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های مورد نياز برای انتخاب مديران مراکز تحقيقات کشاورزي  مهارت

 سازندگي و منابع طبيعی با تأکيد بر جهاد

*محمدتقي شريعتي ز دری1 و و بهر

                                                

٢** 
 

 چكيده

سازمان در يکي از سمينارهای  .رود شمار ميه  فرد ب  از امور منحصر به  امور تحقيقاتي ادارة
   يکي از ده  تحقيقاتي، هاي منظا از  در بسياري»   مديريتي ساختار ضعيف« آسيايي،  وري بهره

 در  ضعف«   كه  است  کرده  روشن نيز مطالعات مختلف در ايران. استعنوان شده    اصلي مسئله
براي .  است  تحقيقاتي  مؤسسات ب و عملكرد نامناس  پايين  كارآيي  موجب »  پژوهشي مديريت

ي معياري وجود نداشت و بعضًا انتخاب جهاد سازندگانتخاب مديران واحدهاي تحقيقاتي 
 در   و ارزشي  عقالني  معيارهايي  به دستيابي. گرفت مديران اين واحدها مورد سؤال قرار مي

   .است  روريات ض  از جمله  تحقيقاتي  واحدهاي  با ماهيت  متناسب قالب يک الگوي
   شـرايط    كننـده   هـا مـشخص     ها و گرايش  ، مهارت    از قبيل دانش     و  فردي     شغلي  هاي ويژگي

   تحقيقـاتي    مديريت واحـدهاي    هاياز اين ميان مهارت    .  است   مديريتي  هاي   پست  احراز تصدي 
در ايـن   .اسـت ده کنننيتعي  در انتخاب مدير لهئ مس  و حل  و طراحي ، انساني، ادراكي  فني :شامل

  ،اسـت    مـديريتي   هـاي ها در قالب يک تـابع کـه متغيرهـای آن مهـارت             مطالعه ضرايب مهارت  
ايـن ضـرايب    .  تحقيقاتي مورد سنجش قـرار گرفـت        به عنوان ابزار مناسب انتخاب مدير واحد      
گانه ههای سلفه مهارتؤ م۳۳ي نسبت بهجهاد سازندگبراساس ميانگين نظرات جامعه تحقيقاتي 
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 مقدمه

ها، جوامع انساني به شمار مي روند كه به منظور انجام كار در راستاي اهدافي خاص  سازمان

اند اما شده هاي نوين مجهز ها به فناوري گرچه در جهان پوياي امروز سازمان. ي گيرندشکل م

سيدجوادين، (ريزي و اداره آنها دارد  منابع انساني نقشي اصلي و منحصر به فرد در برنامه هنوز

شود  ها يك موضوع راهبردی تلقي مي هرچند، انتخاب مديران براي تمامي سازمان). ۱۳۸۲

  اي برخوردار است، زيرا ماهيت دهاي تحقيق و توسعه اين مسئله از اهميت ويژهولي در واح

   نسبتًا طوالني هاي  نيز در زمان  تحقيقاتي هاي  فعاليت و بازدهي  ديگر است اي  به گونه تحقيقات

هاي خاص  حساسيت) اندكه فرهيختگان نيز از آن جمله(شود و نيروهاي درگير  آشكار مي

   از مديران  نيز نيازمند برخورداري  تحقيقاتي  واحدهاي  مطلوب ادارة. كند لب ميمديريتي را ط

 از  هاي مديريتي  سمت  افراد براي تصدي  صحيح  انتخاب در واقع،.  است كارآمد و شايسته

 و   توانايي  كه  كساني  انتخاب  يا نابجا يعني  غلط  برخوردار است، زيرا انتخاب  زيادي اهميت

كنند، و   مي  را ترك سازمان   بعد از مدتي  كه  كار موردنظر را ندارند يا كساني  انجام تگيشايس



 ۱۷۹ ...مهارت هاي مورد نياز براي انتخاب مديران مراکز تحقيقات کشاورزی
 

 

 هئلاهميت و طرح مس ضرورت،

 )  سازماني  و برون درون (  كشاورزي  بهبود تحقيقات  براي  اصلي ، مسائل۱۹۸۳  در سال

 قرار  مورد توافق) توكيو (  آسيايي وري  در سمينار بهره كننده  كشور شركت از سوي ده

»   تحقيقاتي هاي  از نظام  در بسياري  مديريتي ساختار ضعيف «،  اصلي مسئله   ده ميان در. گرفت

   كه  است  نكته  اين كننده  روشن  در ايران  مراكز پژوهشي  وضعيت مطالعه. شود  مي نيز ديده

