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Abstract 

Objective:  The main purpose of this study is to identify the competence of rulers based on 

Sa'di's Golestan. For this purpose, Sa'di's Golestan book was used based on the version of 

Mohammad Ali Foroughi. 

Methods: The present study is within the framework of interpretive paradigm and qualitative 

study and a thematic analysis strategy have been used to analyze the data. The present research 

population consists of 41 anecdotes from the first chapter of Sa'di's Golestan entitled "The 

Characters of Kings" and considering that all 41 anecdotes were studied carefully, so sampling 

was not done and the census method was used. To calculate the reliability, coding was done by 

two people individually by studying line by line of anecdotes and verses, and after the coding 

was completed, the results of these two codings were compared with each other 0.87 was 

calculated to indicate that the subjects had high reliability. 

Results: By reviewing and analyzing each of the anecdotes and verses and then using the 

method of content analysis and coding, the competency framework of the rulers were drawn. 

The findings of the present study indicate that the competency framework of rulers has 12 

dimensions (structures) and 26 components and each dimension of the competency framework 

includes God-centered, building trust, Bailment, benevolence, justice, participation seeking, 

legalism, appreciation, emotional health, Self-loathing, Rationalism and foresight also reflect 

the central competencies of rulers. 

Conclusion: The results of the present study emphasize that in order to increase legitimacy, 

rulers must have 12 core competencies, and on the other hand, the calculated central 

competencies are not limited to the ruler and all policymakers and political rulers of the country 

must have these competencies. They should be pivotal, and these merits should be taken 

seriously in fulfilling the country's political and executive positions. 
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 چکیده
بر  یمنظور، از کتاب گلستان سعد نیا ی. براباشد یم یحاکمان بر اساس گلستان سعد یستگیشا ییپژوهش حاضر، شناسا یهدف اصل هدف:

 .دیاستفاده گرد یفروغ یاساس نسخ: محمدعل

ها از راهبرد تحليل مضمون استفاده شزده   گيرد و برای تحليل داده پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسيری و مطالعة کيفی قرار می :روش
 14هزر   نکز: یو با توجز: بز: ا   دهد یم ليپادشاهان تشک رتيبا عنوان س یاز باب اول گلستان سعد تیحکا 14است. جامع: پژوهش حاضر را  

بزا   یکدگزذار  ی،یایز محاسزب: پا  ی. بزرا دیز استفاده گرد یانجام نشده و از روش سرشمار یريگ قرار گرفت، لذا نمون: قيدقمورد مطالع:  تیحکا
دو  نیز ا جینتزا  ،یو  ب: صورت دستی توسط دو نفر ب: صورت جداگان: انجام شد و بعد از اتمزام کدگزذار   اتيو اب اتیمطالع: سطر ب: سطر حکا

 ییایز از پا نيآن اسزت مضزام   انگريک: ب دیمحاسب: گرد 78/0در پژوهش حاضر برابر با  ییایروش هولستی، پا زو ا س:یمقا گریکدیبا  یکدگذار
 .برخوردارند ییاعتماد( باال تي)قابل

انجزام شزده، چزارچوب     یهزا  یمضمون و کدگزذار  ليو سپس با استفاده از روش تحل اتيو اب اتیاز حکا کیهر  ليو تحل یبا بررس: ها یافته
مولفز:   12بعزد )سزازه( و    41 یحاکمان دارا یستگیآن است ک: چارچوب شا انگريپژوهش حاضر ب یها افت:ی. دیگرد ميحاکمان ترس یستگیشا

 ،ییجزو  مشزارکت  ،یگزر  عزدالت  ،یرخزواه يخ ،یدار امانزت  ،یاعتمادسزاز  ،یشزامل خزدامحور   یسزتگ یشا چوباز ابعاد چزار  کیو هر  باشد یم
 .باشد یحاکمان م یمحور یها یستگیشا انگريب وين یشیو دوراند یینفس، خردگرا یاستغنا ،یجانيسالمت ه ،یقدرشناس ،ییگرا قانون

گانز:   41 یمحزور  یهزا  یستگیاز شا دیبا ت،يمشروع شیدارد ک: حاکمان جهت افوا ديموضوع تاک نیپژوهش حاضر بر ا جینتا: گیری نتیجه
و حکمرانزان   گذاران یمش خط یاحصاء شده صرفا  منحصر ب: شخص حاکم نبوده و تمام یمحور یها یستگیشا گر،ید یبرخوردار بوده و از طرف

کشور مورد  ییو اجرا یاسيس یها در احراز پست دیبا ها یستگیشا نیبرخوردار باشند و ا یمحور یها یستگیشا نیاز ا ستیبا یکشور م یاسيس
 .رنديقرار گ یتوج: جد

 مضمون   ليتحل ،یحاکمان، گلستان سعد یستگیشا ،یستگیشا: ها کلیدواژه
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 مقدمه

و بهبود خدمات عمومی باید اخالقی، کارآمد، مؤثر، با انگيوه و بسيار شایست: بوده و جهت تحقق آرزوهای یک کشور 

کيفيت زندگی شهروندان شکل گيرد. چارچوب شایستگی یک الوام برای توسع: افراد در بخش دولتی و وارد کردن 

(. تجرب: 1048، 4اوکی سازی مبتنی بر شایستگی برای ارائ: خدمات بهتر ب: مردم است )کاری فرهنگ عملکرد و ظرفيت

داننزد بزرای  های خود دارند، اما نمی چارچوب شایسزتگی در سازماننشان داده است اغلب مدیران اشتياق زیادی ب: ایجاد 

 (. 4311وش و برقی،  هایی نيزاز دارنزد )تسليمی، راعی، فرزین ایجزاد ایزن الگو بز: چز: مولف:

شود، زیرا  ساالر ایجاد می دهند ک: کيفيت بوروکراسی از طریق یک نظام شایست: مطالعات سياسی تطبيقی نشان می

ساالری  کند. بنابراین، شایست: ترین افراد را انتخاب می های سياسی، صالح ساالر، بر خالف بوروکراسی ظام شایست:یک ن

(. بوروکراسی دولتی برای عملکرد حکومت ضروری است، زیرا 1047، 1برای کيفيت بوروکراتيک ضروری است )اندرسون

های سياسی و ظرفيت حاکمان برای اداره امور جامع: ضروری  مها بوده و برای ثبات نظا آنها ابوار اصلی اجرای سياست

تواند فساد را در یک نظام بوروکراتيک کاهش و رشد اقتصادی را  ساالری می رو، شایست: (. از این1041، 3است )وگلر

ها و خدمات ب: ها نقش اساسی در ارائ: کاال (. بوروکراسی1047، 4یر سالينگ ؛ می 1048، 1افوایش دهد )دالشتروم و الپنت:

کنند ک:  ها تأثير زیادی بر رفاه و نابرابری دارد. صاحبنظران استدالل می مردم در سراسر جهان دارند و انتخاب بوروکرات

ممکن است با از  -اند های تشویقی ک: صریحا  برای  شناسایی رهبران توانمند طراحی شده نظام -های سياسی شایستگی

 (. 1041، 2يک، نهادهای دموکراتيک را تسخير کنند )سوارزسراتو، یووانگ و ژانگبين بردن توانایی بوروکرات

ساالری یک نظام عادالن: را  رسد شایستگی یا اداره دولت توسط افراد با استعداد، ایده خوبی باشد. شایست: ب: نظر می

هایی را برای کمک ب: رفاه جامع:  تیدهد ک: هم برای افراد و هم برای جامع: نتایج بهتری در پی داشت: و فرص ارائ: می

کند. یک نظام حکومتی مبتنی بر شایستگی موجب درآمد مالياتی باالتر، کاهش فساد، مدیریت کارآمد  تر فراهم می بورگ

 (.  1047، 8شود )برنام: پيشرفت و توسع: ملل متحد مالی و رشد اقتصادی باالتر می

باشند تا مفهوم خدمات عمومی را روشن کنند و سپس در این راستا،  صاحبنظران رشت: مدیریت دولتی باید در تالش

ها ب: الگوهای شایستگی رهبران نياز  خواهند داشت  رو، حکومت های شایستگی رهبران را تبيين نمایند. از این چارچوب

ی است )آولينو، های بخش دولتی ضرور (. مدیریت مبتنی بر شایستگی برای تحقق اهداف راهبردی سازمان1044، 7)مایو

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Kariuki 
2. Andersen 
3. Vogler 
4. Dahlstrom & Lapuente 
5. Meyer-Sahling 
6. Suárez Serrato, Yu Wang & Zhang 
7. United Nations Development Programme (UNDP) 
8. Mau   

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=David%20Delfs%20Erbo%20Andersen&eventCode=SE-AU
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ها و سایر  ها، توانایی های رهبری ب: منظور تجهيو رهبران ب: دانش، مهارت (. شایستگی1048، 4سالس و کاستا

انداز فعلی  های الزم برای هدایت مؤثر مردم ب: سوی دستيابی ب: اهداف طراحی شده است. اما با توسع: چشم ویژگی

 (. 1047، 1های رهبری را درک کرد )فولر تجدیدنظر در مورد شایستگی های رهبری باید دالیل منطقی برای شایستگی

های حکمرانی و ارتباط تجربی  های کارگواران دولتی، ن: تنها برای بحث در مورد فلسف: دانش در مورد شایستگی

ب: اینک:  با توج: .اندرکاران مدیریت دولتی در پی دارد آنها مهم است، بلک: پيامدهایی نيو برای محققان و دست

های قرن  ها برای مقابل: مؤثر با چالش های کارگواران دولتی بسيار مورد بحث قرار گرفت: است، اما حکومت شایستگی

(. از آنجا ک: 1010، 3گنونگتن یکم ب: یک نوع جدید از کارگواران دولتی نياز خواهند داشت )کروین و وان و بيست

شود ک: آیا کارگواران  ها دارند، این سئوال مطرح می مختلفی از شایستگیهای مختلف حکومتی داللت بر انواع  فلسف:

(. دانش، 1047، 4برخوردارند؟ )واندراستين، وانتوئيست و برسسرس 1های حکمرانی دولتی جدید دولتی از شایستگی

رهبران  .گرفت: است های محوری شایستگی، در بخش دولتی بسيار مورد توج: قرار ها ب: عنوان مولف: ها و توانایی مهارت

