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چکيده
در سازمانهای پیشرو توسعه شایستگیهای مدیران بهویژه در حوزه رهبری بهعنووان ررییتوی یعوا کننوده دارای اولویو
اس  .بهکارگیری و یا تربی

مدیران دارای شایستگیهای رهبری در سازمانهای صنایع دیاعی برای پاسخ سریع به یرصو هوا

و تهدیدها ،متناسب با محیط متحو آینده اهمی

دوچندانی دارد .ولی الگوی مناسوبی در ایوخ وصوور در دسوترس نیسو .

ایخ پژوهش باهدف تدویخ الگوی مطلوب بومی برای توسعه شایسوتگیهوای رهبوری مودیران صونایع دیواعی ،بوا اسوتداده از
پارادایم تدسیری و اثباتگرایی صورت گریته و ازنظر هدف کاربردی-توسعهای و رویکورد آن آمیختوه (کیدوی -کموی) اسو .
جامعه آماری در بخش کیدی مدیران ارشد و عالی صنایع دیاعی و وبرگان علمی در حوزه توسعه رهبوری بووده کوه تعوداد 51
ندر بهصورت هدیمند-گلوله بریی انتخاب شدند و در بخش کمی  591ندور مودیران ،کارشناسوان آمووزت و توسوعه و کوانون
ارزیابی مجموعه صنایع دیاعی بوده که  535ندر نمونه آماری بهصورت تصوادیی طبقوهای بوا اسوتداده از یرموو تعیویخ نمونوه
کوکران انتخاب گردیدند .ابزار گردآوری دادهها مصاحبه و پرسشنامه محقق ساوته بود که روایوی صووری و محتووایی توسوط
وبرگان و اعتبار عاملی و پایایی آن از طریق آلدای کرون باخ و پایایی ترکیبی و اشتراکی تأیید شود .تحلیو دادههوای کیدوی بوا
روت تدسیری و دادههای کمی با بهرهگیری از تحلی عاملی و مد سازی معادالت ساوتاری صورت گریو  .درنتیجوه الگووی
نهایی با برازت مناسب به ترتیب شام  4بعد توسعه شایستگیهای یردی ( ،)0/971توسعه شایسوتگیهوای گروهوی (،)0/118
توسعه شایستگیهای سازمانی ( )0/184و توسعه شایستگیهای راهبردی ( )0/148و  9مؤلده و  18شاوص تدویخ گردید.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 . 5دانشوووجوی دکتوووری مووودیری

آموزشوووی دانشوووگاه آزاد اسووولمی واحووود تهوووران شوووما  .تهوووران ،ایوووران-

mo.ataee.52@gmail.com
 .8استادیار مدعو گروه مدیری آموزت دانشگاه آزاد اسلمی واحد تهران شما و استادیار دانشگاه علموه طباطبوایی،
تهران ،ایران (نویسنده مسئو )arsk33@gmail.com -
 .3دانشووویار گوووروه مووودیری
morade_n@yahoo.com



آموزشوووی دانشوووگاه آزاد اسووولمی ،واحووود تهوووران شوووما  .تهوووران ،ایوووران-
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واژگان کليدي:

رهبری ،شایستگیهای رهبری ،الگوی توسعه شایستگیها ،صنایع دیاعی.

مقدمه
سازمانها برای هماهنگی با یضای جدید ،باید با هوشومندی از دانوش روزایوزون اسوتداده
نموده و با بهسازی کانا های ارتباطی ،متناسب با تحوالت حرکو
بهسوی توسعه و تعالی هدای
با ایخ تغییرات اس  .ایخ موقعی

نماینود و اعضوای ووود را

کنند .یکی از چالشهای پیشروی سازمانها ،چگونگی مواجهوه
به رهبرانی نیاز دارد که بتواننود بوا شناسوایی نقواه اهرموی،

راهبردهای وردمندانه را طراحی و عملیاتی نماینود .از راهکارهوای دسوتیابی بوه ایوخ مقصوود
توسعه شایستگیها ،بهویژه شایستگیهای رهبری مدیران با انجام یعالی هایی چون شناسایی و
در تموامی سوطوا سوازمانی

تدویخ الگوی توسعه شایستگیهای اثربخش متناسب با موقعیو

اس ؛ بنابرایخ سازمانها هزینههای قاب توجهی برای ایخ مقوله صرف مینمایند تا توان مدیران
را در ودم

اهداف و آرمانهای وود قرار دهنود .در سوازمانهوای نظوامی نیوز بوا توجوه بوه

مأموری های پیچیده ،توسعه شایستگیهای رهبری مدیران اصلی بنیوادیخ اسو  .ایوخ امور در
سازمان های صنایع دیاعی کشور به جه
بازدارندگی ،اهمی

کارکردهای مهم و گسترده آنها ازجمله ولق قودرت

ویژهای دارد و پرداوتخ به آن ضروری اس .

 .1کليات

 .0-0بيان مسئله
در رویکردهای نویخ علم مدیری

و توسعه ،صاحبنظران و پژوهشگران ،توسوعه مبتنوی بور

شایستگی را از عوام مؤثر توسعه در سطح ملی و سازمانی به شومار مویآورنود .آنچوه باعو
بهبود و ارتقای مدیری

حریه ای میشود آموزت و توسعه مبتنی بر شایسوتگی مودیران اسو

(عاشقی و همکاران .)11 :5398 ،صاحبنظران معتقدند؛ شایستگی مجموعهای منسجم و یکپارچوه از
دانش ،مهارت ،توانایی ،تجربههای دانشبنیان ،ویژگیهای شخصیتی و محیط شغلی اسو
برای مویقی

و تعالی یردی ضروری بوده و موجوب تموایز در عملکورد ایوراد در یو

کوه
زمینوه

وار میشود .ازجمله شایستگیهای مدیران کوه مجهوز شودن بوه آن از دغدغوههوای اصولی
مسئولیخ سازمانها میباشد ،شایستگی رهبری اس

که اثر مثب

و یراوانی بور بهبوود عملکورد
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دارند ( .)Rahardja, et.al,2018: 121توسعه ،بهروز کردن شایستگیها و متص نمودن آنهوا بوه
ورایف اصلی در محیطهای مختلف از ی سو ،امکان ایجاد یهرس

گستردهای از شایستگیها

را یراهم میکند و از سویی دیگر ایخ سؤا را مطرا میکند که چگونوه ایوخ شایسوتگیهوا در
چشمانداز بلندمدت کارایی وواهند داش

(.)Selvarajah, et. al,2020

امکان دارد مدیر ،دانش وسیعی داشته باشد ،اما شاید نتواند در بروی شرایط اقودامات الزم
را به عم آورد ،بنابرایخ رهبران شایسته یقط بهواسطه دانش متمایز نمویگردنود ،بلکوه از راه
توانایی کواربرد دانوش بوهصوورت اثوربخش در موقعیو هوای ناشوناوته شناسوایی مویشووند
( .)Raisiene,2014:179باوجود مطالعات و پژوهشهایی که تاکنون در رابطه با رهبری صوورت
گریته ،پژوهشگرانی مانند آویلو و گاردنر 5درنتیجه پژوهش وود بیان میکنند بیشتر نظریههوای
رهبری ارائهشده ،تمرکوز الزم بور یراینود های اساسوی کوه منجور بوه توسوعه رهبوری شوود را
ندارند(.)Athanasopoulou, et.al,2015

با نگرت به مطالب باال ،سازمانهای صنایع دیاعی با زیس بوم وار ،محیطهای سوازمانی
پیچیده و ذیندعان متعدد برای تحقق مأموری های وود نیازمنود مودیران و رهبوران کارآمود بوا
شایستگی الزم هستند .در کشور ما که دارای موقعی

راهبردی اس  ،وجود مدیران و رهبوران

کارآمد و شایسته بهویژه در مجموعه صنایع دیاعی که یرماندهی معظم ک قوا (مدرلوهالعوالی) از آن
بهعنوان حساستریخ نقطه نظام یاد میکند ،اهمی

دوچندان دارد تا بتواند بوا توسوعه حریوهای

مدیران ،همواره اثربخشی وود را ارتقا دهد .ازآنجا که بروی از محتواهای ارائهشوده در مراکوز
آموزشی و دانشگاهی ،با توجه بوه تغییورات محیطوی ،پیشوری هوای گسوترده و شورایط نبوود
اطمینان ،با نیاز واقعی سازمانهای صنایع دیاعی همسو نبوده و یا تمام نیازهوای ایوخ بخوش را
تأمیخ نمینماید؛ بنابرایخ توانمندسازی و توسعه مستمر شایسوتگیهوای مودیران سوازمانهوای
صنایع دیاعی متناسب با اهداف بهعنوان مسئلهای مهم از سوی تصمیمگیرنودگان موورد تأکیود
قرارگریته اس .
برای نی به اهداف مورداشاره و کاستخ آثار دیوانساالری سازمانی ،ایخ موضوع بوهصوورت
ویژه مورد تمرکز مدیران عالی وزارت دیاع واقعشده و با اقدامات مختلدی؛ ازجمله طراریوزی
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Avolio & Gardener
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و اجرای برنامه توسعه شایستگیهای مدیریتی پیگیری شده اسو  .ولوی در وصوور توسوعه
شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی و راهبردهای آن ،تاکنون مطالعوه جوامعی صوورت
نگریته و الگویی مناسب و بومی نیز برای آن تدویخ نشده اس  .ازایخرو بوا توجوه بوه تودابیر
یرماندهی معظم ک قوا و ابلغ ستاد ک نیروهای مسلح ،همچنیخ نظام آموزت کارکنان دول ،
مواد  515،543و ماده  508برنامه ششم توسعه کشور و برناموههوایی کوه وزیور دیواع در سوا
 5398بوه مجلووو شووورای اسوولمی ارائووه نمودنود ،توسووعه شایسووتگیهووای موودیران ازجملووه
شایستگیهای رهبری در اولوی

