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 هچکید

مقطع  آموزشی بر کیفیت برنامه اثربخششایستگی کانونی  یهامؤلفهتعیین  ،از این پژوهشهدف  

-تحلیل عاملی مؤلفه به بررسیمطالعه بود. این  دانشگاه عالمه طباطبائیعلوم تربیتی کارشناسی ارشد رشته 

 بُعد -3 :بُعدچوب مفهومی تحقیق شامل چهار . چارپرداخته استونی در برنامه آموزشی های شایستگی کان

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده و  بود.، اقدامات بُعد -4 شخصیت بُعد -1 تعامل بعد -2 تفکر

، تشکیل شده استدانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد  262استاد و  13از جامعه آماری این پژوهش 

، واریانس، شدند و با استفاده از میانگین آوریجمعمحقق ساخته تحقیق از طریق دو پرسشنامه  یهاداده

نتایج مطالعه بر . گرفتند قرار وتحلیلتجزیهمورد  ( و تحلیل عاملیKMOاولکن ) -مایر–آزمون کایزر

شایستگی ارتباطی  -2 شایستگی فردی -3 ،شامل قرار گرفت که موردبحث اساس هفت شایستگی کانونی

شایستگی  -4 شایستگی دستیابی، انتخاب و حفظ شغل -4 یفناور وشایستگی پژوهشی  -1 و سازمانی

شایستگی  -6 مدیریتی رهبری وشایستگی  -9 گیریتصمیم حل مسئله و تحلیل، ،نگریآینده ،شناختیروان

 .بود ،مفهومی استراتژیک و تفکر

 ارشد یکارشناس، آموزشی ، برنامههای کانونیها، شایستگیلی مؤلفهتحلیل عامکلیدی:  واژگان

 علوم تربیتیرشته 
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 مقدمه

التحصیل از رود هر فارغها و صفاتی هستند که انتظار می، ویژگی3های کانونیشایستگی

مؤثر و کارا انجام  ایگونهبههای شغلی آتی خود را برخوردار باشد تا بتواند فعالیت هاآن

توان از طریق واحدهای . در طول دوران تحصیل در دانشگاه می(2113، 2)کالردی دهد

. برای مثال، یافتدستهایی به چنین مهارت برنامهفوقهای درسی و شرکت در فعالیت

دهد تا دارای ذهنی روشن و منطقی باشند و مطالعات دانشگاهی به دانشجویان آموزش می

بتوانند مسائل و مشکالت پیش رو را تحلیل کنند. این مطالعات همچنین توانایی تبادل بحث 

ان در دهد. از طرف دیگر، شرکت دانشجویرا افزایش می هاآنو ارتباطات بین فردی 

های مدیریت ای از مهارتکند تا به طیف گستردهکمک می هاآنبه  برنامهفوقای هفعالیت

گیری و تصمیم، گروهی، دستیابی به توافقکار فردی از قبیل مدیریت زمان، حل مشکل،

دانشجویان را برای کار با  نفساعتمادبههایی توانایی و ین فعالیتچن .غیره دست پیدا کنند

مؤثر و با  طوربههای خود را کند تا دیدگاهکمک می هاآنو به دهد دیگران افزایش می

 مدیریت کنند یترهشایست طوربهاطمینان مطرح کنند و همچنین وقت خود و سایر منابع را 

از وقت  شود کهقویاً به دانشجویان توصیه می روازاین (.2131، 1و همکاران )کوئینگ

های خود را بهترین استفاده را به عمل آورند تا بتوانند قابلیت ارزشمند خود در دانشگاه،

پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال پژوهشی  این جهتبدین به ثمر برسانند. خوبیبه

 علوم تربیتی آموزشی رشته برنامه بر کیفیتشایستگی کانونی اثربخش  یهامؤلفه است:

 ؟اندکدم

 ،هاای از تواناییشایستگی مجموعه که کنندبیان می گونهاین ،(3551) 4و هامیل پراهالد

در انجام  )یا سازمان( را قادر ساخته است تا که فردیی است هادانش و مهارت تعهدات،

ن هر سطح از از خود نشان دهد. چو مؤثریارکرد یک شغل یا یک موقعیت خاص ک

                                                           

1. Core competence 

2. Clardy 

3. Koenig & et al 

4. Prahalad   & Hamel 
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ای از زندگی دورهتواند در هر توانمندی می، استدارای شرایط خاص  پذیریمسئولیت

فرد یا هر مرحله شغل او رخ دهد. شایستگی کانونی مفهومی در تئوری مدیریت است که 

توانمندی یا  هاآن ازنظرمورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. ی پراهالد و هامیل، از سو

تجارت یا کارکرد کارکنان  دهیسازمانخاصی است که در عامل شایستگی کانونی 

-رقبا نمی -3: کندیمه معیار زیر را تکمیل اساسی دارد. چنین توانمندی س سازمان نقش

ت و بازارها محصوال دهندهتوسعهعامل مهم و  -2و دنبال کنند.تقلید  آن را راحتیبهتوانند 

دریافت خواهد کرد نقش مؤثری  کنندهمصرفدر امتیازات و مزایایی که  -1خواهد بود. 

دهد که فرد دارای مبنایی )شایستگی کانونی( نشان می عنوانن ایکانونیبخش  دارد،

 ؛آوردیم به دستبرای انجام یک شغل را  یقدرتمند بوده که بر اساس آن توانمندی بیشتر

و امتیازات خاص را در  هاو ساختاری قدرتمند قابلیت چهارچوبیا شرکتی که بر اساس 

 (.2116پرهالد و هامیل، ) آوردمی به وجودمحصوالت 

شخصی تعریف  یهایژگیوشایستگی اغلب در قالب ارتباطات دانشی، مهارت و  

 تواندیمها بی و مقایسه استانداردگذارد و همچنین با ارزیاکه روی عملیات اثر می شودیم

کیفیت، دانش  عنوانبههای کلی شایستگی کانونی را تواند شاخصپیش برود، این روند می

، 1ر، اسپنس3556، 2پاری ،2116، 3)آرمسترونگ یا توانایی پایه در سازمان داشته باشد

، مهارت و رفتارهای شایستگی عبارت از دانش کند کهبیان می ،(2114) 4ایمری .(3551

، 9رودریگز .شودیماست که موجب موفقیت شغلی  ایمشاهدهقابلو  گیریاندازهقابل

، رفتارها و دیگر هاییتوانااز دانش، مهارت،  گیریاندازهقابلشایستگی را یک الگوی 

به آن نیاز  آمیزموفقیت طوربهکه فرد برای انجام وظایف شغلی خود  داندیم ییهایژگیو

شایستگی  ،(2113) 6انجمن کتابداران امریکا (.3135، یخو شزاهدی به نقل از )دارد 

                                                           

