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  چکیده
هاي  اي مدیران پژوهشی سازمان هاي حرفه شناسایی و ارزیابی شایستگی پژوهش حاضر با هدف

روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در بخش کیفی از نوع تحلیل تم و . محور انجام شده است پژوهش
هاي  جامعه آماري شامل تمام مدیران گروه. در بخش کمی از نوع توصیفی و به صورت پیمایش بود

نفر از  19حجم نمونه در بخش کیفی، ). N=85(باشد  استان تهران می پژوهشی جهاد دانشگاهی
بخش کمی با توجه به محدود بودن جامعه آماري  مدیران بود که به صورت هدفمند انتخاب شد و در

ابزار پژوهش . نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 63که تعداد  ،به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت

                                                           
 E-mail: jpkarimi@ut.ac.ir                              :نویسنده مسئول مقاله *

 هاي مدیریت منابع سازمانی پژوهش

 1397بهار ، 1، شماره 8دوره 

mailto:jpkarimi@ut.ac.ir


 1397بهار ، 1، شماره 8دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  پژوهش 
 

24 
 

از نوع ) پرسشنامه( یکمروایی ابزار بخش . به و در بخش کمی پرسشنامه بوددر بخش کیفی مصاح
و براي تعیین پایایی از ضریب آلفاي  دییتأوسیله تحلیل عاملی تأییدي سنجش و  بود که به روایی سازه

هاي پژوهش در بخش کیفی، فهرستی از ابعاد  یافته. به دست آمد 99/0کرونباخ استفاده شد که به میزان 
 4(و ویژگی ) مؤلفه 5(، توانایی )مؤلفه 19(، مهارت )مؤلفه 8(هاي شایستگی شامل دانش  مؤلفهو 

. ها نشان داد وضع همه ابعاد شایستگی در سطح باالتر از میانگین فرضی است همچنین یافته. بود) مؤلفه
  .راي کمترین رتبه بوددا 70/1داراي بیشترین رتبه و بعد دانش با میانگین  59/3بعد ویژگی با میانگین 

  
  .محور هاي پژوهش شایستگی، مدل شایستگی، مدیران پژوهشی، سازمان :هاي کلیدي واژه

  

  مسئلهمقدمه و بیان  - 1
ها و  سازمان بیشتر ترین آمال ویژه مدیران الیق از مهم برخورداري از نیروي انسانی قابل، به

ها با تغییرات  ایی و همسویی سازمانکه پویزیرا باشد؛ هاي موجود در سراسر دنیا می شرکت
تر، کارکنان  کار در گروي کارکنان کارآمد و به معناي دقیق و دنیاي کسب روزافزونشگرف و 

نشان ) کار( کیفیت سرمایه انسانی و استفاده از آن در بازار]. 13ص ، 1[باشد  می» شایسته«
  .]2[ براي توسعه است دهد که در جهان معاصر سرمایه انسانی یک عامل بسیار مهم می

شدن  مسطح ماهیت پویاي محیط رقابتی، مانند هاي اخیر، متعدد در زمان راتییتغنتیجه  در
ها به مدیران شایسته  سازمان ازین ها و مواردي دیگر، ی شدن سازمانجهان ی،سازمانساختارهاي 

ها از وجود  ازماناگر در س]. 3[از پیش آشکار ساخته است  شیرا بو نیاز به رویکردهاي جدید 
ها را  بسیاري از فرصت بهره باشیم، شناس و تبیینگر مسائل بی فرصت دانشگر، هاي خالق، انسان

 براي سازد می روشن که است مهمی عطف نقطه شایستگی رویکرد]. 4[ از دست خواهیم داد

شایستگی هاي مبتنی بر  اهمیت رویکرد]. 5. [یاز استن مورد چیزهایی آمیز چه یتموفق عملکرد
ها خیلی از مشکالتی را که در  زیرا این رویکرد شود، در زمینه مدیریت هر روز بیشتر می

مدل شایستگی به عنوان یک نقطه مرکزي براي ]. 6[کند  حل می، ي سنتی وجود داردها روش
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 هاي سیستم مدیریت منابع انسانی، یکپارچگی و بهبود همه جنبه ،یده سازمان ،يزیر برنامه
 مدیریت عملکرد، توسعه افراد، و آموزش ترفیع، انتخاب،و  هاي ارزیابی د وسیعی در زمینهکاربر

 توان به دالیل هاي شایستگی را می مدل .]7[ است یشغل ریریزي مس و برنامه استخدام و توسعه

 ندرباره کارکنا ها  تصمیم از پشتیبانی هاي آموزشی، برنامه هاي بهبود فردي، توسعه برنامه توسعه
هاي عملکرد و  ي جانشینی، انجام ارزیابیزیر برنامهارتقا، انجام  و جایی هجاب کارگیري، هب مثل

شایستگی در هر  الگويهدف از تدوین ]. 8[هاي شغلی مورد استفاده قرار داد  بهبود شرح
اي که  ي عملکرد سامانه منابع انسانی است، به گونهساز کپارچهسازمان ارائه الگویی براي ی

که رشدي  پیدا کردتوان  سازمانی را نمی]. 9[جر به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شود من
مدیر یا تیمی از مدیران و  وسیله بهمستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد مگر آنکه 

نتایج اینگونه  1به عقیده لیکاما]. 10[رهبران شایسته و کارآمد اداره و هدایت شده باشد 
هایی که  هاي مدیران را با توجه به شایستگی ها و دیدگاه ، گروه بزرگی از خواستهاه پژوهش

گیري، استخدام، انتخاب،  توان در تصمیم نتایج را می. کند بیان می ،براي موفقیت، مهم هستند
توان با استراتژي مدیریت منابع انسانی یکپارچه  آموزش و پاداش استفاده کرد و همچنین می

هاي زیادي از سوي پژوهشگران براي مطالعه و شناسایی  هاي اخیر تالش در سال]. 11[کرد 
ها با توجه به زمینه کاربرد آن از  که شایستگی جایی است اما از آن انجام شدهشایستگی 

هاي  سازمانی به سازمان دیگر و در سطوح مختلف مدیریت متفاوت است و با توجه به بررسی
هاي پژوهشی  کنون پژوهشی در زمینه شایستگی مدیران گروهانجام شده توسط پژوهشگر تا

صورت نگرفته است، در این پژوهش به بررسی شایستگی این گروه از مدیران پرداخته شده 
ها، در این  با توجه به نقش بسیار مهم مدیران پژوهشی در افزایش درآمدزایی سازمان. است

آگاهی یافتن از . شی تبیین و ارائه شودهاي مدیران پژوه شود مدل شایستگی پژوهش سعی می
ها و معیارهاي گزینش و  تواند زمینه الزم براي بازنگري عمیق در مالك ها می این شایستگی

