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 چکیده
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، 6رتبنه  یتوانمندسناز، 4بحنران رتبنه  تیریعبارت بودند از: مدها رتبه. شد امموجود اقد تیدر وضعها مؤلفه
، 1اخالق رتبنه ، 11رتبه ای و توسعه ینیتفکر کارآفر، 7 رتبه یتیریعلم و دانش مد، 9 رتبه یمیو کارت یرهبر
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های در سنح گذاری یمناسب خ  مش یو الگوها وهیاز ش یمستلزم آن است که ضمن برخوردارهایی استیس
جامعنه  یو فرهنگن یاقتصناد، یاجتمناع، یاسنیو هم اوضناع س یعلم یهم به استانداردها، گیریتصمیم یعال

 . توجه شود
 

 . تفکر موچ اهارم، مداریسیاست، ساالریشایسته، یکز آموزشامر واژگان: هینما
 

 ییایمحمدصادق ض مسئول: نویسنده
 drmrshirzadi@gmail.com رایانامه:

 

 30/09/1368 پذیرش:  13/04/1368 دریافت:



 موجود ... تیوضع یبندهرتب 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 42 

 قدمهم
بار توسن   نینخست یبرا ساالریشایستهاصحالح 

 1638در سنال  یسنیجامعه شنا  انگل انگی کلیما
 رمیپنذ. محرح شد ”ساالریشایستهطلوع “در کتاب 

و ها در سنازمان یسنتگیشا کنردیرو عیو گسترم سر
از  شیتوسعة کارکنان بهای آن در برنامه یریبه کارگ
نهفته  کردیرو نیدارد که در ا یدیو فوا ایمزا زیهر ا
 عنوانبهبه شغل ، یمیقد کردیمثال در رو یبرا. است

کنه  شندمنی سنتهینگر فیمجنزا از واناای مجموعه
مشنخص را  فیوانا نیا قاًیکارکنان مواف بودند دق
دانننش و  ازمننندیکننار ن نیننا یانجننام دهننند و بننرا

 کردیکه بر اسا  رو یدرحال، خاص بودندهای مهارت
 فیننتعرها یسننتگیشا عنوانها بننهشننغل، یسننتگیشا
و  شنوندپنذیر منیانعحافها رو شنغل نیازا، شوندمی

های یسننتگیشا ازمننندیانجننام آن ن یکارکنننان بننرا
بنر  یمبتنن کنردیرو یریبنه کنارگ یاز طرف. اندخاص
که به سرعت  دهدمی اجازهها به سازمانها یستگیشا

خود همسنو سنازند و  كیکارکنان را با اهداف استراتژ
کالن خنود را های نظامای با برنامه توسعه انسازم زین

های راسننتا نقننش سننازمان نینندر ا، هماهنننگ سننازد
اراکننه  دینننمامننی پررنننگ شیاز بنن شیبنن یآموزشنن
تفکننر  نیتنندو یافننراد متخصننص راه را بننرا تیننباترب
خناص صننعت های برنامنه یو خالق و اجنرا یانتقاد

های و نقشنه نیسنرزم شیبنر اسنا  آمنا یکشناورز
بنزر  در توسنعه کشنور بنر خواهننند  یامگن، جنامع
 توانمندساز هسنتند کنههای گونه سازمان نیا. داشت
نگه داشته و  ایکشور را پو یصنعتهای نظام توانندمی

 یازهننایبننا واردکننردن افننراد متخصننص بننر اسننا  ن
 ینقنش اساسن، امندهایدر بخش پ یو صنعت یاجتماع
  یانجام گرفته در جامعه و محن راتییتغ. کنند یباز
موجنننب شنننده اسنننت کنننه اسنننتفاده از  رامنننونیپ
. شنود لیتبند یاتیامر ح كیبه  یشغلهای یستگیشا
داشنته  یمختلف یکاربردها تواندمی یستگیشا یالگو
 یازسنننجین یبننرا تواننندمننی نکننهیجملننه ا از، باشنند
، یآموزشنهای برنامنه یابیو ارزش هیته، افراد یآموزش
 ریزیبرنامنه در نهایتو  یو اثربخش ییکارا، یابیارزش
 زیننافننراد در سننازمان و ن شننرفتیرشنند و پ یبننرا

به کنار رود و  یصنعت کشاورز نیشاغل یتوانمندساز

صنعت های در تمام سحوح و برنامه یتوانمندساز نیا
بنه انتخناب ننوع  دینکه با یاتفاق خواهد افتاد درحال

نقنش منندل  تننرین. مهمدیناهتمننام ورز زینآمنوزم ن
گفتمنان  یمناسنب بنرا و یبوم یارائه زبان یستگیشا
در آن  یتیریمنندهننای دربننارد دانننش و مهارت قینندق

تعمق  یرا براای وهیشها مدل نیا. سازمان خواهد بود
در سنحوح ، رانیمندهنای و گسترم دانش و مهارت

 ارائنه، مختلفهای گاهیو جاها متفاوت در نقش یشغل
در  یکشناورزهای آموزم حوزهدر  تیریمددهد. می
کارها محسنوب ترین از ساده یکی دیشا معمو دگاهید

و نننوع  نینننوع متنننوع مخنناطب لیننشننود امننا بننه دل
 نیقابل ارائه در سنحوح مختلنف مخناطبهای آموزم
هنای ییبنه توانا اچینکه احت، است بس حسا  یکار

 یدر صننعت کشناورزها آموزم نیا. خاص خود دارد
، كیآننندراگو ، كیپننداگو  لیننانننواع گوننناگون از قب

هسنتند کنه  یکیو متاگو  كیوتاگو یه، كینرگو یس
خناص شناسنی و مخاطب ییتواننا، به داننش اچیاحت

و نقنش  تیریدر مند یسنتگیامروزه شا. خود را دارند
برخننوردار اسننت و  یکننیو تکن یعلمنن گنناهیاز جا، آن
بلکنه ، آموزم حوزهاز کارشناسان نه فق  در  یاریبس

مختلف اعم های در رشته یتیریدر سحوح مختلف مد
 نینبنر ا رهینو غ یو اقتصاد یعلم، یهنر، یاز فرهنگ

باورنند کنه  نینکارشناسان بر ا. اندنکته صحه گذارده
 یدارا یو هننر یموضنوع علمن كی عنوانبه تیریمد
آن  یاسنت تنا در پن یخاص یو اکتساب یذات یازهاین
درسنت و  ماتیننه تنهنا بتوانند بنا تصنم ریمند كین

 دیبرآ یخوب بهخود  فیااو عهدهتحوالت به موقع از 
شنود  گریدهای نظامکننده لیبلکه باعث ارتقاء و تکم

درحال  یدر کشورها یآموزش ستمیالخصوص س یعل
نگنه داشنتن تمنام  اینبه جهنت پو شرفتهیتوسعه و پ

ارتبنناب بننا  یکشننور و از طرفنن یصنننعتهننای نظام
، ارتقناء، یدر جهت بالنندگ یو صنعت یعلم یمرکزها

 یسنتگیشا(. 1368، یرزادیشن) کشوررشد و توسعه 
 یاسنت کنه در عملکنرد شنغلهنایی یژگیمجموعه و
. اسنت میسنه یسازمانهای به هدف یابیموفق و دست

بنه هنا ییتواناها شامل دانش مهارتها یستگیشا نیا
و هنا ینوآور زمیانگها مانند ارزمهایی یژگیاضافه و
بنا توجنه بنه (. 1388، ایمجدن) شوندمی یخودکنترل
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بهنره  رانیمد گماریشایستهو  گزینیشایسته تیاهم
های نقش مؤسسنه لیبه دل یآموزشهای ور در بخش

درحال توسعه  یدر کشورها یو مهارت یکاربرد یعلم
 یروهناین تینبه جهنت ترب یصنعت کشاورز ژهیبه و
کنه کارکننان  یآب قهیهمان  ای یو کاربرد یعلم، یفن
 دانیسننف قننهیپننرورم انننین هم هسننتند و یدینن
( 2003 نری؛ ون هورن کارل و اسک1682، انیمآبراها)
حرکنت بنه  یبرا ییو از سو یهمان کارکنان دانش ای

 قنهی یانسنان یروینبنر ن هینبا تک داریسمت توسعه پا
ازدسنت  یشغلهای فرصت انیسبزها که همان متقاض

 یبنراسازی نهیزم در نهایتهستند و ها یآب قهیرفته 
 یبرا تخصصخالق و م، کارآمد یروهاین یریبه کارگ

. دواندان دارد تیاهم، به کسب وکار دنیرونق بخش
در انتصناب  ساالریشایستهباورند که  نیمحققان بر ا
 لیبه دل، یو آموزش یقاتیمراکز تحق رانیو انتخاب مد
و نننوع انتقننال علننم و دانننش بننا  انیننتنننوع مخاطب

(، كیپنننداگو ) یو کالسننن كیکالسنننهنننای آموزم
و ( كیآنندراگو ) یضمن خدمت و مهارتهای موزمآ
و خننود ( كیننمتاگو ) توانمندسننازهننای آموزم زیننن

 یکنه باعنث ارتقناء سنحح( كیوتاگو یه) توانمندساز
 یبنه عبنارت اینو هنا آمنوزم و مهارت یفنیو ک یکم

 یدارا، شنودمیای نگرم و رفتار حرفه، نشیب، دانش
بنه ، ارزشنمند آن جیکنه از نتنا، استای ژهیو تیاهم

، مزرعنه تیریکشاورزان خبره در سح  مد یکارگمار
 داتیننتول شیافنزا یبنرا یروسنتا و صننعت کشناورز

رفنع ، دارینو حرکنت بنه سنمت توسنعه پا یکشاورز
و  وریبهنره شیافزا، خرد و کالن تیریمدهای االش

 رهینو غ یبخنش کشناورز یهامنبعاز  نهیاستفاده به
مناسنب هنای کنه انتخاب نینافزون بنر ا. خواهد بود

 شیکارکننننان و افنننزا زمینننگباعنننث بهبنننود ان
و نشناب  ییایپو گرید ییشده و از سو ساالریشایسته
 شنتازانیپ عنوانبنه یو آموزشن یقناتیتحق یمرکزها

توسعه کشنور  شرانیآموزم و توانمند کردن مؤلفه پ
را بنه همنراه خواهند  یصننعت مولند کشناورز یعنی

بنندی و رتبه یپنژوهش بررسن نینضنرورت ا. داشت
، بننه جهننت انتخنناب یسننتگیاشهای مؤلفننه تیوضننع

ارتقناء  یتوانمند ساز بنراهای برنامه نیانتصاب و تدو
 سناالریشایستهدر نظام  یانسان هیسرما یفیو ک یکم

 یروهناین تیندر ترب یمرکزهنا نینا تیاهم لیبه دل
و از ، یمتخصص در سحوح مختلنف بخنش کشناورز

 دینننجدهای مؤلفنننهبنننندی هرتب یبررسننن یطرفننن
 تیدر وضننع یاهننارم چو تفکننر مننو یاسننتگذاریس