قرارگریته اس ؛ بنابرایخ با توجه به مسوئله طوراشوده ،ایوخ

پژوهش بر آن اس

تا با شناسایی ابعاد ،مؤلدههوا و شواوصهوای شایسوتگی رهبوری مودیران

صنایع دیاعی ،نسب

به تدویخ الگوی بومی توسعه شایستگیهای رهبری ایخ دسته از مودیران

اقدام نماید.
 .2-0اهميت و ضرورت تحقيق
در حا حاضر پیشری

سازمانها وابسوته بوه توسوعه اعضوای آنهوا بوهعنووان مهومتوریخ

سرمایههای در اوتیار میباشد .با توجه به ایخکه توسعه نیز مجموعه تغییراتی اس
میشود ی

نظام اجتماعی از شرایط نامطلوب بهسوی شرایط مطلوب حرک

که موجوب

کنود سوازمانهوا

همواره آن را در دستور کار قرار داده و بخشی از منوابع ووود را بورای پورورت اعضوا هزینوه
میکنند (تقی پور رهیر .)91 :5398،در ایخ میان ،مدیران و رهبران نقش مهم و حیاتی در سازمانهوا
ایدا میکنند.
از هدفهای مهمی که مدیران سازمانها برای توسعه مطلوب مووردنظر دارنود گورایش بوه
وودگردانی اس

و ایخ مسئله آگاهی از شایستگیهای مدیریتی و رهبری را الزامی کرده اسو

(بووت .)3:5391 ،در ایخ شورایط نیواز سوازمانهوا بوه داشوتخ نگواه نوو و اسوتداده از مودیران بوا
شایستگیهای رهبری چندوجهی بیشازپیش آشکارشده و میتوان گد
توسعه آن بهعنوان تدکری مؤثر برای مواجهه با ایخ تغییرات اس
روان بشر سروکار دارد ،جلب همکاری روانها و به حرکو
مقدس و عالی مهارت و ررای

رویکورد شایسوتگی و

(سانگهوی« .)7:5398 ،رهبری با

درآوردن آنهوا بوهسووی هودیی

یوقالعادهای میوواهد» (شهید مطهری .)387 :5310 ،در قرآن کریم
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و سخنان پیوامبر مکورم اسولم ،نهو البلغوه و در کولم رهبوران نظوام اسولمی بوه برووی از
شایستگیهای مدیران اشارهشده اس

و مجهز شدن به آنها و تعالی و پیشری

در ایخ راستا را

مورد تأکید قرار دادهاند.
با توجه به اثر باالی شایستگیهای رهبری ،سازمانها تلت میکنند بهصورت مستمر بورای
جذب یا تربی

مدیران با مجموعهای از شایستگیهای موردنیاز اقدام کنند ،چراکه در غیر ایوخ

صورت ،آسیب هایی متوجه آنان وواهد شد که ازجمله میتوان به عدم توییق در تحقق اهداف
و رقاب

در یضای کسب وکار ،نارضایتی کارکنان و ذیندعان و ایزایش هزینهها بدون نتیجه الزم

اشاره کرد.
مجموعه صنایع دیاعی کشور نیز که به دلی ضرورت پویایی و مجهز بودن به توان بواالی
دیاعی ،از اولوی

او حاکمیتی برووردار اس  ،از ایخ امر مستثنا نیس  .سازمانهوای صونایع

دیاعی برای جلوگیری از ایجاد آسیبهای قیدشده یا ریع آنها و همچنیخ بوا توجوه بوه هودف
هشتم سند راهبردی وزارت دیاع در ایق چشمانوداز  5404شوام «دسوتیابی بوه سورمایههوای
انسانی متعهد ،والیی ،هوشمند ،دانشی و سورمایه یکوری و سوازمانی متناسوب بوا مأموریو
محیط متحو آینده» و دهمیخ اولوی
اهمی
ایخ جه

و

راهبردی ایخ سند مبنی بور «کواهش تدواوت نسو هوا و

جانشیخ پروری و بهینهسازی سب های رهبری» در پی بهبود عملکرد وود هسوتند .در
تدویخ الگویی بومی برای توسعه شایستگیهای رهبری مودیران صونایع دیواعی کوه

موضوع ایخ پژوهش اس

موردنیاز بوده و از الزاموات ایوخ یراینود مویباشود؛ بنوابرایخ انتظوار

میرود ایخ پژوهش و نتای آن تلشی در جه

عملی شدن ایخ هدف مهم باشد.

 .3-0پيشينه تحقيق
(« )5علی دادی تلخستانی و همکاران» ( )5397در پژوهشی با عنووان «بررسوی شایسوتگیهوای
راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یو

سوازمان دیواعی-صونعتی» مویگوینود شایسوتگی یوردی،

شایستگی اجتماعی ،شایستگی حریهای و درنهای

شایستگی سازمانی و مدیریتی در سازمان دیواعی

موردمطالعه بهعنوان اجزای اصلی دوسوتوانی منابع انسانی هستند کوه در ایوخ میوان شایسوتگیهوای
یردی کارکنان دارای بیشتریخ اثر بر روی دوسوتوانی هستند.
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(« )8محمدی و همکاران» ( )5391در پژوهش وود با عنوان «شناسایی شایستگیهوای عموومی
مؤثر بر ارتقای رریی

جذب دانش یناورانه در صنایع پیشوریته دیواعی جمهووری اسولمی ایوران»،

تعداد  18شایستگی عمومی را شناسایی میکنند که از جمله مویتووان بوه ایوخ مووارد اشواره نموود:
پایبندی به اصو اولقی ،احترام به کرام

انسان ،رعای

حقوق ،پایبنودی بوه ارزتهوای انقلبوی،

صداق  ،شایستهساالری ،قانونمداری ،مسئولی پذیری ،کارآمودی ،حدارو

از اطلعوات ،عودال ،

امان داری و انتقادپذیری.
(« )3بونویللیان 5و همکاران» ( )8059در اثر وود با عنوان مود ( DARPA8آژانوو طوراهوای
تحقیقاتی پیشریته دیاعی آمریکا) برای یناوریهای تحو گرا ،عوام مویقیو

«دارپوا» را کوه بیشوتر

آنها وابسته به تواناییها و شایستگیهای مدیران و رهبران آنها اس ؛ در اهوداف ینوی بلندپروازانوه،
استقل سازمانی ،آزادی از رویههای دیوانسواالرانه ،انعطوافپوذیری ،مودیران بااسوتعداد و سواوتار
موودیریتی مسووطح ،موودیری

و ارزیووابی مووداوم ،داشووتخ ی و

یراینوود معتبوور بوورای پاسووخگویی و

سیاستگذاری قاب اجرا و مؤثر میداند.
(« )4کریشنر و اکدری» )8057( 3در تحقیقی با عنوان «راهبردهای توسوعه رهبوری نظوامی:
راهنمایی برای آموزت در سازمانهای غیرنظامی» ،ایوخ مسوئله را کوه چگونوه ارتوش آمریکوا،
شایستگیهای رهبری را در مدیران وود بوه وجوود مویآورد بررسوی نمودنود .آنهوا بوا مورور
شایستگیهایی مانند یادگیری مادامالعمر ،وودسازی ،عم گرایی ،انعطوافپوذیری و ولقیو ،
چهار راهبرد توسعه شایستگیهای رهبری شام یادگیری الکترونیکی ،آموزت کارکنان ،انتقوا
تجربیات به زیردستان ،تشخیص و ارتقای ارزتهای اصلی سازمان را بوه رهبوران سوازمانهوا
پیشنهاد میدهند.
(« )1انوار» )8058( 4در پژوهشی با عنووان «طراحوی شایسوتگیهوای ضوروری وابسوتگان
دیاعی اندونزی» ،نتیجه میگیرد که شایستگیهایی مانند جسوتجوی اطلعوات ،تدکور تحلیلوی،

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Bonvillian
2. Defense Advanced Research Projects Agency
3. Kirchner and Akdere
4. Anwar
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ارتباطات ،آگاهی سازمانی ،هوت باال ،تواناییهای زبانی ،دانش نظامی ،مهارتهای دیپلماتیو ،
مذاکره و مهارتهای مدیری

در وابستههای دیاعی متمایز اس .