   تحقيقاتي، ابزار پيشرفته، ، بودجه  انساني  نيروي  شامل  و منابع هر چند، كمبود تجهيزات

  برداري  بهره  كه  است تر آن مهم ، اما نكته  است  پژوهشي  مؤسسات  اساسي از مشكالت... و

 است، به   مراكز پژوهشي  مديريت  از نحوه  ناشي  محدود كه  امكانات  از همين و استفاده

 و   پايين  كارآيي  موجب  دو عامل اين.   است  نگرفته  و مطلوب صورت نحوي شايسته

 و در   جامعه  نيازهاي  به در كشور ما با توجه)  تحقيقاتي ( ت مؤسسا  فعلي عملكرد نامناسب

 ). ۱۳۷۸ و ديگران،  بقائي (  است  پيشرفته  كشورهاي  با مراكز تحقيقاتي مقايسه
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ي بلکـه در هـيچ دسـتگاه ديگـري بـراي            د سـازندگ  جهـا ، نه تنها در     ۱۳۷۹ در سال   

شـريعتي و ديگـران،     (  وجـود نداشـت    يانتخاب مديران واحـدهاي تحقيقـاتي ضـوابط       

شـد و   ؛ و در برخي از موارد، انتخاب مديران اين واحدها مورد سؤال واقـع مـي               )۱۳۸۴

 در حال حاضر نيز انتخاب مديران واحدهاي تحقيقاتي جهاد        . مشكالتي را در پي داشت    

با علـم بـه     . كند  کشاورزي از يك دستورالعمل واحد و حتي ضوابطي مدون پيروي نمي          

دهي  توان به سامان  مي   مناسب  معيارهاي  بر اساس  اليق  تحقيقاتي  مديران اينکه با انتخاب

بررسـي شـيوه انتخـاب و انتـصاب         « تحقيقـاتي      پرداخت، طرح   و ارتقاي امور تحقيقاتي   
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    مفهومي چارچوب

 های خود را   با ويژگي  و متصدياني متناسب  مديران  تحقيقاتي ها و واحدهاي سازمان

  كارگماري به  تحقيقاتي  و مشاغل  سازمان  ماهيت  شناخت از اين رو، بدون. كنند  مي طلب

  مديريت.  باشد  داشته  نامطلوبي آمدهاي  پي  است  ممكن کارکنان و به ويژه مديران

   عادت  كار مستقل  به  كه  سازي افرادي هماهنگ.   بسيار دشوار است  تحقيقاتي هاي سازمان

  ، زيرا سازمان  خود رها ساخت  حال  آنها را به توان  نمي با وجود اين،.  نيست اند، آسان كرده

كاركنان بايد در يك يا چند زمينه .  آيد  به دست  كاركنان  بايد از طريق  دارد كه اهدافي

در هر . سازي داشته باشند داراي صالحيت و شايستگي تخصصي بوده، توانايي مفهوم

ن خود را به وراي واضحات معطوف شوند كه ذه سازمان تحقيقاتي، افرادي يافت مي

. آفرينند ها را مي شود كه ايده برترين افتخارات نصيب كساني مي. كنند آفريني مي كرده، ايده

. آفرينان به تحقيق و توسعه عالقه قلبي دارند و از توانايي تفكر انتزاعي برخوردارند ايده

با اهداف كلي سازمان مطمئن كند تا از هماهنگي آنها  ها را بررسي مي مديريت فقط ايده

در هر موضوع خاص، اين گروه محققان و متخصصانند که در بررسي مسئله، نقش . شود

 . كنند اصلي را ايفا مي

گر، كنجكاو،  در يك واحد تحقيقاتي، معموًال موفقيت با افرادي است كه ذهني تحليل

هاي علمـي،      به فعاليت  گرا برخوردار باشند، و     ، از شخصيتي درون     مستقل و متفكر داشته   

مند باشند؛ و شايد چون كار اصلي آنها با اموری مربـوط بـه                 رياضي و علوم رايانه عالقه    
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.  اسـت    تحقيق   براي   مناسب   ، ايجاد محيط     واقعي   معناي   به   مدير تحقيق   لي اص  وظيفه

    مهمـي   هـاي    ايـده    بـه    طـراز اّول     محقـق    يك   دارد كه    امكان   مناسب،   سازماني  در محيط 

 .   اسـت   اي   كـار پيچيـده      سـازماني مطلـوب      فرهنـگ    وجـود آوردن     يابـد، امـا بـه       دست

شود ها جاری مي  ي توسط مديريت و از طريق اتخاذ سياست         معموًال اين فرهنگ سازمان   

