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 با آ.آج. فرهنگی وابستگان و رایزنان شایستگی مدل ارائه

 مندنظام مرور از استفاده
 * 1نیاسعید جعفری

 2یوسف وکیلی

 3امیربهرام عرب احمدی

 4حسین چاقمی

 چکیده
رویج فرهنی  فرهنگی در مقام دیپلمات فرهنگیی  مررفیی و سعهیره و سی یهاوابستهاصلی رایزنان و  فهیوظ

بزارهیای ان اهت و آنان مأمعرییت دیپلماهیی فرهنگیی و ارسقیای آن را کیه ی یی ا  اکشعر  در کشعر میزب
نسیانی دهیتگاه ا هیهیرما نیسرمهم  برعهده دارند. این افراد شعدیمدیپلماهی عمعمی و قدرت نرم محسعب 

یین اد  ا  ی داشته باشندر ایفای این نقش عمل رد مؤثر سعانندیمو  روندیم شماربهدیپلماهی فرهنگی  مانی 
شایسیتگی  ال م برای این نقش برخعردار باشند. هید  مقاهیه ضا،یر  ارامیه مید  یهایستگیشارو باید ا  
ش ضا،یر فرهنگی جمهعری اهالمی ایران در خارج ا  کشیعر اهیت. روی یرد هی وه یهاوابستهرایزنان و 

قاهیه و م 858شیتم  بیر اجرا شیده اهیت. جامریه آمیاری هی وهش  م مندنظامکیفی اهت و بر مبنای مرور 
 واژگیان یوجعتجسیهایگاه اطالعات علمی مرتبر داخلی و خیارجی ا  طریی   8با یابی شده  ا   نامهانیها

 هاافتیهینتخیاب شید. ابررهیی و سحلیی  بیشیتر  منظعربهاثر  16کلیدی و فرایند غرباهگری بعد که در نهایت  
ی  فنی یسیتگیشاصلی ادر هه بُرد  سعانیمرهنگی ایران را ف یهاوابستهنشان داد که مد  شایستگی رایزنان و 

 یهیای گیودانش و آگاهی؛ سعانایی فنیی و سخصصیی؛  مقعههشایستگی انسانی و شایستگی ادراکی و هفت 
میدیریتی و  یهامهارتار شی و اخالقی؛  یهای گیوفردی و شخصیتی؛ شایستگی ارسباطات میان فرهنگی؛ 

 .ریف کردرهبری و شایستگی هیاهی سر
 

ت مییان شایستگی  مد  شایستگی  دیپلماهی فرهنگی  رایزن فرهنگیی  شایسیتگی ارسباطیا :واژگان کلیدی
 فرهنگی

                                                             
 (نعیسنده مسئع  )خعار میاهتادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار دانش ده مدیریت دانشگاه . 1
  یعار مخدانشگاه  دانش ده مدیریتاهتادیار . 2
  ده مطاهرات جهان دانشگاه سهراناهتادیار و مدیر گروه مطاهرات آفریقای مرکزی و جنعبی دانش .3
 ار میهردیس دانشگاه خع  ها مانی . دانشجعی دکتری مدیریت رفتار3
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 مقدمه

 شیدنکعچکدر جهان هیچیده مراصر  هیامد منطقی سسهی  و سسریع فرایندهای ارسباطی  

یر بیعده کیه سیأث ونقی ضم دو صینرت ارسباطیات و   میانهمگسترش  واهطهبهجهان  

نیین چارسباطیات فرهنگیی گذاشیته اهیت. در  ی هوبهگریزناهذیری بر کیفیت ارسباطات  

  کننیدیمفراهییت  و ارسباطات فرهنگی اهمل ینبروابط  ینه مکه در  ییهاها مانفضایی  

ناهایی  جیذب و ضفی  شمزیت رقابتی   منزههبهمدیران را  سرینیستهشاکه  اندسالشدر 

که در آن  هیا مان  گیردیمصعرت « فرایند گزینش»عمعماً ا  طری  کنند. چنین اقدامی  

وجه با  که به بهترین کندیمبا سعجه به و،ریت معجعد  شخصی یا اشخاصی را انتخاب 

گزینشی   یهابرنامهمریارهای گزینشی شغ  مدنظر  هماهن  و متناظر باشند. ا  این رو  

ی بیشیترین مریارهیای عمل یرد»کیه  شعدیما  یک هع بر شناهایی متقا،یانی متمرکز 

ی  بر گیزینش ا  هعی دیگر  در هر مرضله ا  ارسقای شغل و« کنندیمها مان را برآورده 

 افراد الی  و شایسته سأکید دارند.

علمیی و  در چارچعب اصع  هایپلماتد  گزینش اثربخش اهمل ینبدر هطح روابط 

ده اهیت.  بیا بسیاری ا  کشیعرها سبیدی  شی  به مع،عع راهبردی در مندنظام اییعهشبه

میدن سیته ا  فرهنی  و سیر شایسعجه به نقش رایزنان فرهنگی اهتراس یک در ارامه سصع

ریاد و و اب اهالمی انقالبمرنعی  چهره واقری معاریث مادی و  مررفی یی اهالم یرانیا

ت  اهیتقال  دوض یبرا یشتا یو ه ها یینه م  ساریخی ایرانیان یشینهه وایای فرهن  و 

ه گایای جام خارج ا  کشعر و ارسقیان مقیرانیت ایت هعیو اقتدار امّت اهالم  ضف  و سقع

با  قراری ارسباطربدر خارج ا  کشعر و همچنین  یآنان  گسترش خط   بان و ادب فاره

ییع ،روری اهت سا بر اهاس اصع  علمی  به انتخاب یا سرف نخبگان فرهنگی در جهان 

ه  کیارایی  به سخصی،  سجربی سعجهییبد؛  یرا انتخاب افراد ناشایست و آنان اقدام شع

و  کنیدیمحمی  س یادی را  هایینههز  هایتمسئعهعالقه و سعانایی ایشان  در انتصاب به 

هیت آثیار او ضتیی مم ین  شیعدیمبیهیعده منجیر  یهااقدامنامناهب و  هاییمسصمبه 

هیت کیه ته باشد. بر ایین اهیاس  ،یروری ابر روابط میان کشعرها داش یریناهذجبران

صعرت گیرد  ییهامالکانتخاب و انتصاب رایزنان فرهنگی شایسته  بر اهاس مریارها و 

 سا افراد واجد شرایط و با هیاقت  برگزیده شعند.
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 بیان مسئله

یییرات سغییرات فناورانه و فرهنگی جهان مراصر  فضای ارسباطی میان کشیعرها را بیا سغ

( و ،یرورت بیا سرریف و با مهندهیی 2018اجیه کیرده ) و و وانی   چشیمگیری مع

  هایعانمنیدسمعردنیا  را به میان آورده اهیت. مجمععیه ایین  هاییسعانمندو  هامهارت

  هاآنکه در صعرت سسلط بر  دهدیم اهمللیینبرا به افراد فرا  در ضع ه  هایییستگیشا

 یهیاضع هدر  ی هوبیه  گیرییمسصیمنیدهای انتظار معفقیت در مذاکرات و فرای سعانیم

ویج  (. رایزنان فرهنگی که مسئعهیت سیر2017فرهنگی را داشت )کینیبعرق و هم اران  

کشیعر  برای سرام  و سبیاد  فرهنگیی در ییهاه گسترش و انتقا  فرهن  ملی و ایجاد 

    متناهیب بیا و،یریت هیاهیییسیتگیشامنتخب را دارند  مسئله اضصای مریارهیای 

ضضیعر  منظعربیهضقعقی  قانعنی  فناورانیه  اقتصیادی و فرهنگیی کشیعرهای مختلیف 

؛ ر،یاوندی  2016جهانی ،روری اهیت )چیعیی و هم یاران   یهاعرصهمقتدرانه در 

1397.) 

ییت کیه بیا وجیعد اهم دهدیممرور مطاهرات هیشین در  مینه مد  شایستگی نشان 

  اهمللییینبعرصیه سریامالت فرهنگیی  دیپلماهی فرهنگی و نقش رایزنان فرهنگیی در

ساکنعن چارچعب و اهگعی شایستگی مدون و اهتانداردی در خصیع  انتخیاب راییزن 

فرهنگی در جمهعری اهالمی ایران سنظیم نشده اهت. وجعد مسیاملی همچیعن ،یرف 

ا   ال م در برخیی یهیامهارتهیاختار ارسبیاطی و سریاملی ییا کاهیتی در سعانمنیدی و 

د ارسبیاط که رایزنان فرهنگی در انجام مأمعرییت خیعد و ایجیا دهدیم   نشانهاشاخ،

. ا  انیدعدهنبفرهنگی و مررفی هنر اهالمی ی ایرانی معفی   ها ییانجرهایدار اثربخش  

علمیی  یشناهیروشمبتنیی بیر  نگرانهجامعاین رو  سدوین اهگعی شایستگی با روی رد 

بیه هیا مان  ش در ضع ه دیپلماهیی فرهنگیی عالوه بر سعهره و بهبعد بدنه دان سعاندیم

ر دفرهن  و ارسباطات اهالمی نیز در انتخاب رایزن شایسته و ایجیاد چیارچعب جیامع 

ا وظیایف  کمیک کنید و رایزنیان را بی اهمللییینبارسباطات اثربخش و هایدار فرهنگیی 

هید    و ابزارهای ارسباطی آشنا هیا د. بیر ایین اهیاس یسعانمند  دانش و هایتمسئعه

 یهاخانههیفارسفرهنگیی در  یهاوابستهرایزنان و  یستگیشااصلی این مقاهه  ارامه مد  

 هد:اصلی و فرعی  یر هاهخ د یهاهؤا جمهعری اهالمی ایران اهت و قصد دارد به 
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جمهیعری  یهاهیفارسخانهفرهنگی در  یهاوابستهانتخاب رایزنان و  یبراسؤال اصلی: 

 شایستگی بایستی در کانعن سعجه قرار گیرد؟ یاارهیاهالمی ایران  کدام مر

 

 فرعی یهاسؤال

  جمهیعری  یهاهیفارسخانهفرهنگیی در  یهاوابسیتهابراد شایستگی رایزنان و

 ؟اندکداماهالمی ایران 

 ،یهاهییفارسخانهفرهنگییی در  یهاوابسییتهشایسییتگی رایزنییان و  یهاشییاخ 

 ؟اندکدامجمهعری اهالمی ایران 

 

 پیشینه پژوهش

ضیی مید  که ساکنعن سحقیقی در ارسبیاط بیا طرا دهدیمهیشین نشان  یهاه وهشر مرو

ر بشایستگی رایزنان فرهنگی جمهعری اهالمی ایران صعرت نگرفته و اغلب سحقیقات  

که در ایین بخیش بیه  اندکردهها مانی سمرکز  هاییستگیشادیگری همچعن  یهاضع ه

 .شعدیماشاره  هاآنبرخی ا  

. برای اندکردهمدیران هطح دوهتی سمرکز  هاییستگیشات بر ارامه مد  برخی مطاهرا

نیی خمی امیام ضضرت اناتیب( بر اهاس هخنان و 1390و هم ارانش ) فردیاهدمثا   

در  را نراییا یدوهتی رانیمید هاییسیتگیشاا   یامجمععهایشان   فهیصح تابک در( ره)

  (1393قاهمی و هم ارانش ) یگر اضصا کردند. در سحقیقی د یاهالم فرهن چارچعب 

 وانتصیاب میدیران مییانی و ارت ور ش  یبرا یمحعر هاییستگیشااصلی  یمتغیرها

 .اندبرشمرده اییفهوظجعانان را فراشایستگی  شناختی  اجتماعی و 

مت میدیران بخیش هیال هاییسیتگیشانیز  به طراضی مد   هاه وهشدر برخی ا  

 ریدهشیت بُ( در ه وهشی بیه 1395انعیی و هم ارانش )سعجه شده اهت. برای نمعنه  ب

دهت یافتند کیه  ی مدیران ک  و ارت بهداشت  درمان و آمع ش هزش یستگیشا یاصل

 هایی گیو  هانگرشو  هاار شهعش و اهترداد    یعمعم یاهدانش و آگا :  اندعبارت

و  یرهبییر هییایییسعانا  گیرییمسصییم یهییامهارت  یارسبییاط یهییامهارت  یتیشخصیی

 ی.تیریمد هایییسعانا
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 در برخی ا  سحقیقات نیز مد  شایستگی مدیران بخش دانشگاهی ارامه شیده اهیت.

