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مقدمه
امروزه سازمان ها به مسئله گزینش رهبران در 
تأکيد زیادی دارند. روانشناسان  تمام سطوح 
سازمانی به این نکته پی برده اند که موفقيت 
به  گسترده  طور  به  سازمان  یک  شکست  و 
کيفيت رهبری آن سازمان وابسته است؛ از این 
 رو سازمان ها برای موفقيت خود رهبری مؤثر و 

اثربخش را مد نظر قرار داده اند؛ نتایج تحقيقات 
نشان می دهد که رهبری مهم ترین موضوع در 
حوزه رفتار سازمانی است )مقيمی و همکاران، 

)1386
بنابراین یکی از مهم ترین مالک های موفقيت 
ميزان  رسانه  جمله  از  سازمان ها  تمامی 
اثربخشی آن است؛ اثربخشی سازمان عبارت 
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 بررسی ارتباط سبک شخصيت 

 و شایستگی مدیران رسانه
 با اثربخشی مدیریتی 

چکید�ه
رسانه ها بعد بسیار مهم جامعه امروزی هستند که از ابعاد مختلف بر زندگی 
انسان ها اثر گذارند. با گسترش و توسعه ارتباطات و تبادل اطالعات در عصر 
حاضر، سازمان های رسانه ای نقش مهمی در فرهنگ سازی جامعه بر عهده 
دارند. در همه سازمان ها از جمله رسانه، مدیریت مؤثر و اثربخش نقش بسیار 
از  ایفا می کند و چنان چه مدیر رسانه  برد اهداف سازمانی  مهمی در پیش  
ویژگی های شخصیتی مطلوب و شایستگی های مدیریتی نظیر دانش ، مهارت ، 
تخصص و نگرش مناسب برخوردار باشد، زمینه اثربخشی در سازمان را فراهم 
به  اساسی در دست یابی  به  عنوان رکن  آن جا که مدیر شایسته  از  می آورد. 
مناسب  فرد  انتصاب  و  انتخاب  می شود ،  شناخته  مطلوب  سازمانی  اهداف 
زمینه اثربخشی در سازمان را فراهم می آورد، به  گونه ای که با ایجاد شرایط 

و فرصت های مطلوب و موفقیت آمیز منجر به اثربخشی در سازمان می شوند.
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است از درجه یا ميزانی که سازمان به هدف 
مورد نظر نزدیک می شود، بنابراین اثربخشی 
سازمان ميزان تحقق اهداف سازمانی است؛ که 
از جمله رسانه، مهم ترین  در همه سازمان ها 
رکنی که برای رسيدن به اهداف سازمانی و به 
عبارت دیگر اثربخشی تأثيرگذار است ، مدیریت 

است.
راپ و زویک معتقد هستند، مدیران به  عنوان 
با  مواجه  در  گيرنده  تصميم   فرد  اصلی ترین 
مسائل و مشکالت سازمانی نقش به سزایی در 
موفقيت سازمان ایفا می کنند. به همين دليل 
امروزه تالش می شود افرادی را در پست های 
مدیریتی به گمارند که هم به لحاظ ویژگی های 
شخصيتی و هم توانایی و شایستگی، مناسب 
این  به  روانشناسان  باشند.  اثربخش  رهبری 
نتيجه رسيده اند که اثر بخشی رهبری ممکن 
است نه فقط به ویژگی های فردی رهبر بلکه به 
توانایی های مدیر وابسته باشد. )شعبانی بهار و 

اميرتاش ، 1383(
اثربخشی مدیران در گرو ویژگی های شخصيتی 
زبان های  در  شخصيت ،  واژه  است ،  مدیران 
اروپایی از واژه التين »پرسونا« به معنی نقاب 
در  بازیگران  که  است،  شده  گرفته  ماسک  یا 
گذشته به تناسب نقش خود در نمایشنامه ها 
به چهره می زدند. شخصيت یک فرد ، ترکيبی از 
خصوصيات روان شناختی )مثل آرام ، پرخاش گر ، 
بلندپرواز ، وفادار یا اجتماعی( است؛ در جایی 
دیگر مک شين و وان گلينو1، شخصيت را الگو 
نسبتا ثابت رفتار و حالت های درونی سازگار که 
تمایالت رفتاری یک شخص را نشان می دهد ، 

می دانند )باصری و همکاران ، 1390(
مهارت ها ،  گرو  در  مدیر  اثربخشی  سویی  از 
کلی  طور  به  و  توانایی ها  و  نگرش  دانــش ، 
شایستگی آن ها است. شایستگی به شيوه های 
نمونه  به  عنوان  است.  شده  تعریف  مختلفی 
دانش ،  مجموعه  را  شایستگی  آرمسترانگ2 ، 
مهارت و توانمندی ها مرتبط با شغل می داند 

1.  Mack.Shin & Wan.Glino

2. Armstrong

که دارنده آن ها را قادر می سازد در حد باالتری 
از سطح متوسط به ایفای مسئوليت بپردازند. 
امروزه مدیریت و شایستگی های آن در رأس 
همه مسائل قرار دارد. اگر مدیری تفکر راهبردی 
نداشته باشد و نتواند راهکارها را با تفکر سریع 
درک کند ، هرگز قادر نخواهد بود سازمان را به 
اهداف خود برساند. مدیرانی که از ویژگی های 
مطلوب شایستگی برخوردار باشند سازمان ها را 
به سمت رشد و تعالی سوق می دهند ، عملکرد 
را باال می برند و شایسته  ساالری را در سيستم 
جاری می کنند )دهمرده و ناستيزایی، 1394(.