 ).Bolton, 2006(کند ها و اعتقادات سازمان را پشتيباني ميو به وسيله ارزش
ها و كاركنان تحقيقاتي  سينيحداقل سه طيف از كاركنان، يعني كاركنان پشتيباني، تكن

مدير بايد . دهند كيل ميهاي تحقيقاتي را تش ، مجموعه نيروي انساني سازمان)محققان(

 به وجود آورد، و   كاري هاي  سازد، گروه  هماهنگ افراد را برگزيند، آنها را با كارهايشان

   در سطح  نوآوري  منجر به  كه  استانداردي  عملياتي هاي ها و رويه   تعيين معيارها، نقش به

ها را    تعارض كند، چگونه   رهبري  چگونه مدير بايد بداند كه.  کند شوند، كمك باال مي

 . آورد  عمل  را به  حداكثر استفاده  در دسترس  از منابع  دهد، و چگونه كاهش

 شغلي،   سازماني، وجوه  وجوه  با مالحظه  تحقيقاتي رفتار و عملكرد مؤثر مديران

،  ن از سازما  اعم  جوانب،  تمامي رعايت. كند  آنها بروز مي  فردي هاي  ها و خصلت ويژگي

 جهت   و فردي،  سازماني، شغلي  شامل عوامل  سادة  و فرد، در قالب يک الگوي شغل

   در طراحي  مديريتي  هاي ، نيازمندي  الگو در اين. انتخاب مدير تحقيقاتي امکان پذير است

   مديران  مؤثر در انتخاب  ورودي  يكه نقش اصلي را ايفا کرده، به مثاب  شغل و ساختاردهي

   مديريتي هاي سمت نيازمندي. های فردی نيز نقش ثانويه را دارد ويژگي. كند  مي دخالت

،  دهي، سازمان ريزي برنامه: ند ازاشوند که عبارتوظايف عمومي مديريت را شامل مي
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ها، مراحل   بنا به تعريف، عبارت است از چگونگي کار، شناخت ويژگي: فني مهارت

ها، چيرگي بر مشکالت، و فرآيندهای ويژة آن  خاص آن، نحوه کار با ابزار و دستگاه

 و خبرگي به کار رفته در   دانش  فني  مهارتبه عبارت ديگر،). ۱۳۸۰لستر و نيواستروم،(

از اين حيث، مهارت . هاستها، فرآيندها و رويه هايي است که دربر دارندة روش فعاليت

. (Koontz, Harold, And Weihrich,1993)آيد  فني کار با ابزار و فنون ويژه به شمار مي

های شناسيمي، روشهای مفهومديران تحقيقات با تسلط برفرآيندهای تحقيق، مدل

افزارهای  کارگيری نرم ها و اطالعات، به های آماری، نحوه استفاده از داده تحقيق و روش

 . های مناسب، از مهارت فني برخوردار خواهند بود آماری و  انجام تحليل

   يك  به  از مدير يا كاركنان او، هر فرد، اعم.   است  با مردم  كاركردن  توانايي : انساني مهارت

   دارد كه  بدين نکته بستگي  افراد تا حد زيادي عملكرد اين.  دارند  تعلق واحد سازماني

   كه  تحقيقاتي، هاي در سازمان.  برقرار کنند  خود روابطي مؤثر  و رؤساي بتوانند با همكاران

  لتشكي)  هر چند، موقت (  كاري هايگروه   مربوط  وظايف  انجام  براي  است گاه الزم

هايي از اين دست که  هم مهارت طور  است؛ و همين  حائز اهميت  موضوع شوند، اين

 نظرها و عقايد خود را ابراز کنند تا   دهند، چگونه  گوش  ديگران هاي  حرف  به چگونه

 تضادها،   از ميزان  تفاهم  كسب  در جهت  باشد، و نيز چگونه  درك  ديگران قابل براي

   و توانايي  جمعي  تالش  يك  هدايت  مهارت  اين ماهيت. ها بكاهند ض و تعار،برخوردها
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 افراد   از رهگذر آن،  كه  است  تلقي شده  فرآيندي  ادراك  تعريف،  يك در : ادراكي مهارت

كنند و   و تفسير مي  پيرامون خود تنظيم  خود را از محيط هايها و برداشت پنداشت

 مدير در   توانايي توان  را مي  ادراكي از اين رو، مهارت. بخشند  مي  معنا ، بدان وسيله بدين

