی، هوا بوه برناموه ریوزي، سوازمانده     ازاین مهار گیريبهره

 فرمانوووووووووودهی، هموووووووووواهنگی هوووووووووودای  و 

 (.1393امیرخانیبپردازد )خالیمکارکنانکنترل

پوذیري بیشوتري   هابه ان طوا  آستانه هزاره سالم،سازماندر

بووراي پاسوویگالیی بووه فشووارهاوتهدیدا  درون وبوورون                                        

خالدنیازدارندوموودیران مجبالربووه بووازنگري وبازاندیشووی    

 هاورفتارهواي مودیری  خوالیم هسوتند    ،روشهوا درسبک

 (.1395به نقل از خجسته پالر 1391اهانیان )

 رقاب  تنگاتنگ کنوالنی،  بازار بنابراین شایسته اس  که در

سوازمان   عضوالی  ایوران در   درکنوار  یک سوال  ها ازسازمان

 اساس سیاس  کتی اصول  بر ازسالي دیگر تجار  اهانی و

هرچوه   مصار ، ودر بیم اذب مناب   قانالن اساسی، 44
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چواره اندیشوی    افوزایم کوارایی خوالد،    براي بقا و سری تر

 کنند.

گیرد.براین به دس  مدیران تی  صالر  می تحق  این امر

مودیریتی   سواختار  اسواس اهو  تقالیو  بنیوه عتموی و     

شناسایی شوده،   نیاز هاي مالردمهار  باید ابتدا ها،سازمان

هواي مودیران    ارزیابی ارتقاي مهار سپس به دنبال آن به

ترین نکتوه درعتوم مودیری  ایون اسو  کوه       پرداخ . مهم

 هاي مدیریتی هستندشناخ  مهار  مدیران اغتب نیازمند

دعالی )آیود  ها فراهمشدن آن زمینه مناسب براي کارامد تا

 (.1384ومرتضالي

تالس ه مدیران صن تی براي حضالر در عصوراهانی شودن   

خوی محققوین،   یکی از ضروریا  کشالر ماس . بوه قوالل بر  

باید بفهمندکه اهانی سازي تاثیرا  متفواوتی بور    مدیران

(. ازسوالي  2009اسالانسالن و هاللتالن)مردم و کشالرها دارد 

دیگر با نگاهی به تحوالت  اخیور عتوی الیصوال  پوس از      

و حرک  به سم  دیپتماسوی نوالین    1392انتیابا  سال 

ایران در عزصه بین المتل، ضرور  این امر بویم از پویم   

ساس می گردد و بانگواهی بوه مفهوالم صون   متالاوه      اح

خالاهیم شد. این واژه داراي تقسیم بندي هایی اسو  کوه   

نشاندهنده بیم هایی میتتف صن تی در هر کشالر اسو   

)نظیر: صونای  نفو  و گواز، پتروشویمی، فوالتد، نسواای،       

شوویمیایی، غووذایی، حموول و نقوول، الکتریکووی و مکووانیکی 

 و مبرهن اس  آن اسو  کوه  به هر روي آنچه مشیص وغیره

هواي  نادیده گرفتن و شناسوایی مؤلفوه هواي سوازنده مهوار      

مدیریتی مودیران درچنوین مجمالعوه عظویم نیوروي انسوانی       

تالاند آسیب ها و یا مزی  هواي آن را حوذ  کنود و بوی     نمی

گمان تنها پاک کردن صالر  مسئته به اواي حول آن اسو .    

اهوو  سوو  ا بنووابراین در تحقیوو  حاضوور پهوهشووگر درصوود

هاي مدیریتی مدیران شورک  متوروي تهوران    ارتقایمهار 

 الگالي مناسبی اراله نماید.

هووا، الگالهووا و نظریووه هوواي  خالصووه موودل 1در اوودول  

 هاي مدیریتی مدیران آورده شده اس .مهار 

 های مدیریتي مدیرانها، الگوها و نظریه های مهارت. خالصه مدل1جدول 

Table1. Summary of models, patterns, and theories of managers' managerial skills 
 

نام 

 مدل/الگو/نظریه
 خالصه مدل/الگو/نظریه طراح    

 مدل كار با افراد

جنتری و 

همكاران 

2019 

توانید سیود اصتدیادی    های منابع انساني برای افزایش تعهد كاركنان هستند كه میي ها درپي عملكرد بال و راهبردسازمان

عنیوان ییم موهیوم میدیریتي     ربط نیست، بلكه بهها فراهم كند. از این دیدگاه تعهد كارمند نه تنها بيتری را برای آنبیش

 .تواند به مزیت رصابتي و موفقیت مالي منجر شودمي

طراحي مدلي برای 

ارتباط بین توانمند 

و رفاه مدیرانسازی 

ذهني و عملكرد 

كاری از طریق 

 حمایت سازماني

یم، داهو ك

چول وو 

مون و 

جیسون 

 شین

2019 

 

این مطالعه نشان داده است كه طبق نظریه ی تبادل اجتماعي، ادراک كارمندان از رهبری و حمایت اجتمیاعي در میییط   

كاری و عملكرد كاری آن ها جریان دارداین نتایج با یافته های پژوهش های صبلي همراستا هستند و بیان مي كنند كه حمایت 

 ت.عملكرد كاری، حیاتي اسو بینيرای پیشاجتماعي ب

 دیدگاه اجتماعي
پرسیكلیا 

2018 

های بهبود مستمر، مدیریت بیران، مهارت مدیریت اسیتر،، مهیارت   های شبكه سازی، مهارتهای اجتماعي، مهارتمهارت

 سازماندهي و حل مشكالت مهارت خالصیت و نوآوری، برنامه ریزی،

 دیدگاه سیاسي
جانسون 

2017 
 خالصیت و نوآوری -های اجتماعي و ارتباطيمهارت -های سیاسي هارتم

مدل های طراحي 

های مهارت

مدیران  مدیریتي

پروژه برای صنعت 

كریستوف 

دیزی 

كوفسكي 

2017 

های مدیران پروژه سخت و ساز در لهستان است. این میدل شیامل عوامیل    هدف از این مطالعه، خلق یم مدل از شایستگي

یم رویكرد یكپارچه برای میدیریت  عنوان مرجع در توسعهتواند بهشود. مدل ایجاد شده ميمرتبط با صوات مدیر پروژه مي

 .ساز در لهستان به كار گرفته شود پروژه های ساخت و
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 ساخت و ساز

 مدل پیامدهای

مدیریتي هایمهارت

 درگردشگری

وهمكاركیم

ان درسال 

2017 

تاثیرات زیادی های مدیریتي درگردشگری پرداختند. نتایج نشان دادمهارت مدیریتيمهارت پیامدهایبررسيرمطالعه ای بهد

مواهیم میدیریتي بیرای   عنواندرانواع مختلف كسب وكارعملكردداردوهمچنین،مواهیم نظری توسعه مطالعات كشاورزی به

 ئه شده است.صاحبان،مشاوران وسیاستگذاران مربوط به گردشگری كسب وكاردرمناطق روستایي ارا

های مدل مهارت

مدیریتي و سبم 

های یادگیری در 

 مدیریت تنوع

سیتكوو 

ژاكوبیاک

2016 

های دیگر دیگر این تیقیق ها پایه موفقیت فرایند مدیریت در شركت های امروزی است یافتههای مدیریتي و توسعه آنمهارت

تي در توسعه اثربخشي ایزارهای مدیریت منابع انساني های مدیریت و سبم های یادگیری نقش حیانشان مي دهد كه مهارت

 در شركت ها دارد.

