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ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي
مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي
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تاريخ دريافت 1399/7/16 :تاريخ پذيرش1399/9/28 :

چكيده
يكي از نهادهاي مهمي كه در عصر جهاني شدن منجر به تحوالت زيادي شده است آموزش عالي ميباشد.
تحوالت و پيشرفت سريع فناوري و همينطور ارتباطات سريع منجر بهايجاد مفاهيم و امکانات جديد در
حوزههاي مختلف آموزش عالي شده است .دانشگاه هاي ما هم با مواجهه با اين تغيير و تحوالت دچار
چالشهاي متعددي شدهاند .بر اين اساس ،در اين پژوهش به منظور ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي
مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي ،با استفاده از تحليل محتواي استقرايي؛ با
شناسايي  651کد مفهوم ،کدگذاري و دسته بندي آنها در سه مرحله نهايتا  186شاخص اصلي؛ در شش بعد
و  39مولفه ،تبيين و در ادامه با استفاده از تکنيک دلفي سه مرحلهاي در بين  32نفر از خبرگان علمي و
اجرايي ،اين شاخصها مورد جرح و تعديل قرار گرفت .نهايتا مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران
گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي در شش بعد اخالق حرفهاي ،صالحيت (اعتبار) حرفهاي ،ويژگيهاي
شخصيتي حرفهاي ،دانش حرفهاي (تدريس اثربخش) ،ارتباطات حرفهاي ارائه شد.
کليد واژهها :اخالق حرفهاي ،صالحيت (اعتبار) حرفهاي ،دانش حرفهاي ،ارتباطات حرفهاي
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مقدمه
در سالهاي اخير بخش مهمي از تالشها و

آموزش را تحمل کند( .محمدي و همکاران:1390 ،
.)181-153

مطالعات انديشمندان و پژوهشگران سازماني معطوف

واقعيتهاي کسب و کار در عصر جديد ،عالوه بر

به شناسايي آن دسته از ويژگيهاي مديران شده است

داشتن دانش فني و تخصصي ،به ويژگيهايي چون

که موجبات عملکرد برتر را فراهم ميآورند .در ادبيات

اخالقيات کار ،مهارتهاي ارتباطي ،فرهنگ کارآفريني،

مديريت ،از گزاره اخير يعني ويژگيهاي مورد نياز

جامعه پذيري ،توسعه ارزشهاي انساني ،تعامل بين

مديران براي عملکرد برتر تحت عنوان شايستگيهاي

فردي ،کارگروهي و تيمي ،برنامهريزي براي کسب و

مديران ياد ميشود.

کار ،تسلط بر تکنيکهاي تصميمگيري ،خالقيت در
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بهطور کلي وقتي بخواهيم توضيح دهيم که چرا

حل مسائل کاري ،قدرت شناخت از وضعيت بازار و

برخي افراد نسبت به سايرين عملکرد بهتري دارند،

نيازهاي آن نيز تاکيد دارد که در مجموع از اين

شايستگيها مفاهيم مفيدي خواهند بود (ليکاما:2015 ،

قابليتها به شايستگي حرفهاي تعبير ميشود .در اين

 .)682از اينرو شايستگي به يکي از اصطالحهاي

دوره شرط الزم براي احراز شغل جوانان و به ويژه

بسيار محبوب در دهههاي اخير تبديل گشته و يکي از

فارغ التحصيالن دانشگاهي ،داشتن شايستگي حرفهاي

مفاهيم بسيار مهم و رايج در محافل علمي محسوب

است .مسير کسب اين شايستگي دانشگاه و در راس

ميشود .شايستگي حرفهاي به عنوان توانايي رسيدن به

آن استادان هستند .اين امر زماني تحقق خواهد يافت

موفقيت بر اساس مهارتها ،دانش و تجربه در هنگام

که خود استادان داراي اين شايستگي بوده و راه انتقال

انجام وظايف و حل مشکالت در فعاليتهاي حرفهاي

آن را به دانشجويان بدانند .لذا ارائه يک مدل و

تعريف شده است .در واقع منظور از شايستگي ترکيبي

استاندارد شايستگي حرفهاي براي استادان دانشگاه از

از قابليتها يا تواناييهاي فرد شامل انگيزه ،صفات،

طريق ارزيابي عملکرد فعلي جامعه مورد مطالعه و

تصور فرد از خود ،نقش اجتماعي و يا پيکره دانش

مهارتهاي مرتبط با شايستگي حرفهاي آنان ،ميتواند

مرتبط با کار است ،بهنحوي که به صورت علي به

براي توسعه و بهبود اهداف آموزشي و شغلي

عملکرد شغلي اثربخش مربوط ميشود (ادريس و

دانشجويان و دانشآموختگان بسيار موثر باشد .افزون

همکاران)396 :2012 ،

بر اين وجود طرح اشاره شده ،سبب ايجاد حساسيت و

يکي از مشکالت و دغدغههاي آموزش عالي

آگاهي بخشي در بين استادان دانشگاه نسبت به نقش

کشور ،يادگيري در زمينههاي مختلف به ويژه يادگيري

علمي و تربيتي آنها در ترسيم چشمانداز زندگي شغلي

مهارتهاي عملي است .آگاهي از شيوههاي نوين

و حرفهاي دانشجويان در کنار تقويت شايستگي

آموزش ،استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي ،پرهيز از

حرفهاي استادان ميشود.

روشهاي کم فايده و يک طرفه گذشته فراگيران را

با توجه بهاينکه منابع انساني ثروت يک ملت و

ياري خواهد نمود تا استفاده بهتري از فرصتها

سازمان هستند و ستون فقرات هر سازماني بوسيله

بنمايند و گامهاي بلندتري به سوي ايجاد تحول در

منابع انساني آن شکل داده ميشود ،در اهميت آنها

آموزش بردارند .تدوام اين مشکالت باعث مصرف

شکي وجود ندارد .انديشمندان مديريت معتقدند که

بزرگترين بخش هزينه ملي شده و اکنون بسياري از

تفاوت کشورهاي فقير و غني نه در منابع مادي و مالي

مديران سازمانهاي آموزشي ترديد دارند که جامعه

آنها بلکه در توانمنديهاي منابع انساني و نحوه اداره و

بيش از اين بتواند مخارج سنگين و بهره وري نازل امر

مديريت آنها ميباشد .بر اين اساس فرآيند آموزش
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وآمادهسازي منابع انساني در جهت انجام اثربخش

استادان دروازهي ورود دانشجويان به دستاوردهاي

فعاليتها از تعيين کنندهترين فرآيندهاي مديريت و

علمي ،شغلي ،اخالقي و اجتماعي ميباشند(همان

پشتيباني در همه کشورها و سازمانهاي پيشرو و موفق

منبع) .بررسي مطالعات مختلف بيانگر تاکيد بر مفهومي

جهان است .چرا که هر سازماني براي کاربرد مناسب

فراتر از انتقال صرف دانش و آگاهي از استاد به

منابع ،در راستاي تحقق وظايفي که مديران سطوح

دانشجو است .چرا که بديهيترين انتظار از

باالتر براي آن طراحي نمودهاند ،بصورت مستقيم

دانشآموختگان دانشگاهي ،احراز شغل مناسب و

وابسته به آموزشها و مهارتهاي منابع انساني آن

پاسخگويي به نيازهاي بازار کار است .بويژه در دنياي

است .اگر آموزشهاي مهارتي در سازمانها باعث

متحول امروزي که به طور مرتب شاهد پيدايش

ايجاد منابع انساني اثربخش و مسئوليت پذيري شود

شغلهاي جديد يا تغيير در محتواي شغلهاي موجود

خروجيهاي آن سازمان بصورت خودکار برتر خواهند

هستيم( Rosenberg McKay, Dawn, 2010).