ها،  و کارگواران دولتی ب: دانش، مهارت و رفتارهای الزم برای ایفای کامل نقش خود در حکومت نياز دارند و این ویژگی

 (.  1048، 2کند )کارتر های مورد نياز برای اداره مؤثر امور عمومی را تعيين می چارچوب شایستگی

برنام: راهبردی تحول نظام  4-1مورد توج: قرار گرفت: است. مطابق بند در نظام اداری ایران نيو موضوع شایستگی 

( 4371های کلی نظام اداری ) گوینی تاکيد گردیده است. در ماده چهار سياست ( بر حاکميت شایست:4388اداری ایران )

گردد. با توج: ب:  لمداد میگوینی در نصب و ارتقای مدیران از الوامات بنيادین نظام اداری ایران ق گرایی و شایست: دانش

سازی نظام شایستگی جهت تحقق  موارد قانونی مطرح شده، باید اذعان داشت ک: توسع: کشور منوط ب: استقرار و جاری

های رهبران )حاکمان( مورد  رو، در نوشتار حاضر سعی شده تا موضوع شایستگی باشد. از این و تامين منافع عمومی می

 د. بررسی و تحليل قرار گير

خدمات عمومی یک موقعيت راهبردی در نظام حکمرانی عمومی هر ملتی دارد و مدیریت دولتی معاصر ب: مدیران 

(. حاکمان بواسط: 1047، 8ای نياز خواهد داشت ک: بتوانند ابهام ذاتی شغل را درک کنند )گوپتا، چوپرا و کاکانی شایست:

بدیلی را در هدایت و راهبری کشورها بر عهده گيرند. امروزه،  نقش بیتوانند  وظایف و اختياراتی ک: بر عهده دارند، می

باشد و مویت رقابتی  کنندگان و هدایتگران یک کشور، نمایان و قابل درک می نقش و جایگاه رهبران ب: عنوان اداره

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Avelino, Salles & Costa 
2. Fowler 
3. Kruyen & Genugten 
4. New Public Governance (NPG) 
5. Van der Steen, Van Twist & Bressers 
6. Carter 
7. Gupta, Chopra & Kakani 
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رو، مدیریت  . از ایننصيب کشورهایی خواهد شد ک: با انتخاب رهبرانی شایست:، توسع: و بالندگی کشور را تضمين نمایند

های محوری حاکمان مورد توج:  نماید تا ب: منظور اداره موثر یک کشور همواره شایستگی و رهبری اثربخش ایجاب می

ساالری در یک نظام سياسی  نيازهای مهم استقرار شایست: های حاکمان یکی از پيش قرار گيرد. تعریف و تبيين شایستگی

ساالری در یک کشور وجود نداشت: باشد و مشخص نباشد  سياسی برای استقرار شایست:بسيار قوی  است و اگر یک عوم

هایی باید اداره امور جامع: را بر عهده گيرند، ب: بيراه: خواهيم رفت. بنابراین، کمبود  ها و شایستگی چ: کسانی با کفایت

بيين چارچوبی مفهومی و نظری در این چارچوبی مشخص از شایستگی حاکمان و نياز ب: انجام مطالع: تجربی درباره ت

های کافی انجام نشده  نماید. در خصوص شناسایی شایستگی حاکمان پژوهش زمين:، مسال: پژوهش حاضر را مشخص می

های انجام شده صرفا  در سطح خرد، یعنی شایستگی مدیران دولتی بوده است، در حالی  است. تمرکو بسياری از پژوهش

باشد. از منظر دانشگاهی رهيافت  در سطح کالن، یعنی شایستگی حاکمان میوع مورد مطالع: در پژوهش حاضر موضک: 

تواند اندکی در توسع: ادبيات مدیریت دولتی کشور موثر بوده و خالء تحقيقاتی را نيو اندکی جبران نماید.  این پژوهش، می

های حاکمان ارائ: گردد و این الگو  ستگیب: این منظور، در پژوهش حاضر تالش گردید الگویی در خصوص توسع: شای

 شناسی از عملکرد حاکمان را فراهم خواهد نمود.       امکان ارزیابی و آسيب

گردد ک: شایستگی حاکمان         های معتبر مدیریتی داخل کشور، این مهم آشکار می با کنکاش و بررسی در فصلنام:

هایی است ک: در  د فرآیند توسع: کشور را هموار نمایند، از جمل: موضوعتوانن ب: عنوان استراتژیست و سياستگذار ک: می

های  عرص: مطالعات مدیریت دولتی و علوم سياسی کشزور مغفول مانده اسزت. در پژوهش حاضر، تبيين شایستگی

ئل حاکمان بر اساس گلستان سعدی ب: این دليل بوده است ک: گلستان سعدی ب: جهت پرداختن ب: بسياری از مسا

های موجود جامع:، جو کتب شاخص زبان فارسی است.  اجتماعی موجود در روزگار خود و ب: دليل بازگو کردن واقعيت

سعدی بيش از شاعر و نویسنده دیگر ب: اجتماع و افراد و مسائل پيرامون جامع: دقت نظر داشت: است و با انتقاد از نقاط 

داند.  دهد و عبادت را در خدمت ب: خلق می تر زندگی کردن میضعف و زوایای تاریک اجتماعی ب: همگان درس به

سعدی در تالش بود تا جامع: و افرادش را آن طوری ک: باید باشند، نشان دهد و خود او در چهره یک مصلح اجتماعی 

خالقی و اجتماعی های ا شود ک: افراد جامع: از جمل: حاکمان، درباریان و رعایا و دیگر اصناف جامع: را با شالوده ظاهر می

های حکومت استوار گردد. در خصوص اوضاع سياسی و حکومتی ایران در عصر  سازد تا فضایل اخالقی و پای: آشنا می

شد ک: این  ( باید اذعان داشت ک: ایران ب: صورت ملوک الطوایفی اداره می4378مهر،  ناو و پاک سعدی )ظهيری

سی از یک شباهت کلی برخوردار و آن نوعی حکومت مطلق: و متکی بر های ب: وجود آمده در تمام دوران سيا حکومت

انتخاب و انتصاب یک شخص واحد بوده است و تشکيالت اداری و حکومتی آنها نيو در طول دوران سياسی تا عصر 

وع سعدی چندان تغييری نکرده بود و ب: این صورت ک: پادشاه )حاکم( در راس تمام تشکيالت قرار داشت و در این ن

است ک: در آن بخشی از جامع: در برابر بخشی دیگر ب: هر  "رمگی -شبان"حکومت مبنای روابط اجتماعی بر اساس 

شود و ب: عبارتی دیگر، بخشی از جامع: حق مالکيت و امتياز تعيين سرنوشت خویش و  دليلی ب: امتيازهایی نائل می

آورد. در گلستان از کارکرد چنين حاکمان و  تابع خود در می دهد و بخش دیگر جامع: را ب: صورت دیگران را ب: خود می
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پادشاهی را شنيدم ک: ب: کشتن اسيری اشارت کرد. بيچاره "( گفت: شده است  4ها چنين سخن )حکایت شماره  حکومت

د هر اند  هر ک: دست از جان بشوی در حال نوميدی ب: زبانی ک: داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن ک: گفت:

. بنابراین، گلستان سعدی ب: عنوان یک ميراث و سرمایة فرهنگی غنی، از این جهت شایستة "چ: در دل دارد بگوید

باشد.  در همين راستا، سئوال اصلی پژوهش حاضر ب: شرح زیر تبيين گردید  حاکمان برای اداره امور  مطالع: و بررسی می

  هایی باشند؟ کشور باید دارای چ: شایستگی

 پیشینه نظری پژوهش

 مفهوم شایستگی  

های  های رهبران و کارگواران دولتی در حال گسترش بوده و عمدتا  مربوط ب: شایستگی ادبيات مربوط ب: شایستگی

(. عليرغم تعاریف و 1048، 1بارتلينگو، گوده و بيجل؛  1047، 4مدیریتی مدیران و کارگواران عالی دولتی است )وندورپ

ها و وظایف اصلی دولت  های مختلفی در خصوص نقش ک: از دولت، فلسف: و علت وجودی آن و نظری: مباحث گوناگونی

های  ها و شایستگی های نسبتا  مشترکی در خصوص لووم توج: ب: قابليت مطرح شده است، اما همواره و از دیرباز دیدگاه

ترین شهروندان جامع:  دولت باید توسط شایست: مدیران دولتی و حکمرانان وجود داشت: است. افالطون معتقد بود اداره

شناس بریتانيایی معتقد است ک: نظام اجتماعی جدید ب: یک انقالب اجتماعی منجر  جامع: 3مایکل یانگ صورت گيرد.