های الگوی مهارت

 ادراكي مدیریتي

 

 

هرسي و 

بالنچارد 

2015 

های فني وادراكي موردنیازدرسیطوح گونیاگون میدیریت مترییراست،شیاخت مشیتركي كیه       درحالي كه مقدارمهارت

 سطوح اهمیت دارد،مهارت انساني استدرهمه

های وی مهارتالگ

برای مدیریتي

كاراولیااثربخشي

 ی

 آموزشي

كوالسكي 

(2014) 

های مهم مدیریتي است ودرمقوله های مدیریتي برای اثربخشي كاراولي ای آموزشي یكي ازنكتهمربوط به مهارتهاینگرش

 .هاتاكیدداشتندهای فني،انساني وادراكي تمام گروه های موردآزمون بربیشترمهارتهای مهارت

های مدل مهارت

 مدیریتي مدیران

كافمن 

وهمكاران 

درسال 

2014 

، لیتسیه  ،مشیاركت  كننید  هیای ذییل را پیشینهاد میي    هیای میدیران میدلي شیامل آییتم     در تیقیقي برای مهیارت 

 روحیه، تعهد،خوبكردن،داشتنفشار،شكایتكاربردنشدن،بهجزییات، تنبیه،ناراحتزمان،كنترلریزی،اهمیتشناخت،برنامه

 .باال،بسیارسازندهكاركردن،كیویت

 1397 كریمي

هیای كیار تیمي،تكنولیوژی وحیل مسیرله بیرای میدیران        های مدیران،مهارتدر میان ابعاد مهم مهارتمعتقداست وی 

ي وتكنولیوژی  ارتبیاط  های یادگیری،های تكنولوژی،یادگیری وارتباطي برای مدیران میاني ودرنهایت مهارتعالي،مهارت

 .باشندان عملیاتي دارای بیشترین اهمیت ميبرای مدیر

 1397 سادات عربي

 )استان مازندران هایشهرداری:ی گردشگری شهری)موردمطالعههای مدیریتي مدیران شهرداری برتوسعهتأثیرمهارتوی به 

گیری شیهری   های مدیریتي مدیران شهرداری بر توسعه گیردش  های تیقیق حاكي از آن است كه مهارتپرداخته كه یافته

 داری داردتأثیرمثبت ومعني

 1396 سلطانیه
پرداخته كه نتایج آن های صنعت برق مدیران كاركردی در شركت مهارتي طراحي و تبیین الگوی وی در تیقیقي بنام

 گرایش به رشد-3و سازی صابلیت-2یراهبردرهبری -1اند از عبارت

 

 روش کار
روش  نظر زپهوهم حاضر ازنظر هد  کاربردي اس . ا

پیمایشوی  ها تالصیفی اس  کوه بوا رویکورد    گردآوري داده

که در پوهوهم حاضور هود      آنجا مقط ی انجام گرف . از

هواي  مهار  اصتی اراله مدل مفهالمی مناسب براي ارتقاي

منظوالر بررسوی عمیو  و     باشود. بوه  مدیریتی مدیران موی 

هواي  هوا و شواخص  مؤلفه زمینه شناخ  بیشتر مالضالع در

هواي مودیریتی مودیران، ابتودا بوه مطال وه       مهار  ارتقاي

ادبیووا  و پیشووینه موورتبط پرداختووه )روش فوورا ترکیووب(، 

-سووپس مالضووالع پووهوهم از طریوو  مصوواحبه بووا شوورک 

هواي اولیوه   هوا و مؤلفوه  کنندگان محدود بررسی، شواخص 

هاي مدیریتی مدیران شناسایی شود و مودل اولیوه    مهار 

مصواحبه نیموه    تحقی  شوکل گرفو . لوذا بوا اسوتفاده از     

شاخص هاي شناسوایی شوده   مؤلفه ها و یافته اب اد، سازمان

از تکنیوک داده   در اداموه  را بررسی )تحتیول مضومالن(، و  
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 و نظرا  از کیهر به تالاه منظالر بنیاد رهیاف  نظامند به

ی بوراي  گروهو  تالافو  ی ابیدست براي هاآن نمالدن کپارچهی

هواي  و مؤلفوه  هوا رد یا اضافه کردن شواخص  اصال ، تأیید،

هاي مدیریتی مدیران پرداخته شد. اام ه و نمالنوه  مهار 

آماري شامل خبرگان، متیصصین و افوراد آگواه درزمینوه    

هاي مدیران بالد. خبرگان پهوهم افرادي بالدند کوه  مهار 

هواي مودیران   مهوار   نظر آگاهی و اطالعوا  درزمینوه   از

  دقیو   کوه بتالاننود بوا ارالوه اطالعوا      براسته بالده و این

هاي این پهوهم نمادي از اام ه باشند. براي ت یین نمالنه

گیووري و ت یووین ایوون گووروه از خبرگووان از روش نمالنووه  

حجم نمالنه با روش هدفمند و بوا  غیرتصادفی استفاده شد. 

 نفور ت یوین شود. ابوزار     30تالاه بوه اصول اشوباع نظوري     

پهوهم پرسشنامه مستیرج از تکنیک داده بنیاد رهیافو   

ها تحتیل مضومالن بوا   و روش تجزیه و تحتیل داده دنظامن

 بالد. MAXQDAاستفاده از نرم افزار 

 هایافته

هواي  مهوار   هواي ارتقواي  هوا و شواخص  اب اد، مؤلفوه 

کدامنود  اهو     مدیریتی مدیران شرک  متوروي تهوران  

پاسخ گالیی به این سؤال پهوهم، مبانی نظري و پوهوهم  

اسوتفاده از روش فورا   هاي انجام شده در ایران و اهان بوا  

بوه  ( 2007)باروسوال  مرحته اي سندلالسري و هف  ترکیب

تنظویم سوالال    -1:مطال وه قورار گرفو     موالرد  شر  ذیول 

انتیواب   و اسوتجال -3انجام ادبیا  نظوام منود  -2 پهوهم

تجزیوه   -5  اسوتیراج اطالعوا  مقالوه؛   -4مقات  مناسوب 

-7و کنتورل کیفیو    -6کیفوی وتحتیل وترکیب یافته هاي

پهوهم حاضر ب د از اسوتیراج متوالن از    در .افته هااراله ی

مقووات  منتیووب باتالاووه بووه هووم م نووی بووالدن واژه هووا،  

 396 کوه  طوالري ه بو  همپالشانی تزم صالر  گرفتوه شود،  

 هوا، به هم م نی بوالدن برخوی ازآن   تالاه با وکدشناسایی 

 یوا  کود  259 نهایو   در همپالشانی تزم صالر  پوذیرف  و 

 درنظرگورفتن مفهوالم ایون کودها،    شد. به  استیراج مفهالم

دسوته بنودي    عنوالان م یوار   هادریک مفهالم مشوابه بوه  آن

با عنای  بوه  .مهار  شناسایی شدند 91نهای  که در شدند

ها و انطباق مفاهیم مستیرج شده پس از شناسایی مهار 

 غربوالگري صوالر    مجوددا  هاي م رفی شده  بیشتر با مدل

ا نظر اساتید راهنما و گرفته شده و در نهای  این مفاهیم ب

 شاخص اراله گردیود.  65ب د و سیزده مؤلفه و  3مشاور به 

 بووه عبووار  اهوو  بررسووی کنتوورل کیفیوو  تالیووا سووپس

محاسوبا    طبو  .استفاده شود   دیگر،پایایی ازشاخص کاپا

 کوه در 56/0اسو    کاپوا برابور  صالر  گرفته،مقدارشواخص 

 .قرارگرفته اس  سطح م تبر

مؤلفه  13اساتید و صاحب نظران  با نظر در پهوهم حاضر

پس از کدگذاري اب اد نام گوذاري گردیود و    استیراج شد.