 . دانست  سازمان ها و منافع زي فعاليتسا   و يكپارچه هماهنگ

 واحدها و   را با تمامي تواند سازمان  مي  و توسعه  مهارت، مدير تحقيق  اين با كسب

   را كه اي  قرار دهد، و شيوه  مورد توجه  كلي  مجموعة  يك صورت  به هاي آن مجموعه

 تغيير در   چگونه ريابد كه کند و نيز د اند، درك  يكديگر وابسته  به  آن  مختلف هاي بخش

   ادراكي ، مهارت  توصيف با اين.  اثر بگذارد  سازمان ها ممکن است بركل  از بخش يكي

 عناصر مؤثر   تشخيص  براي  آن هاي  و فعاليت  از سازمان  تصويري بزرگ  ديدن  توانايي به

 .شود  مي  عناصر مربوط  اين  تمايز بين  و درك  وضعيت در يك

   و انجام  سازمان  نفع  به  كه  طريقي  به  مسائل  در حل  توانايي:  مسئله  و حل  طراحي هارتم

.  دارند  مفهومي  تداخل )۳(گيري  و تصميم )۲( مسئله  حل دو واژه.  شود ها تمام مؤثر فعاليت

، آغاز  ؛ زيرا، بنا به تعريف  است گيري تصميم  همان  حل مسئله  معتقدند كه  از محققان بعضي

   مناسب حلي ، راهگيريتصميمبايد با     كه است  اي مسئله وجود  به  بردن پي،  گيريتصميمفرآيند 

 و  گيري   تصميم  معتقدند كه  ديگر از محققان  آن، گروهي البته برخالف.  پيدا کرد  آن براي

   يعني گيري ، تصميم عريف بنا به ت  كه  نيستند، زيرا در حالي  معني  يك  الزامًا به  مسئله حل

 .  باشد  وجود داشته  راه يك  تنها  مسائل  در بعضي  است ها، ممكن  راه ميان  از  راهي انتخاب
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 های مديريت تحقيقات در ارتباط با وظايف مديريتي در الگوی انتخاب مديران  مهارت-۱نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزی برنامه

 دهیسازمان

 هدايت

 کنترل 

 امکانات بسيج
 و منابع

 وظايف 
 عمومی

 دانش

 هامهارت

 هانگرش

 های  مهارت

 مديريتی

 عملکرد بهبود 
 در کسب 

 های تيموفق
 سازمانی

سمت های نيازمندي
 مديريتی

 فنی

 انسانی

 ادراکی

 طراحی و 
 حل معادله

سمت هاينيازمندي
 مديريت

 

   مديران  براي به ويژه ،  مسئله  حل  مهارت  کرد كه  مالحظه توان ، مي  ترتيب بدين

 برخوردار  اي  ويژه  از حساسيت  موجود و مطلوب  دو وضعيت  با مالحظه تحقيقاتي،

  هاي حل دستيابي به راهو  دشوار،   ، مسئله  معمولي  با مسئله جهه موا چگونگي.  است

،   اثربخشي در جهت.   است  مسئله  و حل  و تحليل  تجزيه هاي  از مهارت  بخشي خالقانه،

 بر اين، بايد  عالوه.  كند  توجه  مسئله  از يك  بيش  به  باالتر سازمان  سطوح بايد مديريت

   مسئله  حل  براي  عملي حل   راه  با يك  خوب  طراح  مهندس  يك  نسبي مديران از مهارت

  گر آنها باشند، شكست  را ببينند و نظاره  صرفًا مسائل اگر مديران. برخوردار باشند
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در اين ميان، موضوع مهم ديگری وجود دارد، و آن عبارت است از سطوح مختلف 

هاي مديران با  ح با توجه به فعاليتوگيرند؛ اين سط سازمان که مديران در آن قرار مي

هاي ياد شده   بر اين باور است كه اگرچه تمامي مهارت)۴(كتز. رابرت ال. اند هم متفاوت

هايي بستگي  همه مديران ضروري است ولي اهميت نسبي آنها به مقام و مسئوليتبراي 

) رده پايين(مهارت فني براي مديران عملياتي . كند دارد كه مدير در سازمان احراز مي

 از سوي ديگر، بايد همه مديران در همه . سازمان اهميت بسيار زيادي دارد

 ران، اعم از مديران تحقيقاتي و سطوح داراي مهارت انساني باشند، زيرا مدي

. ساير مديران، بايد كارها را از طريق و با كمك و همكاري ديگران به انجام رسانند

تر از تخصص فني هاي فني زيردستان بسي مهم گيري از مهارت توانايي آنها در بهره

دهد، براي هريك از   نشان مي۲ بنابراين، همان گونه كه نمودار شماره  .خود آنهاست

ها وجود دارد؛ بايد اين نسبت  مديران در سه رده مديريت نسبت خاصي از اين مهارت

 .تعيين و در الگو لحاظ شود
 

 ها های مهارت مؤلفه

، )اند هکه در نمودارها نيز نشان داده شد(هايي که براساس مفاهيم تعريف شده  مؤلفه

با . ندا آمده۳ تا ۱هاي  د، در جدولنکن را تبيين مي  تحقيقاتي گانه مديران هاي سه مهارت