دین مبين اسالم نيز به فرهنگ شایسته پروری 
تأکيد فراوان دارد و بر به کار گماری شایستگان 
و  منصب ها  اســت.  نموده  ــادی  زی سفارش 
امانت هایی به شمار می آیند که  مسئوليت ها 
باید به اهلش واگذار شوند. همانا خداوند شما 
را امر می کند که امانت ها را به اهل آن واگذار 

کنيد )سوره نساء، آیه 158(.
بنابراین افراد شایسته افرادی هستند که الگوی 
در  امر  این  و  می دهند  ارائه  مطلوبی  رفتاری 
عمل همان معيارهای اثربخشی تعبير می شود 
که به توانایی و مهارت آن ها و همچنين ماهيت 
موقعيتی که در آن رهبران و زیردستان با هم 

در تعامل  هستند، بستگی دارد.
نظریه های مختلفی در مورد رهبری سازمانی 
به  بين می توان  این  از  مطرح شده است که 
نظریه های  رهبری ،  ویژگی های  نظریه های 
اقتضایی و نظریه های شایستگی های مدیریت 
شایستگی های  نظریه  اساس  بر  نمود.  اشاره 
مدیران ، مدیرانی دارای شایستگی هایی هستند، 
که به آنان در انجام بهتر فعاليت ها و وظایفشان 
شایستگی های  ميان  این  در  می کند.  کمک 
مدیران به  عنوان یک عامل کليدی در موفقيت 
سازمان است و مشخص شدن شایستگی های 
شغل  یک  در  بودن  اثربخش  برای  ضروری 
می تواند به عملکرد موفقيت آميز سازمان کمک 

نماید.
در کتاب »شایستگی مدیر« مفهوم شایستگی 
ویژگی های  است؛  شده  تعریف  این  گونه  را 



شماره 37
دی 96

55

ی
تگ

س
شای

 و 
ت

صی
خ

 ش
ک

سب
ط 

با
رت

ی ا
س

رر
ب

ی 
یت

یر
مد

ی 
ش

خ
رب

ا اث
ه ب

سان
ن ر

را
دی

 م
ریشه ای فرد چون انگيزه ، مهارت ، خصوصيات ، 
نقش های اجتماعی و مجموعه دانش او برای 
شایستگی  مطلوب.  طور  به  وظيفه  انجام 
و  دانش  مهارت ها ،  رفتارها ،  از  مجموعه ای 
نتایج  به  برای دستيابی  نگرش فرد است که 
مطلوب سازمانی بسيار مؤثر است. از این  رو 
اثربخش  بر  مدیران  ضروری  شایستگی های 
بودن مدیریت در یک سازمان بسيار مؤثر است. 
واضح است که تعالی ، پيشرفت و ترقی جامعه 
غير  انسانی  سازمان های  وجود  بدون  تقریبا 
این  برای  سازمان ها  طرفی  از  است.  ممکن 
شده  تعيين  پيش  از  اهداف  به  بتوانند  که 
خویش جامعه عمل بپوشانند به نيروی انسانی 
سویی  از  نيازمندند ،  آمد  کار  و  متخصص 
دیگر رفتارها ، خصوصيات شخصی و فردی و 
انسانی  توانایی های  و  انگيزه ها ، مهارت ها،  نيز 
پيچيده تر و درک آن ها مشکل تر می شود. به 
همين منظور شناخت ویژگی ها و خصوصيات 
برانگيخته  و چگونگی  رفتارها  علل  و  انسانی 
و  روانشناسی  جدی  مباحث  از  آن ها  شدن 
از جمله  مدیران  که  آن جا  از  است.  مدیریت 
ایجاد  با  سازمان ها  در  که  هستند  افــرادی 
سازمان  دستيابی  زمينه  مناسب  فضای  یک 
به اهداف را فراهم می آورند ، نقش مهمی در 

موفقيت و اثربخشی سازمان دارند. 
مدیران  به  نيازمند  رسانه ای  سازمان های 
استراتژیست و سياستمدار هستند تا با تدبير 
بتوانند سازمان را سر پا نگه دارند. تحت چنين 
ارتباط  وسایل  مدیریت  به  توجه  شرایطی 
آگاهی  امروزه  دارد.  ویژه ای  اهميت  جمعی 
مخاطب  است.  کرده  پيدا  افزایش  مخاطبان 
هر چيزی که رسانه برایش توليد کند را قبول 
نمی کند و در یک محيط منوپوليک قرار ندارد. 
مخاطب هر لحظه با هجوم رسانه های مختلف 
قدرت  و  است  روبرو  گوناگونی  برنامه های  با 
انتخاب باالیی دارد. در چنين شرایطی نقش 
مدیریت رسانه بسيار پر اهميت است. در جهان 
امروز مدیریت یکی از اهرم های کليدی اداره 
در  سازمان ها  اداره  می رود.  شمار  به  سازمان 