بود( .شاشانک)2010 ،1

بهطورکلي ،کارايي هر سازمان به نحوة مديريت و

توسعه جوامع از هر عامل ديگري تعيين کنندهتر بوده و

موفق است که با استفاده از مديران مجرب ،توان

ساير عوامل به نوعي تحت تاثير قابليتهاي نيروي

دستيابي به اهداف خود را داشته باشد .انتصاب افراد

انساني موجود قرار ميگيرند .برهمين اساس،

شايسته در جايگاههاي مناسب با توانايي ،تجارب و

ويژگيهاي جامعه مدّ نظر در سند چشم انداز  20ساله

قابليتهاي آنها فرايندي است که در قالب نظام

جمهوري اسالمي ايران ،از جمله ،رسيدن به اشتغال

شايستهساالري بررسي ميشود .مديران براي موفقيت

کامل ،با تکيه بر سهم برتر منابع انساني ،تعريف شده

در درياي طوفان خيز تحوالت محيطي به

است .در اين راستا نظام آموزش عالي با برون دادها و

شايستگيهاي خاص مديريتي نيازمند هستند .اين

پيامدهاي خود عمالً در راه توسعه کشور گام بر

شايستگيها با کسب دانش و معلومات حرفهاي حاصل

ميدارد .طوريکه برخي از نويسندگان نشان ميدهند که

نميشود؛ بلکهاين امر به توسعة همهجانبه در ابعاد

بين آموزش و حوزه اشتغال وابستگي متقابل وجود

مهارتهاي شخصيتي و حرفهاي و تحول در نگرش و

دارد.

(M.I.M. Mary Ellen Toffler, 2014, Pages

)3524–3535لذا باال بردن سطح مهارتهاي افراد و

رفتار مديران در سازمانها نياز دارد (مکينژاد اصفهاني،
.)۱۳۹۳

تربيت و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز

در همين راستا پژوهش حاضر در پي آن است تا

کشور رسالت اصلي نظام آموزش عالي بوده و اين

مدلي جهت ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران

رسالت يکي از اهداف کمي و کيفي آموزش عالي را

گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي

تشکيل ميدهد با وجود اين ،بر اساس بررسي مرکز

ارائه نمايد.

آمار ايران ،در حالي که حدود  8/2درصد بيسوادها
بيکارند ،اما متوسط نرخ بيکاري دانشآموختگان 15/6

پيشينه تحقيق

درصد ،يعني بيشتر از متوسط نرخ بيکاري جامعه اعالم

ازجمله پژوهشهاي انجامشده در اين حوزه

شده و مسئوالن اين مرکز گفتهاند حدود  76درصد

ميتوان به پژوهشي که طاهره موسي زاده و الهام

بيکاران با مدارک دانشگاهي ،مهارتي در رشته تحصيلي

کاوياني باعنوان « ارائه مدل اثرگذار بر مديريت

خود ندارند

)(http://www.akharinnews.com

شايستگي (مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسالمي واحد
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از طرفي نقش و سهم نيروي انساني در برنامههاي

کاربرد صحيح منابع انساني آن وابسته است و سازماني
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کرمانشاه » انجام داده اند اشاره کرد .نتايج تحقيق نشان

عملکرد حرفهاي افزايش مييابد .همچنين شايستگي بر

داد که ارتباطات سازماني در کسب مشاغل مديريتي،

عملکرد حرفهاي ،توانمنديهاي چابکي کارکنان بر

دانش حرفهاي در کسب مشاغل مديريتي ،ويژگيهاي

عملکرد حرفهاي و شايستگي بر توانمنديهاي چابکي

شخصيتي در کسب مشاغل مديريتي و اعتبار حرفهاي

کارکنان تاثير مثبت معني داري دارد (.موسوي ؛ حسيني

در کسب مشاغل مديريتي از عوامل اثرگذار بر مديريت

و ميکاييلي ميخوش )1396 ،همچنين حسن دانايي فرد

شايستگي کارکنان دانشگاه ميباشند (موسي زاده و

؛ محمدرضا سپهوند و سميه قرباني اورنجي پژوهشي

کاوياني .)1398 ،بعالوه ،پژوهشي باعنوان « توسعه

باعنوان « مقايسه ارزشها و شايستگيهاي مديران

چارچوبهاي شايستگي اعضاي هييت علمي

دولتي و خصوصي در ايران :پژوهشي تطبيقي برمبناي

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي » توسط جعفر

پيمايش  » MVPانجام دادهاند .نتايج پژوهش بيانگر

جهاني و الهام راضي انجام گرفت ،نتايج پژوهش نشان

اين بود که مديران خصوصي در شش متغير از 13

داد که اعضاي هيات علمي به عنوان يکي از

متغير مربوط به ارزشها و شايستگيهاي مديران

سرمايههاي مهم نظام دانشگاهي الزم است به منظور

(مجريان برتر ،آشنايي حرفهاي به نقش تخصصي خود،

حفظ دوام و پايداري خويش ونهاد دانشگاه در محيط

مناعت طبع و ،بلندپروازي ،هالک کننده ارزش و

متحول و پوياي عصر حاضر ،مجهز به مجموعه

کاوشگر) برتر از مديران دولتي هستند .و مديران دولتي

تواناييها و شايستگيهاي کليدي باشند( .جهاني و

داراي پنج ويژگي برتر (حل کننده مشکل ،يادگيري

راضي .)1397 ،عيسي ثمري و زهراسادات موسوي نيز

محور ،تمرکز موفقيت ،مهارت در ارتباطات ،پايبندي

پژوهشي باعنوان « رابطه شايستگي حرفهاي مديران

به اخالق) نسبت به مديران خصوصي هستند .و در دو

وتعهدسازماني کارکنان » انجام داده اند .تحقيق نشان

ويژگي اين (تيم محوري و مهارت در روابط اجتماعي)

