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Abstract 
The purpose of this study was to design a model for the development of managers’ 
managerial skills in the form of a paradigmatic model through grounded theory. The 
study was applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection 
method, and it was carried out using cross-sectional survey method. The statistical 
population was comprised of 300 experts, specialists, and informed people in the 
field of managers’ managerial skills. Out of these, 30 faculty members of Tehran 
Municipality University of Applied Science and Technology were selected as the 
study sample using non-random, purposive sampling method. The data collection 
methods were document analysis and field study, where semi-structured interviews 
and questionnaires were used through systematic grounded theory. The study 
validity was determined through triangulation and its reliability was assessed by 
inter-coder reliability. In order to analyze the qualitative data, meta-analysis, 
thematic analysis, and MAXQDA were used. Finally, 3 dimensions, 13 components, 
and 65 indices were achieved. The findings showed that managers’ managerial skills 
included personal (self-knowledge, stress management, and effective problem 
solving management), interpersonal (constructive communications skill, effective 
motivation skill, influence skill, and conflict management skill), and collective 
(delegation of authority skill, teamwork skill, skill to guide positive change, 
technology use skill, and application of managerial requirements) dimensions. 
According to the obtained results, the provided model has a fairly acceptable fitness.  
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 روش با رانیمد یتیریمد یها مهارت توسعةی الگو یطراح

علمی دانشگاه  ئتیاعضای ه :موردی)مطالعة  ادیبن داده ةینظر

 (کاربردی شهرداری تهران ـ علمی جامع
 2فر یدیفاطمه حم، 2ایرزاد كبریبهارك ش، 2ین محمودیرحسیام، 1درضا اسدیحم

 رانیا، تهران مركز،واحد تهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یت آموزشیریگروه مد. 1
 رانیا، تهران واحد تهران مركز، ،یدانشگاه آزاد اسالم، یو آموزش عال یت آموزشیریگروه مد ،استادیار. 2

 (12/05/1400ـ تاریخ پذیرش:  13/11/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

ـ بنداده روش بـا  یمیپارادا یالگو كی قالب در رانیمدی تیریمدی ها مهارتیالگوی طراح حاضر پژوهش از هدف ایـ    .بـود  ادی
. گرفـت  انجـا  ی مقطعـ ی شـ یمایپ کـرد یرو با که استی فیتوص ها دادهی گردآور روش نظر از وی کاربرد  هدف  نظر از پژوهش

ی ریگنمونه روش .بود رانیمد یتیریمدی ها مهارتة نیزم در آگاه افراد و نامتخصص و خبرگاناز  نفر 300 شامل   یآمار  ةجامع 
کـه همگـی جـ       کاربردی شـهرداری تهـران   ـ علمی دانشگاه جامع علمی هئیتاعضای از  نفر 30 که بود هدفمندی رتصادفیغ

 هـا  دادهی گـردآور  اب ار وی دانیم وی سندپژوه ها دادهی گردآور روش. شدند انتخاب نمونه عنوان به  پرسنل متروی تهران بودند
بـه   پـژوهش یـی  روا .شـد تهیه  مند نظا  افتیره با ادیبنداده روشبه  ها دادهی گردآورة سشنامپر .بود افتهی سازمانمهین ةمصاحب
ـ فراترک از  یفیکی ها داده لیتحل  یبرا .شد   ییتع کدگذاران  یب توافق روش به آنیی ایپا و یسازهیسو سه روش ـ تحل و بی  لی

 از حاصـل ی هـا  افتـه ی. به دست آمد شاخص 65 و مؤلفه 13 و بعد 3 تینها در .شد  استفاده  MAXQDA اف ار نر  و  مضمون
 اثـربخش  حـل  رتیمـد ، اسـتر   تیریمـد ، یخودآگاه) یفرد بعد شامل رانیمد یتیریمد یهامهارت ابعاد داد نشان پژوهش
 مهارت، اریاخت ضیتفو) یگروه بعد و ،(تضاد تیریمد، یرگذاریتأث، اثربخش  شیانگ، سازنده ارتباطات) یفردانیم بعد ،(مسئله
 آمـده  دسـت   بـه ی هـا  افتـه ی اسـا   بر .است( یتیریمد ال اماتی ریکارگ به، یتکنولوژی ریکارگ به، مثبت رییتغ تیهدا، یمیتکار
 .گرفت قرار دأییت مورد کهاست  برخوردار قبول  قابل نسبتاً برازش از شده ارائهی الگو

 گانکلیدواژ

 .رانیمد یتیریمد های مهارت، مهارت ،مند نظا افت یره، ادیبن داده
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 مقدمه

 تحوالت  ، پیچیده و رقابتی محیط کند می متمایز قبل دهه چند یدنیا از را امروز یدنیا آنچه

 در هوا  سوازمان  یبقوا  اسوت   مدیریت دانش تحالت  و ،ارتباطا  روزافزونة تالسع ،سریع

به  ،87 :2012 مالهانتی و ساین)است  منالط ها آن پایدار رقابتی یها مزیت به شرایطی چنین

 منوابع  از اسوتااده  دررا  مودیران  یهوا  محققان اقداما  و قابلیت  (1395 پالر نقل از خجسته

 :2013 1و  پارلاسو ) داننود   موی  هوا  سوازمان  رقوابتی  یمزایاة تالسع در یکلید عاملی سازمانی

 کی تیریمد که دانند یم همگانو گیرد  می تئنش ییدانا و علم از یتیریمد هار م  (2015

 سوتم یس آنة تابع ریمد یرفتارها که کند یم تیتبع یستمیس و منطق از علم نیا و است علم

 یریو گ میتصوم  جسار  و ،بالدن هدفمند، یعقالن اطیاحت، ناس اعتمادبه  بالعکس نه و است

 برسواند  بلوال   بوه  را یتیریمود  یهوا  مهار  تالاند یم که است مالضالعاتی  از یساز میتصم و

هووا و  مهووار ، 21قوورن  یرقووابت یدر فضووا(  1397 یکرموو بووه نقوول از، 2017 2جانسووالن)

های  یاستراتژ یاجرا ییت کنند و تالانایریرا مد یتالانند دگرگالن می که یرهبرانهای  ییتالانا

وکوار   ت کسبید مالفقیکار کل یرویرا  نییت کارآمد تغیریمد ده را دارندیچیار پیبس یتجار

 کواردان  و شایسته نامدیر وجالد در گروت سازمان یقت مالفقیدر حق(  2012 3اکالور) است

 ایون نتیجوه   بوه   تالجه به مطالب صدر اتشواره    با(2015 :2013 4همکاران و اسپارل) است

 و مجوا  ) نودارد  وجوالد  مهوار   بوار  در معوین  اصطالح و واحد تعریف یک که رسیم می

 هما ب مرتبط یها نگرشو  خصالصیا ا و ه دانش از دسته یک ها مهار (  2011 5همکاران

 کوار  در عملکورد افوراد   بوا  و دنو گذار موی  افوراد  شوغل  بور  زیادی ثیرأت که شالند می تعریف

 طریوق  از و کورد  ارزیوابی  شوده  پذیرفته استانداردهای را باها  آن تالان می و دندار همبستگی

 ای از مجمالعوه  هوا را  مهوار    تالان می ، همچنین(  62010سانچز) داد بهبالد تالسعه و آمالزش

                                                                                                                                        
1. Sparl  

2. Jonson 

3. Okoor 

4. Sparl &  

5. Mogab & Colobrait 

6. Sanchez 
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(  2005 1بوارترا  ) داد هسوتند  بورون  یوا  نتوای   به رسیدن در ابزاری کهتالصیف کرد  رفتارها

 ثرؤمو  طوالر  بوه  توا  سوازد  موی  تالانمند را فرد هک اند تعریف کرده ینگرش یا دانش مهار  را

 بوا   دهود  انجوا   شوغل  انتظوار  مالرد استانداردهای با را وظیاه یک یا شغل کی های فعالیت

 ابو  سازمانی هر فقرا  ستالن و هستند سازمان و ملت یک ثرو  یانسان منابع اینکه به تالجه