محيط رقابتی و پيچيده رسانه های امروز بسيار 
مشکل است. این روند داشتن مدیران الیق و 
شایسته را اجتناب ناپذیر می نماید عالوه بر این ، 
پيش بينی شده که ميزان تقاضا برای مدیران 
حرفه ای رسانه حتی در ایران نيز افزایش پيدا 
کرده است به این ترتيب دغدغه هایی با عنوان 
و  شخصيتی  ویژگی های  به  توجه  »ضرورت 
شایستگی های مدیران« پيش روی مشاوران و 
متخصصان حوزه مدیریت رسانه قرار می گيرد. 
مدیران  رسانه  ای  سازمان های  که  صورتی  در 
فاقد شایستگی برای مدیریت رسانه را در راس 
روبرو  مدیریتی  بحران  با  دهند  قرار  سازمان 
خواهند شد و در محيط رقابتی بازار رسانه ای 
با مشکل روبرو می شوند )اميرخانی و همکاران ، 

.)1395
 به همين دليل ویژگی های شخصيتی مدیران 
می تواند در اثربخشی سازمان نقش مهمی ایفا 
کند بدین منظور این تحقيق در نظر دارد در 
را  مدیران  ویژگی های شخصيتی  اول  مرحله 
بررسی نماید و در مرحله دوم شایستگی های 
مدیران را ارزیابی نماید و در نهایت تأثير این دو 
را بر اثربخشی مدیریت تعيين کند )ترکمانی و 

صفدری و رنجبر ، 1395(.
بیان مسئله 

رهبران اثربخش ، اساسی ترین منابع هر سازمان 
زمينه  در  را  سازمان  هر  شکست  هستند؛ 
دستيابی به بهره وری بهينه ، می توان تا حدودی 
به مدیریت و رهبری غير کارآمد آن سازمان 

مربوط دانست.
به  بنا  اداری  عالی  شورای  راستا ،  همين  در 
پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
به منظور ارتقا، بهره وری و کارآیی نيروی انسانی 
بر انتخاب و انتصاب مدیران متعهد و متخصص 
تأکيد نمود. در این پژوهش در صدد پاسخ به 
این سؤال هستيم که آیا تيپ شخصيتی مدیر 
و همچنين شایستگی های مدیر از مؤلفه های 
تأثيرگذار بر اثربخشی مدیریت هستند یا خير ؟

شخصیت
روانشناسان شخصيت را از دیدگاه های مختلف 
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مورد بررسی قرار داده اند. بعضی ها آن را از نظر 
صفات مانند الپورت1 و ریموند کتل2 ، بعضی 
و  فروید3  مانند  روان کــاوی  دیدگاه  از  دیگر 
سرانجام گروهی آن را از لحاظ زیستی مانند 
اتریشی  روانپزشکان  از  یکی  شلدون4 ،  ویليام 
برای نخستين بار بيان کرد که رفتار آدمی ، نه 
تنها بر اثر اراده از وجدان آگاه به وجود می آید؛ 
بلکه بسياری از آن ها زایيده عوامل پيچيده ای 
هستند که از وجدان ناخودآگاه مایه می گيرند. 
جمعی  ناخودآگاه  به  فروید  برخالف  یونگ5 
ذهنی  صورت های  این  یونگ  داشت.  اعتقاد 
انتقال می یابند  را که از نسلی به نسل دیگر 
به  آن جامعه  فرهنگ  از  گونه ای خاص  به   و 
وجود می آیند ، کهن الگو ناميد )شعبانی، بهار 

و اميرتاش ، 1383(.
سبک شناسی شخصیت یونگ 

یکی از شناخته شده ترین تئوری ها ، تيپ شناسی 
یونگ است که در حوزه مدیریت به کار می رود.

می کند ،  تکيه  عنصر  دو  به  او  تيپ شناسی 
نگرش ها و کارکردها. 

نگرش ها، برون گرایی و درون گرایی. 1
y  برون گرایی و درون گرایی جهتی را که انرژی

روانی جریان پيدا می کند نشان می دهد.
کارکردهای ادراک، حسی و شهودی. 2
y  افراد :)ST( تيپ شخصيتی حسی– منطقی

دارای این تيپ ، عمل گرا ، واقع بين ، سرد و 
بی عاطفه ، عالقه مند به حقيقت، دستوردهی ، 
دقت و موشکافی ، عدم ابهام و خطوط روشن 

اختيار در سازمان هستند.
y  :)NT( منطقی  شهودی-  شخصيتی  تيپ 

افراد با این تيپ شخصيتی ، عقالنی و خالق 
هستند ، محتمالت آینده را از طریق تجزیه 

و تحليل در می یابند.
کارکردهای قضاوت فکری و احساسی . 3

1.  Allport

2. Raymond Benard Cattell

3. Sigmund Freud

4. William Herbert Sheldon

5. Carl Gustav Jung

y  این :)SF( تيپ شخصيتی حسی– عاطفی
افراد گروه دوست و معاشرتی ، عالقمند به 
حقایق در مورد افراد و بی عالقه نسبت به 
ابهام هستند ، عالقه مند به ایجاد وضعيتی 
که در آن افراد از یکدیگر مراقبت و حمایت 

کنند هستند.
y  :)NF( عاطفی  شهودی–  شخصيتی  تيپ 

افراد با این تيپ شخصيتی نو آورند ، برای 
تخيل و مهربانی ارزش قائل هستند ، پرشور ، 
دارای اهداف با شکوه و بی عالقه به قوانين 