هاي علمی فراهم  انتخاب این دسته از مدیران و تدوین برنامه توسعه آنان را با اتکا به یافته
  .سازد
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  مبانی نظري و پیشینه پژوهش - 2
سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی  ده امروز، دانش سازمانی بهدر دنیاي پیچی

شناسند و  خوبی آن را می هایی که به ها است و فرصت مناسبی است براي سازمان سازمان
هایی است که به تحوالت  کنند و در عین حال، تهدیدي جدي براي سازمان مدیریت می

هدف از تهیه مدل شایستگی این است که با . سندشنا محیطی کم توجه بوده و آنها را نمی
اي  هاي توسعه ارزیابی مدیران بر اساس این مدل به نیازهاي آموزشی و پس از آن به برنامه

  . مناسب دست یافت
ها و دیـگر  ها، دانـش، تـوانایی ها به عنوان مهارت شایستگی) 2003( 1جکسون و شولر

]. 12[براي انجام مؤثر یک شغل نیاز دارد  شوند که یک شخص هایی تعریف می ویـژگی
اي از دانش، نگرش، مهارت و سایر خصوصیات شخصی وابسته که در  شایستگی به مجموعه

و  دشو یماطالق ، گذارد و با عملکرد آن شغل همبستگی دارد می ریتأثیک بخش اصلی شغل 
ي شود و از طریق بازآموزي و ریگ اندازهدر مقایسه با استانداردهاي کامالً پذیرفته شده  تواند یم

ها را به عنوان مجموعه  نیز شایستگی) 2005( 2بارترام]. 13[ پیدا کندتجربه توسعه و بهبود 
 نظر براساس]. 14[کند  ابزاري در رسیدن به نتایج یا برون داد هستند، توصیف می کهرفتارهایی 

 و دانش مانند(ختی شنا هاي ویژگی از است عبارت شایستگی )2006( 3همکاران و لی

 به قادر را او که فرد یک انگیزشی و رفتاري ،)ها ارزش و ها نگرش مانند(، احساسی )ها مهارت

شایستگی  4نظر گارتنر براساس]. 15[سازد  می خاص یا موقعیت یک شغل در موفق عملکرد
 شوند هاست که موجب عملکرد می ها، دانش و ویژگی اي از مشخصات شامل مهارت مجموعه

  ].16[کنند  بینی می و یا آن را پیش
 ها نگرش خصوصیات، دانش، از دسته یک عنوان به ها شایستگی) 2010( 5سانچز نظر براساس

 عملکرد با و گذارد می افراد شغل بر زیادي تأثیر که شوند می تعریف هم هاي مرتبط به مهارت و
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 آموزش طریق از و شود ارزیابی قبول لقاب استانداردهاي با تواند همبستگی دارد، می کار در افراد

هاي مدیران عبارت است از خصوصیات و رفتارهایی  شایستگی]. 17[ پیدا کند بهبود توسعه و
) 2004(و همکارانش  1دوبویس]. 71ص ، 18[که منجر به اثربخشی آنان در محیط شغلی شود 

براي عملکرد کامالً  هاي مورد نیاز مدل شایستگی را به عنوان توصیف مکتوبی از شایستگی
]. 19[ی، گروه، بخش و یا سازمان تعریف کردند میت کارموفق و یا نمونه در یک طبقه شغلی، 
اساس استانداردهاي تعیین شده  ها در محدوده شغل بر مدل شایستگی توانایی انجام فعالیت

ي ریگ اندازه قابلدر واقع مدل شایستگی عبارت است از یک الگوي . تعریف شده است
آمیز  هاي کاري به صورت موفقیت ها و رفتارهاي مورد نیاز براي انجام دادن فعالیت توانایی

هاي شایستگی به مرتبط کردن رفتار افراد با  ویکرا ماسینگ و زویزا عقیده دارند مدل]. 20[
کند و در سطح سـازمانی نیز براي هدایت  هاي سازمانی کمک مـی ها، اهداف و ارزش استراتژي

) مبانی(هاي شایستگی شامل عناصر  اغلب مدل]. 21[گیرد  ي مـورد استفاده قـرار میریگ میتصم
هایی است که مرتبط  هاي شخصی، رفتارها و صالحیت ها، ویژگی ها، مهارت و دانش، تـوانایی

ممکن است این ]. 22[با اهداف سازمانی است و نقش کلیدي در دستیابی به اهداف دارند 
ها چرا الزم هستند و چه کاربردي دارند؟ در پاسخ به این سؤال  ه شایستگیسؤال پیش آید ک

تواند به عنوان زبانی مشترك براي کارکردهاي مختلف منابع  ها می باید گفت در واقع شایستگی
هاي شایستگی رویکردي یکپارچه و هماهنگ را براي  مدل]. 33ص ، 23[انسانی مطرح باشند 
ي سازمان در گذار هیسرما از این رو، دهند ت منابع انسانی ارائه میهاي مدیری طراحی زیرسیستم

آثار ایجاد شده در ]. 36ص ، 23[توسعه مدل شایستگی مزایاي فراوانی براي سازمان دارد 
که براي ... خالقیت و - نوآوري - در تفکر استراتژیک شایستگیاند از  زمینه شایستگی عبارت

توجه به . باشند می کننده تیو هدا رگذاریاز عوامل تأث وکار و تالش مستمر موفقیت در کسب
ی که از یها سازمان]. 24[ عنوان یک عامل اصلی مزیت رقابتی پایدار استه شایستگی کارکنان ب

کنند براي موفقیت سازمان قدم  مدیریت مبتنی بر شایستگی به عنوان یک ابزار استفاده می
عملکرد سازمان و  یستگی داراي اثر مثبت بر رويمدیریت مبتنی بر شا. اند شایانی برداشته

  .]25[ عملکرد کارکنان دارد
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ی، دولت مهینها مستقل، عمومی یا  ي پژوهش محور این است که این سازمانها سازمانویژگی 
توانند یا باید بتوانند  اند که می گرا بوده و با این فرض تأسیس شده غیرشرکتی و اغلب مأموریت

بودجه (گانه است  تأمین منابع مالی آنها دو. نوآوري ملی را تشکیل دهند بخش مهمی از نظام
؛ این باشد یمي متنوع فناورهاي پژوهش و  گستره فعالیت سازمان). دولت و جذب مشتریان

ي در هر گذار استیسیند نوآوري و اهاي فر در صدد رفع شکافطور عملی  بهها  سازمان
ها واسط بودن بین  نقش اصلی این سازمان ،وآورياز دیدگاه نظام ملی ن. کشوري هستند

هاي ملی نوآوري تکمیل تعامالت  هاي واسطی که در نظام سازمان. ها است و بنگاهتحقیقات 
  ].26[دارند  میان اجزاي موجود در این نظام را بر عهده

  