ارتباطي مديران

مديران دولتي با خصوصي يکسان ميباشند (.دانايي

تصميمگيري مديران نواوري تشويق و تغييرمديران

فرد ؛ سپهوند و قرباني اورنجي )1394 ،حسين مطهري

ارتباطات کاري مديران مهارتهاي رهبري مديران

نژاد پژوهشي باعنوان « جذب منابع انساني بر مبناي

مهارتهاي حرفهاي مديران بکارگيري قابليتهاي

شايستگي » انجام داده است .براساس نتايج پژوهش،

مثبت مديران و توسعه فعاليتهاي تيمي باتعهدسازماني

هشت شايستگي شامل :دانش و تخصص فني ،استدالل

کارکنان رابطه معناداري وجود دارد و هرچهاين

و حل مسئله ،اخالق و مسئوليت حرفهاي ،کارتيمي،

مهارتها افزايش يابد موجب افزايش تعهدسازماني

برقراري ارتباط ،رهبري ،خالقيت و نوآوري و ديدگاه

درکارکنان ميگردد( .ثمري و موسوي )1395 ،فرزانه

سيستمي تعيين شد( .مطهري نژاد)1396 ،

ميدهد که بين مهارتهاي

موسوي ؛ مهدي حسيني و پرويز ميکاييلي ميخوش نيز
پژوهشي باعنوان « بررسي تاثير شايستگي بر عملکرد

چارچوب نظري

حرفهاي با نقش واسطهاي توانمنديهاي چابکي

واژه شايستگي در فرهنگ لغات عمومي بهمعناي

کارکنان (مورد مطالعه :اداره کل امور مالياتي استان

لياقت ،کارداني ،مهارت و تبحر و در فرهنگ لغات

اردبيل)» انجام داده اند .نتايج تحقيق نشان ميدهد که

تخصصي مديريت به معناي صالحيت ،اهليت،

شايستگي بر عملکرد حرفهاي با نقش واسطهاي

شايستگي ،قابليت و توانايي آمده است .وجه مشترک

توانمنديهاي چابکي کارکنان تاثير دارد و با مداخله

اين تعاريف شايستگي و کارداني که حاصل ترکيب،

متغير توانمنديهاي چابکي کارکنان تاثير شايستگي بر

دانش ،مهارت و نگرش مطلوب در انجام کاراست،

ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي23 /

ميباشد .شايستگي در زبان عاميانه ،به معناي داشتن

بنابراين يک صالحيت حرفهاي بايد يک صالحيت

توانايي ،مهارت ،دانش و صالحيت است و در

اجتماعي نيز باشد .صالحيت بايد هم شامل

اصطالح ،با توجه به کار و حيطه شغلي فرد معني

مهارتهاي پايه( نظير دانش اساسي براي انجام کار به

مييابد( .غفاريان.)1390 ،

عنوان يک شهروند ،ارتباط برقرار کردن ،خواندن و

شايستگي به طور خاص با حرفه آموزي مرتبط

نوشتن ،درک متون ،ايمني در کار ،حقوق بشر) و هم

است .اين موضوع با حوزه دانش فني جديد با اعمال

مهارتهاي خاص ،مورد نياز از نظر مشاغل کارگري از

مسئوليت يا نقش مرتبط است ،توانائي آموختن سريع

جمله مهارتهاي مديريتي باشد (گادوتي.)2009 ,

جهاني ،توانائي نوآوري ،توانائي برقراري ارتباط،

قابليتها است .براي مثال يک شايستگي در توسعه

توانائي گسترش روابط فردي ،توانائي کارکردن در يک

محصول جديد در يک بخش از شرکت ممکن است

تيم ،خود کنترلي عواطف ،توانائي هدايت به

نتيجه ادغام قابليتهاي سيستم مديريت اطالعات،

موقعيتهاي جديد و غير معمول ،توانائي گذر از عدم

قابليت بازاريابي ،قابليت تحقيق وتوسعه ،قابليت توليد

اطمينان و ابهام ،ابتکار عمل و تصميمگيري ،توانائي

در داخل آن بخش باشد .شايستگي هسته ،مجموعهاي

التزام خود به اهداف سازماني ،توانائي ايجاد نتايج

از شايستگيها است که در عرض مرزهاي بخشي ،در

موثر ،توانائيهاي کار آفريني ،اينها شايستگي هائي

داخل شرکت گسترده شده است و چيزي است که

هستند که بيشتربر روي فرد و نقش فرد متمرکز است.

شرکت ميتواند آن را در حد خوبي انجام دهد .بنابر

توسعه شايستگي به فرايند يادگيري – ياددهي اشاره

اين توسعه محصوالت جديد اگر فراتر از يک بخش

ميکند که ميتواند توانائي فردي جهت کارکردن در

برود ،جزو شايستگيهاي هسته خواهد بود .يک

يک تيم ،پژوهش ،ارائه پيشنهادات و ايدههاي جديد،

شرکت بايد به طور مداوم در يک شايستگي هسته

ارتباط و معاشرت ،اقدام در ميان رشتهاي ،مربوط به

سرمايه گذاري مجدد يا ريسک کند که آن باعث تبديل

تحليل وارزيابي موقعيتهاي تجربه شده توسط

شدن به يک هسته سخت خواهد شد .يک شايستگي

شرکتها ،کاربرد شيوههاي علمي و عملي ،جستجوي

هسته منبع بسيار ارزشمندي است که با استفاده کردن

اطالعات مورد عالقه سازماني ،تبادل تجربيات بين

فرسوده نميشود .به طور کلي شايستگيهاي هسته

مديران شرکت وادارات مختلف ،افقهاي گسترده را

بيشتر استفاده ميشوند و بيشتر پااليش ميشوند.

پرورش دهد .توسعه شايستگيها با صالحيت حرفهاي

شايستگيهاي برتر هسته در يک رقابت را شايستگي

در ارتباط است.مفهوم شايستگي ،ريشهاي است.

ممتاز مينامند (هانگر و ويلن.)2011 ،

شايستگي بدون دانش وجود ندارد.صالحيتها بيشتربه

ايجاد و توسعه شايستگيها و مهارتها در رابطه با

حرفهآموزي در حوزهاي مشخص از دانش و عمل

آموزشهاي رسمي و غيررسمي و حرفهآموزي همواره

اشاره ميکند ،ضمن آن که مفهوم شايستگي جامع تر

مطرح است .اغلب ،شايستگي را با مهارت اشتباه

استو فقط با حوزه حرفهاي خاص در ارتباط نيست.

ميگيرند و آنرا تقابل رقابت و همکاري ميدانند .يعني

صالحيت حرفهاي ،حرفه آموزي عمومي کارگران را

موضوع شايستگيها مورد مناقشه است و عمدتاً

بهبود ميبخشد ،صالحيتهاي حرفهاي در وراي به

ديدگاهها و نظرات متناقضي در اين موضوع وجود

روز رساني و گسترش دانش فني و عمومي است.

دارد .بنابراين ،همه چيز بهاين بستگي دارد که کشورمان

امروز دنياي کار ،حرفه آموزي عمومي را تقاضا ميکند.