هستند )مقيمی و همکاران ، 1386(.
شایستگی

به  می توانند  که  افــرادی  خصوصيت  اساسا 
شایستگی  یابند ،  دست  اثربخشی  معيارهای 
آن افراد خوانده می شود ، یعنی افراد شایسته 
افرادی هستند که الگوی رفتاری مطلوبی ارائه 
می دهند و این امر در عمل همان معيارهای 
الگوهای  از  یکی  می شود.  تعبير  اثربخشی 
جامع برای سنجش شایستگی مدیریت الگوی 
شایستگی کامرون و کوئين است )دهمرده و 
ناستيزایی ، 1394(. در این الگو شایستگی های 

زیر برای مدیران در نظر گرفته شده است.
y مدیریت تيم ها؛
y مدیریت روابط بين فردی؛
y مدیریت بهسازی کارکنان؛
y مدیریت نوآوری؛
y مدیریت آینده؛
y مدیریت پيشرفت مستمر؛
y مدیریت رقابت؛
y نيرو بخشيدن به کارکنان؛
y مدیریت تمرکز بر مشتری؛
y مدیریت جامعه پذیری )فرهنگ پذیری(؛
y مدیریت نظام کنترل؛
y .مدیریت هماهنگی

مبانی نظری شایستگی
دو مکتب فکری مختلف در تعریف شایستگی 
است  مدعی  فکری  مکتب  یک  دارد.  وجود 
که شایستگی بر دانش و مهارت داللت دارد، 
در  که شایستگی  است  مدعی  دوم  مکتب  و 
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عملکرد  به  که  است؛  ویژگی هایی  بردارنده 
شایستگی  دوم  تعریف  در  می کند.  کمک 
می تواند شامل دانش و مهارت ، انگيزه و صفات 
شخصيتی باشد. هسته اصلی مکتب فکری دوم 
فلسفه ایی است که معتقد است، که تمرکز باید 
بر روی کسانی باشد که کار را انجام می دهند. 
مکتب اول را رویکرد انگليسی و مکتب دوم را 
رویکرد آمریکایی به شایستگی معرفی می کنند.

به نظر برجنجن و نهوناکر آموزش و تحصيالت 
مدیران ابزاری مهم برای توسعه شایستگی های 
خود  کتاب  در  هندی  چارلز  است.  مدیریت 
به این نکته تأکيد می کند که ذکاوت ، دانش 
فنی و به دست آوردن دانش ، منبع جدیدی از 
ثروت است و هدف توانمندسازی این است که 
مغزهای افراد را مانند بازوان آن ها به کار اندازد. 
هرگونه تالش برای پروراندن مدیران با توجه 
به هدف های سازمان آغاز می شود و به یاری 
این هدف ها می توانيم نيازمندی های مدیر را 

شناسایی کنيم.
به نظر مارشال و مای شایستگی بيانگر ترکيبی 
نگرش ها  پنداره ،  خود  صفات  انگيزش ،  از 
هامل،  و  پراهاالد  نظر  به  است؛.  ارزش ها  و 
به  دسترسی  امکان  سازمانی  شایستگی های 
هانت  می کند.  فراهم  را  بازارها  مختلف  انواع 
و واليس در مورد مباحث ناظر بر شایستگی 

مدیران سه رویکرد را شناسایی کرده اند.
y  شایستگی ویژگی هایی است که افراد دارند و

شامل دانش ، مهارت ها و تخصص هایی است 
که همه آن ها بر اساس زمينه ها و معيارهای 
از پيش تعيين شده قابل اندازه گيری و کمی 

شدن هستند.
y  شایستگی به ویژگی هایی اطالق می شود که

با استفاده از آن ها می توان امور مورد توجه 
در موقعيت ها را به بهترین شکل انجام داد. 
با  افراد  ویژگی های  رویکرد ،  این  اساس  بر 
توجه به نيازهای خاص سازمانی یا وظایف 

محول شناسایی و ارزیابی می شود.
y  به تخصص  و  شایستگی  زمينه ای  تعيين 

عبارت  این  مفهوم  دارد.  بستگی  موقعيت 

عملکرد  به  دستيابی  برای  که  است؛  این 
موفق شناخت ساز و کار اصلی سازمان و 
تعيين  سپس  و  آن  راهبردی  فعاليت های 
است.  روش  مناسب ترین  الزم  مهارت های 
به  قادر  دولتی  سازمان های  معموال  چون 
تعيين اهداف راهبردی نيستند و نمی توانند 
ابهام  بدون  را  خود  سودمند  فعاليت های 

تعریف کنند.
سطوح شایستگی

فردی ،  سطح  سه  در  می توان  را  شایستگی 
کرد.  متمایز  یکدیگر  از  راهبردی  و  سازمانی 
و  دانش  شامل  شایستگی  فردی ،  سطح  در 
مهارت های بالقوه ، ظرفيت ها و صالحيت های 
کارکنان است. در سطح سازمانی ، شایستگی 
شامل روش ویژه ای در ترکيب منابع گوناگون 
دیگر ،  عبارت  به  است.  یکدیگر  با  سازمان 
و  دانش  متقابل  ترکيب  شامل  شایستگی 
سازمان  منابع  دیگر  با  کارکنان  مهارت های 
رویه ها  جاری ،  امور  سيستم ها ،  دانش  مانند 
و توليدات فناورانه است.، در سطح راهبردی 
شایستگی شامل ایجاد و حفظ برتری رقابت 
از دانش ، مهارت ،  از راه ترکيب خاصی  آميز ، 