کنند ک: از احساسات و نيازهای  عام: مردم،   های مردم، حاکمان و  نخبگانی را از  قدرت خلع می شود ک: در آن توده می

ساالری برای جوامع مختلف نيست )زاهدی و شيخ،  تر از نظام شایست: اند و هيچ نظامی بهتر و عادالن: اصل: گرفت:ف

هایی است ک: برای انجام کار ب: طور مؤثر ضروری هستند  ها و توانایی شایستگی ترکيبی از دانش، مهارت  (.4371

(. شایستگی ب: ظرفيت فرد برای انجام وظایف خاص یا نقش 1041، 1)البتکووا، چایگنات، گاسکوئست، هيلمان و آیسادور

شایستگی، استانداردهای مورد نياز برای ایفای نقش در یک بخش، یک شغل و یا یک حرف: را  .شایستگی اشاره دارد

های شخصی قابل  ها و ویژگی توان ب: عنوان دانش، مهارت ها را می (. شایستگی1047، 4کند )مکنامارا توصيف می

ساالری شامل یک نظام  گيری یا قابل مشاهده توصيف کرد ک: برای عملکرد شغلی مهم و حياتی است. شایست: ندازها

های سازمانی بوده و بر اساس آن  اجتماعی است ک: در آن شایستگی، مبنایی برای انتخاب و بکارگيری افراد در موقعيت

 ی نظامی است ک: بر رقابت عادالن: و سالم، انتخاب آزاد، ارزیابیساالر گردد. شایست: حقوق و دستمود ب: آنها پرداخت می

انتقادی از کيفيت افراد و اهميت استانداردهای شایستگی در یک فرآیند استخدام خوب تأکيد دارد )ویجایا، کارتيکا، زوهار 

 (.  1041، 2و ماردیونو

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Van Dorp 
2. Bartelings, Goedee & Bijl 
3. Michael Young 
4. Albetkova, Chaignat, Gasquet, Heilmann & Isadore 
5. Macnamara 
6. Wijaya, Kartika, Zauhar & Mardiyono  
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 مفهوم شایستگی حاکمان 

ساالری عبارت است از یک نظام حکومتی مبتنزی بزر شایسزتگی ذاتزی حاکمزان و نز: بزر اسزاس ثزروت یزا  شایست:

ها نيو همين وضعيت  باشد. دولت موقعيت اجتماعی آنان. موقعيت هزر شزهروندی در جامعز: حزاکی از لياقت ذاتی او می

گيرند و تبار و نسب آنها در این  ارند حاکميت جامع: را بر عهده میرا دارند؛ یعنی اکثر آنها بزر اسزاس شایسزتگی ک: د

محرک در تحقق (. بوروکراسی یک عامل 4314کند )الوانی، اردالن و محمدی فاتح،  ميان نقش اصلی را بزازی نمی

ر بر این ماکس وب .اهداف ملت و کشور است و این بدان معناست ک: بوروکراسی تأثير زیادی در پيشرفت یک ملت دارد

ای است. برای رسيدن  عقيده است ک: یک بوروکراسی برای دستيابی ب: موفقيت، نيازمند نيروی انسانی شایست: و حرف:

شده است.  نيرویی جایگوین برای تعيين قدرت مقامات سياسی در نظر گرفت: "نظام شایستگی"ب: این هدف، راهبرد    

باشند، باید از کيفيت مناسبی برخوردار باشند تا  در خدمت منافع عمومی میکارگواران دولت ب: عنوان نيروی انسانی ک: 

رود نظام شایستگی در بدن: بوروکراسی ب: پيشرفت ملت  بتوانند وظایف خود را ب: درستی انجام دهند. بنابراین، انتظار می

بط رانتی و سياسی و نيو (. جهت نيل ب: نظام شایستگی باید از هر گون: روا1047، 4کمک کند )مبين و روزیکين

    (.1041، 1اندرسون گرایی ب: شدت پرهيو نمود )النگ و دورست قوم

مندی از وجود او ممکن نخواهد بود و  ب: گفت: سعدی چنانچ: آمادگی و توانایی نيروی انسانی فراهم نباشد، بهره

 اول( مورد توج: قرار گرفت: است    ای از نص ابيات گلستان سعدی )باب برای بررسی واژه شایستگی حاکمان، نمون:

 دوستدارش روز سختی دشمن زور آورست                    پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست   

 زان ک: شاهنشاه عادل را رعيت لشکرست          با رعيت صلح کن وز جنگ خصم ایمن نشين 

 (8)حکایت شماره 

 بکنيد من نکردم شما حذر                                                   روزگارم بشد بنادانی            

 (1)حکایت شماره  

 ب: سلطنت بخورد مال مردمان ب: گواف                       ن: هر ک: قو ت بازوی منصبی دارد

 اندر نافولی شکم بدرد چون بگيرد                      توان ب: حلق فرو بردن استخوان درشت 

 بماند بر او لعنت پایدا                                                نماند ستمکار بد روزگار 

 (10)حکایت شماره  

 

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Mubin & Roziqin 
2. Lange & Durst - Andersen  
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هایی است ک: کلي: افراد یک رشت: خاص باید  ای از شایستگی دهنده حداقل مجموع: های محوری نشان شایستگی

های محوری رهبران دولتی  (. یکی از شایستگی1041، 4المللی مميوی عالی حقوقی بيناز آن برخوردار باشند )سازمان 

فرهنگی در بخش دولتی از )حاکمان( ک: امروزه بسيار مورد توج: قرار گرفت: است، شایستگی فرهنگی است. شایستگی 

های هماهنگ  و سياست ها ای از رفتارها، نگرش مورد توج: قرار گرفت: است. شایستگی فرهنگی مجموع: 4170ده: 

های بين  طور مؤثر در موقعيت سازد تا ب: آیند و آن نظام یا سازمان را قادر می است ک: در یک نظام یا سازمان گرد هم می

بایست راهبردهایی را برای ادغام  های مجری قانون می های متقابل( فعاليت نماید. بنابراین، سازمان فرهنگی )فرهنگ

رو، شایستگی  (. از این1041، 1هارپر ساید و پينک ای خود، کشف نمایند )فلتچر، بورن ر جامع: حرف:های فرهنگی د سياست

ها است،  جهانی در مدیریت دولتی مستلوم برخورداری از دانش فراتر از فرهنگ و همچنين درک و فهم واقعی از تفاوت

شود  بهبود تعامل مدنی و شهروندی مشارکتی می اقدامی ک: موجب ارتقاء عدالت اجتماعی برای هم: افراد در جامع: و

ساالری یک  کار گرفت: شده است. در سنگاپور، شایست: (. در برخی کشورها، نظام شایستگی مدتهاست ب:1041، 3)برنان

اصل محوری در حاکميت این کشور است. در انگليس، شایستگی ب: عنوان یک اصل کليدی در استخدام و پيشرفت 

گردد. برخی از کشورهای آسيایی مانند تایلند، فيليپين، تایوان، مالوی، چين و کره جنوبی نيو یک  لمداد میمدیران دولتی ق

    (.1047ساالر در حکومت خود اجرا کردند )مبين و روزیکين،  نظام شایست:

 های رهبری جهانی  شایستگی

علم مدیریت دولتی و حکمرانی قرار گرفت: است، رهبری ک: بسيار مورد توج: صاحبنظران های  امروزه یکی از پارادایم

مند باشند. دین، لورد،  های الزم در سطح جهانی نيو بهره رو، باید رهبران از شایستگی موضوع رهبری جهانی است و از این

های  درصد مربوط ب: ویژگی 11گروه تئوری رهبری، تقریبا   22( اذعان دارند ک: از 1041) 1گاردنر، موشر، الیدن و هو

یک فرآیند و  ( معتقدند ک: رهبری جهانی را باید ب: عنوان1048) 4جهانی رهبری است. پارک، جونگ، جانگ، یون و ليم

ها برای کسب مویت رقابتی در  ب: عنوان افراد در نظر گرفت. آنان اذعان دارند ک: نياز روزافوون حکومترهبران جهانی را 

شایستگی جهانی در مدیریت ا بر روی توسع: رهبران جهانی متمرکو شوند. ه المللی، موجب شده تا حکومت سطح بين

ها برای اقداماتی است ک: عدالت اجتماعی را برای هم: افراد  دولتی شامل داشتن دانش فراتر از فرهنگ، و درک تفاوت

جهانی موجب شده کند. جهانی شدن و تحرک  دهد و مشارکت مدنی و شهروندی مشارکتی را تشویق می جامع: ارتقا می

های اجتماعی،  تا تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی را در شهرها و جوامع سراسر جهان بسيار افوایش داده و بر جنب:

مطالعات بسياری ليستی از (. 1041و خدمات محلی تأثير گذاشت: است )برنان، نگی، اقتصادی و امنيتی، سياست فره

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. International Organization of Supreme Audit Institutions  

 

2. Fletcher, Burnside & Pink-Harper 
3. Brennan 
4. Dinh, Lord, Gardner, Meuser, Liden  & Hu 
5. Park, Jeong, Jang, Yoon & Lim 
6. Goldsmith, Greenberg, Robertson, & Hu-Chan 
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اند. ب: عنوان مثال،  مفهومی پيشنهادی برای رهبران مؤثر جهانی را مشخص کردههای  های جهانی یا چارچوب شایستگی

( تفکر 4اند  ) ( پنج شایستگی را برای رهبران جهانی مشخص کرده1003) 4گلداسميت، گرینبرگ، روبرتسون و هوچانگ

( مشارکت در رهبری. 4ا، )ه ( ایجاد شراکت و پيمان بين دولت1( توسع: دانش فنی، )3( درک تنوع فرهنگی، )1جهانی، )

های اصلی ک:  ( شایستگی4( چارچوبی متشکل از س: شایستگی اصلی رهبری جهانی ارائ: داد  )1004) 1جوکينن

های ذهنی مطلوب ک:  ( ویژگی1دهند )ب: عنوان مثال، خودآگاهی و کنجکاوی(؛ ) های اساسی را تشکيل می ویژگی

های رفتاری مورد  ( مهارت3های شناختی(؛ ) و مهارت )ب: عنوان مثال، همدلیکند  عملکرد و رفتار یک رهبر را هدایت می

( معتقدند ک: برای رهبران 1002) 3ها و دانش صریح مرتبط با عملکرد است. هيمس و هاروی نظر ک: شامل مهارت

( عالق: 3تجاری، ) های فنی و ( مهارت1پذیری، ) ( ذهنيت باز و انعطاف4جهانی هفت شایستگی ب: شرح زیر وجود دارد  )

( زندگی شخصی 2( توانایی مقابل: با پيچيدگی، )4بينی و انرژی، ) آوری، مدبر بودن، خوش ( تاب1و حساسيت فرهنگی، )

   ( رعایت امانت و داشتن صداقت.8پایدار، )

 پیشینه تجربی پژوهش  

از پنج شایستگی محوری ب: شرح زیر  ( حاکی از آن است ک: رهبران جهانی باید1001های پژوهش بئنو و تابس ) یافت:

( احترام ب: 4( ذهنيت باز، )1پذیری، ) ( انعطاف3( انگيوش و یادگيری، )1های ارتباطی، ) ( مهارت4برخوردار باشند  )

 دیگران. 

های نظارتی آمریکای  ساالری در سازمان نهادین: کردن شایست:"( با عنوان 1044نتایج پژوهش پارادو و سالوادور )

کشور آمریکای التين  47گذار )داروسازی، ارتباطات از راه دور، امور مالی و بازنشستگی(  مشی در چهار بخش خط "ينالت

ها، حتی در کشورهایی ک: بوروکراسی  مقام نظارتی این بخش 81ساالری نود  های شایست: حاکی از آن است ک: روی:

تواند پيامدهای  ساالری می گيرند ک: نهادین: شدن شایست: میاند، نهادین: نشده است. محققان نتيج:  ای داشت: حرف:

 سياسی برای راهبردهای پایدار مبتنی بر شایستگی برای خدمات کشوری در پی داشت: باشد. 