تشكيل يك معادله رياضي كه در آن، متغير وابسته مهارت کلي مدير و متغيرهاي مستقل 

هريك از متغيرهاي . توان الگويي را تبيين کرد های شغلي است، ميمجموعه مهارت

ب يك بردار داراي اجزاي متعددي است که بر اساس طبقات مفهومي مستقل در قال

در واقع، انتخاب مدير متأثر از ). ۳ تا ۱های  جدول(تعريف شده است ) ها مؤلفه(پيشين 

هايي است كه با توجه به وزن خاص خود، در اين انتخاب تأثير اساسي  ميزان مهارت

هركدام با ضرايبي  قش ندارند،ها به يك ميزان ن از آنجا كه اين ويژگي. دارند α
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۴ X=   ۳نمره مهارت طراحي، حل مسئله؛X =   ۲نمره مهارت ادراكي؛X = ؛نمره مهارت انساني 

۱ X = نمره مهارت فني. 

 

 اتيدر سطوح مديريت عالي، مياني، و عملي هاي مورد نياز  نسبت  ميزان مهارت-۲نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي مثال، اگر مبناي . بردار ضريب     وزن متناسب با سطح مديريت است    

محاسبه عدد يك باشد، طبق شماي ترسيم شده ضريب مهارت فني براي رده سرپرستي 

به همين . نسبتي كمتر از يك خواهد بود) مياني و عالي(عدد يك و براي سطوح باالتر 

هاي   انساني نيز براي مديريت عملياتي عدد يك و براي ردههاي ترتيب، ضريب مهارت
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 رده مديريت مياني

 
 رده مديريت عالي

يتي سازمان، از نظر اهميت های مطرح شده بايد با مالحظه ماهيت مشاغل مدير مؤلفه

بدين معني كه در صورت وجود و برخورداري از اهميت . و وجود آنها بررسي شوند

هاي شغلي، بايد آنها را در ارتباط با هر فرد متقاضي و داوطلب شغل  در ويژگي

توان ميزان اهميت هر  ها، مي در ارتباط با ميزان اهميت ويژگي. گيری کرد مديريتي اندازه

های  جدول(بندي بيست امتيازي  ها در يك مقياس ها و پرسشنامه  را از طريق فرممؤلفه

در يك نمونه قابل قبول ـ به تشخيص مديران و متخصصان واحد تحقيقاتي ـ ) ۳ تا ۱

گانه باال، براساس قضاوت جامعه های سه در اين تحقيق، ضرايب    در فرمول. قرار داد

در اين مطالعه، ضرايب . شوندي باشد، سنجش ميای که معرف جامعه تحقيقاتنمونه

 استقاتي متفاوت مهارت فني مورد سنجش قرار نگرفته است؛ زيرا ماهيت مراکز تحقي

ای تعريف کرد که های مهارت فني را به گونه توان برای آنها مؤلفهو در نتيجه، نمي

های  خي از مؤلفهدر عين حال، بر. داشته باشد بر شموليت داشته و تمايزها را هم در

توان با مسامحه های سه گانه مستتر است، و مي های جدول مهارت فني در ساير مهارت

اما برای يک مرکز تحقيقاتي . پذيرفت که مهارت فني به صورت ضمني لحاظ شده است

 .گيری شوند ها بر اساس تعريف مهارت فني مشخص و اندازهخاص، الزم است مؤلفه

α
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   تحقيق روش

 مورد  هاي  معيارها و شاخص منظور يافتن به. آيد  برمي  تحقيق  از ماهيت  تحقيق روش

و  علمي،   جامعه  مورد پذيرش  و استانداردهاي  نظري  مباني  بر مطالعه اتفاق، عالوه

، از )۵ تا ۱هاي  جدول( جهت ارزيابي انجاميد   معيارهايي  به كه»   اسناد و مدارك مطالعه« 

كار   به  مشغول  مستقل  تحقيقاتي هاي ها و ايستگاه  در مراكز، مؤسسه  كه  افرادي هدو گرو

آوری   جمع  پرسشنامه  موردنظر از طريق  جامعه ای هدفدار انتخاب و نظرات بودند، نمونه