 از سه ب د فردي، بین فردي و گروهی کشف گردیود، ب ود  

زموانی  ) اشوباع  به حدرسیدن واحدهاي م نایی وکدگذاري

 مقوالت  یوا  ، هواي ادیود  مصواحبه  تحتیل موتن یوا   که از

س مشوابه  کودها   براسا(، کدهاي ادیدي به دس  نیامد

مقاللووه  13 نهایوو  در و بنوودي شوودندمقاللووه بووه یکوودیگر

 2شدند که گزارش آن در اودول   هاي کیفی پدیدارازداده

 آمده اس .

 افتهباخبرگانیمهساختاریكمداحبهنیماستخراجشدهازتكنیمواه. 2جدول

Table 2. Concepts extracted from semi-structured interviews with experts 
گذاری كد

 انتخابي

كدگذاری 

 میوری
 كد مداحبه شونده منبع كدگذاری باز

 خود آگاهي فردی

 دصت

 (2017وتن و كمرون )

Developing management skills 

by David A Whetten Kim S 

Cameron (z-lib.org) 

I6, I8, I10, I17, I4، I26 

 I10, I6, I5, I1, I7، I18 مسرولیت پذیری

 I13, I14, I15، I22، I،1 I2 روشنوكری

 I12, I5, I14, I2, I11، I20 اجتماعي هوش

 I10, I9, I1, I13, I11 I24 حكمت مدیریت

 I6, I8, I10, I17, I4، I19 تیرک

 I6, I8, I10, I17, I4، I28 دانش
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 مدیریت استر،

 (2017وتن و كمرون ) مدیریت زمان

Developing management skills 

by David A Whetten Kim S 

Cameron (z-lib.org 

I10, I6, I5, I1, I7، I29 امیدواری 

 حذف عوامل استر، زا

مدیریت حل 

 اثربخش مسرله

 توكر خالصانه

 1397كریمي 

I13, I14, I15، I6، I25 

 I12, I5, I14, I2, I11، I30 به كارگیری ابتكارها

 I10, I9, I1, I13, I11، I21 ریتجابه كارگیری مدلهای

 I10, I9, I1, I13, I11، I16 فكر و عمل كار آفرینانه

 I2, I6, I10, I20،I28 های زبان خارجيمهارت

 I10, I6, I5, I1, I7، I19 دانش فرهنگ ها

 ارتباط شواهي مؤثر

 
،I13, I14, I15، I29 

 بین فردی

 انگیزش اثربخش

 

 شهرت اجتماعي

 2013همكاران اسچنگل و 

I12, I5, I14, I2, I11، I26 

 I10, I9, I1, I13, I11، I20 درک سیستم های سیاسي و دولتي

 I10, I6, I5, I1, I7، I30 های مشاوره ایارائه مشاوره و مهارت

 I13, I14, I15، I25 انرژی

 I12, I5, I14, I2, I11، I16 مییط كار بهره ور

 I10, I9, I1, I13, I11، I18 یف موفقیت برای كاركنانتعر

مدیریت 

 تضاداثربخش

 انعطاف پذیری

 94ندرالهي 

 

 

I10, I8, I1, I3, I4، I19 

 I6, I8, I10, I17, I4،I22 رفتار بي طرفانه

 I10, I6, I5, I1, I7، I24 توانایي صضاوت

 I13, I14, I15، I26 كنار آمدن با ابهامات

 I،1 I13, I14, I15، I28 ، صاطعیت

 I12, I5, I14, I2, I11، I23 اصدام مسروالنه بجای سرزنش

كدگذاری 

 میوری
 كد مداحبه شونده منبع كدگذاری باز

 

 

 ارتباطات سازنده

 I10, I8, I1, I3, I4، I22 1395خجسته پور  تمایل صوی برای كاركردن در خارج

 I2, I6, I10, I20،I28  های زبان خارجيمهارت

 I10, I6, I5, I1, I7، I19  دانش فرهنگ ها

 I13, I14, I15، I29،  ارتباط شواهي مؤثر

 I10, I8, I1, I3, I4، I22 1395خجسته پور  تمایل صوی برای كاركردن در خارج

مهارت 

 تاثیرگذاری

 فكر و عمل استراتژی

 95اشرفي 

I10, I8, I1, I3, I4، I25 

 I2, I6, I10, I20، I29 نوریسخ

 I10, I6, I5, I1, I7،I13 سخنوری

 I13, I14, I15، I2 مذاكره مؤثر

 I12, I5, I14, I2, I11، I9 كاركردن مؤثر با مدیران باال دست

 گروهي

 توویض اختیار

 ظرفیت سازی برای یادگیری
 2012كافمن 

 2011وتن و كمرون 

 

I12, I5, I14, I2, I11، I20 

 I10, I9, I1, I13, I11، I29 توانمند سازی

 I10, I6, I5, I1, I7، I27 توسعه كاركنان

 I13, I14, I15، I26 توویض اختیار

 مهارتتیمي
 الهام بخشیدن بهدیدگاه مشترک

 1397كریمي  و 2004ویلسون 
I12, I5, I14, I2, I11، I6 

 I10, I9, I1, I13, I11 I22 توانایي اجتماع سازی
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 I6, I8, I10, I17, I4، I17 تیم سازی

 I10, I8, I1, I3, I4، I19 مشاركت در پروژه ها

 I6, I8, I10, I17, I4، I13 كار مؤثر در تیم ها

 I10, I6, I5, I1, I7، I15 رهبری دیگران

هدایت ترییر 

 مثبت

 عنوان فرصتنگاه به ترییرات به

 2012كافمن 

 2011مرون وتن و ك

 

I13, I14, I15، I6 

 I12, I5, I14, I2, I11، I22 ترییر دادان

 I10, I9, I1, I13, I11 سازگاری با ترییرات

اجازه دادن به افراد چه كسي را باید 

 راضي كنند
I13, I14, I15، I6 

 I12, I5, I14, I2, I11، I9 ساختن ارزش های اخالصي

 سازگاری

 در خارجتجربه كار 

 مداحبه

I12, I5, I14, I2, I11، I30 

 I12, I5, I14, I2, I11، I18 تنوع پذیری فرهنگي

 I10, I9, I1, I13, I11، I6 تنظیم صییح وضعیت خانواده

 I6, I8, I10, I17, I4، I22 سازگاری با مییط كسب و كار

 I12, I5, I14, I2, I11، I7 سازگاری با تواوتهای زماني

به كارگیری 

 فناوری

 های رایانه ایمهارت

 مداحبه

I10, I9, I1, I13, I11، I25 

به كارگیری فناوری اطالعات در تدمیم 

 گری
I13, I14, I15، I7 

به كارگیری 

 الزامات مدیریتي

 نگرش مثبت به الزامات مدیریتي

 مداحبه

I10, I9, I1, I13, I11، I3 

 I6, I8, I10, I17, I4، I5 ترسیم چشم انداز

 I12, I5, I14, I2, I11، I9 استخدام با دصت

 I10, I9, I1, I13, I11، I8 توانایي فني صوی

 I10, I9, I1, I13, I11، I1 ریسم

 I6, I8, I10, I17, I4، I2 های بهره برداری از فضامهارت

 