          مولف: ب: شرح زیر تبيين نموده است                          11های رهبران دولتی را در س: بعد و  ( شایستگی1047دولت کانادا )

های کليدی رهبران )ارتقاء نوآوری، رهبری تغيير، همکاری با ذینفعان، بسيج کردن مردم، تحقق نتایج،         ( شایستگی4)

های عمومی رهبران )تفکر تحليلی، تمرکو بر روی  ( شایستگی1انداز و راهبرد، توج: ب: یکپارچگی(؛ ) خلق چشم

گيری، تعامل اثربخش، ارتباطات، تفکر انتقادی، رهبری، مدیریت  نوآوری، تصميم رجوع، یادگيری مستمر، خالقيت و ارباب

های محوری رهبران )احترام و توج: ب: یکپارچگی، انجام  ( شایستگی3سازی، حل مسال:، توج: ب: کيفيت(؛ ) تعارض، تيم

کتسابی دبيرخان: هيأت مدیره های ا کار موثر از طریق دیگران، ابتکار عمل( )اداره خدمات مدیریت جوامع و دارایی

 (.  1047، 1داری عمومی کانادا خوان:

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Jokinen 
  

2. Heames & Harvey 
1. Communities Management Office Acquired Services and Assets Sector Office of the Comptroller General Treasury 

Board of Canada Secretariat 
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یکی از فاسدترین کشورها  1042( حاکی از آن است ک: این کشور در سال 1047مطالع: تجربی در کشور فيليپين )

باه مسئوالن های اداری و جنایی در نتيج: اشت المللی شفایت شناخت: شد، ب: طوری ک: تعداد پرونده از سوی سازمان بين

ها،  پرونده علي: مقامات شهری/ شهرداری 4800رسيد و  1042در سال  1811ب:  1044در سال  1218دولت محلی از 

پرونده علي: مقامات استانی شکل گرفت ک: نشانگر آن است ک: واحدهای  101پرونده علي: مسئوالن روستاها و  711

ار دارند. حکومت فيليپين اولين گام اصالحی را با تغيير در مدیریت دولت محلی در پيوند ناگسستنی با پدیده فساد قر

بر روی بازیگرانی ک: نقش اصلی در ارائ: خدمات عمومی دارند، شروع نمود و در همين راستا،  دولتی این کشور و تمرکو

های  سپس شایستگیهای مدیریتی، رهبری و وضعيت اخالقی مدیران ارشد را در دستور کار قرار داد.  ارزیابی مهارت

انداز روشن، پاسخگویی ب:  های رهبری، هدف و چشم هایی نظير  مهارت رهبران و مدیران ارشد از طریق تبيين مولف:

نيازهای مردم، توسع: مشارکت )ایجاد روابط خارجی(، تعهد، مدیریت منابع، یادگيری سازمانی و نوآوری و تغيير؛ تعيين 

منصبان عالی حکومتی در رعایت و ترویج  های صاحب ها و قابليت گردید تا از صالحيتگردید. عالوه بر این، پيشنهاد 

 (.  1047، 4ریو ای بودن، احترام ب: تنوع و پاسخگویی اطمينان حاصل شود )وال: های اخالقی نظير صداقت، حرف: ارزش

های  اسایی شایستگیچارچوبی برای شن"( با عنوان 4314فرد، آذر و شيرزادی ) های پژوهش دانایی یافت:

گذاران ملی باید از هشت شایستگی  مشی حاکی از آن است ک: نمایندگان مجلس ب: عنوان خط "گذاران ملی مشی خط

محوری شامل  شایستگی سياسی، شایستگی فنی، شایستگی تحليلی، شایستگی اجتماعی، شایستگی تعاملی، شایستگی 

 دار باشند. فردی، شایستگی ارزشی و شایستگی ادراکی برخرو

معيارهای شایستگی مدیران با استفاده از رهنمودهای "( با عنوان 4311معين ) نتایج پژوهش نورمحمدی و نيک

بایست از معيارهای شایستگی ب: شرح زیر برخوردار باشند  داشتن عدالت، علم  بيانگر آن است ک: مدیران می "البالغ: نهج

مندی،           ریوی، قاطعيت، رفق و مدارا، نشاط و شادابی، شرح صدر و قانون نام:و آگاهی، حسن تدبير، آشنایی با فنون بر

وری و قدرت تفهيم، جاذب: و دافع: صحيح، فرمانبرداری از مافوق، اعتدال و  داشتن روحي: مشورت و رایونی، سخن

 روی.  ميان:

های نمایندگان  شایستگی  شناسایی"ان ( با عنو4314نژاد ) های پژوهش اسماعيلی، سپهوند، وحدتی و عارف یافت:

هایی نظير صداقت، قاطعيت، اخالص،  بيانگر آن است ک: مؤلف: "فازی روش دلفی  از  اسالمی با استفاده   شورای  مجلس 

های محوری  زنی و آگاهی سياسی، از جمل: مؤلف: شناسی، مسئوليت در برابر اختيارات نمایندگی، قدرت چان: وظيف:

 باشد.  ری نود نمایندگان مجلس شورای اسالمی میساال شایست:

بيانگر آن است  "ب: سوی چارچوبی برای مطالع: مدیریت دولتی اسالمی"( با عنوان 4314فرد ) نتایج پژوهش دانایی

ک: اصول کليدی یا رهنمودهای حاکم بر مدیریت دولتی اسالمی عبارت است از  خدمت ب: بندگان خدا، توج: ب: مصلحت 

الناس، پرهيو از حکمرانی محض، کرامت بندگان خداوند، تقدم عمل بر قول، آموختن از  نگری، صيانت از حق عاقبتعام:، 

 دیگران. 
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های مناسب برای احراز  شناسایی و تدوین ویژگی"( با عنوان 4314نتایج پژوهش کاوسی، پورعوت و عباسی )

آفرینی، مهارت  ، شایستگی محوری در هفت طبق: شامل دوراندیشی و تحول"شایستگی وزیر علوم، تحقيقات و فناوری

 بندی شدند.   یریتی، فراست سياسی و بصيرت دست:های اجرایی و مد های اخالقی، تجرب: انسانی، مهارت مدیریتی، ویژگی

بيانگر  "بررسی و تبيين شرایط حاکم از منظر فقها و فالسف: اسالمی"( با عنوان 4312های پژوهش قدیری ) یافت:

هایی از قبيل مکلف بودن، مسلمان بودن، آزاد بودن، عادل بودن  آن است ک: حاکم در حکومت اسالمی باید دارای ویژگی

کند،  اع بودن باشد و در این ميان چنانچ: شرایط یاد شده ک: لياقت و کفایت رهبر را برای اداره جامع: تضمين میو شج

 لحاظ نشده باشد، نظارت نهادهای مسئول هيچ مشکلی را ب: طور اساسی حل نخواهد کرد. 

ی سفيران جمهوری اسالمی طراحی مدل شایستگ"( با عنوان 4317پور و امينی ) نتایج پژوهش پورعوت، مختاریان

ک: با روش کيفی انجام شد، بيانگر آن است ک: الگوی شایستگی سفيران جهموری اسالمی ایران از شش الی:  "ایران

، "دانش تخصصی و عمومی"، "های اخالقی، شخصيتی و عمومی ویژگی"، "های اسالمی و ملی ارزش"شامل  

 تشيکل شده است.   "های مدیریتی، منطقی و ارتباطی ارتمه"و  "های ذهنی و ارتباطی توانایی"، "تجرب:"

 های داخلی و خارجی   . سوابق پژوهش4جدول 

 نتایج پژوهش سال محقق

پذیری،  ذهنيت باز،  احترام ب: دیگران های ارتباطی،  انگيوش و یادگيری، انعطاف مهارت 1001 بئنو و تابس  

 پارادو و سالوادور
 

1044 

تواند پيامدهای سياسی برای راهبردهای پایدار مبتنی بر  ساالری می شایست:نهادین: شدن 
 شایستگی برای خدمات کشوری در پی داشت: باشد.

های کليدی، محوری و عمومی رهبران شایستگی 1047 مطالع: تجربی در کشور کانادا  

 مطالع: تجربی در کشور فيليپين
 

1047 

روشن، پاسخگویی ب: نيازهای مردم، انداز  های رهبری، هدف و چشم مهارت
 توسع: مشارکت، تعهد، مدیریت منابع، یادگيری سازمانی و نوآوری و تغيير

 توج: ب: شایستگی رهبران موجب کاهش فساد در کشور فيليپين گردید

فرد، آذر و شيرزادی دانایی  
 

4314 

ستگی شایستگی سياسی، شایستگی فنی، شایستگی تحليلی، شایستگی اجتماعی، شای
 تعاملی، شایستگی فردی، شایستگی ارزشی و شایستگی ادراکی

اسماعيلی، سپهوند، وحدتی و 
نژاد عارف  

 
4314 

شناسی، مسئوليت در برابر اختيارات نمایندگی،           صداقت، قاطعيت، اخالص، وظيف:
 زنی و آگاهی سياسی قدرت چان:

فرد دانایی  
 

4314 

الناس، پرهيو  نگری، صيانت از حق مصلحت عام:، عاقبتخدمت ب: بندگان خدا، توج: ب: 
 از حکمرانی محض، کرامت بندگان خداوند، تقدم عمل بر قول، آموختن از دیگران

 کاوسی، پورعوت و عباسی
 

4314 

های اخالقی،  آفرینی، مهارت انسانی، مهارت مدیریتی، ویژگی دوراندیشی و تحول
 ياسی و بصيرتهای اجرایی و مدیریتی، فراست س تجرب:

معين نورمحمدی و نيک  
 

4311 

ریوی، قاطعيت، رفق و  داشتن عدالت، علم و آگاهی، حسن تدبير، آشنایی با فنون برنام:
 مندی و ... مدارا، نشاط و شادابی، شرح صدر و قانون