آنها را »  و باالتر ليسانس فوق« افراد   كه  و پژوهشگران  رئيس  اول شامل شد؛ گروه

 و  افراد ليسانس« آنها   نماينده  كه  شامل ساير كاركنان  دوم ردند، و گروهك  مي نمايندگي

  حتمًا به  اول  دسته  از اينكه  اطمينان براي. بودند» سوادان و روزمزدها جز بي تر به پايين

 درگير کارهاي تحقيقاتي در   باشند، از افراد ليسانس  و تحقيقات  درگير مطالعات نوعي

توان به شمار   اين کار هم مي از ديگر داليل. نظر شد ها صرفه  مؤسسه مراكز و بعضي

انتخاب اين نمونه .  درمورد آنها اشاره کرد  اطالعات اندک اين محققان و نيز فقدان

بودن آنها در انتخاب مدير واحد تحقيقاتي صورت » الزم«و » موثر«هدفمند نيز به علت 

 .گرفت

 طبيعي،   منابع  تحقيقات  و مؤسسه  مستقل ، ايستگاه مركز۵۰   داراي يجهاد سازندگ

 و  ، مركز تحقيقات  رازي  مؤسسه  همراه  به  و شيالت،  دامي، آبخيزداري، فرش، علوم

 و در   مهندسي، در زمان انجام مطالعه،  مركز تحقيقات۵ و   روستايي،  مسائل بررسي

 جز افراد بي به (  نفر ساير كاركنان۵۰۰۱ و باالتر و  ليسانس  نفر فوق۱۱۳۹  مجموع داراي

  ، از گروه  متناسب                    انتساب  از روش با استفاده. بود) سواد و روزمزد

  ايستگاه/ مؤسسه/ در هر مركز)  جامعه دوم% ۷ (  دوم  و از گروه )جامعه اول% ۲۰(اول

   پرسشنامه۲۸۸، تعداد   اساس بر اين.  آمد دست  هدفدار موردنظر به  تعداد نمونه مستقل،

  در آخرين.  شد  ارسال  ساير كاركنان  براي  پرسشنامه۳۵۶ و   و پژوهشگران  رئيس براي

  حدود نيمي.  شدند  موردنظر انتخاب  جامعه  از بين  تصادفي صورت  به  پاسخگويان خوشه،

   كارگزيني  احكام س براسا  كه  ترتيب  شد؛ بدين  پاسخگو مشخص  نام ها به از پرسشنامه
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 گيري و پيشنهادها  نتيجه

يا همان )  ارکنانمحقق، رئيس و ک( در اين فرآيند که توسط عناصر اصلي واحدهای تحقيقاتي

هاي آنها از  هاي شخصي وتوانايي  الزم است از ويژگي ابتدا پاسخگويان سامان يافته است،

قبيل تحصيالت، سن، رشته تحصيلي، سابقه کار، و وضعيت شغلي که مؤثر در الگوست، 

توان صالحيت پاسخگويي و همچنين قضاوت  بدين ترتيب، مي. ارائه شودروشن تصويري 

 پرسشنامه ۲۴۵از . هاي نهايي را ارزيابي کرد گيري ورد متغيرهاي تحقيق و نتيجهآنان در م

» كاركنان«را )  پرسشنامه۹۰(و بقيه » محقق و رئيس« پرسشنامه را ۱۵۵بازگشت داده شده، 
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: انـد از    عبـارت   » سـمت مـديريتي     هـاي  نيازمنـدي «بر مبنای الگوی انتخاب مـديران،       

، کـه نقـش   )۱نمودار (   و منابع  امكانات ، و بسيج   ، كنترل   ، هدايت   ، سازمان دهي    ريزي  برنامه

طور معمول    اين وظايف به  . کنند  واحدهای تحقيقاتي ايفا مي      مديران  اصلي را در انتخاب   

ظهور  بروز و    مسئله   و حل    و طراحي   فني، انساني، ادراكي،  های   ای از مهارت    در مجموعه 

تـر تعريـف عمليـاتي       های جزئي  به وسيله مؤلفه  ) جز مهارت فني   به(هر مهارت   . يابد مي

هـاي   مهـارت . را تبيين کند  » نمره کل مهارت مدير   « يعني   ۱ت تا ضرايب فرمول     شده اس 

 ۱هاي   در جدول . گانه ازطريق پرسشنامه در معرض قضاوت پاسخگويان قرار گرفت         سه
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هاي ادراكي،  ها برای مهارتX  با محاسبه ضرايب Sمعيار کل  ،۱بر اساس  فرمول 