ساختار ، راهبردها و فرایندها است.
مدل های شایستگی

فریدنبرگ، یک مدل سلسله مراتبی از شایستگی 
شایستگی های  شامل  که  است  کرده  ارائــه 
بين  ارتباطات ،  اثربخشی ،  شغلی ،  استدالل ، 
فردی ، گروه و سازمان است؛ همچنين در مدل 
شایستگی مدیریت کریپ و مونسفلد ، شایستگی 
شامل سه سطح کارکنان ، شغل و مدیریت بر 
خود است که در سطح کارکنان ، شایستگی های 
و  نفوذ  و  ارتباط  از:  عبارت هستند  نياز  مورد 
هدایت دیگران و در سطح شغل ، شایستگی های 
مورد نياز عبارت هستند از: دستيابی به نتایج 
و پيگيری و حل مسئله و در سطح مدیریت 
برخورد که شامل شایستگی ها، اعتماد به نفس ، 
و  اعتمادپذیری  قابليت،  استرس ،  مدیریت، 

انعطا ف پذیری است.
اثربخشی  شامل  استون  شایستگی  مدل 
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محوری ،  عمل  سازمانی ،  اثربخشی  شخصی ، 
ارتباطات ، توسعه و مشارکت دیگران و تخصص 
تحقيقات  در  شایستگی  انستيتو  است ،  فنی 
زیر  شرح  به  را  مدیران  صالحيت های  خود 

پيشنهاد کرده است 
y  شایستگی های دانش شامل: دانش بنيادی

کابردی و دانش حرفه ای؛
y شایستگی های عملی و حرفه ای؛
y مدیریت عملياتی و فرایند کار؛
y صالحيت های مدیریت خورد؛
y ارتباط؛
y .بسيج نوآوری و تغيير

پدلر شایستگی های مدیریت را چنين فهرست 
مسئله ،  حل  هماهنگی ،  ارتباطات ،  می کند؛ 
تصميم گيری ، انعطاف پذیری ذهنی ، یادگيری 
حرفه ای ،  ادراک  حرفه ای ،  دانش  متعادل ، 
انعطاف پذیری هيجانی و حساسيت مداوم به 

وقایع.
شرمنو نيز شایستگی های مورد نياز مدیران را 
مهارت های  می کند؛  عنوان خالصه  هفت  در 
رهبری ، رهبری  آموزشی ، تخصيص و مدیریت 
کنترل  کارکنان ،  نظارت  و  سرپرستی  منابع ، 
توسعه ای  اقدامات  گزارش  دهی ،  و  برنامه 

حرفه ای و مشارکت جمعی.
سازمان یونيدو به چهار شایستگی مورد نياز 
از  هستند  عبارت  که  می کند  اشاره  مدیران 
و  تجزیه  سناریو ،  تدوین  و  استراتژیک  تفکر 
تحليل ، حل مسئله ، برنامه ریزی و سازماندهی ، 
مدیریت تغيير ، مدیریت تيم ، خالقيت ، مذاکره ، 
مربی گری تسهيل و اداره گروه ، ارائه سخنرانی 

و مصاحبه.
کنتز چهار خصوصيت تمایل به مدیریت کردن ، 
توانایی برقراری ارتباط و درک متقابل ، درستی 
و صداقت و تجربه شخص به عنوان مدیر را از 
ویژگی های مدیران ذکر نموده است )عبداللهی 

و همکاران ، 1394(.
مدیریت بر مبنای شایستگی

مدیریت بر مبنای شایستگی رویکرد منسجم 
اداره  برای  هماهنگ  و  مشترک  چارچوبی  و 

سرمایه انسانی در بلند مدت است که بر مبنای 
مجموعه مشترکی از شایستگی های مرتبط با 

راهبردهای کالن کشور تدوین می شود.
در سال های اخير مفاهيم نظری مدیریت بر 
مختلفی  رهيافت های  از  شایستگی  مبنای 
مهم ترین  این  از  برخی  است.  شده  بررسی 
رویکرد  از:  هستند  عبارت  رهيافت ها 
راهبردی ،  رویکرد  روان سنجی ،  روانشناختی ، 
رویکرد توان مندسازی ، رویکرد رهبری ، رویکرد 

سيستمی )خراسانی و همکاران ، 1393(.
اصول  بر  مبتنی  شایستگی  مدل های  اکثر 

مشترکی به شرح زیر هستند.
y  ، مبتنی بر خوشه دانش ، مهارت ها ، توانایی ها

انگيزش ها ، باورها ، ارزش ها و رقبت ها؛
y مرتبط با جهت گيری استراتژیک؛
y  قابل شده ،  پذیرفته  استانداردهای  دارای 

مشاهده و قابل سنجش؛
y مرتبط با عملکرد برتر یا اثربخشی؛
y  و )پاسبانی  شغل.  مهم  بخش  با  مرتبط 

همکاران ، 1391(
مبنای  بر  مدیریت  نظام  سنخ شناسی 

شایستگی
y  آوردن فراهم  معنای  به  خواهی  شایسته 

برای  الزم  تسهيالت  و  فرهنگی  بسترهای 
اداره امور به دست شایستگان؛

y  ، سوابق حفظ  معنای  به  شایسته شناسی 
و  افراد  توانمندی های  و  ویژگی ها  ضبط 
مقياس  در  جدید  پتانسيل های  شناسایی 

