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 مقدمه

کنند، مدیران نقش میها را فراهم ی موفقیت سازمانکه زمینه میان عوامل گوناگونی در    

ترین اند تا شایستهتالش و رقابت ها درای دارند و در دنیای پرتالطم کنونی، سازمانبرجسته

 (.(Rahimnia, 2012د رقابتی، شناسایی، جذب و حفظ نماینیک مزیت  عنوانبهمدیران را 

 تبعبهسازمانی و  توان باعث عدم تحقق اهدافسپردن سکانداری سازمان به مدیران ناتوان یا کم

باعث شده است که مفهوم  خواهد شد. این امر و توسعهآن باعث بازماندن جامعه از پیشرفت  از

ها و تدوین مدل و طراحی وها و جوامع قرارگیرد نظران، سازمانمرکز توجه صاحب شایستگی در

. صاص دهداخت به خودرا  هاو آموزشها الگوهای شایستگی مدیران بخش اعظمی از پژوهش

ها، وجود که یکی از عوامل ترقی و تعالی ملت های مختلف نشان داده استمطالعات و پژوهش

ها نیز وجود مدیران ضعیف، ترین عامل فالکت و انحطاط ملتمقابل مهم مدیران باکفایت و در

 آری هرگاه اصل اهلیت و شایستگی نادیده .(Taghavi, 2010) کفایت بوده استناتوان و بی

الشأن اسالم که پیامبر عظیمشود، چنانها آغاز میها و دولتگرفته شود اضمحالل و هالکت امت

 نااهلهرگاه کار به دست «غیراهله فانتظرالسّاعه اذا وسداالمر الی» فرمایند: )ص( می

 (.Mohammadrashid,1992) هالکت باشید سپرده شود منتظر

 شی به دلیل حساسیت کار و نقشی که دارند، به مراتب ازآموزاین میان شایستگی مدیران در     

مدیریت  خصوصبه وپرورشآموزشمسئله مدیریت  جایگاه و اهمیت بیشتری برخوردار است.

است. امروز  شدهتبدیلامروزی جوامع ترین مشاغل در ترین و مهممدارس به یکی از چالشی

ترین خواسته زشی در مدارس که جدیکیفیت آمو افزایشکلیدی برای  یمدیریت آموزشی عامل

عنوان فردی شود و همین امر مدیرآموزشی را بهی جامعه و مردم است، تلقی میو مطالبه

 & Mohammadi, Sadat fadavi)محوری برای بهبود و پیشرفت آموزشی تبدیل نموده است

Farhadi, 2018) انسانی با اولویت علوم  که موضوعاتی مانند تحول در چند سالی است. از طرفی

 اسالمی، تحول بنیادین در-یی الگوی پیشرفت ایرانتولید علم دینی و بومی، تهیه

مسئولین  دستورکار دراست،  وپرورشآموزشکه از الزامات تحول و پیشرفت در  وپرورشآموزش

 ی اسالمیفلسفه سند تحول بنیادین که دارای مبانی نظری مبتنی بر قرارگرفته است. در کشور

نظام  زیر هاآنترین است که مهم شدهبینیپیشهای قرآنی است، شش زیر نظام آموزه و

 مدیریت و رهبری بر نظام سند، به تحول در این زیر است. در« مدیریت و راهبری آموزشی»

های قرآنی توجه جدی شده است. طرح چنین موضوعاتی ویژه آموزهاساس معیارهای اسالمی به

 سازد.       های قرآنی را مضاعف میژوهشضرورت پ اهمیت و
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برترین  ترین کتاب خدا، اولین وکریم، جامعکه قرآن این است ما بر باور جهتی دیگر از      

بیان  و (JavadiAmoli, 2010) ترین دستورخدانور و عالی نعمت الهی، واالترین عامل هدایت و

 ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىلْکِتابَ تِبْیاناً لُِکلِّ شَیْنَزَّلْنا عَلَیْکَ ا وَ»است:  زیچهمهکننده 

سالمت را منوط به پیروی از  صحیح و مسیر خداوند متعال حرکت در و( 99نحل: )«لِلْمُسْلِمینَ

ضْوانَهُ سُبَُل قَدْ جاءَُکمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ کِتاٌب مُبینٌ * یَهْدی بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِ» آن کرده است: 

 (50-51مائده: )«صِراطٍ مُسْتَقیمٍ السَّالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إَِلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدیهِمْ إِلى

تواند راهگشای بسیاری مندی مناسب از این کتاب آسمانی میگیری و بهرهکه بهرهبدیهی است

ها و مقاالت کتاب هرچنددهد.  ا درمسیر صحیح قرارمشکالت جامعه باشد و ما ر مسائل و از

 های یک مدیرکریم، ویژگیمنظر قرآن اسالمی، مدیریت ازمتعددی تحت عناوین مدیریت

 قرآن و.... نوشته و اسالم و ساالری درکریم، شایستگی و شایستهقرآن اسالمی، نکات مدیریتی در

 همآن 1الگوی شایستگی ها به ارائهنوشته کدام از این مطالب ولیکن هیچ تألیف شده است،

کمبود همچنان به قوت خود  است و این خأل و منجر نشدهالگوی شایستگی مدیران آموزشی 

 باقی است. 

اساس  گونه بیان نمود: بری اصلی این پژوهش را اینتوان مسئلهبا این مقدمه، می       

 ن برای شایستگی مدیران آموزشی تدوین نمود؟تواکریم، چه نوع الگویی را میهای قرآنآموزه

طراحی و اعتباریابی الگوی  اعتبار این الگو چگونه است؟ بنابراین هدف اصلی این پژوهش،

کریم است. برای رسیدن به این هدف های قرآناساس آموزه شایستگی مدیران آموزشی بر

 گردد:سؤاالت پژوهشی زیر مطرح می

 کریم چگونه است؟های قرآناساس آموزه زشی برآموالگوی شایستگی مدیران 

 آیا این الگو از اعتبارالزم برخوردار است؟   

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
قدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک  عنوانبهرا  شایستگی Oxford (203)فرهنگ     

که به معنی  شدهگرفته(competere)التین از کلمهکند. شایستگی وظیفه تعریف می

فرهنگ لغات عمومی به معنای لیاقت،  واژه شایستگی در .(Ennis, 2008) بودن استمناسب

در فرهنگ لغات تخصصی مدیریت به معنی صالحیت، اهلیت، قابلیت  کاردانی، مهارت و تبحر و

است. به عبارتی،  و توانایی است و حاصل ترکیب دانش، مهارت و نگرش مطلوب در انجام کار

                                                             
1.Competency  model 
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صالحیت است و در  تگی در زبان عامیانه، به معنای داشتن توانایی، مهارت، دانش وشایس

