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چکیده
پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صالحیتهای حرفهای کارشناسان پژوهش مؤسسات آموزش عالی و با
روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد .بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونهگیری هدفمند به مصاحبه نیمه
ساختمند با  12نفر از معاونین و کارشناسان پژوهش پرداخته شد .برای تحلیل مصاحبهها از روش تحلیل محتوا
تهای فنی ،نگرش و انگیزه،
استفاده شد و مؤلفههای دانش ،مهارتهای ادراکی ،مهارتهای انسانی ،مهار 
ویژگیهای اخالقی و ویژگیهای روانشناختی مورد شناسایی قرار گرفت .سپس در بخش کمی به تبیین وضعیت
صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش پرداخته شد .جامعه آماری در این بخش کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران
(  281نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  162نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار مورداستفاده در این
یشده تدوین شد .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای
بخش پرسشنامه بود که بر اساس مؤلفهها و زیر مؤلفههای شناسای 
کرونباخ  0.94محاسبه شد و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی
یکنند .همچنین
تأییدی نشان داد که مؤلفههای ذکرشده بهخوبی صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش را تبیین م 
یافتههای بخش کمی نشان داد که صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهشی در سطح نسبتًاًا مطلوبی قرار دارد و
مؤلفههای نگرش و انگیزه و مهارتهای ادراکی در سطح متوسط قرار دارند.
کلید واژهها :شایستگی ،صالحیت ،صالحیت حرفهای ،مؤلفههای صالحیت ،کارشناسان پژوهش.
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مقدمه

1

لگرفته است كه در تقسیمبندی ميتنزبرگ شامل:
هر سازمان ،از اجزا و عناصري شک 
مترین اين عناصر در
فنآوری ،ساختار سازماني و نيروي انساني ميباشد (دفت .) 1384 ،مه 
عصر حاضر كه عصر اطالعات و ارتباطات نامگذاری شده است منابع انساني ميباشد
شترین عامل بین
مترین و باارز 
فترین ،مه 
(پورکریمی .) 1389 ،بدون شک منابع انسانی ،شری 
عوامل و منابع مختلف در یک سازمان است که به همراه سایر عوامل و منابع ،اهداف و
یبخشد (عبداهلل زاده .)0002 ،در جهان امروز نیروی انسانی
خواستههای یک سازمان را تحقق م 
بهعنوان اولین عامل توسعه جوامع شناختهشده است (میر کمالی ،) 1383 ،نقش نیروی انسانی در
توسعه جامعه بهقدری حائز اهمیت و باارزش است که به عقیده برخی از اقتصاددانان ،منابع
گترین دارایی و سرمایه اصلی یک جامعه محسوب میشود
انسانی متخصص و باصالحیت بزر 
تدیگر منابع انسانی کلید توسعهی هر جامعهای به شمار میآیند
(سلطانی .) 39 : 1381 ،بهعبار 
یکوشند از
(رئوف .)6 38 1 ،بدین لحاظ امروزه سازمانها برای بقاء انتظام و بالندگی خود م 
طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد سریع ،بهبود مستمر ،کارآمدی ،سودبخشی،
انعطافپذیری ،انطباقپذیری ،آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه
فعالیتهای خود نائل شوند (عباس پور.) 1387 ،
از طرف دیگر عصر کنونی دوره تحوالت شتابنده و پیشبینی نشدنی است .وضع موجود ما نیز
در بعضی جهات نمایانگر عدم توازن میان پیچیدگیهای روزافزون سازمانها و ناتوانی آنان در
پیشبینی مقابله با این تحوالت است (خواجهای .) 1381 ،این پیچیدگیها و تغییرات در هویت
حرفهای منابع انسانی سازمان ،بحران به وجود آورده است .نبود صالحیتهای مرتبط برای
برخورد با این موقعیت جدید باعث شده است که بسیاری از کارکنان هویت حرفهای خود را در
تهای
تنگنا ببینند لذا برای مقابله با این بحران که تبعات مختلفی دارد باید صالحیتها و مهار 
جدید و الزم را آموزش داد (مرنو.)7002 ،درواقع شالوده ثروت هر سازمانی را کارکنان در
یدهند .برخورداری از چنین ثروتی ازآنجهت
تها و انگیزههایشان تشکیل م 
قالب دانش ،مهار 
حائز اهمیت است که در دهه و چهبسا در سده آینده منشأ اصلی برتری رقابتی در تکنولوژی

1 Mitntsberg
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جدید ریشه نخواهد داشت بلکه تابع ابتکار عمل ،صالحیت ،خالقیت ،تعهد و توانمندی نیروی
انسانی خواهد بود (محمدی .) 1380 ،طبق تعریف ارائهشده از سوی جامعه بینالمللی عملکرد،

مجموعه دانش ،مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر میسازد بهصورت اثربخش فعالیت-
های مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند ،صالحیت

نامیده میشود (مونیکا .) 2010 ،1صالحیت حرفهای جزء الینفک از عملکرد کارکنان مختلف
یکند که وی را قادر
تهای فرد را بازتاب م 
یباشد و درواقع حیطههای دانش ،نگرش و مهار 
م 
شتر عمل کند .عالوه بر این کارکنان مختلف برای
یسازد که در حرفه خود بهصورت اثربخ 
م 
تداوم زندگی شغلی خود نیازمند تجدید و ارتقاء دانش ،مهارت و نگرشهای الزم هستند تا قادر
باشند همراه با توسعه ف ّنّناوری ،شیوههای جدید رفتار را یاد بگیرند و بهگونهای رفتار کنند که
خرسندی آنها را فراهم کند ،کنش و روابط بین آنها زمینه انگیزش و رشد الزم را فراهم
ساخته و همین احساس رشد سبب رضایت و خشنودی ایشان میگردد (ارشادی) 1388 ،؛ بنابراین

باید صالحیتهای الزم برای هر شغلی مورد شناسایی قرار بگیرند تا بتوان با بازآموزی و توسعه-

ی آنها و رسیدن به وضع مطلوب زمینه رضایت کارکنان را فراهم کرد .همچنین تقویت
تنفس میگردد (مقدم) 1385 ،؛ بنابراین
مهارتها و صالحیتها موجب خود شکوفایی و عز 
تهای حرفهای نیروی انسانی همگام با تحوالت جهاني در
توجه به برنامههای ارتقاء صالحی 
مترین بحثهایی است كه
عصري كه عصر دانا يي و فناوري اطالعات ناميده شده است از مه 
توجه صاحبنظران را به خود جلب كرده است .واضح است كه ورود به این عصر نيازهاي
جديدي را براي کارکنان مختلف به ارمغان آورده است .نیازهایی كه مستلزم آمادهسازی و
افزايش صالحیتهای حرفهای آنان است (ستایش.) 1380 ،
تهای الزم و بهروز
نداشتن صالحیتهای اولیه و همچنین نبود و کمبود صالحیتها و مهار 
موجب کاهش اعتمادبهنفس ،کمی انرژی و عالقه ،ضعف حافظه و سایر مسائل ناشی از آن
(افسردگی ،فشار روانی ،خشم ،پرخاشگری ،بیزاری از کار و )...همگی موجب کاهش صبر و
بردباری ،ظرافت در کار ،کمی تسلط بر کار و افت بازده میشود که طبعًاًا نارضایتی شغلی را به
بار آورده و عالوه بر به خطر انداختن بهداشت روانی فرد ،در شغل وی خلل وارد میکند