 قدیری
 

4312 

     آشنایی با اصول و مبانی دین، مکلف بودن، مسلمان بودن، عادل بودن، آزاد بودن،  
 شجاع بودن، عادل بودن و کاردانی

پور و امينی پورعوت، مختاریان  
 

4317 

های اخالقی، شخصيتی و عمومی، دانش تخصصی و  های اسالمی و ملی، ویژگی ارزش
 های مدیریتی، منطقی و ارتباطی مهارت"های ذهنی و ارتباطی و  عمومی، تجرب:، توانایی
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ها و  ها، توانایی هزای پيشزين، از رویکرد استاندارد )مهارت توان اذعان داشت ک: اغلزب پزژوهش می 4طبق جدول 

اند و  ها از رویکرد رفتاری بهره برده اند. اما برخی دیگر از پژوهش دانش و ...( برای بيان شایستگی رهبران استفاده نموده

مندی، حسن تدبير، شرح صدر، صداقت و ... را برای بيان شایستگی  انونهایی نظير عدالت، اخالص، شجاعت، ق ویژگی

های پژوهش  ها با رویکرد رفتاری، با یافت: های پژوهش توان اذعان داشت ک: یافت: اند. بنابراین، می رهبران در نظر گرفت:

فا  بر شایستگی رهبری در های انجام شده صر باشد. از طرفی دیگر، بسياری از پژوهش حاضر دارای شباهت بيشتری می

اند، در حالی ک: پژوهش حاضر در سطح کالن یعنی شایستگی حاکمان را مورد بررسی و  های دولتی متمرکو شده سازمان

هایی در راستای موضوع پژوهش حاضر، مشاهده  توان ادعا نمود ک: پژوهش مطالع: قرار داده است و از این حيث می

 نگردید.    

های تجربزی کمزی               های مورد نياز خدمتگواران دولتی کار چندان دشواری نيست، اما پژوهش شایستگیاگرچ: یافتن 

های مدیریتی، مدیران و کارکنان عالی دولتزی   در این خصوص انجام شده است و ادبيات این موضوع نيو بيشتر شایستگی

توان اذعزان   بررسی پيشين: نظری و تجربی پژوهش حاضر می(. با 1010، 4را مورد توج: قرار داده است )کروین و گنوگتن

انزد و از   ها موضوع شایستگی را صرفا  از بعد مدیریتی، فنی و سازمانی مورد توجز: قزرار داده   داشت ک: بسياری از پژوهش

مزان تبيزين   هایی نزود حاک  اند و باید شایستگی های کالن شایستگی ب: ویژه در سطح حکمرانان غافل مانده توج: ب: جنب:

دهنده شایستگی حاکمان و ب: تعبيری  ها و اجواء تشکيل گردد ک: موجب اداره موثر امور جامع: شود. از طرفی دیگر، مولف:

ضوابط تعيين کننده شایستگی حاکمان باید در پرتو فرهنگ و نظام ارزشی غالب بر جامعز: مزورد توجز: قزرار گيزرد کز:       

هزای   جزو و مطالعز: در آمزوزه    و اند. بنابراین، در پژوهش حاضر با جست : غافل ماندهدر این زمين ها نيو بسياری از پژوهش

ها مورد احصاء قرار گيرد. در  های متمایوی از شایستگی در مقایس: با سایر پژوهش گلستان سعدی تالش گردید تا ویژگی

جانی، خيرخزواهی و خردگرایزی   های محوری حاکمان نظير قدرشناسی، استغنای نفس، سالمت هي همين راستا، شایستگی

  باشد ها دارای تفاوت می قرار گرفت: و از این منظر پژوهش حاضر با سایر پژوهش صرفا  در پژوهش حاضر مورد احصاء

 شناسی پژوهش   روش

های شایستگی  اکتشافی است، زیرا ب: توصيف و کشف مؤلف: -پژوهش حاضر ب: لحاظ هدف، یک تحقيق توصيفی

گيرد و  پردازد. پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسيری و مطالعة کيفی قرار می لستان سعدی میحاکمان بر اساس گ

کند. تحليل مضمون روشی برای شناخت، تحليزل و  ها از راهبرد تحليل مضمون )تم( استفاده می برای تحليل داده

های متنی است؛ ب: طوری ک:  حليل دادههزای کيفی است. این روش فرآیندی برای ت گزوارش الگوهزای موجزود در داده

زاده،  کنزد )عابدی جعفری، تسليمی، فقيهی و شيخ های غنی و تفضزيلی تبزدیل مزی های پراکنزده و متنوع را ب: داده داده

حکایت از باب اول گلستان سعدی و مطابق  14(. در همين راستا، اطالعات پژوهش حاضر از طریق کدگذاری هر 4310

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
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آوری گردید. ب: عبارتی دیگر، با خوانش و غور و بررسی در باب اول گلستان سعدی، فهرستی  کدگذاری جمع دستورالعمل

 از کدها استخراج گردید و فرآیند تحليل و تفسير تا رسيدن ب: مفاهيم و مضامين اصلی و فرعی ادام: یافت.  

حکایت  14هد و با توج: ب: اینک: هر د حکایت از باب اول گلستان سعدی تشکيل می 14جامع: پژوهش حاضر را 

گيری انجام نشده و از روش سرشماری استفاده گردید. از آنجا ک: تحليل مضمون  مورد مطالع: دقيق قرار گرفت، لذا نمون:

ک: داللت  -های مناسب و مورد نياز تحليل کيفی است، پاسخ روشن و سریعی برای این مورد وجود ندارد ک: مقدار داده

چقدر است. بنابراین، مضمون لووما  ب: معيارهای کمی بستگی ندارد، بلک: ب: این  -مضمون یا اطالق آن کندبر وجود 

زاده،  پردازد )عابدی جعفری، تسليمی، فقيهی و شيخ بستگی دارد ک: چقدر ب: نکت: مهمی درباره سئواالت تحقيق می

پایایی آن نيو مورد توج: قرار گرفت. برای سنجش (. با توج: ب: ماهيت تفسيری روش تحليل مضمون، روایی و 4310

ها،  آوری داده روایی از روش مميوی از سوی ارزیاب استفاده شد. در این روش، محقق با توضيح در مزورد چگزونگی جمزع

 ها و اخذ تصميم در طول پژوهش برای مميو و تأیيد آن توسط داور، قابليت اطمينان نتایج پژوهش را مشتق شدن مقول:

ای فيمابين محقق و دو نفر  دهد ک: در پژوهش حاضر    این کار توسط آگاهان کليدی در یک فرآیند مشاوره افوایش می

داور )یک دانشجوی دکتری رشت: مدیریت دولتی و یک استاد رشت: مدیریت دولتی با درج: دانشياری( انجام پذیرفت. 

ر ب: سطر حکایات و ابيات و ب: صورت دستی توسط دو نفر ب: همچنين، برای محاسب: پایایی، کدگذاری با مطالع: سط

صورت جداگان: انجام شد و بعد از اتمام کدگذاری، نتایج این دو کدگذاری با یکدیگر مقایس: و از روش هولستی طبق 

 فرمول زیر برای محاسب: پایایی استفاده شد    

(4رابط:                                                                                                     

تعزداد   n1تعداد توافق در دو مرحل: کدگذاری،  Mب: معنی درصد توافق مشاهده شده )ضریب پایایی(،  PAOک: در آن 

دوم است. ایزن رقزم ميزان صزفر      تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحل: n2واحدهای کدگذاری شده در مرحل: اول و 

محاسب: گردید ک:  78/0(. پایایی در پژوهش حاضر برابر با 4370)هيچ توافق( تا یک )توافق کامل( متغير است )هولستی، 

 بيانگر آن است مضامين از پایایی )قابليت اعتماد( باالیی برخوردارند.

   پژوهش های یافته

های مرتبط با شایستگی حاکمان احصاء گردید.         پس از مطالع: کامل و دقيق حکایات باب اول گلستان سعدی، گواره

برای کدگذاری حکایات از روش دستی استفاده شد. بدین منظور، ابتدا گویده هر یک از حکایات تنظيم گردید تا از این 

یک از حکایات و یا ابيات را درک نماید. در این مرحل:، محقق جهت طریق محقق پيام اصلی و یا مستتر موجود در هر 

ها، هر یک از حکایات و ابيات را چند بار مورد مطالع: و مرور قرار داد. در ادام:،  حصول اطمينان از درک عالمان: گویده

مون پای: شناسایی شد. پس مض 14های بالقوه( هر یک از حکایات احصاء گردید ک: در این راستا، تعداد  مضمون پای: )تم

دهنده( شناسایی شد. سپس، با مطالع: و بررسی مجدد هر یک  از بازبينی و تحليل مضامين پای:، مضامين فرعی )سازمان
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مضمون فراگير ب: عنوان ابعاد  17از مضامين فرعی احصاء شده، نسبت ب: ادغام مضامين مشاب: اهتمام گردید و در نهایت 

 رچوب شایستگی حاکمان ب: دست آمد.   های اصلی چا یا سازه

 . مضامين پای: و فرعی شایستگی حاکمان بر اساس گلستان سعدی 1جدول 

 مضمون فرعی مضمون پایه شماره حکایت

4 
 

 حاکم جهت اداره امور جامع: و مصالح عمومی نباید دروغ بگوید

اندیشی در امر حکومت      ب:  مصلحت
 دور از دروغ و ریا

باید از طمع و دلبستگی ب: مال دنيا اجتناب نمایدحاکم  1  ثروت ب: مثاب: وسيل: ن: هدف 

 توج: ب: تعقل و دانایی زیردستان حاکم باید توانایی تشخيص افراد توانمند از ناتوان را داشت: باشد 3

گيرند مبارزه حاکم با غارتگرانی ک: مال و جان مردم را ب: مصادره می 1 جامع:ایجاد امنيت در    

 اجتناب از دوستی با حسودان حاکم نباید از گوند حسودان، هراسی ب: دل راه دهد 4

 ایمن ماندن مردم در پناه حاکم مقام حاکم در صورت ظلم ب: مردم و چپاول مال آنان، واژگون خواهد شد 2

تواند ب: رستگاری برسد ها را تحمل نمود، می حاکمی ک: مصبيت 8 ها ها و خوشی نعمتباور ب: ناپایداری    