شود و به ترتيب براي هر کدام   استخراج مي۴انساني، و طراحی وحل مسئله از جدول 

  .گيرد هاي زير شکل مي از مديران عالي، مياني، و عملياتي در فرمول
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 ان ميانيمدير
 

 مديران عالي
 

 )=٢۴۵N(  در کل نمونه ها بين سطوح مختلف مديريتي  ميانگين مهارت-۴جدول 
 آمار توصيفي يكسويه

خطاي انحراف 

 ميانگين

انحراف 

 معيار
 سمت تعداد ميانگين

ها و  ويژگي

 ها مهارت

 مديران عملياتي ۲۱۶ ۵۴۰۳/۱۶ ۲۰۵۷۵/۳ ۲۱۸۱۲/۰

 مديران مياني ۲۱۹ ۰۹۷۲/۱۷ ۵۰۹۰۳/۲ ۱۶۹۵۴/۰

 مديران عالي ۲۱۷ ۷۲۴۸/۱۷ ۵۷۱۷۷/۲ ۱۷۴۵۸/۰

 جمع

هاي  مهارت

 انساني

۱۱۰۲۹/۰ ۸۱۶۰۷/۰ ۱۲۱۶/۱۷ ۶۵۲ 
۲X 

 مديران عملياتي ۱۹۴ ۱۱۱۱/۱۶ ۷۱۶۸۶/۲ ۱۹۵۰۶/۰

 مديران مياني ۱۹۷ ۴۹۸۰/۱۶ ۲۲۹۸۸/۲ ۱۵۸۸۷/۰

 مديران عالي ۱۹۶ ۶۱۹۰/۱۷ ۱۲۷۸۸/۲ ۱۵۱۹۹/۰

 جمع

هاي  مهارت

 ادراكي

۱۰۱۱۸/۰ ۴۵۱۵۲/۲ ۷۴۴۵/۱۶ ۵۸۷ 
۳X 

 مديران عملياتي ۲۰۲ ۸۲۵۰/۱۵ ۲۶۴۰۶/۳ ۲۲۹۶۶/۰

 مديران مياني ۲۰۳ ۶۸۸۶/۱۶ ۴۹۵۹۶/۲ ۱۷۵۱۸/۰

 مديران عالي ۲۰۳ ۶۰۵۹/۱۷ ۴۰۳۶۱/۲ ۱۶۸۷۰/۰

 جمع

هاي  مهارت

طراحي و 

 لهئمس حل 

۱۱۵۰۹/۰ ۸۳۷۷۸/۲ ۷۰۷۹/۱۶ ۶۰۸ ۴X 
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هاي  هاي انساني و مهارت هاي ادراكي، مهارت ارتمعيار تعيين هر کدام از مه

ها و به تفکيک هر سه دسته مديران  طراحي و حل مسئله بر اساس اجزاي مهارت

هاي موردنياز  شود و ضرايب مهارت  ديده مي۳تبيين و در نمودار ) ۳ تا ۱هاي  جدول(

 بدين. ردخو براي انتخاب مدير واحد تحقيقاتي رقم مي) ۳نمودار(در توابع مربوط 

 تا ۱های  های تحقيقاتي با استفاده از جدول توان برای انتخاب مدير مؤسسه ترتيب، مي

 قضاوت مجموعه کارکنان مؤسسه را درباره داوطلبان يا نامزدهای مديريت جويا شده ۳

و آنها را در توابع مربوط قرار داد و مديری را انتخاب کرد که بدون اعمال سليقه واجد 

 . مديريتي باالتر از ديگران باشدهای  صالحيت
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 ۳ نمودار  الگوي مطلوب انتخاب مدير واحد تحقيقاتي-
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 پيشنهادها

 :شود با توجه به نتايج تحقيق جهت انتخاب مديران واحدهاي تحقيقاتي پيشنهاد مي

های سنجش   در يكي از مؤسسات تحقيقاتي رويه تحقيق از لحاظ به کارگيری فرم-۱

ا آنچه مرسوم است، ها در  الگوي پيشنهادي آزموده شود تا ميزان تفاوت آن ب مهارت

 .های مهارت فني تعيين و سنجيده شود ضروری است مؤلفه. مشخص شود
 ها در   در جهت تکميل يا اصالح الگوی ارائه شده، با توجه به اينکه اجزای مهارت-۲