Monica
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مترین و حساسترین
(شعبانی .) 25 : 1383 ،ازاینرو انتخاب و انتصاب کارکنان شایسته از مه 
مسائل در فرآیند کار هر سازمانی خواهد بود؛ بنابراین برای انتخاب و انتصاب کارکنان و
تشخیص و برگزیدن شایستهترین افراد نیاز به معیارها و مالکهایی است تا افراد واجد شرایط و
بالیاقت ،تصدی ُپُپستهای سازمانی را به عهده بگیرند (تصدیقی .) 1385 ،در ایران نیز توجه به
موضوع صالحیت در سالهای اخیر بیشازپیش احساس میشود ،بهنحویکه بر اساس فصل
هشتم قانون خدمات کشوری مصوب  6 38 1مجلس شورای اسالمی ،انتصاب و ارتقای شغلی
کارکنان باید پس از احراز صالحیت و عملکرد موفق آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد (آذر و
لطیفی.) 1387 ،
یترین فعالیتها در امر پویایی و پیشرفت جامعه پرداختن به فعالیتهای پژوهشی
یکی از زیربنای 
بهویژه در مراکز علمی و پژوهشی و به دست پژوهشگران است (نصرالهی .) 1380 ،هرچند مراکز
یکنند ،اما در اکثر کشورهای دنیا پژوهش
شهای علمی فعالیت م 
علمی مختلف در انجام پژوه 
بهعنوان کارکرد ضروری دانشگاه در کنار آموزش پذیرفتهشده است (سیلر و پیرسون.) 1995 1

امروزه شاهد افزایش روزافزون تأکید بر امر پژوهش و تولید علم در جوامع علمی و دانشگاهی
هستیم .جوامعی که به مسئله پژوهش توجه خاصی داشتهاند و بهطورجدی به آن پرداختهاند
لتوجهی دست یابند (نصرالهی .) 13 80 ،بخش
توانستهاند به رشد اقتصادی ،فرهنگی و صنعتی قاب 
شافزوده بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی ناشی از بهرهگیری محصوالت
عمدهای از ارز 
بخش علمی و پژوهشی آموزش عالی میباشد .ازاینرو توجه به صالحیتهای کارشناسان
لانکاری در تولید محصوالت علمی و پژوهشی دارند از اهمیت زیادی
پژوهشی که نقش غیرقاب 
برخوردار است .شناخت ابعاد صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش هم برای توسعه و هم برای
ارزیابی آنان عامل اساسی به شمار میرود .برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و مالکهایی
موجود باشد و این ضوابط باید بهگونهای انتخاب شوند که در دانشگاه قابلسنجش باشند .لذا
انتظار میرود زمانی که مؤلفهها و محورهای صالحیت تعیین میشود ،انتخاب و انتصاب
کارشناسان پژوهشی با توجه به این مؤلفهها صورت گیرد و برای جلوگیری از هدر رفتن نیرو و
سرمایه ،اولویتهای مربوط رعایت گردد .پس آنچه در حال حاضر مهم تلقی میشود ،آن است

Seiler& Pearson
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که برای ترسیم وضعیت بهینه یا مطلوب نظام آموزش عالی نیاز است صالحیتها و مهارتها و
نقشهای موردنیاز مرور گردد .با توجه به آنچه گفته شد توجه به صالحیتهای کارشناسان
یتواند بر کارایی و اثربخشی کار آنان بی افزاید که بهنوبه خود منجر به افزایش
پژوهشی م 
کارایی و اثربخشی سازمان خواهد شد.
شهای مختلفی در مورد طراحی و تبیین صالحیتهای حرفهای انجامگرفته است (ازجمله
پژوه 

یو تینگ لی 2010 ،1؛ هونگ و همکاران9002 ،2؛ بریکمن )7002 ،3و در سالهای اخیر،

پژوهشگران زیادی سعی کردهاند که نقش صالحیتها در پیامدهای مختلف سازمانها را بررسی

کنند( ،بویاتزیس ۱۹۸۲ ،؛ کریپ و مانسفیلد ۲۰۰۲ ،4؛ گلمن 5و همکاران) ۲۰۰۲ ،؛ اما با توجه به
شهای مرتبط با موضوع
اینکه در مورد کارشناسان پژوهش دانشگاه تحقیقی یافت نشد ،پژوه 

تحقیق موردبررسی قرار گرفت .واناپیرون ) ۲۰۱۴ ( 6در پژوهشی یک مدل برای ارتقاء صالحیت-
های پژوهشی و تفکر انتقادی تحصیالت تکمیلی ارائه دادند .نتایج استفاده از مدل نشان داد
استفاده از این مدل باعث ارتقاء صالحیتهای پژوهشی دانشجویان میشود .مارتینز و همکاران

7

(  ) ۲۰۱۳در پژوهشی باهدف تجزیهوتحلیل اهمیت خدمات دولتی در مدیریت عمومی اسپانیا با
بررسی یک نمونه  ۶۱۳نفری از مدیران و کارکنان سطوح پایین مجموعهای از بیست صالحیت
حرفهای را شناسایی میکنند؛ که اعتمادبهنفس ،روابط اجتماعی و کار تیمی بهعنوان مناسبترین

یشوند .تورس ) 2012 ( 8مؤلفههای اعتبار شخصی،
صالحیتها برای هر دو گروه مشخص م 

مدیریت تغییر ،اعتبار سیاسی ،مدیریت کسبوکار ،مدیریت امور فرهنگی ،مدیریت سازمانی و
استعداد ،مدیریت اجرایی ،روشها منابع انسانی و اعتبار حرفهای را بهعنوان ابعاد اصلی صالحیت

حرفهای منابع انسانی مورد شناسایی قرار داد .ویلکوکس ) 2012 ( 9در پژوهشی با هدف شناسایی
صالحیتهای حرفهای کارشناسان ارزیابی برنامه ،مؤلفههای عملکرد حرفهای ،تحقیق نظاممند،
1 Yu-Ting Le
2 Hong et al
3 Brinckmann
4
. Cripe & Mansfield
5. Goleman & et al
6 Wannapiroon
7 Martinez et al
8 Torres
9 Wilcox
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تحلیل وضعیت ،مدیریت پروژه ،عمل بازتابی 1و صالحیتهای میان فردی را برای ارزیابی
صالحیتهای حرفهای آنان مدنظر قرار داد .نامدار و همکاران (  ) ۲۰۱۰نیز در پژوهشی تحت
عنوان تجزیهوتحلیل صالحیتهای حرفهای موردنیاز کارشناسان ارزیابی در وزارت جهاد
کشاورزی ایران ،صالحیتهای حرفهای کارشناسان ارزشیابی را در شش مؤلفه پژوهش
تهای مدیریتی ،تحلیل وضعیت ،عمل بازتابی عملکرد حرفهای و صالحیت
سیستماتیک ،مهار 
شگانه،
فردی موردبررسی قراردادند که نتایج این تحقیق نشان داد که از میان مؤلفههای ش 
مؤلفههای پژوهش سیستماتیک ،عملکرد حرفهای و تمرین انعکاسی مهمترین مؤلفهها بودند و
مؤلفه صالحیتهای فردی ،حداقل صالحیت موردنیاز برای کارشناسان ارزیابی بود .کوچران