 پیشینه تجربی پژوهش - 2
 يها گروهمدیران  يا حرفهی هاي شایستگ در پژوهشی به مؤلفه ،)1394(پورکریمی و همکاران 

انسانی،  منابع، سازماندهی، مدیریت يزیر برنامه هایی چون به مؤلفه آنان .آموزشی پرداخت
، کار تیمی، نظارت و ارزیابی، فناوري اطالعات و ارتباطات، يریگ میتصمارتباطات، رهبري، 

اشاره ) وهشیآموزشی و پژ(و شایستگی علمی  یشناخت روانهاي  اي، ویژگی اخالق حرفه
هاي مدیران  در پژوهشی با عنوان الگوي شایستگی) 1394(عسگري و همکاران ]. 27[کردند 

، به تدوین الگوي شایستگی مورد 1404 انداز چشماساس سند  دولتی جمهوري اسالمی ایران بر
هاي شناسایی شده در این الگو، در سه بعد فردي  شایستگی. نیاز مدیران دولتی پرداختند

بندي  دسته) اسالمی و سازمانی(و ارزشی ) دانشی و مهارتی(، شغلی )رشی و رفتارينگ(
در این  یکنندگ نییتبترتیب از بیشترین اثر  هاي ارزشی، شغلی و فردي به شایستگی. اند شده

هشت در تحقیقی با عنوان ) 2013( و همکاران خشوعی]. 28[اند  الگو برخوردار بوده
هاي  شناسایی شایستگیبه  21هاي ضروري براي مدیران قرن  یشایستگ :یشایستگی مدیریت

گیري، دانش، سازگاري،  ارزش، تحلیل، تصمیم(شایستگی محوري  8به . اند پرداخته مدیریتی
در تحقیق خود ) 1390( ملک جعفریان ].29[اند  اشاره داشته) عملکرد، رهبري و ارتباط

شایستگی رفتاري . را شناسایی کرده است هاي مدیران پروژه شرکت ملی نفت ایران شایستگی
سازي و کار تیمی، آگاهی سیاسی و فرهنگی،  گیري، تیم شامل رهبري، مذاکره و گفتگو، تصمیم
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هاي  اي، تفکر و مهارت نفس، الگوي اخالقی حرفه نوآوري و خالقیت، اقتدار و اعتمادبه
یریت ادعا و قوانین، ساختاري شامل مدیریت طرح محوري، مد -  شایستگی محیطی. تحلیلی

شایستگی تکنیکی . محیط زیست -امنیت -ایمنی -  مدیریت استراتژیک، مدیریت بهداشت
، قرارداد و )تحلیل(اندازي، کنترل و خاتمه  و معیارهاي موفقیت، راه ها شامل اهداف، الزام

، کیفیت، و اقالم قابل عرضه، زمان و منابع، هزینه و تأمین مالی) محدوده(تدارکات، شرح کار 
در تحقیقی با عنوان ) 2015(لیکاما ]. 30[ارتباطات و اسناد، ریسک، تغییرات و حل مشکالت 

مدیر پروژه در خصوص  750هاي مدیر پروژه پس از خودارزیابی  توسعه شایستگی
هاي فردي و اجتماعی، محرك پیشرفت، رهبري، مدیریت تعارض و ابتکار را  شایستگی

ها را داشته باشد، باز  حتی اگر فرد از قبل در عمل این شایستگی. نستها دا ترین شایستگی مهم
احساس کردند که باید  دهندگان پاسخعالوه،  به. هم اشتیاقی براي توسعه آنها وجود دارد

هاي تفکر تحلیلی، مدیریت استرس، کیفیت تصمیم و محرك پیشرفت را توسعه  یستگیشا
ها را براي  ین شایستگیتر مهمها باید  د داد، سازمانها را بهبو توان شایستگی چون می. دهند
مهم است که . تعیین کنند؛ همچنین باید نتایج این تحقیق را در نظر بگیرند خود هاي پروژه
هاي خود را توسعه دهند و در این  ها، مدیران پروژه را ترغیب کنند تا شایستگی سازمان

وسلینک و همکاران ]. 11[سازمان اضافه کنند  ها و کل صورت، نتایج مثبت و موفق را به پروژه
یافته در چهار شرکت بزرگ چند  ساختار هاي نیمه اي با استفاده از مصاحبه در مطالعه) 2015(

اي، شایستگی  رشته یانمهاي  هاي تفکر سیستمی، پذیرش تنوع و پژوهش ملیتی شایستگی
یت پایدار شناسایی کردند فردي، شایستگی عملکردي و مدیریت استراتژیک را براي مدیر

هایی که اثربخشی مدیران  در تحقیقی با عنوان شناسایی شایستگی) 2008(دریفیوز ]. 31[
مدیر در مرکز تحقیقاتی دولت ایالت متـحده  35کند به بررسی  بینی می تحقیق و توسعه را پیش

زگاري با گشودگی، توانایی براي سا(هاي میان فردي  در این تحقیق به مهارت. پرداخت
هاي آموزشی، یادگیري از تجربیات کاري،  جاي شرکت در دورهه ، یادگیري تجربی ب)دیگران

هاي خارج از کار در  ریزي مهارت مدیریتی جهت توسعه همکاران، فعالیت ارزیابی و برنامه
ها  شایستگیهاي رهبري خارج از کار به عنوان راهکارهایی است که باعث توسعه  گروه
  ].32[د شو می
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هاي  هدف تمام رویکردهاي شایستگی، بهبود عملکرد مدیریتی از طریق شناخت صالحیت
هاي شایستگی رویکردي یکپارچه و هماهنگ را براي  مدل. باشد مرتبط با عملکرد مدیریتی می

هاي  دهند، این سیستم، طراحی نظام هاي مدیریت منابع انسانی ارائه می طراحی زیرسیستم
. شود ریزي، ارزیابی عملکرد و پرداخت را شامل می ، رشد کارکنان، برنامهجذب، بهبود عملکرد

. ي سازمان در توسعه مدل شایستگی مزایاي فراوانی براي سازمان داردگذار هیسرما از این رو
هاي منابع انسانی مرتبط با  در تعداد زیرسیستم، وجود دارد صاحبنظرانتنها تفاوتی که بین 

عملکرد سازمان و عملکرد  روي مبتنی بر شایستگی اثر مثبت مدیریت. هاست شایستگی
  .کارکنان دارد

در حوزه  هاي صورت گرفته در داخل و خارج از کشور مطالعه و بررسی سابقه پژوهش
، پژوهشی با رویکرد ارائه مدل شایستگی براي مدیران پژوهشی دهد یمشایستگی نشان 

  .صورت نگرفته است
  

  هاي پژوهش سؤال - 3
جهاددانشگاهی اي مدیران پژوهشی  هاي حرفه اصلی پژوهش این است که شایستگی سؤال
 اي مدیران پژوهشی هاي حرفه هاي شایستگی مؤلفه -1: فرعی عبارتند از هاي ؟ سؤالاند ماکد