همانطالر کوه پیشوتر عنوالان گردیود اسوت راوس وکوالربین       

کشوف نظریوه داده   "کتواب  تودوین روال هواي    با (1998)

( سه فن کدگذاري پیشنهاد دادند: کدگذاري  1967بنیاد )

 کدگوذاري بواز  کدگذاري محالري وکد گذاري انتیابی.  باز،

طبقه بندي  در حقیق  فرایند تحتیتی نامگذاري مفاهیم و

طریو  انجوام    هوا از داده در اب اد آنهوا  کشف ویهگی ها و و

مفاهیم  اي مدام اتکتنگی اس  که پهوهشگر دادن مقایسه

درون و بیورون بررسوی و تحتیول     میتتفوی از را از زوایاي 

خصوال  اهمیو  کسوب     دیودگاه متفواوتی در   کند توا می

 کدگذاري (.2008استراوس و کالربین )مفاهیم کسب کند 

 پیالند ومقالله ها  به زیر ربط دهی مقالله ها محالري: فرایند

اسو . نظریوه    اب واد  و هوا  ح ویهگوی سط در دادن مقالله ها

را انتیواب   داده بنیاد،یک مقالله مرحته کدگذاري باز پرداز

 فرایندي که  در مرکز کرده و آن را

 

موی   عنالان پدیده مرکزي قرار حال بررسی آن اس  به در

مقاللوه   د.به آن ربط می دهو  مقالله هارا دیگرسپس  و دهد

 میوانجی،  اي، زمینوه  شورایط عتیوی،   از: عبارتند هاي دیگر

 پیامدهاي مربالطه. و راهبردها پدیده محالري و

هایی )شرایطی( هستند که مقاللۀ اصتی : مقاللهشرایط عتیی

دهند و به وقالع یوا گسوترش پدیوده    را تح  تأثیر قرار می

هوا اغتوب بوا    انجامود. شورایط عتوی در داده   مالرد نظر موی 

چوالن بوه    واژگانی نظیر وقتی، در حالی کوه از آن اوا کوه   

نبوالد  درپوهوهم حاضور   شوالند.  سبب و به عت  بیوان موی  

برنامه هاي منسجم براي مهار  یوابی مودیران، قوالانین و    

امتوه   از هاي م یشتی و مالی دغدغه ،(نامناسب)مقررا  

شرایط عتی بالدند که با نظور خبرگوان و اسواتید راهنموا و     

 مشاور احصا شدند.
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مطال وه.   مقاللۀ اصتی )محالري(: پدیدۀ اصتی )هسته( مالرد

پدیده مالرد نظر، ایوده و فکور محوالري، حادثوه، اتفواق یوا       

ها به سوالي آن  ها و واکنماي اس  که اریان کنمواق ه

را اداره، کنتورل یوا بوه آن پاسوخ      شالند توا آن رهنمالن می

هاي مدیریتی مدیران پهوهم حاضر اب اد مهار  دهند. در

ردي هاي مودیری  مودیران، ب ود فو    اب اد مهار  که شامل:

خالد آگاهی، مدیری  اسوترس، مودیر    )شامل مؤلفه هاي 

، ب د میان فردي شوامل مؤلفوه هواي    (حل اثربیم مسئته

مهار  ارتباطا  سازنده، مهار  انگیزش اثربیم، مهار  )

، ب ود گروهوی شوامل    (تأثیر گذاري، مهار  مدیری  تضاد

مؤلفه هاي )مهار  تفالیض اختیار، مهار  تیموی، مهوار    

فنواوري، بوه کوارگیري     ر مثب ، بوه کوارگیري  هدای  تغیی

عنالان مقالله محالري پوهوهم م رفوی   الزاما  مدیریتی( به

 گردیدند.

هایی بوراي  ها و واکنمراهبردها: راهبردها مبتنی بر کنم

کنتوورل، اداره و برخووالرد بووا پدیووده مووالرد نظوور هسووتند.   

راهبردها مقصالد داشته، هدفمند اس  و به دلیتی صوالر   

گري نیز حضالر دارنود کوه   مالاره شرایط مداختهگیرد. همی

سوازند.  بیشند یا آن را محدود موی راهبردها را سهالل  می

درپهوهم حاضر مالاردي از قبیل: تشوکیل تویم تیصصوی    

هاي مودیرتی مودیران در   اه  تهیه استانداردهاي مهار 

ارزیابی مسوتمر اسوتانداردهاي    ،واحد مناب  انسانی شرک 

ستفاده بهینه از اسوتاندارهاي مهوارتی   مهارتی تهیه شده، ا

اسوتانداردهاي آمالزشوی و تودوین     تدوین اه تهیه شده 

ااوراي برناموه    (ت یین روش هوا و ابزارهوا  )برنامه عمتیاتی 

عنالان راهبردهاي مبتنی بر کنترل یا اداره و برخوالرد بوا   به

که با نظر خبرگان و اساتید راهنموا  بالدند  پدیده مالرد نظر

و هچنین ویهگیهواي فوردي مودیران     شدند و مشاور احصا

بووین  شوورک  و اایگوواه یووا منزلوو  ااتموواعی ایشووان در 

 کارکنان به عنالان شرایط میانجی مشیص گردیدند.

شوالد.  پیامدها: نتوایجی کوه در اثور راهبردهوا پدیودار موی      

هوا هسوتند.   هوا و واکونم  پیامدها نتوای  و حاصول کونم   

-رد و الزاما  هموان بینی کتالان پیمپیامدها را همالاره نمی

انود. در پوهوهم   هایی نیستند که افراد قصد آن را داشوته 

ایجاد ت وامال  ااتمواعی مناسوب     حاضر مالاردي از قبیل:

بین مدیران شرک  مترو و محیط هاي دانشگاهی، ت یوین  

ها در شرک  متوروي  اایگاه واق ی و نظامند کردن مهار 

مودیران   تهران، تالس ه حرفه اي و ارتقواي سوطح مهوارتی   

متروي تهران، تالسو ه و بوه کوار گیوري تجوارب و دانوم       

هم کسب شده مدیران در مالااهه با مسالل و مشکال ، فرا

ی و بووروز رسووانی نمووالدن زمینووه ارتقوواي عتمووی، تیصصوو

هوواي ادیوود و تالانمنوود سووازي اطالعووا ، کسووب مهووار 

مدیران، ایجاد عالقه و تمایل به یادگیري دانم روز تالسط 

ین سیاس  در اه  اصال  نظوام و سواختار   مدیران و تدو

منظالر ایجواد یوک سواختار مهوار      شرک  به آمالزشی در

از  هواي اکتسوابی مودیران   محالر و بهبوالد کیفیو  مهوار    

امته پیامدهاي مهم رهیاف  نظامنود بالدنود کوه بوا نظور      

 خبرگان و اساتید راهنما و مشاور احصا گردیدند.