 وجوالد  ران شوکی یمود  یتیریمود  یها اهمیت مهار  در، شالد می داده شکل آن انسانی منابع

 ( 2006 2همکاران چیانگ و) ندارد

 تحقیق پیشینة

اسوت کوه    یو دانشو  یمسوتلز  تالانمنود   یرمادیو غ یعالامل انسان ةدن مجمالعکرت یریمد

 کنود  ق کسوب  یو تالف بور دانوش روز   یمبتن ین عملکردین راهبردها و همچنیدر تدوبتالاند 

رسود   می به نظر  ستین ین قاعده مستثنیا ها از گر سازمانیز مانند دیتهران ن یشرکت مترو

 تالانود  ی موی تیریو مد باشد کارآمد داشته یتیریاج مبر  به مدیاحت ایرانم در یصنعت عظن ای

ها  ن مهار یا از  یریگ بهره با هدفو  باشدران آشنا یمد  ژیو یها مهار  اکارآمد باشد که ب

 بپوردازد  کارکنوان   کنتورل  و، تیهودا  ،یهمواهنگ ، یفرمانوده ، یسوازمانده ، یزیو ر به برنامه

 یبوورا بیشووتر یپوذیر  انعطوواف بوه  هووا سوازمان ، سووال   هوزار ة آسووتان در  (1393 یرخوان یام)

 بوه  مجبوالر  مودیران  و دارنود  نیواز  خوالد  نبورو  و درونهای تهدید و به فشارها پاسخگالیی

 انیو جهان) ش هستندیخال یمدیریت یرفتارها و ها روشو  ها سبکدر  بازاندیشی و یبازنگر

 کنالنی تنگاتنگ رقابت بازار در است شایسته ،بنابراین  (1395پالر  به نقل از خجسته ،1391

 بور  دیگر سالی از و جهانی تجار  سازمان در عضالیت ایران کنار در سال یک از ها سازمان

 چوه  هور ، مصوارف  و منوابع  جوذ   در بخوش ، اساسی قانالن 44 اصل یکل سیاست اساس

 مودیران  دسوت  به امر تحقق این  کنند اندیشی چاره خالد کارایی افزایش و بقا برای تر سریع

 هوا  سازمان مدیریتی ساختار و علمیة بنی تقالیت جهت اساس این بر  گیرد می صالر  تیق

 هوای مودیران   مهوار   ارتقوای   سوپس بوه   شوالد   شناسوایی  نیواز  مالرد های مهار  باید ابتدا

                                                                                                                                        
1. Bartram 

2. Chaing 
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 شوناخت  نیازمنود  اغلوب  مودیران  کوه  اسوت  ایون  مدیریت علم در نکته ترین مهم  پرداخت

 و دعوایی ) آیود  فوراهم  هوا  آن شودن  کارآمود  رایبو  مناسبة زمین تا ندا مدیریتی های مهار 

 یکو یشدن  یجهان حضالر در عصر یبرا یران صنعتیمد دانشةتالسع  (13 :1384 مرتضالی

کوه   د باهمنود یو با رانیمود ، نامحققو  ی  بوه قوالل برخو   اسوت ایران کشالر در ا  یاز ضرور

 ( 2009 1اسالانسالن و هاللتالن)گذارد  میبر مرد  و کشالرها  یمتااوترا  یثأت یساز یجهان

 ها ازمانسهای مديريتي مديران در  ارزش مهارت

 عامول  نوامطمئن  و یرقوابت  طیمحو  در هوا  سوازمان  مهوم  و ینسوب  یها تیمز از یکی امروزه

 چشوم  به ریمد کی نا  یاقتصاد بزرگ نیماش هر پشت یکنالن یایدن در  هاست آن  تیریمد

 کیو ارگان نیماشو  کیو  بوه  سوازمان  هور  زوموا یدر مدل ا   مثالً(Kowalaski 2014) خالرد یم 

/ هودف   1 :(1395 اددآبیرشو ) شوالد  ی موی سواز  مودل  رکن چهار با 2زومایا هالشمند یسنتز

 و زهیو انگ/ انسوان   4؛ ا یو عمل سطالح/ یکاربر  3؛ اطالعا  و دانش/ یآگاه  2؛ تیمالرأم

 یا مرحلوه  10 یتکوامل  فیط کی از یبخش در بعد سه در زومایا هر، منظر نیا از  تیخالق

  شوالد  یمو  دهیسونج  ،زموان  یعنو ی ،چهوار   بعد بستر بر زین نین ماشیا حرکت  ردیگ یم قرار

ت یو واره اهم ن طورح یبه ا ینگاه با  است شده داده شینما 1 شکل در نیماش نیا  وار طرح

 شالد  می ران آشکاریت مدیریمد یها گاه مهار یو جا

 
 هوشمند یسنتز کیارگان نیماش صورت به 21 قرن سازمان ةوار طرح .1 شکل

                                                                                                                                        
1. Osooansoon & Hooltoon 
2. ISOMA: Intelligence, Synthetic, Organic, Machine 
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 بسوتر  بور  ینیتکوال  بعد سه سازمان کی یبرا بالدن یکمی و ستیب قرن، دیگر عبار  به

 شودن  افوزوده  و داده شوکل  را 21 قرن سازمان یفضا ینیتکال سه بعد  دارد یزمان بعد کی

 ( 2 شکله است )آورد وجالده ب 21قرن  دررا  سازمان زمانو فضا بافت زمان

 
 21قرن های  سازمان .2شکل 

 هوای مودیران را   های مهوار   نیازمندی ،رانیت مدیریمد یها ت مهار یبا تالجه به اهم

مدیران میوانی و مودیران عوالی    و  سه سطح سرپرستان هباساس سطالح سازمانی  الان برت می

 ( 2017 1مماالرد) کرد میتقس

 
 مدیران میانی و مدیران عالی و سطوح سازمانی برای سه سطح سرپرستان .3شکل 

                                                                                                                                        
1. Mamford 
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و  1392خصالص پوس از انتخابوا  سوال     ، بهریبه تحالت  اخ یبا نگاه ،گرید یسال از

ش یش از پو ین امر بو یضرور  ا، الملل نیب ةصرعران در ین اینال یپلماسیحرکت به سمت د

 دارد ییبنودها  مین واژه تقسیا شالیم میبه ماهال  صنعت متالجه  ینگاه و با شالد می احساس

، ع ناوت و گواز  یر: صونا یو نظ) در هر کشالر اسوت  یمختلف صنعتهای  بخش  دهند نشانکه 

بوه    (رهیو غ و ،یکیو مکان یکیالکتر، ونقل حمل، ییغذا، ییایمیش، ینساج، فالتد، یمیپتروش

 یتیریمود  یهوا  مهوار    سوازند های  همؤلانادیده گرفتن   هر روی آنچه مبرهن است آن است که

دن صالر  مسئله بوه جوای   گمان تنها پاک کر آن را حذف کند و بیهای  تالاند آسیب نمی رانیمد

هوای مودیریتی مودیران     ی مهوار  ها الگالی جامع بورا  سازمان در ،ال حاضرحدر  حل آن است 

الگوالی بورای تبیوین    هوا   ضرور  دارد برای سوطالح مختلوف مودیریت سوازمان    وجالد ندارد و 

  این امر از یک طرف امکوان تربیوت   های مدیریتی در سطالح مختلف سازمان تعیین شالد مهار 

تخوا   آورد و از سوالی دیگور در ان   موی  یک چارچال  منظم فراهم مدیران و آمالزش آنان را در

دهود    بوه دسوت موی    مدیران جدید معیار مشخصی برای ارزیابی صوالحیت مودیران پیشونهادی   

 یتیریهوای مود   مهوار   یارتقوا جهوت  بالدنود  درصدد  اندر تحقیق حاضر پژوهشگر ،بنابراین

  کنندارایه  یمناسب یران الگالیمد

 رانیمد یتیریمد های مهارتهای  الگوها و تئوری و ها مدل ةخالص .1جدول 

م مدل/ الگو/ نا

 ئوریت
 تئوری مدل/ الگو/خالصة  طراح

 مدل یطراح
ارتباطی 

 یها مهار 
ران یمد یتیریدم

 یمالزش عالآ و

 محمد و

همکاران 
(2020) 