اي مدیران پژوهشی  هاي حرفه ي شایستگیبند تیاولو - 2کدام است؟  جهاد دانشگاهی
جهاد اي مدیران پژوهشی  هاي حرفه د شایستگیوضع موجو -3چیست؟ جهاددانشگاهی 

  چگونه است؟دانشگاهی 
  

  روش پژوهش - 4
ها به صورت ترکیبی  روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري داده

و در بخش  1روش پژوهش در بخش کیفی از نوع تحلیل تم. باشد می) روش کیفی و کمی(
هاي ل به سؤا پاسخدر بخش کیفی براي . پیمایش است ی از نوع توصیفی و به صورتکم 

                                                           
1. Theme analysis method 
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 و  هیتجزبراي . هاي پژوهشی انجام شد با مدیران گروه یافته ساختار نیمههاي  پژوهش، مصاحبه
براي تجزیه و تحلیل . ها، از تحلیل تم استفاده شد هاي به دست آمده از مصاحبه داده لیتحل
  .وصیفی و استنباطی استفاده شدهاي آمار ت ی، از روشها در بخش کم داده

 ).N=85(باشد  دانشگاهی استان تهران می مدیران پژوهشی جهاد تمامجامعه آماري شامل 
اي صورت گرفت که نتایج  در بخش کیفی حجم نمونه مطرح نبوده و تعداد مصاحبه به اندازه

ضر پژوهشگر با در تحقیق حا. گیري هدفمند استفاده شده است برسد و از نمونه 1به حد اشباع
با توجه به محدود  ی،در بخش کم. مدیر گروه پژوهشی به صورت هدفمند مصاحبه داشت 19

 85بدین منظور تعداد . بودن جامعه آماري به صورت سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت
توزیع شد و نتایج آن که  دانشگاهی استان تهران مدیران پژوهشی جهاد تمامپرسشنامه در میان 

 و  هیتجز، بررسی و )درصد بود 74ها  نرخ بازگشت پرسشنامه(باشد  پرسشنامه می 63ل شام
در . اي و میدانی است هاي کتابخانه ها، ترکیبی از روش آوري داده روش جمع. شده است لیتحل

. شداستفاده  ارسی و التینف کتاب و مقاالتآوري ادبیات و سوابق از  این پژوهش براي جمع
ابزار مورد استفاده . میدانی از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است همچنین در بخش

با (ی، پرسشنامه محقق ساخته یافته و در بخش کم ساختار هاي نیمه در بخش کیفی، مصاحبه
 وسیله بهروایی بخش کیفی با استفاده از بررسی مجدد . بود) اي گزینه 5استفاده از طیف لیکرت 

. ی از روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدي انجام شددر بخش کمکنندگان و  مشارکت
دست آمده براي  هبراي سنجش پایایی نیز از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضرایب ب

و کل  964/0، مؤلفه ویژگی 946/0، مؤلفه توانایی 989/0، مؤلفه مهارت 946/0مؤلفه دانش 
 7/0با توجه به اینکه مقدار آلفاي کرونباخ همه متغیرها باالي . باشد می 991/0ها  شایستگی

هاي تحلیل  شاخص .در نتیجه، پرسشنامه پژوهش از پایایی قابل قبولی برخوردار است. باشد یم
  .از روایی مناسب ابزار است نشانعاملی تأییدي نیز 

  

                                                           
1. Saturation 
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  هاي پژوهش یافته - 5
هاي گردآوري  اي کیفی مبتنی بر تحلیل دادهه یافته. ها شامل دو بخش کیفی و کمی است یافته

اي مدیران  هاي حرفه هاي شایستگی شناسایی ابعاد و مؤلفه براي. باشد شده از مصاحبه می
 50تا  30ها به مدت  هر کدام از مصاحبه. یافته انجام گرفت ساختار هاي نیمه ، مصاحبهپژوهشی

ها، از تحلیل تم  دست آمده از مصاحبههاي به  داده لیتحل و  هیتجزدقیقه زمان برد و براي 
هاي برداشته شده در طی  هاي ضبط شده با استفاده از یادداشت نخست مصاحبه. استفاده شد

ها  سپس متن مصاحبه. ها صورت پذیرفت مصاحبه تکمیل شد و بازخوانی مکرر داده هاي جلسه
بعد از مراجعه مکرر . شد بندي آنها اقدام سازي و نسبت به کدگذاري و دسته در جداولی پیاده

بعد (اي منطقی بین کدها، تعداد این کدها  ها و بازبینی فراوان آنها و برقراري رابطه به مصاحبه
  .مؤلفه رسید 36به ) از حذف کدهاي تکراري

  .مصاحبه در ادامه آمده است هاي ل هاي مصاحبه شوندگان به سؤا اي از پاسخ نمونه
مدیر : 11شونده شماره  مصاحبه«دانشی برخوردار باشد؟ مدیر گروه پژوهشی باید از چه 
اطالع از دانش . مند باشد ط به حوزه تخصصی خود بهرهگروه پژوهشی باید از دانش مربو

تواند در بهبود عملکرد مدیر  هاي عمومی مدیریت در واحدهاي پژوهشی می مربوط به توانایی
انداز سازمان، آشنایی با مباحث بازاریابی  چشمهاي کالن، اهداف و  آشنایی با برنامه. مؤثر باشد
  .»هاي مالی و اداري نامه سازي، آشنایی با آیین و تجاري

: 7شونده شماره  مصاحبه«هایی برخوردار باشد؟  مدیر گروه پژوهشی باید از چه مهارت
هاي مذاکره، مدیریت، رهبري گروه، برانگیخته کردن کارکنان، ایجاد جذابیت براي  مهارت

  .»رکنانکا
: 19شونده شماره  مصاحبه«هایی برخوردار باشد؟  مدیر گروه پژوهشی باید از چه توانایی

هاي سازنده داشته باشد، تفکر  حل مدیر در کار خالقیت و نوآوري داشته باشد، توانایی ارائه راه
  .»به دستاوردها، نتایج و محصوالت توجه داشته باشد .باشد داشته سیستمی

: 4شونده شماره  مصاحبه«هایی برخوردار باشد؟  وهشی باید از چه ویژگیمدیر گروه پژ
گذاري کار  پایبندي به هنجارها، داشتن صداقت، اصالت در کار و تکراري نبودن کار و اشتراك

  .»هاي یک مدیر دانست با دیگران و نظرخواهی از دیگران را از ویژگی
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 5مؤلفه، توانایی با  19مؤلفه، مهارت با  8ش با بعد دان 4نهایت  ها، در اساس نتایج مصاحبه بر
هاي  در نتیجه سؤال اصلی پژوهش که شایستگی. مؤلفه شناسایی شد 4مؤلفه و ویژگی با 

