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 تهران یشهردار

 وحید نادری درشوری، حمیدرضا سهیلی 

 ایران.کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران، 

V.naderi2013@gmail.com 

 ha.soheili@gmail.com.هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی)ع(

 :چكیده

ای سازمانی آنها، عموماً موجب بروز در انتصاب ه مدیرانها، تجربیات، عالیق، کارائی و دانش اختصاصی عدم توجه به توانائی

هر  رانیمد سازمانی یستگیشا یهاشاخص نییو تع ییشناسا. لذا نارضایتی ، ضعف سازمانی و تضعیف عملكرد آنان می گردد

 های پویا بسیار موردهای هیئت مدیره آن سازمان خواهد بود . یكی از این مدیران که در سازمانسازمان یكی از مهمترین دغدغه

های این مدیران در سازمان آن سازمان خواهد بود که این تحقیق به دنبال یافتن شایستگی  ITتوجه قرار دارد مدیران بخش 

تحلیلی می باشد  و  از نظر نوع کاربردی  –روش انجام این پژوهش، توصیفیمی باشد.  تهران یشهردارفناوری اطالعات و ارتباطات 

از پرسشنامه  استفاده شده است که داده ها با روش تحلیل عاملی شناسایی شدند. در این راستا است. برای جمع آوری اطالعات  

فرعی عامل  3شاخص شناسایی که در  9شاخص در عامل شایستگی های سازمانی دسته بندی گردید که از این شاخص ها  21

 شاخص اولیه حذف گردید. 11شاخص از  3دسته بندی گردید و جدید 

 شهرداری تهران -IT -سازمانی -شایستگی -شناساییان: كلید واژگ

 

 

abstract 

Due to lack of skills, talents, experiences, interests, efficiency and organizational proprietary 

knowledge in the appointment of managers, generally causes discomfort, organizational 

weaknesses and undermine their performance is. Therefore, managers of organizations to 

identify and determine the competency of the organization will be one of the most important 

concern for the board. One of the managers who are highly regarded in dynamic organizations 

will be the organization's IT department managers The study seeks to find organizational merits 

ICT managers in the organization of Tehran municipality. The methodology of the study is 

cross-sectional and the type of application. A questionnaire was used to collect information that 

data were identified by factor analysis. In this regard, 11 indicators were classified in operating 

merit These indicators identify which of the 9 indicators in 3 new categories, and the 3 sub index 

of 12 basic indicators were eliminated. 
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 دمه:مق

شاخصها نمایانگر واقعیتهای موجود در عرصه فعالیتهای یک سازمان هستند و در نظام مدیریت ابزاری کارآمد برای ارزشیـابی از 

برنامه ها و فعالیتها هستند و از طریق آنهــــا می توان از حصول به اهداف از پیش تعیین گردیده در برنامه ها آگاهی یافت. توجه 

شیوه های مدیریتی در شناسایی و درک بهتر خالءها، نارسائیها و کمبودها و در بهبود  شایستگی مدیرانای عمیق به شاخصه

شاخصها معمواًل از نظریه ها، نگرشها و یا موقعیتها  (.1331)متقی،  از جهت کمی و کیفی کمک شایانی می کند کارکنان

از طرف دیگر مدیریت،  ، می توانند مورد استفاده قرار گیرند. سرچشمه می گیرند و مانند عالئمی که مسیر را مشخص می کند

به بیان پیتر دراکر مدیریت، عضو  (1002)یانگ،  کند.ی امروزی ایفا مینقش حیاتی و اساسی خویش را همچنان در دنیای پیچیده

مدیران نیز اهمیّت شایان توجهی  های امروزی است. با توجه به نقش، جایگاه و اهمیّت مدیریت موضوع انتصاببخش سازمانحیات

گیرد، توجه به شایستگی در دارد. در حال حاضر انتصاب مدیران در بهترین حالت بر مبنای تجربه و مدرک تحصیلی صورت می

های اسایی شایستگیشن ی اصالح نظام اداری را از طریق سپردن کار به کاردان فراهم نماید.تواند زمینهانتصاب مدیران می

های های آنان و لزوم اتخاذ رویكردی منسجم و علمی در فعالیتبه علت اهمیت و حساسیت فعالیتسازمان یتی مدیران یک مدیر

 .(1331)دهقانان،  .ای برخوردار استمدیریت منابع انسانی این گروه از اهمیت ویژه

 

 كلیات تحقیق -1

 بیان مسأله : -1-1

یافتگی کارکنان و ظهور نیروهای اند، تحوّالتی مانند بلوغ و توسعهت دگرگون شدهی اخیر به شدّساختارهای سازمانی در دو دهه

ها، نرخ رشد باالی ی دانایی در تمام سطوح سازمانها، دانش محور شدن فرآیندهای سازمانی و ضرورت توسعهدانشی در تمام عرصه

به شهروندان و افزایش ضریب اهمیّت اجتماعی و ها در پاسخگویی فناوری نوین، افزایش نقش و مسئولیت اجتماعی سازمان

ی شایسته ساالری معطوف کرده است. های انسانی در فرآیند رشد و توسعه راهبردهای نوین مدیریت سازمانی را به توسعهسرمایه

عنوان  شود که نقش جدید حاکمیت به(درواقع حرکت در جهت استقرار نظام شایسته ساالری از آنجا آغاز می1311)شیری، 

هایی موفّق هستند که بتوانند های توسعه شناخته شده است و در این میان سازمانی برنامهکنندهترین کارآفرین و هدایتبزرگ

های سازمانی استفاده کنند. ها جذب کنند، پرورش دهند و از خدمات آنها در بهترین پستها و شایستگیافراد را با بهترین قابلیت

های انتفاعی و غیرانتفاعی وری سازمان به انتخاب گریزناپذیر سازماند و بهسازی نیروی انسانی به منظور افزایش بهرهاز این رو بهبو

(.  1002، 1تبدیل شده است. با توجه به تغییرات مدیریتی در هر سازمان که غیر قابل اجتناب می باشد)منتزاس و دراگاندیس

هایی مالک و معیار علمی قابل قبول وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، و نصب مسئله این است که : آیا برای چنین عزل

معیارهای مذکور در مقایسه با هم از چه درجه اهمیّتی برخوردارند؟ هدف این پژوهش شناسایی و تعیین وزن نسبی هر یک از 

ست. سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران به معیارهای انتخاب مدیران میانی در سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران ا

های مدیران خود گام در مسیر تعالی غیرانتفاعی ناگزیر از آنست که از رهگذر شناسایی شایستگیعنوان یک سازمان حاکمیتی 
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زآمد جهت دهد که سازمان یاد شده در حال حاضر فاقد مدلی مشخص و روها نشان میبررسی (1331)دهقانان،  سازمانی بردارد.

هاى توسعه کارگیرى آن دربرنامهمحورو بهپذیرش و گسترش ســریع رویكرد شایستگی های شایستگی مدیران است.تعیین شاخص

دراین رویكردنهفته اســت. در عصر حاضر، اهمیت جایگاه و نقش ســطوح  فوایدی است که و مزایا کارکنان بیش ازهر چیز، نتیجه

هاى مؤثــر کارگیرى نظام کنندگان اصلى ســازمان بر کســى پوشیده نیســت و بهاداره هدایتگران و ن،عنوان طراحا مدیــران به

رین تیاى برخوردار اســت. مدیران به عنوان اصلویژه انتصاب، جذب، نگهــدارى، ارزیابى و توســعه آنان طبیعتاً از جایگاه مهــم و

موفقیت یا حتى  اى درکننده تعیین و برون ســازمانى، نقش بســزا مختلف درون وبا مســائل  گیرنده درمواجهافراد تصمیم

مهمترین  از است و اى برخورداراهمیت ویژه هر سازمانى از مدیریت در کنند. ازآن جایى کــهیشكست ســازمان ایفــا م

ساالرى، هــاى اصلى نظام شایستهراه بد، یكــى ازیایاهداف ســازمانى تحقــق م و هاآن مأموریت مــدد به فعالیتهایى اســت که

هاى یاهمیت موضوع و کاربرد وســیع شایســتگ به ضــرورت و توجه لــذا با(. 1331)متقی، ت گماردن مدیران شایسته اس

هكارگیرى در هاى ســازمان همچنین ضرورت شناســایى معیارهاى صحیح جهت بیدســتیابى به راهبردها و اســتراتژ مدیران در

فناوری مدیران  سازمانی هاى شایســتگىمدیریــت منابــع انســانى، موضــوع شناســایى و تعیین شاخص زیرسیســتمهاى

  .عنوان موضوع پژوهش انتخاب گردید به اطالعات سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران

 

 اهمیّت انجام تحقیق : -2-1

در انتصاب های سازمانی آنها، عمومًا موجب  مدیرانئی ها ، تجربیات ، عالیق ، کارائی و دانش اختصاصی عدم توجه به توانا 

از مهمترین دالیل این توجه و اهمیت بصورت زیر قابل ارائه است. بروز نارضایتی ، ضعف سازمانی و تضعیف عملكرد آنان می گردد. 