دادن کتیاب  ( در ه وهشیی بیا مرجیع قیرار1395) خانییسییعو  ن ادقربانبرای مثا   

و انصا  و  یور عداهت  یدارامانت  هنج بُرد سقعامداری  رفتاری ی اخالقی  اهبالغهنهج

 اصلی مدیران بخش دانشگاهی مررفی کردند. هاییستگیشارا  گیرییمسصم

سأکید شیده  هایپلماتددر برخی ا  مطاهرات خارجی نیز  بر طراضی مد  شایستگی 

( در ه وهشی با هد  ارامه چیارچعبی بیرای 2002گعهتاوهیندهتروم )اهت. برای مثا   

همچیعن  هایییسیتگیشا  بیر ویکیستبمنابع انسانی در دیپلماهی قرن  هاییستگیشا

میان فردی  سحم  ابهام  مهارت کار گروهیی   یهامهارتشناختی قدرسمند   یهامهارت

و  1سأکیید کیرده اهیت. ابیراهیم یمشیخطشایستگی میان فرهنگیی و سعانمنیدی سف یر 

مصیری را دانیش  هیاییپلماتدشایسیتگی  یهامؤهفیه( در ه وهشی 2012هم ارانش )

و مستندها ی  ارسباطات و مذاکره  هخنرانی عمیعمی  آگیاهی ا   یدهرشگزا  یامنطقه

مختلیف   یهیافرهن فرهنگیی  سعانیایی واکینش بیه  هاییتضساهیارسباطات ضسی  

 هایستگیشا( 2015. مگاهد )انددانستههیاهی  سحلی  مسئله و مدیریت  مان  هایی سحل

ی چندگانییه بییه دو دهییته را بییرای میید  شایسییتگ هییایپلماتدرفتییاری  یهاشییاخ،و 

عمیعمی: شیام   هاییسیتگیشا. 1کیرد:  یبنیدطبقهعمعمی و اضتمیاهی  هاییستگیشا

و  یهییا رابطه  هیا گاری  سف یر سحلیلیی  سعجیه بیه جزمییات و کیفییت  ییگعهاهیخ

  اعتمادها ی  دانش مخت، شغلی  مربیگری دیگران  شایستگی کامپیعسری  یها شب ه

  سفییعی   مییدیریت سنییعع  رهبییری اثییربخش  گیرییمسصییمضیی  سرییارع  اعتبییار  

  اقدام ابت اری  سف ر نعآورانیه  صیداقت  ارسباطیات مییان فیردی  کمیا  یریهذانرطا 

  قیدرت و یدههیا مانو  یزیربرنامیهمدیریت  مذاکره  ارسباط شفاهی  فهم هیا مانی  

  خیعدکنترهی  فسناعتمادبیهاطالعیات   وجعگرجسیتسأثیر  ض  مسئله  قابلیت اعتماد  

اضتماهی:  هاییستگیشا. 2  کار سیمی و هم اری  ارسباط کتبی. ها ییمسسحم  اهترس  

شام  هعشیاری  هاخت سصعیر مطلعب ا  کشعر  کدهای اخالقیی  خیدمات کنسیعهی  

چندفرهنگی  هعیت فرهنگی  سرام  با رهیانه  وقیف کیار بیعدن  بیا خعر  گشعدهذهن 

  گراسخصی،ی  گرایعمیعم  سخص، عمل ردی  دوکاره رفیاهمرایرهدااثربخش  دانش 

                                                             
1. Ibrahim & et al 
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شیده   یدهها مان  سسلط بر  بان  سف ر ییرفتارخعشو  ییروخعشجهانی   اندا چشم

  هالمت ذهنی و جسمی  درک و شرعر هیاهی  ارسقیای وطین  کیارآفرینی هرهتییهنم

ی خییدمات عمییعمی و دوهتییی  مییدیریت روابییط  را داری  سحییع  فییردی  هایییدار

 سحرک/سنهایی  نزاکت و سمای  به یادگیری.

اهیت کیه  هاییینیه مارامه مد  شایستگی در هطح فرماندهان نظامی نیز  ا  دیگیر 

( در ه وهشییی  2011) 1برا ییی . بییرای مثییا   انییدکردهبرخییی محققییان بییدان سعجییه 

در  خا   افسران امنیتی طعربهرهبری فرماندهان نظامی ایاالت متحده و  هاییستگیشا

 مصر را بررهی کرد و ابراد مد  شایستگی رهبیری فرمانیدهان را ایین گعنیه برشیمرد:

ضساهییت عیاطفی   هاییسیتگیشااجتماعی  خعدآگاهی و  یریهذانرطا سحم  ابهام  

 .نفساعتمادبهمدیریت بر خعیشتن  خعدهعیتی و 

. نیدمیدیران بخیش هیالمت بعد هاییستگیشابرخی مطاهرات نیز در هی ارامه مد  

 ( با هد  ارامیه مید  شایسیتگی بیرای میدیران2011وان  و هم ارانش )برای نمعنه  

ران ایین شایستگی مدی یهامؤهفهبهداشت و ایمنی چین  ه وهشی انجام دادند و ابراد و 

 انستند.دو ض  مسئله  گیرییمسصمفردی  ارسباطات  هایی گیوبخش را کارگروهی  

 

 مبانی نظری

ت نظری شایستگی  اعیم ا  مفهیعم شایسیتگی  روی ردهیای نظیری در این بخش  ادبیا

 شده اهت. شایستگی سع،یح داده یهامد و  هایستگیشاانعاع  یبندطبقهشایستگی  

 

 مفهوم شایستگی

را در قاهییب ی ییی ا  « شایسییتگی»واژه  1959در هییا   2نخسییتین بییار  رابییرت وایییت

( قدرت  سعانیایی و 2003رهن  آکسفعرد )برد. این واژه در ف کاربه 3«انسانی هایی گیو»

 یهیا مد وظیفه سرریف شده اهت؛ اما سئیعری شایسیتگی و سف یر  دادنانجامظرفیت 

شایسیتگی  یریگانیدا ه»( بیا عنیعان 1973) کللنیدمکشایستگی  نخستین بار در مقاهیه 

                                                             
1. Braziel 
2. Robert white 
3. Human trait 
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ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

( 1982( و یعییاسزیس )1980) الگیانمکبرد   یهاها مطرح شد و در  1«هعش یجابه

آن را س می  کردند. در ادامیه نییز  محققیان دیگیری آن را بیرای کارهیای سحقیقیاسی و 

  3؛ منتیزاس و دراگانیدیس2012  2کاربردی  گسیترش دادنید )رییان  اهپنسیر و برنهیارد

2006.) 

و  کللنیدمکا  مفهیعم شایسیتگی وجیعد نیدارد.  ایشدهیرفتههذسرریف اهتاندارد و 

 هایستگیشامنتشر کردند  ،من ارامه نخستین مد   1982 که ها  یامقاههیعیاسزیس در 

کاربرد این مفهعم در ضع ه مدیریت منابع انسانی  شایستگی را ایین گعنیه  کردنمطرحو 

فیرد  یرنیی انگییزه  خصعصییات  مهیارت  نقیش  اییشیهر هایی گیوسرریف کردند: 

« بیردیم کاربیهه اجتماعی  سصعر فرد ا  خعد و مجمععه دانشی کیه بیرای انجیام وظیفی

را عمل ردهای دیدنی   هایستگیشا( نیز  1999) هافمن(. 1386ا  رهنما و شیخ   نق به)

 کندیمعمل ردی فرد یا صفات مهم شخ، سرریف  هاییخروجاهتانداردها یا کیفیت 

ا  هیز    نق به) داندیمرا سعهره عمل رد انسان در کار  هایستگیشاو هد  ا  سرریف 

در ژوهانسبعرگ  شایستگی  1995(. در کنفرانس شایستگی ها  2007  4و هرون آنافعسا

مرسبط به بخیش  یهانگرشو  هامهارتا  دانش   یاخعشهاین گعنه سرریف شده اهت: 

که با عمل رد در شغ  همبستگی دارد و با اهیتانداردهای  (نقش یا مسئعهیت) عمده کار

(. 2016)انعار   یابدیممع ش و سحع   سعهره و ا  طری  آ شعدیمهذیرفته شده هنجیده 

و  5«شایسییتگی یهییاضع ه»( نیییز در ارسبییاط بییا شایسییتگی  دو مفهییعم 2005یانیی  )

به این سمیایز را دهیی  سنیعع  سعجهییبرا سف یک کرده و « مرسبط با افراد هاییستگیشا»

هسیتند  هایییتهفراشایستگی بیانگر  هایینه م. ا  نظر یان   داندیممفهعمی شایستگی 

مبتنی بر فرد  مجمععه صفاسی  هاییستگیشا کهیضاهشایستگی دارد  در  هاآنکه فرد در 

که در  مینه خاصی شایستگی داشته باشد. به بیان دیگر   دهدیمهستند که به فرد سعانایی 

رد بر ف هایستگیشااهاهاً  کهیضاهشایستگی  عمعماً بر شغ  مبتنی هستند  در  هایینه م

  هیادانش( شایسیتگی را بیه مفهیعم 1999کانادا ) یدارخزانههیئت  طعرینهم. اندیمبتن

                                                             
1. Testing for Competance rather than for intelligence 
2. Ryan, Spencer & Bernhard 
3. Mentzas & Draganidis 
4. Sarvan, Anafuta & Cizel 
5. Areas of Competence 
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و برای  کنندیمو رفتارهایی که کارکنان در انجام وظایفشان اهتفاده  هاییسعانا  هامهارت

   سرریف کرده اهت.آیندیمسجاری ها مان  اهرمی کلیدی به شمار  هاییاهتراس سحق  

شخصییتی و  هیایی گیوا   یامجمععیهگفت کیه شایسیتگی   سعانیمدر مجمعع 

ی و رفتاری  اعم ا  دانش  مهارت  خعدهنداره  نگرش  انگیزش  اهگعهای ذهنیی و ف یر

تیابی به معقریت افراد برای ده ییجاجابهاهت که به سمایز و  یریهذهنجش هایییسعانا

ا مان را ی در ارسباط بیعده و هیو با عمل رد مطلعب یا اثربخش شغل شعدیموی ه منجر 

 .کندیمیاری  هایتمعفقو دهتیابی به  هایاهتراس در سحق  

 

 رویکردهای نظری شایستگی

اری  روی رد ا : روی رد رفت اندعبارت  روی ردهای متداو  نظری هایستگیشادر ضع ه 

ع شیی و مآ  روی رد اهتاندارد  روی رد کارکردی  روی رد معقریتی  روی رد وکارکسب

 روی رد فعق شایستگی.

 هاییسیتگیشابیا روی یرد  یاگسیترده  سحقیقات 1970در اوای  دهه  رویکرد رفتاری:

کلی  به این  هاییستگیشارفتاری صعرت گرفت و سالش شد سا ،من ارامه فهرهتی ا  

. دهیدیمرفتاری  عمل رد کاری را افیزایش  هاییستگیشاهؤا  هاهخ داده شعد که چه 

 2(  شیرودر1993) 1(  اهپنسیر1982(  بعییاسزیس )1973) کللنیدمک هاییستگیشامد  

( ا  2009( و ج سییعن )2005(  مییارکعس و هم ییارانش )1999) 3(  دوهییعی ز1989)

را بررهی کیرده و بیر  هایستگیشااهت که با روی رد رفتاری  مع،عع  ییهامد جمله 

 عمل رد سمرکز دارند.

واخیر دهیه ایا ها مانی ییا مزییت رقیابتی  در  وکاربکسروی رد  :وکارکسبرویکرد 

قیرار گرفیت   وکارکسب هاییستاهتراس در کانعن سعجه  هایستگیشا   مانی که 1980

ر عیین محعری  متفیاوت و د هاییستگیشاوارد ادبیات شایستگی شد. در این روی رد  

 هاییسیتگیاشمحیعری   هاییسیتگیشامح  کار هستند.  هاییستگیشاضا  مرسبط با 

 .(2018مح  کار  بر افراد متمرکزند )مگاهد   هاییستگیشاها مانی هستند و 

                                                             
1. Spencer 
2. Schroeder 
3. Dulewicz 



181 

 

 

 

 

ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

ر بکرد که  روی رد اهتاندارد طی دو دهه اخیر در انگلستان ظهعر هیدا رویکرد استاندارد:

مل یرد عو هد  اصلی آن  نشان دادن این اهیت کیه  کندیمهتانده فرایند کاری سأکید 

 ای خاصی نیا  دارد.خعب  به اهتاندارده

کیه ا  فیرد  داندیمروی رد کارکردی: این روی رد  شایستگی را فهرهتی ا  وظایفی 

د این سررییف  ضیداق  هیطعح عمل یر .در نقش شغلی خا  انجام دهد رودیمانتظار 

مرکیز سو بر نتایج واقری کار  کندیممعقریت خا  را مشخ، /  هذیرفته شده در شغ 

 (.2018مگاهد  ) دارد

هد  اصلی این روی رد  کشف این مع،یعع اهیت کیه آییا ععامی   رویکرد موقعیتی:

؟ محققانی نظیر معرگان گذارندیممعردنیا  عمل رد عاهی سأثیر  هاییستگیشامعقریتی بر 

و  انیدداده(  سحقیقیاسی را در ایین  مینیه انجیام 1997) 2( و چانی 1995) 1(  گی1988)

 هاییتمحیدودهیا مان و  انیدا هععام  و،ریتی نظیر  دهدیمنشان  هاآننتایج بررهی 

برای عمل رد شغلی معف  ال م اهت  اثر  هایستگیشاملی بر این مع،عع که چه نعع ا  

که ععام  معقریتی  کنندیما  محققان ادعا  یادهته. در چارچعب این روی رد  گذاردیم

که بیرای اغلیب  هاییستگییشاو سهیه فهرهت کلی ا   کنندیمچشمگیری سغییر  طر به

دیگر بیر ایین باورنید کیه انیعاع و  یادهتهنیست و  یرهذام انمناهب باشد   هایتمعقر

مگاهید  ) گذارنیدیمرا به اشتراک  هایستگیشاهطعح شغ  مشخ،  سصعیر عمعمی ا  

2018.) 