  هاي مؤلفهو همچنین سؤال اول فرعی که  اند ماکدهاي پژوهشی  گروه اي مدیران حرفه
مدل  .شد  اسخ دادهپ ، است کدام پژوهشی هاي مدیران گروه  اي حرفه هاي شایستگی
  .آمده است 1 شکل در جهاد دانشگاهی هاي پژوهشی گروه اي مدیران هاي حرفه شایستگی

  

  
  مدل مفهومی شایستگی مدیران پژوهشی جهاددانشگاهی  1شکل 

   
مدل از برازش خوبی که ی، مشخص شد ستگیشا ابعاد برازش يها شاخص با توجه به
  .برخوردار است
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 4/25درصد افراد مورد مطالعه مردان و  6/74خش کمی نشان داد که هاي پژوهش در ب یافته
سال و  50تا  41درصد آنها  2/30سال،  40تا  30درصد آنها  8/50سن . اند درصد زنان بوده

 0/27درصد دانشجوي ارشد،  8/4میزان تحصیالت . سال بود 60تا  51درصد آنها  0/19
درصد مدرك تحصیلی دکتري  0/46دکتري و درصد دانشجوي  2/22درصد کارشناسی ارشد، 

 30تا  21درصد  5/17سال،  20تا  11درصد  5/36سال،  10تا  1درصد بین  7/39. باشد می
 6/20سال،  5تا  1درصد بین  9/61. سال سابقه خدمت دارند 30درصد باالي  3/6سال و 
سابقه مدیریت  سال 20تا  16درصد  2/3سال و  15تا  11درصد  3/14سال،  10تا  6درصد 

 5/17درصد افراد مورد مطالعه در گروه علوم انسانی،  0/27محل فعالیت . گروه پژوهشی دارند
درصد آنها در  4/25درصد آنها در گروه علوم پایه،  5/17درصد آنها در گروه علوم پزشکی، 

ها در درصد آن 2/3منابع طبیعی و  -  درصد آنها در گروه کشاورزي 5/9مهندسی،  - گروه فنی
  .گروه هنر

اسمیرنوف مشخص شد که تمامی متغیرهاي پژوهش  -  با استفاده از آزمون کولموگروف
هاي پارامتریک استفاده  ها از آزمون براي تحلیل داده ، از این روباشند یمداراي توزیع نرمال 

  .دش
اي مدیران  هاي حرفه ي شایستگیبند تیاولو پاسخ به سؤال دوم فرعی پژوهش که براي

  .دشاز آزمون فریدمن استفاده ، پژوهشی کدام است
، بعد 52/2، بعد توانایی 59/3نتایج آزمون فریدمن نشان داد رتبه میانگین بعد ویژگی 

در نتیجه بعد ویژگی داراي بیشترین رتبه و بعد دانش . باشد می 70/1و بعد دانش  20/2مهارت 
، 00/6دانش محیطی با رتبه میانگین  مؤلفه 8در بعد دانش . باشد داراي کمترین رتبه می
، اداره 26/4، شناخت بازار 56/5هاي اطالعاتی  ، آشنایی با فناوري60/5شناخت سیستم اداري 

، مدیریت دانش 43/3، دانش عمومی 78/3ریزي  ، مدیریت مالی و بودجه12/4و مدیریت 
داراي  مؤلفه مدیریت دانشو داراي بیشترین  در نتیجه مؤلفه دانش محیطی. دششناسایی  25/3

، 52/13وري با رتبه میانگین اهاي فن مهـارت مؤلفه 19در بعد مهارت . باشد کمترین رتبه می
، 10/11هاي اداري  ، مهارت69/11ریزي  ، مهارت مدیریت و برنامه81/11 ها همدیریت جلس

، 76/10 شنـاسی هاي روش ، مهارت98/10، نظارت و ارزیابی 02/11کارگروهی و تیمی 
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، 41/9، انگیزش 60/9گري و توسعه همکاران  ، مربی75/9، مدیریت زمان 90/9مهارت ارتباطی 
، مدیریت منابع انسانی 11/9پذیري  ، مشارکت18/9، مدیریت تعارض 29/9مهارت رهبري 

و مهارت  50/8حل  گیري و ارائه راه ، تصمیم56/8، مدیریت تغییر 60/8سازي  ، شبکه82/8
داراي بیشترین  ورياهاي فن در نتیجه مؤلفه مهارت. دششناسایی  38/8راتژیک مدیریت است

درك و مؤلفه  5در بعد توانایی، . باشد داراي کمترین رتبه می مؤلفه مدیریت استراتژیکرتبه و 
و  89/2، توانایی فکري 01/3، سازگاري 15/3گیري  ، نتیجه26/3فهم متقابل با رتبه میانگین 

داراي بیشترین رتبه  در نتیجه مؤلفه درك و فهم متقابل. دششناسایی  69/2خالقیت و نوآوري 
 - مؤلفه دینی 4در بعد ویژگی، . باشد داراي کمترین رتبه می مؤلفه خالقیت و نوآوريو 

، پایبندي به اصول 60/2اخالق پژوهش ، پایبنـدي به اصول 05/3اعتقادي با رتبه میانگین 
 - در نتیجـه مؤلفه دینی. دششناسایی  06/2هاي شخصیتی  و ویژگی 30/2اخالق فردي 

  .باشد کمترین رتبه میهاي شخصیتی  مؤلفه ویژگیداراي بیشترین رتبه و اعتقادي 
اي مدیران پژوهشی  هاي حرفه پاسخ به سؤال سوم فرعی که وضع موجود شایستگی براي

چون . پرداخته شد 3به مقایسه میانگین متغیرهاي پژوهش با مقدار حد وسط ، چگونه است
. اي استفاده گردید تک نمونه Tآزمون  از، شود مقدار میانگین یک جامعه با یک عدد مقایسه می

  .آمده است 6تا  2هاي جدولنتایج این آزمون در 
H0 :اي مدیران  هاي حرفه جود شایستگیداده شده به شناسایی وضع مو زهايمیانگین امتیا

  .است 3یا مساوي  تر کوچکپژوهشی 
H1 :اي مدیران  هاي حرفه داده شده به شناسایی وضع موجود شایستگی زهايمیانگین امتیا

  .است 3از  تر بزرگپژوهشی 
  :اي مدیران ارائه شده استهاي شایستگی حرفههاي توصیفی مولفهشاخص 1در جدول 

  اي مدیران هاي حرفه هاي شایستگی توصیفی مؤلفه هاي شاخص  1 جدول

  خطاي معیار میانگین  انحراف معیار  میانگین  تعداد  بعد
 07427/0  58951/0 3343/3 63  دانش

 07918/0 62844/0 4493/3 63  مهارت

 07595/0 60282/0 5245/3 63  توانایی

 07635/0  60601/0 9295/3 63  ویژگی
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  اي مدیران هاي حرفه شایستگی يا مونهن تک t آزمون جینتا  2جدول 