        .(Khorshidi & Farokhi, 2012)دی آیممعنی  اصطالح، با توجه به کار وحیطه شغلی فرد

شایستگی را دانش،  McClelland (1973)است.  شدهارائهشایستگی تعاریف مختلفی  از      

عملکرد شغلی یا پیامدهای مهم زندگی  های شخصی که باها یا انگیزهارزش ها، صفات،مهارت

 (1993)نظر بر اساس. (Sampson & Fytros, 2008)کندارتباط مستقیم دارند تلقی می

Spencer and Spencer طورکلی با عملکرد اثربخش شایستگی، ویژگی زیربنایی فرد است که به

آنان به ارتباط  .(Song & Gale, 2008) ضعیت، رابطه دارددر یک شغل یا و یا عملکرد برتر و

که یک شایستگی، مسبّب یا ؛ یعنی آن5دارند. ارتباط علّی علّی بین شایستگی و عملکرد اعتقاد

این پژوهشگران، پنج نوع شاخص  .(Oshins, 2002) بینی کننده رفتار و عملکرد استپیش

دانش  -4 2خودپنداره-3ها  خصلت-2ها  انگیزه-5اند: و مهم نشان داده برجستهشایستگی را 

های دانشی و مهارتی به آشکار بودن تمایل بیشتری که شایستگی مهارت. آنان اعتقاد دارند-1

 ی کمتری ازیابند و با هزینهتر بهبود میکوه یخ شباهت دارند، آسان دارند و به بخش آشکار

خط  ها پنهان هستند و در واقع زیرا و انگیزههمقابل، خصلت شوند. درطریق آموزش محقق می

بهبود  یسختبهترند و ی شخصیت فرد نزدیکالگوی کوه یخ قرار دارند و به هسته آب در

 یابند.می

ای از رفتارها که ترکیب واحدی از دانش، مهارت، اصطالح شایستگی برای توصیف مجموعه     

 به کار یک نقش سازمانی مرتبط است، عملکرد درکند و با منعکس می ها راانگیزه توانایی و

  .(Rastegar&Nikookar,2012) شایستگی=دانش+مهارت+انگیزه+توانایی رود.می

(2008) Draganidis, Chamopoulou & Mentzas اند: گونه تعریف کردهشایستگی را این

پذیر و تعریف، ییشناساقابلهای قابل توسعه، دانش، مهارت، توانایی و یادگیری ویژگی

است.  شغلی وی نیازکه در نیروی انسانی وجود دارد و یا برای عملکرد و فعالیت یریگاندازهقابل

ای از عنوان مؤلفهتوان بهرا می شایستگی McCarthy & Fitzpatrick (2009)اعتقاد  به

عتقدند، دو م Dubios et al (2004) .های شخصی و عادات رفتاری تلقی کردها، نگرشمهارت

تعریف شایستگی وجود دارد. یک مکتب فکری مدعی است شایستگی  مکتب فکری مختلف در

دانش یا مهارت داللت دارد. مکتب دوم مدعی است عالوه بردانش و مهارت، شایستگی شامل  بر

 3هوفمن و فلود. شخصیتی است انگیزه و صفات های دیگر مانند سطوحی ازبرخی از ویژگی

                                                             
1. Causally Related 

2. Self Concept 
3. Hoffeman & Flood 
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 کنندرویکرد آمریکایی به شایستگی معرفی می مکتب دوم را رویکرد انگلیسی و مکتب اول را
(Shiri, 2012.) 

مهارت و  توان چنین استنباط نمود که این تعاریف برمجموع تعاریف صورت گرفته می از     

رسدکه این تعاریف می شایستگی تأکید دارند. به نظر توانایی و انگیزه و صفات شخصیتی در

 باورهای دینی و شایستگی را محدود ساخته و از عناصر اثرگذاری مانند ایمان و مفهوم

این  توجهی بهاند. بنابراین خأل کمهای انسان به عالم و هستی و مدیریت و... غافل شدهنگرش

و دنبال شناسایی این تعاریف کامالً مشهود است و پژوهش حاضر به مفاهیم در عناصر و دسته از

رفتار و عملکرد  که نقش مؤثری درشایستگی است. عناصر و عواملی دیگری در صرعنا نییتب

 افراد دارند.        

یک نقش یا  ها درشایستگی مند ازای سامانالگوی شایستگی عبارت است از مجموعه        

ی ها موفق شوند. الگوایفای آن نقش شود افراد درهای مشابه که موجب میای از نقشمجموعه

ها، آمیز برای سایرین است و به نقششایستگی، سرمشق و الگوی رفتارهای موفقیت

ها در قالب هایی از شایستگیدارای دسته معموالًبخشد. یک مدل شایستگی، ای میحرفههویت

سازمان،  هر تدوین الگوی شایستگی در ها است. هدف ازو اجزای شایستگی ها، واحدهاحوزه

به عملکرد مؤثر و  ای که منجرگونهی منابع انسانی است، بهکرد سامانهسازی عملیکپارچه

مدل شایستگی را ابزاری  Chang et al( 2003) .(Dehghanan, 2007)موفقیت سازمانی شود

 آمیزبرای اجرای موفقیت ازیموردنها و رفتارهای ها، تواناییکه دانش، مهارت دانندتوصیفی می

 .(Hu, 2010) کندیی میسازمان را شناسا کار در

شده، الگوی شایستگی را موفقیت باهم ترکیب ازیموردنهای فرآیند الگوسازی، شایستگی در    

شغل و مقیاسی برای ارزیابی آورند. الگو و معماری شایستگی، ساختاری برای شرحمی به وجود

های موردنیاز د و تواناییهنگام ارزیابی افراها بهشود سازماندارد و موجب میعملکرد عرضه می

ی شایستگی افراد با ها با مقایسهسوی دیگر، سازمان یک زبان سخن بگویند. ازآتی، به

های افراد را خواهند توانست سطح شایستگی به سهولتبرای شغل،  های مورد نیازشایستگی

وسعه دارند و این است که قابلیت ت ارزش الگوهای شایستگی در. (Bordar et al, 2012)بسنجند

دست آمده را بررسی کنند. اطالعات به فرد ازیموردنهای توانند شایستگی موجود و شایستگیمی

و توان برای انتخاب، انتصاب، آموزش و توانمندسازی، ارتقاء، تغییر از الگوهای شایستگی را می

کمک به  اد وای افرعالوه الگوهای شایستگی برای توسعه حرفهبرد. به کارو... به تحول

های آموزشی جهت برآورده ساختن نیازهای کارکنان کاربرد فراوان دوره در دهندگانآموزش

ها و نیز برای شناسایی گیری عملکرد و راهنمایی فعالیتدارند. الگوی شایستگی برای اندازه
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هیا شدن شان نیاز دارند یا برای مهایی که کارکنان برای بهبود عملکرد در شغل فعلیشایستگی

تدوین و طراحی الگوهای  ینهیدرزمگیرد. می قرار مورداستفادهمشاغل، نیز  برای سایر

 است.  شدهارائههای فراوانی انجام و الگوهای متعددی شایستگی مدیران، پژوهش
     (1982) ;Thorenton & Byham (1987) ;Diane (1989) ;Schroder (1993) Spencer 

and Spencer; (1993) ;Sandwit (1999) ;Dulewicz (2000) United  ;Nations  (2002) 