2

(  ) ۲۰۰۹در پژوهشی که بهمنظور شناسایی صالحیتهای موردنیاز برای توسعه حرفهای منابع
انسانی دانشگاه اوهایو انجام شد .چهارده مورد از صالحیتهای محوری را مورد شناسایی قرار
تاند از :ارتباطات ،یادگیری مستمر ،عرضه خدمات به مشتری ،تنوع ،انعطافپذیری
داد که عبار 
و تغییر ،روابط بین فردی ،دانش توسعه ،تخصص گرایی ،مدیریت منابع ،کارگروهی و رهبری،
کاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر و حل مسئله ،درک و فهم دیگران و جوامع و

خودفرمانی .بارترام ) ۲۰۰۵ ( 3در یک فرا تحلیل باهدف ارائه یک مدل کارایی در محیط کار،
تا ن د
بامطالعه  ۲۹پژوهش انجامشده در این زمینه هشت صالحیت عمده را شناسایی کرد که عبار 
از :رهبری و تصمیمگیری ،پشتیبانی و تعاون ،تعامل و حضور داشتن ،تجزیهوتحلیل و تفسیر

کردن و توضیح دادن ،خالقیت و عقالنیت ،سازماندهی و اجرا ،سازگاری و جوابگو بودن،
بلندهمتی و فاعل بودن .درویش و همکاران (  ) 1393در تحقیقی تحت عنوان تبیین شایستگیهای
تهای کارکنان این شرکت
منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی ایران به بررسی صالحی 

پرداختند .مؤلفههای صالحیت در این تحقیق بر اساس طبقهبندی الریش ( )7002از صالحیت-
های منابع انسانی ،شامل  6قلمرو کلی (عملگرای معتبر ،عامل فرهنگ و تغییر ،مدیر استعداد و
مپیمان کسبوکار) و  21شاخص فرعی بر
طراح سازمان ،معماری استراتژی ،مجری عملیاتی ،ه 
بود .بر مبناي یافتههای این پژوهش ،همه صالحیتهای منابع انسانی در شرکت ملی پتروشیمی
1 reflective practice
2 Cochran
3. Bartram
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داراي میانگینی باالتر از میانگین موردنظر بود .امینی (  ) ۱۳۹۲در پایاننامه خود تحت عنوان
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد استعدادها در بانک رفاه که در بین مدیران و کارکنان این بانک
مگیری و حل مسئله؛ ارتباطات ،کار تیمی،
انجامگرفته است ،صالحیتهای رهبری؛ تصمی 
تکنیکی و فنی؛ برنامهریزی و سازماندهی؛ مواجهه با فشار؛ انعطافپذیری؛ نوآوری و مشتری
مداری را مورد شناسایی قرارداد .عبدی (  ،) ۱۳ ۹۲بهمنظور ارزیابی آمادگی استراتژیک سرمایه
انسانی شرکت دوده فام  ۸شغل استراتژیک را موردبررسی قرارداد و نیمرخ صالحیت حرفهای
هریک را مورد شناسایی قرارداد است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که بیشتر این صالحیتها
در اکثر مشاغل یکساناند که در یک تقسیمبندی کلی به دودسته صالحیتهای سازمانی و
صالحیتهای حرفهای و وظیفهای تقسیمشدهاند .بدلی و امیرخانی (  ) 1392در تحقیقی 56
شایستگی را برای ارزیابان کانون ارزیابی مورد شناسایی قراردادند که در  4بعد اصلی شامل
تهای ارتباطی ،شایستگیهای فنی و تخصصی و
ویژگیهای فردی و شخصیتی ،مهار 
شایستگیهای ذهنی دستهبندی شدند .محمدی زنجیرانی (  ) 1391در تحقیقی به شناسایی
مؤلفههای شایستگی (صالحیت) عمومی کارکنان پرداختند .بر اساس این تحقیق  4معیار کلی
تهای اجرایی،
تاند از مهار 
شایستگی برای کارکنان مورد شناسایی قرار گرفت که عبار 
تهای بین فرد و مبانی شخصیت .بردبار و همکاران (  .) 1390در مؤلفههای دانش و
مهار 
تهای مدیریتی؛ و ارتباطات را بهعنوان
تخصص ،تجربه ،ویژگیهای شخصیتی ،نگرش و مهار 
مؤلفههای اصلی شایستگی برای کارکنان مورد شناسایی قراردادند .حمیدی زاده و براموند
(  ) 1390در تحقیقی تحت عنوان طراحی و تدوین مدل توانمندی و شایستگی حرفهای که در
میان کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول (شامل کارکنان حوزه معاونت پژوهشی،

معاونت آموزشی ،معاونت اداری مالی و معاونت عمرانی) انجام شد بر اساس رویکرد دیکوم،1

ششناسی ،شایستگی اجتماعی و شایستگی فردی را
مؤلفههای شایستگی فنی ،شایستگی رو 
بهعنوان ابعاد شایستگی در نظر گرفتند که نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفههای
یکنند .همچنین نتایج این تحقیق نشان
ذکرشده بهخوبی شایستگی حرفهای کارکنان را تبیین م 
داد که وضعیت شایستگی حرفه کارکنان دانشگاه در سطح باالتر از متوسط قرار دارد.

1 Dacum
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شریعتمداری (  ) ۱۳۸۸صالحیتهای کارکنان شرکت مهندسی و ساخت نارگان را مورد
یشده برای صالحیتهای کارکنان عبارت از
شناسایی قرارداد است که ابعاد شناسای 
یهای شخصیتی میباشند .با
صالحیتهای فنی ،صالحیتهای ارتباطی و تأثیرگذاری و ویژگ 
توجه به مطالب عرضهشده و همچنین در راستای هدف ارتقای کیفیت انتخاب و ارتقای
کارشناسان پژوهشی دانشگاه تهران ،پژوهش حاضر درصدد طراحی صالحیتهای حرفهای
کارشناسان پژوهش و همچنین پاسخگویی به این سؤال است که تا چه ميزان کارشناسان پژوهش
دانشگاه تهران از اين صالحیتها برخوردارند؟ بنابراین سؤال زیر در پژوهش حاضر بررسی
یشود.
م 
سؤاالت پژوهش
 .1مؤلفههای صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش کدماند؟
 .2کارشناسان پژوهش به چه میزان از هریک از این مؤلفهها برخوردارند؟
رو ش
شهاي كمی و هم در روشهای يك في
روش اين تحقيق ازنظر نوع دادهها هم در زمرهی رو 
قرار دارد و بهصورت توأمان از هر دو روش استفادهشده است و لذا روش تحقيق مورداستفاده
یباشد .از حیث هدف با توجه به اینکه هدف این
ازنظر نوع دادهها روش تحقيق آميخته م 
یباشد و چون در
تهای حرفهای کارشناسان پژوهشی م 
پژوهش طراحی و تبیین صالحی 
شهای کاربردی هدف اصلی کشف علمی نیست ،بلکه آزمودن و بررسی امکان کاربرد
پژوه 
دانش است؛ بنابراین روش این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی میباشد؛ و از طرف دیگر
چون در این پژوهش سعی میشود که ازنظرت و رویکردهایی که وجود دارند استفاده شود و
این نظریات تکمیل و توسعه داده شود و همچنین فراتر از اینها رفته و مؤلفههایی صالحیتهای
حرفهای کارشناسان پژوهشی تدوین شود ،بنابراین روش این پژوهش به لحاظ هدف ،میتواند