بررسی نقاه اشتراک و ایتراق تعدادی از شایستگیهای بیانشده در بخشهای نظامی ایوران
و جهان نشان میدهد دانش عمومی و تخصصی (نظامی) ،ارزتها ،تدکر تحلیلوی (مربووه بوه
بعد یردی شایستگیها) و مهارتهای ارتباطی (مربوه به بعد اجتماعی شایستگیهوا) بیشوتر از
سایر شایستگیها ارجاع داشته و موردتوجه قرارگریته اس  .برای توسعه شایستگیهوا نیوز بور
استداده از انواع راهبردهای آموزشی تأکید شده اس .

 .0-0هدفهای تحقيق
 .1-4-1هدف اصلي

تدویخ الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی.
 .2-4-1هدفهای فرعي

( )5شناسایی ابعاد الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی؛
( )8شناسایی مؤلدههای الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی؛
( )3شناسایی شاوصهای الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی؛
( )4اولوی بندی ابعاد ،مؤلدهها و شاوصهای الگوی توسوعه شایسوتگیهوای رهبوری مودیران
صنایع دیاعی؛
( )1اعتبارسنجی درجه تناسب الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی.

 .7-0سؤالهای تحقيق
 .1-5-1سؤال اصلي

الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی چگونه اس ؟
 .2-7-0سؤالهای فرعي
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( )5ابعاد الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی کدماند؟
( )8مؤلدههای الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی کدماند؟
( )3شاوصهای الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی کدماند؟
( )4ابعاد ،مؤلدهها و شاوصهای الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صونایع دیواعی از
چه اولویتی برووردارند؟
( )1درجه تناسب و اعتبار الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی چوه میوزان
اس ؟

 .0-0روش تحقيق
ایخ تحقیق با استداده از پارادایم تدسیری و اثباتگرایی انجوام شوده اسو

و ازنظور هودف

کاربردی -توسعهای و رویکرد آن آمیخته (کیدی و کمی) اس  .تحلی دادهها در بخش کیدی به
روت تدسیری و در بخش کمی با تحلی عاملی و مد سوازی سواوتاری معوادالت سواوتاری
صورت گریته اس  .جامعه آماری ،در بخش کیدی و انجام مصاحبهها ،مودیران ارشود و عوالی
صنایع دیاعی و وبرگان علمی در حوزه توسعه رهبری و شایستگیهوا بودنود کوه بوهصوورت
هدیمند-گلوله بریی تا حد اشباع نظری به تعداد  51ندر با آنهوا مصواحبه صوورت گریو  .در
بخش کمی ،جامعه آماری شام  591ندر از مدیران و کارشناسان آمووزت و توسوعه و کوانون
ارزیابی مجموعه صنایع دیاعی و سایر بخشهای مورتبط مسوتقر در شوهر تهوران بوود .از ایوخ
جامعه  535ندر حجم نمونه با روت برآورد نمونه کوکران بهصورت تصادیی طبقهای به شورا
زیر تعییخ گردید.
N Z 2 1   / 2 pq
N 2  Z 2 1   / 2 pq

n 

برای گردآوری دادهها از روت اسونادی و میودانی اسوتداده شود .در بخوش اسونادی بورای
گردآوری دادهها از کتب ،مقاالت ،پایاننامهها استداده گردید .با توجه به ایخکوه ایوخ پوژوهش
کاربردی -توسعه ای بوده در بخش میدانی مرحله او برای ذهوخکواوی وبرگوان و اسوتخرا
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دادههای کیدی شام ابعاد ،مؤلدهها و شاوصهای توسعه شایستگیهای رهبری ،وار مدیران
صنایع دیاعی از مصاحبه نیمهساو یایته که متشک از سؤا های منسجم باز بورای بوه دسو
آوردن اطلعات بیشتر و موشکایی عمیق موضووع موورد مصواحبه اسو  ،اسوتداده شود .یورم
مصاحبه حاوی دعوتنامه راهنموای چگوونگی انجوام مصواحبه ،تبیویخ اجموالی مدهووم توسوعه
شایستگیهای مدیران صنایع دیاعی و سؤا ها بود .گدتنی اس

به جه

اهمی

موضوع بورای

تنظیم سؤا ها ایزون بر توجه به ادبیات با استادان راهنما ،مشاور و بروی وبرگان مشورت شد
و درنهای

دوازده سؤا تنظیم گردید.

مرحله بعد برای گردآوری دادهها در بخش کمی و اعتباریابی از نمونه آمواری و بوهمنظوور
پاسخگویی به سؤا های پژوهش ،از پرسشنامه محققسواوته توسوعه شایسوتگیهوای رهبوری
مدیران که با توجه به سؤا اصلی ،سؤا های یرعی ،متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنهوا و
با مرور ادبیات و مصاحبه با وبرگان تنظیم گردید ،اسوتداده شود .پرسشونامه ایوزون بور برناموه
همراه ،حاوی دو دسته سؤا بود .دسته او که با حروف الدبا کدگذاری شود بوهمنظوور تعیویخ
مشخصات نمونه آماری از لحاظ جمعی شناسوی و دسوته دوم کوه شوام سوؤا هوای توسوعه
شایستگیهای رهبری مدیران اس

شام  4بعد و  9مؤلده و  90شاوص بووده کوه بوهمنظوور

پاسخگویی به سؤا های پژوهش و سنجش اولوی

ابعاد ،مؤلدههوا و شواوصهوا و همچنویخ

درجه تناسب و اعتبار الگو با استداده از طیف پن گزینهای «لیکرت» تنظیم گردیده اس .
تجزیهوتحلی دادههای کیدی با روت تدسیری و تجزیه تحلی دادههای کمی بوا اسوتداده از
آمار توصیدی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار توصیدی و تحلی دادههای جمعی

شناوتی

از مواردی همچون میانگیخ و انحراف استاندارد استداده گردید .در بخش آموار اسوتنباطی ابتودا
یرمو «کولموگروف-اسمیرنوف» 5به کار گریته شود .سوپو از تحلیو عواملی بوا اسوتداده از
«مد سازی معادالت ساوتاری» )SEM( 8استداده گردید .در ادامه برای تسهی پردازت آمواری
از نرمایزارهای  SPSSو  Smart-PLS3استداده شد.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Kolmogorov &Smirnov
2. Structural equation modeling
3. Partial Least Squares
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 .2ادبيات و مباني نظری تحقيق

 .0-2تعريف مفاهيم
 .1-1-2رهبری

میتوان گد

قدم

رهبری با توجوه بوه عنووان و کواربرد جهوانی آن بوه درازای زنودگی

اجتماعی انسان اس  .پژوهشگران معتقدند؛ نخستیخ دیدگاهها در رابطه با رهبری را میتوان در
ی

متخ چینی با عنوان برنامه بزرگ یای

که احتماال در سا  5580قب از میلد نوشوته شوده

اس  .ایخ متخ رهبری ووب را مستلزم داشتخ قواعد روشنی میداند که مبتنی بور محویط و بوا
توجه به شرایط ،با مهربانی یا اعما قدرت صورت میگیرد

(دوس

محمدیان .)80 :5395 ،در بواور

متدکریخ و صاحبنظران پیشیخ رهبری ذاتی بوده اس  ،یعنی رهبوران دارای صودات مشخصوی
هستند که با استداده از آنها بر پیروان اثر میگذارند .بوهمورور زموان بوا توجوه بوه عودم توایوق
صاحبنظران بر ویژگیهای مشترک برای رهبران ،آنها بر ریتار رهبوران و چگوونگی آمووزت و
توسعه آنها تمرکز کردند .از دیدگاه ایخ ایراد رهبری ،یرایندی موراودهای بویخ رهبور و پیوروان
هس  .در اواور  5980رهبری اقتضایی رشد و توسعه یای

و تحولی در توسعه رهبوری پوو

از صنعتی شدن جوامع به وجود آمد .در نگاه بسیار کلوی مویتووان گدو
رهبری ،تمرکز بر مسائ کاری سخ

با محوری

در دورههوای اولیوه

سازمانها بود سپو با پیشری های صورت

گریته و در پی آن ایجاد تغییرات گسترده ،رویکرد نرم موردتوجه رهبران واقوع شود کوه در آن
بهجای سازمانها تمرکز بر انسانها و عواطف آنها قورار گریو « .پیتور دراکور» معتقود اسو
رهبران برای دستیابی به اثربخشی باال باید ترکیبی از ویژگیهای سخ
موردتوجه قرار دهند

و نرم را در کوار ووود

(نوئ و داتلیچ.)81:5398 ،

 .2-1-2شایستگي

استداده از ایخ کلمه برای اولیخبار در سا  5973توسط «م
مدیری

گردید و چندی بعد از دنیوای آکادمیو

(ابوالعلیی و همکاران .)31 :5311 ،م

کلنود» 5آغواز و وارد ادبیوات

وارد دنیوای سوازمانهوا و کسوبوکوار شود

کلند توجه وود را بهصورت دقیق به استداده از آزموونهوای
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. McClelland

101

یصلنامة علمی راهبرد دیاعی ،سا نوزدهم ،شمارة ،71
پاییز 5400

هوت و شایستگی معطوف کرد و پی برد که آزمونهای هوت استانداردشوده ،پویشبویخهوای
ووبی برای مویقی