Cripe & Mansfeield; (2003) ;Osi (2004) ;Freudenberg (2005) ;Crowford (2005) 
;Porter (2005) ;Vitala (2006) ;Martin (2008) ;Boyatzis  (2009) ;Cochran  (2009) 

;Harison  (2009) ;Guerrero (2010);Craford & Nahmias (2010) Wi & Jung (2011) 

Raja  ها و . در این الگوها ابعاد، مؤلفهاندکرده و... هرکدام الگویی را برای شایستگی مدیران ارائه

در Townsend & Cairns ( 2003) .ستا های شایستگی از زوایای گوناگون مطرح شدهشاخص

ها را برای مدیران جهانی توسعه، تدوین و در آن به سه مؤلفه پژوهش خود چارچوب شایستگی

های های آینده و شایستگیهای یادگیری، شایستگیی تحت عناوین: شایستگیشایستگ

ی دکتری خود الگویی از در رساله Ey (2006)اند. هیجانی توجه داشتهفراتوانایی هوش

ها ارائه شده که هر مؤلفه از شایستگی56های عملکردی ارائه داده است. در این الگو شایستگی

های است. مؤلفه شدهمطرحشایستگی  212 جمعاًدین شایستگی و ها شامل چنکدام از مؤلفه

اصلی این الگو شامل: بینش و استراتژی، خود شایستگی، ارتباطی، روابط، زمان، تحلیلی، 

بررسی رابطة بین  باهدفپژوهشی  Saxe( 2011) گری.مدیریتی، اخالقی، مشتری، مربی

آفرین مدیران انجام داده است. در این ولاجتماعی و رفتارهای رهبری تح–های عاطفیشایستگی

اند. نتایج برای مشارکت در پژوهش انتخاب شده هاآنآموزشی و زیردستان پژوهش، مدیران

های رهبر در خصوص مدیریت روابط، درک افکار، احساسات و دهد که تواناییتحقیق نشان می

پذیری در مواجهه با رب و انعطافهای مخنگر، کنترل تکانههای دیگران، داشتن دید کلدیدگاه

های مهم و پیامدهای کند که موجب تالش برای بهسازیبینی میتغییرات، رفتارهایی را پیش

الگوی شایستگی »در پژوهشی تحت عنوان  Sharma( 2017) شود.مثبت آموزشی می

عد( و آموزشی را در چهار دسته )بهای مدیریت، شایستگی«آوریآموزشی برای تابمدیریت

های مدیران در پژوهشی به تبیین ویژگی Aghajani( 2006)مؤلفه ارائه نموده است.  33شامل 

جامعه اسالمی از نظر حضرت علی)ع( که در سه دسته معیارهای تخصصی، ارزشی و مکتبی 

آمیز شغل داللت او معیارهای تخصصی بر انجام موفقیت ازنظراند، پرداخته است. بندی شدهطبقه

شدند و معیارهای مکتبی ند. معیارهای ارزشی به ابعاد هنجاری عملکرد مدیران مربوط میداشت

به بررسی  Mousazadeh & Adli( 2009) بر ضوابط خاص اسالم برای مدیریت اشاره داشتند.

کالم حضرت علی)ع(، اند و با عنایت بهالبالغه پرداختهمعیارهای انتخاب مدیران بر اساس نهج
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گزینی شناسایی شده معیار انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته عنوانبهیر معیارهای ز

دنیا، عدم تعلق به، اندیشناکی در باب مرگ، اعتقاد به آخرت و روز حساب، است: ایمان و تقوا

عبرت از ، سابقه، پاکی و صالحیت خانوادگیحسن، یادخدا و استعانت و بندگی او را نمودن

های الگوی قابلیت» در پژوهش خود که تحت عنوان Sheikh( 2012) کاری.بهتجر، پیشینیان

بوده است، الگویی برای مدیران میانی در بخش صنعت « ایرانی مدیران در بخش دولتی -اسالمی

ها، بعد: مهارت 4های مدیران درنموده است. در این الگو قابلیتو اقتصادکشور تدوین و ارائه 

 ,Chitsaz شاخص ذکر شده است. 45مؤلفه و 52ها با ش و ارزشهای فردی، دانویژگی

Zoolfagharzadeh & Qiasi Nadoush (2012) های الگوی شایستگی» پژوهشی در مورد

اند. انجام داده« عالی کشورهای آموزشها و مؤسسهمحوری مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

ریزی پیشرفت یادگیری، برنامهتعهد به: » در این پژوهش الگوی شایستگی مدیران مشتمل بر

مسئله، سازمانی، تفکرراهبردی، تفکر تحلیلی و حلمحیطی، آگاهیای و شغلی، آگاهیحرفه

منابع، های ارتباطی، مدیریتخالقیت و نوآوری، زیباشناسی، کارآفرینی، کارتیمی، مهارت

گری، آفرینی، نفوذ و تسهیلریزی، مدیریت عملکرد، توانمندسازی کارکنان، تحولبرنامه

محوری، شناسی، اعتقادات صحیح و دینشناسی، اسالمسازی فرآیندی، فرهنگظرفیت

 دست آمده است.به« پذیری و پایداری درکارهاشناسی فرهنگی، مسئولیتآسیب

به طراحی یک الگوی شایستگی   Saddat Khoshooie, Arizi & Noori (2014)پژوهشیدر 

محتوا این پژوهش با کمک روش تحلیل اند. درشرکت گاز استان اصفهان پرداختهمدیریتی برای 

و مصاحبه با مدیران یک الگوی شایستگی را با هشت شایستگی اصلی شامل: رهبری، ارزش، 

شایستگی فرعی طراحی  77گیری، ارتباطات و تحلیل و تعداد عملکرد، دانش، سازگاری، تصمیم

معیارهای  Ganjali Teimourian and Abdolhosseinzadeh (2013) اند.و ارائه نموده

کریم، معیارهای اند. در این پژوهش بر اساس آیات قرآنشایستگی در قرآن را بررسی نموده

شایستگی در ابعاد تعهد و تخصص و در قالب معیارهای ایجابی و سلبی استخراج و ارائه شده 

 است: 

-3داری بودن و امانتامین-2هبان و حافظ اموال بودن نگ-5های ایجابی: : شایستگیتعهد-الف

لزوم تطابق -1الهی عنوان اماناتها بهمسئولیت-4اخالص درکار و همه چیز را از خدا دانستن 

 صداقت -7خدا و صبر در امور یقین به-0قول با عمل 

-بطلب نبودن ریاست-3نفی ظلم و ستم -2نفی خویشاوندگرایی -5های سلبی: شایستگی

-4های فنی مهارت-3توانایی اجرای مصالح -2مصالح علم به-5های ایجابی: : شایستگیتخصص

-9بینی صحیح قدرت پیش-7عقلی و جسمی بلوغ-0جسمانی قدرت-1توانایی برقراری عدالت 
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فصاحت گفتار و توانایی -55اطاعت مردم -56علم و دانایی -9کسب مقبولیت و اعتماد مردم 