هیم شیناخته  یاضرفه/کیه بیا نیام روی یرد شیغلی روی رد آمع شی رویکرد آموزشی:

ی در نظیر ا  یک رشیته سحصییل گرفتهنشئتنماینده نهضت شایستگی مدرن و   شعدیم

مل یردی  عبر اهاس سجزیه و سحلی  نقش  هایستگیشادر این روی رد  . شعدیمگرفته 

قیش که برای عمل یرد ن( به اهتثنای صفات شخصیتی یا اعتقادات) برو  رفتار و نگرش

رهیای مریا /در مقابی  اهیتانداردها کیه مرمیعالً شیعدیمشغلی معردنیا  اهت  سررییف 

 (.2018مگاهد  ) شعندیمعمعمی ار یابی  شدهیرفتههذ

                                                             
1. Gay 
2. Chong 
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میدیریتی  هاییسیتگیشاکیه در ضیع ه  هاییییدگاهدا  جمله  رویکرد فوق شایستگی:

 1( و نعردهیاگ1992) انیدی هااهت.  اهرادهفعق هاییستگیشامطرح شده  مع،عع فعق 

دیگیر را نییز  هاییسیتگیشا رودیمیکه گمان  کنندیمسأکید  هایییستگیشا( بر 1993)

ا :  انیدعبارت هایسیتگیشاخیا  فیعق  یهانمعنیهدربرگرفته و هعشیش خعاهید داد. 

 ارسباطات  خالقیت  ض  مسئله  خعدسعهره یافتگی  چاالکی ذهنی و سجزیه و سحلی .

 

 هایستگیشاانواع  یبندطبقه

را به  هاییستگشاو متخصصان  انعاع  نظرانبصاضدر منابع مختلف در  مینه شایستگی  

 مانی  در جیدو   ییر  یبسرسبه هاآنکه برخی ا   اندکرده یبندطبقهمختلفی  یهاروش

 مررفی شده اهت.

 

 هایستگیشاانواع  یبندطبقه -1 جدول

 هایستگیشا یبندطبقه پژوهشگر

 (1955کاسز )دانی  
 هایتگییسشامدیریتی؛  هاییستگیشافنی یا کارکردی؛  هاییستگیشا

 ادراکی هاییستگیشاانسانی؛ 

 رفتاری هاییستگیشا (1973) کللندمک

 (1981اهپیتبرگ )
؛ فردییانم هاییستگیشااجتماعی؛  هاییستگیشااهاهی؛  هاییستگیشا

 هاییستگیشاارسباطی؛  هاییستگیشا؛ یشناخت بان هاییستگیشا
 یارابطه

 یاآهتانه هاییستگیشامتمایزکننده؛  هاییستگیشا (1982بعیاسزیس )

 هخت هاییستگیشانرم؛  هاییستگیشا (1989جی عبز )

اهتادر و ماهینتعش 
(1991) 

فیزی ی؛  هاییستگیشاشناختی؛  هاییستگیشافنی؛  هاییستگیشا
 وکارکسب هاییستگیشاهروژه؛  هاییستگیشا

کارو  و گلدبرگ 
(1993) 

 القیتخشناختی: فرایندها و راهبردهای شناختی؛ دانش؛  هاییستگیشا
اخالق کاری؛  /یریهذوجدانگشعدگی ف ری؛ : یفرددرون هاییستگیشا

 خعدار یابی محعری مثبت
 : کار سیمی و هم اری؛ رهبریفردییانم هاییستگیشا

                                                             
1. Hyland & Nordhaug 
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شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

هام  و هراهاالد 
(1994) 

 کلیدی هاییستگیشا

بارسلت و قعشا  
(1994) 

 فردی هاییستگیشا؛ فردییانم هاییستگیشادانش؛  هاییستگیشا

دییُس و واهدهرس 
(1998) 

 ثانعیه هاییستگیشااوهیه؛  هاییستگیشا

انجمن مدیریت منابع 
 (2003آمری ا )

 خصعصی هاییستگیشاعمعمی؛  هاییستگیشا

دوبعیس و دیگران 
(2004) 

کارکردی  هاییستگیشا فنی؛ هاییستگیشافردی؛  هاییستگیشا
 (اییفهوظ)

 ها مانی هاییستگیشا

 (2005بیهام و معیر )
 (2008بعیاسزیس )

مرسبط با  هاییستگیشاها مانی؛  هاییستگیشافردی؛  هاییستگیشا
 شغ  و نقش

 عام هاییستگیشا (2007سیلعر )

 

 هاییسیتگیشا   ماننیدهایستگیشا یبندطبقهانعاع مختلفی ا   سعانیمبر این اهاس 

ناختی  رفتیاری  شی - (  ادراکیفردییانمو  یفرددرونفنی  مدیریتی  انسانی یا فردی )

انیش  اوهییه    کلییدی  دوکارکسیب  نرم  هخت  فیزی ی  هروژه  یاآهتانهمتمایزکننده  

 عام را برشمرد. هاییستگیشاثانعیه  عمعمی  خصعصی  ها مانی  شغلی و 

 

 آن یهاشاخصعاد و شایستگی؛ اب یهامدل

 دادنانجامو رفتارهای ال م برای  هاییسعانا یرهذهنجشاهگعی  سعانیممد  شایستگی را 

اهگیعیی  ارامیهکاری دانست که هد  ا  سدوین آن در هیا مان   آمیزیتمعفق هاییتفراه

و  که به عمل رد میؤثر یاگعنهبهعمل رد هامانه منابع انسانی اهت   1ها یی پارچهبرای 

 نظرانصیاضب(. سیاکنعن 2006معفقیت ها مانی منجیر شیعد )منتیزاس و دراگانیدیس  

مختلفیی  یهاشیاخ،شایستگی بسیاری با ابراد و  یهامد علمی و سجربی   یهاضع ه

                                                             
1.Integration 
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 یهامید بسییار مهیم  یهاشیاخ،خالصیه  برخیی ا  ابریاد و  طعربیه. انیدکردهارامه 

 مررفی شده اهت. 2جدو   داخلی و خارجی در یهاه وهششایستگی در 

 
عتا  داخلتی و شایستتگی در ماا  یهامدلشایستگی ارائه شده در  یهاشاخصابعاد و  -2 جدول

 خارجی

 ماا عا  شایستگی یهاشاخص ابعاد شایستگی

 هاییسیییتگیشا

 شخصیتی

؛ ینگرمثبییییییت؛ یوجعگرجسییییییت

و  یریهیییییذانرطا ؛ نفساعتمادبیییییه

؛ هیییاار شخالقییییات و هیییا گاری؛ ا

؛ صییداقت و امانییت؛ همییدهی  هییایزهانگ

درهت اری؛ سمای  به ییادگیری مسیتمر؛ 

؛ ییگراوجییییدانثبییییات هیجییییانی؛ 

؛ هعشیاری؛ خعش رفتیاری؛ ییگرابرون

 هالمت ذهنی و جسمی؛ نزاکت

؛ بعیاسزیس 1395نظر اده  ارع و دیگران  
؛ دوهیعی ز  1987؛ هدهر و دیگران  1982
 ؛ کاسزوکان 1994 عفس ی ؛ ساکروک1989
؛ 1989؛ شییرودر  1997؛ ساهینیی   1996

؛ کیییری و گلیییدم  2003کریپعمنسیییفلد  
؛  نگر و 2003؛ کارساونز و دیگران  2001

؛ 2001؛ آبراهام و دیگران  2004فعه من  
؛ ابیعاهرالیی 2015؛ مگاهد  2016کاهینن  

 1384و غفاری  

 هاییسیییتگیشا

فراشییییناختی و 

 ف ری

خعدآگیییاهی فیییردی؛  خعدمیییدیریتی؛

خعدار یییییییابی؛ خییییییعدانگیختگی؛ 

خعدکنترهی؛ خعدهنیداره؛ خعدهرورشیی؛ 

خعدآگاهی هیجانی؛ سف ر خالق؛ سف یر 

انتزاعی؛ سف ر سحلیلیی؛ سف یر انتقیادی؛ 

؛ چیاالکی و نگریندهآسف ر منطقی؛ سف ر 

هعیایی ذهن؛ سف یر اهیتراس یک؛ سف یر 

مفهعمی؛ سف ر هیشیرو؛ سعانیایی سجسیم 

فیت ادراکییییییی؛ فضیییییایی؛ شیییییفا

 یافتگیخعدسعهره

؛ نظیر اده  ارع و 1996چیتهام و چیعر   
؛ هیدهر و 1982؛ بعیاسزیس 1395دیگران  
؛ 1993؛ اهپنسر و اهپنسر  1987دیگران  

؛  نگیر و فیعه من  2001کری و گلیدم  
2004 

 هاییسیییتگیشا

میییییییییدیریت 

 اثربخش

؛ مییدیریت گرایییجییهنتراهبردگرایییی و 

انسیانی؛ میدیریت  هروژه؛ مدیریت منابع

 یهیامهارت؛ فنعن میذاکره و هانشست

ارسباطی اثربخش؛ مدیریت بسیج منابع و 

منیییابع میییاهی؛ میییدیریت سحقیقیییات؛ 

رهبیییری؛ سعانمنیییدی در  یهیییامهارت

؛ یدههیا مان؛ سعانمندی در یزیربرنامه

 فریناصیح(؛ 1395هعرعابدی و دیگران )
؛ هیدهر 1982؛ بعیاسزیس 1389و دیگران  

؛ 1995؛ گییییییی  1987و دیگییییییران  
؛ 2001؛ اهیییتعن  2003کریپعمنسیییفلد  

؛  نگیییر و 2003ان  کارسیییاونز و دیگیییر
؛ 2002؛ بیهام و دیگیران  2004فعه من  

؛ 2009؛ کعکران  2001آبراهام و دیگران  
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عتا  داخلتی و شایستتگی در ماا  یهامدلشایستگی ارائه شده در  یهاشاخصابعاد و  -2 جدول
 خارجی

اهیتراس یک؛  هاییتقابلسعانایی کنتر ؛ 

مدیریت فرایندهای گروهیی؛ قضیاوت؛ 

مسییئله؛ سعانمندهییا ی مهییارت ضیی  

دیگران؛ روضیه کار سیمیی و مشیارکت؛ 

مییدیریت سغییییر؛ کییارآفرینی؛ مییدیریت 

سریییییارع؛ میییییدیریت عمل یییییرد؛ 

؛ سعهره بینش راهبردی؛ هذیرییتمسئعه

 یهامهارتفناورانه؛  هایینعآوراقتباس 

؛ ییگعهاهییییییخاداری و اجرایییییییی؛ 

؛ یها شب هو  یها رابطه؛ گرایییفیتک

عاد اینترنتییی؛ اعتبییار؛ اعتمادهییا ی  هیی

؛ سفعی ؛ میدیریت سنیعع؛ گیرییمسصم

فهم ها مانی؛ سرام  با رهانه؛ وقف کار 

 بعدن؛ با خعرد اثربخش

؛ 2010؛ فان  و دیگران  2010 اهیاسیس  
؛ ابییعاهرالیی و غفییاری  2015مگاهیید  

1384 

 هاییسیییتگیشا

علمیییییی ی 

 سخصصی

مهارت نگارشی؛ مهارت  بیانی؛ دانیش 

ن؛ ،منی و عملی؛ عادات یادگیری متعا 

؛ دانییش اهمللیییینبآگییاهی ا  جریییان 

؛ یافرارشیییییییتهو  ایرشیییییییتهیانم

 ییگراسخص،

؛ هعرعابییدی و 1987هییدهر و دیگییران  
؛ نظر اده  ارع و دیگیران  1395دیگران  
؛ 1389و دیگیییران   فریناصیییح؛ 1395