 ران دانشگاهیمد یتیریمد یها ه و اساس پرورش مهار یپا یتیریمد ةگان سه یها مهار 

 است 

طراحی مدل 
ارتباطی 

 یها مهار 
ران یمد یتیریمد

و 
 شروپرو الزشآم

ن و یهارو

همکاران 
(2020) 

 معلمان وجالد دارد  یران با رهبریمد یتیریمد یها ن مهار یب یار قالیسبرابطة 
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 های مدیریتی مدیران های مهارت الگوها و تئوری و ها مدل ة. خالص1جدول ادامة 

نام مدل/ الگو/ 

 تئوری
 خالصة مدل/ الگو/ تئوری طراح

 یمدل یطراح
ن ارتباط بی یبرا

تالانمندسازی 
رفاه و  رانیمد

عملکرد  ذهنی و

از طریق  کاری
حمایت 

 سازمانی

، داهال کیم
 ،چالل وو مالن
و جیسالن 

 (2019)شین 

ادراک کارمندان از رهبری و حمایت اجتماعی در محیط ، تبادل اجتماعی ةطبق نظری
ی قبلهای  پژوهشهای  این نتای  با یافته  جریان داردها  کاری و عملکرد کاری آن

حیاتی  عملکرد کاری و بینی حمایت اجتماعی برای پیش دهد نشان میو  سالست هم

  تاس

 دیدگاه اجتماعی
 پرسیکلیا

(2018) 
خالقیت و ، ت بحران و استرسمدیری، بهبالد مستمر، سازی شبکه، های اجتماعی مهار 

 ریزی برنامه، نالآوری

 دیدگاه سیاسی
جانسالن 

(2017) 
 خالقیت و نالآوری، و ارتباطیاجتماعی ، های سیاسی مهار 

مدل  یطراح
 یها مهار 

مدیران  یتیریمد
پروژه برای 

صنعت 

 وساز ساخت

کریستالف 
دیزیکالفسکی 

(2017) 

وساز در  ختاس  پروژمدیران های  هدف از این مطالعه خلق یک مدل از شایستگی

 ده  مدل ایجادشالدب   این مدل شامل عالامل مرتبط با صاا  مدیر پروژهبالدلهستان 
های  یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت پروژه ةتالسعمرجع در  مثابةتالاند به  می

 رود وساز در لهستان به کار  ساخت

  یمدل پیامدها

 یها مهار 
 در  مدیریتی
 یگردشگر

کیم و 
همکاران 

(2017) 

مهار   نتای  نشان دادشد   بررسی یگردشگر مدیریتی در یها مهار   یپیامدها

مااهیم  همچنین  دارد عملکردو  وکار انالاع مختلف کسب در یزیادر تأثی  مدیریتی
 مشاوران وو  صاحبان یمدیریتی برامااهیم  منزلة به  یمطالعا  کشاورزتالسعة  ینظر

  مناطق روستایی ارایه شد در وکار کسب یگذاران مربالط به گردشگر سیاست

 یها مدل مهار 

و  یتیریمد

های  سبک
در  یریادگی
 العت تنیریمد

و  تکالیس

 اکیژاکالب
(2016) 

 یامروزهای  ت در شرکتیریمدفرایند ت یمالفقپایة ها  آنتالسعة و  یتیریمد یها مهار 

 یاثربخشتالسعة در  یاتینقش ح یریادگهای ی ت و سبکیریمد یها مهار   است
  داردها  در شرکت یت منابع انسانیریمدابزارهای 

مدل تعهد 
 سازمانی

دانشگاه های 
 نآزاد ایرا

1399احمدی  
ه مهارتهایی مدیریتی مدیران مؤلا 18معتقداست در اثر تعهد سازمانی با سه بعد و  یو

 گردد می ایجاد
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 های مدیریتی مدیران های مهارت الگوها و تئوری و ها مدل ة. خالص1جدول ادامة 

نام مدل/ الگو/ 

 تئوری
 خالصة مدل/ الگو/ تئوری طراح

هشت الگالی 
وجهی مهارتهای 

یتی مدیران مدیر
صنعن نات و 

 گاز شیراز

 1397کریمی

حل مسئله  و یتکناللالژو  تیمی کار یها مهار  رانیمد یها میان ابعاد مهم مهار  در
 در و ،مدیران میانی یارتباط برا و ییادگیرو  یتکناللالژ  یها مهار ، مدیران عالی یبرا

 یعملیاتی دارامدیران  یبرا یتکناللالژ ارتباطی وو  ییادگیر یها نهایت مهار 

  ندا بیشترین اهمیت

طراحی مدل 
های  مهار 

مدیران صنعت 
گردشگری 
 مازندران

سادا  
 1397عربی

 استان) شهری گردشگریتالسعة  بر شهرداری مدیران مدیریتی های مهار  تأثیر بررسی

 یشهر یگردشگرتالسعة بر  یران شهرداریمد یتیریمد یها مهار  ( نشان دادمازندران
 معنادار دارد  و تأثیر مثبت

طه بررسی راب
بین مهارتهای 

سه گانه مدیران 
 با نالآوری

 1396کمری
 یتیریمد ةگان سه یها با مهار ( کیاستراتژ، ندیفرا، یسازمان شاملنالآوری )انالاع 

 معنادار دارد رابطة ( یفن، یانسان، یادراک)

طراحی مدل 
های  مهار 

مدیریتی مدیران 

صنعت 
خالدروی ایران 

 در کالس

 جهانی

خجسته 1395
 پالر

 هانیج کالس در ایران یخالدرو صنعت مدیریتی مدیران یها مهار تالسعة  مدل

 و احصا نیز مهار  هر یها ویژگی مدیریتی یها مهار  یبند رتبه بر عالوه تدوین و
 شد  یبند رتبه

  روش

ه تالصیای است کو  ها دادهروش گردآوری  نظر از وهدف کاربردی  نظر ازپژوهش پیش رو 

 یطراحو که در این پژوهش هودف اصولی    آنجا پیمایشی مقطعی انجا  گرفت  ازبا رویکرد 

 بوه  بوالد  ادیو بندادهیوة  نظر روش با رانیمد یتیریمد یها مهار ورزی  مهار  ةتالسعی الگال

 یارتقوا هوای   و شواخ  هوا   مؤلاوه ة زمین درمنظالر بررسی عمیق و شناخت بیشتر مالضالع  

و ( بیو روش فراترک) شد مرتبط پرداخته ةپیشین ةمطالعبتدا به ا رانیمد یتیریمد های مهار 

هوا و   شواخ  و  کنندگان محدود بررسی سپس مالضالع پژوهش از طریق مصاحبه با شرکت
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تحقیق شکل گرفت  اولیة ران شناسایی شد و مدل یمد یتیریمد های مهار  ةاولیهای  مؤلاه

شده  شناساییهای  شاخ و ها  همؤلا و ابعاد یافته سازمان نیمهمصاحبة با استااده از ، در ادامه

 کیو  هور  به تالجه منظالر  بهمند   افت نظایاد رهیبن از تکنیک داده و( تحلیل مضمالن) بررسی

، تأیید، اصالح ه منظالرب یگروه تالافقبه  یابیدستبا هدف  ها آن دنکر رچهکپای و ا نظر از

شود    بهوره گرفتوه  ران یمود  یتیریمد های مهار های  ها و مؤلاه یا اضافه کردن شاخ  ،رد

هوای   مهوار  ة زمینو  درو افراد آگواه  ن امتخصص و خبرگاننار از  300آماری شامل  ةجامع

ة زمینو  درو اطالعوا   آگواهی   نظور  ازران بوالد  خبرگوان پوژوهش افورادی بالدنود کوه       یمد

ه اطالعوا  دقیوق نموادی از جامعو     ةارایبا  تالانستند میو  ندبالدران برجسته یمد های مهار 

  بورای تعیوین   (کاربردی شهرداری تهوران  و علمی دانشگاه جامع علمی اعضای هئیت) باشند