 & Zareie Matin, Rahmati, Moosaviصدر.  شرح-53خویی عطوفت و نرم-52انتقال پیام 

Vedadi (2012) ساختار یافته و عمیق با تعدادی ازخبرگان و با های نیمهبا کمک مصاحبه

های فرهنگی کشور مضمون، به طراحی الگوی شایستگی مدیران در سازمانکمک تحلیل

های مدیران فرهنگی در قالب سه یشده، شایستگاند. در الگوی طراحیپرداخته

 23نرم(، هشت شایستگی اصلی و فرهنگی، هوشفرهنگی، انگیزهمحوری)منششایستگی

در پژوهشی تحت عنوان:  Torkzadeh & Ansari (2015) د.انبندی شدهشایستگی فرعی دسته

توجه به های مدیران دانشگاهی با تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی» 

های شایستگی مدیران دانشگاهی بر اساس ها وشاخصبه تعیین ابعاد، مؤلفه« اسالمیهایآموزه

منشی، -اند. در این پژوهش، چارچوبی مشتمل بر سه بعد: ارزشیهای اسالمی پرداختهآموزه

های هریک تعیین و ها و شاخصروشی تدوین گردیده و مؤلفه–بینشی و مهارتی-دانشی

طراحی »پژوهشی تحت عنوان Qorbannejad & Issakhani (2016) بی شده است.اعتباریا

اند. انجام داده« ای تطبیقیدانشگاهی بر اساس الگوهای اسالمی: مطالعهمدل شایستگی مدیران

های البالغه، شایستگیبنیاد و با بررسی کتاب نفیس نهجداده در این پژوهش با کمک نظریه

دست د. در این پژوهش، یک الگوی شایستگی با پنج شایستگی اصلی بهانکلیدی شناسایی شده

ورزی و انصاف و اخالقی، امانتداری، عدالت-مداری، رفتاریآمده است که عبارتند از تقوا

» در پژوهش خود با عنوان Poorkarimi, Farzaneh, Azizi & Kurdi (2016) گیری.تصمیم

بررسی و به« آموزشی دانشگاه تهرانهایران گروهای مدیهای حرفهارائه الگوی شایستگی

 52اند. در این پژوهش ای این دسته از مدیران پرداختههای شایستگی حرفهشناسایی مؤلفه

گیری، ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، ارتباطات، رهبری، تصمیممؤلفه: برنامه

شناختی برای ای، علمی و روان ق حرفهاطالعات و ارتباطات، اخالکارگروهی، نظارت، فناوری

گیری، ارتباطات و رهبری ها، تصمیمالگوی مورد نظر شناسایی و مطرح شده است. از بین مؤلفه

 اند.شناختی کمترین اولویت را داشتهبیشترین اولویت و مؤلفه روان

ایستگی های شبندی مؤلفهاولویت شناسایی و»که باعنوان Arefnejad(2017)پژوهش در    

مؤلفه  23رویکردترکیبی انجام شده است،  با و« اسالمیمدیریت مدیران مدارس با تأکید بر

ها عبارتنداز: بندی شده است. این مؤلفهمدارس شناسایی و اولویتشایستگی برای مدیران

تدبیر، حفظ تالش، تعهد، تقوا، حسن خواری، پشتکار واز رانت مداری، امانتداری، پرهیزارزش

 مندی،صدر، عدالت، قانونتفهیم، شرحسخنوری و قدرت گویی،انگیزه، راستالمال، داشتنبیت
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کردن، مغرور نبودن، مهارت و تخصص، مهربانی، نظم، اندیشی، مشورترویی، مثبتگشاده

کاری، مندی، وجدانکردن، قانونهای: مشورتاین پژوهش، مؤلفه شناسی. درکاری و وقتوجدان

در   Shabani et al(2018) اند.از اولویت بیشتری برخوردار بوده صدرنظم و شرح مهربانی،

ابتدایی الگوی شایستگی برای مدیران دوره»  روش کیفی انجام شده  به ارائهپژوهش خود که به

بینشی، بعد بعد ذهنی بعد شامل 0اند. این الگو دارای پرداخته« شهرتهران وپرورشآموزشدر 

های مؤلفه شامل مهارت 53فردی، بعد اخالقی، بعدعملکردی و بعدرهبری و بعد بین فردی،درون

های ای، کارتیمی، مهارتهای شخصیتی، رفتارحرفههای ادراکی، شایستگیگیری، مهارتتصمیم

اجرایی، دانش و انسانی، مدیریتمنابعهای ارزشی، مدیریتای، شایستگیحرفهارتباطی، اخال ق

 & Panahi, Pourkarimi ( 2018)شاخص است.  524دارسازی و مدیریت و مهارت، استان

Ramezanای الگوی شایستگی حرفه»خود که با رویکرد ترکیبی انجام شده است،  در پژوهش

اند. این الگو شامل بعد را تدوین و ارائه نموده« محورهای پژوهشپژوهشی در سازمانمدیران

. باشدمؤلفه می4مؤلفه و بعد ویژگی با  1مؤلفه، بعدتوانایی با 59مؤلفه، بعدمهارت با  9دانش با 

های ها و شاخصهای انجام شده برای شایستگی ابعاد، مؤلفهطورکه بیان گردید در پژوهشهمان

 مختلفی شناسایی و الگوهای گوناگونی ارائه شده است.     

 

 روش پژوهش 

روش  از ها با استفادهی ابتدا دادهکیفبخش رویکرد این پژوهش ترکیبی است. در    

مورد تأیید  نظرخواهی و داوری خبرگان، اصالح وگردآوری و با کمک  ،5مضمونتحلیل

های کیفی است که برای تحلیل دادههای پژوهشروش یکی از مضمون،تحلیلاند. قرارگرفته

متن  یفی، ابتدا دو بارکهایبرای گردآوری داده .((Braun & Clarke, 2006رود می کارمتنی به

 طورکامل بررسی وآیات مرتبط با موضوع پژوهش مشخص و سپس بهکریم و آیات آن بهقرآن

تفسیرنمونه مراجعه و تمام مضامین مربوط به  تفاسیر مختلف با اولویت تفسیرالمیزان و

 ها ومؤلفهاین مرحله، ابعاد،  بندی شدند)کدگذاری شدند(. درشایستگی مدیران استخراج و دسته

های ها و شاخصدست آمد. به دنبال آن، ابعاد، مؤلفهآموزشی بههای شایستگی مدیرانشاخص

دهندگان نظران )آگاهینفر از خبرگان و صاحب 51تعداد  از نظرخواهیاستخراج شده، با 

مؤلفه و 32بعد،  4معرض داوری، اصالح و تعدیل قرارگرفت و الگوی اولیه با کلیدی( در 

کدگذاری  های کیفی، از روشهمچنین برای تعیین پایایی دادهاخص تدوین گردید. ش517

                                                             
1. Thematic  Analysis 
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که عالوه بر محقق، کدگذاری از طریق یک نفر دیگر کدگذاری( استفاده شد. بدین معنی)پایایی