و هندف پنژوهش  عنوانبنهلذا بنا توجنه ، موجود بود
بنندی رتبه( 1عبنارت بودنند از:  قینتحقهای پرسش
 یمرکزهنا رانیمند سناالریشایستهمندل های مؤلفه
در  یوزارت جهنناد کشنناورز یو آموزشنن یقنناتیتحق
های رتبنه مؤلفنه( 2موجنود اگوننه اسنت   تیوضع

های مؤلفنه نیدر ب مو تفکر موچ اهار مداریسیاست
و  یقننناتیتحق یمرکزهننا رانیمننند سنناالریشایسته
موجنود  تیدر وضنع یوزارت جهاد کشناورز یآموزش

و ها اذعننان داشننت همننه منندل دینناگونننه اسننت  با
 یبه دست آورد شده تاکنون از منظر علمنهای مؤلفه

امنا انند مهنم بوده یعلمنهنا مفهوم شیبه جهت افزا
 یعلمن هینبندون پا میانبند دیاست که با نیا تیواقع
بندون تفکنر ، مییدانش برآ شیدرصدد افزا میتواننمی
، میتوقع تفکر خنالق داشنته باشن میتواننمی یانتقاد

 یابزارهننا یفلسننفه وجننود نیننیبنندون دانسننتن و تب
شناسنی یهست ای یآنتولو ) هاو نوع آموزم یتیریمد
بنه  میتنواننمنی( شناسنیشناخت این یو ستمولیو اپ

و   یصننحهنای ابننزار و روم یریکنارگبننه  یاگنونگ
آن ( شناسنیروم این یمتندولو ) کردن آن یاتیعمل

 یآموزشن تیریموضوع در مورد مند نیا. میابیدست ب
خواهنند بننود اننرا ممکننن اسننت تر حسننا  زیننن
و علنم  انیدانشنجو، در بخش آموزمگذاری استیس
 در نهایت یکند که حتهایی را داار طرح واره انیجو

افنزون بنر هنا آن لیو تعند اصنالح یممکن است برا
نباشنند بلکنه  زینآم تیننه تنها موفق ادیکرد ز نهیهز
را از حرکننت بنناز  یو اجتمنناع یسننازمانهننای نظام
انجنام امنور بنه حنتم و  ریدر مسن دینپس با. ستاندیا
را به دسنت ها مدل، را کسب کرد تیریعلم مد، نیقی

علنم را باتجربنه  در نهاینتکرد و  ریزیبرنامهآورد و 
، یرزادیشن) بنه داننش کنرد لینمنود و تبند ختهیآم

1368 .) 
 یسنتگیشا، : امروزهساالریشایستهو اصول  یمبان
شده اسنت کنه  لیتبدای اصحالح اندمنظوره كیبه 
 یعلمن هنایننهیگونناگون درزمهای و مفهوم یبامعن
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در (. 2011، مجنناب و همکننارانشننود )می اسننتفاده
از  یگونناگونهنای فیتعر، یستگیمربوب به شا اتیادب
به طنور ها آن وجود دارد که اگراه همهها یستگیشا

و هنا و در اصنل بنر نقش، باشنندمی گسترده همانند
کننالرو و ( شننغل متمرکننز هسننتندهای تیمسننلول
 جنهینت نینبنه اهنا آن یاما با بررسن( 2010، تیآرم
شناسنی واحند و اصحالح فینتعر كینکنه  میرسمی
، یکرمنن) وجننود ننندارد یسننتگیدر مننورد شا نیمعنن
، دسنته از داننش كین عنوانبنهها یستگیشا(. 1389
 فیمرتب  به هم تعرهای و مهارتها نگرم، هایژگیو
و بنا  گذاردمی بر شغل افراد یادیز تأثیرکه  شوندمی

آن را  نتنوامی دارد و بستگیهمعملکرد افراد در کار 
کننرد و از  یابیننارز رمیپننذ انیشننا یبننا اسننتانداردها

(. 2010، سنانزز) آموزم و توسعه بهبنود داد قیطر
 یعدالت اجتمناع تیرعا ساالریشایسته هو شالود هیپا
 سناالریشایسته. پنرورم استعدادهاسنت یدر راستا 
و  یعلم یهایاست که با برتر یاجتماع تیموقع كی

. شود یمبودن حاصل  ینه با اصل و نسب و نوراشم
و  یاخالقنن یهنناشننهیدر اند سنناالریشایستهامننروزه 

بنه  را ییآن ارتقناء کنارا تیمحرح شده و رعا یاسیس
 هینبنر پا دینبا ستهیافراد شا ییلذا شناسا. دنبال دارد
 ریناز اصنول ز یکی. ردیآنان صورت گ ییتالم و توانا

. هاسنتدر فرصنت یاصل برابر، ساالریشایسته ییبنا
 دینبا افراد مختلنف، جامعه كیاصل در  نیا یبر مبنا

هنا داشنته بنه فرصنت یابیدر دست یکسانیاز شانس 
به  دیها بااستفاده نکردن از فرصت ایباشند و استفاده 

 یاصل دوم. آنان منجر شود تینبود موفق ای تیموفق
، دینآ بنه شنمار ساالریشایسته ییبنا ریکه از اصول ز
، اصنل نینا یبنر مبننا. ارزم افراد است یاصل برابر
 ییارهنایبوده و مع کسانی یفحرصورت به ارزم افراد

 اریننمع عنوانبننه توانننندیمانننند اصننل و نسننب نمنن
(. 1386، عبند صنبور، یابحح. )رندیقرار گ یستگیشا
جامعنه  اننگی کلیرا ما ساالریشایستهو شالوده  هیپا

 عننوان ریندر کتاب خود بنه شنرح ز یسیشنا  انگل
بنه  یاست کنه رهبنر ینظام ساالریشایسته، کندمی

 سناالریشایستهو  سنازدمنی واسحه نخبگان را فراهم
کنه  یاز: حکومت کسان ستعبارت ا یو فیبنا به تعر

 یاجتمناعهای و نقش شوندمی یکار تلق نیا ستهیشا

 یبرتنربدون داشنتن هنر ها ییتوانا هیرا به افراد بر پا
. کندمی واگذار( رهیثروت و غ، تیجنس، نژاد) یگرید

 یاز اننر گینری بهره سناالریشایسته اننگی ریبه تعب
و . اجتمناع اسنت كین دهینخالق افراد نخبنه و برگز

با مفهوم نخبه ارتبناب  ساالریشایستهازآنجاکه مقوله 
های هیدر نظر یتوجه داشت با نگاه دیدارد با یکینزد
و گرایی گفنت کنه نخبنه نیانن توانمیگرایی نخبه

امنور بنه افنراد  یواگذار یهر دو در پ ساالریشایسته
 یمحالب رد پا نیبا توجه به ا. نخبه و سرآمد هستند

در گفتنار و عملکنرد کنورم در  توانمی را یستگیشا
روم باستان و  زیو ن  یمس الدیاز م شیحدود پانصد پ
های نکته. ردجستجو ک دیافالطون با یدر متون فلسف

ازنظننر  سنناالریشایستهتوسننعه  یتوجننه بننرا انیشننا
 یفرصنت برابنر بنرا( 1هسنتند: ریافالطون به شرح ز
ازلحنا   یبرتنر یجسنت وجنو( 2. یآموزم همگان

 یو نژاد یقوم ازیو بدون امت یطرفبی با دیبا داستعدا
شغل و مقام بنا  نیو ارتباب ب یبرابر( 3. ردیصورت گ

از همه  یامتحان عموم( 4. سح  معلومات و استعداد
 یفرزندان هر طبقنه اجتمناع( 3. کسانیافراد به طور 
از  ییو تواننا اقتیو نداشتن ل ییو توانا اقتیبسته به ل
مفهنوم ( 9. گنر فرسنتاده شنوندیبه طبقنه دای طبقه
 . ندارد یکاربرد یموروث یغنا
 بنا هندف یپژوهش، (1367) و همکاران یرزادیش
 یمرکزهننا رانیمنند سنناالریشایستهمنندل  نیتنندو
اجرا نمودند که منتج  یوزارت جهاد کشاورز یآموزش

 11بنا متشنکل از  سناالریشایستهمندل  یبه طراحن
محلوب عبارت بودند: از  تیوضعبندی رتبه. مؤلفه شد

، 1 یمیو کارت یرهبر، 10 توانمند، 8بحران  تیریمد
 یو توسعه ا ینیتفکر کارآفر، 3 یتیریعلم و دانش مد

 مداریسیاسنت، 4 و خالق یتفکر انتقاد، 6 اخالق، 9
 تفکنر سناختارمند، 11 تفکر توسعه منوچ اهنارم، 7
 نیندر ا. 2 رنندهیادگیتفکنر سنازمان ، 3( یستمیس)

 مداریسیاسنتبنار دو مفهنوم  نینخسنت یمدل بنرا
 اآن بنی و رابحنه تیریروم و سنبك مند نیهشتم)

و تفکنر ( یالرنس اپلن هیدر نظر یموضوع رواب  انسان
 یمعرفنن سنناالریشایستههای منوچ اهننارم در مؤلفننه

 . شدند
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در پنژوهش (، 1367) رمضنان، یمیپورکر، یپناه
 رانیمدای حرفه یستگیشا یارائه الگو"خود با عنوان 

هندف  که با "پژوهش محورهای در سازمان یپژوهش
 رانیمندای حرفنههای یسنتگیشا یابیو ارز ییشناسا
پژوهش محور انجام داده بودند های سازمان یپژوهش
 شامل داننش یستگیشاهای از ابعاد و مؤلفه یفهرست
و ( مؤلفنه 3) ییتواننا(، مؤلفه 16) مهارت(، مؤلفه 8)
ها افتنهیاننین هم محنرح کنرده و( مؤلفه 4) یژگیو

در سح  باالتر از  یستگینشان داد وضع همه ابعاد شا
 36/3 نیانگینبنا م یژگنیبعد و. است یفرض نیانگیم
 07/1 نیانگینرتبه و بعد دانش بنا م ترینبیش یدارا
معمنول  به طور کهآن جهینت. بود بهرت نیکمتر یدارا

های یسنتگیاز شاای شنامل مجموعنه یستگیمدل شا
 ریینبنا آمنوزم تغ یبه آسان یاست که برخ ازیموردن
 شننهادیو پ سنتندیگوننه ن نیا یو برخ شوندمی داده

در  یمهم و علمن یاریمع عنوانبهمدل  نیشد که از ا
اسنتفاده  یپژوهشنهنای گروه رانیمد نشیگز ندیفرا
 یابیارز یکنون یپژوهش رانیدر مد قیمدل تحق. ودش

 شنانیهایستگیتوسعه شا یآنان برا تیشود و صالح
مندل  نیهم راستا با ا یآموزشهای دوره. شود یبررس
 رانیزمنان جنذب مند، اشناعه آن برگنزار شنود یبرا
های برنامنه، شناخت اسنتعدادها، ارتقا، انتصاب، دیجد
پرداخت پادام بنه  وعملکرد  یابیارز، یپرور نیجانش
برگرفتنه های یسنتگیدر سنازمان از مندل شا رانیمد
 . پژوهش استفاده شود نیا