؛ اهییتعن  1995؛ گییی  1982بعیییاسزیس 
؛ فان  و دیگیران  2009؛ کعکران  2001
 2015؛ مگاهد  2016؛ کاهینن  2010

 هاییسیییتگیشا

 میان فرهنگی

خعدآگاهی فرهنگی؛ شناخت فرهنگیی؛ 

اضتییرام فرهنگییی؛ رواداری فرهنگییی؛ 

و برقراری ارسبیاط؛  سرام ؛ یریهذسحم 

دگرهییذیری فرهنگییی؛ ذهیین گشییعده 

 اندا چشمچندفرهنگی  هعیت فرهنگی؛ 

 هرهتییهنمجهانی؛ 

؛ بعیاسزیس 1395نظر اده  ارع و دیگران  
 2015؛ مگاهد  1989؛ دوهعی ز  1982
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 آن یهایستگیشاارتباطا  میان فرهنگی و 

بنت  ) مختلف سرریف کرد یهافرهن ارسباط افراد با  سعانیمرا  ارسباطات میان فرهنگی

خ ره ارسباطات میان فرهنگیی هنگیامی کمرتقدند  (2010) عهترکهعهتی  و (. 2: 1998

رای چگعنگی بزرگ  سفسیرها و انتظارات متفاوسی را ب فرهنگی و یهاسفاوته ک دهدیم

 .کنندیمبرقراری ارسباط شایسته ایجاد 

هنج اهزام مختلف را برای شایستگی ارسباطات میان فرهنگی ( 2010) هعهتی  و کعثر

( 5( صیلح و 4( اقتصیادی؛ 3( س نعهیعژی ی؛ 2؛ شناختییتجمر( 1: اندکرده یگذارنام

نیز  شایستگی ارسبیاط مییان فرهنگیی  1(2008دیردا  )ت. ا  نظر اه فردییانماهزامات 

 (2دیگیران؛  هایییدگاهد( درک 1ا :  انیدعبارتشام  دوا ده عنصیر اصیلی اهیت کیه 

ها گاری یا سطبیی  بیا محییط فرهنگیی  (3خعدآگاهی فرهنگی و ظرفیت خعدار یابی؛ 

سبت به ییادگیری ( گشعدگی عمعمی ن5( مهارت گعش دادن و مشاهده کردن؛ 4جدید؛ 

مختلیف  یهاهیبکسعانیایی هیا گاری بیا  (6؛ هیافرهن و به افراد هایر  فرهنگییانم

( مهارت سجزیه و سحلی   سفسیر و 8؛ یریهذانرطا ( 7؛ فرهنگییانمارسباطی و یادگیری 

اضترام  (11دانش و درک عمی  ا  فرهن ؛  (10( سحم  ابهام و هاهخ به آن؛ 9ربط دادن؛ 

 .فرهنگییانمهمدهی  (12دیگر و  به فرهن 

نییز شایسیتگی فرهنگیی شیام  دانیش فرهنی   آگیاهی ا   هایپلماتددر ارسباط با 

ال م  یهانگرشفرهنگی و  یهااختال ال م برای مقابله با  یهامهارتسأثیرات فرهن   

 یهیا بانمهارت در ایین  مینیه متشی   ا  سسیلط بیر . برای ادغام دانش و رفتار اهت

ها گاری رفتارهیای شیخ، بیا محییط فرهنگیی  ی هوبهجی  ارسباطات و رفتارها  خار

نیز شام  اضترام همراه با عدم قضاوت  ودرس اهت. همچنیین  هانگرش .متفاوت اهت

اهاهی دربیاره فرهنی  و  هاییهنظرداشتن دانش و آگاهی  به درک منطقی دیپلمات ا  

ر دیپلماسی بایید خعدآگیاهی فرهنگیی هیامدهای آن منجرخعاهد شد. در هطح فردی  ه

داشته باشد و باید مشخ، شعد که سا چه اندا ه با هیایر سقا،یاهای فرهنگیی هیا گار 

ار ش را در نظر گرفیت و مشیخ،  یهاسفاوتو  هاار شاهت. همچنین  باید مفهعم 

کشعر میزبان چه ارسباطی دارد. در  یهاار شاهاهی وی چیست و با  یهاار ش کرد که

                                                             
1. Deardorff 
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درک اصلی دیپلمات ا  هعیایی گروه و فرهنی  هیا مانی  یمرنابه  دانش یگروه هطح

در فرهن  دیگر اهمیت دارد.  هاآنهمچنین  ندگی خانعادگی دیپلمات و واکنش . اهت

عالوه بر این  مسئله بسیار مهم این اهت که دیپلمات چگعنه با هم اران شخصی خیعد 

  کارمنیدان دوهیت و مدارانیاهیتهبیا  انیدسعیم ؛ چگعنیه کندیمدر هفارت هم اری 

شهروندان کشعر میزبان هم اری کند؛ فرهن  داخ  هفارت چیست؛ فرهن  هیا مانی 

 یهیامهارت. در ارسبیاط بیا دهدیمو ارت امعر خارجه چه ععاقبی را در مسیر کار قرار 

ط به سسلط فرد بیه  بیان کشیعر میزبیان  هیا گاری رفتیار و ارسبیا سعانیمشخصی نیز 

 هاآنارسباطی اشاره کرد که هنع  در آمع ش رهمی دیپلماسیک به  یهامهارت اثربخش و

 (.2013  1یسپننون)ایستر و  شعدینمسعجه کافی 

 

 یشناسروش

 ا  اجرا شده اهت. سرکیبیی مندنظامروی رد ه وهش ضا،ر کیفی اهت و بر مبنای مرور 

گیی  ارسباطیات مییان فرهنگیی  کلیدی شام   مد  شایستگی  دیپلماهیی فرهن کلمات

 858شدند که مشتم  بیر  وجعجستوابسته فرهنگی  رایزن فرهنگی  دیپلمات شایسته 

 ,springer Jstorهایگیییاه اطالعیییات علمیییی شیییام   8ا   نامیییهیانهامقاهیییه و 

Siencedirect(Elsevier) Emerald, Sage  بیرای منیابع  2019سا  2000در با ه  مانی

برای منابع  1398سا  1380در با ه  مانی  Noormagsو  Irandoc Magiran,انگلیسی و

و  3و رد )اهیتثنا( 2فارهی  بان اهت. ا  این میان  بر مبنای مریارهای هذیرش )شیمعهیت(

 معجیعد دانیش یبنیدجمعبررهیی و سحلیی  و  منظعربهاثر  16انجام فرایند غرباهگری  

رهییدن بیه سیعان بیاال ا    هیا دیآنچه میرور هیسیتماسیک را ار شیمند مشد.  انتخاب

  روشی اهیت کیه محققیان بسییاری ا  آن مندنظامبرآوردهای مدنظر اهت. روش مرور 

و  هایمسصیم  بیرای سیدوین هایافتیه دادنیتمشیروعسا در متقن بعدن و  اندکردهاهتفاده 

 (Tranfield, Denyer and Smart 2003, 208) به آنان یاری دهد هااقدام

 

                                                             
1. ESTER & VanNISPEN 
2. Inclusion 
3. Exclusion 



188 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 شده در منابع وجوجست هاییدواژهکل -3جدول 

 کلیدواژگان انگلیسی کلیدواژگان فارسی ردیف

 Competence, Competency شایستگی 1
 Competency Model اهگع یا مد  شایستگی 2

 Cultural Diplomacy دیپلماهی فرهنگی 3
 Competent Diplomat دیپلمات شایسته 4
 Cultural Diplomat دیپلمات فرهنگی 5
 Cultural counselor رایزن فرهنگی 6
 Cultural Attache وابسته فرهنگی 7

 Cultural Affairs مسئع  امعر فرهنگی 8

Officer(CAO) 

 Intercultural Communication ارسباطات میان فرهنگی 9
 Intercultural Competence شایستگی میان فرهنگی 10
 سرکیبی ا  معارد باال 11

 
 وجوشدهجستاطالعاتی  هاییگاهپا -4ول جد

 شدهیابیبازفراوانی مدارک  اطالعاتی انگلیسی هاییگاهپا

 181 هانس دایرکت )اهزویر(

 157 اشپرینگر

 52 امراهد

 137 هیج

 43 جستعر

 شدهیابیبازفراوانی مدارک  اطالعاتی فارسی هاییگاهپا

 82 اک(مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران )ایران د

 95 هایگاه اطالعات نشریات کشعر )مگیران(

 111 نعرمگز
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 هادادهاستخراج 

 هامقاههو  هاه وهشمریارهای انتخاب 

 :شام  مریارهای هذیرش )شمعهیت( مطاهره

 مییان  که مد  شایستگی را در ضع ه دیپلماهی فرهنگی و ارسباطات ییهامقاهه

 ؛کندیمبررهی  اهمللیینبفرهنگی 

 ارج ا  فرهنگیی در خی هیاییپلماتد هاییسیتگیشاکه به بررهیی  ییهاههمقا

 ؛هردا دیمکشعر 

 ه وهش باشند؛ یهاهؤا  یگعهاهخمشخ،  طعربهکه  ییهامقاهه 

 ا : اندعبارتمریارهای اهتثنا کردن )رد کردن( 

 د؛شایستگی باش یهامد که خارج ا   مینه سخصصی اهگعها و  ییهامقاهه 

 ان که خارج ا   مینه سخصصی دیپلماهی فرهنگیی و ارسباطیات میی ییهامقاهه

 باشد. اهمللیینبفرهنگی 

سحت بررهی قیرار  هامقاههو  هانامهیانهاو خالصه  عنعاناو  و دوم   یهامرضلهدر 

ه ضذ  شیدند. در مرضلی ه وهشمع،عع  هؤا  و هد  اصلی  با ربطیبگرفت و آثار 

بررهیی  هاآنی و مریارهای هذیرش شمعهیت و اهتثنا برا ماندهیباقهعم  متن کام  آثار 

و بیا هیؤا   دادنیدیمکه سمام مریارها را هعشش  فردمنحصربهمقاهه  16شد و در نهایت 

 اصلی مرسبط بعدند  انتخاب شد.
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 PRISMA مندنظاممرور  . نمعدار جریان1ش   

 

 هادادهترکیب و تحلیل 

 و هایافتییه  هییاداده مسییتقیم بییه اهییتخراج ه شیید انتخییاب آثییار کامیی  بررهییی ا  هییس

 و های گیو ا  یاخالصه  5 هرداخته شد. در جدو  مقاهه هر ا  اضصاشده هاییستگیشا

   درج شده اهت.هاداده سرکیب برای شدهاهتفاده هاییافته

 
 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

هیییییییییعرعزت  
  امینی هعریانمختار

(1398) 

 میید  طراضییی
شایسیییییییتگی 
هییییییییییفیران 
جمهیییییییعری 

 ایران اهالمی

مصییاضبه بییا 
خبرگان  متن 

  و هامقاهییییه
 یهامصییاضبه

منتشییر شییده 

مضمعن اصلی با  6
 یییییهال 6عنییییعان 

اهالمی  یهاار ش
 هایی گیوو ملی  

اخالقی  شخصییتی 

 یهیییاار شدفیییاع ا  
اهالمی و ملی  بسییار 
ها گار  صریح  صادق  
صیییبعر و هُرسحمییی   
خعش برخعرد  وجهه 
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 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

هفرای هیاب  
بییییییا روش 
 ه وهش کیفی
سحلییییییییی  

 مضمعن

و عمییعمی  دانییش 
سخصصییییییییی و 
عمییعمی  سجربییه  

ذهنی و  هایییسعانا
ارسبیییییییییییاطی  

 یهییییییییامهارت
مدیریتی  منطقیی و 
ارسبیییاطی شییی   

 گرفت.

و نفیییعذ مناهیییب در 
 تگاه دیپلماهیییی دهییی
آراهییته  دانییش  ظییاهر
و علعم  اهمل ینبروابط 

هیاهی  دانش ساریخی 
 اجتماعی و فرهنگی ا 
کشعر میزبان  مدیریت 

 واهطهبهبحران  سجربه 
گردش شغلی  ضافظیه 
قعی  روابط عمیعمی  
فن بیان گیرا  رهبیری 
سیمیی  قییعه قضییاوت  
 ارسباطات غیر رهمی

نظیییییر اده  ارع  
ی و هعرکریمی  ابیل

ذاکیییر صیییاهحی 
(1395) 

ارامیییه اهگیییعی 
شایسیییییییتگی 
اعضییای هیئییت 
علمییییییییی در 
سرییییییییامالت 

: ییک اهمللیینب
مطاهرییه هدیییدار 

 شناهانه

مصاضبه نیمیه 
هاختاریافته با 

نفیییییر ا   21
 رایزنان علمی.
روش سحقیی  
سحلییییییییی  
محتییییییعای 
اهییتقرایی بییا 
روی رد کیفی  
 هدیدارشناهی

نتایج در قاهب ابراد 
اهگییعی شایسییتگی 

علمی  ضرفه شام :
ای  ارسباطی  مییان 
فرهنگی  فراشناختی 
و ف ری ارامه شده 

 اهت.