 در .بود که بیانگر پایایی نسبتاً باالیی است 94/6نیز انجام گرفت. ضریب توافق بین کدگذاران 

 نفر 06قالب یک پرسشنامه تدوین و توسط  در شدههای شناساییشاخص ها واد، مؤلفهادامه، ابع

دو  هر در خبرگان گیری ازنمونه کمی گردآوری گردید. روشهایتکمیل و داده خبرگان از دیگر

پرسشنامه، با  دست آمده ازهای بهبرفی بوده است. دادهگلوله روشی پژوهش هدفمند و بهمرحله

و 2جزییروش حداقل مربعاتعاملی تأییدی( به)تحلیل5ساختاریسازی معادالتگیری از مدلهبهر

 شدهتدوینتحلیل قرارگرفت و الگوی  آزمون و مورد Smart PLSافزار ی نرموسیلهبه

 های کوچک، استفاده درحجم نمونه و استفاده برای نمونهاعتباریابی شد. عدم حساسیت به

ترین دالیل جمله مهم دوم به باال ازال، تناسب برای متغیرهای پنهان مرتبههای غیرنرمداده

 این تحقیق است.  برای استفاده در PLSبرتری و انتخاب روش

  
 
 
 
 
 

 های پژوهشیافته
 ی کیفیهای مرحلهیافته-5

ی کیفی، مرحله تحلیل آن در کریم وهای قرآنآموزه آوری شده ازهای جمعاساس داده بر  

تدوین  شرح زیرشاخص به 517 مؤلفه و 32، بعد 4 آموزشی در قالبهای مدیرانشایستگی

 گردید.

 
 
 

 
 

 

                                                             
1. Structural Equation Modeling (SEM) 

2. Partial Least Squares (PLS) 
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شاخص  21مؤلفه و  5کریم بعد ارزشی الگو با آیه از قرآن 111بعد ارزشی: با بررسی . 1جدول 

 شناسایی و تدوین گردید.

 هاشاخص هامؤلفه بعد

 بعد ارزشی

های )شایستگی

 ارزشی(

 وریخدامح

حاکمیت و به ی الهی، باورنظارت همه جانبهبینی درست، باور بهجهان

نصرت خدا و امدادهای غیبی، اعتقاد راسخ مطلق خدا ، باور بهمالکیت

 خداعدالتبه

 مداریحق

 

هستی، حق بودن خلقت عالمبودن خدا و دستورات او، باور بهحقیقین به

های بودن وعدهحقی آن، باور عمیق بهاسالم و غلبهبودن دینحقباور به

حق و صبر برای ها، سفارش بهی فعالیتهمه حق در الهی، پیروی از

 حقباطل و عدم کتمان آمیختن حق ودرهم تحقق آن، اجتناب از

 خواهی وعدالت

 ستیزیظلم

 کردن و نه پذیرفتن ظلمستیزی، نه ظلمقراری عدالت، ظلم قیام برای بر

 یمعادباور

 گراییوآخرت

روز قیامت، اعتقاد به معادجسمانی و روحانی، اعتقاد به وجود یقین به

حسابرسی دقیق و عادالنه، اعتقاد به ی اعمال، اعتقاد بهنامه

 وجود بهشت و جهنمشاهدان، اعتقاد بهشهادت

 مداریوالیت

 

ت والیخدا، اعتقاد و التزام عملی بهوالیتاعتقاد و التزام عملی به

والیت امامان)ع(، اعتقاد و التزام رسول)ص(، اعتقاد و التزام عملی به

 پذیرش والیت غیرخدا فقیه، اجتناب ازعملی به والیت

 

 25مؤلفه و  5کریم و تفاسیرآن بعدنگرشی الگو با آیه از قرآن 135بعد نگرشی: با بررسی . 2جدول 

 دست آمد.شاخص به

 هاشاخص هامؤلفه بعد

 یبعد نگرش

های )شایستگی

 نگرشی(

 هستینگرش به
هستی،  در رأس هستی، زیبایی داری هستی، خدامندی و هدفغایت

 تکوینی، غیب و شهادت، دو جلوه هستیهدایت

 انساننگرش به
انسان، روح و غیرمادی بودن آن، کرامتخدا، اصالتیانسان خلیفه

 تشریعیهدایتهپذیری انسان، نیاز بخلقت، تربیتانسان، هدفکمال

دنیا و نگرش به

 آخرت

دنیا، مذمت برتری آخرت نسبت بهخواستن دنیا و آخرت باهم، اعتقاد به

 پرهیز از دنیاگرایی، استفاده از دنیا برای زندگی آخرت دنیاخواهی صرف و

 مدیریتنگرش به
مدیریت امانت است، مدیریت تکلیف است، هدف مدیریت رشد و کمال 

الهی است، مدیریت خدمت است نه نیت و انگیزه مدیریت قربانسان است، 

 حکومت و ریاست

 نگرش به

 نظارت وکنترل

و  نظارت خداوندمتعال، نظارت فرشتگان و مأموران الهی، ثبت و ضبط افکار

ثبت افکار و اعمال توسط عوامل هستی )زمین،  نظارت وبه اعمال، اعتقاد
 نظارت و ثبت و ضبط در زمان ، بدن و... (، دقت و ریزبینی
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آیه قرآن و تفاسیر و مفاهیم آن بعد منشی الگوی  323بعد منشی: با استفاده از . 3جدول 

 شاخص شناسایی و تدوین گردید. 54مؤلفه و  13شایستگی مدیران در 

 شاخص ها هامؤلفه بعد

 بعد منشی

های )شایستگی

 منشی(

 قول اخالص در دین، اخالص در فعل، اخالص در اخالص

 اعتدال در دین، اعتدال در قول، اعتدال در فعل اعتدال

 امید

فضل و رحمت و بخشش خدا، امید امدادها و یاری خدا، امید بهامید به

بهبود اقتصادی، امید رستگاری و سعادت، امید بهالهی، امید بههدایتبه
 موفقیت و پیروزیبه

 تقوا
تکالیف، اجتناب از نافرمانی خداوند خداوند و انجام واجبات و  اطاعت از

 و ترک محرمات 

 توکل
تسلط او، طلب توفیق از خدا، باور بهکافی دانستن خداوند و اعتماد به

تسلط نداشتن شیطان، باور عمیق بودن او، باور عمیق بهخداوند و غالب

 خدا   نصرت و یاری خداوند، واگذارکردن امور بهبه

 ذکر قلبی، ذکر زبانی، مداومت و استمرار ذکر، اجتناب از غفلت و نسیان ذکر خدا

 شکرگزاری

های خدا)شکر قلبی( ، حمد و ستایش خدا با زبان یادآوری مداوم نعمت

)شکرزبانی(، انجام تکالیف عبادی مانند نماز)شکرجوارحی(، استفاده 
 ها)شکر عملی(درست و بجا از نعمت