براي رشد به چه چيزي نياز دارد؟ شرکتها

سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

درباره مفاهيم و فناوري ،خالقيت ،ديدگاه گسترده

شايستگي ادغام کارکردهاي چندگانه و هماهنگي
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شايستگيهاي فردي مورد نياز براي موفقيت در زندگي

شايستگي مديران

را ،کار سخت تعريف کرده اند ،پس فرد در جامعه

در ادبيات مديريت منابع انساني شايستگي اشاره به

بازاري بايد رقابتي باشد .آيا ما فقط اين شايستگيها را

چگونگي برتري فردي در موقعيتهاي خاص شغلي و

انتخاب ميکنيم که ما را کمک کند تا رقابتيترين يا

مسئوليتها دارد .شايستگيهاي مديريتي شامل

مناسبترين فرد در کار باشيم؟ مدلهاي حرفه آموزي

مهارتها و تواناييهايي ميباشد که به عملکرد عالي

براي شايستگي وجود دارند .جنجالي ترين معناي

مديران در مواقع بحراني کمک ميکند.در مجموع

شايستگي ،معناي مرکانتليستي است که مدلهاي

ميتوان گفت شايستگي مديران به مجموعهاي از

رقابتي شرکتي را در چهارچوب آموزش معرفي

دانش ،مهارتها ،رفتارها و نگرشهايي که يک فرد

ميکند .در ديدگاهي ليبرال ،موضوع غالب بازار آزاد

براي عمل در طيف گستردهاي از مشاغل مديريتي و

است و هيچ شباهتي به مدرسه ندارد .آموزش نمي

سازماني نياز دارد گفته ميشود ؛ بهنحوي که که به

تواند توسط پارادايم (انگاره ذهني) شرکتهائي هدايت

اثربخشي آنان در محيط شغلي و در نهايت اثربخشي

شود که با هدف تامين نيازهاي بازار شکل گرفته است

سازمان منجر شود (گودرزوند و طاهري.)9 :1391 ،
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و بر روي کارائي تاکيد دارد و داشتن هدفي که انساني

پژوهشگران و صاحبنظران مختلف ،ابعاد و

نيست .براي اين انگاره ،کارکردهاي انساني فقط يک

الگوهاي مختلفي از شايستگيها را مطرح نمودهاند.

عامل کامالً اقتصادي است .عمل حرفه آموزي در

مروري بر اين مطالعات نشان ميدهد که هر نويسنده و

ماهيت خود ،دموکراسي است ،در حالي که شرکتها

متفکري ،به زعم خود و با توجه به ماهيت مطالعه

منطقي نظارتي دارند .در مفهومي متداول ،مهارت

خود ،شايستگيهاي خاصي را مطرح نموده است .در

درحوزه عمل معيني طراحي ميشود ،در حالي که

بسياري موارد پژوهشگران به شايستگيهاي مشابهي

شايستگي ممکن است بيشتر با جنبههاي فکري آن

اشاره نمودهاند و در برخي موارد نيز شايستگيهاي

همراه باشد .ميدانيم که آموزش نميتواند به سطح

ديگري مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر اين ،در

مهارتها و توانايي حل مشکالت تنزل يابد .ماهر ،دانا

مورد برخي شايستگيها اگر چه عنوان آنها ممکن

و باهوشبودن ،معناي شايسته بودن را نميدهد .به

است در پژوهشهاي مختلف ،متفاوت باشد اما معناي

عبارت ديگر ،قابل بودن همراه يک مکمل است .قابل

آنها يکسان يا حدأقل مشابه است .بهطور کلي با در

بودن جداي از زمينهاش ،هيچ معنائي نمي دهد ،داشتن

نظر گرفتن اين مالحظات و با مرور مباني نظري

دانش ،مهارتها و يا قابليت؛ معناي متبحر بودن

موجود ،ميتوان شايستگيهاي مورد نياز مديران را در

نميدهد و همين طور هيچ فردي نميتواند درباره

يازده طبقه دستهبندي نمود که در ادامه شرح آنها آمده

خودش بگويد که شايسته است .شايستگي در يک

است( .غفاريان.)1390 ،

موضوع ،نيازمند به رسميت شناسي توسط فرد ديگري

 )1شايستگي فني ،حرفهاي و تخصصي :به

است .به همين دليل ،شايستگي نسبي است .براي اين

شايستگيهاي ويژه و اساسي يک بخش خاص از

که فردي شايسته باشد ،نياز دارد که توسط فرد ديگري

سازمان يا يک زمينه کاري مشخص از ساختار فني

به رسميت شناخته شود و سطح شايستگي او را اعتبار

سازمان مانند مديريت منابع انساني مربوط

دهد يا گواهي نمايد .مهارتها فقط بياني از شايستگي

ميشود.شايستگي حرفهاي بيانگر قادر بودن به،

هستند (گادوتي.)2009 ،

ترکيب منابع به منظور توليد عمل شايسته در يک
حوزه مشخص است .اين مفهوم نشاندهنده در

ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي25 /

دسترس بودن دانش حرفهاي و توانايي استفاده از

شايستگي ارتباطي و ميانفردي ميداند (ميرغفوري

رويکرد خالق به فعاليت حرفهاي است (گودرزوند

و همکاران.)40 :1392 ،

و طاهري.)9 :1391 ،

 )5شايستگي اخالقي :شايستگيهاي اخالقي بيانگر

 )2شايستگي اداري  -نظارتي :شايستگيها و

سازگاري و انطباق با ارزشها و هنجارهاي اخالقي

مهارتهايي است که به اجراي مناسب سياستهاي

غالب در يک فرهنگ خاص هستند (ويرتانن،

سازماني مربوط ميشود ،بهنحوي که در نهايت به

 .)2000شايستگي اخالقي همچنين بهمعناي توانايي

اثربخشي آنان در محيط شغلي و اثربخشي سازمان

پشتيباني و حمايت از ارزشهاي اصيل سازمان

منجر شود بر اساس اين تعريف ،نظارت بر حسن

است .ايجاد روابط حسنه؛ اعتمادسازي؛ يکپارچگي

اجراي مقررات سازماني ،و نيز پرداختن به

رفتاري ،حرفهاي ،شخصي؛ جرأت فردي و

مشکالت کاري سازمان و رفع آنها در زمره

حرفهاي و ،...از جمله ويژگيهاي بيانگر

شايستگيهاي مديريتي قرار ميگيرند (غفاريان،

شايستگيهاي اخالقي هستند (رحيميچ و همکاران،

.)1390

.)536 :2012

شخصيتي ناظر بر روحيات ،صفات ،رويکرد و

است و همه عواملي که رفتار انسان را شروع،

نحوه رفتار فرد است که بر عملکرد وي تأثير

تشديد و سازماندهي ميکند را در بر ميگيرد .به

ميگذارد (رانکين و اپشتاين2004 ،؛ نقل از

بيان ديگر انگيزه محرکي است که جهت ،شدت و

چيتساز و همکاران .)1391 ،ويژگيهايي همچون

تداوم رفتار را مشخص ميکند در اين راستا،

سازگاري ،استقالل ،يکپارچگي ،تحمل استرس،

شايستگي انگيزشي از دو زاويه مورد نظر است .از

استقامت ،و خود مديريتي ،در زمره شايستگيهاي

يکسو اين مفهوم به احساس فرد درباره يک شغل،

فردي و شخصي قرار ميگيرند (دالويکز و هربرت،

سازمان يا مکان جغرافيايي دارد (محمودي و

1999؛ نقل از نيرومند و همکاران.)80 :1390 ،

همکاران )1391 ،و از سوي ديگر بيانگر توانمندي

 )4شايستگي ارتباطي و ميانفردي :شايستگي ارتباطي

فرد در برانگيختن ديگران به سوي دستيابي به

بيانگر ويژگيهايي است که تبادل اطالعات را

اهداف متعالي است (الريش2007 ،؛ نقل از درويش

تسهيل ميکنند (اکرامي و رجبزاده .)1390 ،اين

و همکاران.)1393 ،

شايستگي بهمعناي توانايي برقراري ارتباط مؤثر و

 )7شايستگي ادراکي :شايستگي ادراکي بهمعناي توانايي

کار با ديگران ميشود که گاهي شامل همدردي يا

انتخاب و تحليل مناسب دادهها و اطالعات است

درک احساس ديگران نيز ميشود انجمن مديريت

(ساجاليکف و همکاران .)951 :2012 ،توانايي

منابع انساني آمريکا ،مواردي همچون متقاعدسازي؛

تفسير اطالعات بهمنظور اتخاذ تصميمات و

مهارتهاي ارتباطي کالمي؛ مهارتهاي ارتباطي

توصيههاي مربوط به عملکرد سازمان ،بيانگر

نوشتاري؛ ديپلماسي؛ بيطرفي ادراکي؛ گوش دادن

شايستگي ادراکي است (کوهن .)2015 ،شايستگي

فعال؛ بازخورد بهموقع اثربخش؛ مهارتهاي ارائه؛

ادراکي

همچون

مهارتهاي تسهيلسازي؛ مالقات اثربخش و روابط

شناسايي و حل مسأله ،تصميمگيري ،تفکر

عمومي مناسب را از جمله ويژگيهاي بيانگر

راهبردي ،تفکر خالق و آگاهي سازماني

دربرگيرنده

شايستگيهايي

ميباشد.دالويکز و هربرت ( ،)1999موارد بيانگر
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 )3شايستگي فردي و شخصي :شايستگي فردي و

 )6شايستگي انگيزشي :انگيزش يک اصطالح کلي
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شايستگي ادراکي را بسط داده و ويژگيهايي

توجيه نمايد؛ اما همين فرد قادر است کهاين بندها

همچون توانايي حل مسئله ،تفسير عددي ،قضاوت،

و حصارها را کاهش دهد (ميرغفوري و همکاران،

توانايي انتقادي ،خالقيت ،برنامهريزي ،ادراک،

.)41 :1392

آگاهي سازماني و آگاهي بيروني را بهعنوان

 )10شايستگي اقتصاديـ کارآفريني :بيانگر ويژگيهايي

شايستگيهايي ذهني و ادراکي در نظر ميگيرند

است که بر مبناي آن مدير ميتواند به توسعه

(دالويکز و هربرت1999 ،؛ نقل از نيرومند و

کارآفريني و افزايش بازدهي اقتصادي سازمان نايل

همکاران.)1390 ،

شود (محمودي و همکاران.)1391 ،
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 )8شايستگي فناورانه :شايستگي فناوري اطالعات به

 )11شايستگي سياسي :شامل توانايي مدير به استفاده از

عنوان توانايي بهکارگيري و استفاده از منابع مرتبط

قدرت رسمي و غيررسمي براي به انجام رساندن

با فناوري اطالعات از طريق ترکيب و يکپارچه

اهداف است .در واقع ،اين شايستگي را ميتوان

ساختن ساير تواناييها تعريف ميشود .اين

هنر مديريت سياستهاي سازمان و توسعة درک

شايستگي همچنين بيانگر درجهاي است که يک

افراد از سياستهاي سازمان دانست (ميرغفوري و

سازمان از دانش فناوري اطالعات برخوردار بوده و

همکاران .)41 :1392 ،به بيان ديگر ،شايستگيهاي

از آن در جهت مديريت اثربخش اطالعات استفاده

سياسي به ماهيت قدرت مديران دولتي مربوط

ميکند (پرز-ارستگا و همکاران.)5 :2015 ،

ميشود و اينکه چگونه ميتوانند از روابط خود با

 )9شايستگي فرهنگي :بر اساس اين شايستگي از فرد
انتظار ميرود که به جنبههايي از فرهنگ گذشته که

همکاران و فرادستان در جهت دستيابي به اهداف
گروه و سازمان عمل کنند (ويرتانن.)2000 ،

بايد پاس داشته شوند ،احترام گذارد و در عين حال
به شکلگيري فرهنگ جديد که موفقيت سازمان را

شايستهساالري ،تعريف و خواستگاههاي آن

تسهيل ميکند ،کمک نمايند (محمودي و همکاران،

شايستهساالري يا مريتوکراسي از دو واژة مريت به

 .)1391اگر همانند هاروي و ريشي (،)2001

معناي شايستگي قابليت يا سزاواري و کراسيبه معناي

شايستگي فرهنگي را مترادف با هوش فرهنگي در

حکومت يا روش ادارة امور تشکيل شده است.

نظر بگيريم ،ميتوان گفت شايستگي فرهنگي

شايستهساالري به نظام اجتماعي اطالق ميشود که در

بيانگر توانايي در مديريت و کنترل مؤثر اختالفات

آن باالترين قدرت و مرتبة اجتماعي به افرادي با

بين فرهنگي است .اين شايستگي عبارت است از

بيشترين توانايي سپرده ميشود (باباجاني محمدي،

توانايي براي رشد خود از طريق يادگيري پيوسته و

)1392

ارزشها،

طبق تعريفي که فرهنگ لغات بريتانيکا از واژة

درک

مطلوب

تنوعات

فرهنگي،

تعقلگرايي و درک انسانها در بستر فرهنگ و

شايستهساالري دارد ،اين مفهوم به سيستمي اطالق

تفاوتهاي رفتاري آنها .کسي که از شايستگي

ميشود که در آن مالک انتخاب افراد ،شايستگي و

فرهنگي بااليي برخوردار است ،حصارهاي فرهنگي

قابليتهاي دروني آنها بوده است (برخورداري از

را درک نموده و ميداند که همين حصارهاست که

ثروت يا جايگاه سياسي نبوده است) و افراد ،مسير

ميتواند رفتار ما و ديگران را چارچوببندي نمايد

پيشرفت و تعالي را براساس شايستگي خود طي

و همان است که ميتواند نحوه فکر کردن و

ميکنند .طبق اين تعريف ،شايسته ،لقبي معنوي است و

واکنش نشان دادن را در موقعيتهاي مختلف

به فردي اعطا ميشود که بهعلت انجام کاري صحيح و

ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي27 /

برجسته با کارايي باال و حصول منفعت مشخص و

تمسخر از نظامي ياد ميکند که در آن جايگاه اجتماعي

قطعي او را ستايش و تمجيد کنند .به بيان سادهتر،

افراد براساس اشرافيت ،پيشينة فاميلي و اصل و نصب

شايسته کسي است که در شرايط برابر ،کاري را بهتر از

آنها نيست؛ بلکه با تالش و ضريب هوشي آنها

ديگران انجام دهد و در مقايسه با آنها راندمان بيشتري

مشخص شده است و اين نظام به لگام گسيختگيهاي

داشته باشد (قهرماني.)1385 ،

اجتماعي افراد جوان و جوياي نام و بيمنزلتشدن

برخي از تعاريف شايستگي عبارتند از:

ارزشهاي حاکم منجر شده و در تعارض با حکومت

به نظر کين ،شايستگي ،توانايي است که مسئوليت

طبقة اشراف 5در جامعه است .برخالف ريشة منفي اين

يک وضعيت و شرايط را مديريت ميکند؛ حتي اگر

واژه در فرهنگ لغات فوق ،امروزه واژة شايستهساالري

اين شرايط پيشبيني نشده باشد.