شغلی نیس  .او پیشنهاد میکند که شایستگیها باید بهعنوان ی

رهیایو

بسیار مدید در اندازهگیری استعدادها موردپذیرت قرار گیرد .ایخ کار نقطه عطدی بورای توسوعه
نهض

شایستگی به عنوان جایگزینی برای نهض

آزمون هوت بود .پو از وی «بویاتزیو» در

مقاله ای با عنوان «مدیر شایسته الگویی برای عملکورد موؤثر» ،کواربرد مدهووم شایسوتگی را در
حوزه مدیری

منابع انسانی گسترت داد و شایستگی را به عنوان ترکیبوی از انگیوزت ،صودات،

مهارت ها ،نقش اجتماعی ،تصور یرد از ووود یوا پیکوره دانوش مورتبط بوا کوار تعریوف کورد
( .)Boyatzis,2008:12بر ایخ اساس برنامههای پرورت مدیری

کوه بویخ سوا هوای  5910توا

 5910بیشتر عناویخ استاندارد یا انواع یعالی های سازمانی از قبی برنامهریوزی ،سوازماندهوی،
امور مالی و یروت ،حسابداری را در برمیگری

با رهور نهض

شایستگیها بهسوی طراحوی

دورهها با هدف پرورت و توسوعه مهوارتهوای مودیریتی ماننود تدوویخ اوتیوار ،مربیگوری،
توانمندسازی حرک
میان یادگیرندگان تقوی

کرد که برعکو قب  ،در ایخ رویکرد یادگیری از طریق گدتگو و بوازوور
میشود

(کرمی و همکاران.)54 :5311 ،

 .2-2رهبری و شايستگي در قرآن ،نهجالبالغه و سخنان امامين انقالب اسالمي
در قرآن کریم و سخنان پیامبر مکرم اسلم ،نه البلغه و در کلم رهبران نظوام اسولمی بوه
بروی از شایستگیهای مدیران اشاره شده اس  .ایخ شایستگیها از منظر قورآن عبوارتانود از:
ایمان ،عدال  ،لیاق  ،صداق  ،محب  ،توانایی ،انعطاف ،قاطعی  ،علم ،تلت ،تعهد ،تخصص،
مشورت و توک  .پیامبر اسلم (ر) در بیان وود شایستگیهایی مانند؛ صوداق  ،تقووا ،عودال ،
تعهد ،مسئولی

و امان داری را در اداره جامعه مهوم مویدانود

(نهو

الدصواحه .)5318 ،معیارهوای

مدیران در نه البلغه به سه دسته تقسیمشدهاند:
الف) معیارهای تخصصی؛ که برای انجام مویقی آمیز شغ الزم اس ؛ مانند علم و دانوش،
تجربه و سابقه کاری ،تدبیر و پشتکار.
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ب) معیارهای ارزشی؛ شوام مجموعوها ی از ریتارهوا اسو

کوه در اکثور جواموع بوه نوام

ارزتهای جهانی نیز شناوته مویشووند؛ ماننود گشوادهرویوی ،مشوورت ،توجوه بوه کارکنوان،
سخاوت ،تسلط بر وشم ،عدال  ،مدارا ،گذش  ،ویای به عهد ،جاذبه ،دایعه و امان داری.
) معیارهای مکتبی؛ شام کنتر ندوو ،توکو بور وودا ،حوقگرایوی ،مسوئولی پوذیری،
قاطعی  ،ویروواهی

(دلشاد تهرانی.)879-371 :5377،

امام ومینی(ره) در تمام یرایندهای رهبری ،تعالیم اسلم را سرلوحه تصمیمات ووود مویدانود.
شایستگیها از دیدگاه ایشان :اسلم محوری ،ودمتگزاری ،ساده زیستی ،عدال  ،اولق ،مهوارت،
وودسازی ،ایمان ،انتقادپذیری ،قانونگرایی و مشورت اسو (صوحیده اموام ومینوی (ره) .)5381 ،مقوام
معظم رهبری(مدرلهالعالی) نیز در دیدار استادان دانشگاهها ( )5319/1/1تأکیددارنود« :هموه کارهوا یقوط
احتیا به پو و استعداد ندارد بلکه احتیا به مدیری

شایسوته دارد ».برووی شایسوتگیهوا از

نگاه ایشان شام  :تقوا ،تعهود ،امانو  ،شوجاع  ،صوداق  ،سوعهصودر ،ارزتگرایوی ،تودبیر،
پیگیری ،کار جهادی ،عدال  ،محب

و کارآمدی میباشد.

 .3-2تفاوتهای شايستگي 0و لياقت

2

میان ایخ دو مدهوم تدواوت هوایی وجوود دارد کوه بایود از جانوب پژوهشوگران و مودیران
سازمانها موردتوجه قرار

گیرد )2015:137

 .(Prasanthi,تداوت ایوخ دو اصوطلا را بوه شورا

مندر در جدو شماره ( )5بیان میکند.
جدول شماره ( :)0تفاوتهای شايستگي و لياقت
لياقت

شایستگي
بر پایه ریتار یردی.

بر اساس نتای .

ویژگی یرد را توصیف میکند.

ویژگی کار را توصیف میکند.

ویژگیهای اصلی که منجر به عملکرد مؤثر یرد در

مهارتها و دانشهای مختلدی اس

ی

شغ میشود.

با ریتار و نگرت اندازهگیری میشود.

کوه بورای انجوام کوار

الزم اس .
توسووط عملکوورد در مووورد شووغ و کووارایی انوودازهگی وری
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Competency
2. Competence
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میشود.
قاب انتقا از ی

شخص به شخص دیگر اس .

قاب انتقا نیستند زیرا هر مهارت برای انجام شغ واصوی
اس .

 .0-2تفاوتهای رشد و توسعه
رشد و توسعه از کلماتی هستند که بعضی ایراد آنها را بهجای یکودیگر بوه کوار مویبرنود.
درحالیکه ایخ دو کلمه باهم متداوت میباشند و باید برای استداده نیز تدکی

گردند« .ایکاف»

در تداوت رشد و توسعه میگوید :رشد ،ارتقا در موارد مختلف بهصورت کمی اس

5

و بهنوعی

تکثیر وضع موجود و شاوص آن استاندارد زندگی اس  ،درحوالی کوه توسوعه تحوو کموی و
کیدی و ارتقا در شایستگیها و شاوص آن کیدی

زنودگی هسو  .رشود ایوزایش دسوتاوردها،

توسعه ایزایش رریی ها و تواناییهاس  .رشد ،مقوله به دس

آوردن اسو

و توسوعه مقولوه

یادگیری .توسعه بیشتر جنبه انگیزت ،دانش ،درک و ورد دارد تا جنبه موا و ثوروت .توسوعه
شام وواس

و توانایی اس ؛ بنابرایخ ،نمی توان آن را به دیگری داد یوا بور او تحمیو کورد،

هرقدر یرد یا دستگاهی توسعهیایتهتر باشد کمتر تحو
گری

توأثیر محودودی

منوابع قورار وواهود

(ایکاف.)5397 ،

 .7-2توسعه شايستگيهای رهبری
از دهه  5910به دلی آشکار شدن منوایع گسوتردهای کوه توسوعه شایسوتگیهوای مودیریتی در
بردارند ایخ قضیه موردتوجه سازمانها قرارگریته و همچنان مدیران عوالی بور آن تمرکوز دارنود؛ اموا
اینکه شایستگیهای موجود در مدیران تا چوه میوزان همسوو و اثرگوذار در تحقوق اهوداف سوازمان
متناسب با دیخ و یرهنگ ،تنووع کارکنوان ،ینواوری و یضوای اجتمواعی و اقتصوادی اسو  ،مهوم و
قاب تأم اس  .در شرایط کنونی که سازمانها و نیروهای جمعی آنها نتای تجربیات پیشوینیان ووود
را در دسترس دارند و درزمینههای مختلف پیشری های شگریی پیدا نمودهانود ،توجوه بوه کرامو
انسانی و بروورداری از مهارت و ینون ارتباطی و ندوذ در پیروان که تبلور آن در واژه رهبری اسو ،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Ackoff
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برای مدیران بخشهای مختلف ضروری گردیده اس  .ایجاد شرایط مسواعد بورای رشود و توسوعه
کارکنان و مدیران مسئولی

وطیری محسوب میشود و یقدان چارچوبی برای ارتقای شایسوتگیهوا

و عدم آگاهی و توسعه کارکنان در ایخ زمینه را شواید بتووان یو

بحوران وواموت ،سوقوه آرام و

تخریب مستمر و بدون صدا نام نهاد (ایران نژاد پواریزی و همکواران)58:5393 ،؛ بنوابرایخ نیواز بوه توسوعه
بوه پیشوینیان ووود از مهوارت هوای بیشوتر

شایستگی های رهبری اثربخش به گونه ای کوه نسوب

برووردار بوده و بیشتریخ پاسخگویی را داشته باشد ،هرروز بیشتر از پویش مویشوود« .نوامیگی»