های تبيين  های مختلف ممکن است دارای تأثير متفاوت باشد، بايد اين اجزا با روش حوزه

 ).که در اين مقاله مجال پرداختن بدان وجود نداشت(موزون شوند ) .... وAHPمانند (وزن 
 

 سپاسگزاری

های انتخاب وانتصاب مديران واحدهای تحقيقاتي جهاد  بررسي شيوه«طرح تحقيقاتي 

های برنامه  از جمله طرح» سازندگي و تعيين معيارهای متناسب برای انتخاب مديران

ر طرح  و مرکز تحقيقات و بررسي مسائل که با کمک دفت است ازی تحقيقاتس بهينه

از آقای ابوالقاسم عربيون به خاطر . روستايي وزارت جهادکشاورزی به انجام رسيد

 . نويسی تشکر مي نمايم ارشهمکاری در تجزيه وتحليل و گز
 

 ها يادداشت
1. autonomy 
2. problem solving 
3. decision making 
4. Robert. L. Katz 
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تحليل تنگناهای ساختاری در نظام فرهنگي، اقتصادی و مديريتي « ،)۱۳۷۸(ر ،  شهريا اقتصادي
ل ئمجموعه مقاالت اولين کنفرانس بررسي مسا .»های بهبود تحقيق در ايران و شيوه

 . مركز تحقيقات علمي کشور: تهران.پژوهشي کشور



 ۱۹۹ ...مهارت هاي مورد نياز براي انتخاب مديران مراکز تحقيقات کشاورزی
 

 ديدگاه موانع فرهنگی پژوهش در علوم پزشکی از«، )۱۳۷۸(بقائي، عبدالمهدي و ديگران 
. مجموعه مقاالت اولين کنفرانس بررسي مسائل پژوهشي کشور .»مسئوالن پژوهش

 . مركز تحقيقات علمي کشور:تهران
 مطالعه و بررسي وضع موجود فرهنگ  سازماني مرکز اطالعات و  ،)۱۳۸۰(پورآمن، بهزاد 

  .مرکز اطالعات و مدارك علمي ايران: تهران .مدارك علمي ايران
مديريت : تهران. ناپذير مديريت بر مديريت ،)۱۳۷۶( .اچ. ، سيترايانديس و. کي. جين، آر

 . هاي تحقيقاتي مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي سازمان
جلد . ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي. مديريت رفتار سازماني ،)۱۳۷۴(رابينز، استيون 

 .نيهاي بازرگا مؤسسه مطالعات و پژوهش: تهران. اول
 .دانشگاه تهران: تهران. گيري در سازمان فرايند تصميم ،)۱۳۷۲(سعادت، اسفنديار 
 . سمت: تهران. مديريت منابع انساني ،)۱۳۷۵(  ــــــــــــــــ

 . نگاه دانش: تهران. مديريت منابع انساني و امور کارکنان ،)۱۳۸۲(سيد جوادين، رضا 
 مجموعه مقاالت اولين کنفرانس .يت در تحقيقنقش مدير ،)۱۳۷۸(صدرنژاد، خطيب االسالم 

 . مركز تحقيقات علمي کشور:تهران. بررسي مسائل پژوهشي کشور
دستورالعمل ، آنچه يک سرپرست بايد بداند ،)۱۳۸۰ (. دابليو.ي بيتل و نيواستروم، ج.لستر، آر

 .مديريت آموزش ايران خودرو: تهران. ترجمه ايرج هاشمي. کامل مديريت سرپرستي
صفايي رئيس حسين  ؛ريزی  مهرفرد معاون امور مجلس، اقتصادی و برنامهاکبرعليصاحبه با م

 پاکزاد مديرعامل مؤسسه جهاد ؛ محمدتقيسازمان جهادسازندگي استان خراسان
هاي وابسته در ها و سازمان مديرکل هماهنگي امور استان؛ و محمدحسين بياتاستقالل
 .ي توسط اصغر مسجد۵/۱۲/۱۳۷۹تاريخ 

جهاد مدير کل امور اداری معاونت مالي و اداری  وزارت .  ابيانه قديری محمدمصاحبه با
 . توسط اصغر مسجدي۱۷/۱/۱۳۸۰ در تاريخ يسازندگ

ها، مسائل، مشکالت  ها، ديدگاه آشنايي با وظايف، فعاليت ،)۱۳۷۶(وزارت جهاد سازندگي 
معاونت آموزش و : تهران. و پيشنهادات معاونت آموزش و تحقيقات جهاد سازندگي

 .تحقيقات جهاد سازندگي
. آيين نامه اجرايي. جلد پنجم. طرح های طبقه بندی مشاغل ،)۱۳۸۲(وزارت جهاد سازندگي 

  .های وزارت جهاد سازندگيدفتر تشکيالت و روش :تهران
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