آگییییاهی ا  جریییییان 
علم و دانش   اهمللیینب

ای و دانش میان رشیته
ای  برخعرداری فرارشته

ا  مهییییارت  بییییان 
  مهیییارت اهمللییییینب

نگییییرش و انتشییییار 
آکادمییییک  مهیییارت 
ه وهش و ه وهشگری  
انگییییزه و اشیییتیاق و 

دی بییرای انگیییزه فییر
ایجاد سرامالت  مهارت
های ارسباطی اثربخش  
فنیییییعن میییییذاکره  
خعدآگییاهی فرهنگییی  
شیییناخت فرهنگیییی  
اضتییییرام فرهنگییییی  
رواداری فرهنگیییییی  
خعدمیییییییییدیریتی  
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 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

خعدآگاهی فردی  سف ر 
خالق  سف ر انتقیادی  

 سف ر سحلیلی
اضصیییییییییای  (2015نادا مگاهد )

و  هایسیییتگیشا
هییای شییاخ،

رفتیییییییییاری 
ی برا هایپلماتد

مد  شایسیتگی 
چنییید شیییغلی 
)مییعرد مطاهرییه: 

 هییییاییپلماتد
کشعر بحرین و 

 (مصر

مصییییییاضبه 
روییییییییداد 
 35رفتاری ا  

دیپلمییییییات 
 35مصییری و 

دیپلمییییییات 
بحرینیییییی و 
سحلییییییییی  

 مضمعن

با هد  ارامه اهگعی 
شایسیییتگی بیییرای 
کمییک بییه و ارت 
امییعر خارجییه در 
فرآینییید انتخیییاب  

  یهییییییییا آماده
سخصی، و آمع ش 

 62  هیییییایپلماتد
شایستگی شناهایی 

 شده اهت.

  وفییی ییگعهاهیییخ
هذیری  سف ر سحلیلی  
سعجییه بییه جزمیییات و 

هیا ی/ کیفیت  ارسباط
هییییییا ی  شییییییب ه

اعتمادهییا ی  دانییش 
خیییییا  شیییییغلی  
مربیگیییییییییییییری  

  اییانهرا هاییستگیشا
ض  سریارع  اعتبیار  

گیری  سفعی  سصمیم
اختیار  مدیریت سنعع  
رهبیییری اثیییربخش  

اری  انرطا   اقدام ابت 
سف ییییر نعآورانیییییه  
صداقت  ارسباطات میان
فردی  کما  مدیریت  
میییذاکره  ارسباطیییات 
شفاهی  درک ها مانی  

رییییییزی و برنامیییییه
قدرت و   یدهها مان

سأثیرگیییییییییییذاری  
یابی  اس اهذیری  اطالع

  سحمیی  نفساعتمادبییه
هییا ی  اهییترس  سیییم

کارسیمی و هم اری و 
 ارسباطات کتبی

 هییایدیپلمییات (2016کاهینن )
 چییه شایسییته ا 

و  نامههرهییش
 35مصاضبه با 

 KSAبا سرمیم مد  
 هییییییایی گیوو 

کیاری   جربه  وجدانس
برونگرایی  ها گاری  
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ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

دیپلمییییییات  اند؟شده هاخته
معفییییییی  و 

و  یاضرفییییه
سحلی  کیفیی 

 اکتشافی

رفتییییییییییییاری 
 هاییسییییییتگیشا

هییا ارامییه دیپلمییات
شییییده اهییییت و 
همچنیییییین بیییییر 

 یهییییییییامهارت
 و یهییییییا شب ه

 در ارسباطیییییییات
 شایسییییییییییتگی

سأکییید  هییایپلماتد
 شده اهت.

عیییییاطفی   ثبیییییات
  مهارتیریهذانرطا 
و  اجتمییییاعی هییییای
 هیریع سنظیم ارسباطی 

جدید   هایمعقریت در
هییییریع   یییییادگیری
 هایمهارت و شجاعت

 هیا ی و بانی  شیب ه
 ارسباطات

مد  شایسیتگی  (2018انعار )
هیییای وابسیییته

نظامی در انجام 
وظییایف خییعد 
ه مییعرد مطاهرییی
 کشعر اندونزی

گیییییردآوری 
: هیییییییاداده

مصییییییاضبه 
روییییییییداد 
رفتییییییاری  
مشییییاهده و 
 یاکتابخانییییه

روش سحقیی  
کیفی سحلیی  
محتییییییعا و 
 سحلی  افتراقی

اهگعی شایستگی در 
وابسییتگان نظییامی 
کشعر اندونزی ارمه 

 شده اهت.

هیییییای شایسیییییتگی
  سف ییییر یییییابیاطالع

  یها ارسباطسحلیلی  
آگییییاهی هییییا مانی  

عاسی  مهارت کار اطال
هییای  بییانی  مهییارت

دانیییییش نظیییییامی  
دیپلماهی  یهامهارت

و مییذاکره  سسییلط بییه 
فرهن  کشعر میزبیان  

 های اداریمهارت
راهمعهن و هیک 

(2015) 
شایسیییییییتگی 
: فرهنگی عمعمی

ییییک  شیییعاهد
 مطاهرییه میییدانی
ا   شییییییناختی
 کیه متخصصانی

 یهییافرهن  در
 مختلیییف کیییار

 کنندیم

سحقی  میدانی 
و سحلییییییی  

 فیمضمعن کی
مصاضبه نیمیه 
هاختاریافته ا  

متخص،  20
در سرییامالت 
 میان فرهنگی

شایسییییییییییتگی 
 متخصصان فرهنگی
در ایرییاد نظییری و 
عملییی ارامییه شییده 

 اهت.

طر  سف ر دیپلماسیک  
فرهنگیییی   اهیییتدال 

سرام  میان فرهنگی و 
 یادگیری فرهنگی.
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 فصلنامه

 های پژوهش 
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شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

 شایسیییییییتگی (2013مامنپا ملع )
 میییانارسباطییات 
در  یفرهنگییییی
دوم مرلمان  بان 

فنالنیییدی بیییه 
مهاجران به ایین 

 کشعر

مطاهره معردی 
کیفی به همراه 
مصاضبه نیمیه 
 هاختاریافته با

 FSLمرلم  7

سحلییییییییی  
محتعای کیفی 
 قیاهییییییییی

 اهتقرایی

های شناهایی مؤهفه
جهانی و  مینیه ی 
 خییا  شایسییتگی
ارسبییییاطی میییییان 

. 1شییام   فرهنگییی
نگرش و انگییزش؛ 

. دانش و آگاهی؛ 2
 .4؛ 4هییا مهارت. 3

 مبانی اخالقی

ذهیین بییا  و کنج ییاو 
داشتن  آگاهی نسیبت 
بییه اهگعهییای سف ییر و 

 هاییتمحییییییییدود
 فرهنگیییی  همیییدهی 
آگاهی  بیان شیناختی 
اجتماعی  دانش مییان 
فرهنگی  عزت نفیس  
اضترام به دانش آمع ان  
صییبعر و هُرسحمیی  در 
کالس  سجارب کاری  
شییعخ طبرییی  روابییط 
عمییییعمی  سجییییارب 

  درک اهمللییییییییینب
   ییییادگیری فرهنییی

فرهنیی  بییعمی  سنییعع 
فرهنگییییییییییییییی  
خعدگشییعدگی  خییعد 

 یادگیری
گعهتاوهیندهییتروم 

(2002) 
هییا و دیپلمییات

دیپلماهییییی در 
 21قرن 

روی یییییییرد 
سرکیبی کیفیی 
کمییی شییام  
مرور ادبییات 

 135معجیعد  
 76مصاضبه ا  

هیییییییا مان 
 اهمللییییییینب

دوهتییییییییی 
خصعصییی و 

NGO  و
هایش هیعاب  

 کارکنان

چارچعبی در سحلی  
ف یییر دربیییاره و س
منابع  هاییستگیشا

انسانی در دیپلماهی 
بیا مطاهریه  21قرن 

روی کارکنان ضع ه 
دیپلماهی عمیعمی 
ماننییییییید و ارت 
خارجه و نظیامی و 

هییای بییا هییا مان
 اهمللیینبمأمعریت 

 ارامه شده اهت.

هیای شیناختی مهارت
هیای قدرسمند  مهارت

میییان فییردی  سحمیی  
 یهیییامهارتابهیییام  

مییان سیمی  شایستگی 
فرهنگییی  سعانمنییدی 

 گذارییمشخطسف ر 
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ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

 ابراهیم  هیجدن 
 وضبا و شاکر

(2018) 

ارامییییه میییید  
چندبریییییییدی 
شایسیییییییتگی 

 هییییاییپلماتد
 مصری

گیییییردآوری 
: هیییییییاداده

مصییییییاضبه 
روییییییییداد 
رفتاری  هانی  
متخصصان و 
گروه کیانعنی 
و میییییییرور 

 مندنظام

های شناهایی مؤهفه
 شایستگی

ای  دانییییش منطقییییه
و  یدهیییییییییگزارش

تندها ی  ارسباطات مس
و مییذاکره  هییخنرانی 
عمیییعمی  آگیییاهی ا  
ارسباطیییات ضسیییی  

 هاییتضساهییییییییی
فرهنگیییی  سعانیییایی 

 یهافرهن واکنش به 
 هییایی سحلمختلییف  

هیاهی  سحلی  مسئله  
 مدیریت  مان

 ییروایناچجبا  و 
(2009) 

هییای شایسییتگی
جهانی  مطاهرات 
آ اد و نیا هییای 

 کارفرمایان

 یاکتابخانییییه
 مروری

برخی ا  ععامی  و 
های شایستگی مؤهفه

سبیییین شییده و هییه 
شایسییتگی اصییلی: 
کیارکردی ی فنییی  
شایستگی عمعمی و 

 اهمللیینبشایستگی 
میان فرهنگی ارامیه 

 شده
 اهت.

 و عمیییعمی فنیییاوری
ای  رایانیه یهامهارت
 میدیریت هیایمهارت

 وکارکسیییبهیییروژه  
 میییدیریت ) اهاهیییی

 با اریابی  ضسابداری 
  (محصیییع  سعهیییره
 میدیریت هیایمهارت

 عمل یییرد  فنیییاوری
 هایمهارت و هیشرفته
 و ای  سجزییییهرایانیییه

ریا،ییییی   سحلییییی 
هیشییرفته   وکارکسییب
 آماری  اهتفاده سحلی 

 هایروش و قعانین ا 
 ضییی  بیییرای علمیییی

 هایمش الت  مهارت
 هیایمهندهی  مهارت

 گفتاری ) مؤثر ارسباطی
 گیییعش و نعشیییتاری
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 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

 ضیی    مهییارت(دادن
 ختمانمسییییئله  هییییا
اخالقیی   روابط  رفتار

 و رهبیری هایمهارت
 میییدیریت  میییدیریت

انتقادی   سرارع  سف ر
 هیجیانی  چنید هعش
   ییییادگیریاییفییهوظ

فرییییا   نعآورانییییه  
 ار ش خالقییت  درک

فرهنگیییییی   سنیییییعع
 عمیییعمی گشیییعدگی

 میان یادگیری به نسبت
 بیه نسیبت و فرهنگی
  هیافرهن  هایر افراد

 و فرهنگی خعدآگاهی
خیعد   ار یابی ظرفیت
 ییا یک در کار سعانایی
 سجیاری فرهنی  چند

 امیعر خارجی  دانیش
  مینیه   درکاهمل ینب

 و جهیییانی اقتصیییادی
  هییا ییجهان اقتصیاد
 یهییییییاسفاوت درک

فرهنیی  در جنسیییتی
 دیگیر  شیناخت هیای

 مختلییف هییایهیسییتم
 هیاهیییییییییی  درک

 جهانی  درک جغرافیای
 محییط جهیانی مسام 

 سفیاوت  یست  درک
 و جهییییان مییییذاهب
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ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده
 در ادییان آن هیامدهای

سجیییارت   هایییییهرو
 ییا ییک م اهمه ام ان
 خارجی.  بان چند

 سحلییییییییییی  (2011) ی برا 
 هاییسیییتگیشا

متقابیی   رهبییری
 در فرهنگیییییی
 یهاوابسییییییته

 ایییاالت نظییامی
 متحده )افسیران

 در نظامی امنیتی
 مصر(

 32مصاضبه ا  
وابسته افسیر 
نظییییییامی و 
روش سحقیی  
سرکیبی کمی و 

 تعاهیکیفی م

شایسیتگی رهبییری 
فرماندهان نظامی در 
خارج ا  کشعر ارامه 

 شده اهت.