 یموضوع پژوهش(، 1364) یو نصرالله یدیخورش
های یسننتگیشاهای مؤلفننه ییاسننارا بننا عنننوان شن

در  یو کارکنان دانشنگاه آزاد اسنالم رانیمدای حرفه
 یعامنل بنرا 13واحد تهران جننوب انجنام دادنند و 

و کارکنننان دانشننگاه آزاد واحنند  رانیمنند یسننتگیشا
تهران جننوب بنه دسنت آوردنند کنه پنانزده مؤلفنه 

دانشنگاه آزاد تهنران  رانیمندای حرفههای یستگیشا
 پذیریخر، یرگذارینفوذ و تأث، تیخالق، جنوب شامل

بهبنود و ، مقنررات، یمنال، زمنان تیریمند(، سكیر)
، یاستانداردسنناز، ییصننرفه جننو، یتوسننعه سننازمان

، هادگاهیننکننردن د کپاراننهی، ارتباطننات یسننتگیشا
 یفنن یسنتگیشا، دانش یستگیشا، یاخالق یستگیشا
در قالب سه بخش  یفرد نیبهای مهارت یستگیو شا

 ریو ز یو فرد یاجتماع، یتیریمدهای یستگیشا یکل
 . آن بودهای بخش
 منتشرشده در خنارچ کشنورهای پژوهش نیب در
 اشاره کرد: کنوپنزتن وهمکناران ریبه موارد ز توانمی
خننود بننا عنننوان های یبررسنن جیدر نتننا(، 2018)

 نگنرم خشنك ای( متعصبانه) خشك ساالریشایسته
 التیکرده به افراد با تحصن لیافراد تحص( متعصبانه)

عملکنرد  ادکه افراد باسو دندیرس جهینت نیبه ا، کمتر
افراد باسواد نسنبت بنه ، دارند سوادکماز افراد  یبهتر
افراد بنا سنح  ، شوندمی یابیمثبت ارز سوادکمافراد 
 یبه آموزم سنح  بناال تریبیشعالقه ، باالتر یعلم
 کنند؛می تریبیشتالم  تیموفق یرادارند و ب یعلم
 سنوادکماز افنراد تر بیش تیصالح، افراد باسواد یبرا
کنرده عالقنه  لیافراد تحصن، دارد؛ درمجموع تیاهم
عالقنه  سنوادکماز گنروه و افنراد  رونیدر ب تریبیش
 از خنود نشنان، یستگیدر درون گروه به شا تریبیش
، کوشننیسخت، اسنتعداد، در منورد سنواد. دهنندمنی

را مهمتننر از  کوشننیسخت سننوادکمافننراد ، شننانس
 رادافن، دانسنتندمنی یسنتگیدر شاای حرفنه تیموفق
محننروم هننای بننا گروه سننهیدر مقا یحتنن سننوادکم

هسنتند و البتنه بنا  رتریو انتقادپنذ رتریپذ تیمسلول
و حقارت  تیبا عصبان سوادکمبا افراد ، کمتر یهمدرد
 سنوادکمافنراد ، شنودمی برخنورد و رفتنار تنریبیش
از افنراد پنرتالم  یکمتنر یو همدردتر بیش تحمل
از تنر بیش را سنوادکمافنراد ها در همه گروه. داشتند

و در مقابنل فرصنت  داننندمنی افراد پرتالم مقصنر
کرده با مدرو  لیجبران به افراد تحص یبرا تریبیش

بنا افنراد  سهیافراد باسواد در مقا. دهندمی یدانشگاه
 شیگرا یآموزشهای نسبت به گذراندن دوره سوادمک

 تننریبیشتنالم  تینموفق یدارنند و بنرا تنریبیش
بننا  سنناالریشایسته یباورهننا در نهایننتو  کنننندمننی
منرتب   یریو انتقادپذ تیاز مسلول ییباالهای نسبت
 یمربوب به باورها یندهایفرآدهنده که نشاناند شده

اسننت و ( یکیدئولو یننا) یدتیننو عق یروان شننناخت
و تر بردباراننه، ترباعث عملکرد عادالنه ساالریشایسته
. شننندمنننی در تعامنننل بنننا افنننرادتر کننننندهکمك
خنود  یدرونن یوابسته به اسنتعدادها ساالریشایسته

 . ستین تیشخص بوده اما متفاوت از موفق



 موجود ... تیوضع یبندهرتب 

 نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی فصل 49 

با (، 2017) همکاران دویریآست، پژوهش سواند در
 قیننبننه تلف اننندفرهنگی سنناالریشایستهعنننوان 

، در کل. پرداخته شد تیموفق یو تنوع رو یستگیشا
 یانننندفرهنگ سننناالریشایسته، نشنننان داد جینتنننا
و ارزم  یفرهنگن یانندگانگ یکردهایروهای یبرتر
بنا خنود بنه همنراه  یبیترکصورت به را یستگیبه شا
 کردهننایرو نیننا یمنفننهای کننه جنبننه یدرحنال، دارد
 ینیهمگرا کردیرو نیا، گریعبارت دبه . ابدیمی کاهش

اسنت تر یسننتهای مؤثرتر از مؤلفه یبه تنوع سازمان
افنزون بنر . شده است لیتشکها آن از کردیرو نیکه ا
مشناهده  یاثربخش یکه مبنا یروان یسازوکارها، نیا

را ( یگننج درونن) انندفرهنگی سناالریشایستهشده 
وب بنه مربن هینظر نیتدو یراه را برا، دهدمی لیتشک
 نینخسنت، قیتحق نیا. کندمی باز، تنوعشناسی پندار

در اندگانه به تننوع بنود و  کردیپژوهش در مورد رو
 کنننردیرو یانننندفرهنگ سننناالریشایسته نهاینننت
انون در ارائنه ، کندمی خدمت ارائه یبرا یکارآمدتر

حضور دارند و  تیو اکثر تیاقلهای وهخدمت همه گر
نام بردند افزون ها گنج درون سازمان عنوانبهها آن از

 سنناالریشایستهو  یسننتگیکننه ارزم بننه شا نیننبننر ا
و  یفرهنگن یاندگانگ، هم نبودند ریمغا یاندفرهنگ
شدت ، نداشتند یرتیمغا یاندفرهنگ ساالریشایسته

از تننر بیش یفرهنگنن یانندگانگ  یمجنازات در شننرا
در ، شند فیتوص اندفرهنگی ساالریشایسته  یشرا
 ضیتبعن یبرا یتیمشروع یفرهنگ یاندگانگ  یشرا

اذعنان داشنتند تعامنل  تیقائل نبودند و در گروه اقل
 یانندفرهنگ سناالریشایسته  یآنان در شنرا یروان

اننین هم و یسنتگیارزم بنه شا  ینسبت بنه شنرا
 افتنهی شیاافنز یفرهنگن یاندگانگ  ینسبت به شرا

 یاننندفرهنگ سناالریشایسته  یدر شنرا زینبنود و ن
 حقنوق کسانیتوجه به  یفرهنگ ینسبت به اندگانگ

در  یبننه طننورکل. موردتوجننه قننرار گرفننتتننر بیش
 ضیتبعنن، تعامننل بنناال یاننندفرهنگ سنناالریشایسته

بناال  یاثربخشن، باال ییهمگرا، باال یتعامل روح، نیپائ
 . شد فیو کارآمدتر توص

 یمندل، در پژوهش خنود، 2010و همکاران  فانگ
 نینا، کردنند یفاننگ معرفن یستگیرا به نام مدل شا

کنرده  بنندیطبقهدسته  3را در  یستگیشا 18مدل 

 رانیانتخناب مند یدر سح  اول بنراها شاخص. است
 تیشامل: شخص( ها بیبا درچ ضر) تیاهم بیبه ترت
 تیریمند(، درصند 21/0) ریزیبرنامه(، درصد 24/0)
و ( درصنند 16/0) ایحرفننه ییتوانننا(، درصنند 20/0)

 نشنان نینا. هسنت( درصد 13/0) یفرد نیب ییتوانا
 رانیمند یبنرا ریزیبرنامنهو  تیکنه شخصن دهدمی
های عاملتر بیش شد انیب زیو ن. اندمهم اریبس یانیم
هسننتند و  رانیمنند یدروننن تیشخصننکننننده نییتع

 ابربنن، مشنکل اسنتها آن آموزم و توسعه، مشاهده
مشناهده  كین هینبنر پا دیبا رانیانتخاب مد یبرا نیا

 ییکنه تواننا نیکامل و درازمدت افراد باشد و ضمن ا
 یاست براپذیر که قابل مشاهده و توسعه ریزیبرنامه
های یسنتگیدر شا. انتخاب در نظنر گرفتنه شنود نیا

ابتکننار و ، تیعامننل در شخصنن تننرینمهمسننح  دوم 
در  ؛دهیسننازمان، ریزیبرنامننه ییدر توانننا ت؛یجننذاب
مهنارت ، ایحرفه ییدر توانا ؛ییاجرا ییتوانا، تیریمد

 یکننار گروهنن، یفننرد نیبنن یسننتگیو در شاای حرفنه
 . بودندها عامل ترینمهم
کنه همنه  شنودمی مشنخص نهیشنیپ یبررسن با

گذشننته را بننه انحنناءمختلف و بننا هننا محققننان مفهوم
 كی چیکرده و ه یگوناگون بررسهای بیسنجش ضر
هننای پژوهش رازیننانجننام شننده بننه غهننای از پژوهش

خشنك  ساالریشایسته( 2018) کوپنزتن و همکاران
کنرده بنه افنراد بنا  لینگرم خشنك افنراد تحصن ای

بننا عنننوان (، 2017) و سننواند، متننرک التیتحصنن
های مؤلفنه تنأثیرکه به  یاندفرهنگ ساالریشایسته

 تنأثیرکنه آن هنم  تیو موفق یستگیشا یمختلف رو
ژوهش بود و درواقع پ یستگیشا یرو گریدهای عامل

 توانندمی خود یکه با توجه به گستردگ یاندفرهنگ
را بنه  یدینمؤلفه و مفهوم جد، باشدها نیجزو نخست

اضننافه  سنناالریشایستهدهنده لیتشننکهای لفننهمؤ
و از  آوریفنناما با توجه به سرعت و رشند . اندنکرده
 یبنرا یارتباطهای وفور و گسترم انواع روم ییسو
هنای ننوع و روم صیتشنخ زیو نها سازمان تیریمد

تفکر و زبان آمنوزم سازی یجارانین هم و یآموزش
 نینخست یپژوهش برا نیدر ا، و جامعهها در سازمان

کننه همننان نگننرم  دیننبننار دو مفهننوم و نگننرم جد
بودنند توسن   یو تفکنر منوچ اهنارم مدارنهسیاست
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های بنننه مؤلفنننه( 1367) و همکننناران یرزادیشننن
 یدر بحنث بررسن. اضافه شنده اسنت ساالریشایسته
و  رهننایتعب سنناالریشایستهو  یسننتگیشاهننای مفهوم
دو  نینشنده اسنت کنه ا انیبای گستردههای فیتعر