1. Armstrong 

2. Parry 

3. Spencer 

4. Emery 

5. Rodriguez 

6. America library association 
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 -3 :از است عبارت کنندیممطرح  ایکتابخانهبرای توسعه روند علوم  را که ایکانونی

 -9تمرکز بر کیفیت و مشتری  -4ارتباطی  یهامهارت -1سازگاری  -2 مسئولیت

حل  -5رهبری  -3تمرکز تیمی  -2دانش شغلی یا تکنولوژی محور  -6انحصاری بودن 

 کانونی یهایستگیشانیز دو گروه از  ،(2111) 3و همکاران آبلز .گیریتصمیممسئله یا 

 یهاسازماناداره کردن  -3آیتم:  4، گروه اول شامل متخصصان اطالعاتی را مطرح کردند

 -4اداره کردن خدمات اطالعاتی و  -1اداره کردن منابع اطالعاتی -2اطالعاتی 

مانند شخصی  یهایستگیشاگروه دوم شامل  ؛ابزارهای اطالعاتی و تکنولوژی کارگیریبه

هدف و  یهایهماهنگهای متخصصان بود که در کار با ها و ارزشمهارت ،هانگرش

مؤثر باشد، همچنین در مورد ایجاد شبکه، کار تیمی و  توانستیمجدید  یهاچالشبررسی 

، تفکر مثبت، پذیریانعطاف، تفکر خالق، ریزیبرنامهو  خطرپذیریهای، عاملهوشیاری 

های مؤثر دارد. مشارکتی دیدگاه یهاشبکهیگران و موفقیت خود و د ،پیشرفت به جلو

را ابزارهای بسیار مفیدی  کانونی یهایستگیشا(، 2131) 2، کانولی و هادگینزکنامک

 یازده شایستگی هاآن. شودیمهمزمان  طوربهباعث یادگیری تجربی و نظری  دانند کهمی

ریزی، کاربرد، ارزشیابی، نیازسنجی، برنامه ارزشی، اخالقی،، ایحرفهشامل: ، کانونی

 اند.وری مطرح کردها، کار گروهی و فنمدیریتی-، سازمانیراهبردی-ارتباطات سیاسی

ای ، سه شایستگی کانونی برای متخصصان اطالعاتی کتابخانه(2133) 1تانلوت و تامسوک

 3شامل دانش بود که قرار دادند که اول،  موردبحثدانشگاهی تایلند، در نظر گرفته، و 

مدیریت دانش و  -1منابع اطالعاتی  -2دانش اصلی متخصصان اطالعاتی  -3 :حوزه

مدیریت سازمانی  -6ای کتابخانهخدمت اطالعاتی و  -9تکنولوژی اطالعات  -4اطالعات 

گیرد؛ ، را در برمیالعمرمادامموزش مستمر و یادگیری آ -3تحقیق و مطالعات کاربر  -2

مهارت  -2مهارت خدمات مشتری  -3مهارت از قبیل:  33شامل  بود که هاتمهاردوم، 

مهارت  -9مهارت بازاریابی  -4مهارت تکنولوژی اطالعات  -1مدیریت منابع اطالعاتی 

                                                           

1. Ables & et al 

2. McKenna, Connolly & Hodgins 

3. Tanloet, & Tuamsuk 
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مهارت تحلیل مسئله و  -3مهارت کار تیمی  -2مهارت زبان و ارتباطات -6مدیریت دانش 

 -33س و آموزش مهارت تدری -31 زیریبرنامهمهارت مدیریت و  -5 گیریتصمیم

رهبری  -3 مشخصه کلی هفت شامل های شخصیویژگی، سومو  است مهارت تفکر مفهومی

 -6مسئولیت  -9 انگیزه پیشرفت -4 ایحرفهاخالقیات و اخالق  -1خدمات نگرش  -2

-(، در تحقیقی مؤلفه2131کوئینگ و همکاران ) سازگاری، بود. -2 و بر خویشتنمدیریت 

ها شایستگی کانونی برای دانشجویان رشته پزشکی را مشخص کردند این شایستگی های

 -4اجتماعی  یهامهارت -1قابلیت اعتماد و اطمینان -2مسئولیت اخالقی  -3از:  اندعبارت

در  .کار گروهی-2ارتباط شفاهی  -6نگی شایستگی فره -9پذیری و سازگاری انعطاف

های کانونی ارائه مدلی از شایستگی در تحقیقی با هدف(، 2136براون و همکاران ) ادامه

های مهارت -3برای آموزش بهداشت عمومی، هفت شایستگی را معرفی کردند که شامل 

 -9های ارتباطی مهارت -4های بین فردی مهارت -1های مدیریت مهارت -2رهبری 

. در استی، دانش اساس -2 و های فکریمهارت -6های تسلط بر زبان خارجه مهارت

 یهامؤلفهابعاد و  هدف بررسی در تحقیقی با (،3159قلندرزاده و همکاران ) داخل کشور

عوامل و ، در شرکت تولید برق هرمزگانمدیران  یهایستگیشامدل شایستگی و ارائه مدل 

 بندیعامل رتبه تریناهمیتکمعامل به  نیترمهماز حلیل عاملی با روش ت را هاشاخص

شخصیتی،  هایویژگی :از اندعبارتبر شایستگی مدیران  اثرگذاریابعاد به ترتیب . ندکرد

دانش و  ،بینش ،، اعتبار عمومی، نگرشایحرفهار اعتب ،فتاریگرفتاری و  یهامهارت

موزش هدف بررسی مفاهیم آدر تحقیقی با  (،3154گرایی و حیدری ) .ایحرفه معلومات

الگویی برای  عنوانبههیم این مفا کارگیریبههای کانونی و مبتنی بر شایستگی و شایستگی

که  به این نتیجه رسیدند در ایرانشناسی اطالعات و دانش ریزی آموزش علمبرنامه

در دو  توانیممتخصصان علم اطالعات و دانش شناسی را  موردنیازکانونی  یهایستگیشا

های پایه کانونی عمومی که به شایستگیهای کرد. نخست، شایستگی بندیدستهلی گروه ک

در کجا مشـغول  کهایناز  نظرصرف، شانشغلی یهاتیفعالویان برای انجام دانشج موردنیاز

های کانونی تخصصی که با شایستگی یهایستگیشاو دوم  شوند اشاره داردبه کار می

 .در ارتباط استشناسی و مدیریت فرایند اطالعات خاص مربوط به علم اطالعات و دانش
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 یهامدلبررسی و تبیین در تحقیقی با هدف (، 3154جاویدمهر و همکاران )در ادامه 