توسعهای هم باشد .درواقع روش این پژوهش به لحاظ هدف ،هم توسعهای و هم کاربردی می-
باشد .روش نمونهگیری در بخش کیفی هدفمند بود .پاتون اصطالح نمونهگیری هدفمند را برای

توصیف نوعی از نمونهگیری به کار میبرد که در آن مواردی که ازلحاظ اهداف تحقیق کیفی
اطالعات غنی در بردارند انتخاب میشوند .در نمونهگیری هدفمند ،هدف حصول اطمینان از

بهکارگیری یک شیوه نمونهگیری غیر اریب میباشد (نصر و همکاران .) 396 – 389 : 1389 ،در
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این شیوه ،نمونهگیری تا آنجا ادامه مییابد که اشباع نظری صورت گیرد .بدین معنی که
اطالعاتی که از بررسی پاسخهای نمونه جدید به دست میآید از جنس همان پاسخهای قبلی
باشد و راهکارهای جدید تولید نگردد .اشباع نظری در این پژوهش با انجام مصاحبه «دوازدهم»
صورت گرفت؛ لذا حجم نمونه در این مرحله «  » 12نفر بود .در بخش کمی نیز با استفاده از
پیمایش به گرداوری دادههای کمی اقدام شد .جامعه آماری در این بخش کلیه کارشناسان
پژوهش دانشگاه تهران (  281نفر) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  162نفر بهعنوان
نمونه انتخاب شدند که گزینش آنها با روش تصادفی ساده صورت گرفت.
در بخش کیفی ،پس از مطالعه مبانی نظری ،اسناد علمی ،بررسی الگوهای موجود درزمینه
بنظران حوزه صالحیت ،چارچوب مفهومی پژوهش
صالحیتهای حرفهای و مصاحبه با صاح 
طراحی و شاخصهای اصلی صالحیت حرفهای مشخص گردید .سپس برای شناسایی
صالحیتهای حرفهای کارشناسان پژوهش از مصاحبه نیمه ساختمند با معاونین پژوهشی و
کارشناسان پژوهشی استفاده شد .مصاحبه نیمهساختمند متشکل از یکسری سؤاالت منسجم است
که برای به دست آوردن اطالعات بیشتر و موشکافی عمیقتر موضوع مورد مصاحبه ،از سؤاالت
باز پاسخ نیز استفاده میشود .این سبک از مصاحبه این مزیت را دارد که دادههای استانداردی از
تآمده نسبت به آنچه میتوان با روش
همه پاسخدهندگان جمعآوری میکند ،اما اطالعات بهدس 
مصاحبههای کام ًالًال سازماندهیشده به دست آورد ،عمق بیشتری دارد (نصر و همکاران: 1384 ،
 .) 532در بخش اول مصاحبه ،مقدمه (هدف ،درخواست و تعریف اصطالح و ارائه چارچوب
مفهومی) ارائه گردید و در بخش دوم مصاحبه به بیان سؤال در رابطه با وضعیت مطلوب و
صالحیتهای موردنیاز کارشناسان پژوهش پرداخته شد .کلیه مصاحبهها بهصورت عمیق و
طشده ،انجامگرفته و تمام تالش پژوهشگران بر آن بوده تا در زمان اجرا ،مشارکتکننده،
ضب 
تبرداری و یادآوری نکتههای مورداشاره
هدایتگر اصلی روند مصاحبه باشد و به کمک یادداش 
توسط مصاحبهشونده به ترتیب مورد کاوش قرار گیرد تا در فرایند آوانویسی (برگرداندن صدا
به نوشته) ابهامی باقی نماند .بعد از انجام مصاحبه ،کلیه مصاحبهها از روی دستگاه ضبط پیاده
شهای مصاحبه با
گردید و برای تحلیل آماده شد .برای مطالعه روایی صوری و محتوایی پرس 
بنظران حوزه پژوهشهای
تنی چند از اساتید گروه علوم تربیتی دانشگاه تهران و نیز صاح 
کیفی مشورت شد .همچنین برای سنجش پایایی پرسشهای مصاحبه از روش پایایی همزمان
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که ناظر بر مقایسه و همافزایی مشاهدات همزمان است و همچنین روش مستندسازی استفاده
شد .ابزار گرداوری داده در بخش کمی پرسشنامه صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش بود
که با توجه به نتایج مصاحبهها تدوین شد .این پرسشنامه متشکل از  7مؤلفه و  74گویه میباشد
که همگی در بخش کیفی شناسایی شدند .برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد که مقدار آن  0.94به دست آمد .برای تعیین روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها
ازنظر متخصصان استفاده شد و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی موردسنجش قرار
گرفت.
در بخش کیفی فرایند تحلیل مصاحبهها از طریق روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقولهای
انجام شد .از بین فنون تحلیل محتوا ،تحلیل مقولهای جایگاه اساسی دارد و بر پایه عملیات برش
متن در واحدهای مشخص ،سپس طبقهبندی این واحدها در مقولههایی که برحسب مشابهت
گروهبندیشدهاند ،قرار دارد (معارف وند .) 1392 ،بر این اساس فرایند تحلیل به این صورت بود
که ابتدا کل مصاحبهها بهدقت روخوانی شد تا معانی و مفاهیم اصلی در آن بهصورت توصیفی
شناسایی شوند .نتیجه این مرحله یک تصویر کلی و توصیفی از هر مصاحبه بود .در مرحله بعد
واحد تحلیل مشخص شد ،واحد تحلیل ،درواقع واحد سنجش درروش تحلیل محتواست .واحد
تحلیل میتواند شامل کلمه ،نماد ،جمله ،عبارت مضمون و شخصیتها باشد .در این پژوهش،
تآمده از مصاحبه با
اعضای مصاحبهشونده بهعنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شدند .نتایج بهدس 
هر یک اعضاء ،گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت و در مرحله آخر مقولهبندی انجام گرفت
و مؤلفهها و زیر مؤلفههای صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش مشخص شدند .در بخش کمی
نیز از نرمافزارهای  SPSSو  LISRELبرای تجزیهوتحلیل دادهها و تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد.
یافتهها:
همانطور گه گفته شد تحقیق حاضر بهصورت آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد .در این بخش
یشوند .مؤلفهها و زیر مؤلفههای
ابتدا یافتههای بخش کیفی و سپس یافتههای بخش کمی ارائه م 
صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش که در بخش کیفی مورد شناسایی قرار گرفت در جدول
 1آورده شده است.
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جدول  .1مؤلفهها و زیر مؤلفههای صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش
مؤلفه