5

میگوید سازمانها برای توسعه شایستگی رهبری باید چارچوب مستحکم و دقیق داشته باشوند و
برنامهریزیهای مرتبط با ایخ موضوع زمانی مویوق اسو
منحصربهیرد سازمان هماهنگ باشد

کوه بوا راهبورد ،یرهنوگ و ارزتهوای

(.)Namigai, 2019

 .0-2راهبردهای توسعه شايستگيهای رهبری
شایستگیها اغلب با شرک

در برنامههای آموزشی ،بهکارگیری مربیگری یوردی ،همچنویخ

از طریق یرص های شغلی مانند درگیری در پروژهها و یعالی های گروهوی توسوعه موییابنود
(بیگی و قلی پور .)84 :5391 ،صاحبنظران در شیوههای توسعه سازمانی بر ایخ باورند که برنامههوای
منابع انسانی ،نیازمند توسعه با نگاهی مشخص به مأموری های سازمانی و قابلی های مطلووب
توسعه اس  .براساس تحلی الگووی شایسوتگی و طورا مطالعواتی شایسوتگی حوا و آینوده،
وضعی

موجود (بر اساس بازوور  380درجه و کانونهوای ارزیوابی) و مطلووب (بور اسواس

الگوهای شایستگی) شایستگیها در سازمان به دس
اندیشه و تدکری اس
رهبری به عنوان ی

میآیند .توسعه شایسوتگیهوای رهبوری،

که با آموزت در مهارت ها و تواناییهای یردی رخ مویدهود؛ بنوابرایخ،
یع واندعا پیچیده بیخ رهبر برگزیده شده و محویط سوازمانی و اجتمواعی

نشان داده شده اس  ،یرض اساسی ایخ اس

که رهبوری اثوربخش بوه واسوطه توسوعه یوردی

رهبران و اینکه رهبری می تواند ایزون بر سازمان هوا اثربخشوی اجتمواعی و عملیواتی را بهبوود
بخشد ،به وجود میآید .برای رسیدن از وضعی

موجود به وضعی

مطلوب بایود راهبردهوای

توسعه شایستگیها مشخص و مستقر شوند تا شکاف بیخ وضع موجود و مطلووب را پور کنود
(قلی پور .)378 :5391 ،صاحبنظران معتقدند ایزون بر توجه به راهبردهای توسوعه سورمایه انسوانی
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Namigai
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ازجمله برنامهریزی و تأمیخ نیروی انسانی و مدیری

عملکورد بورای توسوعه شایسوتگیهوای

رهبری باید از راهبردهای آموزشی مانند برگزاری کارگاه ،بازیهای تجاری و مطالعوه مووردی،
ایدای نقش ،بازیهای مدیریتی و شوبیهسوازی ،گوردت شوغلی ،مربیگوری و مشواوره ،اسوتاد-
شاگردی ،مسیر شغلی و جانشیخپروری برای توسعه مدیران و کارکنان بهره برد

(سعادت.)5318 ،

 .3یافتههای تحقيق و تجزیهوتحليل آنها
 .0-3يافتههای بخش کيفي (پاسخ سؤالهای اول ،دوم ،سوم)
در ایخ بخش اطلعات گردآوریشده و یرایند تحلی دادهها در چوارچوب دادهبنیواد و بور
اساس رویکرد «استراس و گلیوزر» ،5شوام کدگوذاری بواز ،کدگوذاری محووری و کدگوذاری
انتخابی با رعای

گامهای زیر تا رسیدن به نظریه صورت گری .

گام اول :کدگذاری باز
برای استخرا دادههای کیدی از مصاحبهها و تحلی آنها از روت کدگذاری باز استداده شد
که نمونهای از آن در جدو شماره ( )8در شده اس .
جدول شماره ( :)2نمونهای از کدگذاریهای باز
نشانگر

کدگذاری باز

نکات کليدی
...باید تدکر راهبوردی در مودیران موا گسوترت یابود.
...یادگیری و تحوو گرایوی ،جوامع نگوری ...بصویرت،
تحلی صحیح ،نگاه یناورانه دیاعی و نظامی ،توانایی و

M13

قدرت بسی کنندگی ،کار مشارکتی ،مدیری

جهوادی،

توانایی مذاکره ،تعاملت سازمانی ،مودیری

تعوارض،

برون گرایی ،پیگیری کردن اموور ،نقود کوردن شورایط،
صلب  ،شجاع

و صداق

باید در مدیران توسعه یابد.

از شاوص هایی اس

که

تدکوور راهبووردی ،بصوویرت ،یووادگیری و
تحو گرایوی ،جوامعنگوری ،آگواهیهوای
یناورانه نظامی ،تحلیو صوحیح ،توانوایی
بسی کنندگی ،کوار مشوارکتی ،مودیری
جهووادی ،توانووایی مووذاکره ،ارتباطووات،
مدیری

تعارض ،بورون گرایوی ،پیگیوری،

نقدکننده ،صلب  ،شجاع  ،صداق

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Strauss &Glaser
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گام دوم :شکلگيری مفاهيم
در ایخ گام یرایند مقایسه کدها با یکدیگر برای یایتخ محور مشترک و شک گیوری مدواهیم
از ایخ کدها انجام شد .سپو کدهایی که دارای نقاه مشوترک بودنود و یو

مدهووم را شوک

میدادند بیان شدند که نمونه آن در جدو شماره ( )3در شده اس .
جدول شماره ( :)3نمونهای از کدگذاریهای باز و شکلگيری مفاهيم
مفاهيم
توسعه شایستگیهوای
ارتباطی و اجتماعی

کدهای باز
مواجهه سازمانی ،یادگیری سازمانی ،مدیری
اجتماعی ،قضاوت اجتماعی ،حدار

تعارض ،اعتمادآیرینی ،مشتری مداری ،سوازگاری

اطلعات و شبکهسازی

گام سوم :شکلگيری مقولهها
در ایخ گام ،مداهیم استخرا شده قبلی به شیوه تطبیقی مستمر با یکودیگر مقایسوه شودند و
بهصورت مقولههایی که باهم تناسب داشته ،درآمدند .به ایخ منظور هر ی

از کودها و مدواهیم

سطح او با سایر کدهای سطح او مقایسه شد تا اطمینان حاص شود که طبقات بوا یکودیگر
متمایز هستند .بهعنوان نمونه در ی

مورد ،موضوع مشترک مداهیم بوه ایوخ شورا یایو

شود:

مداهیم توسعه ارزتگرایی (مکتبی) (مدهوم  ،)5توسوعه نگورت و بیونش (مدهووم  ،)8توسوعه
دانش و معلومات حریهای (مدهوم  ،)3توسعه مهارتهای ینی (تخصصی) (مدهووم  ،)4توسوعه
مهارتهای انسانی (مدهوم  ،)1توسعه مهارتهای ادراکوی (مدهووم  )8و توسوعه ویژگویهوای
شخصیتی و اولقی (مدهوم  ،)7ایخ مداهیم مقوله «توسعه شایستگیهای یردی» را شک دادنود
که نخستیخ مقوله استخرا شده از دادهها اس .
گام چهارم :مرحله نظريهپردازی
با پیوند مقولهها و بررسی پیوندهای بیخ مداهیم ،نظریه شک گریو

و مویتووان نظریوه بنیوادی

توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیواعی را مویتووان بوه شورا زیور بیوان کورد :توسوعه
شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی مجموعهای از ملکها و معیارهاس

که شایستگیهوای

اساسی الزم برای توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی را یراهم میآورد .با اتخاذ ایوخ
شایستگیها در برنامههای توسعه و تعالی مدیران میتوان به توسعه شایسوتگیهوای یوردی ،توسوعه
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شایستگیهای گروهی ،توسعه شایستگیهای سازمانی و توسعه شایستگیهای راهبردی دسو

پیودا

کرد .در جدو ( )4الگوی تحلیلی پژوهش شام ابعاد ،مؤلدوههوا و شواوصهوای الگووی توسوعه
شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی ارائهشده اس .