مدل شایستگی مدیران متشکل  که، به این نتیجه رسیدند مدیران موردنیازمختلف شایستگی 

 ،پذیریمسئولیت ،فردی شامل خدمتگزاریی فنی، محیطی، مدیریتی و حوزه کلحوزه  4از 

بهترین  داد کهنتایج اصلی پژوهش نشان  ،استمردمی بودن  و اسالمی بودن ،پاسخگویی

تغییر  ،یبالندگ آموزش و ،بهبود عملکردی مدلی است که دارای ویژگ ،شایستگی مدل

در پژوهشی (، 3153رعنایی و همکاران ) .باشدسازی استاندارد بهتر و کارمند یابی فرهنگ،

ابعاد  بندیرتبههدف های شایستگی مدیران، و با ابعاد و مؤلفه بندیرتبه با عنوان شناسایی و

در  ،نتایج پژوهش نشان داد اند؛دادهارائه  مؤلفه ویکچهلفت بعد و مدلی با ه ،هامؤلفهو 

، بعد مدیریت دیگران دارای بیشترین ضریب اهمیت و بعد مدیریت گانههفتمیان ابعاد 

لفه ارتباطات دارای ؤلفه، مؤم 43در میان ؛ ین ضریب اهمیت استخویشتن دارای کمتر

دارای کمترین ضریب اهمیت  داریخویشتنانتقادپذیری و  مؤلفهباالترین ضریب اهمیت و 

های (، در پژوهشی با عنوان طراحی مدل شایستگی3151کریمی و همکاران )حاج .است

های شایستگی مدیران منابع انسانی بخش دولتی در ایران، یک مدل ابتکاری متشکل از

آفرینی منابع انسانی با استفاده از روش مدیریتی، شایستگی مدیران منابع انسانی و ارزش

بر  هوشی یهایستگیشانشان داد که  هاآن نتایج پژوهش .گروه کانونی طراحی کردند

ران منابع انسانی اثرگذار هستند؛ همچنین در های مدیهای مدیریتی و شایستگیشایستگی

های مدیران منابع انسانی شایستگی آفرینی منابع انسانی فقطروی ارزشاری بر گذتأثیر

 باشند.نادار میمع

های ی است که در زمینه شایستگییهاات و پژوهشازنظرتحقیق برگرفته  مدل نظری 

شایستگی  کنند کهبیان می ،(3553) 3یگ و رودان، گالون، ازجملهاست کانونی انجام شده

ند معتبر و ، که یک فرایدانش تکنیکی یا ذهنی -3 . ازجملهدارد متعددیکانونی اشکال 

شایستگی  -2. دارد هانندهکدیک و پایدار با مشتریان و تولیدروابط نز بوده و اطمینانقابل

صنعتی بوده که مبنایی  یهاسازمانو امتیازات خاص مرتبط با بقیه  هاتیقابلکانونی از 

                                                           

1. Galunic   & Rodan, 
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شایستگی کانونی به  -1آورد. فراهم می افزودهارزش سازینهزمیاساسی را برای کنترل و 

و همچنین متوازی یا  -4. شودیمگفته  هاسازمانفرایند یادگیری گروهی و مشترک در 

 .است های تکنولوژیکیمختلف تولید و ادغام سازی جریان یهامهارتهماهنگ ساختن 

های اصلی مطرح مهارت عنوانبهنیژنرود  در دانشگاهپنج مهارت راکه (، 3551) 3اورویگن

تحلیل و مدیریت  یهامهارت ،ارتباطی یهامهارت: داردیمیان بود، به شرح زیر ب

 یهامهارت، گذاریارزشو  گیریتصمیم یهامهارت، مسئلهحل  یهامهارت، اطالعات

دوازده  (2113) 1مکنیل (.2113، 2و همکاران پریور)به نقل از  تعامل اجتماعی و رهبری

 یهامهارت -2 گیریتصمیمحل مسئله و  ،تحلیلی یهامهارت -3امل: شنوع شایستگی 

 -31مسئولیت و قابلیت اعتماد  -9تخصص و دانش فنی  -4خالقیت و نوآوری  -1ارتباطی 

نگرش خدمات و رضایت  -32مدیریت منابع  -33و سازمانی  ریزیبرنامه یهامهارت

در زمینه  ،(2119)در سال  4کمسیون خدمات دولتی کانادا .را مشخص کرده است کاربر

 یهامؤلفهکه برخی  استاین الگو دارای پنج بعد  که الگویی را مطرح نمودند، شایستگی،

 -3، شامل ( مطابقت داشته و3531) 9ک لگانآن با الگوی نظری تحقیق و الگوی م

 -4مدیریت  یهایستگیشا - 1 نگریآیندههای شایستگی -2 های فکریشایستگی

وب مفهومی تحقیق بر چچار .است، شخصی یهایستگیشا -9 تارتباطا یهایستگیشا

 گوالتی یهایبررسکه شامل  دیآیم به دستکانونی از منابع خاصی  یهایستگیشااساس 

 3، اشکروفت(2111و همکاران )ابلز (،2112) 2، گورمن و گوربیت(2111) ،6و رانیا

 .است( 2112) 5( و کتابخانه لینکلن دانشگاه نبراسکا2114)

                                                           

1. oroegen 

2. Pryor 

3. McNeill 

4. Public Service Commission of Canada 

5. McLegan 

6. Gulati, A., &Raina 

7. Gorman, & Corbitt 

8. Ashkrvft 

9. Public Service Commission of Canada 
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 اسـت مدل نظری و مفهومی تحقیق دارای چهار بُعد و هر بُعد حـداقل دارای چهـار مؤلفـه،     

 نمایش داده شده است. که در شکل شماره یک،

 
 مدل مفهومی شایستگی کانونی .1کل ش

ریف منابع آموزشی مرتبط با یک نقشه یادگیری برای تع عنوانبهماتریس شایستگی 

قرار  مورداستفادهآموزشی مرتبط با این منابع  یهاتیفعالای و های درون حرفهآموزش

ای، کمک کند. متقابالً بهداشتی درون حرفه یهامراقبتال و انتق ریزیبرنامهگرفت تا به 

تصویر بکشند. در  به را ییهافرصتسازی کلینیکی مبتنی بر کامپیوتر توسعه یافتند تا شبیه