دا ن ش

زیر مؤلفه
آشنایی با امور حسابداری
لها
ننامه و دستورالعم 
احاطه بر آئی 

لذت بردن از کار

آشنایی با زبان انگلیسی
آشنایی با روشهای تحقیق
آشنایی با شرح وظایف
آشنایی با اولویتهای پژوهش

مهارتهای ادراکی

و
انگیزه

عالقه به پژوهش
نگرش مثبت نسبت به تغییر
انگیزش پیشرفت

داشتن تحصیالت مناسب
قدرت تفکر و استدالل

داشتن انگیزه یادگیری مستمر

خالقیت و نوآوری

داشتن اخالق حرفهای
ویژگیهای اخالقی

ب رجوع
احترام به اربا 

مگیری
برنامهریزی و تصمی 

وجدان و شرافت انسانی و کاری

انتقال بهموقع مشکالت به مسئوالن

َحسن خلق
َح

قدرت نفوذ در دیگران

صبر و حوصله در کار

داشتن روابط اجتماعی باال

تعهد به کار

تعامل با همکاران
آشنایی با شیوه نگارش
گوش کردن فعال
تهای فنی
مهار 

ن گر ش

داشتن روحیه پژوهشگری

داشتن انگیزه کافی برای انجام کار

حل مسئله

مهار 
تهای انسانی

مؤلفه

زیر مؤلفه
نگرش مناسب به شغل

ویژگ 
یهای روانشناختی

پاسخگویی
تپذیر بودن
مسئولی 
فپذیری
انعطا 

مدیریت زمان

انتقادپذیری

احاطه بر سیستم جامع پژوهش

هوش مناسب

مهارت جستجو در پایگاههای داده

نظم و انضباط

مهارت هفتگانه ICDL

توانایی درک متون (درک سریع

تخصص در امر پژوهشگری

مطالب علمی اداری)

بر این اساس هفت مؤلفه صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش با توجه به نتایج حاصل از
تهای ادراکی  -3مهارتهای
تاند از  -1دانش  -2مهار 
تحلیل مصاحبهها (جدول  )1عبار 

تهای فنی  – 5نگرش و انگیزه  – 6ویژگیهای اخالقی و  -7ویژگیهای
انسانی  -4مهار 
روانشناختی .همانطور که در جدول  1مشخصشده هر یک از مؤلفههای اصلی از چند زیر
مؤلفه تشکیلشدهاند .با توجه به مؤلفههای اصلی و زیر مؤلفههای مشخصشده ،پرسشنامه
صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش تدوین شد .پس از اجرای پرسشنامه برای مشخص نمودن
نکه آیا صالحیت حرفهای بهدرستی توسط مؤلفههایی که در بخش کیفی شناسایی شدند،
ای 
سنجیده میشود ،از تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول استفاده شد .در مدل تأیید عاملی
طراحیشده برای مشخص شدن چگونگی و میزان رابطه متغیرهای مشاهدهشده با متغیر پنهان از
یشود و
الگوی استاندارد و برای نشان دادن معناداری این روابط از الگوی معناداری استفاده م 
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صهای برازندگی استفاده میشود که این نتایج در زیر
برای ارزیابی برازش مدل از شاخ 
ششده است:
گزار 

شکل  .1تحلیل عاملی مرتبهي اول متغیر صالحیت حرفهای (حالت استاندارد)

یتوانند متغیر پنهان را
با توجه به شکل  1مشخص میشود که متغیرهای مشاهدهشده بهخوبی م 
گتر از  3.0است
تبیین کنند .ازآنجاکه بار عاملی تمام متغیرهای مشاهدهشده (مؤلفهها) بزر 
یباشند .در بین مؤلفههای
بنابراین رابطه مطلوبی با متغیر پنهان (صالحیت حرفهای) برخوردار م 
یشده ،مؤلفه ویژگیهای روانشناختی با ضریب المبدای (بار عاملی)  0.87دارای بیشترین
شناسای 
تهای انسانی ( ) 0.79؛
تبیینکنندگی است و به ترتیب ویژگیهای اخالقی ( ) 0.86؛ مهار 
تهای ادراکی (  ) 0.35در
تهای فنی ( ) 0.71؛ دانش ()0 .4 0؛ نگرش و انگیزه (  ) 0.39و مهار 
مهار 
مرتبههای بعدی تبیینکنندگی قرار دارند .همانطور که گفته شد جهت بررسی معنادار بودن

روابط بین متغیرها از آماره آزمون  tیا همان ( t-valueالگوی معناداری) استفاده شد؛ که نتایج
ششده است.
در جدول  2گزار 
جدول  .2مقادیر  t-valueمحاسبهشده در مدل تأییدی صالحیت حرفهای
مؤلفهها

دا ن ش

متغیر
صالحیت حرفهای

4.73

تهای
مهار 

تهای
مهار 

تهای
مهار 

یهای
ویژگ 

یهای
ویژگ 

ن گ رش

ادراکی

انسانی

فنی

اخالقی

روانشناختی

انگیزه

9.63

8.81

3.38

یداری در سطح 0/ 05
م عن 

4.28

47 . 10

9.96

و
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ازآنجاکه معناداری در سطح خطای  0.05بررسیشده است ،بنابراین اگر میزان مقادیر حاصله با

کتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .همانطور که در
آزمون  t-valueاز  ±1/ 96کوچ 
یباشند.
جدول  2مشخصشده است مقادیر آزمون  tبرای تمامی ارتباطات اصلی مدل ،معنادار م 

گتر است بنابراین همبستگی
تآمده از  ±6 .9 1بزر 
با توجه به اینکه مقدار آماره tبهدس 

مشاهدهشده بین متغیرهای مشاهدهشده (مؤلفهها) و متغیر پنهان پژوهش (صالحیت حرفهای)
یباشد .پس از مشخص شدن رابطه مطلوب بین متغیرهای قابلمشاهده شده با
کام ًالًال معنادار م 
متغیر پنهان ،برای اینکه مشخص شود آیا مدل طراحیشده از برازش مناسبی برخوردار است از

شاخصهای قابلارائه در نرمافزار  LISRELاستفاده شد .بهطورکلی برای ارزیابی برازش مدل

چندین مشخصه برازندگی وجود دارد .در این پژوهش برای ارزیابی مدل از شاخصهای خی
دو ،نسبت خی دو به درجه آزادی ،شاخص ٌنٌنرمشده برازندگی ( ،)NFI1شاخص ٌنٌنرم نشده

برازندگی ( ،)NNFI2شاخص برازندگی تطبیقی ( ،)NNFI3شاخص برازندگی فزاینده (

4

 ،)IFIشاخص برازندگی ( ،)GFI5شاخص تعدیل برازندگی ( ،)GFI6شاخص میانگین مجذور
باقیمانده ( )RMR7و شاخص ریشه دوم برآورد خطای واریانس تقریب ( )RMSEA8استفاده

شد که نتایج آن در جدول  3ارائهشده است:
جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل تحلیل عاملی تأییدی
لپذیرش
دامنه قاب 

شاخص برازندگی

تآمده
میزان بهدس 

یدو ()χ2
خ 

-

7.48

یدو به درجه آزادی
نسبت خ 

متر از 5
ک

1.49

شاخص ٌنٌنرم شده برازندگی ()NFI

نزدیک به 1

0.99

شاخص نرم نشده برازندگی ()NNFI

نزدیک به 1

0.98

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

نزدیک به 1

1

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

نزدیک به 1

1

شاخص برازندگی ()GFI

نزدیک به 1

0.99

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

نزدیک به 1

0.93

ریشه میانگین مجذور باقیمانده()RMR

نزدیک به صفر

23 0 0.