7 
 

 حاکم نباید نود پيروان خود، ترس و وحشت ایجاد نماید

تقویت عهد با وزراء و کارگواران     بر 
 مبنای مودت و خيرخواهی

ها استفاده نموده و افسوس عمر بر باد رفت: را نخورد حاکم باید از فرصت 1 های الهی درک ارزش واقعی نعمت   

40 
 

مهربانی کند، تا از ناحي: دشمن آسيبی نبيندحاکم باید با مردم   

آگاهی از رنج و محنت مردم و تالش 
 برای رفع آن

44و  41  آزار نرساندن ب: مردم حاکم نباید ب: مردم، ظلم و ستم روا دارد 

 پرهيو از اسراف در اموال عمومی حاکم نباید در اموال و دارایی عمومی کشور، اسراف و تبذیر نماید 43

 پرداخت ب: موقع حقوق سپاهيان حاکم جهت صيانت از کشور باید سپاهيان خود را راضی نگ: دارد 41

44 
حاکم نباید افراد وفادار و خردمند را از خود دور و سفهاء و طغيانگران را منولت 

 دهد
توج: ب: سخن ناصحان و           

 محبان شفيق

مودت رفتار نماید.حاکم باید با مردم از روی یکدلی، خلوص و  42 و دوستی حاکم با مردم  اخالص   

48 
اگر از سوی مردم و یا نودیکان، آسيب و گوندی ب: حاکم رسيد، وی باید 

 دارای روح بورگی باشد
 

 گذشت

دریغ کرم و سخاوت بی حاکم باید ثروت عمومی را بين مردم توزیع نماید 47  

ظلم و ستم روا دارندحاکم نباید با تعدی ب: مال مردم، ب: آنان  41 درازی نکردن ب: مال مردم دست   

ک: مورد عفو خدا قرار گيرد، باید ب: مردم محبت کنند حاکم برای این 10  رفتار پسندیده با مردم 

خبری شود حاکم جهت اداره امور کشور نباید دچار غفلت و بی 14 ها غنيمت شمردن فرصت   

خویش، پایمال نمایدحاکم نباید حقوق مردم را پای مصالح  11  عدم وابستگی قضات ب: حاکم 

ها پرهيو از ستيو با نادان حاکم باید از تقابل با افراد نادان و نااهل اجتناب نماید 13  

ها توج: نماید های عالی اخالقی انسان حاکم باید ب: ویژگی 11  توج: ب: صداقت و پاکی افراد 

بی و پایش قرار دهدحاکم باید عملکرد مدیران را مورد ارزیا 14  پاداش بيشتر ب: افراد ساعی 
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 مضمون فرعی مضمون پایه شماره حکایت

 حذر از ب: درد آوردن دل محرومان حاکم باید طبق: محروم و زجر کشيده را مورد توج: قرار دهد 12

18 
رابط: حاکم با مدیران باید بر اساس وفاداری و پایداری بر عهد و پيمان 

 باشد
عهد و پيمان و قول و سخن در کار ثبات در 

 و کردار

 رسيدگی ب: امور ضعيفان و فقيران حاکم باید ب: منظور بهبود زندگی محرومان تالش نماید 17

11 
جای ستایش وی، پرستش  حاکم باید فضایی را ایجاد نماید تا افراد ب:

جای آورند خداوند را ب:  

جای  منت از خدای عو و وجل خواستن، ب:
پادشاه خواستن منت از  

گناه شود حاکم ب: دليل بروز خشم نباید موجب کشتن افراد بی 30 گناه های بی رحم کردن ب: جان انسان   

 رای جستن و طلب اظهار نظر و عقيده حاکم در خصوص مصالح مملکت باید از اهل خرد نظرخواهی نماید 34

گری پرهيو نماید حاکم باید از نيرنگ و خدع: 31 از توویر و فریب دادن مردماجتناب    

 نوع دوستی و احسان و نيکی ب: مردم حاکم باید با محبت و عشق با مردم رفتار کند 33

جویی توزی و انتقام اجتناب از کين: حاکم نباید با مردم خویش ب: پيکار برخيود 31  

خلقمددکاری و مروت با  حاکم باید یاور خلق بوده و از محرومان دستگيری نماید 34  

32 
حاکم نباید اطرافيان خود را ب: چاپلوسی و دست ب: سين: بودن عادت 

 دهد
اجتناب پادشاه از خوش خدمتی و 

گویی اطرافيان تملق  

 عدم ثبات و جاودانگی زندگی مادی حاکم باید در خصوص عدم پایداری زندگی دنيوی ب: باور عقلی برسد 38

وده و بيهوده سخن نگویدحاکم باید ب: رای و سخن صواب توج: نم 37  معقول و مناسب بودن گفتار حاکم 

31 
 

 حاکم باید ب: آفریننده هستی ک: ضامن روزی است، تکي: نماید

اعتماد نمودن ب: خدا و اعتراف بر     عجو 
 خود

10 
 

پرستی اجتناب نماید حاکم باید از هوسرانی و شهوت  

های نفس و  طلبی در اختيار گرفتن فوون
مذمومهای  ميل  

 تقدیر از کارهای نيک حاکمان گذشت: حاکم نباید خدمات پادشاهان گذشت: را نادیده بنگارد 14

 

توان مضامين فراگير ک: بيانگر ابعاد اصلی  بندی شده، می و بر اساس مضامين پای: و فرعی طبق: 1با توج: ب: جدول 

 در نظر گرفت.  3باشد، طبق جدول  دهنده چارچوب شایستگی حاکمان می تشکيل
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 . مضامين فراگير شایستگی حاکمان 3جدول 

 مضمون فراگیر ردیف مضمون فراگیر ردیف

گوییحق 4  انتخابوبکارگیریافرادخردمند 44 

اندوزیپرهیزازدنیاپرستیوثروت 1  ستیزبامفسدانوسودجویان 61 

داری خویشتن 48 پناه بردن ب: خدا از شر ضررهای دنيوی 3  

 حسن نيت 47 مهرورزی با مردم 1

شناسی حق 41 قدر عافيت دانستن 4  

مبنای اعتمادتعامل با کارگواران دولتی بر  2  وفای ب: عهد و سخن 10 

المال صيانت از بيت 8  مدیریت خشم 14 

 مشورت با اهل خرد 11 توج: ب: سپاهيان جهت صيانت از کشور 7

ها گيری از فرصت اهتمام جهت بهره 1  عوت نفس و مناعت طبع 13 

 باور ب: وجود معاد 11 حمایت از دادخواهی مردم علي: ظالم 40

 اعتدال در گفتار 14 پندپذیری 44

 توکل ب: خدا 12 یکرنگی با جماعت 41

 تسلط ب: هوای نفس 18 بخشندگی 43

 قدردانی از خدمات دیگران 17 جلوگيری از شيوع ظلم و بيدادگری در جامع: 41

 

با توج: ب: ظرفيت محدود مقال: امکان تشریح چگونگی استخراج تمامی مضامين فراگير از مضامين اصلی و فرعی، 

 گردد.  ارائ: می 1ای از احصاء مضمون فراگير طبق جدول  پذیر نيست. در همين راستا، نمون: امکان
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  "مهرورزی با مردم". مراحل شناسائی مضمون فراگير 1جدول 

 

 حکایت

 

 مضمون اصلی

 

 مضمون فرعی

مضمون 

 فراگیر

 آگاهی از رنج و محنت مردم حاکم باید با مردم مهربانی کند، تا از ناحي: دشمن آسيبی نبيند 40

دم
مر

با 
ی 

ورز
هر

 م

 

41و  44  آزار نرساندن ب: مردم حاکم نباید ب: مردم، ظلم و ستم روا دارد 

باید ب: مردم محبت کند ک: مورد عفو خدا قرار گيرد، حاکم برای این 10  رفتار پسندیده با مردم 

 حذر از ب: درد آوردن دل محرومان حاکم باید طبق: محروم و زجر کشيده را مورد توج: قرار دهد 12

گردد. در تبيين چارچوب شایستگی ک: بر اساس مضامين فراگير  ارائ: می 4چارچوب شایستگی حاکمان طبق شکل 

بعد  41باشد، هر یک از این مضامين ب: ابعادی خاص تخصيص یافتند. چارچوب شایستگی حاکمان دارای  استوار می

وده است ک: نگارنده ابتدا مضامين فراگيری ک: دارای گون: ب باشد. تبيين چارچوب شایستگی ب: این مولف: می 12)سازه( و 

های ذهنی خویش، ب: هر یک از  تناسب و بار معنایی نودیک بوده، در یک طبق: قرار داده و سپس با توج: ب: انگاره

طبقات شکل گرفت:، مفهومی خاص را تخصيص داده است ک: هر یک از این مفاهيم، ابعاد چارچوب شایستگی حاکمان را 

 يل داده است.     تشک

در پژوهش حاضر، با مطالع: باب اول گلستان سعدی تالش گردید تا هر یک از مفاهيم شایستگی حاکمان مورد 

احصاء قرار گيرد و سپس هر یک از مفاهيم ک: دارای بار معنایی مشترکی بوده، در یک طبق: قرار گرفت: و سپس ب: هر 

یافت. با بررسی ادبيات پژوهش حاضر و تعاریف ارائ: شده از مفهوم یک از این طبقات نيو بعد شایستگی تخصيص 

ها  ها، نگرش ای از رفتارها، صفات، ویژگی توان اذعان داشت ک: اصطالح شایستگی برای توصيف مجموع: شایستگی می

ای  ب: شغل ب: گون: رود ک: برخی از آنها بيانگر توانایی مورد نياز حاکم برای انجام کارهای مربوط ها ب: کار می و ارزش

هایی است ک: حاکم برای عملکرد اثربخش ب: آن نياز دارد. بنابراین، نگارنده  اثربخش است و برخی نيو بيانگر ویژگی

، در صدد بوده است تا منطقی مناسب برای تبيين 4نوشتار حاضر در ارائ: چارچوب شایستگی حاکمان طبق شکل 

ای از رفتارها در نظر گرفت:  مين راستا، شایستگی حاکمان ب: عنوان مجموع:های محوری در نظر گيرد. در ه شایستگی

ای از  های محوری حاکمان ب: مجموع: باشد. ب: عبارت دیگر، شایستگی گيری می شده است ک: قابل مشاهده و اندازه

ی را با رعایت حداقل انتظارها گردد ک: امکان اداره موثر امور جامع: و بهبود فرآیند حکمران ها و رفتارها اطالق می ویژگی

عملکرد حاکم را از سایر مدیران دولتی و  تواند های محوری تبيين شده می کند. بنابراین، شایستگی فراهم می

تواند بيانگر عملکرد مدیران باشد و  های فنی و سازمانی می گذاران متمایو نماید، ب: عنوان مثال، شایستگی مشی خط

های فنی و  های فنی را در نظر گرفت و ب: عبارت دیگر    سهم شایستگی صرفا  شایستگی توان برای شخص حاکم نمی

هایی  های دولتی بيش از شخص حاکم است و برای حاکمان باید شایستگی ها و سازمان مدیریتی نود مدیران وازرتخان:

واره در معرض مشاهده   و داوری های فنی و سازمانی در نظر گرفت، زیرا رفتار و عملکرد حاکمان هم فراتر از جنب:

تواند موجب بهبود عملکرد حاکم در فرآیند حکمرانی  های رفتاری ک: می باشد و باید مجموع: شایستگی شهروندان می

خوب شده و از طرفی دیگر موجب ایجاد مشروعيت حاکم و بهبود اعتماد عمومی در جامع: شود، مورد توج: قرار گيرد. 