جدول شماره ( :)0الگوی تحليلي تحقيق (منبع :محقق)
مفهوم

بعد

مؤلفه
توسعه
ارزتگرایی (مکتبی)
توسعه نگرت و بینش

شاخص
والی

مداری ،نگرت الهی ،بصویرت ،انقلبوی بوودن ،مودیری

جهادی ،بینش اعتقادی ،تدکر بسیجی
جامعنگری ،عم گرایی ،بینش سیاسوی ،بیونش یرهنگوی ،بیونش
اقتصادی ،بینش اجتماعی
انسان شناسی ،اصو مودیری  ،اصوو ریتوار سوازمانی ،اصوو

توسعه دانش و
معلومات حریهای و
شغلی

مدیری

تغییر ،اقتصاد دیواع و دیواع اقتصوادی،

دیاعی ،مدیری

آگاهیهای یناورانه دیواعی و نظوامی ،کسوبوکوار بویخالمللوی،
شناو

زیس بوم دیاعی ،مدیری

استرس ،مودیری

عملکورد،

توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی

تجربهآموزی ،الگوپذیری
توسعه

توسعه مهارتهای

شایستگیهای

ینی (تخصصی)

یردی

توسعه مهارتهای
انسانی
توسعه مهارتهای
ادراکی

طراحی و برنامهریوزی ،سوازماندهوی ،همواهنگی ،حو مسوئله،
مدیری

زمان ،مدیری

کیدی  ،سناریوسازی

تدویخ و تبییخ چشمانداز ،رهبری الهامبخش ،مشورت ،تشویق و
تنبیووه ،شوودافسووازی ،دیپلماسووی دیوواعی و مووذاکره ،ندوووذ و
متقاعدسازی ،ارتباطات
تدکر تحلیلی ،تدکر انتقادی
وودسازی ،عودال  ،تکلیوف گرایوی ،رعایو

توسعه ویژگیهای
شخصیتی و اولقی

کرامو

انسوانی،

شایستهساالری ،وودمتگزاری ،هوشومندی ،ولقیو  ،قاطعیو ،
وود رهبری ،پیگیری ،تواضع ،صبر ،شجاع  ،مسئولی پوذیری،
رازداری ،امان داری ،صداق  ،تاب آوری ،برون گرایوی ،روحیوه
تحولی ،یادگیری مستمر

توسعه

توسعه

شایستگیهای

شایستگیهای

گروهی

مدیریتی

توسعه
شایستگیهای
سازمانی

توسعه شبکههای
ارتباطی و اجتماعی

رهبری تعاملی ،مدیری

بحوران ،مودیری

ریسو  ،مربیگوری،

استاد -شواگردی ،اقودام پژوهوی ،کوار تیموی ،مودیری

دانوش،

انسجام گروهی ،کارآیرینی
مواجهووه سووازمانی ،یووادگیری سووازمانی ،موودیری

تعووارض،

اعتمادآیرینی ،مشوتری موداری ،سوازگاری اجتمواعی ،قضواوت
اجتماعی ،حدار

اطلعات ،شبکهسازی
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توسعه
شایستگیهای

توسعه یورا سوازمانی ،گدتموان سوازی ،یکپارچوه سوازی ،تدکور

-

راهبردی ،آیندهنگری ،آیندهپژوهی

راهبردی

 .2-3يافتههای بخش کمي (پاسخ سؤاالت چهارم ،پنجم)
برای گردآوری دادهها در بخش کمی و اعتباریابی از نمونه آماری و بهمنظور پاسخگویی به
سؤا های پژوهش ،از پرسشنامه محققساوته توسعه شایستگیهای رهبری مدیران که با توجوه
به سؤا های اصلی ،یرعی ،متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها و با مرور ادبیوات و تحلیو
محتوای مصاحبه وبرگان تنظیم گردید ،استداده شد .پرسشنامه ایزون بر برنامه همراه ،شام دو
دسته سؤا بود .دسته او که با حروف الدبا کدگذاری شد بهمنظوور تعیویخ مشخصوات نمونوه
آماری از لحاظ جمعی شناوتی و دسته دوم که شام سؤا های توسعه شایستگیهای رهبوری
مدیران اس

حاوی  4بعد و  9مؤلده و  90شاوص بوده که بهمنظور پاسخگویی به سؤا هوای

پژوهش و سنجش اولوی

ابعاد ،مؤلدهها و شاوصها همچنیخ درجه تناسب و اعتبار الگوو بوا

استداده از طیف پن گزینهای «لیکرت» تنظیم گردیده اس
توجه به آنچه در جدو شماره ( )1آمده اس

که ضمخ بروورداری از روایوی بوا

از پایایی مناسب برووردار بود.

جدول شماره ( :)7پرسشنامه تحقيق و آلفای کرونباخ
ردیف

مؤلفهها

ابعاد

شاخصها

آلفای
کرونباخ

توسعه ارزتگرایی (مکتبی)

 5تا 7

0/758

توسعه نگرت و بینش

 1تا 53

0/198

توسعه دانش ،معلومات حریهای و شغلی

 54تا 88

0/788

توسعه مهارتهای ینی (تخصصی)

 87تا 33

0/110

توسعه مهارتهای انسانی

 34تا 45

0/117

توسعه مهارتهای ادارکی

 48تا 43

0/183

توسعه ویژگیهای شخصیتی و اولقی

 44تا 81

0/783

 88تا 71

0/711
0/741
0/171

5

توسعه شایستگیهای یردی

8

توسعه شایستگیهای گروهی

توسعه شایستگیهای مدیریتی

3

توسعه شایستگیهای سازمانی

توسعه شبکههای ارتباطی و اجتماعی

 78تا 14

4

توسعه شایستگیهای راهبردی

-

 11تا 90
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 .1-2-3ویژگيهای جمعيتشناختي

پو از توزیع و گردآوری پرسشنامه محققساوته تحقیق بیخ اعضوای نمونوه و جودانمودن
پرسشنامههای ناقص درنهای

تعداد  535پرسشونامه موردبررسوی و تحلیو قورار گریو

کوه

دادههای بهدس آمده ،درزمینه ویژگیهای جمعی شناوتی نمونوه در جودو شوماره ( )8در
گردیده اس .
جدول شماره ( :)0اهم ويژگيهای جمعيت شناختي
ردیف
5

مقوله
جنسی

8

تحصیلت

3

سابقه کار

وضعيت
 %11/1مرد  %55/1زن
 %3/1یوقدیپلم %88/7 ،لیسانو %41/9 ،یوقلیسانو %80/8 ،دکتری
 %1/4ی
بی س و ی

سوا %37/4

تا پن سا  %58شش تا ده سا  %81/8یوازده توا بیسو

تا بیس وپن سا  %8/5بیس وشش تا سی سا  %3/1بویش از سوی

سا

همانگونه که ملحظه میگردد بیشتریخ یراوانی اعضای نمونه از نظر جنسی
 ،%11/1سطح تحصیلت را یوقلیسانو با  %41/9و سابقه کار را بیس ویو

را موردان بوا

توا بیسو وپون

سا با  %37/4تشکی داده اس .
 .2-2-3تحليل عاملي توسعه شایستگيهای رهبری

برای اطمینان از درستی اندازهگیری متغیرهای پژوهش ،تحلی عاملی ،اندازهگیوری متغیرهوا
و آزمون میزان انطباق بیخ سازههای نظوری و تجربوی بوا مود سوازی معوادالت سواوتاری در
نرمایزار آماری  Smart PLSقب از حذف شاوصهای نامناسب انجام و پوو از حوذف چهوار
شاوص نامناسب (بینش سیاسی ،شناو

زیس بوم دیاعی ،مودیری

زموان و شودافسوازی)

دوباره الگو اجرا شد .نتای بوهدسو آموده ،نشوان مویدهود چهوار بعود الگوو ،شوام توسوعه
شایستگیهای یردی ،توسعه شایستگیهای گروهی ،توسعه شایستگیهوای سوازمانی و توسوعه
شایستگیهای راهبردی ،همبستگی باالیی با مدهوم توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع
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جدول شماره ( :)5اولويتبندی ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای الگوی توسعه شايستگيهای رهبری
بعد

ضریب
مسير

اولویت

توسعه
شایستگیهای
فردی

0/879

1

مؤلفه

ضریب
مسير

اولویت

توسعه
ویژگیهای

شخصیتی
و اولقی

توسعه
دانش،
معلومات
حریهای و
شغلی

0/954

0/191

5

8

شاخص
تکلیف
گرایی
خودسازی
رعایت
کرامت
انسانی
عدالت
تابآوری
شایسته
ساالری
خدمتگزاری
صبر
تواضع
روحیه
تحولی
رازداری
مسئولیت
پذیری
شجاعت
هوشمندی
امانتداری
خالقیت
صداقت
یادگیری
قاطعیت
برونگرایی
خود رهبری
پیگیری
اصول
مدیریت
مدیریت
تغییر
اصول رفتار
سازمانی
مدیریت
استرس
انسانشناسی
آگاهیهای
فناورانه
اقتصاد دفاع
و دفاع

ضریب
مسير

اولویت

0/948

1

0/948

2

0/937

3

0/932
0/778

4
8

0/773

8

0/782
0/782
0/742

7
9
8

0/741

10

0/738

11

0/738

12

0/723
0/714
0/713
0/700
0/898
0/898
0/898
0/894
0/838
0/809

13
14
18
18
17
19
18
20
21
22

0/948

1

0/902

2

0/788

3

0/777

4

0/749

8

0/748

8

0/728

7
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بعد

ضریب
مسير

اولویت

مؤلفه

ضریب
مسير

اولویت

توسعه
نگرت و
بینش

0/118

3

توسعه
ارزت
گرایی
(مکتبی)

0/111

4

توسعه
مهارتهای
انسانی

0/717

1

توسعه
مهارتهای
ادراکي

0/707

8

توسعه
مهارتهای

0/197

7

شاخص

ضریب
مسير

اولویت

اقتصادی
کسبوکار
بینالملل
اصول
مدیریت
دفاعی
تجربه
آموزی
مدیریت
عملکرد
الگوپذیری
بینش
فرهنگی
بینش
اجتماعی
جامعنگری
بینش
اقتصادی
عملگرایی
بینش
اعتقادی
نگرش الهی
بصیرت
والیتمداری
انقالبی بودن
تفکر بسیجی
مدیریت
جهادی
رهبری
الهامبخش