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

متر از 0/ 08
ک

56 0 0.

1 Normed Fit Index
2 Not- Normed Fit Index
3 Comparative Fit Index
4 Incremental Fit Index
5 Goodness of Fit Index
6 Adjusted Goodness of Fit Index
7 Root Mean Square Residual

8 Root Mean Square Error of Approximation
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نسبت خی دو به درجه آزادی به حجم نمونه بسیار وابسته است و نمونه بزرگ کمیت خی دو را
بیش ازآنچه بتوان آن را بهغلط بودن مدل نسبت داد ،افزایش میدهد .ایدئال آن است که مقدار
ششده خی دو ،مقدار خی دو تقسیمبر
مبر کمتر از  5باشد با توجه به مقدار گزار 
خی دو تقسی 
درجه آزادی برابر با  1.18میباشد که نشان میدهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.

معیارهای  GFIو  AGFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسهاست
که توسط مدل تبیین میشود .مقدار این معیارها بین صفرتا یک متغیر است که هرچقدر اعداد
تآمده به یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهدهشده بیشتر است.
بهدس 
ششده برای این دو شاخص به ترتیب  0 .99و
دادههای جدول  3نشان میدهند که مقادیر گزار 
 0.93میباشد که تأییدکننده مناسب بودن مدل است .ریشه دوم میانگین مجذور پسماندها ،یعنی

تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتریسهای برآورد یا

یشده با فرض درست بودن مدل موردنظر است .هرچه  RMRبرای مدل مورد آزمون به
ش بین 
پی 
ششده برابر 23 0 0.
صفر نزدیکتر باشد ،مدل مذکور برازش بهتری دارد .مقدار  RMRگزار 

است که بسیار ناچیز میباشد که نشاندهنده تبیین مناسب کوواریانسهاست .برای مقایسه اینکه
یک مدل بهخصوص در مقایسه با سایر مدلهای ممکن ازنظر تبیین مجموعهای از دادههای

مشاهدهشده چقدر خوب عمل میکند ،از مقادیر شاخص ٌنٌنرم شده برازندگی ( ،)NFIشاخص

ٌنٌنرم نشده برازندگی ( ،)NNFIشاخص برازندگی فزاینده ( )IFIو شاخص برازندگی تطبیقی

( )CFIاستفادهشده است .به اعتقاد گفن و همکاران ( )1002مقادیر باالی  0 .8دو شاخص اول و

یشده در مقایسه با سایر
باالی  0 .9دو شاخص دوم حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراح 
مدلهای موجود است (هومن .) 1388 ،درنهایت برای بررسی اینکه مدل موردنظر چگونه
برازندگی و صرفهجویی را باهم ترکیب میکند از شاخص توانمند ریشه دوم برآورد واریانس

خطای تقریب  RMSEAاستفادهشده است .این شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب است
لقبول است .مدلی که در این
که برای مدلهای خوب  0.05و کمتر است و تا مقدار  080.قاب 
شاخص  0 .10یا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارد (همان) مقدار این شاخص که برابر  0 .056است
نشاندهنده مناسب بودن مدل است؛ بنابراین تمامی شاخصها الگوی صالحیت حرفهای را تأیید
یهای روانشناختی ،ویژگیهای
ینمایند .در الگوی حاضر مؤلفههای صالحیت حرفهای (ویژگ 
م 
تهای ارتباطی ،تواناییها و نگرش و انگیزه) بهعنوان
تهای فنی ،مهار 
اخالقی ،دانش ،مهار 
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متغیرهای مشاهدهشده و متغیر صالحیت حرفهای بهعنوان متغیر مکنون در نظر گرفتهشده است.
بر اساس نتایج جدول  3عوامل فرعی شکلدهندهی صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهشی
عوامل مناسبی است؛ زیرا شاخصهای برازش الگو در تحلیل عاملی تأییدی ،برازش الگو را
ینمایند.
تأیید م 
پس از طراحی مؤلفههای صالحیت و مشخص شدن اینکه مؤلفههای شناساییشده در بخش
کیفی بهخوبی صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش را تبیین میکنند ،به ارزیابی صالحیتهای
حرفهای کارشناسان پژوهش (بررسی وضع موجود) پرداخته شد .برای بررسی میزان صالحیت
حرفهای از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد که نتایج آن در جدول  4آورده شده است.
جدول .4شاخصهای توصیفی و آزمون  tبرای صالحیت حرفهای و مؤلفههای آن
متغیر
دا ن ش

میانگین

انحراف

خطای

تفاوت

استاندارد

استاندارد

میانگین

4.38

0.63

050.0

0.88

مقدار t
61 . 17

درجه آزادی
161

سطح
یداری
معن 
000.0

تهای ادراکی
مهار 

2 .6 3

0.81

63 0 0.

0.12

2.00

161

47 0 0.

تهای انسانی
مهار 

4.66

0 .7 0

55 0 0.

6 .1 1

12 . 21

161

000.0

تهای فنی
مهار 

4.71

0.75

59 0 0.

1.21

50 . 20

161

000.0

3.53

0.65

51 0 0.

33 0 0.

0 .65 0

161

16 5 0.

3.54

0.69

54 0 0.

1.84

78 . 33

161

000.0

ویژگیهای-

5.04

0.69

54 0 0.

1.58

97 . 28

161

000.0

صالحیت حرفهای

4.52

0 .5 0

39 0 0.

1.02

07 . 26

161

000.0

نگرش و انگیزه
ویژگیهای اخالقی
روانشناختی

یافتههای جدول  4نشان میدهد که میانگین صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش  4.52می-
باشد ،بنابراین صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش در سطح باالتر از متوسط ( )5.3در طیف 6
درجهای ارزیابیشده است .با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده بیشتر از  tجدول در سطح 010.
میباشد بنابراین تفاوت میانگین صالحیت حرفهای با میانگین پایه ( )5.3معنادار میباشد و این
بدین معنی است که صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش در سطح نسبتًاًا خوبی قرار دارد .از
بین مؤلفههای صالحیت حرفهای نیز مؤلفه ویژگیهای اخالقی باالترین میانگین (  ) 5.34را دارد
تهای ادراکی در سطح باالتر از
و همه مؤلفههای بهجز مؤلفه نگرش و انگیزه و مؤلفه مهار 
تهای ادراکی ( )2 .6 3نیز با توجه
متوسط قرار دارند .مؤلفههای نگرش و انگیزه (  ) 3.53و مهار 
یباشد،
به اینکه مقدار  tمحاسبهشده برای این مؤلفهها کمتر از مقدار جدول در سطح  0.01م 
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تفاوت میانگین این مؤلفهها با میانگین پایه ( )5.3معنادار نیست؛ بنابراین این مؤلفهها در سطح
متوسط قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
صالحیت حرفهای بهعنوان كي