گیوری غیرتصوادفی    های این پژوهش و تعیین ایون گوروه از خبرگوان از روش نمالنوه     نمالنه

نار تعیین شد   30حجم نمالنه با روش هدفمند و با تالجه به اصل اشباع نظری استااده شد  

تحلیل و و روش تجزیه افت نظامندیاد رهیبن ک دادهیتکن مستخرج از ةپرسشنامپژوهش  ابزار

 بالد  MAXQDAافزار  تحلیل مضمالن با استااده از نر  ها داده

 ،تضمین حریم خصالصوی ، شامل اخذ رضایت آگاهانه و اخالقیپژوهش مالازین این  در

سو  بوه هموة    پاتأکید بر ضمن  ،ها تکمیل پرسشنامههنگا   ،رعایت شد  همچنین و رازداری

اطالعوا  فوردی   ارایة زمان و  هر خروج از پژوهش درزمینة کنندگان در  شرکت ها، پرسش

ماند  پژوهش حاضر با کد  داده شد که اطالعا  محرمانه میاطمینان ها  مختار بالدند و به آن

  ثبت شد IR.IAU.TMU.REC.1399.375اخالق 

 ها يافته

 تهوران  یران شورکت متورو  یمد یتیریهای مد ر مها یهای ارتقا ها و شاخ  همؤلا و ابعاد

شده در ایران و  انجا های  مبانی نظری و پژوهش پرسش،گالیی به این  اند؟ جهت پاس  کدا 

( 2007) باروسوال سندلالسریال ای مرحلوه  هاوت  بیو با استااده از روش فراترک خارج از ایران

 و جوال و جسوت   3؛ مند  نظاتهیة پیشینة   2؛ پژوهش الؤس تنظیم  1 :شدشرح مطالعه  دینب

  هوای  یافتوه  ترکیب و وتحلیل تجزیه  5 مقاله؛ اطالعا  استخراج  4؛ مناسب مقات  انتخا 
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تالجوه   بوا  ،بعد از استخراج متالن از مقات  منتخب  ها یافتهة ارای  7 ؛کیایت کنترل  6؛ کیای

 در و ناسوایی ش کد 396 که یطالر ؛ تز  صالر  گرفت یپالشان هم، ها بالدن واژه یمعن به هم

 یوک  در هاکود ، کودها  ایون  ماهوال   گرفتن نظر در باشد   استخراج ماهال  یا کد 259 نهایت

 ت بوه یو بوا عنا   شد شناسایی مهار  91 نهایت درو  بندی دسته معیار عنالان  به مشابه ماهال 

بوار  شده  یمعرف یها شتر با مدلیو انطباق ب ها مهار  ییپس از شناسا ،شده م مستخرجیمااه

 3 درراهنما و مشاور  ستادانام با نظر ین مااهیت ایصالر  گرفت و در نها یغربالگر ردیگ

 بوه عبوار    یوا  کیایوت  کنترل جهت ،سپس  خالصه شدشاخ   65ه و مؤلازده یبعد و س

 کاپوا  شواخ   مقدار، گرفته صالر  محاسبا  طبق  شد استااده پاکا شاخ  از پایایی دیگر

و  اسوتادان بوا نظور    در ایون پوژوهش  دارد   قورار  تبور مع طحسو  درکوه   56/0 بوا  است برابر

و سوه بعود    شودند گذاری  ابعاد نا  ،پس از کدگذاری مؤلاه استخراج شد  13نظران  صاحب

 بوه  رسویدن  و معنوایی  واحودهای  کدگذاری از بعد شد کشف  یو گروه یفرد نیب و فردی

 بوه  جدیودی  کودهای  یوا  مقالت  جدید های مصاحبه یا متن تحلیل از که زمانی) شباعا حد

 نهایوت  در وصالر  گرفوت   بندی مقالله، دیگر یک به کدها مشابهت اساس بر(، نیامد دست

 به دست آمد  کیای های داده از مقالله 13

 مدل پارادايمي ةارائ

 آمده است  2 جدول در (رهیافت نظامند) بنیاد دهتئالری دایند افرشده از  نتای  استخراج

 خبرگان با افتهیساختارمهین ةمصاحب کیتکن از شدهاستخراج میمفاه. 2 جدول

دگذاری ک

 انتخابی

کدگذاری 

 محوری
 شونده کد مصاحبه منبع کدگذاری باز

یخالدآگاه فردی  

 دقت

 (2017) وتن و کمرون
Developing management 

skills by David A 
Whetten Kim S Cameron 

(z-lib.org) 

I6, I8, I10, I17, I4، I26 
 I10, I6, I5, I1, I7، I18 یریپذ تیمسئالل

 یروشناکر
I13, I14, I15، I 22،  I  ،1  

I2 
 I12, I5, I14, I2, I11، I20 یاجتماع  هالش

 I10, I9, I1, I13, I11 I24 تیریحکمت مد
 I6, I8, I10, I17, I4، I19 تحرک
 I6, I8, I10, I17, I4، I28 دانش
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 خبرگان با افتهیساختارمهین ةمصاحب کیتکن از شدهاجاستخر میمفاه. 2 جدولادامة 

کدگذاری 

 انتخابی

کدگذاری 

 محوری
 شونده کد مصاحبه منبع کدگذاری باز

 فردی

مدیریت 
 استرس

 (2017وتن و کمرون ) مدیریت زمان
Developing management 

skills by David A 
Whetten Kim S Cameron 

(z-lib.org) 

I10, I6, I5, I1, I7، I29 امیدواری 

 زا حذف عالامل استرس

مدیریت حل 
اثربخش 

 مسئله

 تاکر خالقانه

 (1397کریمی )

I13, I14, I15، I6، I25 
 I12, I5, I14, I2, I11، I30 کارگیری ابتکارها به

 I10, I9, I1, I13, I11، I21 تجاری های  کارگیری مدل به
 I10, I9, I1, I13, I11، I16 فکر و عمل کارآفرینانه

 I2, I6, I10, I20 ،I28 های زبان خارجی مهار 
 I10, I6, I5, I1, I7، I19 ها دانش فرهنگ

 I13, I14, I15، I29،  ارتباط شااهی مؤثر

 فردی  بین

انگیزش 

  اثربخش
 

 شهر  اجتماعی

 (2013)همکاران اسچنگل و 

I12, I5, I14, I2, I11، I26 
 I10, I9, I1, I13, I11، I20 های سیاسی و دولتی ستمدرک سی

های  ارایة مشاوره و مهار 
 ای مشاوره

I10, I6, I5, I1, I7، I30 

 I13, I14, I15، I25 انرژی

 ور محیط کار بهره
I12, I5, I14, I2, I11 ،

I16 
 I10, I9, I1, I13, I11، I18 تعریف مالفقیت برای کارکنان

 مدیریت
تضاد 

 اثربخش

 پذیری انعطاف

 (1394نصراللهی )

I10, I8, I1, I3, I4، I19 
 I6, I8, I10, I17, I4 ،I22 طرفانه رفتار بی

 I10, I6, I5, I1, I7، I24 تالانایی قضاو 
 I13, I14, I15، I26 کنار آمدن با ابهاما 

I ، قاطعیت  ،1 I13, I14, I15، I28 
 I12, I5, I14, I2, I11، I23 ه جای سرزنشاقدا  مسئالتنه ب

 
 

ارتباطا  
 سازنده

تمایل قالی برای کار کردن در 
 خارج

 I10, I8, I1, I3, I4 ،I22 (1395پالر ) خجسته

 I2, I6, I10, I20 ،I28  های زبان خارجی مهار 
 I10, I6, I5, I1, I7 ،I19  ها دانش فرهنگ

 I13, I14, I15 ،I29،   ارتباط شااهی مؤثر
تمایل قالی برای کار کردن در 

 خارج
 I10, I8, I1, I3, I4 ،I22 (1395پالر ) خجسته
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 خبرگان با افتهیساختارمهین ةمصاحب کیتکن از شدهاستخراج میمفاه. 2 جدولادامة 

کدگذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 محوری

 شونده کد مصاحبه منبع کدگذاری باز

 
مهار  

 تأثیرگذاری

 استراتژیفکر و عمل 

 (1395اشرفی )