Test value=3 

  t  بعد
درجه 
  آزادي

سطح معناداري 
)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  باالیی  پائینی

 4828/0  1858/0 33431/0 000/0 62 501/4  دانش

 6076/0 2910/0 44930/0 000/0 62 675/5  مهارت

 6764/0 3727/0 52454/0 000/0 62 907/6  توانایی

 0821/1 7769/0 92948/0 000/0 62 174/12  ویژگی

  
، ابعاد دانش، مهارت، توانایی و ویژگی در سطح شود یممشاهده  2جدول  طور که در همان

و میزان خطاي مشاهده  باشد یمحد باال مثبت و حد پائین مثبت %) 5خطا (اطمینان  درصد 95
رد  H0تأیید و فرض  H1فرض  است، بنابراین 96/1بیشتر از  tو آماره  05/0از  تر کوچکشده 

در سطح باالتري از متوسط  یعنی وضع موجود ابعاد دانش، مهارت، توانایی و ویژگی؛ شود یم
  .است

  

  يا نمونه تک t آزمونبا استفاده از  دانش يها مؤلفه وضعیت موجود  3 جدول
Test value=3 

  t  مؤلفه
درجه 
  آزادي

 سطح معناداري
)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  باالیی  پائینی

 2265/0 - 1154/0 05556/0 518/0 62 650/0  دانش عمومی

 8170/0 4951/0 65608/0 000/0 62 148/8  دانش محیطی

 7618/0 4128/0 58730/0 000/0 62 727/6  هاي اطالعاتی فناوري با آشنایی

 3683/0 0206/0 19444/0 029/0 62 235/2  ریزي بودجه و مالی مدیریت

 4615/0 0782/0 26984/0 007/0 62 814/2  اداره و مدیریت

 7936/0 4763/0 63492/0 000/0 62 000/8  اداري سیستم شناخت

 2465/0 - 2147/0 01587/0 891/0 62 138/0  مدیریت دانش

 4801/0 0649/0 27249/0 011/0 62 624/2  بازار شناخت
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هاي  فناوري با ي دانش محیطی، آشناییها مؤلفه، شود یممشاهده  3جدولر که در طو همان
 اداري و شناخت سیستم ریزي، اداره و مدیریت، شناخت بودجه و مالی اطالعاتی، مدیریت

و میزان  باشد یمبت حد باال مثبت و حد پائین مث%) 5خطا (درصد اطمینان 95در سطح   بازار
تأیید  H1فرض  است، بنابراین 96/1بیشتر از  tو آماره  05/0از  تر کوچکخطاي مشاهده شده 

هاي  فناوري با ي دانش محیطی، آشناییها مؤلفهیعنی وضع مـوجود ؛ شود یمرد  H0و فرض 
 ختاداري و شنا سیستم ریزي، اداره و مدیریت، شناخت بودجه و مالی اطالعاتی، مدیریت

  .در سطح باالیی است بازار
حد ) درصد 5خطا (اطمینان  درصد 95ي دانش عمومی و مدیریت دانش در سطح ها مؤلفه

 tو آماره  05/0از  تر بزرگو میزان خطاي مشاهده شده  باشد یمین منفی یباال مثبت و حد پا
وجود یعنی وضع م؛ شود یمرد  H1تأیید و فرض  H0فرض  است، بنابراین 96/1کمتر از 
  .ي دانش عمومی و مدیریت دانش در حد متوسط استها مؤلفه
  

  مهارت يها مؤلفه يا نمونه تک t آزمون جینتا  4 جدول
Test value=3 

  t  مؤلفه
درجه 
  آزادي

سطح معناداري 
)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  باالیی  پائینی

 7306/0 3932/0 56190/0 000/0 62 657/6  شناسی هاي روش مهارت

 0157/1 6510/0 83333/0 000/0 62 136/9  فناوري هاي مهارت

 7760/0 4462/0 61111/0 000/0 62 409/7  ریزي مهارت مدیریت و برنامه

 6102/0 1887/0 39947/0 000/0 62 789/3  مدیریت زمان

 5043/0 1624/0 33333/0 000/0 62 899/3  انسانی منابع مدیریت

 5769/0 1850/0 38095/0 000/0 62 887/3  همکاران توسعه و مربیگري

 6930/0 2938/0 49339/0 000/0 62 942/4  ارزیابی و نظارت

 7183/0 2976/0 50794/0 000/0 62 827/4  هاي اداري مهارت

 6197/0 2639/0 44180/0 000/0 62 963/4  مهارت ارتباطی

 7915/0 3831/0 58730/0 000/0 62 749/5  ها جلسه مدیریت

 5556/0 1745/0 36508/0 000/0 62 830/3  مهارت رهبري

 6951/0 3208/0 50794/0 000/0 62 425/5  کار گروهی و تیمی
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Test value=3 

  t  مؤلفه
درجه 
  آزادي

سطح معناداري 
)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  باالیی  پائینی

 5324/0 1660/0 34921/0 000/0 62 810/3  يساز شبکه

 5702/0 1811/0 37566/0 000/0 62 860/3  انگیزش

 5292/0 0422/0 28571/0 022/0 62 345/2  یريپذ مشارکت

 5189/0 1161/0 31746/0 003/0 62 151/3  مدیریت تغییر

 5565/0 1948/0 37566/0 000/0 62 152/4  مدیریت تعارض

 5101/0 1248/0 31746/0 002/0 62 294/3  حل راه و ارائه گیري تصمیم

 4982/0 1240/0 31111/0 001/0 62 324/3  مهارت مدیریت استراتژیک

  
حد ) درصد 5خطا (اطمینان  درصد 95در سطح  ي مهارتها مؤلفههمه   جدول براساس

 tو آماره  05/0از  تر کوچکو میزان خطاي مشاهده شده  باشد یمین مثبت یباال مثبت و حد پا
یعنی وضع موجود همه ؛ شود یمرد  H0تأیید و فرض  H1فرض  است، بنابراین 96/1بیشتر از 

  .ي مهارت در سطح باالي تر از متوسط استها فهمؤل
  

  ییتوانا يها مؤلفه يا نمونه تک t آزمون جینتا  5 جدول
Test value=3 

  t  مؤلفه
درجه 
  آزادي

سطح معناداري 
)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 
  باالیی  پائینی