 (1311)شیری، 

 از دیدگاه مكانیكی و برقراری دیدگاه ارگانیكی.فاصله گرفتن سازمانهای امروزی 1

 .اهمیت جذب و حفظ بهترین سرمایه های انسانی در سازمانها1

 . تعالی سازمانی و دستیابی به اهداف کوتاه و بلند مدت3

، تخصص یا .بقاء و ماندگاری بنگاههای اقتصادی در عرصه رقابت ، در گرو قابلیتهای کارکنان در عرصه های نوآوری ، دانایی 4

 (1331)دهقانان، همان شایستگی منابع انسانی است

 .. فشارهای داخلی و خارجی برای برقراری نظام شایسته ساالری در سازمان2

 تحقیق : هدف -3-1

 تهران یشهردارسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  ITرانیمد سازمانی یستگیشا یهاشاخص نییو تع ییشناسا

 

 :تحقیق  سئوال -4-1

 كدامند؟ تهران یشهردارسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  ITرانیمد سازمانی یستگیشا یهاشاخص مهمترین 

 : چارچوب نظری تحقیق  -2

 : تحقیقتعاریف   -2-1
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گرفته شده که به معنای مناسب بودن است. مفهوم  (competency)ی التین ی شایستگی از کلمهواژهشایستگی :  

، 1های فردی در پاسخ به تقاضاهای مشخص محیطی دارد )انیسشناسی برای اشاره به تواناییدر مسائل روان شایستگی ریشه

(. فرهنگ انگلیسی آکسفورد شایستگی را به عنوان قدرت، توانایی و ظرفیت انجام یک وظیفه به طور کافی و با کیفیت 1003

 (.1000کند )آکسفورد، تعریف می

کند که در کسب نتایج مطلوب های فردی مدیران ذکر می( شایستگی مدیر را ویژگی1131) 2زیسبویاتشایستگی مدیر : 

 (.1111عملكردی تأثیر دارد )چانگ، 

تمرکز دارد. تحت این تعریف یک  "سازمان"ی تر از شایستگی سازمانی بر کلمهیک تعریف وسیع شایستگی های سازمانی:

ی فردی هریک از اعضای سازمانی به عنوان کارمندان پرداخته عمل کند و کمتر به جنبه سازمان به عنوان کل است که باید درست

براساس این تعریف سازمان باید مورد توجه قرار گرفته و این خود سازمان است که باید به طور مفهومی، ارزیابی کند که  .شودمی

ها معمواًل در بیش از یک حوزه دارای یاری از سازمانگردد؛ بسچه چیزی باعث توانمندی سازمان در رسیدن به مأموریت می

های عملكرد های مورد نیاز، اطالعات الزم و سنجهترکیبی از مهارت "توان به عنوان شایستگی هستند. شایستگی سازمانی را می

در جدول  (.1332ار،) اسفندی "کندمناسب و فرهنگ سازمانی صحیح تعریف کرد که سازمان را در رسیدن به مأموریت یاری می

 (1331های مختلف ارائه شده است. )دهقانان، تعریف شایستگی از دیدگاه نویسندگان و سازمان 1ی شماره
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 تعاریف شایستگی -1جدول

 مطالعات مربوطه تعریف شایستگی ردیف

1 
دانش، مهارت، توانایی و سایر خصوصیات مورد نیاز رفتاری مرتبط با عملكرد مطلوب 

 شغلی

 (، اولریچ، بروک بانک،1113یو )ک

(، بالنسر، 1112یانگ ولیک )

(، 1112بروسكی و دیر )

(، 1113(، دیوبویس)1113میرابیل)

(، کاتانو 1111آرمسترانگ )

(، فیلپوت و همكاران 1001)

(، جكسون و 1003(، بوندر )1001)

 (1003شولر )

1 
های محتوای دانش یا مهارتها، ها، ارزشترکیبی از انگیزش، صفات، خودپنداره، نگرش

 تواند میان کارکنان متوسط و برتر تمایز ایجاد نماید.رفتار شناختی است که می

(، فلشمن، وتروگن، 1114اسپنسر )

(، 1112یولمن، مارشال و مای )

 (1000هانستین )

 (1111استبلرو گرین ) توصیف نوشتاری از عادات کاری و حداقل استانداردهای قابل سنجش عملكرد 3

4 
یک صفت زیرساخت فردی که به صورت علی با عملكرد اثربخش یا برتر در یک شغل 

 باشد.مرتبط می

الگان (، مک1131بویاتزیس )

(، 1112( اسلونیسكی )1112)

 (1111میترانی، دازیل و فیتس )

2 
ها تأثیر ها و خصایص که بر عملكردها، دانشها، مهارتای است از ویژگیمجموعه

 بینی نمایند.توانند آنها را پیشذارند و یا میگمی
 1گروه گرتنر

2 
گیری و قابل مشاهده که سازمان ها و رفتارهای قابل اندازهها، مهارتای از دانشمجموعه

 دهد.های گوناگون یاری میرا در دستیابی به موفقیت در موقعیت
 2پیپل سافت

 (1003فرهنگ آکسفورد ) فهقدرت، توانایی و ظرفیت انجام دادن یک وظی 3

 

 های شایستگی :مدل -2-2

ی کارکنان، های دولتی به مباحثی همچون تحوّل سازمانی، بهبود عملكرد، توسعهها و سازمانهای اخیر بیشتر شرکتدر دهه 

های شغلی تطبیق یازمندیاند تا عملكرد کارکنان را با نسازی شایستگی توجه کردههای مدلطرح جانشینی و غیره با اجرای برنامه

 های شایستگی مطرح شده عبارتند از :ها و چارچوببعضی از مدل (.1002دهند )منتزاس و دراگاندیس، 

 ( :1892مدل بویاتزیس ) -2-2-1

توانند های اساسی یک شخص تأکید دارد. این صفات میاز نظر بویاتزیس شایستگی به طور کلی بر روی صفات و ویژگی 

ها، از آنها ای از دانش باشد، که فرد در انجام کارها و فعالیتفتار، مهارت و تصور فرد از نقش اجتماعی و یا مجموعهانگیزش، ر

کند. وی ها را به عنوان ظرفیت درونی یک شخص برای پیشگویی عملكرد عالی تعریف میکند. بویاتزیس شایستگیاستفاده می
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ا که فرد واجد آنهاست به عنوان پیشگوی عملكرد برتر در یک شغل مشخص درنظر ها و رفتارهایی رها، نگرشدانش، مهارت

 (1201، 1003، 1گیرد. )لی و آلبرتمی

 ( :1891مدل داین ) -2-2-2

ی دکتری خویش تحت عنوان رهبری و تحوّل سازمان یک مدل شایستگی رهبری تحوّلی را ارائه ( در رساله1133داین ) 

های قوی(، های الهامی )خلق و ایجاد تصور و ارزشهای رهبری را در سه مؤلفه شایستگیشایستگیدهد. وی در این مدل، می

مفهومی )داشتن تفكّر سیستمی، شناخت کسب و کار( و تعاملی )توانمند کردن دیگران، جمع کردن دیگران پیرامون موارد مورد 

 (1311کند. )شیری، ان( ذکر میعالقه، تعادل بین کسب و کار و نیازهای فردی، درگیر کردن دیگر