I10, I8, I1, I3, I4 ،I25 
 I2, I6, I10, I20 ،I29 سخنالری
 I10, I6, I5, I1, I7 ،I13 سخنالری

 I13, I14, I15 ،I2 مذاکر  مؤثر
 I12, I5, I14, I2, I11 ،I9 کارکردن مؤثر با مدیران باتدست

 گروهی

تاالیض 
 اختیار

 سازی برای یادگیری ظرفیت
 (2012افمن )ک

 (2011وتن و کمرون )

I12, I5, I14, I2, I11، I20 
 I10, I9, I1, I13, I11، I29 تالانمندسازی
 I10, I6, I5, I1, I7، I27 تالسعة کارکنان
 I13, I14, I15، I26 تاالیض اختیار

 مهار  تیمی

 الها  بخشیدن به دیدگاه مشترک

 (2004)ویلسالن 
 (1397کریمی )

I12, I5, I14, I2, I11، I6 
 I10, I9, I1, I13, I11 I22 سازی تالانایی اجتماع

 I6, I8, I10, I17, I4، I17 سازی تیم
 I10, I8, I1, I3, I4، I19 ها مشارکت در پروژه
 I6, I8, I10, I17, I4، I13 ها کار مؤثر در تیم
 I10, I6, I5, I1, I7، I15 رهبری دیگران

غییر هدایت ت
 مثبت

 نگاه به تغییرا  به منزلة فرصت

 (2012کافمن )
 (2011وتن و کمرون )

I13, I14, I15، I6 
 I12, I5, I14, I2, I11، I22 تغییر دادن

 I10, I9, I1, I13, I11 سازگاری با تغییرا 
 I13, I14, I15، I6 رضایتمندی افراد

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

 سازگاری

 تجربة کار در خارج

 مصاحبه

I12, I5, I14, I2, I11، I30 
 I12, I5, I14, I2, I11، I18 پذیری فرهنگی تنالع

 I10, I9, I1, I13, I11، I6 تنظیم صحیح وضعیت خانالاده
 I6, I8, I10, I17, I4، I22 وکار سازگاری با محیط کسب

 I12, I5, I14, I2, I11، I7 زمانیهای  سازگاری با تااو 

کارگیری  به
 تکناللالژی

 ای های رایانه مهار 

 مصاحبه
I10, I9, I1, I13, I11، I25 

کارگیری تکناللالژی اطالعا  در  به
 گیری تصمیم

I13, I14, I15، I7 

کارگیری  به
الزاما  
 مدیریتی

 نگرش مثبت به الزاما  مدیریتی

 مصاحبه

I10, I9, I1, I13, I11، I3 
 I6, I8, I10, I17, I4، I5 انداز ترسیم چشم

 I12, I5, I14, I2, I11، I9 استخدا  با دقت
 I10, I9, I1, I13, I11، I8 تالانایی فنی قالی

 I10, I9, I1, I13, I11، I1 ریسک
 I6, I8, I10, I17, I4، I2 برداری از فضا های بهره مهار 
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( 1967) ادیو بن داده هیو نظر کشفتا  کهای  روالن یتدو با( 1998) نیکالرب و اوساستر

  یانتخواب  یکدگوذار ، یمحوالر  یکدگوذار ، بواز  یکدگذار: دادند شنهادیپ یکدگذار فن سه

شورایط  ، علّوی  شورایط  از: ندا عبار های  مقالله نیادادند   ربطن آ به را ها مقالله گرید سپس

  مربالطه یپیامدها و هبردهارا و ،یمحالر  پدید، میانجی شرایط ،یا زمینه

دهند و  قرار می تأثیرهستند که مقاللة اصلی را تحت ( شرایطی) هایی : مقاللهشرایط علّی

 د نانجام مالرد نظر می  پدیدبه وقالع یا گسترش 

ایوده   مالرد نظور   پدید  است مطالعه مالرد( هسته) : پدید  اصلی(محوری) مقولة اصلی

 آنها بوه سوالی    ها و واکنش ای است که جریان کنش اقعهیا و ،اتااق، حادثه، و فکر محالری

 پاس  دهند  آنیا به کنند کنترل یا  را اداره  شالند تا آن رهنمالن می

بوا   مالاجهوه اداره و و  هایی بورای کنتورل   ها و واکنش : راهبردها مبتنی بر کنشراهبردها

گوری   رایط مداخلوه   همالاره شو ندهدفمند رند ومالرد نظر هستند  راهبردها مقصالد دا  پدید

  سازند را محدود می آنبخشند یا  نیز حضالر دارند که راهبردها را سهاللت می

هوا و   شالد  پیامدها حاصول کونش   که در اثر راهبردها پدیدار می هستند : نتایجیپیامدها

هوایی نیسوتند کوه     بینی کرد و الزاماً همان تالان پیش ها هستند  پیامدها را همالاره نمی واکنش

 اند  را داشته آنقصد افراد 

نظور   مالرد  پدیدای است که به  های ویژه مشخصه ةمجمالع: بستر یا زمینه (زمینه) بستر

 ةمجمالعو  دهنود   نشوان به پدیوده  بسوتر     د؛ یعنی محل حالادث و وقایع متعلقنکن دتلت می

 اسوتااده از   ردیپوذ  موی  و واکونش صوالر     راهبردهای کنش آنشرایط خاصی است که در 

کدگوذاری   انتخابی را هموراه کدگذاری  کالربین و استراوس ةنظریانتخابی و خلق ی کدگذار

و هوا   تحلیلگر به پدید آوردن مقالله بازکدگذاری  در کند: می گالنه تشریح باز و محالری این

در طوالل  هوا   مقاللوه کالشود مشوخ  کنود چگالنوه      می پردازد و سپس ها می آنهای  ویژگی

منود بهبوالد     طوالر نظوا  ه بو ها  مقالله، محالریکدگذاری  در  کنند می شده تغییر بعدهای تعیین

 شالند  می پیالند دادهها  و با زیرمقالله یابند می
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اصلی نیستند که در نهایت برای تشکیل یک آرایوش  های  هنالز مقاللهها  این، این حال با

در کدگوذاری    کند شکل نظریه پیدا که نتای  تحقیق طالری؛ یکپارچه شالند تر نظری بزرگ

 ست ها سازی و بهبالد مقالله یکپارچهیند افرقت حقی

بوا اسوتااده از روش    مکتوال  شودن  شده پس از  ضبطهای  مصاحبه ،در پژوهش حاضر

 بر ،سپس شدند بندی  مقاللهو ، پردازی ماهال ، سطر بررسی به صالر  سطره ب محتالاتحلیل 

مقوالت    مااهیم وو  ارتباط ماهالمی و خصالصیا  مشترک بین کدهای باز اساس مشابهتْ

، مقاللوه شوامل اطالعوا  کودهای بواز       شوش  4 شکل   دربه دست آمدندای از مااهیم  طبقه

 ،محوالری   پدیود ، میوانجی  و ای زمینوه و  یط به شرایط علّمربالهای  مقالله ،فرعیهای  مقالله

 و پیامدهای مربالط ارایه شده است  ،راهبردها

 
 (نیكوربتراوس و سا) افت نظامندیج از رهمستخر یمیاراداپ یالگو .4شکل 

یابی مدیران؛    نبالد برنامة منسجم برای مهار 1 :شرایط علّی
های معیشتی و    دغدغه3قالانین و مقررا  )نامناسب(؛   2

 مالی مدیران

 

 

  بعد 1 : ارایة الگالی مهارتی مدیریتی مدیران:پدیدة محوری
   بعد گروهی3فردی؛    بعد میان2فردی؛ 

 

 

 

 

 

و  روزرسوانی دانوش      بوه 2های مدیریتی مدیران؛    ارتقای سطح دانش و بینش و مهار 1ای:  شرایط زمینه
های شوغلی و کوارآیی و اثربخشوی       ارتقای مهار 3تالانایی مدیران سازمان در انجا  دادن وظایف محالله؛ 