0/898

9

0/874

8

0/838

10

0/888

11

0/884

12

0/948

1

0/901

2

0/772

3

0/784

4

0/708

8

0/981

1

0/914
0/788
0/798
0/778
0/878

2
3
4
8
8

0/848

7

0/920

1

0/781

2

0/790

3

0/771

4

تعامل و
مذاکره

0/899

8

مشورت
تشویق و تنبیه
تفکر انتقادی

0/887
0/889
0/820

8
7
1

تفکر تحلیلی

0/819

2

هماهنگی
طراحی و

0/983
0/984

1
2

تدوین و تبیین
چشمانداز

نفوذ و
متقاعدسازی
ارتباطات
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بعد

ضریب
مسير

اولویت

مؤلفه

ضریب
مسير

اولویت

ینی

شاخص

ضریب
مسير

اولویت

برنامهریزی

توسعه
شایستگیهای
گروهی

0/998

2

توسعه
شایستگیهای
مدیریتی

1/000

توسعه
شایستگیهای
سازمانی

0/984

3

توسعه
شبکههای
ارتباطی و
اجتماعی

1/000

1

توسعه
شایستگیهای
راهبردی

0/942

4

-

-

-

1

سازماندهی
حل مسئله
مدیریت
کیفیت
سناریوسازی
مدیریت
دانش
مدیریت
ریسک
کارتیمی
کارآفرینی
مدیریت
بحران
انسجام
گروهی
استاد-
شاگردی
اقدام پژوهی
رهبری
تعاملی
مربیگری
مدیریت
تعارض
یادگیری
سازمانی
سازگاری
اجتماعی
مواجهه
سازمانی
حفاظت
اطالعات
اعتماد
آفرینی
شبکهسازی
قضاوت
اجتماعی
مشتری
مداری
گفتمان
سازی
یکپارچه
سازی

0/934
0/917

3
4

0/783

8

0/871

8

0/913

1

0/788

2

0/788
0/781

3
4

0/780

8

0/717

8

0/884

7

0/882

9

0/827

8

0/824

10

0/747

1

0/727

2

0/728

3

0/719

4

0/718

8

0/882

8

0/898

7

0/882

9

0/837

8

0/987

1

0/938

2
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ضریب
مسير

بعد

اولویت

مؤلفه

ضریب
مسير

اولویت

شاخص
آیندهنگری
تفکر
راهبردی
توسعه
فراسازمانی
آیندهپژوهی

ضریب
مسير
0/928

3

0/919

4

0/770

8

0/870

8

اولویت

اعتبارسنجی الگوی استخراجی از بخش کیدی ،بر اساس دادههای گوردآوریشوده از نمونوه
آماری پژوهش بهوسیله پرسشنامه و آزمون روابط بیخ شاوصها و مؤلدههای الگو با استداده از
مد سازی معادالت ساوتاری (تحلی عاملی تأییدی) صورت گری

و روابط بیخ آنها بررسوی

و تحلی گردید .با نگاهی به نتای وروجی نرمایزار «اسمارت پوی ا اس» در حالو

تخمویخ

استاندارد و ضرایب معنیداری الگوها مشخص شد که تمامی الگووهوای انودازهگیوری مناسوب
بودند و همه ضرایب بهدس آمده بهجز ضرایب شاوصهای بینش سیاسی ،شناو
دیاعی ،مدیری

زیس بوم

زمان و شدافسازی (که از الگو حذفشدهاند) معنادار بودند .هموانگونوه کوه

مشاهده میشود هر چهار بعد الگو به همراه مؤلدهها و شاوصهوای آنهوا تأییود شودند و ایوخ
ضرایب نشان میدهد که ابعاد ،مؤلدهها و شاوصهای شناساییشده ،همبستگی باالیی با متغیور
اصلی (توسعه شایستگیهای رهبری) دارند و بهووبی توانستهاند آن را تبییخ نمایند.

 .4نتيجهگيری
 .0-0جمعبندی
ایخ پژوهش باهدف تدویخ الگوی توسعه شایستگیها ی رهبری مودیران صونایع دیواعی
صورت گری  .با توجه به ترکیبی بودن روت آن ،گردآوری و تحلی دادههوا ،در دو بخوش
کیدی و کمی انجام شد .پو از تدویخ ابعواد ،مؤلدوههوا ،شواوصهوا و اولویو بنودی آنهوا،
اعتبارسنجی درجه تناسب الگو انجوام گریو  .در مقایسوه الگووی طراحویشوده بوا پیشوینه
پژوهشی تحقیق در وصور توسعه شایستگیهای رهبری مدیران ،بروی از یایتههای تحقیق
حاضر با نتای کلی مطالعات پژوهشگرانی مانند «سلیمانی و همکاران» (« ،)5399جعدریراد
و همکوواران» (« ،)5391نورتووانتو و همکوواران» (« ،)8080گنووزالو گارسوویا» ( )8080کووه

115

یصلنامة علمی راهبرد دیاعی ،سا نوزدهم ،شمارة ،71
پاییز 5400

شایستگیها ی رهبری را شام ابعاد یردی ،گر وهی ،عمومی ،شوغلی ،اجتمواعی و راهبوردی
میدانند همسوس .
بر اساس نتای بهدس آمده ،اولیخ بعد الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صونایع
دیاعی ،توسعه شایستگیهای یردی اس  .در پژوهش «امامی میبدی» ( ،)5391دانوش ،نگورت،
بینش ،مهارت ،توانایی ،ویژگیهای شخصیتی و اولقی بهعنوان شایستگیهوای یوردی توسوعه
رهبری مدیران شناسایی شده اس

که با یایتوههوای ایوخ تحقیوق همسوسو  .شایسوتگیهوای

ادراکی ،دانشی ،ارزشی ،ارتباطی ،اولقی ،تدکر تحلیلی و تصمیمگیری شناساییشده در تحقیق
«یرمهینی یراهانی و همکاران» ( )5391نیز با نتای ایخ تحقیق همخوانی دارد.
دوموویخ بعوود الگوووی توسووعه شایسووتگیهووای رهبووری موودیران صوونایع دیوواعی ،توسووعه
شایستگیها ی گروهوی اسو

کوه شوام توسوعه شایسوتگی مودیریتی اسو  .ایوخ نتیجوه بوا

شایستگیهای مدیریتی شناساییشوده در پوژوهش «عاشوقی» (« ،)5398نورتوانتو و همکواران»
( )8080و «گنزالو و همکاران» ( )8080همسوس .
سووومیخ بعوود الگوووی توسووعه شایسووتگیهووای رهبووری موودیران صوونایع دیوواعی توسووعه
شایستگیهای سازمانی اس

که شام توسعه شبکههای ارتباطی و اجتماعی اس  .ایخ یایته بوا

الگوی توسعه شایستگی «گنزالو و همکاران» ( )8080همسوس .
چهووارمیخ بعوود الگوووی توسووعه شایسووتگیهووای رهبووری موودیران صوونایع دیوواعی ،توسووعه
شایستگیهای راهبردی اس  .تدکر راهبردی ،آیندهنگری و ایجاد چشمانداز از شایسوتگیهوای
الگوی «سلوراجه و همکاران» ( )8080با نتای ایخ تحقیق همخوانی دارد.
ایخ تحقیق با تدویخ الگوی توسعه شایستگیهای رهبری مدیران متناسب با شرایط صونایع
دیاعی کشور ،تلت دارد با نگاهی تخصّصی و تدصیلی ،وأل موجود در الگوهای یعلوی را کوه
همانا ناتوانی در نگاه تخصصی و وُرد به شایستگیهای رهبری مدیران اس  ،برطورف نمایود.
نتای پژوهش نشاندهنده  4بعد 9 ،مؤلده و  18شاوص اس

که توسعه شایستگیهای رهبوری

مدیران صنایع دیاعی را بهصورت عمیق و غنی توصیف موینمایود و مویتوانود بوا مهیوانمودن
اطلعات کاربردی ،مورداستداده سیاستگذاران ،برنامهریزان و کارگزاران حووزه مودیری

منوابع
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انسانی صنایع دیاعی قرار گیرد تا بر اساس روابط بیخ ابعواد ،مؤلدوههوا و شواوصهوای الگوو،
یرایند توسعه شایستگیهای رهبری مدیران صنایع دیاعی را مدیری

نمایند.

 .2-0پيشنهادها
( )5بر اساس نتای بهدس آمده ،بعد توسعه شایستگیهای یردی در اولوی

او قرار دارد.