 ( :1883مدل اسپنسر و اسپنسر ) -2-2-3

وری و یا عملكرد های مرجع در مورد بهرهاسپنسر و اسپنسر، شایستگی را خصوصیات بارز فردی که به طور معمول به مالک 

 بندی کردند :طبقه ها را در دو گروهها صالحیتباشد. آنی کاری و یا موقعیت شغلی مرتبط میعالی در زمینه

هایی که هر فرد در هر شغلی نیاز دارد، تا بتواند : شامل خصوصیات ضروری، دانش و مهارت 2های مقدماتیالف( صالحیت 

 باشد.ی تمایز بین عملكرد عالی و متوسط نمیها نقطهحداقل کارایی را از خود بروز دهد. البته این صالحیت

 کند.ه عملكرد عالی را از عملكرد متوسط متمایز می: ک 3زاهای اختالفب( صالحیت 

 ( :2002مدل كریپ و مانسفلید ) -2-2-4

اند. آنان ( مدلی برای شایستگی شغلی در سیستم ترکیبی مدیریت منابع انسانی تدوین کرده1001مدل کریپ و مانسفلید ) 

 بندی کردند.شایستگی محوری را در سه دسته مؤلفه 31

ـ توانمندسازی 4ـ پرورش تیم کاری 3ـ مهیاسازی حمایت انگیزشی 1ـ تمرکز بر افراد 1های مرتبط با افراد : الف ـ شایستگی

ـ 11ـ ارتباطات کتبی 10ـ ارتباطات شفاهی 1ـ توجه به افراد 3ـ مدیریت عملكرد 3ی دیگران ـ توسعه2ی تغییر ـ اداره2دیگران 

 ـ روابط هماهنگ14ـ نفوذ بر دیگران 13ـ آگاهی بین شخصی 11ارتباطات متقاعدکننده 

ـ تفكّر مفهومی 11نگر ـ تفّكر پیش13ـ تفكّر تحلیلی 13آوری اطالعات تشخیصی ـ جمع12های کسب و کار : ب ـ شایستگی

 نگری ـ کلی12ـ هدایت نتایج 12ـ پرورش نوآوری 14ـ کارآفرینی 13ـ ابتكار 11ـ تخصص فنی 11ـ تفكّر استراتژیک 10

پذیری )کریپ و ـ انعطاف31ـ اعتبار فردی 30ـ مدیریت استرس 11ـ اعتماد به نفس 13های خود مدیریتی : ستگیج ـ شای

 (.11-131، 1001مانسفیلد 

 ( :2005مدل كراوفورد ) -2-2-5

ان های ورودی و عملكرد به عنوهای فردی به عنوان شایستگیکراوفورد مدلی ارائه نموده است که در آن صفات و ویژگی 

 (.32، 1311های خروجی درنظر گرفته شده است )شیری، شایستگی

 ( :2006مدل بورگولت ) -2-2-6

                                                           

Ley & Albert -1 
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های آینده برای مدیران بخش دولتی توان انتظار داشت در سال( چهارده شایستگی را که می1002و همكاران )1بورگولت 

لقب، فعالیت واحد سازمانی شناسایی کردند. )ستاری دهی، محل کار )پست( و ماهیتمفید باشد بر اساس سه متغیر سطح گزارش

1310 ،22) 

 نگری و نوآوری
استراتژیک هایمهارت

 و عملیاتی
 شم سیاسی

باز بودن برای پذیرش 

 های مدیریتیسبک

پذیری و پیچیدگی مدیریت، انطباق

 یادگیری مستمر

 شایستگی مدیریتی 14

 سازیمشارکت و شبكه

 رهبری
مدیریت عملكرد، 

 رپذیری و کار پرمخاطرهخط

 توانایی فنی هوش احساسی

 مدیریت دانش اهمیّت منابع انسانی
های اعمال ارزش

 اخالقی
 ارتباطات و مذاکره

 چهارده شایستگی مدیریت بورگالت -1شكل 

 ( :2006مدل مارتین ) -2-2-1

گذارد. وی در این مدل د که بر عملكرد تأثیر میگیرها را به عنوان متغیر میانجی درنظر می( در مدلی، شایستگی1002مارتین )

 های زیر ارتباط دارد :معتقد است مدیریت مؤثر با عملكرد فرد در شغل به شیوه

 ها، تجربیات قبلی و مفروضات و الگوهای وی از مدیریت.ارزش  -

 ی فردی.میزان هوش هیجانی و توجه به توسعه  -

 شخص و عملكرد مدیریتی مؤثر عبارتند از :ی بین صالحیت ی رابطهکنندهعوامل تعدیل

 های شناختی، ارتباطی، کنترلی، رهبری و اجرایی :هایی که آنها باید در کار از خود نشان دهند، از قبیل : نقشنقش  -

های جدید از خود نشان دهند، شامل: خالقیت، نوآوری، ارتباطات، خلق سطح شایستگی رفتاری که آنها باید در اجرای نقش  -

سازی و رفتار و تصمیم عقالیی )شیری، سازی، شبكهی تضاد، تیمپذیری استراتژیک، ادارهفرهنگ کاری، مدیریت پروژه، انعطاف

1311 ،33.) 

 پیشینه تحقیق -2-3

گانه مدیریتی، مدیران سازمان های سهی دکتری با عنوان )طراحی و تبیین الگوی مهارتنامه( در پایان1331محمود گودرزی )

ای گانههای هشتنامه شایستگیهای فنی، انسانی و ادراکی : در قسمتی از پایانتربیت بدنی( ضمن بررسی مفاهیم مرتبط با مهارت

نگری، برقراری ارتباط با نیروی کار جهت رهبری ها عبارتند از : )آیندهداند. این شایستگیرا برای مدیران اجرایی کارآمد ضروری می

های حمایتی، ارتباط با کارکنان در مراحل گزینش و رشد آنان، آگاهی از نیاز به ی منابع و سیستمرائهآنان، تشخیص و ا
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ها و اطمینان از اجرای آنها، توانایی شناخت مسائل ی برنامهپذیری و تعیین پارامترهای سازمان، توانایی ایجاد فرآیند ارائهانعطاف

 (.112، 1331رکیب ذهنی خالق( )گودرزی، برحسب عوامل مؤثر بر سازمان، ساخت یا ت

درجه( در شرکت ساپكو  320های مدیران به روش بازخور ( تحقیقی با عنوان )ارزیابی شایستگی1334پور )صالحی و قرائی 

زی، ریانجام دادند. آنان در این تحقیق هشت نوع شایستگی را برای مدیران شناسایی کردند که عبارتند از : ارتباطات، برنامه

درجه انجام شده  320گیری و کار تیمی این تحقیق که به روش بازخور سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، کنترل، رهبری، تصمیم

ها مطلب خاصی نماید و در مورد میزان اهمیّت نسبی این شایستگیاست، صرفاً بر وظایف مدیران به عنوان شایستگی تأکید می

 (.33-11، 1334پور، قرائی ارائه ننموده است. )صالحی و

بیان میدارد  "مقاله آموزش مبتنی بر شایستگی گامی مهم در جهت بهبود اثربخشی سازمانی "صیادی در مقاله خود تحت عنوان 

امروزه ثابت شده است که توفیق یک سازمان در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین که 

سازمان می تواندبا تحوالت و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای نظامی، 

مدلی از آموزش است که امروزه بدلیل برخورداری از اثربخشی الزم در بهبود بهره وری  برخوردار شود.آموزش مبتنی بر شایستگی

انی به ویژه کسانی کهتوانمندسازی کارکنان را عاملی در جهت تحقق اهداف راهبردی شرکتها در مرکز توجه مدیران منابع انس

شرکت تلقی می کنند قرار دارد. همچنین، اثربخشی فردی و سازمانی زمانی حاصل میگردد که فرصت های الزم جهت دستیابی 

 (.1313)صیادی، کارکنان به قابلیت های منحصر بفردشان فراهم آید. 