و  ریزیبرنامهرا در  هایدگیچیپتر توانند ظهور واقعیآموزشی می یهاتیفعالاینکه منابع و 

 در دانشگاهبهداشتی کشف کرده و فراهم کنند. در تحقیقی که  یهامراقبتانتقال 
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مورد زیر خالصه  هفت درها صورت گرفته، مجموعه این شایستگی 3کانتربری انگلستان

های پایه، مندی از مهارت: بهرهشامل افتهیمیتعم هایقابلیت، پذیریانعطافشده است: 

برای برقراری  ، درک علم اخالقخالقیتپایه،  عنوانبهیک رشته  یکلآشنایی با اصول 

های آتی، برای پیشرفت افتهینظام یهایمشو خطّ  هااولویتارتباطات انسانی و تعیین 

ب نوشتن، خوب گوش دادن، خوب سخن گفتن، خو :های ارتباطی قوی شاملمهارت

ها و ساختارها، : آشنایی با مدلشامل بنیادین یهامهارت وسعت نظر، تجربه و دانش؛

های تحکیم کننده: توانایی فراگیری در های سیستمی، مهارتو ملزومات مدل ماهیت

 3126ت، قاطعیت و توانایی رفع تردید )غفرانی،جدید، ارتباط، خالقی یهاحوزهمواجهه با 

 (.5 ص

 تحقیقروش 

و از نوع  پیمایشی-یفیصروش تو ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظرروش اجرای پژوهش 

مقطع دانشجوی  262استاد و  13جامعه آماری پژوهش شامل  .است تحلیل عاملی

در سال تحصیلی  (ه)رعلوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی  یرشتهکارشناسی ارشد 

از طریق فرمول کوکران به روش  استاد نفر 29و  نفر دانشجو 399که  ،اندبوده 3153-3151

مربوطه را  یهاپرسشنامهحجم نمونه پژوهش انتخاب و  عنوانبهای نسبی گیری طبقهنمونه

 تکمیل نمودند.

که از ادبیات نظری تحقیق، مدل مفهومی  است محقق ساخته یپرسشنامهابزار پژوهش 

( 3521) 2آمریکا وپرورشآموزشتوسط مک لگان و نتایج تحقیق انجمن  شدهارائهو مدل 

، فردی، شایستگی کانونی شامل موردی یهایژگیومشتمل بر  که شدهنیتدوتهیه و 

لفای ضریب آ هبر پای پایایی پرسشنامه ،استموضوعی و شغلی و چهار سؤال باز پاسخ 

و ابعاد این  بررسی روایی جهتبرآورد گردید.  )دانشجویان(52/1و  (اساتید)51/1کرونباخ 

                                                           

1. university of Canterbury, England 

2. Community Education of America 
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به دست  ترتیباینبهبرازش  یهاشاخصاستفاده شد و  تأییدیپرسشنامه از تحلیل عاملی 

 آمد:

CFI= 29/0  AGFI= 20/0  GFI=0/29 RMSEA= 080/0  x2/df =9/33 

بر اساس طیف هفت  نامهپرسش است. نامهپرسشبیانگر روایی مناسب  هاشاخص

پژوهش از  یهادادهمتغیرها و  لیوتحلهیتجزهت جلیکرت درجه بندی شده است  ایگزینه

 استفاده شد. spss20 افزارنرم

 پژوهش یهايافته

علـوم   یرشـته برنامـه آموزشـی    بـر کیفیـت  شایستگی کانونی اثربخش  یهامؤلفهبرای ارائه 

از روش آمـاری تحلیـل عـاملی     یریـ گانـدازه  به مبانی نظری پژوهش و ابزار با توجه تربیتی

استفاده شده است، این آزمون یک روش ریاضی پیچیـده اسـت کـه بـرای تقلیـل مجموعـه       

از متغیرهای اساسی است که عامـل خوانـده    یترکوچکهای بزرگی از متغیرها به مجموعه

تعیین نقش متغیرهـا در سـاختن چـارچوب یـا      ،هدف استفاده از تحلیل عاملی بیشتر .شودیم

 قبـل از انجـام تحلیـل عـاملی    ، ردیـ گیمـ های مختلـف شـکل   عامل بر اساسمدلی است که 

های آزمون مناسب است یا خیر؟ برای انجـام ایـن کـار    مشخص گردد که پرسش ستیبایم

کـه دامنـه آن از صـفر تـا      است مایر و آزمون بارتلت صورت گرفته –آزمون تناسب کایزر 

هاسـت کـه   ، آزمون مقدار واریانس درون دادهKMO گیرینمونهاندازه کفایت  ؛یک است

مقیاسـی بـرای توانـایی عـاملی بـودن مقـدار        عنـوان بـه  ، وتوسط عوامل تبیین شـود  تواندیم

KMO  و هـر چـه مقـدار     پـذیرش قابـل  6/1 ،ضـعیف  9/1برابـر   داراست که این مقـKMO 

( و 61/1) پـژوهش در ایـن   KMO با توجه بـه اینکـه مقـدار   یک باشد بهتر است. نزدیک به 

( معنـادار  4393( بـا درجـه آزادی )  512/36319و آزمـون بارتلـت )   اسـت  9/1 از تـر بزرگ

 pدر آزمـون بارتلـت اگـر مقـدار      .شـود یمـ ها تأیید عاملی بودن دادهبنابراین توانایی  ،است

اما این آزمون را بسیار حسـاس   ؛شودیمها تأیید املی بودن دادهباشد توانایی ع 9/1کمتر از 

بـود   9/1از  تربزرگ pقرار داد یعنی اگر  مورداستفاده، و بهتر است آن را برعکس دانندیم
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ها توانـایی عـاملی   بود قبل از ادامه سایر شاخص 9/1از  ترکوچک pدهیم، اما اگر ادامه نمی

پس از اجرای آزمون تحلیل عـاملی افتراقـی بـا مـالک اعمـال       بودن را بایستی بررسی کرد.