کالن؛
y  آزمون های طریق  از  شایسته سنجی 

ساختارمند به منظور سنجش و اندازه گيری 
استعدادهای مدیران بالقوه و بالفعل؛

y  نتایج ارزیابی  معنای  به  شایسته گزینی 
حاصل از شایسته سنجی به منظور تخصيص 

جایگاه مطلوب کارکنان توانمند؛
y  جذب و  جلب  معنای  به  شایسته گيری 

مدیران و کارکنان توانمند از بيرون سازمان؛
y  نگهداری و  حفظ  معنای  به  شایسته داری 

مدیران و کارکنان شایسته در سازمان؛
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y  شرایط ایجاد  معنای  به  شایسته پروری 

افراد  در  شایستگی ها  بهبود  و  پــرورش 
مستعد. )خراسانی و همکاران ، 1393(

اثربخشی
می کند  ایجاب  سازمان ها  مدیران  مسئوليت 
که عملکرد آن ها در ادارات ، هم کار آمد باشد 
هم اثربخش ، اگر چه کارایی اهميت دارد ولی 
دیدگاه  از  است؛  حياتی  و  اثربخشی حساس 
محسوب  سازمان  کليد  اثربخشی  ــر1 ،  دراک
می شود و به گفته وی مدیران با ایجاد شرایط 
منجر  موفقيت آميز  و  مطلوب  فرصت های  و 
به اثربخشی در سازمان می شوند. )قزلسفلو و 

همکاران ، 1394(
اثربخشی  تعریف  در خصوص  نظران  صاحب 
نظراتی دارند ، رابينز2 در کتاب تئوری سازمان ، 
اثربخشی را چنين تعریف کرده است، اثربخشی 
سازمانی ، می تواند به عنوان ميزان یا حدی که 
یک سازمان ، اهداف بلند مدت و کوتاه  مدت 
خود را تحقق بخشيده و همچنين حدی که 
توانسته است عوامل استراتژیک مؤثر خود را 
شناخته و خواسته هایش را برآورده کند تعریف 
شده است؛ بنابراین به طور کلی تحقق اهداف 
برای  و  می شود  قلمداد  اثربخشی  سازمانی ، 
این که سازمان بتواند به اثربخشی الزم دست 
کليدی  نيروهای  است که  پيدا کند ضروری 
و ذی نفوذ شناسایی شوند تا در سایه حمایت 
آن ها ، سازمان به حيات مؤثر و مفيد خود ادامه 

دهد. )شعبانی، بهار و اميرتاش ، 1383(
شاخص های اثربخشی مدیریت

در دایره المعارف ویکی پدیا هفت شاخص برای 
سنجش اثربخشی ارائه شده است که عبارت 

هستند از 
y  اجرا برنامه های مدیریت ، تا چه اندازه توسط

اعضای سازمان انجام می شوند.
y  صورت به  اندازه  چه  تا  مدیریت  رهبری 

اثربخش ارتباط برقرار می کند و چشم انداز و 
استراتژی سازمان را به اعضاء انتقال می دهد.

1.  Deraker

2. Robins

y  را تکاليف  مدیریت ،  ميزان  چه  تا  تفویض 
واگذار می نماید.

y  مدیریت انــدازه ،  چه  تا  سرمایه  بازگشت 
را  انسانی  و  فيزیکی  مالی ،  منابع  سازمان ، 
به کار می گيرد تا بازگشت قابل قبولی برای 

سهام داران داشته باشد.
y  مدیریت تعارض مدیریت چه اندازه قادر به

مشابه  و  متفاوت  مهارت های  به کارگيری 
است. )دهمرده و ناستيزایی ، 1394(

شایستگی های مدیر رسانه
تحوالت سریع در فناوری، در سه دهه اخير در 
پاسخ به تخصصی شدن امور خدماتی و دولتی 
در حوزه های مختلف، رشته های ميان رشته ای 
زیادی در رابطه با مدیریت متولد شده اند که 
داریم.  اشاره  رسانه  مدیریت  به  جمله  آن  از 
رسانه ای  شرکت های  که  است  این  واقعيت 
متفاوت هستند  توليدی  از سایر شرکت های 
کار دشواری  این شرکت ها  رو هدایت  این  از 
سبک  که  است  این  اصلی  موضوع  اســت؛ 
مدیریتی مناسب برای مدیران رسانه ای روشی 
است که بتواند تعادلی ميان اهداف اقتصادی 
و بایسته های اجتماعی ، سياسی فراهم کند از 
این رو مدیریت رسانه به عنوان جلوه ای تازه در 

مدیریت ظهور می یابد.
دسته های  در  رسانه  مدیریت  شایستگی های 

زیر دسته بندی می شود.
y  مخاطب شناسی شناخت مخاطبان رسانه

رسانه  مدیر  موفقيت  در  مهمی  بسيار  اثر 
خواهد داشت.

y  موفقيت برای  رسانه ای  مدیر  رسانه  سواد 
و  تصویر  خوانش  توانایی  باید  کارش  در 
و  رسانه ها  ــواع  ان شناخت  عکس ،  درک 
انواع  و  روزنامه  شناخت  کارکردهایشان ، 
قواعد و مبانی خبر ، ارزش های خبری ، انواع 
خبر ، شناخت تيتر ، درک تصویر و رمزگذاری 