-هاي ویوهه مشیصه بستر )زمینه(: بستر یا زمینه مجمالعه

کند؛ ی نی محول  اي اس  که به پدیده مالردنظر دتل  می

بوه پدیوده. بسوتر نشوانگر مجمالعوه      حالادث و وقای  مت ت 

و واکونم   شرایط خاصی اس  که در آن راهبردهاي کنم

صالر  می پذیرد. در پهوهم حاضور بوا تالضویحا  اشواره     

شووده مووالاردي از قبیوول: ارتقوواي سووطح دانووم، بیوونم و  

و تالانوایی  بروز سوازي دانوم   ،هاي مدیریتی مدیران مهار

 در سووازمان در انجووام وظووایف محاللووه، ارتقوواي   موودیران

بیشی مدیران، کموک بوه    هاي شغتی، کارآیی و اثرمهار 

هوواي و رشوود مهووار  موودیران بووراي برنامووه ریووزي ارتقووا

مدیریتی، کموک بوه مودیران بوراي تبودیل شورک  بهوره        

شورایط   عنوالان و اثوربیم بوه   برداري به یک سازمان پالیوا 

 زمینه اي شناخته شدند.

شکل یک که نمالدي از یک شکل شم مقالله اي اس   در

مقاللوه   مقالله هاي فرعی و اطالعا  ذیل شامل کدهاي باز،

پدیوده   میوانجی،  زمینوه اي،  هاي مربالط به شورایط عتوی ،  

 پیامدهاي مربالط اراله شده اس : و راهبردها محالري و

 

 

 



 ...طراحی الگوی توسعه مهارت های                                                                                                                                857

 1400، پاییز 3شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی پارادایمي مستخرج از رهیافت نظامند )اشتراو، و كورببن(.1شكل 

Figure1: Paradigm model derived from the systematic approach (Strauss and Corben) 
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 روایی و پایایی الگالي پارادایمی:

کور  بوه مفواهیم ذ   تالاه با روایی و پایایی الگالي پارادایمی:

اامواع  )از روش اامواع سوه سوالیه    این پوهوهم   شده در

ع ااماع پهوهشگران و ااماع تئوالري هوا و ااموا    –هاداده

 روش شناسی( بهره بردیم.

 :از اندهاي مثتث سازي براي تحقیقا  کیفی عبار  روش

 مت ودد  استفاده ازمنواب   به :ها(مثتث سازي مناب  دادهالف

 ران،بیموا  پرسوتاران و  مصاحبه بوا  مانند مطال ه، در هاداده

ب(مثتوث  شوالد.  پیرامالن یک مالضالع یکسوان اطوالق موی   

براي ام   یک پهوهشگر بکارگرفتن بیم از: سازي محق 

( مثتوث  ج .باشود موی  هاداده تحتیتی تفسیر تجزیه، آوري،

بوراي   ازدیدگاه هاي مت ودد  استفاده :تئالري سازي نظریه،

 اسوتفاده ازروش  :د(مثتوث سوازي روش   هاس .داده تفسیر

 مصواحبه و  ماننود  هوا بوراي امو  آوري داده   هاي مت ودد 

پهوهم در  این در (،2012اسکریم وبچمن اس  )مشاهده 

بوا مودیران،    عالوه بور مصواحبه   هاداده مثتث سازي مناب :

نظر اساتید راهنما و مشاور استفاده  از نیبگان صن   مترو

ید سازي محق : اسوتفاده ازنظورا  اسوات   در مثتث . گردید

بیوم   گور آمواري هوم در   از چنود تحتیت  مشواور،  راهنما و

   .کیفی و هم در بیم کمی بهره برده ایم

انی در مثتث سازي نظریه ها و تئالري ها: به دلیل اینکه مب

نظري پهوهم مزبالر از پتانسیل قالي برخالردار بالده اسو   

نظریا  تئالري پردازان داختی و هوم خوارای بهوره     هم از

 هده و هوم از روش )از روش هاي مصاحبه و مشوا  برده ایم.

 هاي پرسشنامه بهره برده ایم(.

ادول شماره سه نتای  بوررس هوا را در خصوال  پایوایی     

 30دراه تناسب الگالي پیشنهادي از منظر متیصصوین )  

 خبره ( بیان می دارد.

 ای برای تعیین درجه تناسب الگوی پیشنهادی.نتایج آزمون تي تم نمونه3جدول

Table3. One-sample t-test results to determine the degree of fit of the proposed model 
 3میانگین مورد انتظار = 

ف
دی

ر
 

 .t df Sig اریانیرافمع نیانگیم سواالت آیتم

 9.45 1.251 3.68 های بررسي شده تولید شده است؟آیا مواهیم از داده تطبیق 1
2

9 
0.000 

2 

 صابلیت فهم

-مند به هم مرتبط شدهند و به شكل كلي نظامشوآیا مواهیم تشخیت داده مي

 اند؟
3.84 1.225 11.90 

2

9 
0.000 

 8.62 1.338 3.66 اند؟خوبي تدوین شدهها بهآیا مقوله 3
2

9 
0.000 

4 
صابلیت 

 تعمیم

 11.05 1.257 3.8 آیا نظریه چنان تبیین شده كه ترییر شرایط متواوت را در نظر بگیرد؟
2

9 
0.000 

5 
تری كه ممكن است بر پدیده موردمطالعه اثر گذارد، تشریح كالنآیا شرایط 

 شده است؟
3.7 1.185 10.27 

2

9 
0.000 

 9.64 0.885 3.64 رسند؟های نظری با اهمیت به نظر ميآیا یافته كنترل 6
2

9 
0.000 

 

محاسوبه   tتطبی ، آمواره   در دهدنشان می 3نتای  ادول 

. مقایسه میانگین اس  م نادار 01/0( در سطح45/9شده )

-با میانگین مالرد انتظار نشان موی  (68/3این ازء از الگال )

دهد که تطبی  الگال ازنظر متیصصان داراي اعتبار اس  و 

. 2درصود موالرد تأییود قورار گرفتوه اسو .       99با اطمینان 

محاسوبه   tبوالدن الگوال، آمواره     فهم  یقابت در :فهم  یقابت

اسوو . مقایسووه م نووادار   01/0( در سووطح 90/11شووده )

 ( با میانگین مالرد 75/3میانگین این از از مدل )

 

نظوور  الگووال از بووالدن فهووم  یووقابتدهوود انتظووار نشووان مووی

درصد مالرد  99متیصصان داراي اعتبار اس  و با اطمینان 

 م،فهو   یو قابتتأیید قرار گرفته اس . در رابطه با سوالات   
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  01/0محاسبه شده بوراي هور دو سوالال در سوطح      tآماره

در هر یک از این دو سالال  شدهمشاهدهم نادار و میانگین 

( بوواتتر اسوو ؛ لووذا ازنظوور  3از میووانگین مووالرد انتظووار ) 

 .شالدمدل محسالب می فهم  یقابتمتیصصان ازء 

 tبوالدن الگوال، آمواره     میت مو   یو قابت در :میت م  یقابت. 3

م نووادار اسوو .   01/0( در سووطح 82/11محاسووبه شووده )