تها ،ویژگیهای
توانا يي محوري در افراد به دانش ،مهار 

یشود كه به اهداف سازماني مربوط
شخصي ،رفتارها و صالحیتهای موردنیاز شغل تلقي م 
تدیگر صالحیت بر ویژگیها و رفتارها يي تأ يك د دارد كه به اثربخشي فرد در
است .بهعبار 
یشود (پورکریمی و صداقت .) 1392 ،سازمانها برای حفظ برتری رقابتی و
محيط شغلي منجر م 
شافزوده باید صالحیتهای موردنیاز خود را در مشاغل گوناگون مورد شناسایی قرار
ایجاد ارز 
داده و با ارزیابی وضع موجود خود ،زمینه ارتقاء آنها را فراهم کنند ،همچنین سازمانها باید به
تهای موردنیاز سازمان و مشاغل
این نکته توجه کنند که تغییرات محیطی باعث تغییر صالحی 
مختلف میشود؛ بنابراین سازمانها باید به دنبال شناسایی ،تغییر و توسعه صالحیتهای حرفهای
تهای کارشناسان
موردنیاز خود باشند .بر این اساس پژوهش حاضر باهدف شناسایی صالحی 
پژوهش و ارزیابی این صالحیتها انجام شد .بر اساس یافتههای بخش کیفی  7مؤلفه دانش،
تهای فنی ،نگرش و انگیزه ،ویژگیهای اخالقی
تهای انسانی ،مهار 
تهای ادراکی ،مهار 
مهار 
تهای حرفهای کارشناسان پژوهش مورد
و ویژگیهای روانشناختی برای سنجش صالحی 
شناسایی قرار گرفت .مارتینز و همکاران ( ) ۲۰۱۳؛ بدلی و امیرخانی ( ) 1392؛ امینی ( ) 1392؛
محمدی زنجیرانی ( ) 1391؛ بردبار و همکاران (  ) 1390و حمید زاده و براموند (  ) 1389نیز در
یافتههای خود برخی از مؤلفههای باال را بهعنوان مؤلفههای صالحیت حرفهای مورد شناسایی
قرار دادهاند اما یافتههای این تحقیق با یافتههای ویلکوکس ( ) 2012؛ نامدار و همکاران ()102؛
تورس (  ) 2012و درویش و همکاران (  ) 1392همخوانی ندارد که این ناهمخوانی در یافتههای
موردبحث ،به دلیل تفاوت در افراد ،مشاغل و سازمانهای موردپژوهش است .بر اساس نتایج
تحلیل محتوای مصاحبهها عالوه بر هفت مؤلفه فوق مؤلفههای فرعی در هریک از این مؤلفهها
نیز مشخص شد که بر مبنای آن پرسشنامه سنجش صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش تدوین
یشده بهخوبی قابلیت تبیین
و اجرا شد .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفههای شناسای 
یباشند .از بین این مؤلفهها ،مؤلفه ویژگیهای
صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش را دارا م 
روان شاختی با بیشترین بار عاملی (ضریب المبدا) ،باالترین همبستگی را با صالحیت حرفهای

طراحی و تبیین صالحیتهای حرفهای /...قارلقی و همکاران

111

یتوان نتیجه
داشت و همبستگی همه مؤلفهها با صالحیت حرفهای معنادار بود .بر این اساس م 
گرفت که در مؤسسات آموزش عالی برای بررسی و ارتقای صالحیت حرفهای کارشناسان
یشده اهمیت بسزایی دارد که در این میان ویژگیهای
پژوهش تأکید بر مؤلفههای شناسای 
روانشناختی به جهت دارا بودن ضریب المبدای باالتر (  ) 0.87دارای اهمیت بیشتری است و
یگیرند .نتایج برازش
سایر مؤلفهها بر اساس ضریب المبدای آنها در مرتبههای بعدی قرار م 
یشده از برازش مناسبی در همه شاخصها برخورداراست ،بنابراین
مدل نشان داد مدل طراح 
پرسشنامه طراحیشده برای سنجش صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش بر اساس مؤلفههای
یباشد .یافتههای بخش کمی نیز نشان داد که
شناساییشده از روایی سازه مناسبی برخوردار م 
صالحیت حرفهای کارشناسان پژوهش در سطح مناسبی قرار دارد و از بین مؤلفههای صالحیت،
تهای ادراکی و نگرش و انگیزه در سطح متوسط قرار دارند و بقیه مؤلفهها
تنها مؤلفههای مهار 
یتوان نتیجه گرفت که کارشناسان
یشدهاند .بر مبنای این یافتهها م 
در سطح مطلوب ارزیاب 
پژوهش در زمینه مهارتهای ادراکی و همچنین ایجاد نگرش مثبت و انگیزه ،نیازمند آموزش و
توجه بیشتری میباشند ،بر این اساس مؤسسات آموزش عالی باید از راه برگزاری دورههای
تخصصی و عملی ضمن خدمت منظم و غنی ،زمینه افزایش انگیزه و ایجاد نگرش مثبت در
تهای مربوط به
کارشناسان پژوهش را فراهم کند و توان و مهارت آنها را در جهت انجام فعالی 
شغلشان افزایش دهند .همچنین در مصاحبههای انجامشده در بخش کیفی ،معاونین و کارشناسان
تهای حرفهای کارشناسان پژوهش راهکارهایی مختلفی را پیشنهاد
پژوهش برای ارتقاء صالحی 
یتوان به انتخاب و استخدام افراد شایسته ،فراهم کردن زمینه رشد و
کردند که ازجمله م 
یادگیری مستمر ،در نظر گرفتن حقوق و امکانات مناسب ،ایجاد فرصت کافی برای انجام کار
پژوهشی توسط کارشناسان پژوهش و تفویض اختیار کافی به آنها اشاره کرد.
همانطور که گفته شد در بخش کیفی این پژوهش ،دانش ،مهارتها ،ویژگیها و نگرش و
انگیزه موردنیاز برای کارشناسان پژوهش مورد شناسایی قرار گرفت و در بخش کمی نیز با
بررسی وضعیت موجود صالحیتهای حرفهای کارشناسان پژوهش ،نیازهای آموزشی
کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران مشخص شد .مشخص شدن معیارهای صالحیت در مشاغل
تهای موردنیاز در هر شغل گمارده شوند و
یشود که افراد بر اساس صالحی 
مختلف باعث م 
تها و تواناییهای آنان،
شایستهساالری (قرار دادن افراد در پستها و مسئولیتها بر اساس مهار 
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بهگونهای که بهرهوری را در سازمان افزایش دهد) در سازمان حاکم شود .نهادینه شدن
یشود
شایستهساالری در سازمانها موجب کاهش فساد اداري و گسترش عدالت اجتماعی م 
یشده
یتوانند معیارهای شناسای 
(گنجعلی و همکاران) 1392 ،؛ بنابراین مؤسسات آموزش عالی م 
در این پژوهش را برای استخدام ،گزینش و ارتقاء کارشناسان پژوهش موردنظر قرار دهند تا
انتخاب و ارتقاء کارشناسان پژوهش بر مبنای شایستهساالری صورت بگیرد .همچنین ارتقای
صالحیتهای کارشناسان پژوهش از طریق بازآموزی و توسعهی این صالحیتها و رسیدن به