با اجرای آزمون تحلیل عامل افتراقی،  :شودیمبه شرح ذیل بیان  آمدهدستبهورود، نتایجی 

آمده است در ماتریس پایین مقـادیری   به دست یهمبستگی سهمی در برون داد تحلیل عامل

های تفکیکی با عالمت معکوس شده هستند و بـه نـام   همبستگی اندشدهکه در غیر قطر ثبت 

فکیکی همبستگی بـین دو متغیـر   . همبستگی تشوندیمهای تفکیکی منفی خوانده همبستگی

نتـایج   کـه ازآنجـایی  .یا تفکیک شده است شدهکنترلدیگر های اثرات متغیر کهوقتیاست، 

 زیـر  صـورت بـه گیـرد. خالصـه آن   مـی برحجم زیادی را در  افزارنرمیق طر از آمدهدستبه

 .است

-در این پژوهش تمامی گویه که ستند،، همبستگی تفکیکی منفی هیقطر ریغمقادیر  -الف

 .کنندیمهای مقادیر، وجود ساخت عاملی بنیادی در متغیرها را تأیید 

است که مقیاسی برای کفایت  (KMOاولکین )طری، مقادیر کیزر، مایر، قادیر قم -ب

باشد، حذف یا خارج  9/1این مقدار کمتر از  کهدرصورتی و ؛استها برای هر متغیر نمونه

مقادیر  هایگویهدر این پژوهش تمامی  که ،ردیگیمقرار  موردتوجهاز تحلیل  هاآنکردن 

 چهارکانونی،  یهایستگیشااین پژوهش بیشترین میزان اشتراک با  در اند.داشته 9/1باالی 

مهارت  ،و خالقیت پذیریانعطاف شرکت/سازمان، یهااستیستمایل به همکاری با : هیگو

شناسایی یک نظام  ،هاواقعیت و به اسناد مختلف برای کشف حقایقچگونگی دستیابی 

 36 هاهیگو دریعنی  ،است 36/1ضریب  با ،آن بر زندگی ریتأث یچگونگخود ارزشی و 

با  کمترین اشتراک را شود.تبیین می شدهاستخراجعوامل  وسیلهبهدرصد واریانس 

درصد  62ریب با ض مطالعه، یادگیری و آموزش دادن :یک گویه های کانونی،شایستگی

 شدهاستخراجعوامل  وسیلهبهدرصد واریانس  36تا  62ها ضریب بین ، مابقی گویهاست

چه مقدار واریانس در کل  کندیمای است که تبیین . مقادیر ویژه اندازهشودیمتبیین 

عامل واریانس شود. هر چه این مقدار بیشتر باشد، آن یک عامل تبیین می وسیلهبهها دهدا

د، بهترین از یک بیشتر باش هاآنهایی که ارزش کند، بنابراین عاملبیشتری را تبیین می

عامل  توسط آن که رهاستیمتغس همه ریان. ارزش ویژه هر عامل مقدار واها هستندعامل
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ها در ماتریس عوامل برای به دست همبستگی کردن مجذوراین رقم با  شود.تبیین می

به رقام مجذور شده هر ستون ا کردنجمعآوردن نسبت واریانس تبیین شده هر متغیر و 

آمده است که تمامی این  به دستعامل  39آید. بنابراین با اجرای تحلیل عاملی می دست

نس درصد واریا (65/31) عامل 39عامل مقدار ویژه باالتر از یک دارد، همچنین این  39

سه  از پانزده عامل کمتر هشت عامل از کهازآنجایی کنند،را تبیین می موردسنجشمقوالت 

جدول آمده است.  به دستهفت عامل  درنهایت حذف و اختصاص دادند، به خود گویه را

از مقادیر عناصر استخراجی کل واریانس تبیین شده پس از انجام چرخش و  شماره یک،

 .دهدیماجرای آزمون تحلیل عاملی افتراقی را نشان  طریق

 مقادیر عناصر استخراجی کل واریانس تبیین شده .1 جدول

 درصد تراکمی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه مقدار ویژه شماره عامل

3 25/39  59/39  59/39  

2 92/33  65/33  64/22  

1 16/33  32/33  32/13  

4 33/3  52/3  25/42  

9 25/2  32/2  62/99  

6 13/6  34/6  33/63  

2 21/1  24/1  99/69  

کانونی اثربخش بر کیفیت برنامه آموزشی،  یهایستگیشابرای مشخص ساختن مؤلفه 

 که ند،اشده بندیدستهعامل  در هفتکانونی های عاملی، شایستگی از تحلیلاستفاده  با

شده  گذارینامشایستگی فردی  ،عامل اول ،، بیان شده است2 شماره جدول نتایج آن در

های . متغیردینمایمانس کل را تبیین درصد از واری 59/39و درمجموع  هیگو 29که شامل 

این  ،روینازا عامل دوم بیشتر به شایستگی ارتباطی و سازمانی اشاره دارند، دهندهتشکیل

گویه و  33 نامیده شد که شامل «شایستگی ارتباطی و سازمانی»عامل تحت عنوان 

عامل  درصد از سهم واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده است. 65/33 درمجموع

این  بنابراین، ؛پردازدیمفناوری  یهارساختیزمهارت در  پژوهشی و یهایستگیشاسوم به 
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درصد  32/33 درمجموعو  هیگو 39 پژوهشی و فناوری اشاره دارد که باعامل به شایستگی 

و ارتباطی  فردی، یهایستگیشا از واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده است.

در مقطع کارشناسی کانونی  یهایستگیشاواریانس درصد از  32/13 درمجموع پژوهشی

 عامل چهارم بیشتر به عالیق، دهندهتشکیل متغیرهای .اندنمودهرا تبیین  علوم تربیتی رشته

این عامل تحت عنوان  روازاین حفظ شغل اشاره دارند، دستیابی و ها، انتخاب،قابلیت

 52/3 درمجموعو  هیگو 33انتخاب و حفظ شغل نامیده شد که شامل  شایستگی دستیابی،

عامل پنجم به  درصد از سهم واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده است.

بنابراین  ؛پردازد، مذاکره و احساسات مشترک میپذیریمسئولیت، نگریآینده یهامهارت

اشاره دارد که  گیریتصمیمحل مسئله و  ،نگریآینده ،شناختیرواناین عامل به شایستگی 

از سهم واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده  درصد 32/2 درمجموعویه و گ 33ا ب

 رفتار محیط کار، شناخت سازمان، به عامل ششم بیشتر دهندهتشکیلرهای متغی است.

شایستگی رهبری و »این عامل تحت عنوان  روازاینزمانی و اصول مدیریت اشاره دارند، سا

درصد از سهم واریانس تبیین شده  34/6 درمجموعگویه و  2 شامل نامیده شده و «مدیریتی

 را به خود اختصاص داده است.