  کموک بوه مودیران    5هوای مودیریتی؛    ریزی ارتقوا و رشود مهوار       کمک به مدیران برای برنامه4مدیران؛ 
 ها برای تشکیل یک سازمان پالیا و اثربخش سازمان

 

 

 

 

های مدیرتی مدیران در واحد منابع  تخصصی جهت تهیة استانداردهای مهار   تشکیل تیم 1راهبردها: 
  استااد  بهینه از استانداردهای مهارتی 3شده؛    ارزیابی مستمر استانداردهای مهارتی تهیه2انسانی شرکت؛ 

اجرای ها و ابزارها(    تدوین برنامة عملیاتی )تعیین روش4شده برای تدوین استانداردهای آمالزشی؛  تهیه
 برنامه

 

 

 

 

  ایجاد تعامال  اجتماعی مناسب بین مدیران 1پیامدها: 
  تعیین جایگاه 2های آکادمیک؛  شرکت مترو و محیط

ها در شرکت متروی تهران؛  واقعی و نظامند کردن مهار 
ای و ارتقای سطح مهارتی مدیران شرکت    تالسعة حرفه3

دانش  کارگیری تجار  و   تالسعه و به4متروی تهران؛ 
  5شد  مدیران در مالاجهه با مسایل و مشکال ؛  کسب

فراهم آوردن زمینة ارتقای علمی و تخصصی و 
های جدید و  روزرسانی اطالعا  و کسب مهار  به

  ایجاد عالقه و تمایل به یادگیری 6تالانمندسازی مدیران؛ 
  تدوین سیاست در جهت 7دانش روز تالسط مدیران؛ 

الزشی در شرکت به منظالر ایجاد اصالح نظا  و ساختار آم
های  محالر و بهبالد کیایت مهار  یک ساختار مهار 

 اکتسابی مدیران

  2های فردی مدیران شرکت؛    ویژگی1: شرایط میانجی
 جایگاه یا منزلت اجتماعی ایشان بین کارکنان
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 اعتبارسنجي الگوی پارادايمي
 يميپارادا یالگو ييايو پا ييروا

اجمواع  ، هوا  دادهاجمواع  ) هیسوال  این پژوهش از روش اجمواع سوه   شده دریادم یبه مااه تالجه با

 یسواز  مثلو   یاهو  روش  بورده شود  بهره ( یشناس و اجماع روش ،ها یاجماع تئالر ،پژوهشگران

 متعودد   منوابع  از اسوتااده  بوه : هوا  داده منوابع  یساز مثل ( الف: از اند عبار  کیای تحقیقا  یبرا

  شوالد  موی  اطوالق  کسوان یمالضالع  دربار ، بیماران و پرستاران با مصاحبه مانند، مطالعه در ها داده

 تحلیول و تجزیوه و  یآور جمع یبرا یک پژوهشگر از بیش گرفتن کاره ب: محقق یساز مثل (  

 تاسویر  یبورا  متعودد هوای   دیودگاه  از اسوتااده  :یتئالر/ نظریه یساز مثل ( ج .ستها داده تاسیر

 ماننود ، هوا  داده یآور جموع  یمتعودد بورا   یها روش از استااده: روش یساز مثل ( د  ستها داده

از ، منوابع  یسواز  در مثلو   ،پژوهش نیا در  (2012بچمن  م ویاسکر) است ،مشاهده و مصاحبه

راهنموا و مشواور   اسوتادان   نظور  ازو  نخبگان صنعت متورو و  رانیبا مد عالوه بر مصاحبه ها داده

 هوم در  ،یلگر آماریچند تحل و مشاور راهنما واستادان  نظر ازمحقق  یساز در مثل شد  استااده 

نکوه  یل ایها به دل یو تئالرها  هینظر یساز در مثل برده شد  بهره  ،یهم در بخش کمّ یایبخش ک

 یو خوارج  یپردازان داخلو  یا  تئالرینظر ازخالردار بالد رب یل قالیپژوهش از پتانس ینظر یمبان

مصاحبه و مشواهده  های  هم از روش، ها داده یآور در جمع ،روش یساز مثل  در  شدبهره برده 

  شدپرسشنامه بهره برده  یها و هم از روش

 پیشنهادی یتناسب الگو ةدرجای برای تعیین  نمونه نتایج آزمون تی تک .3 جدول

 3میانگین مورد انتظار = 

ف
ردی

 

 نیانگیم سؤاالت آیتم
 انحراف

 .t df Sig اریمع

 0.000 29 9.45 1.251 3.68 شده تاللید شده است؟ های بررسی آیا مااهیم از داده تطبیق 1

قابلیت  2
 فهم

شالند و به شکل کلی  آیا مااهیم تشخی  داده می
 اند؟ بط شدهمند به هم مرت نظا 

3.84 1.225 11.90 29 0.000 

 0.000 29 8.62 1.338 3.66 اند؟ خالبی تدوین شده ها به آیا مقالله 3

4 
قابلیت 
 تعمیم

آیا نظریه چنان تبیین شده که تغییر شرایط متااو  را 
 در نظر بگیرد؟

3.8 1.257 11.05 29 0.000 

5 
 مالردپدید  تری که ممکن است بر  آیا شرایط کالن
 تشریح شده است؟ اثر گذارد مطالعه

3.7 1.185 10.27 29 0.000 

 0.000 29 9.64 0.885 3.64 رسند؟ های نظری بااهمیت به نظر می آیا یافته کنترل 6
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در سوطح  ( 45/9) شده محاسبه t  آمار تطبیق در   تطبیق:1 دهد: نشان می 3نتای  جدول 

با میانگین مالرد انتظوار نشوان   ( 68/3) ز الگالمیانگین این جزء ا ةمقایساست   معنادار 01/0

ه شود ید أیدرصد ت 99متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  نظر ازدهد تطبیق الگال  می

 01/0در سوطح  ( 90/11) شوده  محاسبه t  آمار بالدن الگال فهم قابل در :فهم تیقابل  2؛ است

دهود   میانگین مالرد انتظار نشان می با( 75/3) از مدل ءمیانگین این جز ةمقایسمعنادار است  

ه شود یود  أیدرصد ت 99متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  نظر ازالگال  میهتا تیقابل

در سوطح  ال ؤسو شوده بورای هور دو     محاسبه t  آمار مفه تیقابلات  ؤساست  در رابطه با 

( 3) گین مالرد انتظاراز میانال ؤسدر هر یک از این دو  شده مشاهدهمعنادار و میانگین  01/0

 تیو قابل  3؛ شالد مدل محسال  می فهم تیقابلمتخصصان جزء  نظر از   بنابراین،باتتر است

معنادار است   01/0در سطح ( 82/11) شده محاسبه t  آمار بالدن الگال میتعم قابل در :میتعم

م یتعمو  قابول دهود   با میانگین مالرد انتظار نشان می( 75/3) از الگال ءمیانگین این جز ةمقایس

ه است  در شدید أیدرصد ت 99متخصصان دارای اعتبار است و با اطمینان  نظر از الگال بالدن

 01/0در سوطح  ال ؤسو شوده بورای هور دو     محاسوبه  t  آموار  میتعم تیقابلات  ؤسرابطه با 

باتتر ( 3) از میانگین مالرد انتظارال ؤسدر هر یک از این دو  شده مشاهدهمعنادار و میانگین 

 در   کنتورل: 4؛ شوالد  الگال محسال  می میتعم تیقابلنظر متخصصان جزء  از   بنابراینستا

میوانگین ایون    ةمقایسو معنادار است   01/0در سطح ( 64/9) شده محاسبه t  آمار کنترل الگال

 نظور  از الگوال  بوالدن  کنتورل دهد قابول   با میانگین مالرد انتظار نشان می( 64/3) از مدل ءجز

ات  ؤسو ه است  در رابطه با شدید أیدرصد ت 99بار است و با اطمینان متخصصان دارای اعت

 شوده  مشاهدهمعنادار و میانگین  01/0در سطح ال ؤسشده برای هر دو  محاسبه t  آمار کنترل

 نظور  از   بنوابراین بواتتر اسوت  ( 3) از میوانگین موالرد انتظوار   ال ؤسو در هر یک از ایون دو  