تنفس می-
وضع مطلوب زمینه رضایت کارکنان را فراهم میکند و موجب خود شکوفایی و عز 

گردد و از عوارض ناشی از کمبود صالحیت مانند کاهش اعتمادبهنفس ،بیانگیزگی و عدم
یشود و اثربخشی فردی و
عالقه به کار که باعث کاهش بازده فرد در شغل و نارضایتی م 
یدهد ،جلوگیری میکند.
سازمانی را کاهش م 
منابع
آذر ،عادل و لطیفی ،محمد حسین (  .) 1387درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی
دولت ،اندیشه مدیریت. 69 - 37 :)2( ،
ارشادی ،فاطمه (  .) 1388بررسی رابطه میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی دبیران
زن دبیرستانهای شهرستان شبستر در سال  . 1388پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،دانشکده
علوم تربیتی و روانشناسی ،گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی.
امینی ،رضا (  .) ۱۳۹۲طراحی سیستم ارزیابی عملکرد استعدادها در بانک رفاه ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
تهران ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت دولتی.
بدلی ،زهرا و امیرخانی ،امیر حسین(  .) 1392تعیین شایستگیهای کلیدی کانون ارزیابی .فصلنامه مطالعات رفتار
سازمانی81 -16 :)4(1 .
بردبار ،غالم رضا؛ کریمی ،اوژن؛ زارع ،ناصر و کنجکاو منفرد ،امیر رضا(  .) 1390شناسایی مؤلفهها و الگوهای
شایسته گزینی بهینهسازی مدل جانشین پروری کارکنان .فصلنامهی پژوهشهای مديريت منابع انساني دانشگاه
جامع امام حسين (ع)114 - 87 :)1(4 ،
پورکریمی ،جواد و صداقت ،مریم(  .) 1392تبیین رابطه شایستگی با سب

ِکِک رهبری تحولآفرین مدیران در سازمان-

شهای مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين (ع:)1( 6 .
های پژوهشی .فصلنامهی پژوه 
222 -102
تعلمی سازمانهای پژوهشی (مورد جهاد دانشگاهی).
پورکریمی ،جواد (  .) 1389الگوی توسعه حرفهای اعضای هیئ 
شهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)551 -141 :)2(2 .
فصلنامهی پژوه 

طراحی و تبیین صالحیتهای حرفهای /...قارلقی و همکاران

13 1

تصدیقی ،محمدعلی (  .) 1385موانع توسعه شایستهساالری در اندیشه دینی و نحوه استفاده از منابع
قدرت در بین مدیران شایسته و ناالیق .مجموعه مقاالت اولین همایش توسعه شایستهساالری در
سازمانها .تهران.
حمیدی زاده ،محمد رضا و براموند ،سمیه(  .) 1390طراحی و تدوین مدل توانمندی و شایستگی حرفهای .فصلنامه-
شهای مديريت منابع انساني7- 63 :)4(1 .
ي پژوه 
تهای حرفهای مدیران مدارس ابتدایی جهت طراحی مدل
خواجهای ،سعید (  .) ۱۳۸۱ارزشیابی صالحیتها و مهار 
مناسب مدیریت (مطالعه موردی در شهر تهران) .فصلنامه تعلیم و تربیت164 - ۱۳۳ :) 70 - ۶۹ ( ۱ ،
درویش ،حسین؛ موغلی ،علیرضا؛ موسوی ،محمد و پناهی بالل(  .) 1393تبیین شایستگیهای منابع انسانی در شرکت
ملی پتروشیمی ایران .پژوهشنامه مدیریت تحول111 - 92 :) 11 (6 ،
دفت ،ریچارد (  .) 1384مبانی تئوری و طراحی سازمان ،ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی ،تهران :نشر دفتر
پژوهشهای فرهنگی
شوپرورش ،تهران :ارسباران.
رئوف ،علی ( .)6 38 1مبانی و اصول آموز 
ستایش ،حسن (  .) 1380کیفیت آموزشی در مدارس غیردولتی و میزان اثربخشی طرح رافع و
تخفیف شهریه در تحقق عدالت آموزشی ،تهران :دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی.
سلطانی ،ایرج (  .) 1381روابط صنعتی در سازمانهای تولیدی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات اردکان.
شریعتمداری ،مرضیه (  .) ۱۳۸۸بررسی رابطه میان بازاریابی درونی و شایستگیهای کارکنان در شرکت
خدمات فنی و مهندسی .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران .دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت
بازرگانی.
تمعلم ایران و چند کشور جهان .فصلنامه تعلیم و تربیت،
شعبانی ،زهرا (  .) 1383بررسی تطبیقی برنامه تربی 
.)3( 20
عباسپور ،عباس (  .) 1387مدیریت منابع انسانی پیشرفته ،تهران :سمت
عبدی ،علیرضا (  .) ۱۳۹۲تدوین نیمرخ شایستگیهای مشاغل استراتژیک بهمنظور ارزیابی آمادگی
استراتژیک سرمایه انسانی شرکت صنعتی دوده فام .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،دانشکده
مدیریت ،گروه مدیریت دولتی
گال ،مردیت؛ بورگ ،والتر و گال ،جویس (  .) 1389روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و
روانشناسی ،ترجمه نصر ،احمدرضا و همکاران؛ تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) و دانشگاه شهید بهشتی.
گنجعلی ،اسداهلل؛ تیموریان ،مرتضی و عبدالحسین زاده ،محمد(  .) 1392بررسی معیارهای شایستگی از منظر قرآن.
اسالم و پژوهشهای مدیریتی114 - 91 :)2(3 ،
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 رویکرد چند معیاره و تلفیقی نیازسنجی.) 1391 ( فیروز، ندا و رازنهان، داریوش اشتیاقیان،محمدی زنجیرانی
 فصلنامه رویکردهای نوین آموزشی دانشکده علوم.آموزشی بر مبنای تحلیل شایستگیهای کارکنان
631-701 :)1(7 ،نشناسی دانشگاه اصفهان
 تربیتی و روا
 پایاننامه،شهای توانمندسازی برای کارکنان دانشگاه بیرجند
  ارزیابی رو.) 1380 (  محسن،محمدی
. دانشگاه تربیت مدرس،کارشناسی ارشد
 پایاننامه کارشناسی. طراحی الگوی تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی.) 1392 (  زهرا،معارفوند
. گروه مدیریت و برنامهریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 انتشارات سروش: تهران، کاربرد روانشناسی در آموزشگاه.) 1385 (  بدری،مقدم
. نشر یسطرون: تهران، مبانی مدیریت منابع انسانی.) 1383 (  سید محمد،میر کمالی
 کتابداری و، عوامل بازدارنده و مشوق پژوهش کتابداران عضو هیئتعلمی.) 1380 (  نوراهلل،نصرالهی
68 - 53 :)4(4 ،اطالعرسانی
 سمت: تهران، )؛ مدلسازی معادالت ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل1388 (  حیدرعلی،هومن
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