انجام مصاحبه اشاره دارد که  وسیع فکری، اندازچشم ،هاعامل هفتم به توانایی و مهارت

 درصد از واریانس تبیین شده را به خود اختصاص داده است. 24/1 درمجموعگویه و  4با 

را نشان  آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلجدول شماره دو، متغیرهای 

 دهد.می
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 آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلمتغیرهای  .2جدول 
شایستگی 

رهبری و 

 مدیریتی

 ،شناختیروانشایستگی 

 حل ،تحلیل ،نگریآینده

 گیریتصمیم ومسئله 

شایستگی 

انتخاب  دستیابی،

 و حفظ شغل

شایستگی 

پژوهشی و 

 فناوری

شایستگی 

ارتباطی و 

 سازمانی

عامل اول 

شایستگی 

 فردی

 متغیرها

- - - - - 421/1 

، ایحرفه هایانجمنشناسایی 

درک اهمیت مشارکت در 

 ایحرفه هایفعالیت

 موقعبهحضور  913/1 - - - - -

 مدیریت زمان 632/1 - - - - -

 بودن اعتمادقابلوفاداری و  614/1 - - - - -

- - - - - 616/1 
 ازو درست  موقعبهاستعفای 

 شغل یک

 آشنایی با ارتباط کالمی 339/1 - - - - -

 آشنایی با ارتباط نوشتاری 235/1 - - - - -

- - - - - 229/1 
انجام ارتباطات کالمی و 

 نوشتاری

 انجام محاسبات ریاضی 419/1 - - - - -

 عضویت در گروه 639/1 - - - - -

 رهبری گروه 625/1 - - - - -

- - - - - 642/1 
انجام سخنرانی برای یک 

 گروه

 رقابت موفق با همتایان 224/1 - - - - -

 تعهد به یک سازمان 613/1 - - - - -

- - - - - 631/1 
آشنایی با کمال فردی و رشد 

 شخصی

- - - - - 235/1 

 خودشناسایی یک نظام 

ر آن یچگونگی تأث وارزشی 

 زندگی بر

- - - - - 652/1 
تصمیمات اساسی در مورد 

 و اهداف هاارزش

 گیریتصمیمآشنایی با فرایند  661/1 - - - - -

- - - - - 651/1 
برای  پذیریمسئولیتتوانایی 

 اقدامات و تصمیمات

 ایجاد نگرش مثبت 691/1 - - - - -

- - - - - 923/1 
درک درست شخصی در 

 مورد خانه، دانشگاه و کار

- - - - - 996/1 
 عملکردهای وشناخت مسائل 

 افراد شغل شخصی و سازمانی
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 آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلمتغیرهای  .2جدول ادامه 
شایستگی 

رهبری و 

 مدیریتی

 ،شناختیروانشایستگی 

حل  تحلیل، ،نگریآینده

 گیریتصمیم ومسئله 

شایستگی 

انتخاب  دستیابی،

 و حفظ شغل

شایستگی 

پژوهشی و 

 فناوری

شایستگی 

ارتباطی و 

 سازمانی

عامل اول 

شایستگی 

 فردی

 متغیرها

- - - - - 463/1 

تشخیص دانش یا مهارت 

، هاشغل برای موردنیاز

 هانقشوظایف و 

- - - - - 911/1 
-طراحی و هماهنگی پشتیبانی

 مؤثر وروش سودآور   ها به

- - - - - 921/1 

سود  ازنظر هاانتخابارزیابی 

و زیان راهبردی، روانشناسی و 

 هاآنمالی 

 باال پذیریریسک - 491/1 - - - -

 قابلیت و آمادگی جسمی - 459/1 - - - -

- - - - 496/1 - 
فردی در  هایتفاوتشناخت 

 یادگیری

- - - - 629/1 - 
و  شناسایی ،مسئلهتحلیل 

 جایگزین هایحلراهارزیابی 

- - - - 922/1 - 

منطقی  هایحلراهتدوین 

برای مسائل، ارائه 

منطقی در  هایاستدالل

 خاص هایوضعیت

- - - - 634/1 - 
های مرتبط به شناسایی حوزه

 هم در یک وضعیت خاص

- - - - 633/1 - 
اصول تخصصی  کارگیریبه

 های عملی خاصدر وضعیت

- - - - 452/1 - 

شدن بین قائل تمایز وشناسایی 

های وضعیت و هاواقعیت

 مختلف

 اطالعات دهیسازمان - 696/1 - - - -

 وظایف و نیازها بندیاولویت - 219/1 - - - -

- - - - 965/1 - 

 صورتبهمدیریت اطالعات 

 هایپایگاهدستی و از طریق 

 اطالعاتی و کامپیوتری

- - - - 693/1 - 
برقراری تعامل فردی مؤثر 

 کالمی و نوشتاری صورتبه

- - - - 631/1 - 
وجود راهکارها و تدبیر در 

 رفتار
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 آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلمتغیرهای  .2 ادامه جدول
شایستگی 

رهبری و 

 مدیریتی

 ،شناختیروانشایستگی 

 حل ،تحلیل ،نگریآینده

 گیریتصمیم ومسئله 

شایستگی 

 انتخاب دستیابی،

 و حفظ شغل

شایستگی 

پژوهشی و 

 فناوری

شایستگی 

ارتباطی و 

 سازمانی

عامل اول 

شایستگی 

 فردی

 متغیرها

- - - - 943/1 - 

تمایز بین رفتار جسورانه و 

 کارگیریبهتهاجمی و 

 رفتار جسورانه هایمهارت

- - - - 631/1 - 
 هایوضعیتبا  هماهنگی

 مختلف

 ایوظیفهانجام چندین  - 932/1 - - - -

- - - - 955/1 - 
درک نیاز به پرسش و 

 جستجوی راهنمایی مناسب

- - - - 992/1 - 

توانایی فعالیت در یک گروه 

بخشی  عنوانبهو فعالیت مؤثر 

 از یک تیم

- - - 962/1 - - 
مستقل و با  طوربهفعالیت 

 حداقل نظارت

- - - 939/1 - - 

کمک به افراد در تشخیص و 

 ،هاارزش فهم نیازها،

و  هاانتخاب، مشکالت

 اهداف فردی

 تهیه و انجام طرح پژوهشی - - 626/1 - - -

- - - 934/1 - - 
 دهیسازمانتحلیل و 

 کلیدی پژوهش هاییافته

- - - 691/1 - - 
استفاده از هر دو دسته منابع 

 چاپی و الکترونیک

- - - 692/1 - - 

مطالعه، ارزیابی و تحلیل هر 

 و دو دسته منابع چاپی

 الکترونیک

- - - 633/1 - - 

 2درست از هر  قول ونقل 

منابع چاپی و  دسته

 الکترونیک

- - - 613/1 - - 
اصول  کارگیریبهفهم و 

 نگارش و قواعد دستور زبان

- - - 694/1 - - 

پژوهشی  هاییافتهگزارش 

هماهنگ و مطابق  طوربه

 شدهپذیرفتهاصول 
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 آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلمتغیرهای  .2ادامه جدول 