کننرده و بننه  یمتخصصننان بررسنن دیننمفهننوم را از د
بنندی جمعرا هنا آن مهنم اشناره شنده وهای فیتعر
شده است که  انیدر سه مفهوم ب یستگیشا. میکنمی

و اعمنال ها : گفتنهیرفتنار یستگیشا( 1ز: ااند عبارت
 ؛گذاردمی تأثیر یو فیضع ای یفرد که در عملکرد قو

 قیدربناره حقنا دفنر كیندانش: آنزنه  یستگیشا( 2
هنای و رومها وهیشنهنای آوریفنماننند ها آوریفن
 یستگیشا( 3. داندمی در سازمان یشغل تخصص كی
سنازمان و  اینشغل  كی: احسا  فرد درباره یزشیانگ
 (. 1669، ریما) یشغل  یمح ای

 شناسیروش
اسنت  یاز جهت هدف از نوع کناربرد قیتحق نیا
مسنائل  ننهیدر زم یتوسعه دانش کناربرد یدر پ رایز

و ها ریزیبرنامنننننننهدر جهنننننننت  یتیریمننننننند
 یمربننوب بننه مسننائل مرکزهنناهای گذاریاسننتیس

 وهیبوده و از جهت ش یوزارت جهاد کشاورز یآموزش
و از  یمحالعنات، ایکتابخاننه هیناطالعات اول یگردآور

جامعنه . دینآمنی بنه شنمار یکمن یمنظر روم آمار
در دستر  مؤسسنه  اجرایی-آموزشیخبرگان  یآمار

متنولی آمنوزم  عنوانبنه یکشاورز جیآموزم و ترو
 . نفر بودند 33تعداد  به، وزارت متبوع

استاندارد و مورداستفاده  نامهپرسشابزار پژوهش  
و  هینگو 96که شامل (، 1368) یرزادیدر پژوهش ش

است  یادآوری انیشا. مورداستفاده شد، مؤلفه بود 11
 یعنامل لیندر تحل، شنده یمعرفن یستگیدر مدل شا
 تیننکفا نیانگیننبننا توجننه بننه اننندازه م یاکتشنناف
 یخروجن جنهیو نت %89 حندود( KMO) گیرینمونه

 11ای مؤلفنه، نشان داده بودها مؤلفه انسیجدول وار
 انسینوار %87/88 نینیتب تینقابل یگاننه موردبررسن

را  سنناالریشایسته یانتخنناب و انتصنناب بننر مبنننا
؛ 1369، عنندن ور میمننر، یبننیآرم حب) اندداشننته
 11ای هیننگو 96 نامه(. پرسنش2007 نیجن تیاسنم
 بحنران تیریکرونباخ مند یاستاندارد با آلفاای مؤلفه

 یمیو کننارت یرهبننر، 833/0 یتوانمندسنناز، 887/0
 ینیتفکر کارآفر، 87/0 یتیریعلم و دانش مد، 894/0

و  یتفکنر انتقناد، 877/0 اخالق، 872/0 یو توسعه ا
تفکنر توسنعه ، 842/0 مداریسیاسنت، 883/0 خالق
، 726/0( تفکر منوچ اهنارم) آورانهفن ای یکیتکنولو 

تفکنر سننازمان ، 861/0( یسنتمیس) تفکرسناختارمند
، 0.844 بحننننران تیریو منننند721/0 رننننندهیادگی

علم ، 0.839 یمیو کارت یرهبر، 0.867 یتوانمندساز
و توسنعه  ینیتفکر کنارآفر، 0.877 یتیریو دانش مد

 و خننالق یتفکننر انتقنناد، 0.766 اخننالق، 0.846 یا
تفکننننر توسننننعه ، 0.782 مداریسیاسننننت، 0.834
( یسننتمیس) تفکرسنناختارمند، 0.866 یکیتکنولننو 
بنا  ینیو روا0.894 رنندهیادگیسنازمان  کرتف، 0.808
 نیننا، نفننر از خبرگننان انجننام شننده بننود 16 دیننتائ

نفر از خبرگان در  33 اریاستاندارد در اخت نامهپرسش
قنرار  یکشناورز جیمؤسسه آمنوزم و تنرو، دستر 

بنندی نسنبت بنه رتبه، PLS گرفت که با اسنتفاده از
مقنندار . م شنندموجننود اقنندا تیدر وضننعها مؤلفننه
عبننارت بودننند: از ها مؤلفننه یبننرا ریمسننهای بیضنر
 بیبنا ضنر 3تنا  1 شنمارههای هینبحران گو تیریمد
 11تا  9 شمارههای هیگو یمؤلفه توانمندساز، 887/0
های هینگو یمیو کارت یمؤلفه رهبر، 833/0 بیبا ضر
مؤلفه علم و دانش ، 894/0 بیبا ضر 18تا 12 شماره
، 87/0 بیبا ضنر 23تا  16 شمارههای هیگو یتیریمد

 شنمارههای هینگوای و توسنعه ینیمؤلفه تفکر کارآفر
های هینمؤلفه اخنالق گو، 872/0 بیبا ضر 34تا  29

مؤلفننه تفکننر ، 877/0 بیبننا ضننر 42تننا  33 شننماره
 بیبا ضنر 46تا  43 شمارههای هیو خالق گو یانتقاد
تنا  30شنمارههای هیگو مداریسیاستمؤلفه ، 883/0
 یکیو مؤلفه تفکر توسعه تکنول، 842/0 بیبا ضر 34
تا  33 شمارههای هیگو( تفکر موچ اهارم) آورانهفن ای
 مؤلفننه تفکننر سنناختارمند، 726/0 بیبننا ضننر 36
 بیبننا ضننر 93تننا  90شننمارههای هیننگو( یسننتمیس)

های هیننگو رننندهیادگیمؤلفننه تفکننر سننازمان ، 861/0
 روم. اننندبوده 721/0 بیبننا ضننر 96تننا  99 شننماره
  یتوض ودر دستر  بودند  یگیری جامعه آمارنمونه
 اندرکارنفنر از افنراد خبنره و دسنت 33 نینکنه ا نیا

   انیکه سالیو آموزش یقاتیتحق یمرکزها هایآموزم
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 ( وضع موجود) قیتحق یرهایمتغ یفیتوص لیتحل -9جدول 
 بیشینه کمینه دامنه تغییرات واریانس معیارانحراف  مد میانه میانگین تعداد متغیرها

 3.000 1.230 3.730 0.313 0.718 2.300 2.300 2.367 33 مدیریت بحران

 3.000 1.200 3.800 0.489 0.967 3.000 2.900 2.466 33 توانمندسازی

 3.000 1.000 4.000 0.484 0.969 2.300 2.300 3.421 33 رهبری و کارتیمی

 3.000 1.000 4.000 0.716 0.848 3.000 2.333 2.429 33 مدیریتیعلم و دانش 

 3.000 1.000 4.000 0.903 0.779 2.333 2.333 2.318 33 تفکر کارآفرینی و توسعه ای

 3.000 1.000 4.000 0.736 0.890 3.000 2.333 2.410 33 اخالق

 3.000 1.000 4.000 0.717 0.847 3.000 2.997 3.471 33 تفکر انتقادی و خالق

 3.000 1.000 4.000 0.947 0.804 3.000 2.997 2.474 33 مداریسیاست

 3.000 1.000 4.000 0.986 0.830 3.000 2.333 3.440 33 تفکر توسعه تکنولو یکی

 3.000 1.000 4.000 0.983 0.827 3.000 3.000 2.389 33 تفکرساختارمند سیستمی

 3.000 1.997 3.333 0.941 0.801 3.000 3.000 3.379 33 تفکر سازمان یادگیرنده

 
در ارتباب با موضوع موردنظر بودند و تعامنل  یمتماد
و  یابیارزشنن، یابیننبننا انتخنناب، انتصنناب، ارز یادیننز

داشننتند در پننژوهش شننرکت  یبننندی مرکزهننارتبه
(، 1362، یداور، یانیشننرب یمتمنن، یریننداشنتند )خ

پننج  فیندرخواست شد تا نظنر خنود را در قالنب ط
؛ داننا، 2006، ی؛ وند2009، ی)گراد یکرتیلای نهیگز

بنننندی رتبه نینننیو تع تیننن(، در منننورد اهم2014
نامه در جدول ارائه شنده در های موجود پرسشمؤلفه
مرحلنه و بننا  نیلحا  کنند. در ا یکرتیل فیقالب ط

 لیننها و تحلهننامنشنپرس اسنن ن پندر نظننر گنرفتن
و  یفیپننژوهش در دو بخننش توصنن افتننهی یآمننار
 دنبال شد. ریبه شرح ز یاستنباط

 هاافتهی
( كینندموگراف) یشننناخت تیننجمعهننای یژگیو

در کننده شننرکت 33عبننارت بننود از:  یجامعننه آمننار
سنال سنن داشنتد و  33تنا  23نفر از افراد  3آزمون 
را بنه خنود اختصناص  یحجم جامعه آمنار 26/14%
تا  39از پاس  دهندگان  %71/23 یعنینفر  6. اندداده
 49 نندگاننفر از پاسن  ده 13. سال سن داشتند 43
از حجنم جامعنه  % 14/37 سال سن داشتند و 33تا 
 % 89/23نفر بنا  8اند را به خود اختصاص داده یآمار
 التیتحصنن زانیننم. سننال سننن داشننتند 39از  شیبنن

افنراد  %37/28 یعننینفر از پاس  دهندگان  10افراد:
کنه در مقحنع  یافنراد. بودنند یدر مقحع کارشناسن

 37/48حدود  یعنی رنف 17 باشندارشد میکارشناسی

افنراد در مقحنع  دهنندمنی لیحجم نمونه را تشنک%
 عینتوز. باشندمی یجامعه آمار % 89/22نفر  8دکترا 
 % 71/3نفنر از افنراد معناون بودنند و 2، افراد یشغل

نفنر از  3. اننداختصناص دادهحجم نمونه را به خنود 
نفر از  8. بودند ریمد % 37/8پاس  دهندگان با درصد 

درصد از حجنم %83/22اداره و  سیرئ هندگانپاس  د
گنروه  سینفر رئن 4. نمونه را به خود اختصاص دادند

 %83/42با  نینفر کارشنا  مع 13، بود %42/11که 
. دندمشاور بو زیدرصد از افراد ن % 37/8 یعنینفر  3و 
از فراسنجه و  قیتحق یرهایمتغ یفیتوص لیتحل یبرا

و ( و منند انننهیم، نیانگیننم) یمرکننز یپارامترهننا
، ارینانحراف مع) یپراکندگ( یپارامترها) هایفراسنجه

اسنتفاده ( 1) برابر جندول( راتییو دامنه تغ انسیوار
 . شده است

 نفر بودنند و 33شمار پاس  دهندگان در پژوهش 
از حنند تننر بیش رهننایهمننه متغ نیانگیننمانننین هم
دهد می و مد نشان انهیم، بود 3 یعنی یفرض نیانگیم