را داشته باشد.
y  کسب مهارت فنی و اطالعاتی مدیر رسانه

باشد.  مطلع  جهان  مسائل  از  است  الزم 
مطالعه عملی باال ، کسب آگاهی تخصصی از 
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مسائل مختلف سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی 
با  رسانه  مدیر  کار  برای  نيز  اقتصادی  و 

اهميت است.
y  با تجربگی : مدیران رسانه با تجربه پله های

درون  در  و  نموده اند  طی  پایه  از  را  ترقی 
یک سيکل یا دوره طوالنی به این مرحله 

رسيده اند.
y  جهت باال  ذهنی  توان  مسئله  حل  قدرت 

توان حل مسئله  تحليل مسائل ،  و  تجزیه 
برای مدیر رسانه بسيار مهم است که ذهن 
مدیر رسانه بتواند سریع مسائل را تحليل 

کند برای موفقيت کارش بسيار مهم است.
y  انتقاد پذیری برخورداری از ذهن باز ، پذیرش

که  نقدهایی  پذیرش  اشتباهات ،  و  خطاها 
رقبا یا همکاران ممکن است بر مدیر رسانه 
وارد کنند برای موفقيت هر مدیر رسانه مهم 

است.
y  در مدرک  داشتن  دانشگاهی  تحصيالت 

رشته ، علوم ارتباطات اجتماعی ، مدیر رسانه 
از مؤلفه های این مقوله است.

y  موفقيت برای  رسانه  مدیر  قوی  ارتباطات 
بيشتر بایستی لينک های قوی چه در داخل 
رسانه و چه در خارج از رسانه داشته باشند.

)اميرخانی و همکاران ، 1395(
یافته های تحقیق

برای  که  است  داده  نشان  پيشين  یافته های 
سنجش شایستگی باید به سه مولفه شایستگی 
شایستگی  و  حرفه ای  شایستگی  ــی ،  ارزش
مهم ترین  که  این  و  نمود  توجه  شخصيتی 
شایستگی مدیران عبارت هستند از دانش و 
نگرش  مسئوليت پذیری ،  حرفه ای ،  معلومات 
و بينش. در مطالعه ای دیگر نشان داده است 
معناداری  طور  به  شخصيتی  ویژگی های  که 
اگر  بنابراین  دارد.  رابطه  مدیران  اثربخشی  با 
خواهان افزایش اثربخشی در رسانه می باشيم 
نيازمند مدیرانی هستيم که عالوه بر ویژگی های 
شخصيتی مناسب شایستگی الزم برای شغل را 
داشته و از توانایی ها و مهارت های حرفه ای و 

تخصصی بيشتری بهره مند باشند.

و  رشد  بين  که  داد  نشان  تحقيق  یافته های 
رسانه  مدیران  اثربخشی  با  مستمر  توسعه 
دارد. مدیران  و معناداری وجود  رابطه مثبت 
اثربخش سازمان را به سمت رشد و تعالی سوق 
و  می برند  باال  را  سازمان  عملکرد  می دهند ، 

شایستگی را در سيستم جاری می سازند.
مخاطب  مدیریت  بين  که  داد  نشان  یافته ها 
محور با اثربخشی مدیران رسانه رابطه مثبت و 
معنادار وجود دارد. مدیران اثربخش هميشه به 
اصل ارتباط با مخاطب توجه دارند و آنان را در 

تصميم گيری ها مشارکت می دهند.
با  بخشی  نيرو  بين  که  داد  نشان  یافته ها 
اثربخشی مدیران رسانه رابطه مثبت و معنادار 
وجود دارد. تئوری های انگيزشی تأکيد می کند 
که فقدان انگيزه و هيجان باعث کاهش عمکلرد 

مثبت و اثربخشی در سازمان می شود.
با  تيم  مدیریت  بين  که  داد  نشان  یافته ها 
اثربخشی مدیران رسانه رابطه مثبت و معناداری 
وجود دارد. همه تيم ها باید از یک مدیر و رهبر 
اثربخش و کارآمد برخوردار باشند. برای هدایت 
مؤثر تيم ، ابتدا مدیر تيم به اعضا القا می کند 
انجام  جهت  الزم  توانایی  قدرت  از  آن ها  که 
وظایف خود و نيل به اهداف برخوردارند. سپس 
اعضا تيم را توجيه می کند که توانمندی های 
آن ها چيزی فراتر از تفویض اختيار صرف به 
آن هاست و در نهایت منابع اطالعات ، وظایف ، 
اختيار عمل و انگيزش الزم را در اختيار افراد 
اثربخش  صورت  به  بتوانند  تا  می دهد  قرار 

اهداف سازمانی را تحقق بخشند.
یافته ها نشان می دهد که بين بهسازی کارکنان 
و  مثبت  رابطه  رسانه  مدیران  اثربخشی  با 
نمی تواند  که  سازمانی  دارد.  وجود  معناداری 
روش های نو و پویا برقرار کند شکست می خورد.