رهبری متقاب  فرهنگی  
انرطیا  ابهیام  سحم 

 اجتمیییاعی  هیییذیری
 ضساهیت خعدآگاهی 

عییاطفی  مییدیریت بییر 
 و خعیشتن  خعدهعیتی

  سیییاب نفساعتمادبییه
آوری عییاطفی  جهییان 
وطنییییی  جامریییییت 

  ارسباطییات  یارهییته
ضساهییییت عیییاطفی  
کنج ییاوی  مییدیریت 

 اهترس
شناهییییییییایی  (2013بعکع )

چیییییییارچعب 
شایستگی بیرای 
مییییییییییدیران 

 اهمللییییییییینب
 اوکراین

 22مصاضبه ا  
میییییییییدیر 

 اهمللییییییینب
اوکراینییییی و 
آمری یییایی و 
روش سحقیی  
کیفی هدییدار 

 شناهانه

شناهایی هیه برید 
 ،یییروری اصیییلی

شییام  شایسییتگی 
ارسباطی  شایستگی 
مییییان فرهنگیییی و 
شایسییییییییییتگی 

 بیرای یختشنا بان
 اهمللیییینبمیدیران 

NGO ها 

رهبییری  دانییش  بییان 
محلیییی  دیپلماهیییی  
سحصیییییالت علییییعم 
انسییییانی  رعایییییت 
هنجارهییای اخالقییی  

هییای عییاهی مهییارت
مذاکره  ذواهفنعن بعدن  

هییای میییان شایسییتگی
فرهنگی  سحم  ابهیام  
 ها گاری و انرطا 

 کیفی روی ردی (2013یاما اکی )
 کشیییف بیییرای

 هییایشایسییتگی
 ملیییی یرانمییید
 در میزبان کشعر

مصییییاضبه ا  
مییییدیر  267
 اهمللییییییینب

ژاهنی در چهار 
کشعر چیین  

دو مد  شایسیتگی 
و  یمراسبهلسیییییله

کییارکردی انسییانی 
متنی به دهت آمد. 

 سأیید همچنین نتایج

 هیا ی رابطیه رهبری 
 مدیریت سیم  مدیریت
 ارسباطیییات  هییید  
 درک افیییراد  سعهیییره
 ها معقریت درک افراد 



198 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شططماره   نهطط دوره 

شطططماره  چهطططار  

 پ اپی سی و چهار  

 1398زمستان 

 
 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

چند  یهاشرکت
 ژاهنی ملیتی

  کنیییی هن 
ماهزی و سایلند 
بییا روی ییرد 
کیفی  نظرییه 

 یادبنداده

 و دانییش کییه کییرد
 در فنیییی هیییارتم

 ایضرفیه های مینه
 مثیییییا  بیییییرای)

 خیدمات با اریابی 
 محصع  مشتری  به
 بییرای( هییارویییه و

 مهیم ژاهنی مدیران
 اهت. بعده

 ایسیتادگی  نگیری ک 
  یرانیییهگجهت اقیییدام
 مثبت  یتذهن صداقت 
 سحلییییی   و سجزیییییه
 و هییا مانی فراهییت
 طراضی هایهیستم

مصیییییییطفایعا و 
 (2015اشنایتزر )

ابهامییییییاسی در 
گفتمییییییییییان 

: اهمللیییییییینب
هیشنهادهایی در 
آمیییییییییع ش 

 دیپلماسیک

مرور ادبییات 
 عالوهبیییییییه

مصاضبه نیمیه 
هاختاریافته با 

دیپلمیییات  7
 7ارشیییید ا  

 کشعر
روش سحقیی  
 کیفی اکتشافی

 هه برد شایسیتگی
عاطفی  شایسیتگی 
اجتمیییییییییاعی و 
شایستگی فرهنگی 

 بیییه بیییا سعجیییه
ا   یریگاههیییییییام
 سحلیلیی چارچعب
 هرمیییییی مییییید 
 ا  دوردور 
 مییییان شایسیییتگی

 همچنین و فرهنگی
و  بعیییاسزیس کییار

  مینیییه در گلمییین
هیجیییانی   هیییعش

آمع ش شایسیتگی 
ها را ارامه دیپلمات

 .اندداده

مدیریت بر خعیشیتن  
ضف  روابط و  و ایجاد
عملییاسی در  خشیاثرب
 میییییان هییییاییطمح

 فرهنگیییی  همیییدهی 
آگاهی اجتماعی  بانی  
شیییب ه غیررهیییمی  

 هرگرمی

ای مطاهره سعهره (2017برانتلی سعد )
هییای شایسییتگی

 جهانی

 روش دهفی و 
ا   نامههرهش
مرلییییم  100
 اهمللیینب

مطرح شدن مؤهفیه
هیای ها و شاخ،

شایستگی مرلمیان 
جهییانی در ضییع ه 

 اهمل ینب

هیای درونیی  دگیآمیا
بیرونییی   هییاییآمادگ

هییا و دانییش مهییارت
بیننگرش  درک هیش

هییای فرهنگییی  درک 
رفتارهیییییای بیییییین 



199 

 

 

 

 

ارائطططططه مططططط   

شایستگی رایزنان و 

ی وابستگان فرهنگط

ج.ا.ا بططا اسططت اده از 

 من مرور نظا 

 هاآناحصاشده از  هاییستگیشامنابع استفاده شده و  - 5 جدول

 عنوان پژوهشگران
روش 

 وهشپژ
 و نتایج هایافته

 هاییستتتتتتتتگیشا
 احصاشده

فرهنگی  دانیش  بیان 
  دانیییش اهمللییییینب

جهییانی شییدن  دانییش 
هییییا  درک فرهنیییی 

  وجعجسییتسعانییایی 
سعانیییایی مشیییارکت  
سعانایی ارسبیاط میؤثر  

های فرهنگیی  میانجی
 های شهریمهارت

گتلینیی  و شییام  
 (2018شعمی ر )

ارامییییه میییید  
شایسیییییییتگی 
رهبری هتلداری 

( ینعا مهمیییان)
بییرای مییدیران 
میانی و میدیران 

 عملیاسی

 یهامد مرور 
شایسیییییتگی 
معجیییییعد و 

 30مصاضبه با 
مییدیر ارشیید 
هتلییییداری و 
 98هیییییایش 

 مدیر عملیاسی

هییییییییییییییییه 
 هاییسیییتگیبردشا
  وکارکسب یرهبر
 هاییسییییییتگیشا

و  فییردی یرهبییر
 یهایسییییییتگیشا

 ی مردمییی یرهبیییر
 اند.شده یبندطبقه

و  یزیربرنامیییییییییه
اثیربخش   یدهها مان

سحلییی  و هاهییخ بییه 
  وکارکسیییبمسیییام  
  وکارکسیییبهیییعش 

سفییییعی  اختیییییار  
  یطلبکمییییییییییییا 

  میییییییییییداراخالق
به سنعع   یگذارار ش

گییرایش بییه یییادگیری 
فرییییا   ارسباطییییات 
اثیییربخش  میییدیریت 

مربیگییری و  سرییارع 
سحع  دیگران  ضمایت 

شییعی  نییعآوری و و س
و  ینعا مهمیانسغییر  

 سراهی خدمات

 

 پژوهش یهاافتهی

 یهااشیتراکو بررهی  مندنظاماضصا شده ا  طری  مرور  هاییستگیشا  یعم یبرره با

. شیدند اهیتخراج هامقعهیه و ندگرفت قرار گروه کی در مشابه هاییستگیشا  هاآنمیان 
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 اهیتخراج ابریاد  شده یبرره ادبیات در یمحعر و یاصل میمفاه گرفتن نظر در با هپس

 شدند.
 از آثار منتخب شدهاستخراج یهامقو ه: ابعاد و 6جدول 

 هامقو ه ابعاد

 فنی هاییستگیشا
 دانش و آگاهی

 سعانایی فنی و سخصصی

 انسانی هاییستگیشا
 فردی و شخصیتی هایی گیو

 شایستگی ارسباطات میان فرهنگی
  شی و اخالقیار هایی گیو

 ادراکی هاییستگیشا
 مدیریتی و رهبری یهامهارت

 شایستگی هیاهی

 

 مدل مفهومی شایستگی

یسیتگی ابریاد مید  شا  منیدنظاماخذ شده ا  مرور  مشترک نقاط بر یمبتن بخش نیا در

ه بیه سصیعیر درآمید 1در نمیعدار  کیهرایزنان و وابستگان فرهنگی ایران مشخ، شدند 

 اهت.

 
 د  شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ایرانم -1ر نمعدا
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 مدل شایستگی یهامقو هابعاد و  حیتشر

 فنی یهایستگیشااهف( 

بسیتگان و اثرگیذار بیر مید  شایسیتگی رایزنیان و وا شیدهییشناهافنی  هاییستگیشا

 سخصصی. وا : دانش و آگاهی و سعانایی فنی  اندعبارتفرهنگی ایران  در این ه وهش 

ه بیفهمی اهیت کیه ا  طریی  ییادگیری و اطالعیات مربیعط  یمرنابه دانش و آگاهی:

اری کعمل رد شغلی کسب شده اهت؛ یرنی همان چیزی که فرد باید بداند سا قادر باشد 

  برگیزاری هیام ان محلی  رویدادهای ا  رایزن فرهنگی دانش مثا   را انجام دهد. برای

سلط سماسیک  دانش و آگاهی ا  جغرافیایی جهانی  سشریفات دیپل فرهنگی و یدادهایرو

ی ا  به  بان دوم و  بان محلی  آشنایی کافی با سیاریخ و فرهنی  کشیعر میزبیان  آگیاه

دیپلماهیی ا  جملیه    مسیام  ضقیعقی واهملی ینب  دانش روابیط اهمللیینب هاییانجر

 .گنجندیمبین کشعری در این دهته  یهانامهسفاهم  هانامهسعاف 

گی ور ید  که ال مه آن یو سعانایی انجام وظایف خاص: مهارت توانایی فنی و تخصصی

ماننیید  در کیاربرد فنیعن و ابیزار ویی ه و شایسییتگی عملیی در رفتیار و فراهییت اهیت.

 ی  سعانایی م اسبیات مربعطه و فضای مجا یافزارهانرمو سسلط به  اییانهرا یهامهارت

ا   مه دیجیتیه اخبار  گزارش مستندها ی  مانند سعهید خبرناا  طری  اسعماهیعن اداری  سه

 و... یاضرفهسشریفات دیپلماسیک  مذاکره 

 انسانی یهایستگیشاب( 

وابسیتگان  و اثرگذار بر مید  شایسیتگی رایزنیان و شدهییشناهاانسانی  هاییستگیشا

رسباطیات ای شخصیتی  شایستگ هایی گیوا :  اندعبارتفرهنگی ایران در این ه وهش 

 روابط به جهسع و ارسباط  هایستگیشا ار شی و اخالقی. این هایی گیومیان فرهنگی و 

رت سشیخی، سعانایی و قد  ییگعهاهخ. خعدآگاهی  همدهی  شعدیمرا شام   دیگران با

اهیت میؤثر دیگران  فر کمکبهدر  مینه ایجاد محیط سفاهم و هم اری و انجام دادن کار 

رار ق  در این دهته های افراد و سأثیرگذاری بر رفتار آنانگروه  درک انگیزه عضع عنعانبه

 .گیرندیم

  آراهیتگی ظیاهر و ییروخعش: معاردی مانند قد  و ن  فردی و شخصیتی هاییژگیو

فردی اهیت و نگیرش  خعدهنیداره  هیعش عیاطفی   هایی گیو  ا  جمله یهعشخعش
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   اضترام به فرهن  مخاطبینیبخعشنج اوی  عزت نفس  ک  نفساعتمادبه خعدآگاهی 

 یریهیذانرطا  ابهیام  کشعر میزبیان  روضییه متعا،یع  سحمی و اضساهات  هاار شو 

 یآورسیابعاطفی  مدیریت بر خعیشتن  خعدهیعیتی   ضساهیت خعدآگاهی  اجتماعی 

. برای شعدیمشخصیتی محسعب  هایی گیوا   یطبرشعخعاطفی  نگاه جهان وطنی و 

بیا  سعاندیما  رایزن فرهنگی در عین برو  رفتار متقاب  رهمی دیپلماسیک  در معاقری مث

نگرش مثبت  متعا،رانه و اهتفاده ا  مطایبه )شعخ طبری( بیه برقیراری ارسبیاط و رفیع 

اثیربخش بیه نتیجیه  طعربهبا طر  مقاب   در بسترها و کشعرهای مختلف  هاهعءسفاهم

 برهد.