را انتخنناب  4و  3 نننهیپاسنن  دهننندگان گزتننر بیش
آزمنون  یبرا رنوفیاسم -آزمون کولموگروف. اندکرده

. شده است فادهاستها نرمال بودن داده ریغ اینرمال و 
 (. 2 جدول شماره)

 H0: نرمنال  رهنایبنه متغ مربنوبهای داده عیتوز
 .است

H1نرمنال  رهنایمربنوب بنه متغهای داده عی: توز
  .ستین
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 ( وضع موجود) قیتحق یرهایمتغ یفیتوص لیتحل -2جدول 
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N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

 3.379 2.389 3.440 2.474 3.471 2.410 2.318 2.429 3.421 2.466 2.367 میانگین

 0.801 0.827 0.830 0.804 0.847 0.890 0.779 0.848 0.969 0.967 0.718 انحراف معیار

 ks 1.978 1.983 2.037 3.671 3.298 3.948 3.716 3.923 3.166 4.310 4.313آماره 

 0.009 0.000 0.041 0.000 0.033 0.017 0.004 0.006 0.000 0.011 0.022 معناداری

 
در همنه  رنوفیاسنم -آزمون کولمنوگروف جیبنابر نتا

از تر کوانك در وضنع موجنود یموارد مقدار معنادار
 ریتفاسن نینبنا ا. بنه دسنت آمند( 03/0) سح  خحا

موجنود  تیدر وضع یازنظر معنادار تیازآنجاکه وضع
همان مندل ارائنه شنده در پنژوهش  یعنی) و محلوب

 یپننس بننرا، متفنناوت بودننند(، 1368، یرزادیشنن
 رینغهنای حجم کم نموننه و داده زیو نسازی همسان
 نیبننابرا، ال ا  اسنتفاده شند یپن افزارنرمنرمال از 

نرمنال نبنوده و  رهنایمربنوب بنه متغهای داده عیتوز
(. 1369، یمنیو مق یمنؤمنشنود )می دیتائ 1Hفرض
های هیو آزمننون فرضنن یمربعننات جزئنن حننداقل روم
بنا  كینتفکبنه  قینتحقهای هیفرض از كی: هرقیتحق

تجزیننه و  یاسننتفاده از روم حننداقل مربعننات جزئنن
 .شدند تحلیل
بننا  زینن قینتحق یمندل کلن در نهاینتاننین هم

. روم به محك آزمون قنرار گرفنت نیاستفاده از هم
استفاده شده سازی از روم خودگردان یبررس نیدر ا

مندل ) یروننیمندل ب. کندمی را ارائه tاست که آماره 
اسنت لنذا  یدیینعامنل تأ لیتحلهم ارز ( گیریاندازه
 . ارائه شده است( 1) در شکل گیریاندازهمدل  جینتا

( 1) مندرچ در شنکل گیریاندازهمدل  جیبنابر نتا
تنر بزر  یمشاهده در همنه منوارد مقندار یبار عامل

 نیبن یمناسنب بسنتگیهم دهدمی دارد که نشان 9/0
پنهان مربوب به  یرهایقابل مشاهده با متغ یرهایمتغ

 جنهینت تنوانمنی نیبننابرا. خود وجود داشنته اسنت
شنده و  سنجش یبه درست یاصل ریگرفت که هر متغ

 ا ینمق نینبه دسنت آمنده از اهای افتهیبا توجه به 
 . پژوهش پرداختهای به آزمون پرسش توانمی

 اسنتخراچ انسینوار نیانگینهمگنرا م ینیروا یبرا
(AVE )مرکب ییو روا (CR )دینباشود. می محاسبه 

 ,CR>0.7, CR>AVEبرقنرار باشند: رینزهنای راب 

AVE>0.5 
از تنر بزر ( 3 جدول شماره) رهایهمه متغ یآلفا
منورد  رهنایهمنه متغ ییاینازنظر پا نیبوده بنابرا 7/0
 اسنتخراچ شنده انسینوار نیانگینمقدار م. است دیتائ
(AVE ) ییاینپا نیباشد بننابرا 3/0از تر همواره بزر 

( CR) مرکنب ینیمقندار رواشود. می دیتائ زیهمگرا ن
 یرهنایآزمنون متغ یرابن. است AVEاز تر بزر  زین

 یرهنننایرابحنننه متغ، پنننژوهش در وضنننع موجنننود
بنا  یسناختار عل ن كین هینبرپا قیدر تحق یموردبررس

. آزمون شنده اسنت PLS یروم حداقل مربعات جزئ
شنده  میترسن( 2) که در شنکل قیتحق یدر مدل کل
 یرهنایاز متغ كینرابحنه هر) گیریانندازهاست مدل 
 ریمسنن لو منند( پنهننان ریننده بننه متغقابننل مشنناه

محاسبه شنده ( گریکدیپنهان با  یرهایمتغهای راب )
بنا  tآمناره  زینروابن  ن یسنجش معنادار یبرا. است

محاسنبه شنده اسنت کنه در  نگیروم بوت اسنتراپ
مدل کنه  نیدر ا. قابل مشاهده است( 3) شکل شماره

مربنوب بنه  جیاست خالصه نتا PLS افزارنرم یخروج
ارائنه  قیتحق یرهایمتغهای استاندارد راب  یعاملبار 

هنای راب  هینپا قیتحقهای آزمون پرسش. شده است
 . ارائه شده است زین كیبه تفک رهایاز متغ كیهر
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 ( گیریاندازهمدل ) یحداقل مربعات جزئ یرونیمدل ب -9 شکل

 قیتحق یرهایمتغ ییایهمگرا و پا ییروا -3جدول 
 AVE CR ضریب آلفا متغیرها

 0/844 0/549 0/793 مدیریت بحران

 0/897 0/631 0/826 توانمندسازی

 0/836 0/706 0/784 رهبری و کارتیمی

 0/877 0/598 0/847 علم و دانش مدیریتی

 0/849 0/631 0/806 تفکر کارآفرینی و توسعه ای

 0/799 592/ .0 0/781 اخالق

 0/854 0/648 0/852 خالق تفکر انتقادی و

 0/782 0/573 0/744 مداریسیاست

 0/899 0/581 0/843  آورانهفنتفکر توسعه تکنولو یکی یا 

 0/808 0/632 0/795 تفکرساختارمند یا سیستمی

 0/864 0/601 0/817 تفکر سازمان یادگیرنده
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 ( وضع موجود) پژوهش یمدل کل یروم حداقل مربعات جزئ -2شکل 

 ( وضع موجود) قیتحق یرهایمتغ تیوضع -9جدول 
 رتبه tآماره  بار عاملی متغیرها

 4 3.623 0.374 مدیریت بحران

 6 2.437 0.294 توانمندسازی

 9 3.400 0.303 رهبری و کارتیمی

 7 4.370 0.302 علم و دانش مدیریتی

 11 3.693 0.210 تفکر کارآفرینی و توسعه ای

 1 3.239 0.304 اخالق

 10 3.921 0.239 تفکر انتقادی و خالق

 3 3.897 0.336 مداریسیاست

 8 3.921 0.263 آورانهفنتفکر توسعه تکنولو یکی یا 

 2 4.630 0.468 تفکر ساختارمند یا سیستمی

 3 3.332 0.484 تفکر سازمان یادگیرنده
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 ( موجودوضع ) نگیپژوهش با روم بوت استراپ یمدل کل t-valueآماره  -3شکل 

 374/0 یسازه اثربخشن یبرا ای R squares اریمع
مناسنب ، با توجه به مقدار منالو. مشخص شده بود

 یعنننی، دشنندهیرا تائ یبننودن بننرازم منندل سنناختار
R2=0/374( .1668، نی؛ انن1362، یداور .) بننرازم

مندل بنه  یبنرازم کلن نیبنابرا. بود اریمدل مع یکل
وتنزللس و ) شنده بنود یمعرف GOF یبرا یمقدار قو
مندل  نیبا رجوع به پنژوهش تندو(. 2006، همکاران

وضنع  نیانگینم شودمی موردنظر مالحظه یستگیشا
 ییو از سننو 3.640و وضننع محلننوب 3.011 موجننود
مقنندار ( انتخنناب و انتصنناب) سنناالریشایسته ریننمتغ

مقنندار ، اسننتتر کواننك از سننح  خحننا یمعنننادار
316/9 =f اسننت لننذا اخننتالف  0.002 یو معنننادار
 . مشهود بوده است نهیزم نیخبرگان در ا دگاهید
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 یاسا  سؤال او ل پژوهش کنه رتبنه بنند نیبر ا
و مقدار آماره  یموجود با بار عامل تیدر وضعها مؤلفه

t شننرح بننود:  نیبنند یآمننار لیننو بننا اسننتفاده از تحل
رتبه  tآماره  3.623 یبار عامل 0.374 بحران تیریمد
رتبنه  t2.437آمناره  0.294 یبار مل یتوانمندساز، 4
 t3.400آماره  0.303 یبار عامل یمیو کارت یرهبر، 6
آمناره 0.302 یبار عامل یتیریعلم و دانش مد، 9 رتبه

t4.370 یبار عاملای و توسعه ینیتفکر کارآفر، 7 رتبه 
 یاخننالق بننار عننامل، 11رتبننه  t3.963آمنناره  0.210
و خنالق  یتفکر انتقناد، 1رتبه  t5.256آماره  0.304

، 10رتبننننه  t3.621آمنننناره  0.239 یبننننار عننننامل
رتبنه  t 5.867آماره  0.336 یبار عامل مداریسیاست

 یبنار عنامل آوراننهفن این یکیتفکر توسعه تکنولو ، 3
 تفکننر سنناختارمند، 8رتبننه  t 3.621آمنناره  0.263

، 2 رتبنه t4.950آمناره  0.468 یبار عامل( یستمیس)
آمنناره  0.484 یبننار عننامل رننندهیادگیتفکننر سننازمان 

t3.332  سنؤال دوم پنژوهش بنا  یبررس یبرا. 3رتبه
، یرزادیشن) یدر پنژوهش اصنلبنندی رجوع بنه رتبه

موجنود  تیمشخص خواهد شد که در وضنع( 1368
رتبنه  t5.867آمناره  0.336 یبار عامل مداریسیاست

 یبنار عنامل آوراننهفن این یکیتفکر توسعه تکنولو ، 3
در ها مؤلفه نیبوده و ا، 8رتبه  t 3.621آماره  0.263

 tآماره 0.396یملبار عا مداریسیاست یپژوهش اصل

 آورانهفن ای یکیتفکر توسعه تکنولو ، 7و رتبه  9.304
و رتبه  t 7.204آماره  0.313 یبار عامل یموچ اهارم)
 . بودند، 11

 گیرینتیجهو  بحث
 قنهیکارکننان  تیترب دهدمی پژوهش نشان جینتا
سنبز از منظنر نگنرم منوچ  قنهیو  دیسنف قنهی، یآب

دوران  زینو ن آوراننهفنو  یو عصر برتر مجاز یاهارم
آن بنا ی و رابحنه تیریهشتم ازنظر روم و سبك مد