( با میوانگین موالرد   75/3این از از الگال )مقایسه میانگین 

الگووالازنظر  م بووالدنیت موو  یووقابتدهوود انتظووار نشووان مووی

درصد مالرد  99متیصصان داراي اعتبار اس  و با اطمینان 

 ،میت مو   یقابتتأیید قرار گرفته اس . در رابطه با سالات  

  01/0محاسبه شده بوراي هور دو سوالال در سوطح      tآماره

در هر یک از این دو سالال  شدهمشاهدهم نادار و میانگین 

( بوواتتر اسوو ؛ لووذا ازنظوور  3از میووانگین مووالرد انتظووار ) 

. 4شوالد. الگال محسوالب موی   میت م  یقابتمتیصصان ازء 

( در 64/9محاسوبه شوده )   tکنترل الگال، آمواره   در کنترل:

ین این از از مدل م نادار اس . مقایسه میانگ 01/0سطح 

 کنتورل دهد قابل ( با میانگین مالرد انتظار نشان می64/3)

نظوور متیصصووان داراي اعتبووار اسوو  و بووا  از الگووال بووالدن

درصد مالرد تأیید قرار گرفته اس . در رابطوه   99اطمینان 

محاسبه شده براي هور دو سوالال    tآماره ،کنترلبا سالات  

در هور   شوده  همشواهد م نادار و میانگین   01/0در سطح 

( بواتتر  3یک از این دو سوالال از میوانگین موالرد انتظوار )    

محسوالب   الگوال  کنتورل اس ؛ لذا ازنظور متیصصوان اوزء    

 شالد.می

 گیریبحث و نتیجه

هواي مودیریتی   مهوار   اب اد ارتقواي داد  نشان هایافته     

 (گروهیو بین فردي)فردي، مدیران شرک  متروي تهران 

( عالامول موؤثر بور    1982مانند )ویتیوام  مشابه تحقیقا  در

صالر  مطر  را بدینهاي مدیریتی مدیران مهار افزایم 

بوه نقول   1998اندرسوالن ) اند: ادراکی، انسانی و فنوی، کرده

که در مطال ه خالد برخی از عالامول  (1387ازحسینی پالر )

بودین   راهواي مودیریتی مودیران    مهوار  مؤثر بر افوزایم  

 گروهووی شووامل: هووايار مهوو انوود:صووالر  مطوور  نمووالده

 -تفالیض تصومیما  -هاانتیاب ازمیان گزینه-مساللت ریف

گیووري تصوومیم-گیووري درشوورایط عوودم اطمینووانتصوومیم

مودیری    گروهها و ارتباطا  درک افراد -رهبري -خالقانه

درک -ارتباطووا بووین فووردي:   مهووار  .تغییوور و تضوواد

هواي   ارزش-اختیوارا   و ها رهبري سیاس -هاافرادوگروه

ت یین مهار  فردي شامل:  اخالقی اصالل اخالقی مدیری 

مودیری  اسوترس   -سیسوتم پواداش  -انگیوزش -اهدا  فرد

( در تحقی  خالد بوا عنوالان طراحوی مودل     1397کریمی )

هاي مدیریتی مدیران شورک  نفو  و گواز زاگورس     مهار 

 انود از: شیراز مدل هش  واهی طراحی نمالده کوه عبوار   

ارتبوواطی، کووار موودیریتییادگیري، خالد،حوول مسووئتهالوف(  

 اسوواسبووربرنامووه ریووزي، سووازماندهی  تکناللووالژي، تیمووی

طراحوی  ه شوده در خصوال    لآمده مدل ارادس هاي بهیافته

مدل هش  واهی براي مدیران شرک  نف  و گواز شویراز   

 اند، مالرد تایید قرار گرفتهقباللی برخالردار اس از برازش قابل

طراحوی تالسو ه    ( در تحقیقی با عنالان1395خجسته پالر)

عالامل شناسوایی  مدل مهارتی مدیران شرک  ایران خالدرو 

 خالد تالس ه /فردي انداز: عالاملعبار شده در این پهوهم

 و تحتیتوی  مشوکال  حل شیصی،استرس  یریمد آگاهی،

روابووووط،  ایجووووادبووووین فردي/ عالاموووول. خالقانووووه

 انگیزه،جووووادیا نفووووالذ، و قوووودر آوردندسوووو بووووه

 اختیار تفالیض و گروهی/تالانمندسازياملعالت ارض یریمد

 مثب  تغییرا  يرهبر ،کارتیمی و اثربیمهاي تیم ایجاد

ه شوده در خصوال    لآمده مدل ارادس هاي بهیافته اساس بر

از بورازش  ایران خالدرو  تالس ه مدل مهارتی مدیران شرک 

 رضوا  انود، ، مالرد تاییود قورار گرفتوه   قباللی برخالردار اس قابل

هوا و  ی مهوار  یپهوهشی بوا عنوالان شناسوا    ( در1392نی )خا

کنود کوه   هاي مدیران ورزش حرفوه اي اثبوا  موی   شایستگی

 نظور عتموی، نحواله بکوار     از هوا انتحاب مدیران و گوزینم آن 

هووا در بدنووه ورزش حرفووه اي بووین گموواردن و بکووارگیري آن

د دارد. دیگور یافتوه   ران و خبرگان دانشگاهی انطباق واوال مدی

هاي مالرد نیاز مدیران و رابطوه  ن تحقی  میزان مهار هاي ای

ر ( د1391) ماریسوو هووا را نشووان داده اسوو .مهووار  بووین آن

رساله دکتري خالد با عنالان آسیب شناسی وض ی  مالاالد 

تالس ه مدیران و طراحی الگوالي نظوام تالسو ه مودیران در     
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روابط بین اازاء نظام "وض ی  مطتالب صن   بیمه ایران 

  در وض ی  مالاوالد را موالرد آزموالن قورار     تالس ه مدیری

هاي وي نشان می دهد که رابطوه آمواري   داده اس . یافته

هاي سازمانی و فراینودهاي نظوام   م ناداري بین دورن داده

هواي ایون پوهوهم    تالس ه مدیران واالد دارد دیگر یافتوه 

حاکی از واوالد شوکا  بوین وضو ی  مالاوالد و وضو ی        

ن   بیمه و لزوم حرک  مطتالب نظام تالس ه مدیران در ص

از وض ی  مالاالد به سم  وض ی  مطتالب نظوام تالسو ه   

نظوام تالسو ه   ه شوده در خصوال    لو ارا الگوال  مدیری  اس ،

از بورازش  مدیران در وض ی  مطتالب صون   بیموه ایوران   

ابراهیم  .اس ، مالرد تایید قرار گرفتهقباللی برخالردار اس قابل

ثر بور تالانمنود   در پهوهشی با عنالان عالامل مؤ (1391)پالر 

سازان مدیران ت اونی بوا بررسوی عالامول ومشیصوه هواي      

تالانمند سازي استیراج این عالامل براي مدیران ت واونی و  

اراله یک مدل مفهوالمی پرداختنود. برخوی از ایون عالامول      

اند از: عالامول فوردي، سوازمانی و محیطوی، عالامول      عبار 

ال  در خصو  مدل مفهالمی اراله شوده  ساختاري، رفتاري و...