 ریافتد و این شایستگی  به سعانایی و مهارت انتقا ن فرهنگی: شایستگی ارتباطا  میا

 مانی و و مؤثر با دیگران و منطب  بر اهدا  هیا فرا  ارسباط برقراری وا،ح و اطالعات

 رقراریب و مناهب عمل رد و مناهب سف ر  هافرهن  در مؤثر عمل رد همچنین  سعانایی

مربعط  کشعر ا  خارج یا داخ  در فرهنگی لفمخت هاییشینهه با افرادی با سرام  و ارسباط

 طه بیاراهتای برقراری راب در اهت و جهانی بخشی ا  شایستگی این شایستگی. شعدیم

 و اعتقادهیا  هیاار ش ا  طریی  کیه کشعرهایی اهیت و مختلف یهافرهن  ا  افرادی

 و ییداراه سعهره برای آمع ش جهانی نیز  شهروندی .اندگرفته ش   مختلف یهاسجربه

ر شایسیتگی ارسباطیات مییان فرهنگیی قیرا دهیتهدر  هیاینا همیهاهت.  جهانی اشتغا 

شیرکا   بیه عالقیه دادننشان. ارسباطات شفاهی و غیرشفاهی  گعش دادن مؤثر  گیرندیم

تفاده ا   بان دیپلماسیک  اه یهامذاکرهطر  مقاب  در  یهاصبحت بر )برای مثا   سمرکز

رهیمی  رفتیاری دیپلماسییک  ارسباطیات غیر یهیاهروس  چهیره(   بدن  ایما و اشاره با

محسیعب  هایسیتگیشاهخنرانی و بیان شیعا و اثربخشِ رایزن فرهنگی  ا  جملیه ایین 

 .شعندیم

 اخالقیی و ار شیی یریگجهیت بیه اخالقی هایی گیوارزشی و اخالقی:  هاییژگیو

 مشی الت وفص ض در  منطقی داوری سعانایی و دوهتانهنعع رفتارهای مانند دارد  اشاره

سرهید رفتارهایی همچیعن .  ور و خشعنت یجابه اخالقی  اصع  اهاس بر سرار،ات و

  گذشییت و هذیرییتمسییئعه  را داری    ضسیین خلیی و راهییتگعیی صییداقت  کییاری

. برای مثا   ا  مع،ععات بسیار مهیم گنجندیم هایستگیشادر این دهته ا   یهعشچشم
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 1اهگعی اخالقی عنعانبهفرهنگی  برداشت مردم کشعر میزبان ا  وی   در خصع  رایزن

  ا  ایین رو  راییزن فرهنگیی در گییردیماهت که همیعاره سحیت ار ییابی افیراد قیرار 

 رفتار و گفتار خعد باید اخالق  ادب و نزاکت را رعایت کند. ینسرکعچک

 ادراکی یهایستگیشاج( 

ابسیتگان واثرگذار بر مید  شایسیتگی رایزنیان و  و شدهییشناهاادراکی  هاییستگیشا

شایسیتگی  مدیریتی و رهبری و یهامهارتا :  اندعبارتفرهنگی ایران در این ه وهش 

سلقیی ا  . ن اهیتو منافع هیا ما هایتفراه کردنهماهن سعانایی ذهنی فرد در هیاهی. 

عات  الاط و سحلی  وابستگی ها مان  درک معقریت ها مان  سجزیه ک   عنعانبهها مان 

 هاییمسصیمخیاذ   گیزینش بهتیرین راه  اسهیاض راههیچیده  ار یابی  هاییتمعقردرک 

ه   در گییرویآمییع عبرتبییر ضیی  مسییئله و  بعدنمصییممریسییک   معاقییعدر  مشییارکتی

 .گیردیمادراکی قرار  هاییستگیشا

  یده مانهیا  یزیربرنامیهمهیارت میدیریتی ماننید متدیریتی و رهبتری:  یهامهار 

  سفیعی  اختییار و میدیریت  میان و گیرییمسصیمسخصی، منابع  کنتر   هماهنگی  

 میردم ا  گروهیی در یبخشیاههامو  انگییزه ایجاد هنر یمرنابههمچنین مهارت رهبری  

ها مانی  هدایت سیم و کارگروهی  سشعی  یادگیری. مشترک اهت هد  به رهیدن برای

 ینگرکی   سف ر خالق  گذارییمشخطسحلیلی مهارت و کمک به سحع  دیگران  سف ر 

مسئعهیت اجتماعی. برای مثا   رایزن فرهنگی ا  طری  رهبری متقاب   ها مانی و فراهت

مناهیبات و  در آن هیامیدهای و در کشعرهای مختلیف مذاهب سفاوت به درک 2فرهنگی

کشیعر خیعد و  هنی فر مشترکات ا    به سجلی 3ایجاد ه  فرهنگی و با هردا دیمروابط 

 .کندیماقدام  هااختال  بر غلبه و میزبان

و قیدرت هیروکار دارد. در شایسیتگی  هاار ششایستگی هیاهی با  شایستگی سیاسی:

و سدوین و قانعنی کردن هد  و خل  و سجهیز منابع  شعدیممشروعیت مطرح   هیاهی

 هیایی سحلفرهنگی  . هعش هیاهی  هعش گیردیممدنظر قرار   برای دهتیابی به هد 

  مدیریت سصیعیر هاجلسهو  هانشستهیاهی  جلب اعتماد دیگران  ایجاد اثر مثبت در 

                                                             
1. Role model 
2. Cross-Cultural leadership 
3. Bridging betwwen Cultures 
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. برای مثا   هعش هیاهی  سعانیایی 2کردنیالبو  یها شب ه  سسخیر اضساهات  1ا  خعد

واکنش به طیر  مقابی  و اهیتنباط و سشیخی، نییت  دادننشانبرای  معقعبهسشخی، 

رایزن فرهنگی در مالقات با رهبران دینی در کشعر میزبان  به هاهخی  طر  مقاب  سعهط

 .شعدیممناهب و ایجاد سفاهم مثبت منجر 

 

 بحث

متیعهی  عنعانبیهشرایط و مریارهای اعزام ها مان فرهن  و ارسباطات اهالمی  یسهمقابا 

ن نتیجیه   اییمنیدنظاممنتج ا  این مرور  یهاشاخ،انتخاب و اعزام رایزنان فرهنگی و 

دارکی اضصا شده در هه بُرد شایستگی فنی  انسانی و ا هاشاخ،که این  آیدیم دهتبه

در  سعانیدیمد و رایزنان فرهنگیی دار هاییستگیشابه  سریی دقو  سریجزماهت و نگاه 

 گرفته شعد. کاربهسعهط ها مان مذکعر  هاآنس می  شرایط انتخاب 

 ا : اندعبارتخاب و اعزام شرایط و مریارهای ال م برای انت

 آشنایی مطلعب با فرهن  و سمدن اهالمی ی ایرانی؛ .1

هراهی( در اامام خمینی )ره( و مقام مرظم رهبری )مدظله  هاییشهاندآشنایی با  .2

 ؛اهمل ینبضع ه 

 بیان راییج )یا میرسبط  اهمللیینبخارجی  یها بانآشنایی مطلعب با ی ی ا   .3

 بعمی مح  مأمعریت(؛

 با اصع  و مفاهیم دیپلماهی فرهنگی؛آشنایی  .4

 .ایران؛آفرهنگی و هنری ج. هاییتظرفآشنایی کافی با  .5

 مدیریتی؛ هاییسعانمندو  هامهارتبرخعرداری ا   .6

و  نفسهاعتمادبیفردی: قدرت سرام  و ایجاد ارسباط مؤثر بیا دیگیران   یهامهارتاهف( 

 ا مانیبعدن  هذیرش مسئعهیت و سرل  ه گعهاهخثبات شخصیت  

ادراکی: نگرش هیسیتمی در کیار  سعانیایی جلیب ر،یایت هم یاران   یهامهارتب( 

 هایدار و اثربخش هاییتفراهسعانایی انجام 

                                                             
1. Impression management 
2. Lobbying 
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و  وگعگفیتفنی: آشنایی با قعانین و مقررات  آشینایی بیا فین میذاکره   یهامهارتج( 

( و دانیش و..هخنرانی  آشنایی با ابزارهای نعین )دبیرخانه سحیت وب  هیناب  هایگیاه 

 فضای مجا ی

 آشنایی کافی با منطقه و کشعر مح  مأمعریت؛ .7

 داشتن هعاب  شغلی مفید و مرسبط با مأمعریت؛ .8

 علمی و ه وهشی مرسبط. هاییتفراهسحصیالت و  .9

کیه هیه  شیعدیممنتج ا  مقاهه  مشاهده  یهاشاخ،فعق با  یهاشاخ،در سطبی  

یاهی  هار شی و اخالقی و شایستگی  یهای گیوفردی و شخصیتی   هایی گیو مقعهه

ن بیا انتخاب و اعزام ها مان مذکعر هحیا  شیعد سیا بتیعا یهاشاخ،باید در شرایط و 

 انتخاب و اعزام افراد صاهح و شایسته  به هد  اصلی دهت یافت.

 

 و پیشنهادها یریگجهینت

  هنیع  اندشیده سبیدی  انسیانی منیابع در ابزار مهمی به شایستگی یهامد  ضاهی که در

 علم و عم  بین ش ا  و کافی نیستند هایستگیشا ینه مسجربی انجام شده در  سحقیقات

بیر  جهیان هراهیر در اهملی ینبفرهن  در روابط  اهمیت که ضاهی . درشعدیممشاهده 

 انجیام دقیقیی مطاهریات در بسیاری ا  کشعرها درباره این مهم  هعشیده نیست  کسیچه

 کیه نشئت گرفته ا  مشی السی اهیت اضتماالً (. این کمبعد Rana, 2005bاهت ) نشده

 متخصصیان مع،یععی ییا سحلیلی م تعبات کمبعد اطالعات و به دهتیابی برای محققان

 بیعدن داریشیهر وجیعد . بیااندمعاجه با نشستگی با آن ا  هس ضتی دیپلماهی فرهنگی 

 غربی اهگعهای صر  ا  ادهاهتف غربی  انسانی منابع مدیریت متعن در شایستگی ادبیات

 ایرانیی و فرهنی  بیه اهگعهیا ایین طراضی در که اهت شایسته و نیست کارها  چندان

گامی  بار  اوهین برای که شد ضا،ر سالش ه وهش شعد. ا  این رو  در سعجه نیز اهالمی

ایرانی خیارج  یهاهفارسخانه در رایزن فرهنگی  شغ  برای شایستگی سهیه مد  منظعربه

 بیرای رایزنیان و وابسیتگان فرهنگیی هاییسیتگیشا شعد. در نهایت  برداشته شعر ا  ک

فنی  انسانی و ادراکیی و هفیت  هاییستگیشادر هه بُرد اصلیِ  ایران اهالمی جمهعری

فردی و شخصیتی؛ شایستگی  هایی گیودانش و آگاهی؛ سعانایی فنی و سخصصی؛  مقعهه
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مدیریتی و رهبری و  یهامهارت شی و اخالقی؛ ار هایی گیوارسباطات میان فرهنگی و 

 .شد شایستگی هیاهی سدوین

 هش هی و ایین در شیده سیدوین هاییسیتگیشا بیرای کیه شعدیم هیشنهاد در انتها

رایزنیان  ا  آن برای انتخیاب و شعد طراضی کمّی یهاهنجه و هاشاخ،ا   یامجمععه

بنیای شیده  م سدوین شایستگی  مد که شعدیم سعصیه اهتفاده شعد. همچنین  فرهنگی 

 قرار گیرد. گزینییستهشاانتخاب رایزنان شایسته و باصالضیت برای سصدی و اضرا  و 

 ضین و صابا  انت هس رایزنان فرهنگی عمل رد ار یابی برای سعاندیمنتایج ه وهش 

 .گیرد قرار اهتفاده معرد نیز مأمعریت

 

 منابع

 ضامدفا،یلی.   محمیدجعاد  و کبرییافریهیبحاندروییش  ضسین    اکبیریعل اضمدی 

 اهبالغیهنهج یهیاآمع ه براهیاس منیابع انسیانی یهایستگیشا یها مد (. »2013)

ادق صی دانشیگاه امیام در انسانی منابع یهایستگیشا یهنجتیهنخ معردی )مطاهره

-108ص،   2  شماره دو تی یهاسازمان مدیریت علمی پژوهشی فصلنامه .«)ع(

83. 