 7936/0 4921/0 64286/0 000/0 62 524/8  متقابل فهم و درك

 7711/0 4352/0 60317/0 000/0 62 178/7  گیري نتیجه

 6929/0 3685/0 53069/0 000/0 62 540/6  فکري توانایی

 6357/0 2215/0 42857/0 000/0 62 137/4  خالقیت و نوآوري

 7023/0 2977/0 50000/0 000/0 62 941/4  سازگاري

  
حد ) درصد 5خطا (اطمینان  درصد 95ي توانایی در سطح ها مؤلفههمه   جدول براساس

 tو آماره  05/0از  تر کوچکو میزان خطاي مشاهده شده  باشد یمین مثبت یباال مثبت و حد پا
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یعنی وضع موجود همه ؛ شود یمرد  H0تأیید و فرض  H1فرض  است، بنابراین 96/1بیشتر از 
  .التر از متوسط استي توانایی در سطح باها مؤلفه
  

  یژگیو يها مؤلفه يا نمونه تک t آزمون جینتا  6 جدول
Test value=3 

  t  مؤلفه
درجه 
  آزادي

سطح 
معناداري 

)sig(  

تفاوت 
  میانگین

  درصد 95فاصله اطمینان 

  باالیی  پائینی

 3437/1 0055/1 17460/1 000/0 62 885/13  اعتقادي - دینی

پایبندي به اصول 
  دياخالق فر

132/10 62 000/0 89630/0 7195/0 0731/1 

پایبندي به اصول 
  اخالق پژوهش

022/11 62 000/0 96032/0 7862/0 1345/1 

 9923/0 6761/0 83422/0 000/0 62 546/10  هاي شخصیتی ویژگی

  
اطمینان  درصد 95ویژگی در سطح  يها مؤلفههمه که  شود یممشاهده    جدولبا توجه به 

و میزان خطاي مشاهده شده  باشد یمین مثبت یحد باال مثبت و حد پا) درصد 5خطا یا (
رد  H0تأیید و فرض  H1فرض  است، بنابراین 96/1بیشتر از  tو آماره  05/0از  تر کوچک

  .ي ویژگی در سطح باالتر از متوسط استها مؤلفهیعنی وضع موجود همه ؛ شود یم
  

  هاگیري و پیشنهاد نتیجه - 6
هاي  اي مدیران گروه هاي حرفه هدف از پژوهش انجام شده شناسایی و ارزیابی شایستگی

اي از دانش، مهارت و  اي مجموعه هاي حرفه شایستگی. باشد پژوهشی جهاد دانشگاهی می
دست دهد تا به موفقیت در انجام وظایف  توانایی در شغل خاص است که به شخص اجازه می

با توجه به نقش بسیار مهم مدیران پژوهشی در افزایش درآمدزایی سازمان و همچنین . پیدا کند
هایی براي سازمان ایجاد  توانند توفیق ارزشمند و ناکامی که می به سبب جایگاه آنها در سازمان

زمینه هاي این گروه از مدیران،  کنند، این مسئله ضروري است تا با آگاهی یافتن از شایستگی



 1397بهار ، 1، شماره 8دوره   _________________________ هاي مدیریت منابع سازمانی  ژوهشپ 
 

40 
 

ها، معیارهاي گزینش، انتخاب آنها و تدوین برنامه توسعه  الزم براي بازنگري عمیق در مالك
  .هاي علمی فراهم آورد آنان را با اتکا به یافته

 8بعد دانش با  4 ، در نهایتهاي پژوهشی با مدیران گروه انجام شده هاي س مصاحبهبر اسا
در نتیجه . مؤلفه شناسایی شد 4مؤلفه و ویژگی با  5مؤلفه، توانایی با  19مؤلفه، مهارت با 

و همچنین  اند ماکدهاي پژوهشی  اي مدیران گروه هاي حرفه سؤال اصلی پژوهش که شایستگی
، هاي پژوهشی کدام است اي مدیران گروه هاي حرفه هاي شایستگی سؤال اول فرعی که مؤلفه

  .پاسخ داده شد
ها مانند پژوهش حاضر به ابعاد  د، در بیشتر مدلطور که در پیشینه پژوهش اشاره ش همان

دانش، مهارت، توانایی و ویژگی به عنوان شایستگی مدیران اشاره شده است که در برخی از 
  .تري برخوردار باشد ها ممکن است یک بعد از رتبه پایین مدل

اد اي مدیران پژوهشی جه هاي حرفه ي شایستگیبند تیاولو پاسخ سؤال دوم فرعی، یعنی
و بعد  20/2، بعد مهارت 52/2، بعد توانایی 59/3دانشگاهی نشان داد رتبه میانگین بعد ویژگی 

در نتیجه بعد ویژگی داراي بیشترین رتبه و بعد دانش داراي کمترین رتبه . باشد می 70/1دانش 
کمترین داراي  مؤلفه مدیریت دانشداراي بیشترین و  در بعد دانش مؤلفه دانش محیطی. است

مؤلفه مدیریت داراي بیشترین رتبه و  هاي فناوري مؤلفه مهارتدر بعد مهارت . باشد رتبه می
داراي  در بعد توانایی، مؤلفه درك و فهم متقابل. باشد داراي کمترین رتبه می استراتژیک

لفه در بعد ویژگی، مؤ. باشد داراي کمترین رتبه می مؤلفه خالقیت و نوآوريبیشترین رتبه و 
. باشد کمترین رتبه میهاي شخصیتی  مؤلفه ویژگیداراي بیشترین رتبه و اعتقادي  -دینی 
مدیران پژوهش از سطح دانش  نکهیا بادهنده این موضوع است که  نشان هاي حاضر یافته

)3.3343M=( مـهارت ،)3.4493M=( توانایی ،)3.5245M= ( و ویژگـی)3.9295M= (
باشند ولیکن بعد دانش و مهارت داراي  ـر معناداري برخوردار میباالتري از میانـگین از نظ

  .تري نسبت به توانایی و ویژگی است رتبه پایین
جلساتی با حضور مدیران باید تقویت بعد دانش،  براي هاي پژوهش حاضر اساس یافته بر

مت، هاي ضمن خد ارشد سازمان تشکیل و نسبت به تقویت این بعد تصمیماتی مانند آموزش
بسترهایی را براي . دشواختصاص ساعاتی از روز به مطالعه و تشویق آنها به یادگیري اتخاذ 
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هاي آموزشی، مباحث روانشناسی و همچنین شناخت  افزایش دانش عمومی با شـرکت در دوره
، در زمینه مدیریت دانش .ها برگزار کرد هاي تسهیم و یکپارچگی دانش و فواید این دوره روش
سازمان،  یک از افراد برجسته ترك باشد، با داشته سازمان قرار یک افراد انحصار در شدان اگر

 سازمانی صورت در تنها  ها بنابراین سازمان رفت؛ خواهد بین از تردید بی نیز سازمان آن دانش
تقویت مهارت مدیریت براي . امان باشند در پذیري آسیب از توانند می خود دانش کردن

، تشخیص نقاط مدت انیمو  بلندمدتریزي  انداز سازمان، برنامه طراحی چشمدر  استراتژیک
خالقیت و نوآوري . دشوهاي پژوهشی استفاده  قوت و ضعف سازمان از نظرات مدیران گروه