 خلقحسن

 نیکو()اخال ق

خویی و مهربانی، عفو و گذشت، تواضع و فروتنی، دلسوزی و نرم

 احسنی حسنه و جدالخیرخواهی، حکمت، موعظه

 صبر
ها، تحمل انجام تکالیف و وظایف، استقامت مصیبت وها تحمل سختی
 در برابر گناه

 صدرشرح

 

 

قلبی، صبر و مقاومت، شجاعت، حلم و بردباری، پرهیز آرامش و اطمینان

ز خشم و غضب، عفو و گذشت، بدی را با نیکی پاسخ دادن، نترسیدن و ا

 نداشتن حزن و اندوه، نداشتن تکبر و خودخواهی

 صداقت
صداقت درگفتار، صداقت در وعده، صداقت در عهد و پیمان، صداقت در 

 عمل

 نبندی به عهد و پیمان با دیگراعهد و پیمان با خدا ، پایبندی بهپای عهدوفای به

 داریامانت
بودن مدیریت، رعایت و امانتاعتقاد به استعداد امانتداری انسان، باور به

 حفظ امانت
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شایستگی مدیران  تخصصیکریم بعد ی قرآنآیه 132گیری : با بهرهتخصصیبعد . 4جدول

 .شاخص شناسایی و تدوین گردید 52مؤلفه و  1آموزشی با 
 هاشاخص هامؤلفه بعد

 صصیتخبعد 

 

 ریزیبرنامه
، بندیزمان، داشتن معیارسنجش، متناسبتوزیع، علمی و استواربودن

 پذیریانعطاف، توانسنجی و تناسبظرفیت

 سازماندهی
مراتب، تفویض اختیار، کار، تناسب بین شغل و شاغل، سلسلهتقسیم

 فرماندهی )حوزه اختیارات(حیطه

 عیت، توکل، جدیت و پیگیریمشورت و مشاوره، قاط گیری مناسبتصمیم

 ایجاد انگیزش
نمودن زمینه، تداوم انگیزش، قداست، صالبت و حکمت، ایجاد و فراهم

 معنوی )ایمان(هایاساسی، جاذبهتأمین نیازهای

 نظارت و کنترل

ناظران، تناسب نظارت با نوع وظایف، جانبه، تنوعنظارت وسیع و همه

وم نظارت، ریزبینی و دقت بسیار، تعددسطوح نظارتی، استمرار و تدا

 ثبت و بایگانی

 توانمندسازی
آن، فراهم کردن تعلیم علم وحکمت، تعلیم تکنولوژی و تجهیز به

 پروریفراوان، کادرسازی و نخبهامکانات و تجهیزات

 رهبری
خویی، تواضع و فروتنی، خلقی و نرمصالح، خوشهدایت، ایمان و عمل

 هابا خوبی هااحسن، دفع بدیجدال

 ارزیابی
عدالت، دقّت بسیار، حَسَن، تقوا، رعایتصالح، عملانگیزه و نیت، عمل

 تناسب باوسع، اعمال تشویق و تنبیه

ایجادفرهنگ سازمانی 

 مطلوب

مداری، داری، فرهنگ والیتامانت قدرت، فرهنگ توانمندی وفرهنگ

 و بندگیفرهنگ جهاد، فرهنگ توکل، فرهنگ تقوا، فرهنگ عبادت 

 

 های کمّی و اعتباریابی الگویافته
سازی معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی(، روش حداقل مربعات با استفاده ازمدل   

برای سنجش پایایی مورد آزمون قرارگرفت و اعتباریابی گردید.  شدهتدوین( الگوی PLS)جزئی

ی روایی از ( و برای محاسبهCRبی)ترکیکرونباخ و پایاییاز تحلیل عاملی تأییدی، آلفای

گیری های اندازههمگرا و روایی واگرا استفاده شده است. این پنج شاخص برای برازش مدلروایی

ها، الگو اعتباریابی ی این شاخصگیرند. بنابراین با محاسبهمی استفاده قرار مورد PLSروش  در

 & Davari)شرح زیر استا بههاین شاخص شده است. مقدار قابل قبول یا بحرانی در

Rezazadeh, 2014). 
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 های برازش و مقدار قابل قبول هرکدامشاخص. 5جدول

  مقدار قابل قبول معادل انگلیسی عنوان شاخص 

 پایایی شاخص

(Item 

Reliability ) 

  Cronbachs Alpha 7/6 آلفای کرونباخ

  5 7/6(CR) پایایی ترکیبی

  Loadings 1/6 بارهای عاملی

 روایی

  AVA2 1/6 همگراروایی 

 روایی واگرا

)باکمک بارهای 

 3عاملی متقابل(

بیشتر از باید ی خود میزان همبستگی یک شاخص با سازه

 های دیگر باشد.همبستگی آن شاخص با سازه

 
 شرح زیر است: ها بهکمی دادهنتایج حاصل از این تحلیل

 

 بعد ارزشی -1-2

 
 بعد ارزشی—تأییدیملیعا. تحلیل1نمودار

 
 

                                                             
1. Composite Reliability 

2. Average Variance Extracted 

3. Cross-Loadings 
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درصد اطمینان را  99شده معناداری درسطح یک درصدخطا و محاسبه tبارهای عاملی وآماره

 حذف گردید.« مداریحق»ی های مؤلفهدراین تحلیل یکی ازشاخص .5دهدنشان می
 

 های برازش. شاخص1جدول
Cronbachs 

Alpha 
Composite 

Reliability 
AVE2  

 مداریحق 930/6 909/6 906/6

 خدامحوری 956/6 911/6 945/6

 خواهیعدالت 922/6 973/6 919/6

 معادباوری 794/6 919/6 947/6

 مداریوالیت 952/6 995/6 970/6

 

الگو از روایی  دهندکه الگو از برازش مناسب برخوردار است.نشان می 5های جدولشاخص تمام

 زشی الگو مورد تأیید است.. بنابراین بعد ار3واگرا نیز برخوردار است
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 (به علت زیاد شدن حجم مقاله ارائه نشده است.tها ). مدل معناداری داده5

2. Average Variance Extracted 

  
 های مربوط به روایی واگرا به علت حجم زیاد در مقاله ارائه نشده است..داده2
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 بعد نگرشی-2-2

 
 