با ارزشهاي بزرگ اجتماعي و اخالقي مترادف بوده و

پيپل سافت ميگويد :شايستگيها مجموعهاي از

موافقان اين سيستم عقيده دارند روشي عادالنه و

دانش ،مهارتها و رفتارهاي درخور سنجش و مشاهده

ارزنده براي پيشرفت در يک اجتماع دموکراتيک است

که در موفقيت يک شغل يا پست سهيم هستند

(قهرماني.)1385 ،
مايکل يانگ در سال  1958بيان کرد موقعيت

(قهرماني.)1385 ،
ويژگيهاي شخصي و شخصيتي و رفتارهايي است که

کوشش فراوان خواهد بود (فرمول يانگ :هوش +

بهطور مستقيم با عملکرد موفق در يک شغل خاص

تالش  +داشتن نگرش مثبت  +شخصيت اخالقي باال

مرتبط هستند .در فرهنگ دانشگاه هاروارد ،شايستگي،

= شايستهساالري) .او همچنين نظام شايستهساالري را

تحوالت زير را شامل ميشود )1 :رفتارهاي مرتبط با

نظامي عادالنه و کارآمدتر از ديگر نظامها دانسته و

شغل (آنچه فرد ميگويد و انجام ميدهد)؛  )2انگيزهها

معتقد است اين نظام به تبعيضها پايان ميدهد

(آنچه فرد درخصوص شغل و سازمان خود احساس

(معمارزاده.)38 :1391 ،

ميکند)؛  )3دانش و مهارت (آنچه فرد درخصوص

معموالً براي شايستگي مؤلفههاي زير بيان ميشود:

وقايع ،تکنولوژي ،حرفه ،فرايندها و سازمان خود

دانش :معلومات نظري که پرسابقهترين بُعد
شايستگي است.

ميداند و نشان ميدهد) (بيرامي.)1390 ،
يکي از داليل مهم شفافنبودن مفهوم شايستگي،
ارائة تعاريف متفاوت و نبود تمايز بين دو مفهوم

مهارت :مهارت عبارت است از توانايي پيادهسازي
علم در عمل.

زمينههاي شايستگي و شايستگيهاي مرتبط با افراد

توانايي :توان خصلتي باثبات و وسيع را مصور

است (دهقانان)1385 ،؛ بنابراين ،براي سنجش

ميکند که شخص را براي دستيابي و نهايت عملکرد

شايستگي افراد ،عدهاي بر مهارتهاي فني بهويژه شغل

در مشاغل فيزيکي و فکري مقيد ميکند (درگاهي،

توجه دارند و عدهاي نيز بر ترکيبي از شايستگيهاي

.)100:1389

فردي و اجتماعي و زمينههاي شغلي (مهارتهاي فني)

شايستهساالري در برخي کشورها

تأکيد دارند (رزاقي کوچکسرايي.)1390 ،
واژه

در ژاپن اگر هرم مديريت را در نظر بگيريد ،اين

طبق

تعريف

دايرهالمعارف ويکيپديا

شايستهساالري براي نخستينبار مايکل يانگ در کتابي

هرم سه سطح مديريتي دارد ،عملياتي ،مياني و عالي.

در سال  1958استفاده کرده است .وي در اين کتاب به

معموالً شروع به کار افراد در مديريت ژاپني از پايين
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بوزنجاني ميگويد :شايستگي ترکيبي از مهارتها،

اجتماعي افراد در آينده ،ترکيبي از بهرة هوشي و

 / 28علياصغر مسلمپور ـ مجتبي معظمي ـ نازنين بنياسدي

هرم آغاز ميشود و در نهايت پس از  30سال خدمت

اهداف تحقيق:

از سازمان خارج ميشوند .بهعبارتديگر ،فردي که به

هدف اصلي :ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي

سِمت مديريت عالي سازمان برگزيده ميشود ،بايد قبالً

مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي

پستهاي مديريت عملياتي و مياني را طي کرده باشد.

اهداف فرعي:

کارکنان در سبک مديريت ژاپني به فکر تصاحب پست
مديريتي عالي نيستند؛ زيرا احراز پست مديريت عالي،
شرايط بسيار سختي دارد و حداقل به  25سال سابقة
کار مفيد نياز دارد (معمارزاده.)38 :1391 ،
در کشور کرة جنوبي ،مؤسسهاي مستقل بهنام
کميسيون خدمات کشوري که زير نظر مستقيم
رئيسجمهور ايجاد شده است ،وظايفي مانند استقرار
نظام باز و وضع سياستهاي راهبردي در امور اداري
سال يازدهم /شماره بيست و سوم /پائيز 1399

کارکنان ،بازرسي و مديريت کارکنان و ...را به عهده

 واکاوي مفهوم شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 شناسايي مقولههاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 شناسايي تمهاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 شناسايي شاخصهاي شايستگي حرفهاي مديران
گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي
 شناسايي مدل کيفي شايستگي حرفهاي مديران
گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي

دارد .در کشور کرة جنوبي متقاضيان ورود به مشاغل
دولتي ،بعد از پذيرش در آزمون ورودي بايد در
مصاحبههاي تخصصي نيز شايستگي خود را به اثبات
برسانند و پس از آن براي بررسي نهايي پيش از
استخدام ،شش ماه تا يک سال بهصورت آزمايشي
استخدام و درصورت مثبتبودن نتايج ارزيابي
عملکردشان براي کارمند رسمي و دائمي انتخاب
ميشوند (سالکي.)1386 ،
در کشور فرانسه ،کارکنان دولت در چهار گروه
اداري ،اجرايي ،دفتري ،انتظامي طبقهبندي ميشوند .در
هر گروه نيز طبقات خاصي مانند هيئتهاي عاليرتبه
قرار دارند .در سالهاي اخير در سطوح باالتر مديريت،
حدود ده هزار نفر از کارکنان دولت قرار گرفتهاند که
بهترتيب اهميت ،طبقات مستخدمان اصلي دولت
(پرسنل خدمات مالي ،اداري و مديريت) ،مستخدمان
ارشد دولت (مهندسان و مديران خدمات کشور)،

سواالت تحقيق
سؤال اصلي :مدل کيفي ارتقاي شايستگي حرفهاي
مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي کدام
است؟