با توجه به قرار گنرفتن بشنر در  یموضوع رواب  انسان
برتر از جنبه های که قدرت نیا و یانش محورعصر د
خننردورز  یو فرهنگنن یاجتمنناع، یاقتصنناد، یاسننیس

 نیننداشنته و رتبنه ا یمناسنب تیوضنع، خواهند بود
محلوب متفناوت بودنند و  تینسبت به وضعها مؤلفه
. دارتنر صنعود کننند تیباالتر و اولوهای به رتبه دیبا

 اینو ( ستمیداخل س) تفاوت در بخش درون نظام نیا
موردبحث و  یدر مرکزهاها همان ارائه آموزم ورمنظ

 یو بستر اجتمناع امدهایپژوهش بوده وهم در سح  پ
 تینقرار است با تربهای که آموزم ییهمان جا یعنی
و  وریبهنرهمتخصص باارزم افنزوده و ارتقناء  یروین

مهننم بننا  نیننا. خواهنند بننود، کننارکرد صنننعت شننوند
نوع ، موزمنوع خاص آ توجه به، رب ذیهای آموزم
صرفه انین هم و ابزار و لیوسا، هاآن نهیزم، مخاطب

و  یمنالهای ننهیو صالح ابناء بشر از جهت وقت و هز
آموزم  یواحدها نیبه جهت استقرار ا) پنهان نهیهز

هنای میمختلف کشور و اسنتفاده از اقلهای در منحقه
های برنامنه یگونناگون بنراهای بوم ستیمتفاوت و ز

بنودن ای حرفه یفن زیو ن( مختلفهای و رشته یدرس
 یو مهنارت یآموزش، یقاتیتحق یدر مرکزهاها آموزم
محنرح شنده های ارتقاء مؤلفه. خواهد بود پذیرامکان
 ینگرم آننان بنرا، آن رویمرکزها و پ نیا رانیدر مد
توسعه بخش و  ریدر مس ریزیبرنامهو گذاری استیس

باشند کنه ( 1669) مصداق نظر دولور تواندمی کشور
اسنتوار اسنت:  هینکرد آموزم مداوم بنر اهارپا انیب

 و اگونننه بننودن یسننتیهمز، انجننام دادن، دانسننتن
های موضوع شامل همنه جنبنه نیا(. 1363،  یمشا)

 ایکیاز هر نوع آمنوزم اعنم از پنداگو ) یتوانمندساز
 اینن كیآننندراگو ، ایو مدرسننه یکالسننهننای آموزم
 زیننو ن وانمندسننازت اینن كیننمتاگو ، یاننندوزمهننارت 

 اینرا در داخل نظام ( خود توانمندساز ای كیوتاگو یه
گذاری استیو س یبه جهت توانمند یآموزش ستمیس

و  یقنناتیتحقهای مؤسسننه یآموزشنن سننتمیداخننل س
خبرگنان و ، زانینبرنامنه ر یعننیموردبحث  یآموزش

 یاجتماع یامدهایدر سح  پ زیو ن، آموزم دهندگان
 افنتیکنه مخاطبنان و در ییاهمان ج یبه عبارت ایو 

توسنعه صننعت و  ییاجرا اتیعملها کنندگان آموزم
اراکنه ، قابل توجه خواهد بنود، شودمی انجام، کشور
در ، توسنعه نندیدر سراسنر فرآ ریدرگ یانسان هیسرما

ارتقاء خنود  یو بهبود مستمر برا یجهت توانمندساز
نگرم و رفتار هستند تنا ، نشیب، دانش رییتغ ازمندین
 یگذاشنته و اجنزا هینو هوشنمند را پا یمتعال یظامن

 دهینزینظنام پ كیکه خود ) یکشاورز شرانیمؤلفه پ
باعنث حرکنت هنا نظام رینز گنریو تعامل بنا د( است
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را  یو محلنای منحقنه، یرشد و توسعه ملن گیراشم
باعنث  دینباها یریرپنذییتغ نیلذا ا. سبب خواهد شد

و خنالق  اننهیکه منجر به رفتار ننو گرا ینگرش رییتغ
( یسننتمیس) یو فرانظننام( یسننتمیس) یدرون نظننام

و  یاجتمناع، یسنازمان، یدر سح  رفتار شخصن یعنی
در  یسنتگیو شا یریادگین نیبننابرا. شود، المللیبین

بنه  یو آموزشن یقاتیتحق یارتقاء همه جانبه مرکزها
 یو طن، توسعه یقابل ارائه براهای جهت نوع آموزم

اجتنناب  یو اجتمناع یسنازمان، یانسان یتعالهای پله
و قابل قبول ای حرفه، خردورزای بوده تا جامعه ریناپذ

آمنوزم . میداشنته باشن یدر عرصه کسب وکار جهان
بننر عقننل و مهننارت و  هیننکننه در آن تکای دوره یفننن
و هنا ییتوانا هینافنراد را بنر پا دیافراد است با یکاردان

مناسب قرارداد تنا نظنام  یدر جانبوغ و استعدادشان 
 ینگاه میبا ن. مناسب برسد ییبتواند به کارآ یاجتماع
 یرزادیلحا  شده در پژوهش ش دیجدهای فیبه تعر
درو و  هینروابن  بنر پا دیکه با میابی یدرم(، 1367)

و ها تخصننص، هننامهارت، یهننا یژگننیشننناخت و
باشند هنا آن از یافراد و اسنتفاده مقتضن یاستعدادها

کنه بشنر در  مداریسیاستهمان دوران هشتم  یعنی
 كینرواب  از حالت ، مفهوم نیدر ا. بردمی آن به سر

 یو مشارکت هیطرفه و خودکامه به سمت رواب  دوسو
 انسنان ارزم خنود را، کنم کنمدهد. می شکل رییتغ
 تیو صنالح ییتواننا، و توجه بنه اسنتعدادها ابدیمی
 یسننتگیاکنه در ش یزینهماننند آن ا یعننی شیهنا

ان قرار داشته نظرصاحبو  گرانموردنظر همه پژوهش
مشنننارکت و شنننود. می منننورداحترام واقنننع، و دارد
روابن   دیجدهای دورههای یژگیاز وپذیری تیمسلول
رهبنران و  فیهنم ماننند وانا نیناست کنه ا یانسان
صورت گرفتنه های فیبا توجه به تعر ستهیشا رانیمد

، هننامهارت، هننایژگیو، لینندل نیبننه همنن. هسننتند
 قنرار ییافراد منورد شناسنا یاستعدادهاو ها تخصص
های تیو مسنلولهنا و بنر اسنا  آن نقش ردینگمنی

با توجه بنه مندل ارائنه شود. می مناسب به آنان داده
مؤلفننه ترین کننه کواننك شننده جنناکوب وارن گتزلننز

 مییبگنو میاگنر بهتنر بخنواه اینو  یاجتماعهای نظام
و  ازینن، یاز حالنت فنرد جینراهنای کنه تعاملجا آن

انتظنارت و نقنش ، خارچ و به سمت جامعه، تیشخص

 سنتمیمؤلفنه سترین بنه کوانك دیبا کندمی حرکت
دقنت الزم ، اجتماع و جوامع کنه همنان نقنش اسنت

. را رقنم بزنند یرفتار اجتماع جهیمبذول گردد تا درنت
، بناور اسنت نیبر ا( 1383، یعیبه نقل رف) نسونیاتک

بلکنه ، کنندنمی نییها بودن انسان را تعتن، تیشخص
، دینعقا، هناییتوانا. کنندمنی رفتار او را هم مشنخص

در  یتیو صفات شخصها جانیه، هازمیانگ، هانگرم
 زیمتما گرانیدارد که او را از دای ژهیو بیهر فرد ترک

و  یوراثتننهننای عامل یختگننیدرهننم آم. سننازدمننی
فرد از بدو تولند  تیدر شکل دادن به شخص، یحیمح

صفات به ارث برده کودو  انیم، جهیدرنت. وجود دارد
 بسنتگیهم ینوع، شودمی که در آن بزر  یحیو مح
های و مؤلفنه یستگیشا کهآن جهینت. وجود دارد یذات

در . باشنندمنی یتنیو ترب یآن از مقوله روان شنناخت
نقش دارد: عامنل  یدو عامل کل تیشخصگیری شکل
اسنت کنه  یادآورین انیشنا. یو عامل اجتماع یستیز
نظنام بنه  اینو  سنتمیس كینرفتار مناسب در  میانبد
کارساز ، هاو تعاملها تقابل، هانقش، با کارکردها نیقی

 یو اجتمناع یسنازمان یتعال چیو البته ه، خواهند بود
 نینا. یانسنان یبه دست نخواهند آمند مگنر بنا تعنال

 ینیمسنو و هنم افزاه یدر سح  انسنان دیباها تعامل
و تناسنب عملکنرد  یبالنندگداشته باشد تا بتواند بنه 

 جنادیآمنوزم و ا قینتنها بنا و از طرها تعامل. برسد
کنه  گونههمان، زبان مشترو جادیتفکرات مختلف و ا

. خواهد شند جادیا، داشتند دیو لکان به آن تأک دیفرو
دارند هایی نهیزم شیپ یو بالندگ یتعال، توسعه، رشد
 متبنه سن میپشت سر گذاشته شوند تا بتوان دیبا که
گفتنه  یافتگینکه روستو در توسنعه  گونههمان، بلوغ
، هنازبان مشنترو و مفهوم جادیبدون ا. میبرس، است
تجزینه و باال بردن توان ، هاهینظر، هایتلور یریادگی

هنایی که البته آن هم بدون پارامترها و عامل، تحلیل
، داننش جهیتجربه و درنت افتیاون آموزم علم و در
قلنب و تفکنر  تیریو مند ضنورح، ممارست و مهارت

 تیوضعبندی به رتبه یبا نگاه. نخواهد بود پذیرامکان
در رتبنه  یمیو کنارت یکنه رهبنر میآب یمحلوب درم

 نیناسنت کنه ا نینآن هم ا لینخست قرار دارد و دل
 یجهناد هینانون پا یو مهنارت یآموزشهای مؤسسه

شننکل گرفتننه  یوزارت جهنناد سننازندگداشننته و در 
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خواهد  یعیخود طب تیبه نوع مأمور جهبا تو نیبنابرا
باشند و از  یمیو کنارت یرهبنرکنننده جیبود کنه ترو

ضننمن خنندمت و ، مقحعنندارهننای آموزم ییسننو
باشند و  یمیت یکارهادهنده جیترو دیبا یتوانمندساز
را بنه  اتینروم و عمل یکپناراگیبتواننند  یبه عبارت

 همؤلفه در رتب نیموجود ا تیاما در وضع. وجود آورند
 نینا ژهینوهنای بنه آموزم دینششم قرار دارد کنه با

 را یسنازمان تینپرداخنت و هنم حمتنر بیش موضوع
کار و فرهننگ  میبه هدف تقس میکرد تا بتوانتر بیش
. میبرسنن افتنهیتوسننعه  یهمانننند کشنورها یمیکنارت
، نقنش تیاز: شنفافاند عبارتسازی میت ندیفرآ یاجزا
 یزمان. یفرد نیحل مسلله و رواب  ب، هاهدف میتنظ