شایستگی 

رهبری و 

 مدیریتی

 ،شناختیروانشایستگی 

حل  تحلیل، ،نگریآینده

 گیریتصمیم ومسئله 

شایستگی 

انتخاب  دستیابی،

 و حفظ شغل

شایستگی 

پژوهشی و 

 فناوری

شایستگی 

ارتباطی و 

 سازمانی

عامل اول 

شایستگی 

 فردی

 متغیرها

- - - 922/1 - - 
و  افزارسختآشنایی با 

 کامپیوتر افزارنرم

- - - 651/1 - - 
 هایسیستمآشنایی با 

 اطالعاتی

- - - 952/1 - - 

استفاده از کامپیوتر و 

مختلف آن برای  هایسیستم

 پژوهشی و شغلی هایفعالیت

- - - 635/1 - - 
تهیه فهرستی از سؤاالت یک 

 مصاحبه

- - - 622/1 - - 
انجام دقیق یک مصاحبه مفید 

 و ثبت دقیق مصاحبه

- - - 632/1 - - 

مهارت چگونگی دستیابی به 

اسناد مختلف برای کشف 

 هاواقعیتحقایق و 

- - 629/1 - - - 
و  هاقابلیت، شناسایی عالیق

 شغلی خود هایتوانایی

- - 952/1 - - - 

مرتبط ساختن عالیق، 

با مشاغل  هاتواناییو  هاقابلیت

 مناسب

- - 659/1 - - - 

شناسایی سبک زندگی 

آن با  دلخواه و مرتبط کردن

 مشاغل منتخب

 انتخاب یک هدف شغلی - - - 224/1 - -

- - 659/1 - - - 
انتخاب یک مسیر مناسب 

 برای دستیابی به شغل منتخب

- - 245/1 - - - 
 مشخصات وتشریح وضعیت 

 هدف شغلی

 انجام یک پژوهش شغلی - - - 994/1 - -

 درخواست هایفرمتکمیل  - - - 994/1 - -

- - 913/1 - - - 
آشنایی با انتظارات کارفرما از 

 کارمند

- - 456/1 - - - 
شناسایی مشکالت کارمندان 

 جدید

 مهارت استخدام همکار - - - 936/1 - -
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 آمدهدستبههر یک از عوامل با ضرایب  دهندهتشکیلمتغیرهای  .2ادامه جدول 
شایستگی 

رهبری و 

 مدیریتی

 ،شناختیروانشایستگی 

 حل تحلیل، ،نگریآینده

 گیریتصمیم ومسئله 

شایستگی 

انتخاب  دستیابی،

 و حفظ شغل

شایستگی 

پژوهشی و 

 فناوری

شایستگی 

ارتباطی و 

 سازمانی

عامل اول 

شایستگی 

 فردی

 متغیرها

 گوش دادن فعال - - - - 651/1 -

 نگریآیندهمهارت  - - - - 622/1 -

 مهارت مذاکره - - - - 952/1 -

- 463/1 - - - - 
درک تفاوت بین آموزش 

 خصوصی و عمومی

- 914/1 - - - - 
انجام گفتگو و مصاحبه یا 

 رجوعارباب ومشتری 

- 433/1 - - - - 
مطالعه، یادگیری و آموزش 

 دادن

999/1 - - - - - 

 هابحران حل وتوانایی شناسایی 

 و مشکالت اخالقی محیط کار،

 ایحرفهبه اصول اخالق  تعهد

 شناخت سازمان و رفتار سازمانی - - - - - 661/1

432/1 - - - - - 
آشنایی با اصول اساسی 

 مدیریت

993/1 - - - - - 
آشنایی با موضوعات مربوط به 

 استخدام

 آشنایی با انواع دفاتر سازمانی - - - - - 249/1

 مدیریت فردی - - - - - 929/1

213/1 - - - - - 
 هایفناوریآشنایی با 

 در مدیریت مورداستفاده

 پذیریمسئولیت - - - - 433/1 -

 حضور و همراهی - - - - 636/1 -

 وسیع پایهدانش - - - - 622/1 -

 احساسات مشترک - - - - 461/1 -

 و خالقیت پذیریانعطاف - - - - 912/1 -
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 های کانونی مؤثر در برنامه آموزشیهای شایستگیمدل تحلیل عاملی مؤلفه .2شکل 

 ازنظرن مطابقت داده شد و با استفاده با مبانی نظری آ آمدهدستبهعامل  2 نکهیازاپس

های های شایستگیمدل تحلیل عاملی مؤلفه برنامه آموزشی، نظرانصاحبمتخصصان و 

-مؤلفهمدل  این رد .آمده است به دست 2شکل  صورتبه برنامه آموزشی، در ثرؤکانونی م

 مقدار فردی با ، شایستگیآمدهدستبه مؤلفهبین هفت  دارد که از وجود ویژه مقادیر ها با

 (21/1) هویژ مقدار با مفهومی استراتژیک و شایستگی تفکر ورتبه اول  در (25/39)ه ویژ

 دارند. رتبه هفتم قرار در

 یریگجهیو نتبحث 

های فردی است که به ژگیها و ویمهارتهای کانونی دربرگیرندۀ دانش، شایستگی

همان  های کانونیشایستگی کند. به عبارتی،موقعیت خاص کمک میفرد در  موفقیت

برای ورود به بازار کار  النیالتحصفارغهایی هستند که و توانایی هامهارت دانش عمومی،

های کانونی مورد تأکید شایستگی توسعهها الزم است دانشگاه اکنون در نیاز دارند. هاآنبه 

قرار دهند تا با  مورداستفادهها و تجارب کاری خود را قرار گیرد. دانشجویان باید قابلیت

 موفق با سایرین رقابت کنند. ایگونهبههای خود بتوانند در بازار کار افزایش مهارت

 

های مؤلفه

شایستگی 

کانونی مؤثر 

در برنامه 

 آموزشی
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انند به شغل مطلوب خود دست هایی شاید نتواناییبدون برخورداری از چنین تودانشجویان 