یافته ها نشان می دهد که بين نظارت و کنترل 
و  مثبت  رابطه  رسانه  مدیران  اثربخشی  با 
معناداری وجود دارد. شاید هيچ  یک از وظایف 
زیردستان  عملکرد  کنترل  از  دشوارتر  مدیر 
نباشد اما نهایتا می تواند به ایجاد کاری مؤثر 
و  کنترل  با  اثربخش  مدیران  کند.  کمک 
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پایا ، اطالعاتی درباره  ارزشيابی عملکرد روا و 
نقاط قوت و نيازهای کارکنان فراهم می کنند. 
اگر این اطالعات در جهت تقویت نقاط قوت 
فراهم  برای  برنامه ریزی  و  شونده  ارزشيابی 
کردن پيشرفت مورد استفاده قرار گيرد ، باعث 

بهبود عملکرد، انگيزش و اثربخشی می شود.
نتیجه گیری

در سال های اخير یکی از موضوع های در حال 
و  ویژگی های شخصيتی  است که  این  ظهور 
شایستگی های مدیر از عوامل کمک کننده به 
سازمان در رویارویی با محيط در حال تغيير 
این رابطه رویکرد شایستگی محور  است. در 
افراد را در مرکز توجه قرار داده و اهميت منابع 
برای  را  آن  شخصيتی  ویژگی های  و  انسانی 
دستيابی به اهداف سازمانی برجسته می کند. 
بر این اساس در این مطالعه به بررسی رابطه 
ویژگی های شخصيتی و شایستگی های مدیران 
رسانه بر اثربخشی سازمان پرداخته شده است. 
نشان  نتایج  می گردد  مالحظه  که  همانطور 
اثربخشی  با  مولفه  دو  این  بين  که  می دهد 
رابطه مستقيم وجود دارد. در حقيقيت نتایج 
این پژوهش نشان می دهد به هنگام سازی و 
شناسایی شایستگی های مدیران نقش مهمی 

در موفقيت سازمان ایفا می کند.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد بين 
سبک شخصيتی و شایستگی مدیران رسانه با 

اثربخشی مدیریت رابطه وجود دارد.
سبک های شخصيتی عبارت  هستند از سبک 
حسی،  عاطفی ،  شهودی،  منطقی ،  شهودی، 
اثربخشی  با  سبک ها  این  بين  که  منطقی 
اثر  اساس  بر  و  شد  مشاهده  رابطه  مدیریت 
بخش ترین سبک در مدیریت ، سبک شهودی، 

منطقی شناخته شد.
جامعه پذیری  بين  که  می دهد  نشان  نتایج 
رابطه  مدیران  اثربخشی  با  )فرهنگ پذیری( 
مثبت معناداری وجود دارد. افرادی که نتوانند 
پيدا  انطباق  سازمانی  درون  فرایندهای  با 
کنند احساس وفاداری و مسئوليت نسبت به 
سازمان نشان نمی دهند و اعتقادی به اهداف و 

ارزش های سازمانی ندارند و کارایی سازمان را 
پایان می آورند.

که  می دهد؛  نشان  پژوهش  این  اصلی  نتایج 
اثربخشی  و  مدیریتی  شایستگی های  بين 
مدیران رسانه رابطه مثبت و معناداری وجود 
مؤلفه های  داد  نشان  نتایج  چنانکه  دارد. 
شامل  مدیریتی  شایستگی های  اندازه گيری 
کنترل ،  نظام  نيرو بخشی ،  کارکنان ،  بهسازی 
روابط بين فردی ، پيشرفت مستمر ، مخاطب 
محوری ، مدیریت تيم و فرهنگ پذیری توانایی 

پيش بينی اثربخشی مدیران رسانه را دارند.
اثربخشی  با  آینده  مدیریت  بين  نتيجه  در 
وجود  معناداری  مثبت  رابطه  رسانه  مدیران 
را  سازمانی  اثربخش چشم انداز  مدیران  دارد. 
ترسيم می کند . تأکيد؛ اصلی رهبران اثربخش 
بر ایجاد چشم انداز ، ارتباط دهی و انتقال آن به 
پيروان و توان مندسازی آن ها توسط رهبر به 
منظور تحقيق و اجرای این چشم انداز است، 
بنابراین محور اصلی بحث بر روی چشم انداز 
مأموریت  که  سازمان هایی  در  اصوال  است. 
درک  با  افراد  دارند  قوی  و  روشن  سازمانی 
روشن از مأموریت سازمانی قادر خواهند بود 
با تصویر آینده ای مطلوب رفتار فعلی سازمان را 
شکل دهند و سازمان را به اهداف تعيين شده 

نزدیک سازند.
در نهایت این که امروزه رقابت شدید و تغييرات 
فناوری ، فشار روز افزونی را به مدیران سازمان ها 
به  دستيابی  جهت  رسانه  مدیران  باالخص 
طوری  که  به   می کند  وارد  سازمان ها  اهداف 
دستيابی به اهداف از پيش تعيين شده بيش 
به ویژگی های شخصيتی مناسب  از هر چيز 
دارد.  بستگی  مدیران  و شایستگی مدیریتی ، 
این پژوهش به مدیران رسانه  نتایج  براساس 
به  عنوان افرادی که نقش بسزایی در ارتقای 
پيشنهاد  دارند  جامعه  پيشرفت  و  فرهنگ 
طریق  از  بهتر  اثربخشی  برای  که  می شود 
انتصاب مدیران شایسته برای هدایت سازمان 
اقدام کنند ، دوره های آموزشی با هدف ارتقای 
سطح دانش و صالحيت حرفه ای مدیران احراز 
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شود.
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