)ابوالعالیی  اند.های مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرح زیر ارائه نموده( مدل قابلیت1334غفاری ) ابوالعالیی و

 (1334و غفاری، 

 

 های رفتارینشانه هاشایستگی

ت
ار

مه
ی 

ها ی
راك

اد
 

 مشی بلندمدت و تحلیل موضوعات از ابعاد مختلفاتخاذ خط دیدگاه راهبردی

 های جدیدی تفكّر و عمل به طرق بدیع و استقبال از ایدهتوانای خالقیت

 رویكرد سیستمی در امور و توجه به پویایی اجزا و روند آنها تفكّر سیستمی
یم

صم
ت

ی
یر

گ
 

 میزان آمادگی برای اتخاذ تصمیمات مهم و ارزیابی خطرات مربوط پذیری سنجیدهریسک

 و حل مسائل مختلف مدیریتیتوانایی شناسایی، تحلیل  شناسایی و حل مسأله

 توانایی ارزیابی راهكارها از ابعاد اقتصادی، اثربخشی و اجرایی ارزیابی راهكارها

ت
ار

مه
ی 

ها ی
اط

تب
ار

 

 توانایی ارتباط گفتاری و مذاکره، محاوره شفاف و شنود مؤثر کالمی و شنود

 و قابلیت نگارش شفاف توانایی برقراری رابطه با حرکات بیانگر و حاالت اندام  غیرکالمی 

 ی ساریهای ارتباطی و شبكهکانالوتوجه بهارتباط همراه باعالقه و اشتیاق  ارتباطات مؤثر

ی
یم

ر ت
كا

 

 توانایی برقراری رابطه مبتنی بر احترام و درک متقابل با افراد مختلف ی همكاریروحیه

 دیرانهای متوانایی کسب توافق، درک احساسات و نگرش درک دیگران

 های فعّال در فرآیند گروه و توانایی هدایت جلساتدخالت های گروهیفعالیت

ل 
وام

ع

ی
یت

ص
خ

ش
 

 اطمینان و استقالل در بیان نظرات و درک منطقی از نقاط قوّت و ضعف و خودکنترلی اعتماد به نفس

 هال سختیهای سنگین، تحمّشناسی و شهامت الزم برای پذیرش مسئولیتوظیفه پذیریمسئولیت

 پذیرا و مشتاق نسبت به تغییر، برخورداری از انرژی و عالقه برای اتمام کارها پایداری

ا ر ز ش ه ا ی ا  خ ال ق  ی

 ها و حقایقاحساس تعهد نسبت به منافع سازمان، وعده صداقت و درستی
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 های سازمان، نیازهای مشتریان و عدالت همه جانبهاحساس تعهد نسبت به ارزش وجدان کاری

 های نوای و آموزهتوجه به اعتبار خود و تالش برای رشد حرفه ایجویی حرفهکمال

ت 
ری

دی
م

اد
فر

ا
 

 های کارکنانهای مثبت افراد و سعی در تشویق و قدردانی از تالشتوجه به جنبه ایجاد انگیزه

 گریهای زیردستان و استفاده از روش مربیتوانایی توسعه قابلیت پرورش افراد

 توانایی توسعه مشارکت افراد در امور و تفویض اختیار به دیگران ارکت و تفویضمش

ت 
ری

دی
م

رد
لك

عم
 

 ریزیرعایت نظم و انضباط و اصول برنامه ریزیبرنامه

 تأکید بر نتایج کار و به انجام رساندن امور گرایینتیجه

 های مؤثر در امورتوانایی اعمال نظارت نظارت و کنترل

ی
ار

ج
م ت

ش
 

 توانایی درک و تحلیل روندهای محیطی و تأثیر آنها در فعالیت سازمان هوشیاری محیطی

 ی مدیریت کردن آندرک پویایی سود و نحوه هوشیاری مالی و اقتصادی

 ی کسب و کارهای بازار و دنیای رقابت در عرصهدرک قانونمندی درک رقابت و بازار

ت
ار

مه
ی 

ها ی
بر

ره
 

 ایی طراحی و ایجاد تغییر و تحوّل در سازمانتوان تغییر و تحوّل

 هوشیاری نسبت به توسعه و ایجاد پایگاه قدرت نفوذ و قدرت

 های رسمی غیررسمیسعی در ایجاد یكپارچگی در سازمان از طریق روش انسجام سازمانی

 (1334عالیی و غفاری، )ابوال (IDRO)های مدیریتی سازمان مادر صنایع خودروسازی ایران مدل شایستگی -1جدول 

( تحت عنوان )درآمدی بر الزامات فرآیندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت( فرآیند 1333تحقیق آذر لطیفی ) 

انتخاب مدیران منابع انسانی بخش دولتی را با توجه به قانون خدمات کشوری مّد نظر قرار داده و با تأکید بر اهمیّت استفاده از 

ز ارزیابی در انتخاب مدیران منابع انسانی، سه رویكرد مهارت مدیران، نقش مدیران و شایستگی مدیران را مورد بررسی قرار مراک

های مدیریتی، های فردی، مهارتدسته کلی شامل : خصوصیات و ویژگی 2دهد. این تحقیق معیارهای انتخاب و انتصاب را در می

مقامات مافوق، میزان پذیرش و همكاری کارکنان بیان و به روش سلسله مراتبی نسبت به  ی ارزیابیهای فردی، نحوهتوانایی

، 1333نماید )آذر لطیفی، دهی این معیارها و معیارهای فرعی آنها برای مدیران پایه، مدیران میانی و مدیران عالی اقدام میوزن

21-33.) 

ش را با عنوان )مدل شایستگی مدیران دولتی )بر اساس صحیفه امام نامه کارشناسی ارشد خوی( پایان1333فرد )رؤیا اسدی 

)ره( : رویكرد استراتژی تئوری داده بنیاد( انجام داده است. این پژوهش با هدف دستیابی به مدل شایستگی مدیران دولتی ایران 

ها در بخش خصوصی و عمومی، بر گیی شایستهای انجام شده در حوزهطراحی و با تأمّل بر ادبیات نظری در ارتباط با پژوهش

مفهوم شایستگی تأکید و برای دستیابی به یک مدل دقیق و علمی از آن، از روش استراتژی تئوری داده بنیاد استفاده شده است. 

، پذیریطبقات اصلی مدل این تحقیق عبارتند از : اسالمی بودن، مردمی بودن، خدمتگزاری، عدم توجه به منافع شخصی، مسئولیت

 (.1333فرد، های شخصی است )اسدیپاسخگویی و شایستگی

 چهارچوب نظری تحقیق -2-4

مدیران فناوری اطالعات  در قالب چهارچوب نظری  شایستگی سازمانی  3بر اساس مطالعات صورت پذیرفته در جدول شماره 

 تحقیق بیان شده است.  
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 شاخص ها عنوان ردیف

1 

ی
مان

ساز
ی 

ها
ی 

تگ
یس

شا
 

 (7831فرد، انسانی باال )اسدی ـ مهارتهای
 (7831فرد، ـ مهارتهای ادراکی باال از شرایط )دانایی

 (7831ـ مدیریت منابع مادی و معنوی)ابوالعالیی و غفاری، 
 (7818رضوی،  (ـ مدیریت منابع اطالعاتی

 (7811ساز و همكاران ،ـ مدیریت روابط برون سازمانی)چیت
 (7811)شیرزادی،ـ مدیریت بهبود و تغییرات محیطی 

 (7811ساز و همكاران ،ـ مدیریت عملكرد کارکنان)چیت
 (7811ـ تعهد و مسئولیت در قابل سازمان )رنجبر، 

 (7811)رنجبر،  ـ مدیریت انگیزش کارکنان

 : چهارچوب نظری تحقیق3جدول 

 

 تحقیقروش  -3

یق توسعه تقسیم می کنند که تحقیق حاضر از نوع تحق تحقیق کاربردی، پژوهش ها را از نظر هدف به سه دسته تحقیق بنیادی،

از نظر گرد آوری داده ها،تحقیق حاضر از نوع توصیفی است، مطالعه توصیفی برای تعیین و  (7831کاربردی است. ) کالنتری، 

یده مورد توصیف ویژگیهای متغیر های یک موقعیت صورت می گیر د. هدف هر مطالعه توصیفی عبارت از تشریح جنبه هایی از پد

 نظر پژوهشگر و یا دیدگاهی فردی، سازمانی صنعتی، و نظایر آن است.