، ردیننگمننی قننرار یموردبررسنسننازی میت یکنه اجننزا
 تنأثیر تنرینبیشبنر آن  دینکه تأک شودمی مشخص
هنای گروه لیتبد نیافزون بر ا. دارد ییکارا شیبرافزا
را  رانیمندسازی میهمان ت یبه عبارت ای میبه ت یکار
های را بنر هندف میتن یتا توجنه اعضنا سازدمی قادر

به آنان کمك کنند تا درباره ، ساختهمشترو متمرکز 
سننالس و ) کسننب آن بننه توافننق برسننند یاگننونگ
( 1381) و وبنر رمینهاننین (. هم1666، همکاران

، موفنق راهای دانشنگاههنای یژگیو ترینمهماز  یکی
 هیننوحر یایننو اح یمننیتهننای تیبننه فعال شیگننرا

و سنازی میت. داننندمنی سنازنده یمشارکت و همکار
شنفاف اشنم اننداز و  میبه ترس نشگاهدر دا یمیکارت

 هینروح جنادیو بنا ا کنندمنی اهداف مشترو کمنك
حنننس تعهننند و ، یمننننابع انسنننان انیننناعتمننناد م
از انننین . همزدیننانگ یرا برمننشننان پذیریتیمسلول
 شیافنننزا، یبارکنننار عینننتوز، یسننناز میتننن قینننطر

سنازی کپاراهیو  لیتسنه، کنار یروینپذیری انعحاف
و  تینننتقو، سنننازمان یمننننابع انسنننان یراهبردهنننا
 ننهیزمسنازی و فراهم یانسنان یروینسازی یتوانمند

، کننار یرویننن یو ذهننن یمشنارکت و مسنناعدت فکننر
و سازی میبر ت دیدانشگاه با تأکشود. می ترپذیرامکان
 بنرداریبهرهو  جادیا نهیزم تواندمی نه تنها، یمیکارت

و  یهمکنار، تعاون هیاز مهارت اندگانه و اشاعه روح
 را یبلکننه افننراد. را فننراهم کننندپذیری تیولمسننل
مشنارکت در  یمسنتمر در پنصورت به که پروراندمی

داننش و  یریحنل مسنلله و بنه کنارگ، گیریتصمیم

روم  نیبهتنر یمیکنارت. مهارت کسب شده هسنتند
در (. 2003، نانیت نیلیناک) تباالس ییارائه کارا یبرا

کننه تفکننر سننازمان  شننودمی مرحلننه بعنند مشنناهده
محلوب رتبه دوم بنوده کنه در  تیدر وضع رندهیادگی

موجود رتبه سوم را به خنود اختصناص داده  تیوضع
مناسب  تیگفت وضع توانمی یاشم پوش یکه باکم

 نیهمن، گوننه نیاهایی و مؤسسهها است و از آموزم
 در مننورد تفکننر سنناختارمند. میننمؤلفننه را توقننع دار

محلوب کنه رتبنه سنوم و در  تیدر وضع( یستمیس)
موجود رتبه دوم را بنه خنود اختصناص داده  تیوضع

 یدر مورد تفکر انتقاد. منوال است نیهم وضع به هم
محلننوب رتبننه اهننارم را بننه خننود  تیکننه در وضننع

 درسننت یاز منظننر آموزشنن تنناًیاختصنناص داده و ماه
و  یارا که آموزم باعنث ارتقناء تفکنر انتقناد. است
 تیوضنع درمؤلفنه  نیا، شودمی آن تفکر خالق رویپ

 کنندمنی که مشخص، موجود به رتبه دهم افت کرده
 یبه معنا یتفکر انتقاد جادیا یبرا ریزیبرنامهدر امر 

 یروهناین تیعلم و تفکر خالق به منزله دانش در ترب
مدل ارائه شده رتبه پنجم بنه در . کارآمد موفق نبوده
 تیتعلنق دارد کنه در وضننع یتیریعلنم و داننش مند
 نیننمنتقننل شننده اسننت و ا فننتمموجنود بننه رتبننه ه

بنودن  یآن است که بنه جهنت تخصصندهنده نشان
هنای و ارائنه آموزم ادشندهی یو مرکزهناها مؤسسه
دسننتگاه  كیننخصوصنناً قننرار گننرفتن در  یکشنناورز
 تیریو قبول مند یتیریتفکر علم و دانش مد، ییاجرا
مسنلوالن  دیدانش و هنر مورد تأک، علم كی عنوانبه

محلوب تفکنر  تیششم در وضع تبهر. قرار نبوده است
موجود بنه  تیبوده که در وضعای و توسعه ینیکارآفر
 دهندمی نشانبندی رتبه نیا. افت کرده ازدهمیرتبه 

 انناًیو اح یحاکم بر صننعت کشناورز  یبه جهت شرا
به  ژهیو تیاهم، در صنعت ینامساعد اقتصاد تیوضع

داده نشنده و در عمنل از ای و توسعه ینیتفکر کارآفر
راسنتا بنا توجنه بنه نداشنتن  نیندر اهنا آموزم نیا

را  یدرسنت ریمسن، نینشده سنرزم شیاطالعات و آما
 یالزم اسنننت بنننرا نیبننننابرا. نکنننرده اسنننت یطننن
تفکنر بنا توجنه بنه  نینبنه اتنر بیش هایریزیبرنامه
  ینننهیتفکننر خننالق درزم جننادیخنناص و اهننای میاقل

  تینای توجنه شنود. اراکنه ماهو توسنعه ینیکارآفر
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 مداریسیاست مدیریتی دانش و علم 3

 کارتیمی و رهبری توسعه ای و کارآفرینی تفکر 9

 مدیریتی دانش و علم مداریسیاست 7

 ( موچ اهارم) یا تکنولو یکی آورانهفنتوسعه  تفکر بحران مدیریت 8

 توانمندسازی اخالق 6
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در  رفتار را به همراه داشته باشند و رییتغ دیآموزم با
، یخنانوادگ، یفنرد یسنح  بناال یبه رفتارها نهایت
رفتار و تفکر  .نجامدیالمللی بو بین یاجتماع، یسازمان
مدارانه در مدل، رتبه هفتم قرار داشنت و در  استیس
موجود رتبنه پننجم کنه مشنخص اسنت در  تیوضع
توجنه شنده اسنت تنا هنا شتر به نقریزی بیشبرنامه
 . لنذانیتحول آفر یو تفکرهاتر یهای تخصصآموزم

 ،یتفکنر انتقناد یهناپنس از آموزم دینمؤلفه با نیا
اراکننه  ردیننقننرار گ یاو توسننعه ینیخننالق، کننارآفر

نقنش  توانندنمنی شنخص یدر بستر اجتماعآموزم 
ترین نقش کوانك ییخود را خوب اجرا کند و از سو

بوده که با توقع و هنجارهنا  یماعاجتهای مؤلفه نظام
بحران  تیریمد. سروکار دارد یو اجتماع یو بُعد نهاد
و رتبه اهنارم در ، محلوب در رتبه هشتم تیدر وضع
 دینتائدهنده نشنان نینا. موجود قرار گرفتند تیوضع
اعمنال و ، ریزیبرنامنهاسنت کنه  نیشیپهای مبحث

ننه انندان   یبحران به جهت شنرا تیریآموزم مد
قرارگرفته  یو رتبه باالتر تیدر اولو یاجتماع ناسبم

اخالق در مدل به دست آورده شنده در مرتبنه . است
قرارگرفتنه کننه  کننمیموجنود  تیدر وضننع ینهنم ولن

کار  تیدر اولو یو اجتماع یمشخص است اخالق فرد
و کندام  فینحال کندام تعر. قرارگرفته یمرکزها نیا

 مفصل کنه است یبحث ردیمدنظر قرار گ دیابعاد آن با
 یسنازتوانمند. پژوهش باشد كی نهیخود زم تواندمی

موجنود  تیرتبه دهم و در وضنع تیوضع نیدر بهتر

 ریاز مس یلیرتبه نهم قرار گرفت که مشخص است خ
ریزی برنامنهتنالم و  ینداشته و بناکم یخود انحراف

 تیوضنع ازدهمیندر رتبه . کرد میآن را تنظ توانمی
همنان منوچ  اینو  آوراننهفن این یکیمحلوب تکنولنو 

همانند کشنور منا  یقرار داشته که در کشور یاهارم
و  آوراننهفن ننهیدرحال توسعه است و زم یکه کشور
بنا توجنه بنه  یابنر ارانشین یو بسترها یکیتکنولو 

انتقنال  تینماه زیوصول اطالعات و ن یسرعت و پهنا
 بنه نظنر یعنیطب، آمنوزم یبنه عبنارت ایو ها مفهوم
. را به خود اختصاص بدهدتری نیپائ تبهکه ر رسدمی

بنا  یو مرکزهناها مؤسسنه نینا یاصنل فهیاراکه وا
توجه به نوع مخاطب خود که قشنر متوسن  جامعنه 

اسنتفاده  زینداشته و ن ییفضا آشنا نیبوده و بعضاً با ا
آمننوزم الزم را ، هننایتکنولو  ایننو  یآورانفنن نینناز ا
مورداسنتفاده  ازمادوات و لو هیته ییو از سواند دهیند
امنا در . دیننمامی ریاجتناب ناپذ، گران هستند زیآن ن
ای و توسعه ینیرتبه تفکر کارآفر نیموجود ا تیوضع

 ینامناسننب بننرا ریزیبرنامننه انگریننقرارگرفتننه کننه ب
 ارائنه شنده یهناو آمنوزمها رشنته نیتدو ییجانما
 لیکه به دل کندمی مؤلفه مشخص نیرتبه ا. باشدمی

 و یمؤسسننات آموزشنن ییدر درآمنندزا رانوجننود بحنن
، میقند یکناربرد یمؤسسات علم یفیبالتکلانین هم

واحنندها بننه سننمت ارائننه رشننته و  نیننبننه نااننار ا
دارند که بندون در نظنر گنرفتن  شیگراهایی آموزم
 . رخ داده است ینیسرزم یو توانمند یشیاصول آما
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به  تیبا عناها اگر آموزم، خاطرنشان ساخت دیبا
و  میو در نظر گرفتن اقلنای مناسب توسعههای عامل

، ردیصورت پنذ یو روان شناخت یطبعاً مسائل فرهنگ
مضناعف  تنأثیراز منرز عنادت گذشنته و بنا  تواندمی
کنه آن هنم متعاقبناً ، اوردینرا به ارمغنان ب ینگینهاد

و اصنالح ننوع  یعاجتمنا دینجد یمنجر به هنجارهنا
 دینتأک زین( 1387) یرمضان. تفکر و رفتار خواهد شد

 تینرعا، رانیمات مندثبنات در خنند جنادیکرده در ا
های یریرپنذییتغ تنأثیرو کاهش ها عدالت در انتصاب

 را به ارمغنان رانیدر انتخناب و انتنصاب مد یاسنیس
 زینندوشن و همکناران ن یاثیراستا غ نیدر ا. آوردمی