 بعد نگرشی-. تحلیل عاملی تأییدی2نمودار

 
درصد 99خطا و  سطح یک درصد معناداری در آنها نشانگرمربوط به tعاملی وآماره  بارهای

 باشند.اطمینان می
 های برازش. شاخص2جدول

Cronbachs 

Alpha 
Composite 

Reliability AVE 
 

 انساننگرش به 091/6 929/6 961/6

 دنیا و آخرتنگرش به 707/6 929/6 997/6

 مدیریتنگرش به 772/6 944/6 920/6

 نظارتنگرش به 969/6 914/6 939/6

 هستینگرش به 700/6 942/6 924/6

الگو از روایی حاکی از برازش مناسب الگو در بعد نگرشی است. 2های مندرج درجدولشاخص

 شاخص مورد تأیید است. 21 مؤلفه و 1بنابراین بعدنگرشی الگو با واگرا نیز برخوردار است. 
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 بعد منشی-2-3

 
 

 بعد منشی-. تحلیل عاملی تأییدی3نمودار
 

 99خطا و  سطح یک درصد معناداری در ، نشانگرهاآنمحاسبه شده  tبارهای عاملی وآماره

شاخص آن از برازش الزم  40ی بعدمنشی و مؤلفه53این تحلیل  باشند. دردرصد اطمینان می

 برخوردار و مورد تأیید قرارگرفته است.
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 های برازش.  شاخص8جدول                   

 
AVE Composite Reliability Cronbach's Alpha 

999/6 اخالص  990/6  994/6  

949/6 اعتدال  992/6  973/6  

داریامانت  954/6  929/6  997/6  

میدا  092/6  909/6  775/6  

919/6 تقوا  979/6  910/6  

772/6 توکل  913/6  945/6  

خلقحسن  036/6  994/6  949/6  

912/6 ذکر  919/6  945/6  

صدرشرح  049/6  979/6  956/6  

979/6 شکرگزاری  900/6  913/6  

971/6 صبر  914/6  929/6  

941/6 صداقت  910/6  939/6  

عهدی بهوفا  932/6  901/6  927/6  

   

بعد منشی برخوردار  برازش مناسب در ها ازتمام شاخص در ، الگو3اساس اطالعات جدول بر  

 لذا الگو در این بعد نیز مورد تأیید است. الگو از روایی واگرا نیز برخوردار است.است. 

 

 تخصصی بعد-2-4

 
 تخصصیبعد -. تحلیل عاملی تأییدی4نمودار
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سطح یک درصدخطا و  درکلیه موارد نشانگرمعناداری در اهآنمربوط به  tآمارهبارهای عاملی و

 باشند. درصد اطمینان می 99
 . شاخص های برازش1جدول

Cronbachs Alpha Composite 

Reliability AVE  

 ارزیابی 043/6 920/6 960/6

 ایجاد انگیزش 779/6 940/6 936/6

 ایجاد فرهنگ مطلوب 729/6 949/6 937/6

 برنامه ریزی 797/6 919/6 949/6

 تصمیم گیری 951/6 977/6 909/6

 توانمندسازی 795/6 934/6 969/6

 رهبری 779/6 952/6 979/6

 سازماندهی 709/6 943/6 923/6

 وکنترل نظارت 949/6 917/6 946/6

  

از برازش  دهندکه الگو در بعد دانشی نیزها نشان می، تمام شاخص4براساس اطالعات جدول   

 این بعد الگو نیز مورد تأیید است. الگو از روایی واگرا نیز برخوردار است.ردار است. الزم برخو

شاخص آن از برازش الزم برخوردار و مورد  47ی بعدتخصصی و مؤلفه 9براساس این تحلیل 

 تأیید قرارگرفته است.

 بررسی کلی الگو-و

          

 
 کل الگو-. تحلیل عاملی تأییدی5نمودار         
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درصد اطمینان را  99معناداری درسطح یک درصدخطا و  هاآنمربوط به  tارهای عاملی و آمارهب

 نشان می دهد. 
 های برازش. شاخص13جدول

Cronbachs Alpha Composite 

Reliability AVE  

 بعد ارزشی 993/6 977/6 976/6

 تخصصیبعد  721/6 906/6 912/6

 بعد منشی 067/6 912/6 941/6

 بعد نگرشی 713/6 946/6 959/6

 

برازش  تمام ابعاد از دهندکه الگو درها نشان می، تمام شاخص1اساس اطالعات جدول بر

های انجام براساس مجموع تحلیل واگرا نیز برخوردار است.الگو از روایی مناسبی برخوردار است.

رداراست. این الگو اعتبارکافی برخو شایستگی مدیران آموزشی ازکه الگویتوان گفتشده می

 شاخص است. 543مؤلفه و  32بعد،  4دارای 

 

 بحث و نتیجه گیری

های آموزشی براساس آموزهاعتباریابی الگوی شایستگی مدیران منظورطراحی واین پژوهش به   

ها و اسالمی و شایستگیی مدیریتزمینه های زیادی درکریم انجام گرفت. هرچند پژوهشقرآن

روایات و احادیث  ها براین پژوهش اسالم انجام گرفته است، لیکن بیشتر یت درمعیارهای مدیر

کریم صورت های قرآناساس آموزه مورد مدیریت بر مناسبی در تکیه دارند و تحقیق منسجم و

هم  از مطالب پراکنده و کند، غالباًها قرآنی خودنمایی میپژوهش آنچه که در نگرفته است.

دهد. این اختیار انسان قرار نمی چارچوب خاصی را برای مدیریت درکه  ای استگسیخته

کامل، منسجم و دقیق به متن کتاب خدا به شناسایی عناصر،  پژوهش توانسته است با ورود

با سازماندهی به این مفاهیم،  آموزشی بپردازد ومضامین و مفاهیم مدیریت، آنهم مدیریت

های این کتاب ب برای شایستگی مدیران در آموزهمضامین و عناصر، الگویی منسجم و مناس

های دقیق نوعی نوآوری تلقی آسمانی ارائه نماید. این چارچوب منسجم با ابعاد، مؤلفه و شاخص

مناسبی را  سازد و در واقع بسترهای قرآنی متمایز میسایر پژوهش شود که این پژوهش را ازمی

  سازد.برای پژوهش آیندگان فراهم می

و قرآن مجید بر  (Haghpanah, 2002) الهی برشایسگی استوار استبدون تردید سنت     

 (.561انبیاء: ) داندآن شایستگان می سروری عالم را از حکومت و اهلیت و شایستگی تأکید دارد و
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این کتاب هدایت و نورانیت  شایستگی در ها این شایستگان وشاخص ها وابعاد، مؤلفه حال باید

سوال  این پژوهش دو های مناسبی استخراج وارائه نمود. درشناسایی نمود و مدل وی ورا واکا

کریم های قرآنآموزشی براساس آموزهالگوی شایستگی مدیران-5اساسی و مهم تحت عنوان: 

پاسخ به سؤال اول  مطرح شده است. درالزم برخوردار است؟ اعتبار آیا این الگو از-2چگونه است؟