 ابزار گرد آوری داده  -3-1

 برای انجام هرتحقیقی از دو نوع داده می توان استفاده کرد. داده های اولیه و دادهای ثانویه 

  داده های اولیه 

 از پرسشنامه استفاده شده است  در این پایان نامه برای جمع آوری داده های اولیه )وضعیت موجود(

  داده های ثانویه 

مدیران شهرداری  سازمانی در این پژوهش برای جمع آوری داده های  مربوط به مبانی نظری و داده های  مربوط به شایستگی 

 د. تهران از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد مدارک،کتاب ها، مقاالت،گزارشات و جستجوی اینترنتی استفاده ش

  1روائی پرسشنامه -3-2

تن از کارشناسان مرتبط با درس روش تحقیق، سلسله مراتب و مسئولین خبرۀ این فن،  5در این تحقیق، در خصوص پرسشنامه با 

 امر مباحثه صورت گرفت و روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. 

  2پایائی پرسشنامه  -3-3

( برای Alpha Cronbach، آلفای کرونباخ )SPSS STATISTICS 17.03ی علوم اجتماعی دراین پژوهش با استفاده از نرم افزارآماری برا

بود بنابراین پرسشنامه از پایایی  1711پرسشنامه در هر محور بصورت جداگانه محاسبه میگردد. در تمام حاالت مقدار آن بیشتر از 

 .مطلوبی برخودار بود

 جامعه آماری و نمونه آماری    -3-4

                                                           
1- Validity 

2- Reliability 

3- Statistical Package For Social Science 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

جامعه آماری عبارت از همه اعضای واقعی یا فرضی که عال قمند هستیم، یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم یا            

عبارت بهتر،جامعه آماری عبارت است از مقداری از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشد. که در این 

نفر جامعه اماری تحقیق را شامل  15فناوری اطالعات شهرداری تهران به میزان  تحقیق مدیران شهرداری تهران مخصوصا سازمان

می شود. نمونه آماری طبق تعریف تعدادی محدودی از آمار جامعه هستند که بیان کنندۀ ویژگیهای اصلی جامعه می باشند. آن 

طالعات که از طریق نظر خواهی از قسمت از اطالعات مورد نیاز در خصوص تحلیل شاخص های  شایستگی مدیران فناوری ا

برای این منظور با استفاده از جدول مورگان جامعه نمونه ای حدود  گردد.مدیران  بدست آیند از طریق پرسشنامه، جمع آوری می

، در نظر گرفته شد که این جامعه آماری متشكل از مدیران  سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران می باشند. ) کالنتری 15

شاخص( برای انجام روائی بین خبرگان فن توزیع و جمع آوری 75پرسشنامه ی خام و پیشنهادی اولیه )شامل 1تعداد  (.7831

 15شاخص( آماده گردید. که به تعداد 71گردید که بعد از اعمال اصالحات، حذف و اضافات پرسشنامه نهایی و روائی شده )شامل 

 ب و هدفمند ذیل:پرسشنامه بین نمونه آماری های منتخ

 نفر  71تهران بعنوان نماینده شهرداری مناطق شمال شهر تهران به تعداد  7مدیران شهرداری منطقه  -7

 نفر 71تهران بعنوان نماینده شهرداری مناطق غرب شهر تهران به تعداد  11مدیران شهرداری منطقه  -1

 نفر 71مناطق شرق شهر تهران به تعداد تهران بعنوان نماینده شهرداری  1مدیران شهرداری منطقه  -8

 نفر 71تهران بعنوان نماینده شهرداری مناطق جنوب شهر تهران به تعداد  71مدیران شهرداری منطقه  -1

 نفر 71تهران بعنوان نماینده شهرداری مناطق مرکز شهر تهران به تعداد  1مدیران شهرداری منطقه  -5

 .نفر 75مدیران و کارشناسان سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران به تعداد  -1

 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها       -3-5

های اصلی پیشنهادی توسط کایزر بر اساس محاسباتی بر ماتریس همبستگی متغیر ها صورت می پذیرد. رویه تحلیل عاملی مولفه

به ماتریس عوامل تبدیل می شود. بارهای عاملی هر متغیر بر روی عوامل برای معرفی سپس این ماتریس از طریق محاسباتی 

ساختار اصلی متغیرها باید تفسیر شود. معموال در تحقیقات  به دالیل مختلف با حجم زیادی از متغیر ها روبرو هستیم. برای تحلیل 

تی تر، محققان به دنبال کا هش حجم متغیرها و تشكیل دقیق تر داده ها  و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیا

ساختار جدیدی برای آن ها می باشند و بدین منظور از روش تحلیل عاملی استفاده می کنند. تحلیل عاملی سعی در شناسایی 

ی نقش بسیار متغیر های اساسی یا عامل ها به منظور تبیین الگویی  همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عامل

مهمی در شناسایی متغیر های مكنون )پنهان( یا همان عامل ها از طریق متغیرها مشاهده شده دارد. بعد از جمع آوری اطالعات، 

 مورد آنالیز قرار گرفت. 11نسخه  SPSSداده ها با نرم افزار 

 تجزیه و تحلیل داده ها -4

اطالعدات و ارتباطدات  یسدازمان فنداور ITرانیمدد نیسازما یستگیشا یهاشاخص نییو تع ییشناساچارچوب اولیه 

 تهران یشهردار
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سازمان  ITرانیمد یستگیشا یهاشاخص نییو تع ییشناسا

 تهران یاطالعات و ارتباطات شهردار یفناور

 

 شایستگی های سازمانی -2

از   ITمدیران يمهارتهاي ادراكي باالبه نظر شما 

تا چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار شرایط 

  مي باشد؟

 

تا   ITمدیران يبه نظر شما مهارتهاي انساني باال

 چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

یت منابع مدیربه   ITمدیران توجه  به نظر شما

تا چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار   معنوي

 مي باشد؟

 

مدیریت منابع به   ITمدیران توجه  به نظر شما

تا چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار   مادي

 مي باشد؟

 
روابط برون  به  ITدیرانم توجه به نظر شما

چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر  تاسازماني 

 ي باشد؟گذار م

 

تا   ITمدیران مدیریت منابع اطالعاتيبه نظر شما 

 چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

تا  به تغییرات محیطي ITمدیران توجه به نظر شما 

 چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

مور  به مدیریت بهبود ITمدیران توجه به نظر شما 

ه میزان در شایستگي آن ها تاثیر تا چ سازماني

  گذار مي باشد؟

 
تا چه میزان در   ITمدیرانتعهد به نظر شما 

  شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

تا به عملكرد كاركنان  ITمدیران توجه به نظر شما 

  چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

تا  ش كاركنانبه انگیز ITمدیران توجه به نظر شما 

  چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار مي باشد؟

 

در قابل   ITمدیران پذیري مسئولیتبه نظر شما 

تا چه میزان در شایستگي آن ها تاثیر گذار سازمان 

 مي باشد؟

 

 یسازمان فناور ITرانیمد یستگیشا یهاشاخص: چارت اولیه و پیشنهادي  1نمودار 

 تهران یهرداراطالعات و ارتباطات ش
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 آمار توصیفی -4-2

 مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان

  فراوانی درصد

 مرد 68 56.6

 زن 52 43.4

 کل 120 100.0

 نشان می دهد:جنسیت پاسخ گویان را توزیع فراوانی  .1جدول 

 درصد زن هستند 1871سخ گویان مرد و  در مقابل درصد پا 5171

  فراوانی درصد

 سال 81کمتر از  8 6.6

 سال 85تا  87 12 9.9

 سال 11تا  81 47 39.2

 سال 15تا  17 18 15.0

 سال 51تا  11 29 24.3

 سال 57بیشتر از  6 5.0

 کل 120 100.0

 : سن پرسش شوندگان5جدول

تا  81درصد بین  8171سال دارند،  85تا  87درصد از پاسخ گویان بین  171سال سن دارند،  81کمتر ازدرصد پاسخگویان  171