قبواللی برخوالردار   از برازش قابلتالانمند سازي مدیران ت اونی

( در 1396سوتطانیه ) . اسو  ، موالرد تاییود قورار گرفتوه    اسو  

مودیران   مهوارتی  طراحوی و تبیوین الگوالي    تحقیقی بنوام 

هاي صن   برق تح  پالشوم بنود ج   کارکردي در شرک 

 انود از: عبوار  پرداخته که نتای  آن قانالن اساسی 44اصل 

هاي  دادکه شایستگینشان پهوهم کیفیبیم هاي تهافی

 فراگیوور: مضوومالن سووه تووالان بوواموودیران کووارکردي رامووی

 رشود بوه  گورایم -3سوازي قابتیو  -2يراهبردرهبري-1 

 هشو   از اسوتفاده  بوا  خوالد  شایسوتگی  سوه  ایون  سنجید

سوووووووووونجم  سووووووووووازماندهنده مضوووووووووومالن

هستند.سنجمقابلپایهمضمالنخالدبابیس شالندکهپذیرمی

 هواي شایسوتگی  کوه  دادنود  نشان نیز کم یبیم هايیافته

 بوه  رو متالسوط  حود  در بورق  صون    درکارکرديمدیران 

 نیسووو ،قبووواللقابووول چنووودان کوووهقوووراردارد  پوووایین

ه شوده از بورازش   لو اراالگوالي   آموده دس هاي بهیافتهاساسبر

 اسو . ار گرفته، مالرد تایید قربرخالردار اس قباللی قابل"نسبتا

هاي مودیران  مهار  تأثیرپهوهشی بنام  ( در1396) کمري

داد که انالا ع نشان بر افزایم نالآوري در شرک  نف  تهران

سوووازمانی، فراینووود، اسوووتراتهیک( بوووا )نوووالاوري شوووامل 

رابطوه   (گانه مدیریتی )ادراکی، انسانی، فنوی سههايمهار 

الگوالي   آموده دسو  هواي بوه  یافتوه  اساس بر م ناداري دارد،

، برخالردار اسو  قباللیقابل"ه شده از برازش نسبتالارامفهالمی 

( 1395و همکواران )  آیوین نیک .اس مالرد تایید قرار گرفته

گانوه  سوه هواي در پهوهشی به بررسی رابطوه بوین مهوار    

مدیریتی مدیران در سطال  گالناگالن مودیریتی بوا ارزیوابی    

آموده از  دسو  هبو  ینتوا عمتکرد نیروي انسوانی پردختنود.   

 یتیریگانه مود سه هايمهار  نیپهوهم نشان دادند که ب

 رويیو عمتکرد ن یابی( و ارزیو ادراک ،یانسان ،ی)فن رانیمد

 ،چنوین دار واوالد دارد. هوم  مثب  و م نی ايرابطهی انسان

 گالنواگالن  در سوطال   رانیگانوه مود  هواي سوه  مهوار   نیب

دار واوالد  نوی م ی( تفواوت یاتیو عمت یانی)ارشد، م یسازمان

( دریوووووک پهوهشوووووی بنوووووام 1395اشووووورفی ) .دارد

 میوانی  مدیران انتیاب و انتصاب در تأثیرگذارعالاملبررسی

استفاده ازروش  سپه و اراله الگالي مفهالمی مناسب با بانک

پرداخته که نتوای  تحقیو  حواکی از آن     ANPو دیمتل 

هاي ارتبواطی در بوین دوازده عمول    اس  که عامل مهار 

رتبووه اول عاموول   م انتیوواب و انتصوواب موودیران در  مهوو

هاي تنوالع  هاي خالقی  در رتبه دوم و عامل مهار مهار 

هواي تیموی در رتبوه    مدیری  در رتبه سالم و عامل مهار 

 آموده دسو  هاي بوه یافته اساسبر نهای  در چهارم قراردارد.

قبوواللی قابوول"ه شووده از بوورازش نسووبتا لوواراالگووالي مفهووالمی 

افشوواري . اسوو ، مووالرد تاییوود قوورار گرفتووه سوو برخووالردار ا

هاي ( درپهوهشی باعنالان بررسی مهار 1395) وهمکاران

موودیران ادارا   فنی،انسووانی،ادراکی() گانووه موودیریتیسووه

هواي سراسرکشوالر زیردسو  یافتنود.     تربی  بدنی دانشگاه

آمووده ازایوون پووهوهم نشووان دادکووه بووین دسوو نتووای  بووه

مدیران ادارا  تربیو  بودنی   گانه مدیریتی هاي سهمهار 

تالاوه بوه نتوای      تفواوتی م نوادارواالددارد. بوا    هادانشگاه

هوواي هوواي انسووانی درتمووام ردهاهمیوو  مهووار  پووهوهم،

سوازمانی اوز    هور  در مدیریتی درستسته مراتب مدیری  و

 ،رودمووی انجووام وظووایف موودیریتی بشوومار اوودایی ناپووذیر
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عنالان  ی باپهوهش ( در1394همکاران )اسفندیاري مقدم و

شیصی مدیران کتابیانوه   هاي حرفه اي وت یین مهار  و

 دیدگاه مدیران آنها از هاي تیصصی استانداري هاي کشالر

هود  ایون    اطوالع انجوام دادنود.     اسوتادان کتابوداري و   و

هاي حرفه ا ي وشیصی مودیران  پهوهم شناسایی مهار 

دیودگاه بوالد کوه در     انجوام دو  کتابیانه هاي تیصصوی بوا  

کوه بوین    ای  این پهوهشگران بوه ایون نتیجوه رسویدند    نه

موودیران کتابیانووه هوواي   دیوودگاه اسووتادان کتابووداري و 

حرفووووه اي (هووووايتیصصووووی درخصووووال  مهووووار 

نصوورالهی  نوودارد اخووتال  م نووی داري واووالد)وشیصووی

شناسووالی مؤلفووه هوواي یووک پهوهشووی بنووام  ( در1394)