  شالد محسال  می الگال کنترلمتخصصان جزء 

 بحث و نتیجه
 اایا یسانقش اس ندهیم گذشته و آین دو پارادایب یپل ةمثابتالاند به  می کههایی  از روش یکی

و  یواقعهای  که با استااده از استقرا و بر اساس داده یروش ؛اد استیبن داده یةنظرکند روش 
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کوه  ، د گذشتهمحدو یها شکستن قالب ن روش بایپردازد  ا می هیجاد نظریبه خلق و ا یایک

  پوردازد  ی موی زاسو  هیو خالد بوه نظر ، کرد می اس اکتاایمستااد از ق یها هینظر  آزمالنبه  غالباً

شنهاد یپ هین نظریر اد ین سه فن کدگذاریکالرب استراوس و ،تر اشاره شد شیطالر که پ همان

آن  به راها  گر مقاللهیو سپس د  یانتخاب یکدگذار، یمحالر یکدگذار، باز یکدگذار: دادند

، میوانجی شرایط ، یا زمینه شرایط ،شرایط علّی ند از:ا عبار  گریدهای  ن مقاللهیادادند   ربط

  مربالطه یپیامدها ،راهبردها ،یمحالر  پدید

ن و یقالان، رانیمد یابی مهار  یمنسجم براهای  نبالد برنامهن پژوهش یا در :شرایط علّی

بالدنود کوه بوا نظور      یط علّو یمله شورا ج از یو مال یشتیمعهای  دغدغه، (نامناسب) مقررا 

  دندشراهنما و مشاور احصا  تاداناسو  خبرگان

بعود   ران شوامل یمود  یتیریهای مد ن پژوهش ابعاد مهار یا : در(محوری) مقولة اصلی

مهوار   ) یفرد انیبعد م ،(ر  حل اثربخش مسئلهیمد، ت استرسیریمد، یخالدآگاه) یفرد

 ، و(ت تضادیریمهار  مد، یمهار  تأثیرگذار، خشزش اثربیمهار  انگ، ارتباطا  سازنده

 یریکوارگ  هب، ر مثبتییت تغیمهار  هدا، یمیمهار  ت، اریض اختیمهار  تاال) یبعد گروه

  ندشدمحالری پژوهش معرفی  ةمقالل( یتیریالزاما  مد یریکارگ هب، یتکناللالژ

 یردهااستاندا یةتهجهت  یم تخصصیل تیتشک چالن ین پژوهش مالاردیا : درراهبردها

 یمسوتمر اسوتانداردها   یابیو ارز، شرکت یران در واحد منابع انسانیمد یتیریهای مد مهار 

 ین اسوتانداردها یتدو یشده برا هیته یمهارت یهادنه از استانداریبه  استااد، شده هیته یمهارت

 یمبتنو  یبرنامه راهبردها یاجرا( و ابزارهاها  ن روشییتع) یاتیعمل ةبرنامن یو تدو یآمالزش

راهنموا و   سوتادان اکه با نظر خبرگان و بالدند  مالرد نظر  دیپدبا  مالاجههره و اا ادیبر کنترل 

شوان  یا یا منزلت اجتمواع یگاه یران و جایمد یفرد یها یژگین ویچنمو ه شد مشاور احصا

  دشمشخ   یانجیط مین کارکنان به عنالان شرایب

ران و ین مود یمناسب بو  یتماعجاد تعامال  اجیاچالن  ین پژوهش مالاردیا در: امدهایپ

 ةتالسوع ، هوا  ها در سازمان مند کردن مهار   و نظا یگاه واقعین جاییتع، کیآکادمهای  طیمح

تجوار  و دانوش    یریکوارگ  تالسعه و به، ها ران سازمانیمد یسطح مهارت یو ارتقا یا حرفه
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و  یمو عل یارتقوا  ةنو یدن زمآورفوراهم  ، ران در مالاجهه با مسایل و مشکال یمد  شد کسب

جواد  یا، رانیمد ید و تالانمندسازیهای جد کسب مهار ، اطالعا  یروزرسان هو ب یتخصص

است جهت اصالح نظا  و ین سیران و تدویدانش روز تالسط مد یریادگیل به یعالقه و تما

هوای   ت مهوار  یو ایمحوالر و بهبوالد ک   ک ساختار مهوار  یجاد یمنظالر ا به یساختار آمالزش

 ستادانامند بالدند که با نظر خبرگان و   افت نظایمهم ره یامدهایران از جمله پیمد یاکتساب

 شدند  راهنما و مشاور احصا

نش و یو بو  سوطح دانوش   یارتقوا  چوالن  ی: در پوژوهش حاضور موالارد   (زمینهه ) بستر

 دادن ران در سازمان در انجا یمد ییو تالانا  دانش ینسارروز هب، رانیمد یتیریهای مد مهار 

ران یکموک بوه مود   ، رانیمود  یو اثربخش ییکارآ، یهای شغل مهار  یارتقا، ف محاللهیوظا

ل سوازمان  یتبود  یران بورا یکمک به مد، یتیریهای مد و رشد مهار  ارتقا یزیر برنامه یبرا

  شناخته شدند یا نهیط زمیا و اثربخش شرایک سازمان پالیخالیش به 

 ةمطالعو ان بوا  ست که بتوال ین یماهالم مالضالع و( تیرینه علم مد) تیریدانش مد امروزه

  از دشو  ن واقوف داب یدانشگاه های  دوره یا حتی یآمالزش  دورکتا  و گذراندن چند  چند

اگور   یست  چوالن ن اسیقابل ق یطیچ شرایگر تحت هید یک از مباح  علمی چین رو با هیا

و  گوذاران  انیو از بن، 3 یپو  یا لور یو  2جوک ولوش   و 1ال جوابز یستمانند ا یگالنه نبالد افراد نیا

در  شودند و  نموی  ا شناختهیت در دنیریمد  حالز یها نیبرتر ،الفق شرکت گالگلرعامل میمد

 ا قورار یو ران برتور دن یمود  ةرسوت انود در   ت نشسوته یریکه در پست مد یافراد ةهمها  کنار آن

بور اسواس   ( هالشمند و بالغ یها البته سازمان) ک سازمانیفرد در  هر یابی   ارزشدگرفتن یم

و  یا مناو یو اثر مثبوت  ، شده انجا های  تیفعال، رد گذشتهچالن عملک ییها ارها و شاخ یمع

و  دانوش  تالانود بودون داشوتن    نمی کس چیهو  دشال می یدهسنج ة اورزومبا  دیگر عبار ه ب

در  سوت یده نیپالشو  کسوی   بر کندگر اظهارنظر ید فرد بار درو مهار   یتالانمندو  استعداد

داشوتن   شوالد  موی  محقوق کشوالر   طیتر شرا قیکه تحقق اهداف سازمان با درک عم یسازمان

                                                                                                                                        
1. Steve Jobs 

2. Jack Welch 
3. Larry Page 
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رشود   و یدن به تعالیناک رسیجزء ت تیریمالفق و دانش روز مد ةتجرب نیمهار  و همچن

 .است یو بالندگ

( 2007) شا  و همکارانیلیح حاصل از پژوهش وین پژوهش با نتای  حاصل از اینتا  1

اول های  تیاولالرا ( لهئمسحل ) یابی و مشکل یریگ میتصمو  یارتباط یها که در آن مهار 

ن پوژوهش  یو   حاصول از ا ینتا 2  تااو  دارد ندران اعال  کرده بالدیمد یها تا سال  مهار 

کنود کوه در آن عوالوه بور      می دأییترا ( 2011) ش  حاصل از پژوهش برها  و همکارانینتا

 و     و ،ت اسوترس یریمود ، یسوازگار ، یارتبواط  یهوا  همچوالن مهوار    و یا هیپا یها مهار 

 یهوا  از جملوه مهوار    بالدنود، دانسوته   ینده ضروریران آیمد یز برایگر را نید یها مهار 

 دیسو ی  حاصول از پوژوهش اولالر  ین پژوهش نتوا ی  حاصل از اینتا  3 ؛نترنتیو ا یا انهیرا