 سال سن دارند. 51تا  11درصد بین  1178سال سن دارند و   11

  فراوانی درصد

 سال 10 تا 1 3 2.0

 سال 15 تا 11 21 11.8

 سال 20 تا 16 66 54.6

 سال 17بیشتر از  38 31.6

 کل 120 100.0

 پاسخگویان سابقه کار توزیع فراوانی : 1دول ج

 تحصیالت فراوانی درصد

 زیر دیپلم 11 8.6

 دیپلم 28 23.7

 فوق دیپلم 45 37.5

 لیسانس 23 19.1

 فوق لیسانس و باالتر 13 11.2

 کل 120 100.0

 .تحصیالت پاسخ گویانتوزیع فراوانی  : 1جدول 

 آنالیز شاخصهای پیشنهادی   -4-3
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سازمان فنداوری اطالعدات و ارتباطدات  ITرانیمدی ستگیشا های سازمانیی مولفههاشاخص: مهمترین حقیقتسوال  

 كدامند؟ تهران یشهردار

رده شـاخص   12ین محور شامل  سازمانی مورد  آنالیز قرار گرفته شده است. ا یهایستگیشاهای برای جواب به این سوال شاخص

ی اشاره دارد، در جدول پیشـنهادی ذیـل بـا توصـیف مشخصـه و ذکـر کـدهای سازمان یها یستگیشانیز است. این شاخص که به 

 مربوطه  ارائه شده است.
 

 كد شاخص محور

 یها یستگیشا

 یسازمان

 C1 تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما مهارتهای انسانی باالی مدیران

 C2 از شرایط تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITاالی مدیرانبه نظر شما مهارتهای ادراکی ب

 C3 به مدیریت منابع مادی  تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما توجه  مدیران

 C4 ها تاثیر گذار می باشد؟ به مدیریت منابع معنوی  تا چه میزان در شایستگی آن  ITبه نظر شما توجه  مدیران

 C5 تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما مدیریت منابع اطالعاتی مدیران

 C6 به روابط برون سازمانی تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما توجه مدیران

 C7 مدیریت بهبود مور سازمانی تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟ به ITبه نظر شما توجه  مدیران

 C8 به تغییرات محیطی تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟ ITبه نظر شما توجه  مدیران

 C9 گذار می باشد؟به عملكرد کارکنان تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر  ITبه نظر شما توجه  مدیران

 C10 تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما تعهد مدیران

 C11 در قابل سازمان تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما مسئولیت پذیری مدیران

 C12 یزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟به انگیزش کارکنان تا چه م ITبه نظر شما توجه  مدیران

 

 : جدول پیشنهادی و اولیه ی شاخص  11جدول 

  بررسی قابلیت اطمینان  شاخصها 

   /. گردید که نشان دهنده قابلیت اطمینان با الیی می باشد. 814مقدار آلفای کرونباخ برای شاخص های نهایی برابر        

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based 

on 
Standardized 

Items 

N of 
Items 

.814 .832 12 

 :  بررسی قابلیت اطمینان شاخص 71جدول 

  آزمون كایزر و بارتلت 
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غیـر هـا با توجه به اینكه آزمونهای فوق کفایت نمونه گیری را می رسانند و به بررسی کو چک بودن همبستگی جزیی بین مت        

./.  باشـند 5بارتلت کمتر از  Sig/. و ضریب شاخص 1بیشتر از  KMOمی پردازند، لذا جهت حصول این نتایج باید  ضریب شاخص 

 می باشند، لذا داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند.Sig=0 و  =KMO/.751و از آنجا که مقادیر بدست آمده  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

.651 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 640.124 

df 66 

Sig. .000 

 Bartlett'sو  KMO: ضرایب آزمون   78جدول 

 

   ماتریس مولفه ای چرخشی 

تر کردن ساختار عاملی همچنین به حداکثر رساندن رابطـه بـین از آنجا که چرخش عاملها به منظور ساده تر ساختن و قابل فهم    

 متغیرها و عا مل ها )با تقسیم منطقی بار عاملها روی مؤلفه های بدست آمده( صورت می پذیرد. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

C1 .523 .398 .326 

C2 .596 .610 .041 

C3 -.070 .096 .767 

C4 .690 .316 -.158 

C5 .833 -.081 .159 

C6 .250 .711 -.086 

C7 .681 .080 .114 

C8 -.205 .767 .158 

C9 .008 .504 .599 

C10 .527 -.101 .632 

C11 .582 -.100 .649 

C12 .415 .502 .446 

 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

  

دارای بار مطلق مناسبی مـی بـا شـند،  چرخش 10ر ها وشاخص های پیشنهادی بعد از لذا مشاهده میشود هر کدام از  محو        

)بـدیهی اسـت کـه  به شكل زیرساماندهی میگردند دسته شاخص اصلی3/. در  1پس متغیرهایی با مقدار مطلق بار عاملی بزرگتر از 

ایی، طوریكه شاخص ها به قوت خود باقی مانده شاخص اصلی و نه 3عامل دیگر در  8بنابراین  عاملهای قرمز رنگ حذف میگردند.(.

های جدید  ترکیبی از شاخص های پیشنهادی به شـكل زیـر  با این تفاوت که یک بعد از مشخصه های آنها حذف گردید و شاخص

 نیز می باشد، لذا جدول نهایی به صورت زیر ارائه میگردد.
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 مؤلفه کد  شاخص محور

مدیریت  -1

بهبود منابع 

 سازمان

 C4 به مدیریت منابع معنوی  تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITنظر شما توجه  مدیرانبه 

C
o
m

p
o
n
e

n
t

 C5 تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما مدیریت منابع اطالعاتی مدیران 1 

 C7 باشد؟ یگذار م ریآن ها تاث یستگیدر شا زانیتا چه م یسازمان به مدیریت بهبود مور ITرانیبه نظر شما توجه  مد

كنترل  -2

روابط درون و 

برون سازمانی 

 مدیران

 باشد؟ یگذار م ریآن ها تاث یستگیدر شا زانیتا چه م طیاز شرا  ITرانیمد یبه نظر شما مهارتهای ادراکی باال
C2 

C
o
m

p
o
n
e
n
t

 
2

 

 C6 باشد؟ یگذار م ریآن ها تاث یستگیدر شا زانیط برون سازمانی تا چه مبه رواب  ITرانیبه نظر شما توجه مد

 باشد؟ یگذار م ریآن ها تاث یستگیدر شا زانیتا چه م یطیبه تغییرات مح ITرانیبه نظر شما توجه  مد
C8 

تعهد و  -4

مسیولیت 

پذیری 

 مدیران

 C3 باشد؟ یگذار م ریآن ها تاث یستگیدر شا انزیتا چه م  یبه مدیریت منابع ماد  ITرانیبه نظر شما توجه  مد

C
o
m

p
o
n
e
n
t

 
3 

 C10 تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟   ITبه نظر شما تعهد مدیران

 C11 در قابل سازمان تا چه میزان در شایستگی آن ها تاثیر گذار می باشد؟  ITبه نظر شما مسئولیت پذیری مدیران

 

 

 گیری و پیشنهادات نتیجه -5

 یافته های تحقیق  -5-1

بر اساس تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه آماری  پاسخ به سواالت تحقیق  بعنـوان خروجیهـای نهـایی تحقیـق 

 شناخته و ارائه می گردد. 

عات و ارتباطات سازمان فناوری اطال ITرانیمدی ستگیشا های سازمانیی مولفههاشاخص: مهمترین تحقیقسوال 

 كدامند؟ تهران یشهردار

 شامل موارد زیر است. تهران یشهردارسازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  ITرانیمدی ستگیشا سازمانیهای شاخص
 به مدیریت منابع معنوی    ITتوجه  مدیران .7

   ITمدیریت منابع اطالعاتی مدیران .1

  یبه مدیریت بهبود مور سازمان ITرانیتوجه  مد .8

  طیاز شرا  ITرانیمد یمهارتهای ادراکی باال .1

 به روابط برون سازمانی   ITرانیتوجه مد .5

  یطیبه تغییرات مح ITرانیتوجه  مد .1

   یبه مدیریت منابع ماد  ITرانیتوجه  مد .1

   ITتعهد مدیران .3

 در قابل سازمان   ITمسئولیت پذیری مدیران .1

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات درقالب  ITرانیمد سازمانی یستگیشای یافته های نهایی تحقیق شامل مولفه ها و عوامل نهای

 نمودار زیر ارائه شده است.