سؤاالت فرعي:
 مفهوم ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي است؟
 مقولههاي ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي کدامند؟
 تمهاي ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي کدامند؟
 شاخصهاي ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران
گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي کدامند؟
 مدل کيفي ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي
علمي دانشگاه آزاد اسالمي کدام است؟

مستخدمان عاليرتبة دولت (بازرس امور مالي ،کارکنان
ديوان محاسبات و اعضاي هيئتهاي سياسي) و

روش تحقيق

مقامات عاليرتبة دولت (معاونان وزرا ،مدير بودجه و

روش پژوهش در اين مرحله تحقيق کيفي است و

اعضاي عاليرتبة شوراي ملي دولتي) را شامل ميشوند

از نوع تحليل محتوا با نظام مقولهاي قياسي است .ماي

(سالکي.)1386 ،

رينگ  )2000( 2معتقد است در تحليل کيفي محتوا به

ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي29 /

شيوه اعمال قياسي طبقه بندي ،پژوهشگر با ارائه و

جدول  :1ابعاد و مولفههاي مدل ارتقاي شايستگي

مفروض گرفتن تعاريف مشخصي قبل از شروع به

حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي

تحقيق ،به مطالعه متون تعيين شده ميپردازد و با
مقايسه تعاريف از پيش تعيين شده و متنهاي مورد
تحليل به داوري درباره عدم وجود يا وجود مصاديق
آن تعريف در متنهاي مورد نظر ميپردازد .در اين
پژوهش ابتدا متون مرتبط باهدف اصلي پژوهش
انتخاب شده اند .درمرحله اول ،متون مورد مطالعه قرار
گرفته و پاراگرافهاي مرتبط با سوالت تحقيق انتخاب
گرديده در مرحله دوم کد مفاهيم مرتبط با موضوع هر
پاراگراف استخراج شده و در مرحله سوم کد مفاهيم
استخراج شده در دستههاي هم مفهوم قرار گرفته شده
و در مرحله چهارم براي دستههاي هم مفهوم ،نام و
شده است.

آمار استنباطي
سوال اول :ابعاد ،مولفههاي مدل ارتقاي شايستگي
حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي
کدامند؟
پس از مطالعه منابع مکتوب و ديجيتالي در
دسترس و باتجزيه تحليل مباني نظري پژوهش و
بررسي ديدگاههاي دانشمندان و صاحب نظران پيرامون
مولفهها و شاخصهاي ارتقاي شايستگي حرفهاي
مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،جملهها
و پاراگرافهاي مرتبط با سوالهاي تحقيق استخراج
گرديدند و پس از کدگذاري و دسته بندي ،مفاهيم و
مقولههاي اصلي استخراج گرديد که نتايج آن در
جدول ذيل آورده شده و در نهايت مدل ارتقاي
شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه
آزاد اسالمي در شش بعد اصلي شناسايي شدند.
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مديريت شايستگي

اخالق حرفهاي

اعتبار (صالحيت)
حرفهاي

دانش
حرفهاي(تدريس اثر
بخش)

ويژگيهاي شخصيتي
حرفهاي
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32
33
34
35
36
37
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39

ارتباطات حرفهاي در
دانشگاه

مفهوم شايستگي
انواع شايستگي
مديريت شايستگي
کاربردهاي مديريت شايستگي
مدلهاي شايستگي
شايستگي حرفهاي
مفهوم اخالق حرفهاي
رويکردها به اخالق
اخالق حرفهاي در سازمان
مفهوم صالحيت حرفهاي
انواع صالحيت حرفهاي
قلمرو صالحيت حرفهاي
مدلهاي نظامهاي صالحيت حرفهاي
آثار نظام صالحيت حرفهاي
معيارهاي عملکردي مديران
مهارتهاي يک مدير
مفهوم تدريس اثر بخش
شاخصهاي تدريس اساتيد اثربخش
مهارتهاي حرفهاي اساتيد اثربخش
مهارتهاي فني(تدريس) اساتيد اثربخش
صالحيت حرفهاي تدريس هيئت علمي
عناصر عمده در تدريس اساتيد
ويژگيهاي دانشجويان و اساتيد
شخصيت اساتيد
مهارتهاي فني(تدريس) اساتيد اثربخش
عوامل اصلي شکل دهنده شخصيت
مفهوم ويژگيهاي شخصيتي حرفهاي
سبک رهبري مديران
مفهوم فن آوري اطالعات و ارتباطات
ويژگيهاي فن آوري اطالعات و
ارتباطات
بخشهاي اساسي فناوري اطالعات و
ارتباطات
عناصر زير ساخت اطالعات
فوايد  ICTدر آموزش
مضرات  ICTدر آموزش
دستاوردهاي  ICTدر آموزش
نقش  ICTدر ارتباطات دانشجويان با
اساتيد
شيکههاي اجتماعي و ارتباطات علمي
چالشهاي پيش روي گسترش  ICTدر
آموزش عالي
استراتژيهاي توسعه  ICTدر دانشگاه
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بيرامي ،م« .)1390( .نقش شايستهساالري در عرصة

نتيجهگيري
استقرار نظام شايستهساالري ،نتايج و فوايد
بيشماري دارد؛ تقويت حس رقابتجويي ،فرهنگ

مديريت» ،فصلنامة دانش ،دوره  ،3ش  ،9ص -88
.61

سازي تکريم کارشناسان و کارکنان برجسته و خالق،

ثمري ,عيسي و زهراسادات موسوي ،۱۳۹۵ ،رابطه

الگوسازي از کارشناسان موفق ،پرورش کارشناسان

شايستگي حرفهاي مديران وتعهدسازماني کارکنان،

خالق و نوآور و بسترسازي و ايجاد انگيزه براي ظهور

دومين کنفرانس بين المللي علوم انساني با رويکرد

اينگونه افراد ،اصالح فرهنگ نابسامان سازماني،

بومي  -اسالمي و با تاکيد بر پژوهشهاي نوين،

تقويت همبستگي سازماني ،ايجاد و تقويت تعهد شغلي

بهشهر ،شرکت علمي پژوهشي باران انديشه،
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و سازماني ،تقويت اعتمادبهنفس در کارکنان،

https://www.civilica.com/Paper-ICH02- ICH02070.html

غنيسازي سرمايههاي انساني دستگاه .پژوهشي نشان

جهاني ,جعفر و الهام راضي ،۱۳۹۷ ،توسعه

ميدهد متوسط هزينة انتصاب نابجاي يک مدير حدود

چارچوبهاي شايستگي اعضاي هييت علمي

 ۷۵۰۰دالر در سال است؛ درحاليکه تکانة ناشي از

دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،سومين

برکناري همين مدير حدود  ۱۶۰۰۰۰دالر تخمين زده

کنفرانس بين المللي مديريت ،حسابداري و

ميشود .درعينحال ،صرفهجويي ناشي از انتصاب يک

حسابرسي پويا ،تهران ،دانشگاه صالحان،

مدير موفق ۳/۵ ،ميليون دالر در سال بوده است که

https://www.civilica.com/Paper-MANAGECONF03MANAGECONF03-335.html

دربارة مديران اثربخش به  ۷ميليون دالر ميرسد

دانايي فرد ,حسن؛ محمدرضا سپهوند و سميه قرباني
اورنجي ،۱۳۹۴ ،مقايسه ارزشها و شايستگيهاي