و حول   ،یریو گ میتصوم ، یزشیانگ، یارتباط یها مهار ر یثأت یکند که و می دأییترا  (2011)

  حاصول  ین پژوهش با نتای  حاصل از اینتا  4 ؛دانشگاه آزمالد یانیران میمد یرا براله ئمس

ران سوطح اول  یمود  یمهوار  بورا   8بور   یمبتنو  یمدل یو رد دااز پژوهش خانگ مطابقت 

  دو آزمال کرد یمعرف

 و 2یوایال (، 1974) 1کواتز  مودل  ماننود  خارجی ةگذشت های مدل کالتاه سخن آنکه بررسی

 و (،2002) 5شانهمکوار  و یهوا  (، ب2008) وانوگ  و 4کیوال (، 1984) 3کنتز(، 1982) اسکاللی

گرفتوه   نادیدهزیادی  های مهار  و بررسی کمی های مهار دهد  می نشان( 2012) 6نگریای

 و ابعاد  دربرگیرند که جامع مدلی ها پژوهش این در  است شده ارایه بندی کلی طبقه یاشده 

 باشود  داده انجوا   متنوالع ی هوا  پوژوهش  از ای جانبوه  همه بررسی و باشد مختلفهای  همؤلا

(، 1381) جهور   نادریوان   پوژوهش  ماننود  ،داخلوی های  پژوهش در  است نشده ارایه تاکنالن

 پوالر  نیوک  و محمودی (، 1392ش )همکواران  و کاران سبزی، (1383ش )همکاران و گالدرزی

                                                                                                                                        
1. Katz 

2. Yao & Scooli 

3. Kontez 

4. Kio & Wang 

5. Bieham  

6. Grifien 
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 ایون پژوهشوگران   بوالده اسوت    هوا  پوژوهش  مبنوای  کواتز  مودل  اغلوب ، دیگران و( 1393)

 و انود  معرفوی کورده   فنوی  و انسانیو  ادراکی های مهار  ابعاد شامل مدتاًع که های شاخ 

و  کواتز  مودیریتی  هوای  مهوار   یوا  انود  داده قرار بعد چند این ةزیرمجمالع را ها مهار  همة

مهوار    مثالً پژوهش این در که درحالی  اند کرده بررسی را دیگری متغیرهای با ها آن ارتباط

مسوتقل از   مؤلاوة یک ، شده معرفی ادراکی مهار  افراد اینای ه  پژوهش در که ،لهئمس حل

 پژوهشوگرانی  ،همچنوین    شود  تعریوف  آن برای جداگانه هایی شاخ  معرفی و  یفرد بعد

 که اند آورده فنی های مهار  ةزیرمجمالع را مذاکره نمهار  ف داشتن( 1389) مردانی مانند

 معرفوی  ،ارتبواطی  نا  مهوار  ه ب ،یفردمستقل از بعد  مؤلاةک یمهار   این تحقیق این در

 و( 1387ش )همکواران  و آهنچیوان  و (1391ش )همکواران  و رزیدماننود گوال   افورادی   شد

و  چوالن کالموی   هوایی  مهوار   بوه  را ارتبواطی  هوای  مهوار   نیوز  (1392) زنجانی و مرادی

 ةمجمالعو  در هوا  مهوار   ایون  هوا  پژوهش برخی در یا کردند محدود نالشتاری و غیرکالمی

 بررسوی  عود   گذشوته هوای   پوژوهش   عمود  مشوکل   اسوت  گرفته قرار های انسانی ر مها

 اینموایز ت وجوه  بنوابراین   هاسوت  آن مناسوب نا بنودی  و تقسیم ها مهار  جامع و جانبه همه

 و پوژوهش  ةپیشوین  بررسوی  بوا  را توری  و دقیوق  جدیود  بنودی  تقسویم  که است آن پژوهش

 در گالناگالن ابعاد  دربرگیرند که ،فراترکیب روش از استااده و مختلف های مدل کارگیری به

  نشده است ارایه تاکنالن که کرده ارایه، باشد مختلف سطالح
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هوای   کتابخانوه  مودیران  شخصوی  و ای حرفوه  هوای  مهوار   تعیوین »  (1394) مقود   اساندیاری

 ةامو ن پایوان  ،«کتابوداری  و اسوتادان  هوا  آن مودیران  دیدگاه از کشالرهای  استانداری تخصصی

  مرکزواحد تهران  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کتابداری ةرشتارشد  کارشناسی

 ةمطالعو ) یانیو م مودیران  انتخا  و انتصا  در رگذاریتأث عالاملی بررس»  (1395) مریم، اشرفی

 ةرشوت ارشود   کارشناسوی  ةنامو  پایوان ، «(سپه شعب غر  استان تهوران  بانک مدیران :مالردی

  واحد تهران شمال ،اسالمی دانشگاه آزاد ،مدیریت دولتی

 ةمطالعو )( ادراکوی ، انسوانی ، فنی) مدیریتیگانة  سه های مهار  بررسی»  (1395) افشاری و همکاران

ارشود   کارشناسوی  ةنامو  پایوان  ،«(کشوالر  های سراسور  مدیران ادارا  تربیت بدنی دانشگاه :مالردی

  هران جنال واحد ت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیریت ورزشی و تربیت بدنیرشتة 

  محمد حسنی، مترجم: ویرایش چهار ، تئالرهای رهبری و مدیریت آمالزشی  (1395) بالش  تالنی

ت بوا  یو و خالق یتیریمود  یها مهار  ةچندگانساده و  ةرابط یبررس»  (1392) امیر، زاده حمیدی

دانشوگاه آزاد   ،مودیریت کوارآفرینی   ةرشوت ارشود   کارشناسوی  ةنام پایان ،«یسازمان ینیکارآفر

  واحد قزوین ،اسالمی

هوای مودیریتی مودیران شورکت      مهوار   ةتالسوع طراحی مدل   »(1395) رضا علی، پالر خجسته

دانشگاه مدیریت بحوران  ، مدیریت منابع انسانی ةرشتدکتری تخصصی  ةرسال، «خالدرو ایران

  پژوهی اصاهان و آینده

  سمت ،19 چ، مدیریت مبانی سازمان و  (1395) رضا یعل، انیرضای

 ةتالسوع  بور  شوهرداری  مدیران مدیریتی های مهار  تأثیر بررسی»  (1397) محسن، یعرب دا سا

ارشد  کارشناسی ةنام پایان، («مازندران استان های شهرداری: مطالعه مالرد) شهری گردشگری

  واحد ساری اسالمی، دانشگاه آزاد ،مدیریت شهری ةرشت

هوای   مودیران کوارکردی در شورکت    یرتمهوا  طراحی و تبیین الگالی»  (1397) اشرف، هیسلطان

 ،(«وزار  نیورو موالرد مطالعوه:   ) قوانالن اساسوی   44صنعت برق تحت پالشش بند ج اصول  

  واحد تهران شمالاسالمی، دانشگاه آزاد  ،مدیریت دولتی ةرشتارشد  کارشناسی ةنام پایان

 یین کوارا زایو ران بوا م یمود  ةگانو  سوه  یهوا  ن مهوار  یبو  ةرابط یبررس»  (1394) احمد، زاده قلی
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 ةنامو  پایوان  ،«یجوان شورق  یاسوتان آذربا  یدر بانوک کشواورز   رنوده یادگیسوازمان  های  همؤلا

 واحد بنا   ،دانشگاه آزاد اسالمی، مدیریت دولتی ةرشتارشد  کارشناسی

 ،«های مدیریتی مدیران شرکت نات و گاز زاگرس طراحی مدل مهار »  (1397) مریم، کریمی

  دانشگاه شیراز، دکتری ةرسال

  7 چ، سازمان و مدیریت ،ها نظریه  (1399) عابدی اکر ؛ امیرحسین، محمالدی

  دان راه ،تهران، 4چ  ،مبانی سازمان و مدیریت  (1395) محمد سید، مقیمی

های سازمان و مودیریت   نظریه  (1393) نیازآذری مریم ؛تقالایی یزدی مریم ؛کیالمرث، نیازآذری
  3 چ، سال   هزاردر 
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