 

 

 سازماني: جدول اصلي و نهایي شاخص  71جدول 
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 پیشنهادات تحقیق -5-2

 پیشنهاد بر اساس فرضیات تحقیق -الف

فناوری اطالعات و  سازمان ITرانیمد سازمانی یستگیشابر اساس تحقیق صورت گرفته تاثیر برخی از عوامل در شناسایی عوامل  

ارتباطات کم بوده که سازمان بایستی در جهت تقویت آن ها بیش از پیش تالش نماید لذا پیشنهادات زیر در این راستا ارائه می 

 .گردد

ایجاد محیطی توأم با مشارکت، تفكر، تحقیق، انتقاد سازنده، ابراز وجود، تشویق و حمایت از خودباوری کارکنان و استقبال از  .7

 هكارها و پیشنهادهای آنان؛   را

های سه گانه)فنی، ادراکی و بندی آنان، داشتن مهارتدر فرآیند انتخاب و انتصاب، نظارت و ارزشیابی کارکنان و نیز نظام رتبه .1

 انسانی( و کارایی و اثربخشی در سازمان مدنظر قرار گیرد؛

ریزی برای آموزش یتی را پیموده باشند. در کنار آن برنامهدر گزینش مدیران، سعی شود افرادی انتخاب شوند که مسیر مدیر .8

های مدیریت، رفتار ها و نظریهوری مدیریت سازمان از قبیل: اصول، روشهای انسانی آنان و بهرهمدیران در جهت ارتقای مهارت

 های آموزشی مورد توجه جدی قرار گیرد؛  های ضمن خدمت و کارگاهسازمانی و... در قالب دوره

در زمینه ایجاد محیط مطلوب کاری، مدیران نیازهای برانگیزاننده رفتار افراد را شناسایی کنند و با اقدام برای رفع این نیازها،  .1

شوند. همچنین در ایجاد هماهنگی و  کارکنان و مدیران جزدر افراد ایجاد انگیزه نمایند و موجب بروز و شكوفایی استعدادهای 

ثیر آن بر روابط أبه روابط غیررسمی موجود بین کارکنان و ت نمایندتالش  سازمانرقراری جو اعتماد در و ب مدیرانهمكاری بین 

  ؛بكوشندسازمان  ثر و سازنده با مسئوالنؤتوجه داشته باشند و در برقراری ارتباط م سازمانحاکم بر 

 ؛  تربیتی ـآموزشی  هایافزارها و سایر بسته، نرم، کتابمقاالت نشریات،های مدیران با ارسال ها و مهارتنمودن دانش روزبه .5

ای که شامل: هدف به روشنی تعریف شده، ارزشمند و قابل فهم برای ارزشیابی  "طرح نظام اثربخش ارزشیابی عملكردی"وجود  .1

 عملكرد، و درونداد گسترده کارکنان و سرپرستان بر نحوه ارزشیابی باشد.

ریزی عملكرد و بازبینی مستمر عملكرد و ارایه خش عملكرد مدیریتی، مشتمل بر: برنامهتعریف دقیق عملیات ارزشیابی اثرب .1

 بازخورد به مدیران درباره این که چگونه عملكرد خود را بهبود بخشند.

وجود حمایت اثربخش نظام ارزشیابی عملكردی، که مدیران را برای اعمال کردن رفتارهای ارزشیابی اثربخش، به منظور  .3

 کند.ضایت و رسیدگی به شكایات نظام ارزشیابی تشویق میتضمین ر

 پذیرش مدیران از نظام ارزشیابی عملكرد سازمان و تمایل آنان نسبت به انجام آن. .1

 مدیریت بهبود منابع سازمان -1

کنترل روابط درون و برون  -2 

 سازمانی مدیران

 
 تعهد و مسیولیت پذیری مدیران -3

 

سازمان  ITرانیمد سازمانی  یستگیشا

 فناوری اطالعات و ارتباطات

 سازمان ITرانیمد سازماني  يستگیشا يهاشاخص: چارت نهایي  8نمودار 
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 تعهد مدیران و سرپرستان برای اعمال مناسب نظام ارزشیابی عملكرد سازمان. .71

 طالعات ارزشیابی عملكرد.توافق مدیران و سرپرستان بر تعریف عملكرد مطلوب و نحوه تفسیر ا .77

 مند خود نظام ارزشیابی عملكرد.بررسی مداوم و نظام .71

  معین وظیفه یک انجام در فردی توان و خصوصیات و عالقه تجربه، مهارت، ، دانش اساس بر مناسب شغل تعیین  .78

 مشاغل پرتحرک چینش مدیران در  .71

 .مادی محرکهای نندبا بكارگیری انگیزاننده هایی ما افراد از دانی قدر و شناخت .75

 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتی   -ب

سازمان فناوری اطالعات و  ITرانیمدی ستگیشادراین پایان نامه عوامل و شاخص های مورد نیاز جهت  شناسایی عوامل     

شاخص های قرار گرفت، اما دیدگاه تحقیق کلی و عمومی بوده و هیچگونه پیشنهادی در راستای عوامل و  یبررسارتباطات مورد 

سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ارائه نشده است. بنابر برای تكمیل کار در این راستا  ITرانیمدی ستگیشاارائه شده در راستای 

 پیشنهادهای زیر ارائه شده است.

  رانیمدشناسایی عوامل توانمندسازیIT .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

 رانیمد های توانمندسازیشناسایی چالشIT .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

  رانیمداولویت بندی عوامل توانمندسازیIT  سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات بر استفاده از روشANP. 

  رانیمدی ستگیشاارائه الگوی پیشنهادی جهت افزایشIT .سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 

 

 محدودیت های تحقیق -5-3

های این تحقیق که بیشتر به زمینه ی گردآوری اطالعات بخاطر محرمانه بودن آن ها برمی گردد، میتـوان بـه  ازجمله محدودیت 

 موارد مهم ذیل اشاره کرد :    

 .جدید موضوع مورد تحقیق از لحاظ اشاعۀ اطالعات محرمانه سازمان 

 .محدودیت همكاری به دلیل لحاظ نمودن نوع طبقه بندی اطالعات 

  نامه های مرتبط با موضوع در سازمان .کمبود پایان 

  .مقاومت مدیران کالن در خصوص توامندسازی مدیران و سرپرستان سازمان 

 زمانی وخدمتی از طرف سازمان.-محدودیتهای پشتیبانی مالی 

 .کمبود منابع انسانی متخصص مرتبط با موضوعات مشابه و در صورت وجود عدم دسترسی و همكاری تعاملی با افراد 

 ایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشینمق -5-4

هـای فـردی، های سازمانی، با نتایج تحقیقات شرکت مپنا در ویژگـینتیجه تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات عاصمی پور در ویژگی

 باشد.های سازمانی، قاضی زاده در ویژگی های سازمانی مشترک میهای فردی، صیادی در ویژگیصالحی در ویژگی

 

 منابع -6

 منابع فارسی -الف

 1831نشر شریف ، –کال نتری .خلیل .پردازش و تحلیل داده هادر تحقیقات اجتماعی و اقتصادی . تهران  .1

 1.، آمار و کارُبرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت.1831آذر عادل، مؤمنی منصور؛  .1

 استراتژی رویكرد )ره( امام صحیفه اساس بر (ایران دولتی مدیران شایستگی مدل (1387 )  رویا، فرد، اسدی
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 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان بنیاد، داده .8

 ایران در ها دانشگاه اجتماعی فرهنگی مدیران محوری های شایستگی الگوی ،تدوین (1390)همكاران و ساز چیت احسان .4