ای باشد ک: عملکرد برتر حاکمان را  های متمایو کننده تواند شایستگی ی محوری تبيين شده میها بنابراین، شایستگی

 نماید.  پذیر می امکان
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 . چارچوب شایستگی حاکمان4شکل 

 المالصيانت از بيت ● داری امانت

 توکل ب: خدا ●
 شناسیگویی و حقحق ●
 باور ب: وجود معاد  ●
 پناه بردن ب: خدا از شر ضررهای دنيوی ●

 

 خدامحوری 

 وفای ب: عهد ●
 یکرنگی با جماعت ●

تعامل با کارگواران دولتی بر مبنای  ●
 اعتماد

 اعتمادسازی 

 مشورت با اهل خرد ● جویی   مشارکت

 

 مهرورزی با مردم  ●

 بخشندگی  ●

 نيت حسن ●

 

 خيرخواهی 

 حمایت از دادخواهی مردم ● گرایی قانون

 

 ستيو با مفسدان و سودجویان ●

 جلوگيری از شيوع ظلم در جامع: ●

  

 گرای  عدالت

تقدیر از زحمات و خدمات حاکمان  ● قدرشناسی 
 گذشت: 

 داری و مدیریت خشم خویشتن ● سالمت هيجانی 

 
 عوت نفس و مناعت طبع ●

 تسلط بر هوی نفس ●

 اندوزیپرهيو از دنياپرستی و ثروت ●

  

 استغنای نفس  

 اعتدال در گفتار  ●

 پندپذیری ●

 انتخاب و بکارگيری افراد  خردمند   ●

 

 خردگرایی 

 ها گيری از فرصتاهتمام جهت بهره ●

 قدر عافيت دانستن  ●

 توج: ب: لشگریان جهت صيانت از کشور  ●

 

 دوراندیشی  

ن
ما

اک
 ح

ی
تگ

س
شای

 

 
های شایستگیابعاد = 

 محوری

 ها مولف:

 مفهوم  
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 گیری   بحث و نتیجه

امروزه هر کشوری برای بهبود ظرفيت حکمرانی و نيو افوایش کارایی و اثربخشی خدمات عمومی نيازمند رهبرانی است تا 

های خود ب: ارائ: خدمات شایست: ب: شهروندان، بر اساس منافع عمومی جامع:، بپردازند.  بتوانند بر اساس شایستگی

شود.  ش فساد اداری و گسترش عدالت اجتماعی میها موجب کاه ساالری در حکومت نهادین: شدن شایست:

ها در گرو این است ک:  ساالری از جمل: عوامل مهم جهت اداره موثر و کارآمد هر جامع: است و توسع: حکومت شایست:

سازی نظام شایستگی از جمل: راهبردهای مهم جهت  های مناسب قرار گيرند. استقرار و جاری شایستگان در منصب

 گردد.  ی کشورها قلمداد مییافتگ توسع:

باشد و در این  دارد ک: نقش رهبران در تحقق حکمرانی خوب بسيار حائو اهميت می ( اعالم می1042بانک جهانی )

ها،       گذاری توانند با افوایش سرمای: های الزم برخوردار باشند، ب: طوری ک: رهبران می بایست از شایستگی راستا رهبران می

ان: از منابع و امکانات موجود، کنترل فساد، اصالح نظام اداری و کاهش مقررات دست و پاگير در تحقق استفاده مدبر

های جهانی نيو برخوردار باشند و  حکمرانی خوب نقش بارزی را ایفا نمایند. عالوه بر این، امروزه رهبران باید از شایستگی

المللی  ها برای کسب مویت رقابتی در سطح بين افوون حکومت( نياز روز1048ب: زعم پارک، جونگ، جانگ، یون و ليم )

توان اذعان داشت ک:  ها بر روی توسع: رهبران جهانی متمرکو شوند. با توج: ب: این نظر، می موجب شده تا حکومت

نيو  المللی های مورد نياز در سطح جهانی و بين های رفتاری و شخصيتی، باید از شایستگی رهبران عالوه بر شایستگی

تواند موجب افوایش مشروعيت حاکمان هم در سطح  های جهانی، فردی و رفتاری می برخوردار باشند. ترکيب شایستگی

تواند در کسب مویت رقابتی کشورها ب: ویژه در سطح جهانی بسيار حائو  جهانی و هم در سطح ملی شده و این مهم می

 اهميت باشد. 

ها بوده است. شکست هر حکومتی  های حکومت ترین دغدغ: ر زمانی از مهمدر اختيار داشتن حاکمان شایست: در ه

توان تا حدودی مربوط ب: رهبری غيرکارامد آن حکومت دانست. گواه این ادعا را می توان در برخی از کشورهای  را می

ری موجب زوال عربی مالحظ: نمود. ب: عنوا مثال، محمد قوافی، صدام حسين و حسنی مبارک با سبک رهبری دیکتاتو

کشورهای ليبی، عراق و مصر گردیدند. با اندکی غور و بررسی در نحوه رهبری این حاکمان مشخص می گردد ک: آنان از 

های محوری جهت اداره کشور خویش برخوردار نبوده اند، ب: طوری ک: خودمختاری، استبداد و دیکتاتوری را  شایستگی

رو، باید تالش شود تا رهبرانی جهت اداره  این س: حاکم قلمداد نمود. از اینهای برجست: و مشترک  می توان از ویژگی

طور کلی،  های الزم را برای رهبری اثربخش دارا باشند. ب: امور جامع: انتخاب و بکار گرفت: شوند ک: توانایی و شایستگی

 روزی محسوب گردد.  های ام های حکومت ها و دغدغ: باید ب: عنوان یکی از ضرورت ساالری، تفکر شایست:

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شایستگی حاکمان و تبيين چارچوب شایستگی از منظر گلستان سعدی بوده 

حکایت بوده است، ب: عنوان  14ک: دارای  "سيرت پادشاهان"است. در همين راستا، باب اول گلستان سعدی با عنوان 

هر یک از حکایات و ابيات مربوط: و سپس با استفاده از روش تحليل مورد مطالع: انتخاب گردید و با بررسی و تحليل 
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های انجام شده، چارچوب شایستگی حاکمان ترسيم گردید. دستاورد اصلی پژوهش حاضر، احصاء  مضمون و کدگذاری

چارچوب شایستگی حاکمان بر اساس گلستان سعدی است ک: پژوهشگر با استفاده از رویکرد تحليل مضمون ب: 

های حاصل از متن گلستان پرداخت: و بر اساس آن مضامين اصلی، فرعی و فراگير ، چارچوب شایستگی  سازی داده مفهوم

حکایت از باب اول گلستان سعدی و مطابق  14حاکمان استخراج گردید. در پژوهش حاضر از طریق کدگذاری هر 

گردید و فرآیند تحليل و تفسير تا رسيدن ب:  دستورالعمل کدگذاری و با کاوش در حکایات، فهرستی از کدها استخراج

مضمون پای: شناسایی گردید ک: پس از تحليل  14در همين راستا، تعداد  مفاهيم و مضامين اصلی و فرعی ادام: یافت.

دهنده( شناسایی شدند و سپس با بررسی مجدد هر یک از مضامين فرعی احصاء  این مضامين، مضامين فرعی )سازمان

های اصلی چارچوب  مضمون فراگير ب: عنوان سازه 17: ادغام مضامين مشاب: اهتمام گردید و در نهایت شده، نسبت ب

شایستگی حاکمان ب: دست آمد. سپس هر یک از مضامين فراگير ک: دارای بار معنایی مشاب: و مشترکی بودند، در یک 

 41ی تخصيص داده شد و در نهایت، تعداد طبق: قرار گرفت: و ب: هر یک از این طبقات نيو یک بعد شایستگی محور

گرایی،  جویی، قانون گری، مشارکت داری، خيرخواهی، عدالت شایستگی محوری شامل خدامحوری، اعتمادسازی، امانت

 قدرشناسی، سالمت هيجانی، استغنای نفس، خردگرایی و دوراندیشی برای حاکمان تبيين گردید.     

های فرهنگی همان جامع:  ها و معيارهای رایج علمی، در پرتو ویژگی شاخص بایست عالوه بر الگوی شایستگی می

رو تالش گردید تا  نيو توسع: یابد. با توج: ب: این ک: کشور ایران دارای پيشين: غنی فرهنگی و تاریخی است، از این

یستگی تبيين شده در موضوع شایستگی حاکمان از منظر گلستان سعدی مورد مطالع: و بررسی قرار گيرد و چارچوب شا

 پژوهش حاضر نيو برگرفت: از همين متن ادبی بسيار فاخر ایرانی بوده است. 