اولوی بندی مؤلدهها و شاوصهایی که در ایخ بعد بیشتریخ بار عاملی را داشتند بهایوخترتیوب
میباشند ،مؤلده توسعه ویژگیهای شخصیتی و اولقی :تکلیفگرایوی؛ مؤلدوه توسوعه دانوش،
معلومات حریهای و شغلی :اصو مدیری ؛ مؤلده توسعه نگرت و بینش :بینش یرهنگی؛ مؤلده
توسعه ارزتگرایی (مکتبی) :بینش اعتقادی؛ مؤلده توسعه مهارتهای انسانی ،ادراکوی و ینوی:
رهبری الهوام بخوش ،تدکور انتقوادی و همواهنگی .پیشونهاد مویگوردد؛ بورای تقویو

توسوعه

شایستگیهای یردی رهبری مدیران صنایع دیاعی ایوخ شواوصهوا در یراینود بوهکوارگیری و
توانمندسازی ،توسط مدیران ارشد و معاون

منابع انسانی و آموزت سازمانها صونایع دیواعی

مدنظر قرار گیرد.
( )8بعد توسعه شایستگیهای گروهی با مؤلده شایسوتگیهوای مودیریتی ،در اولویو
قرار دارد؛ بنابرایخ پیشنهاد میگردد؛ برای تقوی
دیاعی ،شاوصها ی مدیری
مدیران ارشد و مدیری

دانش و مدیری

دوم

توسعه شایستگیهای گروهی مدیران صونایع
ریس

که بار عواملی بواالتری داشوتند ،توسوط

آموزت در دورههای آموزت ضمخ ودم  ،موردتوجه قرار گیرد.

( )3بعد توسعه شایستگیهای سازمانی ،در اولوی

سووم قورار دارد .بوا توجوه بوه توسوعه

شایستگیهای ارتباطی و اجتماعی بهعنوان تنها مؤلده ایخ بعد ،پیشنهاد میگردد؛ شواوصهوای
مدیری

تعارض ،یادگیری سازمانی و سازگاری اجتماعی کوه بیشوتریخ بوار عواملی را داشوتند

موردتوجه مدیران ارشد ،معاون

توسعه منابع انسانی و مودیری

آمووزت و معاونو

توسوعه

راهبردی سازمانهای صنایع دیاعی قرار گیرد.
( )4بعد توسعه شایستگیهای راهبردی ،در اولوی

چهارم اس  .بورای تقویو

ایوخ بعود

پیشنهاد میگردد؛ شاوصهای توسعه گدتمانسازی ،یکپارچهسازی و آیندهنگری که دارای بوار
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عاملی بیشتری بودند ،موردتوجه مدیران ارشد و معاونو

برناموهریوزی و توسوعه راهبوردی و

مدیران پژوهش و یناوری سازمانهای صنایع دیاعی قرار گیرد.
( )1پیشنهاد میشوود؛ الگووی احصوا شوده در ایوخ پوژوهش بوهعنووان اسوتاندارد توسوعه
شایستگیهای رهبری مدیران سازمانهای صنایع دیاعی منتشر گردد و مؤلدهها و شاوصهوای
شناساییشده آن ،توسط مدیران ارشد سازمانهای صنایع دیاعی در راهبردهای توسوعه مودیران
گنجانده شود.
( )8با عنای

به اینکوه در برووی مووارد بورای انتصواب مودیران بوهجوای لحواظ نموودن

شایستگیهای ایراد ،ارتباطات شخصی ،گروهی و ملحظات سیاسی اعما میشود ،برای ریوع
ایخ آسیب و رعای

شایستهساالری ،شاوصهوای اسوتخرا شوده در ایوخ پوژوهش بوهعنووان

شاوصهای کانونهای ارزیابی و سنجش عملکورد مودیران صونایع دیواعی ،توسوط معاونو
توسعه منابع انسانی سازمانهای صنایع دیاعی ،مبنای عم قرار گیرد.

*****
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فهرست منابع
الف .منابع فارسي
.5

قرآن کریم.

.8

نه الدصاحه ،ترجمه ،پاینده ،ابوالقاسم ( ،)5318تهران :انتشارات دنیای دانش.

.3

نه البلغه ،ترجمه دشتی ،محمد ( ،)5379قم :انتشارات مشهور.

.4

صحیده امام ومینی ،روااهلل ( ،)5381تهران :ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ومینی (ره).

.1

ابوالعلیی ،بهزاد و غداری ،عباس ( ،)5311مديران آينده ،تهران :انتشارات سازمان مدیری

.8

امامی میبدی ،احمدعلی ( ،)5391طراحي الگوی شايستگي های رهبری در دانشگاه هاای دولتاي تهاران،
رساله دکترا رشته مدیری

.7

صنعتی.

آموزت عالی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علمه طباطبایی.

ایران نژاد پاریزی ،پریسا ،ساعی ارسی ،ایر و موسوی ،موریم ( ،)5393نقوش آمووزت ضومخ وودم

در

توسعه شایستگی کارکنان بر اساس مد راف ،فصلنامه علوم رفتاری ،دوره  8شماره .88

.1

ایکاف ،راس ( ،)5397برنامه ريزی تعاملي (مديريت هماهنگ با تحول برای سااختن آيناده ساازمان)،
مترجم :سهراب ولیلی شورینی ،تهران :ناشر مرکز ماد.

.9

بوت ،تونی ( ،)5391تئوریهای رهبری و مديريت آموزشي ،مترجمان محمد حسنی و همکواران ،ناشور:
دانشگاه ارومیه.

 .50بیگی ،وحید و قلی پور ،آریوخ ( ،)5391توسوعه منوابع انسوانی بوا بهورهگیوری از طورا توسوعه یوردی در
سازمانهای پروژه محور .مديريت دولتي (دانشکده مدیری

دانشگاه تهران) .دوره  ،1شماره .5

 .55تقی پوررهیر ،علی ( ،)5398برنامهريزی آموزشوپرورش (نظريهها ،روشها و فنون) .تهران :نشر ،آگه.
 .58جعدریراد ،علی و زاهد بابلن ،عاد و مرادی ،مسعود و ثمری ،عیسی ( ،)5391طراحوی الگووی مدهوومی

توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه ،نظریوهای داده بنیواد ،فصالنامه ماالعاات توساعه اجتمااعي-
فرهنگي ،دوره هدتم ،شماره .4
(ع)

 .53دلشاد تهرانی ،مصطدی ( ،)5377دولت آفتاب ،انديشه سياسي و سيره حکاومتي علاي  .تهوران :وانوه
اندیشه جوان.
 .54دوس

محمدیان ،حمید ( .)5395سازماندهي و رهبری .تهران :نشر یارسیران.

 .51سانگ هی ،سیما ( ،)5398راهنمای ترسيم شايستگي .ترجمه غلمرضا توکلی ،امید حیدری .ناشر موسسوه
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دیاعی ،حوزه نوآوری سازمان و مدیری

دیاعی.

 .58سعادت ،اسدندیار ( .)5318مديريت منابع انساني .تهران :انتشارات سم .
 .57سلیمانی ،جواد و سید جوادیخ ،سید رضا و شاهحسینی ،محمدعلی ( ،)5399طراحی مد توسعه شایستگی
رهبری مدیران صنع

یوالد با استداده از نظریه برواسته از دادهها ،فصالنامه علماي پژوهشاي ماديريت

منابع انساني در صنعت نفت ،سا  ،55شماره .43
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 .51سنجری ،احمدرضا ( ،)5398روشهای تحقيق در مديريت .تهران :انتشارات عبد و مهرگان قلم

 .59عاشقی ،حسخ ( ،)5398ارائه مدل توسعه حرفهای مديران صنعت بانکداری ايران .رسواله دکتوری رشوته
مدیری

آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده مدیری

و اقتصاد.

 .80علیدادی تلخستانی ،یاسر و محمود زاده ،ابراهیم و موسی وانی ،مرتضی و الوانی ،مهدی ( ،)5397بررسوی
شایستگیهای راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در ی

سازمان دیواعی ،نشاريه علماي پژوهشاي بهباود

مديريت ،سا دوازدهم ،شماره .5

 .85یرمهینی یراهانی ،احمد و مضطرزاده ،یتحاهلل و بهرامی ،محسوخ ( ،)5391ارائه مدل شايستگي اساتراتژي
پژوهشگران مراکز تحقيقاتي صنعت نفت ايران ،چهارمیخ کندرانو بیخ المللی مدیری

صونعتی ،دانشوگاه

یزد.
 .88قلی پور ،آریخ ( ،)5391مديريت منابع انساني (مفاهيم ،تئوریها و کاربردها) ،تهران :انتشارات سم .
 .83کرمی ،مرتضی و صالحی ،مسلم ( ،)5311توسعه مديريت مبتني بر شايستگي ،تهران :انتشارات ،آییژ.
 .84محمدی ،مهدی و منطقی ،منوچهر و الیاسی ،مهدی و صابر یرد ،علیرضا و سعدآبادی ،علویاصوغر (.)5391
شناسایی شایستگی های عمومی مؤثر بر ارتقای رریی

جذب دانوش یناورانوه در صونایع پیشوریته دیواعی

جمهوری اسلمی ایران ،فصلنامه راهبرد دفاعي ،سا  ،54شماره .11
 .81مطهری ،مرتضی ( ،)5310مجموعه آثار شهيد ماهری ،جلد  ،3قم :انتشارات صدرا.
 .88نوئ  ،جیم و داتلیچ ،دیویود ( ،)5398پارورش رهباران ،ترجموه هایوده هوادوی .تهوران :انتشوارات دیتور
پژوهشهای یرهنگی.
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