(درگاهي.)96 :1389 ،
به طور کلي پايين بودن سطح مهارتها ،طرفداران

مديران دولتي و خصوصي در ايران :پژوهشي

آموزشهاي حرفهاي و آموزشهاي كالسيك را به

تطبيقي برمبناي پيمايش  ،MVPسومين کنفرانس

نوعي به تقابل کشانيده است و سرعت تغييرات فن-

بين المللي حسابداري و مديريت ،تهران ،موسسه

آوري و انتظارات بازار كارنسبت به نيروي ماهر و به

همايشگران مهر اشراق،

تبع آن تشديد ضرورت آموزشهاي حرفهاي در قالب

https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03MOCONF03-121.html

آموزشهاي حين كار ،به شدت بهاين تقابل دامن زده

درگاهي ،ح« .)1389( .ارائة مدل شايستگي در توسعة

است (سازمان بهرهوري آسيايي )2002 ،3به گونهاي كه

منابع انساني» ،نشرية راهبرد ،ش  ،23ص .91-113

دربسياري از كشورهاي در حال توسعه به ويژه

درويش ،حسن؛ موغلي ،عليرضا؛ موسوي ،محمد و

كشورهاي آسيايي انتخاب بين آموزشهاي عمومي و

پناهي ،بالل .)1393( .تبيين شايستگيهاي منابع

حرفهاي به عنوان يك تصميم دشوار قلمداد ميگردد.

انساني در شرکت ملي پتروشيمي ايران.پژوهشنامه

(يانگ)1998 ،4

مديريت تحول؛ .92-111 :)11( 6
دهقانان ،ح« .)1385( .مديريت بر مبناي شايستگي»،
مجله مجلس و پژوهش ،ش  ،53ص .149-117

منابع و مآخذ
«اهمييت

رزاقي کوچکسرايي ،ف« .)1390( .راهکارهاي تحقق

شايستهساالري در سازمانهاي دولتي» ،کنفرانس

نظام مديريت بر مبناي شايستگي با رويکرد سرمايه

بينالمللي توسعه و تعالي.

انساني» ،محل تهران :کنفرانس بينالمللي توسعه و

باباجاني

محمدي،

س.

(.)1392

تعالي کسبوکار ،اقتصاد و مديريت.

ارائه مدل ارتقاي شايستگي حرفهاي مديران گروههاي علمي دانشگاه آزاد اسالمي به روش کيفي31 /

سالکي ،م.ر .)1386( .بررسي ميزان شايستهساالري
در فرايند مديريت منابع انساني در شرکت ملي
حفاري ايران ،پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه
آزاد اسالمي واحد شوشتر.

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي» ،فراسوي
مديريت ،ش  ،20ص .35-57
مکينژاد اصفهاني ،ا.ر« )1393( .منابع انساني در
زندان مديريت ناشايست» ،نطنز :دومين همايش

عطافر ،ع« .)1380( .بررسي ميزان شايستهساالري در
انتخاب مديران بخش دولتي و خصوصي» ،دانش
مديريت ،دوره  ،14ش  ،54ص .15-38

داخلي حسابداري مديريت اقتصاد.
موسوي ,فرزانه؛ مهدي حسيني و پرويز ميکاييلي
ميخوش ،۱۳۹۶ ،بررسي تاثير شايستگي بر عملکرد

غفاريان ،وفا .)1390( .شايستگيهاي مديريتي:

حرفهاي با نقش واسطهاي توانمنديهاي چابکي

چگونه ميتوان سازمان را بهتر اداره کرد .تهران:

کارکنان (مورد مطالعه :اداره کل امور مالياتي استان

انتشارات سازمان مديريت دولتي .چاپ دوم.

اردبيل) ،چهارمين کنفرانس ملي اقتصاد ،مديريت و

قهرماني ،ع .)1385( .پياده سازي نظام شايسته
ساالري در سازمان ،تهران :چهارمين کنفرانس بين

فرهنگ ايراني اسالمي ،اردبيل ،موسسه آموزش
عالي نوين اردبيل
https://www.civilica.com/Paper-VALIASR04VALIASR04-125.html

المللي مهندسي صنايع.
جايگاه آموزش مديريت در مهندسي با هدف

اثرگذار بر مديريت شايستگي (مطالعه موردي

پرورش مديران بر مبناي شايستگي .فصلنامه

دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرمانشاه) ،چهارمين

آموزش مهندسي ايران؛ .1-18 :)53( 14

کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين درحوزه

محمدي ،محمد .)1394( .ارائه مدل براي تدريس
اثربخش

در

دانشگاه

تبريز،

پاياننامه

کارشناسيارشد ،رشته تحقيقات آموزشي ،دانشکده

علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي
ايران ،دبيرخانه دائمي کنفرانس
https://www.civilica.com/Paper-ESCONF04ESCONF04-276.html

علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شبستر.

ميرغفوري ،حبيباهلل؛ موسوي ،سيدمحمد و صادقي،

محمودي ،امير حسين و همکاران .)1391( ،بررسى

زهرا .)1392( .تحليلي بر توسعه شايستگيهاي

شايستگيهاي حرفهاى مديران گروههاى آموزشى،

مديران گروههاي آموزشي دانشگاهها مورد مطالعه:

فرآيند مديريت و توسعه ،دوره ،25شماره .1

(دانشگاههاي شهرستان يزد) .فصلنامه نامه آموزش

محمودي ،اميرحسين؛ عابدي ،اکرم؛ حيدري ،يونس.

عالي؛ .35-51 :)24( 6

( .)1391بررسي شايستگيهاي حرفهاي مديران

نيرومند ،پوراندخت؛ رنجبر ،محبوبه و بامدادصوفي،

گروههاي آموزشي .فصلنامه فرايند مديريت و

جهانيار .)1390( .شايستگيهاي حرفهاي مديران و

توسعه.69-92 :)۱(۲۵ ،

توسعه پايدار منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

مطهري نژاد ,حسين ،۱۳۹۶ ،جذب منابع انساني بر
مبناي شايستگي ،پژوهشهاي مديريت منابع انساني
.)1( 9
https://www.civilica.com/Paper-JR_HRMANJR_HRMAN-9-1-002.html

معمارزاده ،غ.ر (« )1391تبيين مدل ارتقاي
شايستهساالري و عوامل مرتبط با آن در وزارت

(ارائه يک چارچوب پيشنهادي) .فصلنامه مديريت
و منابع انساني در صنعت نفت؛ .73-101 :)8( 2
هانگر ،ديويد و توماس ويلن ( .)1391اصول
مديريت استراتژيک( .مترجم :خورشيدي ،عباس)
اسالمشهر :دانشگاه آزاد.
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