التحصیالنی که از تجارب عملی مؤثری برخوردارند، در مقایسه با فارغ ، همچنینیابند

دارای مزیت و ارزش بیشتری اند، افرادی که تجارب شغلی اندکی داشته و یا فاقد تجربه

التحصیالنی نیاز دارد که صرفاً به تئوری مسلط بازار کار امروزی به فارغزیرا  ،هستند

عالوه بر این برای اینکه  ،رندیکارگبهآن تئوری را در عمل چگونه نباشند، بلکه بدانند که 

شناسایی  یدرستبههای آن بایست مؤلفههای آموزشی کارآمد و اثربخش باشد، میبرنامه

 (.3132گردد و سپس بر مبنای آن الگوی مناسب آموزشی طراحی شود )ایرجی راد، 

چارچوب مناسبی برای  تواندیمدر تدوین محتوای برنامه درسی عالوه بر این 

های به تعیین مؤلفهحاضر پژوهش  رونیازا نظام آموزشی کشور باشد. اندرکاراندست

 ودان اتاس دگاهید از علوم تربیتی رشتهبرنامه آموزشی  بر کیفیتشایستگی کانونی اثربخش 

 اختصاص یافته است. ،باشندیمنفعان اصلی دانشجویان که ذی

 دهد که شایستگی کانونی در سه گروه،نشان می ،(2133تانلوت و تامسوک ) مطالعات 

 2های شخصی با ویژگی -ج مؤلفه، زیر 33ها با مهارت -ب زیر مؤلفه، 3 دانش با -الف

 مطالعات .استباشند که مدل تحلیل عامل پژوهش متأثر از مطالعات فوق می مؤلفه ریز

شایستگی کانونی را اغلب در قالب  ،(3551اسپنسر ) (،3566آرمسترونگ و پاری )

-های کلی شایستگیدانند که شاخصهای شخصی میمهارت و ویژگی ارتباطات دانشی،

 مطالعات دانش یا توانایی پایه در سازمان به همراه دارد. کیفیت، عنوانبههای کانونی را 

که گروه اول  استکانونی  یهایستگیشادو گروه از  دهندهنشان (،2111آبلز و همکاران )

و گروه دوم  پردازدیمابزارهای اطالعاتی و تکنولوژی  کارگیریبهبه اداره کردن و 

در بین  .شودیمرا شامل  هاارزشو  هامهارت ،هانگرششخصی از قبیل  یهایستگیشا

های تمایل به همکاری با سیاست گویه، 4 یکانونبرای شایستگی  موردسنجش هایگویه

د مختلف برای کشف و خالقیت، مهارت چگونگی دستیابی به اسنا پذیریانعطافسازمان، 

 ،ن بر زندگیها، و شناسایی یک نظام خود ارزشی و چگونگی تأثیر آحقایق و واقعیت

 لعوام لهیوسبهواریانس  درصد 36یعنی  دارد؛ کانونی یهایستگیشابا  بیشترین اشتراک را
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 ، مطالعه یادگیری و آموزش دادن، کمترین اشتراک راهیگو و، شودیمتبیین  شدهاستخراج

 درصد دارد. 62کانونی، با ضریب  یهایستگیشابا 

یازده شایستگی کانونی را مطرح کردند که با  (،2131مک کنا و همکاران ) مطالعات

از بین هفت شایستگی کانونی که از طریق مدل تحلیل عاملی  نتایج پژوهش همخوانی دارد.

و شایستگی پژوهشی و فناوری با سازمانی  ارتباطی و سه شایستگی فردی، آمدهدستبه

علوم ی نی در رشتهوهای کاندرصد از واریانس شایستگی 31/13 ،3 جدولتوجه به نتایج 

( رابطه 2113) و لذا با نتایج پژوهش انجمن کتابداران آمریکااند را تبیین نموده تربیتی

ل پژوهش و آگاهی دادن توان گفت توجه به هفت مؤلفه حاصبه عبارتی می نزدیک دارد.

دوین محتوا برنامه پیشرفت تحصیلی و شغلی، تدر جهت رشد و  انشجویان، اساتیدبه د

از مدل  شدهاستخراجهای زیر مؤلفه یریکارگبه سه شایستگی کانونی ودرسی بر اساس 

پیشنهادهای  ازجملهاندرکاران نظام آموزشی دست ریزان وتحلیل عاملی از سوی برنامه

توان به کمبود منابع فارسی و وهش میهای پژمحدودیت ازجملهو  است کاربردی

، عدم همکاری برخی از استادان و دانشجویان در تکمیل و برگشت تحقیقات مشابه

 نمود. نامه و محدودیت زمانی اشارهپرسش

 منابع

های آموزشی علمی های مؤثر در برنامهبررسی مؤلفه (.3135) راد، ارسالن.ایرجی

 .5 کاربردی، فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش علوم تربیتی، شماره

شایستگی  هایمدل. (3154). ، فرزانهمصطفویطاهره و محمود؛ خسروجردی، جاویدمهر،  

 .نوین در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری کنفرانس ملی رویکردهایان. مدیر

 المللیبین کنگره .رابطه شایستگی محوری با عملکرد مدیران(. 3159. )، حسینرستم نیا 
 .علوم انسانی، مطالعات فرهنگی

راهبردی مدیران میانی  هاییتقابلالگوی . (3135)السادات، شیخ، ابراهیم.  شمس زاهدی،

 .59-315صص ، 3شماره مطالعات مدیریت راهبردی، ، ‘‘دولتی
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آموزش عالی در دنیای جدید و در ایران  هایرسالت’’.(3126). غفرانی، محمدباقر

 .بهمن 22-25:آینده، تهران قرن درآموزش عالی  ایمنطقه، سمینار ‘‘اسالمی

های کانونی: الگویی برای . نظریه شایستگی(3154غالمرضا. )، گرایی، احسان؛ حیدری

و  یرساناطالع اطالعات و دانش شناسی. تحقیقات آموزش علم ریزیبرنامه

 .پیام کتابخانه سابق() یعموم یهاکتابخانه

بررسی ساختار و عملکرد  (.3123). عالی آموزش درگروه مطالعات تطبیقی و نوآوری 

مؤسسه پژوهش و ( گزارش)از بدو تأسیس تاکنون  ریزیبرنامهشورای عالی 

 .آموزشی ریزیبرنامه

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار  .شایستگیآموزش مبتنی بر (. 3159) ، منیژه.محمدی
 .در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
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