توان نوآوري و خالقیت ایجاد  باشد که مـی در سازمان جهاددانشگاهی داراي کمترین رتبه مـی
در بعد . هاي جدید ارج نهاد حمایت و تشویق قرار داد و به ایده مدیران را مورد وسیله بهشده 

باشد که با تقویت روحیه کار  هاي شخصیتی در مدیران داراي کمترین رتبه می ویژگی، ویژگی
مدیران  وسیله به گروهی و حمایت از روحیه علمی و همچنین سعی در ایجاد محیطی آرام

  .قویت گرددها در سازمان ت باالدست این نوع ویژگی
هاي  دهد که وضعیت مدیران گروه نشان میپژوهش در خصوص سؤال سوم فرعی نتایج 

دانشگاهی در همه ابعاد دانش، مهارت، توانایی و ویژگی در سطح باالیی  پژوهشی جهاد
هاي اطالعاتی،  هاي دانش محیطی، آشنایی با فناوري وضعیت مدیران از نظر مؤلفه. باشد می

بازار در سطح  اداري و شناخت سیستم ریزي، اداره و مدیریت، شناخت ودجهب و مالی مدیریت
هاي دانش عمومی و مدیریت دانش در حد  باشد و وضعیت آنها از نظر مؤلفه باالیـی مـی

به آگاهی سیاسی و فرهنگی، اشاره ) 1390(هاي تحقیق ملک جعفریان  یافته. متـوسط است
زمان، منابع، ) 1390(ملک جعفریان . یطی مطابقت داردشده است که در این تحقیق با دانش مح

ها معرفی کرده است که با مؤلفه اداره و  هزینه و تأمین مالی را به عنوان یکی از شایستگی
به مدیریت قوانین اشاره دارد که با شناخت ) 1390(ملک جعفریان . مدیریت تطابق دارد

  .سیستم اداري تطابق دارد
ملک جعفریان . باشد هاي مهارت در سطح باالیی می مه مؤلفهوضعیت مدیران از نظر ه

داند که با مهارت مدیریت  ها می ي، کنترل و خاتمه پروژه را یکی از شایستگیانداز راه) 1390(
به توسعه همکاران ) 2008(انجام شده دریفیوز  هاي پژوهش در. باشد ریزي همسو می و برنامه
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در تحقیقات وسلینک . همکاران همسویی دارد توسعه و ريگ اشاره شده است که با مؤلفه مربی
به شایستگی عملکرد اشاره شده ) 2013(و خشوعی، عریضی و نوري ) 2015(و همکاران 

هاي مدیران  مهارت ارتباطی به عنوان یکی از شایستگی. است که با نتایج تحقیق همسویی دارد
تحقیقات مانند  بیشتر رهبري درمهارت . ده استشدر همه تحقیقات انجام شده شناسایی 

به عنوان یکی از ) 1390(و ملک جعفریان ) 2013(، خشوعی، عریضی و نوري )2015(لیکاما 
، کار گروهی و تیمی به عنوان یکی از ها بیشترپژوهش در. ها شناخته شده است شایستگی
در تحقیق  .باشد هاي مدیران شناخته شده است که با نتایج تحقیق حاضر همسو می شایستگی

مدیریت ) 2015(لیکاما . باشد ها می مدیریت تغیـیر یـکی از شایستگی) 1390(ملک جعفریان 
) 2013(خشوعی، عریضی و نوري . داند ها می تعارض را مانند تحقیق حاضر یکی از شایستگی

را مانند تحقیق حاضر به عنوان یکی از  حل راه و ارائه گیري ، تصمیم)1390(و ملک جعفریان 
همانند نتایج حاصل از تحقیق حاضر، وسلینک و همکاران . اند ها مطرح کرده شایستگی

هاي شایستگی  ، مهارت مدیریت استراتژیک را یکی از مؤلفه)1390(و ملک جعفریان ) 2015(
  .دانند می

ملک جعفریان . باشد هاي توانایی در سطح باالیی می وضعیت مدیران از نظر همه مؤلفه
گیري در پژوهش حاضر  یق خود به خاتمه پروژه اشاره کرده است که با نتیجهدر تحق) 1390(

، خشوعی، )2015(به تفکر سیستمی، لیکاما ) 2015(و همکاران  وسلینک. باشد یکسان می
اشاره  هاي تحلیلی به تفکر و مهارت) 1390(و ملک جعفریان ) 2013(عریضی و نوري 

) 2015(وسلینک و همکاران . حاضر همسویی دارنداند که با توانایی فکري در تحقیق  کرده
، شایستگی ابتکار و نوآوري )1390(و ملک جعفریان ) 2015(شایستگی پذیرش تنوع، لیکاما 

دانند که با مؤلفه خالقیت و نوآوري تحقیق حاضر همسو  هاي مدیران می را از شایستگی
پذیري را از  ایستگی انعطاف، ش)2008(و دریفیوز ) 2013(خشوعی، عریضی و نوري . باشد می

  .باشد هاي مدیران شناسایی کردند که با شایستگی سازگاري تحقیق حاضر همسو می شایستگی
هاي ویژگی در سطح باالیی  دانشگاهی از نظر همه مؤلفه وضعیت مدیران پژوهشی جهاد

از ابعاد  پایبندي به اصول اخالق فردي را مانند تحقیق حاضر) 2015(وسلینک و همکاران . بود
پایبندي به اصول اخالق  )1390(ملک جعفریان . اند هاي شایستگی شناسایی کرده و مؤلفه
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در همه . ؤلفه هاي شایستگی شناسایی کرده استپژوهش را مانند تحقیق حاضر از ابعاد و م
 شایستگی هاي از ابعاد یا مؤلفه یکی به عنوان هاي شخصیتی انجام شده ویژگیهاي  پژوهش

  .شده است شناسایی
هاي مورد نیاز است که برخی به  اي از شایستگی معموالً مدل شایستگی شامل مجموعه

 شود یمپیشنهاد در اینجا  .شوند و برخی اینگونه نیستند آسانی از طریق آموزش تغییر داده می
پژوهشی  يها گروهیند گزینش مدیران اکه از این مدل به عنوان معیاري مهم و علمی در فر

تحقیق در مدیران پژوهشی فعلی ارزیابی شود و صالحیت آنها براي توسعه  مدل .ده کرداستفا
آموزشی هم راستا با این مدل براي اشاعه آن  يها دوره. بررسی شودآنان  هاي شایستگی

جذب مدیران جدید، انتصاب، ارتقا، شناخت  شود زمان پیشنهاد میدر اینجا . برگزار شود
مدیران در سازمان  به پروري، ارزیابی عملکرد و پرداخت پاداش جانشینهاي  استعدادها، برنامه
  .هاي پژوهش حاضر استفاده شود از مدل شایستگی
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