های  باشد ک: هر یک از این ابعاد بيانگر شایستگی بعد می 41چارچوب شایستگی حاکمان در پژوهش حاضر دارای 

توان ب: عنوان  شایستگی حاضر را می دهنده چارچوب باشد. ب: عبارت دیگر، هر یک از ابعاد تشکيل محوری حاکمان می

توان شایستگی محوری را  های محوری برای حاکمان در نظر گرفت. در چارچوب شایستگی پژوهش حاضر، می شایستگی

های شخصيتی و رفتاری منحصر ب: فرد برای حاکمان در نظر گرفت. همچنين، هر بعد  ها و ویژگی ای از قابليت مجموع:

تواند بيانگر رهنمودهای  باشد. چارچوب شایستگی پژوهش حاضر می شایستگی منحصر ب: فرد میهای  نيو دارای مولف:

رفتاری و شخصيتی در راستای بهبود نظام شایستگی تلقی شده و موجب بهبود عملکرد برتر گردد. در بين مضامين 

خيرخواهی الگو( دارای  احصاء شده از گلستان سعدی، مضمون مهرورزی با مردم )تخصيص یافت: ب: بعد شایستگی

توان اذعان داشت ک: این مضمون در مقایس: با سایر مضامين از اهميت  رو می بيشترین فراوانی بوده )پنج تکرار( و از این

 بوده است.        بيشتری برخوردار

سازی، جویی، اعتماد های محوری احصاء شده شامل خدامحوری، مشارکت ب: زعم نگارنده نوشتار حاضر، شایستگی

گذاران و حکمرانان  مشی دوراندیشی، استغنای نفس، خردگرایی و ... صرفا  منحصر ب: شخص حاکم نبوده و تمامی خط

های سياسی  ها باید در احراز پست های محوری برخوردار باشند و این شایستگی بایست از این شایستگی سياسی کشور می
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چارچوب شایستگی تبيين شده در پژوهش حاضر، تالش شده است تا و اجرایی کشور مورد توج: جدی قرار گيرند. در 

های حاکمان و سایر مقامات سياسی ارائ: شود. هر یک از ابعاد الگو در برگيرندة  بندی دقيقی از شایستگی دست:

 رسد.  هایی است ک: برای انتخاب حاکم و هر یک از حکمرانان سياسی ضروری ب: نظر می شایستگی

مورد مقایس: قرار گرفت: است. پژوهش حاضر در بعد  4ها طبق جدول  ج پژوهش حاضر با سایر پژوهشدر ادام:، نتای

(،               4317پور و امينی ) ( و پورعوت، مختاریان4312با پژوهش قدیری ) "های الهی خدامحوری و پایبندی ب: ارزش"

( و 4311معين ) با پژوهش نورمحمدی و نيک "گری عدالت"(، در بعد 4314فرد ) با پژوهش دانایی "داری امانت"در بعد 

های حاصل از مطالع: تجربی در فيليپين  با یافت: "جویی مشارکت"(، در بعد 4314نژاد ) اسماعيلی، سپهوند، وحدتی و عارف

در  های حاصل از مطالع: تجربی ( و یافت:4311معين ) با پژوهش نورمحمدی و نيک "گرایی قانون"(، در بعد 1047)

(، نورمحمدی و 4314فرد ) (، دانایی4314با پژوهش کاوسی، پورعوت و عباسی ) "دوراندیشی"( و در بعد 1047فيليپين )

( همراستاست. اما ابعاد 1047های حاصل از مطالع: تجربی در فيليپين ) ( و یافت:1001(، تبنو و تابس )4311معين ) نيک

صرفا  در پژوهش حاضر مورد احصاء قرار گرفت: و از  "خردگرایی"و  "یسالمت هيجان"، "استغنای نفس"، "قدرشناسی"

   باشد. ها دارای تفاوت می این منظر پژوهش حاضر با سایر پژوهش

 ها   . مقایس: مضامين شایستگی در پژوهش حاضر با سایر پژوهش4جدول 
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     •   •   • خدامحوری

مادسازاعت  •           

دارامانت  • •          

           • خیرخواه

گرعدالت  •  •  •       

جومشارکت  •          • 

گراقانون  •  •        • 

سقدرشنا  •           

           • سالمتهیجانی

           • استغناینفس

           • خردگرا

 •  •   •   • • • دوراندیشی
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          •  خدمت ب: بندگان خدا

          •  توج: ب: مصلحت عام:

          •  پرهيو از حکمرانی محض

   •      • •  کرامت بندگان خداوند

          •  تقدم عمل بر قول

     •   • •   کاردانیوتجربه

        •    شجاعت

       •  •   قاطعیت

         •   نشاط و شادابی

زنی و آگاهی  قدرت چان:
 سياسی

    • •  •  •  

شناسی و مسئوليت  وظيف:
 در برابر اختيارات نمایندگی

    •      • 

     •    •   دانشوآگاهی

ارتباطیتواناییذهنیو        • • •   

( و 1041، 4ای یافت: است )گاللی و جونيور های سازمانی و فردی اهميت فواینده اگر چ: بحث در مورد شایستگی

ب: فوونی است. اما در خصوص شایستگی حاکمان،   های بخش دولتی رو ها در زمين: شایستگی امروزه نيو پژوهش

های کافی انجام نشده است و نگارنده نوشتار حاضر در این خصوص، خالء تحقيقاتی را احساس نمود. تمرکو  پژوهش

عنی شایستگی مدیران دولتی بوده است؛ در حالی ک: در پژوهش های انجام شده صرفا  در سطح خرد، ی بسياری از پژوهش

حاضر موضوع شایستگی در سطح کالن، یعنی حاکمان مورد توج: قرار گرفت: است. بنابراین، از منظر دانشگاهی رهيافت 

مطالع: شایستگی ای ک: ب: بررسی و  نام: یا مقال: های اطالعاتی آنالین، پایان پژوهش حاضر کامال  جدید است و در پایگاه

تواند از سوی  حاکمان بپردازد، مشاهده نگردید.     از منظر علمی، نتایج این پژوهش همانند بسياری از متون پژوهشی می

برداری قرار گيرد. با توج: ب: مبانی نظری و ب: منظور بهبود  گذاران و کارگواران دولتی مورد بهره مشی پژوهشگران، خط

 ساالری پيشنهادهای زیر مورد توج: قرار گرفت: است   همچنين تقویت فرهنگ شایست:های حاکمان و  شایستگی

های  بندی ابعاد یا شایستگی های کمی نسبت ب: تحليل و اولویت شود تا با استفاده از روش . ب: سایر محققان پيشنهاد می4

 محوری تبيين شده در الگوی پژوهش حاضر اهتمام نمایند. 

های محوری ارائ: شده در پژوهش حاضر و نيو  شود تا نسبت ب: توسع: الگوی شایستگی پيشنهاد می. ب: سایر محققان 1

  های حاکمان یا مدیران دولتی اهتمام نمایند توسع: ساخت قابليت

 زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز
1. Galleli & Junior   



 4، شماره 61، دوره 6311دولتی، مدیریت  166

 

 منابع

شورای های نمایندگان مجلس  (. شناسایی شایستگی4314نژاد، محسن ) اسماعيلی، محمودرضا؛ سپهوند، رضا؛ وحدتی، حجت؛ عراف
  .404-412، 12، انداز مدیریت دولتی فصلنام: چشماسالمی با استفاده از روش دلفی فازی. 

های مدیران و فرماندهان  (. طراحى و تدوین الگوی مناسب شایستگی4314الوانی، سيدمهدی؛ اردالن، اميد؛ محمدی فاتح، اصغر )
 .  4-30(، 4)7، انسانیهای مدیریت منابع  فصلنام: پژوهشدر سازمان ارتش ج.ا.ا، 

های مدیران  (. طراحی و تبيين مدل شایستگی4311وش، اسدال:؛ برقی، ميکائيل ) تسليمی، محمدسعيد؛ راعی، رضا؛ فرزین
 .  48-87(، 1)4، فصلنام: مدیریت دولتیهای ملی کشور با تمرکو بر ریسک.  پروژه

.                                طراحی الگوی شایستگی سفيران جمهوری اسالمی ایران(. 4317پور، مجيد؛ امينی، علی ) اصغر؛ مختاریان پورعوت، علی
     .4-14(، 1)44، های مدیریت منابع انسانی فصلنام: پژوهش

گذاران ملی )نمایندگان  مشی های خط . چارچوبی برای شناسایی شایستگی(4314فرد، حسن؛ آذر، عادل؛ شيرزادی، مهدی ) دانایی
 . 4-34(، 80)41، فصلنام: مجلس و راهبرد مجلس قانونگذاری(.

  مضامين کليدی و چارچوب 1(. ب: سوی چارچوبی برای مطالع: مدیریت دولتی اسالمی )بخش 4314فرد، حسن ) دانایی
 .  438-441(، 40)4، یتفصلنام: اسالم و مدیرپيشنهادی(.     

فصلنام: مطالعات مدیریت های راهبردی مدیران ميانی دولتی.  (. الگوی قابليت4371السادت؛ شيخ، ابراهيم ) زاهدی، شمس
 . 14-431، 4،    راهبردی

 بر اساس نسخ: محمدعلی فروغی، تهران  سرایش.  گلستان سعدی.(. 4371الد ین ) سعدی شيرازی، مصلح

، پژوهشنام: علوم انسانیهای سياسی و حکومتی سعدی در بوستان و گلستان.  (. اندیش:4378مهر، عمران ) ناو، بيژن؛ پاک ظهيری
47 ،411-11  . 

(. تحليل مضمون و شبک: مضامين  روشی 4310عابدی جعفری، حسن؛  تسليمی، محمدسعيد؛ فقيهی، الوالحسن؛ شيخ زاده، محمد )
 .    444-417(، 1)4های کيفی. فصلنام: اندیش: مدیریت راهبردی،  تبيين الگوهای موجود در دادهساده و کارآمد برای 

 .33-22(، 1)1، فصلنام: قانون یار(. بررسی و تبيين شرایط حاکم از منظر فقها و فالسف: اسالمی. 4312قدیری، راحل: )

های مناسب برای احراز شایستگی وزیر  و تدوین ویژگی(. شناسایی 4314اصغر؛ طيب:، عباسی ) کاوسی، روشنک؛ پورعوت، علی
 . 34-20(، 4)1، فصلنام: مدیریت دولتیعلوم، تحقيقات و فناوری. 
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