 250-269 ص ،2 شماره اول، سال اسالمی، های دانشگاه در مدیریت مجله .اسالمی

 .تهران نی، نشر اول، چاپ مدیران، سازی ،خویشتن(1371) .مهدی سید الوانی، .5

 اندیشه .انسانی دولت منابع مدیران انتخاب معیارهای و فرایندی الزامات بر درآمدی .(1387) .میثم لطیفی، و عادل، آذر، .6

 69-37 ص دوم، شماره دوم، سال مدیریت،

 2 چ صنعتى، مدیریت سازمان انتشارات آینده، مدیران .(1386)عباس، غفارى، و .دبهزا ابوالعالیى، .1

 سرمایه تاثیر تبیین و بررسی ، (1390)حسنزاده،زینب، .3

 کانون با همكاری کشور علمی تحقیقات مرکز نامهنویسی، پایان به رویكردی با تحقیق روش ، .(1389).غالمرضا خاکی، .9

 .درایت انتشاراتی فرهنگی

 .بازتاب نشر.مدیریت در تحقیق روش ، (1389)غالمرضا، خاکی، .11

 ارتقاء در فرهنگ خدمتگزاری و اسالمی اخالقی شایستگی نقش تبیین ، (1389)زاده،علی، ،رجب حسن فرد، دانایی .11

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان تهران، شهر در دولتی بیمارستانهای عمومی پاسخگویی

 .جامع رویكردی مدیریت در کمی پژوهش شناسی روش . (1383). عادل ، آذر ؛ مهدی سید ، الوانی ؛ سنح ، فرد دانایی .11

 .صفار انتشارات : تهران

 .جامع رویكردی : مدیریت در کیفی پژوهش شناسی روش .(1383). عادل ، آذر ؛ مهدی سید ، الوانی ؛ حسن ، فرد دانایی .18

 .صفار انتشارات : تهران

 .پارسائیان و اعرابی ترجمه سازمان، طراحی و تئوری ،(1380)د،ریچار .ال .دفت .14

 53 شماره ، 13 سال پژوهش، و مجلس فصلنامه در .شایستگی مبنای بر مدیریت. (1385) .حامد دهقانان، .15

 13-11. ص ، 206 شماره تدبیر، ماهنامه کاربرد، و مفاهیم شایستگی، . (1388) .مریم عرفانی، و محمد، دیانتی، .16

 .فرا نشر نژاد، رضایی عبدالرضا دکتر ترجمه ، 21 سده در مدیریت های چالش ، (1378)پیتر، دراکر .11

 دانشگاه دکتری، نامه عمومی،پایان بخش در شایستگی مبنای بر مدیریت سطحی چند مدل طراحی ،(1390)حامد، دهقانان، .13

 .بهشتی شهید

 اعرابی، دکترسیدمحمد و پارسائیان علی دکتر ترجمه ،)اربردک و ها نظریه مفاهیم،( سازمانی رفتار ،(1318)استیفن، رابینز .19

 .فرهنگی پژوهشهای دفتر نشر

 .سمت انتشارات ،)پیشرفته سازمانی رفتار مدیریت(سازمان در سیاسی رفتارهای مدیریت علی، رضائیان .11

 . سمت انتشارات :تهران .مدیریت و سازمان مبانی.(1381) .علی رضاییان، .11

 .مدرس تربیت دانشگاه ، دکتری نامه پایان ،"سالمت بخش مدیران شایستگیهای الگوی طراحی" ، (1392)منصور، رنجبر،  .11

"، (1389)یوسف، اقدم، رضائی .18  نامه ،پایان"کشاورزی بانک شعب روسای نیاز مورد کلیدی های شایستگی بندی اولویت 

 .مدرس تربیت دانشگاه ، ارشد کارشناسی

 مطالعات مدیریت دولتی، میانی مدیران راهبردی های قابلیت الگوی (،1839، )ابراهیم شیخ، السادات، شمس زاهدی، .14

 .95-189 بهار،صفحه 1 شماره راهبردی،

 .دانش نگاه نشر تهران، کارکنان، امور و انسانی منابع مدیریت (،1831رضا، ) سید جوادین، سید .15

 .تهران سمت، هفتم،انتشارات چاپ انسانی، منابع مدیریت (،1831) اسفندیار، سعادت، .16

"(،1839محسن، ) سید عبودی، سید .11  عقیدتی سازمان نمونه مدیران انتخاب و ارزیابی معیارهای شناسایی 

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه پایان ،"انتظامی نیروی سیاسی .13

 .قلم مهرگان عابد، انتشارات مدیریتف در تحقیق روشهای (،1838نسترن،) شریفی، .حسن شریفی، .19
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 ، ارشد نامه کارشناسی پایان ،"ملی خطمشی گذاران شایستگیهای شناسایی برای چارچوبی" (،1891مهدی، ) یرزادی،ش .81

 مدرس تربیت دانشگاه

 پایان ،"دولتی در بخش عملیاتی مدیران انتصاب برای محوری هایشایستگی الگوی توسعه عنوان" (،1891اردشیر، ) شیری، .81

 .سمدر تربیت دانشگاه دکتری، نامه

 عالمه دکتری دانشگاه نامه پایان ،"دولتی بخش در مدیران ایرانی اسالمی قابلیتهای الگوی" (،1839)  ابراهیم، ، شیخ .81

 .طباطبایی

 مدیریت درجه، فصلنامه 861 بازخور روش به مدیران های شایستگی ارزیابی (،1834قرائیپور، ) جمشید صدقیانی، صالحی .88

 .18-91 ص ،9شماره صنعتی،

 پژوهش و عالی آموزش موسسه مدیریت، در تحقیق روشهای سكارانف اوما (، نویسنده1836محمد،شیرازی،محمود، ) صائبی، .84

 .ریزیبرنامه و مدیریت

 دولتی، بهبود مدیریت گیری جهت با مدیران انتصاب و انتخاب نظامات تبیین و طراحی (،1811محمدجواد، ) پور، عاصمی .85

 .تهران دانشگاه مدیریت، و اداری علوم هدانشكد مدیریت، دکتری نامه پایان

 .مدرس تربیت دانشگاه اقتصادی تحقیقات موسسه اجتماعی، علوم در تحقیق روش (،1816مرتضی، ) عزتی، .86

 .دانشگاهی نشر مرکز اول، جلد .آن کاربردهای و گیرینمونه (، نظریه1813علی، ) عمیدی .81

 .تهران صنعتی، مدیریت سازمان ول،ا چاپ مدیریتی، هایشایستگی (،1831وفا، ) غفاریان، .83

 .11-19 ص - 119 شماره هجدهم، سال تدبیر، ماهنامه .شایستگی الگوی با مدیران (، آموزش1836مرتضی، ) کرمی، .89

 نامهپایان تربیت بدنی، سازمان مدیران مدیریتی، گانه سه هایمهارت الگوی تبیین و طراحی (،1831محمود،، ) گودرزی، .41

 .مدرس یتترب دانشگاه دکتری

 مدیریت انسانی معاونت منابع شایستگی، الگوی اساس بر تجربه فاقد انسانی نیروی جذب متمرکز طرح (،1813مپنا، ) گروه .41

 .مپنا گروه انسانی منابع توسعه مطالعات

"کوچک صنایع در امیز موفقیت مدیریتی عملكرد سازی مدل"(،1839پیمان، ) متقی، .41  ریتمدی دکتری، دانشكده نامه پایان 

 مدرس تربیت دانشگاه اقتصاد، و

 . میر انتشارات کار، روابط و انسانی منابع (، مدیریت1811ناصر، ) سپاسی، میر .48

 دوره دیدگاه خود. رساله از بدنی تربیت سازمان مدیران هایشایستگی و مهارتها (، تعیین1831مسعود، ) جهرمی،نادریان .44

 .تهران معلم تربیت دانشگاه بدنی تربیت دکتری

 بازرگانی، وزارت های مدیران شایستگی و قابلیت ارزیابی الگوی (،1839ا، ) زاده،معصومی و ،.ر.م سعادت، و وحید فر،ناصحی .45

 .91-114 ، ص41بازرگانی،شماره، بررسیهای مجله

 . تدبیر فصلنامه ،”کارکنان افزایی توان در اثربخش های سازه“ (،1836شهره، ) صادقیان و سعید هداوند .46

 منابع انگلیسی -ب
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