هوواي حرفووه اي موودیران وکارکنووان دانشووگاه   شایسووتگی

تهران انالب و اراله یوک مودل مناسوب     سالمی واحدآزادا

اقدام به تحقی  نمالده کوه در آن سو ی نموالده اسو  کوه      

ها یا همان صالحی  هاي به اثبا  ر سیده مودیران  مهار 

این دانشگاه تبیین کند نتوای  تحقیو  حواکی از آن     در را

اس  که مجمالع پانزده مؤلفه حرفوه اي مودیران دانشوگاه    

 و نفووالذ مؤلفووه ي خالقیوو ، شووامل، تهووران انووالب آزاد

 و بهبالد مقررا ، مالی، زمان،  یریمد ریسک، تأثیرگذاري،

شایسوتگی   استانداردسوازي،  صرفه االیی، تالس ه سازمانی،

 ،اخالقوی  هايمهار  یکپارچه کردن دیدگاه ها، ارتباطا ،

هاي بین فردي درقالوب سوه بیوم    مهار  فنی و دانشی،

 و تودوین  هاآنا ی بیشها زیر و فردي و یااتماع مدیریتی،

 واحود  اسالمی آزاد دانشگاه کارکنان و مدیران اصتی مؤلفه

 هوا  بیوم  زیر و کتی بیم سه این قالب در تهران انالب

الگوالي   آمدهدس  هاي بهیافته اساسبر نهای  در.کند تدوین

برخوالردار   قبواللی قابول "ه شوده از بورازش نسوبتا    لارامفهالمی 

 در روموانی در تحقیو  بنوام    2019درسوال   انتري ،اس 

هواي مودیریتی   کار بوا افوراد مهوار    مودل  تجزیه و تحتیول 

ها ین مقاله به بررسی مهار مدیران را بررسی نماله اس  ا

اي( مؤثر بر تالس ه هاي )فنی، رفتاري، و زمینهو شایستگی

نتوای  نشوان   . پوردازد اي و روستایی در رومانی موی منطقه

هاي اصتی براي تالسو ه  ستگیها و شایدهند که مهار می

اي در رومووانی بوور سووه مؤلفووه تمرکووز دارنوود کووه  منطقووه

و سیاسوی   : فنی کارآفرینی، ااتماعی اخالقوی اند ازعبار 

هاي ادید پهوهشی اي. این شیاله ادید تفکر، زمینهزمینه

هواي  ریوزي، ارزیوابی و مودیری  پوروژه    را در موالرد برناموه  

سه ب د بوراي مودیری  و   . این کرداي ایجاد تالس ه منطقه

هوا در شورایط تالسو ه    هوا و برناموه  سازي مؤثر پوروژه پیاده

ن و داهوال کویم، چوالل وو موال    .اي ضوروري هسوتند  منطقه

لوه اي تحو  عنوالان    در مقا2019ایسالن شوین در سوال   

و  مودیران ارتباط بین تالانمنود سوازي   طراحی مدلی براي 

ر درفاه ذهنی و عمتکرد کاري از طری  حمایو  سوازمانی   

مطال ه نشان داده اسو   کشالر کره انالبی پرداخته و طی 

که طب  نظریوه ي تبوادل ااتمواعی، ادراک کارمنودان از     

رهبري و حمایو  ااتمواعی در محویط کواري و عمتکورد      

این نتای  با یافته هواي پوهوهم   . کاري آن ها اریان دارد

هاي قبتی همراستا هستند و بیان می کننود کوه حمایو     

عمتکرد کواري، حیواتی و مهوم    و بینییمااتماعی براي پ

(. با این حال، اگرچوه مودل   2016رونن 2013)پارکر اس 

عنوالان  بوه  شوده  موالارد یواد   کند کهبینیمیبیان شده پیم

تالانمندسواز در سوطح تویم و     مدیرانواسطه ي روابط بین 

عمتکرد کاري عمل می کنند، ایون فرضویه موالرد تاییود و     

 رد (2017سوال )  ران درکیم وهمکوا  حمای  قرار نگرف .

 مهار  هواي مودیریتی در   مطال ه اي به بررسی پیامدهاي

 مهوار  مودیریتی   نتای  نشوان داد  گردش گري پرداختند.

 و دارد عمتکرد کار انالاع میتتف کسب و تاثیرا  زیادي در

 مفاهیم نظري تالسو ه مطال وا  کشواورزي بوه     همچنین،

 اوران ومشوو مفوواهیم موودیریتی بووراي صوواحبان،   عنووالان

منواط    در سیاستگذاران مربالط به گردشگري کسب وکار

یافته هاي تحقیو  موالرد تأییود     .روستایی اراله شده اس 

( در پهوهشوی بوا   2016سیتکال و ژاکالبیواک ) . قرار گرفتند

هاي مدیریتی و سوبک هواي یوادگیري در    مهار  "عنالان 

بررسوی نظورا     مدیری  تنالع در شورک  هواي نوالآور بوا    

شرک  نالآور کشالر لهستان اثبا  کردنود کوه    مدیر 1276

ها پایوه مالفقیو  فراینود    هاي مدیریتی و تالس ه آنمهار 

هواي دیگور   یافتوه  .مدیری  در شرک  هاي امروزي اسو  

هاي مودیری  و  دیگر این تحقی  نشان می دهد که مهار 
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سبک هاي یوادگیري نقوم حیواتی در تالسو ه اثربیشوی      

در شوورک  هووا دارد   ایزارهوواي موودیری  منوواب  انسووانی  

 "( در تحقیقووی بووا عنووالان   2016کیامبوواتی و ایتالنگووا ) 

با  "شرک  هاي مدیریتی و برنامه ریزي استراتهیک مهار 

شرک  بیم خصالصوی کشوالر کنیوا واوالد      169بررسی 

هواي مودیریتی و   بین مهوار   رابطه مثب  و م نادداري را

ا هو برنامه ریزي استراتهیک شرک  ها را اثبا  نمالدنود آن 

همچنین نشان دادند که مدیری  بایستی تالاوه بیشوتري   

هاي مدیریتی نشان دهنود یافتوه هواي تحقیو      به مهار 

در  (2016و همکواران )  بینوالم . مالرد تأییود قورار گرفتنود   

عنالان سهم مهار  مدیریتی و اال سوازمانی در   پهوهشی با

بهره وري حرفه اي دبیران دبیرستان هاي فنی و حرفه اي 

دبیرستان فنی و حرفوه اي واوالد    131وض ی  بررسی  با

هاي مدیریتی و بهوره وري  رابطه بین م ناداري بین مهار 

 حرفه اي دبیران را اثبا  کردند.
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 بوه  ادیو بوا روش داده بن  رانیمود  یتیریهاي مدتالس ه مهار  يالگال یطراحهد  پهوهم حاضر  چکیده:

نظور   و از يکاربردهد  نظر  روش پهوهم از ی بالد.آمالزش  یریدر مد یتیریمد یحالزه مطال ات کی عنالان

شوامل   يآموار اام وه  انجوام گرفو .    یمقط و  یشیمایپ کردیکه با رو ی بالدفیها، تالصداده يروش گردآور

 یتصوادف  ریغي رروش نمالنه گی. مدیریتی مدیران بالد هايمهار  و افراد آگاه درزمینه نیخبرگان، متیصص

 یدانیو م و یسند پهوه صالر به هادادهي انتیاب شدند. روش گردآور نهمالعنالان ننفر به 30هدفمند بالد که

طریو  روش   از هاداده يبالد و پرسشنامه گردآور افتهی سازمان مهشامل مصاحبه نی هادادهي و ابزار گردآور

 بوه روش  زیو آن نیی ایو پهوهم از روش سه سالیه سوازي و پا  روایی. انجام شد مندنظامداده بنیاد بارهیاف  

افوزار  و نورم از فراترکیوب، تحتیول مضومالن     یفو یک يهوا داده لیو تحت ي. براشدنییکدگذاران ت  نیتالاف  ب

MAXQDIA ي حاصول از  هوا افتوه . یشود  ییشواخص نهوا   65مؤلفه و  13ب د،  3  یشد. درنها استفاده

ری  اسوترس،  ، مودی یي مدیریتی مدیران شامل ب ود فوردي )خالدآگواه   هااب اد مهارتپهوهم نشان داد که 

مدیر  حل اثربیم مسئته( ب د میان فردي )مهار  ارتباطا  سازنده، مهار  انگیوزش اثوربیم، مهوار     

 هودای   تیمی،مهوار   اختیار،مهوار   تفوالیض  مهوار  ) ب ودگروهی  ( وتضاد مدیری  مهار  ي،رگذاریتأث

ي آموده الگوال  دس به يهافتهای بر اساس. الزاما  مدیریتی( بالد يریکارگ، بهفناوري يریکارگبهتغییرمثب ،

 .مالرد تأییدقرارگرف بالد و برخالردار  یقبالل قابل شده از برازش نسبتا اراله
 

 .مندنظامهاي مدیریتی مدیران، داده بنیاد، رهیاف  مهار ، مهار  کلیدی: واژگان

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 