روان  یتوانمندسنناز نیرابحننه بنن( 1363) در سننال
وزارت  یلکارکننان سنتاد نیدر بن تیبا خالق یشناخت

 جیاطالعنات پرداختنند کنه نتنا آوریفننارتباطات و 
 یبا توانمندسناز تیخالق نیپژوهش آنان نشان داد ب

وجود دارد  زین یرابحه مثبت و معنادار یروان شناخت
، یمختنارخود، یبا ابعاد؛ خودکارآمند تیخالق نیو ب

وجنود  یرابحه مثبت و معنادار ؛یو اثرگذار یمعنادار
 تینبا خالق نانیبُعد اعتماد و اطم نیکه ب نیدارد و ا

آن بننود کننه  گیرینتیجننهرابحننه وجننود ننندارد و 
دارد و  تنأثیر تیبر خالق یروان شناخت یتوانمندساز

 یبناالتر یروان شنناخت یهراندازه کارکننان توانمنند
خواهند بود  زین تریبیش تیخالق یداشته باشند دارا

 نیندر او خنالق  یمؤلفه تفکر انتقنادکننده دیکه تائ
. رسناندمنی دو پنژوهش را ییپژوهش بوده و همسنو

( 1364) و همکناران یالنوان یمهد دیس قیتحق جینتا
و  یمختلنف ادارهنای انتخاب و انتصاب مسلوالن رده

 ممهن اریبسن فیو از وانا یرا از مسائل ضرور ییاجرا
 نیبنابرا. پژوهش بود نیا جینتاکننده دیتائ، برشمارند
 یانتخنناب و انتصنناب بننر مبنننا یالگننو بننرا نیتنندو

شنده و  دینتأک زیننها پژوهش نیدر ا ساالریشایسته
بنننه دسنننت آورد شنننده های البتنننه ازنظنننر مؤلفنننه

 نینناز ا كینن چیداشننتند امننا هنن زینننهایی یهمانننند
 تیریمد شتمموضوع دوره ه، یبه رتبه بندها پژوهش

 موچ اهارم زیو ن یالرنس اپل هینظربندی بشر در رده
در آموزم و های و کاربرد مؤلفه( آورانهفنعصر برتر )

نداشته و الزم است  یدیتأکها در سازمان یبه طورکل
انتخناب های در کانون ایو ها در پژوهشها مؤلفه نیا

و  ردینموردتوجنه قنرار گتنر بیش رانیو انتصاب مند
را هنا مفهوم نیخود اهای در پژوهش زین شگرانپژوه

پننژوهش  نینناهای افتننهی هجننیدرنت. لحننا  کنننند
 تیآن بنا وضنع سنهیموجود و مقا تیوضعبندی رتبه

محلوب مدل به دست آورد شنده انتخناب و انتصناب 
و ریزان برنامننه عنوانبننه ادشنندهی یمرکزهننا رانیمنند
 ءالقنا زینو ن یکشاورزهای کنندگان آموزم تیریمد

علنم و داننش سنازی یجار، درستهای تفکر و برنامه
و ننوع  تینماه ژهینبنه و یآموزم کشاورز یتیریمد

، ضنننمن خننندمت، ینننیداننننش افزاهنننای آموزم
 ژهیو به وها آن یریادگیو باهم  یمهارت، یتوانمندساز

 نیا تیماه لیبه دل یبخش کشاورزای با نگاه توسعه
 عنوانبهها آموزم نیتنوع و نوع مخاطب ا، هاآموزم
دادن بنه  تیناهم یتوسعه کشنور بنرا شرانیمؤلفه پ
 یاتینعمل یدهایسف قهیو  یآب قهیمتخصصان  تیترب

ها در همنه سنح  ساالریشایسته ریدر مس یکشاورز
های برنامننه سننتیبامننی نیبنننابرا. کننرد یادآوریننرا 

در آن ، کنرد میرا تنظن یسازمان یو تعال یتوانمندساز
های به ارتقناء مؤلفنه زینها ؤلفهمبندی صورت با رتبه

هنای تیالبته با توجنه بنه اولو، حورمؤثرتر و دانش م
 رب ذیهای دستگاه ندهیآ رانیمد تیبه ترب، یشیآما

 یامدهایپ یازهایو نبندی توجه به رتبه. همت گمارد
، یاجتمناعهنای تیبرحسب اولو یازسنجین، یاجتماع
 نیتندو، یاجتمناع هیبنه سنرما یمنابع انسنان لیتبد

توجنه و هنا بوم سنتیفراخنور زهای محتوا و آموزم
 یتفکر موچ اهنارم، ساالریشایستهها به مفهوم ژهیو
 نندهیآ رانیمند میتنوانمنی مدارنهسیاسترفتار  زیو ن

 یکی ینگر ندهیآ. میداشته باش ینگرتر و دانش ورزتر
ننزد ای ژهینو گناهیاست کنه امنروزه جاهایی از مؤلفه

ریزان و دولت منردان و برنامنه شهینداصحاب علم و ا
در  رینسننبتاً اجتننناب ناپننذ یو بننه ضننرورت داکردهیننپ
، رو نیننازا. شننده اسننت لیتبنندها گذاریاسننتیس

 یبنرا یابنزار عنوانبنهاز آن  افتهیتوسعه های جامعه
 رننندیگمنی بهنره، بهتننر یورود مقتدراننه بنه فرداهنا

 میتوانمی گفتند( 2003) که روبر  و بوم گونههمان
در جهنت  یآن بنوم یو درپن یمتعالهای با ارائه مدل

مختلننف و های عرصننه یبننراگذاری اسننتیس لیتعنند
بنا . انجام داد یمقتض یحرکت به سمت توسعه کارها
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بنا  یمرکزها نیموجود مدل در ا تیاوصاف وضع نیا
 یبنرا دیتوجه به پژوهش انجام شده مناسب نبود و با

در نظر گرفت و  تریبیشآن آموزم های ارتقاء مؤلفه
کنندگان  تیسازان و هدا میتصم نیا یبا توانمندساز

. همت گمنارد یصنعت کشاورز یانسان هیسرما تیترب
اذعنان  دیبا یآموزش یواحدها نیا تیبا توجه به ماه

موتور رشد و توسعه  عنوانبه ینیداشت امروزه کارآفر
رو  نیننازا، و جوامننع شننناخته شننده اسننتها سنازمان
را در  یگوننناگونهای یخن  مشنناننند موافهنا دولت
 نیتندو ینیو توسنعه کنارآفر تینحما، جادیا یراستا
های پس مؤلفنه(. 1386، یلیدانش فرد و جل) ندینما
و مدل توسعه و  یاقتصاد تیبنابر اولو نیپائهای رتبه
 رانینا یمیتنوع اقل لیآن هم به دل، ایمنحقه کردیرو
از  یکننی یورپننر نیجانشنن. ردیننمنندنظر قننرار گ دیننبا

 یانسنان یروینو توسعه ن نیتأم یراهبردها ترینمهم
 ژهیراهبرد به و نیا. است یو خصوص یدر بخش دولت
برخنوردار ای ژهینو تینامروزه از اهم یدر بخش دولت
 ریکنه در مسن، رانیناون ا هم یکشورها. شده است

اداره توسنعه خنود  یو توسعه قرار دارند برا شرفتیپ
از تخصنص  یکه با برخوردار ندهست یرانیمد ازمندین

را داشنته ها برنامنه نینا شبردیپ ییتوانا یو تعهد کاف
افنق ، 1404که سنند ، رانیبه طور خاص در ا. باشند

نظام  یکلهای استیکرده است و س میحرکت را ترس

 یاسالم یکالن برخاسته از الگوهای استیو س یادار
 ماش نیبه ا یابیدست شرفتیپ ریمس شرفتیپ یرانیا

 افتنهیتوسعه های انسان تیترب کندمی انداز را روشن
بنه طنور خناص بنر  شرفتیبه طور کل و کارگزاران پ

ای ژهینو تیناز اهم یننیو د یبومهای تیاسا  ارف
، داننش فننرد، یهننیفق، یذاکنر) گننرددمنی برخنوردار
منننابع تننرین از پرارزم یکننی یآمنوزم عننال(. 1363
تنرین ربخشو توسنعه جوامنع و از اث شنرفتیپ یبنرا

قنرن های مقابله با االش یهر کشور برا یسازوکارها
بنه  یابیبه منظور دست ینظام آموزم عال. حاضر است

را  یمناسنبهای یو خ  مشنها استیس دیمهم با نیا
در عرصنننه  یو پژوهشننن یآموزشنننهای ننننهیدر زم
اتخناذ و  یمؤسسنات آمنوزم عنال گریو دها دانشگاه
مسنتلزم آن هایی اسنتیس نیاتخاذ ان. کند یاتیعمل

از  یضنمن برخنوردار یاست کنه نظنام آمنوزم عنال
در سنحوح گذاری یمناسب خ  مش یو الگوها وهیش
و هنم  یعلم یهم به استانداردها، گیریتصمیم یعال

جامعنه  یو فرهنگ یاقتصاد، یاجتماع، یاسیاوضاع س
مندل  كینارائنه  نیبننابرا. دینتوجه و امعان نظر نما
 ینندهایشناسانه به فرا بیآس یهمناسب همراه با نگا

کشنور  یدر نظام آمنوزم عنال یجارگذاری یخحمش
 (. 1387، یالوان) است یضرور
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Abstract 

The aim of the this paper is to examine ranking of the current situation of the meritocracy 

model components for managers of the research and training centers of Ministry of Agriculture 

Jahad. The type of present study was quantitative, application, Field, non-descriptive. The 

questionnaire consists of 69 type and 11 Components with the Cronbach's alpha 0/808, 

reliability 0/846. validity that, it is confirm by 19 experts in the first level of main research and 

assigned to 35 experts of the research and training agriculture institute. It is surveyed based on 

component ranking in current situation by using PLS software. The current mode ranking was 

included crisis management 4, empowerment 9, leadership and teamwork 6, science and 

knowledge management 7, entrepreneurship and development thought 11, ethics 1, critical and 

creative thinking 10, statesmanship 5, forth wave management thinking 8, system thinking 2, 

learning organization thinking 3. Finally, the statesmanship and forth wave management 

thinking components compared with definition in meritocracy model and determined that it has 

not proper situation. Therefore, the empowerment and excellence programs need to be set up, 

then promote more effective and knowledge-based components by ranking components, but it is 

done with a view of training priorities, to train future managers of relevant devices. According 

to ratings and needs of social outcomes, we will have more forward-looking and knowledgeable 

managers based on needs assessment in terms of social priorities, converting human resources 

to human capital, content formulation and outreach training in areas of the country, and the 

other hand meritocracy, fourth wave thinking, and politicized behavior. Adopting such policies 

requires that the higher education system, while adopting appropriate policy practices and 

patterns at the highest levels of decision-making, consider both the scientific standards and the 

political, social, economic, and cultural conditions of society.  

 

Index Terms: educational centers, meritocracy, statesmanship thinking, forth wave 

management thinking  
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