 ارائه شده است و شاخص تدوین و 543مؤلفه و  32بعد،  4آموزشی با ی مدیرانالگوی شایستگ

 شده از اعتبارکافی برخوردار است.توان گفت که الگوی طراحیمی پاسخ به سؤال دوم نیز در

 های انجام شده تفاوت اساسی دارد. درهای این پژوهش، با نتایج پژوهشبخش اعظم یافته     

مهارتی شایستگی مدیران مورد توجه قرار  و ، تخصصیدانشی دینی بعدهای غیرپژوهش اکثر

 مورد نگرفته و طورکه باید مدنظر قرارمنشی و نگرشی شایستگی آن گرفته است و ابعاد ارزشی،

ها را شایستگی یک دسته از Sharma(2017)این زمینه تنها  بررسی نبوده است. در کنکاش و

جمله  های آن ازمؤلفه مورد از 0معنوی مطرح کرده که  های اخالقی وبا عنوان شایستگی

 عهد و پیمان باباورها، پیگیری جدی و وفاداری به ها وامانتداری، صداقت، عدالت، ارزش

 این پژوهش شباهت و همخوانی دارد. های شناسایی شده درمؤلفه

تقوا،  مختلفی مانندهای ها یا شاخصکه مؤلفه های داخلی و اسالمی نیز هرچندپژوهش در    

 (,Mousazadeh & Adli  (2009خدا یاد حساب، عدم تعلق به دنیا وز رو به آخرت و اعتقاد

 ،(Rabipour & Samadivand, 2009)علم و دانایی  خویی وعطوفت و نرم اخالص، داری،امانت

 Ganjali, Teimourian and) گیریورزی و انصاف و تصمیماخالقی، عدالت-مداری، رفتاری تقوا

Abdolhosseinzadeh, 2013))، رهبری ریزی، سازماندهی،برنامه (Qorbannejad and 

Issakhani, 2016،) خلق، امانتداری، گویی، حسنقاطعیت، شجاعت، صداقت، عدالت، حقیقت

 (Imani & Qodrati, 2016) روتنی، شناخت و تواناییزیستی، تواضع و فظن، سادهحسن

 تخصص، و مهارت کردن،مشورت عدالت، صدر،شرح گویی،راست اری،امانتد مداری،ارزش

 ,Panahi) ویژگی توانایی و بعد مهارت، بعد بعددانش، بعد ،(Arefnejad, 2017)مهربانی

pourkarimi & Ramezan,2018). های دینی شناسایی و ارائه آموزه برای شایستگی مدیران در

از منابع  ها بیشترهمخوانی دارد، لیکن اوالً این یافته های این پژوهشیافته شده که با بخشی از

 که درحالی چارچوب مشخصی برخوردار نیستند. در انسجام و احادیث اخذ شده، ثانیاً از روایی و

 کریم و درها و ابعاد شناسایی شده مستند به آیات قرآنها، مؤلفهپژوهش حاضر، تمام شاخص

معنی حقیقی قرآنی هستند. البته اند و بهشدهتدوینام الگو ن ی منسجم و منطقی بهیک مجموعه

(2010)  Shaikhها های فردی، دانش و ارزشها، ویژگی: مهارتبعد 4 در های مدیران راقابلیت

های این یافته ها باشاخص ها وشاخص بیان کرده است که برخی ابعاد، مؤلفه 45مؤلفه و 52با 
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-ارزشی در پژوهش خود سه بعد: نیز Torkzadeh & Ansari (2015)تحقیق همخوانی دارد. 

 های آن بامؤلفه ها واند. این چارچوبتدوین کرده روشی را–بینشی و مهارتی-منشی، دانشی

های اساسی دارد. این های پژوهش حاضر تفاوتها و شاخصها با ابعاد، مؤلفهوجود برخی شباهت

 ترین وکه پژوهش حاضر کاملند. نتیجه اینمستند به آیات قرآن نیست چارچوب نیز دو

 آموزشی است.    ی شایستگی مدیرانزمینه ترین چارچوب قرآنی درجامع

  Spencer & Spencer(1993)یخ اساس مدل کوه مهم این است که بر نکته جالب توجه و     

ی درکانون توجه انسانفرآیند مدیریت منابع و مهارت را در دانشهای معمول که خالف رویه بر

های شخصی)منش(، تر شایستگی مثل انگیزه، ویژگیهای پنهانمؤلفه دهند، ابعاد ومی قرار

 ویژه مدیران داشته و باید درعملکرد افراد، به تر و مؤثرتری درها نقش مهمها و ارزشنگرش

این  انسانی توجه خاصی به این دسته ازمدیریت و پرورش منابعهای مربوط بهفعالیت

 امر این. (Qolamzadeh, Sehhat & Sattari Laghab, 2013)   وف گرددطها معشایستگی

سازد. این پژوهش را برجسته می شناسایی شده در اهمیت و ارزش بیش از پیش ابعاد

پژوهش مواجه هستیم و این  ی مدیریت در قرآن با فقر زمینه که در این باورند پژوهشگران بر

توان یکی داشته شده است. این موضوع را می این زمینه بر که در کوچکی استگام بسیارپژوهش

کریم نیازمند یابی به معارف قرآنطرفی دست کرد. از محدودیت این پژوهش قلمداد از

آسانی نیست،  آنان کار ای است که دسترسی بهخبرگان برجسته متخصصان و گیری از نظربهره

طبیعی قابلیت  طورالگویی به هر نیز مواجه بوده است. لذا پژوهش با چنین محدودیتی

کمی وکیفی دارد. الگوی حاضر نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا یافتگی و تکاملتوسعه

کریم، درمسیر توسعه معارف قرآن ها و مطالعات بیشتر درشود پژوهشگران با بررسیپیشنهاد می

 .دست آمده گام بردارندو تکامل الگوی به

کریم است و جا دارد مدیران دینی، معارف قرآنترین منبعدیدگاه اسالم، اولین و مهم از     

باشند.  این منبع مهم و وحیانی برخوردار های مورد انتظار درشایستگی جامعه اسالمی، از

تعیین  آموزشی با این الگوی قرآنی وی میزان انطبا ق وضع موجود مدیرانزمینه پژوهش در

 تواند موضوع پژوهشی مناسبی باشد.آموزشی با این الگو مین همخوانی مدیرانمیزا

ها مرسوم است. آموزش سازمان های آموزش شایستگی درکشورها برنامه بسیاری از در     

 که باید از دارد ی مناسب نیازهای صحیح آموزشی و تدوین برنامهشایستگی به پیداکردن شیوه

چگونگی  یزمینه شود پژوهشگران درمی پیشنهاد دست آید. لذاهطریق پژوهش و تحقیق ب

شرایط  باالخره در اندیشی نمایند.این الگو پژوهش و چاره های مندرج درشایستگی آموزش مؤثر
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تواند در انتصاب و مؤمن نیاز دارد. نتایج این پژوهش می مدیران شایسته و به فعلی که کشور

 شایسته مورد استفاده قرارگیرد. آموزشیهمچنین تربیت مدیران

 
 یمکرهای قرآنآموزشی براساس آموزهالگوی نهایی شایستگی مدیران. 1نمودار 
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