 یگسیتیشا مید (. »1390)   اضمیدعلی  و علیی ر،یامیان.یاههخیامف  ایرؤ  دفریاهد

(  8)3. فصلنامه متدیریت دو تتی .«امام )ره(( فهیصح ران )براهاسیا یدوهت رانیمد

 .75-92ص، 

ین مید  طراضیی و سبیی(. »1397) همتییان. یوهاد  اههرضمت  هعریقلاهالمیان  معهی  

د کلیی اقتصیا یهااهیتیههتیی بیا ساکیید بیر دو یهیابانکشایستگی مدیران ارشد 

 .61-86ص،  ( 19)10پژوهشنامه مدیریت اجرایی،  .«مقاومتی

 هگعیا سدوین و یطراض(. »1395) .فاسحیمحمد واصغر  دیام اردالن  هیدمهدی  اهعانی 

 ا  یرییگبهره بیا آ.آ.ج ارسش فرماندهان در ها مان و مدیران یهایستگیشا مناهب

انستانی  منتابع مدیریت یهاپژوهش فصلنامه .«(یاهراهمدظله) یامنهخا امام دیدگاه

 .1-30ص،  ( 23)1. حسین )ع( امام جامع دانشگاه
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شایسیتگی  یهیامهارتتگی شغلی  ساریخچه شایسیتگی  س(. شای1394امیدی ن اد, م. )

 .شغلی

ات ریانتشارات مرکز مطاه صد قانون موفقیت رایزن فرهنگی، .(1390) .امیری  کیعمرث

 ها مان فرهن  و ارسباطات اهالمی. یاهمللنیبفرهنگی 

ابع مد  مفهیعمی شایسیتگی میدیران منی(. »1395) ایمانی  عبداهمجید  و همانه قدرسی.

 متدیریت عمتومی، یهاپژوهشفصلنامه  .«انسانی در چارچعب نظام ار شی اهالم

 .191-221ص،  ( 33)9

 طراضیی مید  شایسیتگی میدیریتی» .(1394). بابایی  محمدر،ا و هییدایی  میرمهیرداد

  دومیین کنفیرانس اقتصیاد و میدیریت «هالمی هیشرفتا -متناهب با اهگعی ایرانی 

 کاربردی با روی رد ملی.

 طراضیی مید (. »1398) .نسیبییطباطبا  مهیدی  و هییدمحمد روهیبکبهراد  آرمان  

هشتنامه پژو .«عرماهیاسی در ها مان امعر ماهیاسی کش یهاگروهروهای  یهایستگیشا

 .65-91ص،   40  شماره ما یا 

 مید  یک طراضی(. »1397) .هعریلین اکبریدعلیه  فرنا   هلطانی  ایرج  و  وارهیبهشت

 شیهری قطیار مطاهریه هیعددهی هیا مان  میعرد در راهتای مدیران برای شایستگی

 .149-166ص،  ( 28)7 فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، .«سهران

 اهیاییشن(. »1397)   بدری  و محمدضسیین یارمحمیدیان.یطاهبشاه  مریم  یزیریگیب

 بیرای بمناه مد  یک ارامه منظعر به آینده در دانشگاه مدیران شایستگی یهامؤهفه

ماره ش  13  ها  مدیریت آموزشی یهاینوآورفصلنامه  .«اهالمی آ اد یهادانشگاه

 .59-74ص،   3

 )ع( صادق امام دانشگاه سهران  ارشد  یارشناهک نامه انیها

گی طراضی مد  شایسیت(. »1398) هعرعزت علی اصغر  مختاریان هعر مجید  امینی علی.

 انستانی منتابع متدیریت یهتاپژوهش فصتلنامه .«هفیران جمهعری اهالمی ایران

 (.63 هیاهی )شماره 2 شماره یا دهم  ها   ع ) (حسین امام جامع دانشگاه
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طراضیی (. »1395) مدر،ا  ،رابی  وضید  هجادی  ضنان  و  هرا ر،ی.هعرعابدی  مح

بع مدیریت منا یهاپژوهشفصلنامه   «مد  شایستگی چند بردی مدیران و کارکنیان

 .27-52ص،  ( 2)8. انسانی دانشگاه جامع امام حسین )ع(

مید  ن سدوی(. »1396)   فتحی  فاطمه  عباهی  طیبه  و عادهه امیری.اصغریعلهعرعزت  

یت فصلنامه ماا عتا  متدیر .«1404 اندا چشمشایستگی مدیران در جهت سحق  

 .110-139ص،  ( 1)1 راهبردی دفاع ملی،

 علیعم واضید یاهیالم آ اد دانشیگاه .یآمع شی یترکد رهاهه .مناهب کیادرا چارچعب

 .سهران قاتیسحق

طراضی (. »1390) .  اکرم  و علی بنیادی ادهیهاد   عباهرلی  ر،امیان  علی یمیکرضاج

 اندازچشمفصلنامه  .«مدیران منابع انسانی بخش دوهتی در اییران یهایستگیشامد  

 .23-43ص،   8. مدیریت دو تی

ن ییییمیید  سر یطراضیی(. »1387) . ادهنیضسیی  محمدر،ییا  و مرصییعمه  ادهیدیییضم

فصتلنامه   «ران خیعدرو(یی: شیرکت ای)معردکیاو یهیا مان یمحعر یهایستگیشا

 .5-30  ص، 29  شماره داز مدیریتانچشم

طراضیی و سیدوین مید  (. »1396) خراهانی  اباصلت   اهدی  ضسین  و اکبر کمییزی.

ا    هیفصلنامه آموزش و توسعه منابع انستانی .«وکارکسیبشایستگی مدیریت بر 

 .1-21ص،   3او   شماره 

 .«ارهیا( اهر و ها)،یرورت یسیتگیشا یمبنیا بیر تیریمد» .(1382) .ضامد دهقانان  

 .53 شماره .پژوهش و مجلس

 تدبیر، مهماهنا .«کاربردها و مفاهیم شایستگی؛(. »1388) و مریم عرفانی. محمد  دیانتی 

 سیرماه.  206شماره 

 :سهیران او   گزارش .شورک تیریمد در یساالر ستهیشا نظام .(1383) .ر،ا  یرمضان

 .تیریمد ها مان یه انسانیهرما و تیریمد سعهره مراونت
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 ار یابی(. »1392) فانی. اصغریعلو  ضسن   فردییدانا  اضمد  یاههخامفمنصعر   رنجبر 

. «هاختاری مرادالت یها مد  هالمت: روی رد بخش مدیران یهایستگیشا اهگعی

 .104-113ص،  ( 109)23. )مازندران پزشکی علوم دانشگاه مجله

 دمحمدمهدی  و اضمید ودادی.  ضسن  رضمتی  محمدضسین  معهیعی  هیینیمتی ارع

ه فصتلنام .«فرهنگی کشعر یهاها مان در مدیران مد  شایستگی طراضی(. »1393)

 .19-36ص،   8  شماره 2  ها  دو تی یهاسازمانمدیریت 

 بریاد ا سبییین و شناهایی(. »1396) عاشقی  ضسن  قهرمانی  محمد  و نادرقلی قعرچیان.

فصتلنامه . «بان یداری صینرت میدیران یشایسیتگ سعهیره یهاشیاخ، و هامؤهفه

 .57-76ص،  ( 14)4  آموزش و توسعه منابع انسانی

 ایران. صنایع نعها ی و گسترش ها مان طرح، پیشنهاد(. 1384) ضمیدر،ا. عریضی 

 ع.  مرسضی  کاشیف  هییدمحمد  هییدعامری  میرضسین  و ر،یا شیجییهعرمرندفتاح

میعردی:  مطاهریهدیران ور شیی )می شیغلی یهایسیتگیشا اهگعی سدوین(. »1395)

 رزشی.فصلنامه ماا عا  مدیریت و .«(هااهتان جعانان و ور ش ک  ادارات مدیران

 .163-184ص،   42شماره 

 ا یین میعرد یتیریمید یهاییسعانا سعهره یاهگع یمررف» .(1384) .بر و  یبع جان یفره

 .68 شماره جده یه ها  ت،یریمد .دانش .«شعرک یادار رانیمد

 (.1393) .فریمیعمن  مرسضیی و فهیمیه یصیعفییر،اهمی  ضمیید  هنیری  ضبییب  قا

و  ور ش و ارت میانی انتصاب مدیران یبرا یمحعر یهایستگیشا یاهگع طراضی»

 .1-23(  ص، 26)13 فصلنامه ماا عا  راهبردی ورزش و جوانان. .«جعانان

 روابیط در یهنگیفر یهیاتیفراه تییاهم(. »1388) .یمصیطفع دی  محسن  و ضمیقدم

 مجلته  «رانییا یاهیالم یجمهعر یفرهنگ یپلماهید یاسیعمل مد  ارامه و اهمل نیب

 .60-83ص،  ( 5) 3 ،یفرهنگ تیریمد

طراضیی مید  شایسیتگی میدیران (. »1395) .یخانیسییعقربان ن اد  هریسیا  و اضمید 

 در فصتلنامه متدیریت .«سطبیقیی یامطاهریهدانشگاهی بر اهاس اهگعهای اهالمی: 

 .38-50ص،   1. ها  هنجم  شماره دانشگاه اسالمی
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جمیه:   سر: نگاهی نو در توسعه سرمایه انسانیاستعدادمدیریت (. 1386ر. )  کارسرایت

 .محمدعلی گعدر ی  محمد علی. نشر رها

(. 1396) کرمانی  بهنیا   دروییش  ضسین  هیرهک  محمیدعلی  و هیرضسیین کعهیعنید.

 مت.نشریه مدیریت ارتقای ستال .«هامارهتانیبران مدی یهایستگیشا مد  طراضی»

 .58-65ص،  ( 4)6

 بیه تییعنا بیا یعیاه آمیع ش رانیمید یهاتیصیالض یبررهی .(1386) . هیرا  یهباد

 ارامه و یاهملل نیب یهاشاخ،

 نیابعم رانیمید انتصاب و انتخاب یارهایمر یده و ن و ییشناها .(1383) .ثمیم  یفیهط

  یدوهت بخش در یانسان

رامیه مید  شایسیتگی ا»(. 1395) .اردکانمحمد ابعیی  آرین  و هعریقل  بهاره  ییبانعماه

. فصلنامه ماا عا  مدیریت. «درمان و آمع ش هزش ی و ارت بهداشت مدیران ک  

 .217-241ص،   2  شماره 9دوره 

 نامیهانیهاارائه مدل شایستتگی بترای انتختاب وزرا . (. 1390) محمداهماعیلی  نیدا.

 نش ده مدیریت.دا :کارشناهی ارشد  دانشگاه سهران

 بینشت و فراز .(1384) .رانیا عیصنا ینعها  و گسترش ها مان یانسان منابع مراونت

 .رانیا عیصنا ینعها  و گسترش ها مان انتشارات :سهران .یانسان منابع توسعه

 ک ۀادار رانیمد یستگیمد  شا نسدوی(. »1396) معهعی   هره  و محمدهلطان ضسینی.

 فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشتی.. «صفهانور ش و جعانان اهتان ا

 .95-109ص،  ( 19) 5

ا بیمریارهای انخیاب و انتصیاب میدیران » .(1388). معهی  اده   هره و صاهحی  مسلم

 شماره او . ندیشه مدیریت،ا  «روی رد شایسته گزینی در نهج اهبالغه

(. 1395) حی.غالمر،ا ذاکرصاه  محسن  هعرکریمی  جعاد  ابیلی  خدایار و  ارعنظر اده

اهریه : ییک مطیاهمللینیبارامه اهگعی شایستگی اعضاء هیئیت علمیی در سریامالت »

 .25-89ص،  ( 3) 8. فصلنامه سیاست علم و فناوری .«هدیدار شناهانه

https://ijms.ut.ac.ir/?_action=article&au=304468&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://ijms.ut.ac.ir/issue_7501_7624_.html
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طراحی مدل شایستگی مدیریتی متناستب بتا ا گتوی (. 1394) .معناهادات  نعربخش

گیروه  :علعم میدیریت  سهیران یهاه وهشملی  همایش. اسالمی پیشرفت -ایرانی

 .ه وهشی بععلی

 هگعیا سدوین و یطراض(. »1395) فاسح. یمحمد واصغر امید  اردالن  هیدمهدی  اهعانی 

 ا  یرییگبهره بیا آ.آ.ج ارسش فرماندهان در ها مان و مدیران یهایستگیشا مناهب

انستانی  منتابع مدیریت یهاشپژوه فصلنامه. «(یاهراهمدظله) یاخامنه امام دیدگاه

 .1-30ص،  ( 23)1. حسین )ع( امام جامع دانشگاه

ب در ارامیه مید  شایسیتگی میدیران شیر(. »1392) .اینمیرضهعشیار  وجیهه  و فریبر  

 .55-68ص،   13شماره فصلنامه مدیریت توسعه و تحول.  .«هیستم بان ی

 .رلزیت  افزار نرم اربردک با یساختار معادال  یابی مدل .(1384) .یعل دریض هعمن 
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