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Abstract: The purpose of this study is to present a model for enhancing the 

professional competence of the managers of the Technical and Vocational 

University of Iran using a grounded theory approach. The method of data 

collection included review of literature and in-depth interviews with 12 elites, 

managers and deputies of the Technical and Vocational University of Iran. The 

sampling method was snowball and continued until data saturation. The validity 

of this study was evaluated and confirmed by the interviewers and then by the 

professors. Reliability was 70.3% based on audit method. Continuous 

comparison method in three stages of open, axial and selective coding was used 

for data analysis. Results showed that managers' professional competence has 6 

main categories including environmental and social factors, entrepreneurial 

factors, personal ability factors, professional knowledge related factors, ethical 

factors, and cultural factors. 
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 مقدمه

ویژه مدیران الیق  برخورداري از نیروي انسانی قابل، به    

هاي موجود در ها و شرکتاز مهمترین آمال بیشتر سازمان

هاا زیرا که پویایی و همسویی سازمان باشد؛سراسر دنیا می

وکاار در راروي با تغییرات شگرف و روزافزون دنیاي کسب

« شایساته»نکنااتار، کارکارکنان کارآمد و به معناي دقیق

 (. 1390)فلچر  باشدمی

 یآموزشا يساازمان هاا یچیدریرسترش همه جانبه و پ

و  یساتهاز مادیران شا يلزوم برخوردار ،)چون دانشگاه ها(

 افازای را  هاا ساازمان ایان مدیران خاص هاي صالحیت

در  یسازمان آموزشا یک یتموفق که نحوي بهاست،  داده

 تعبیارتوانا و متخصص  یسته،شا یق،ال یرانررو داشتن مد

 یاراخ يساال هاا در(. 2017دوپلزیز و وننیکار )شود  می

 شده طرح مهم يدانشگاه ها از موضوع ها یریتموضوع مد

نقا   یاتاهم دلیال باه کاهاسات.  یدر محافل دانشگاه

باشد؛ چراکاه  یم یاهداف آموزش عال یشبرددر پ یریتمد

و  یتروحیاه جاد آموزشی،در نظام  شایسته یریتنبود مد

 یدر حاال اینبرد  یم ینسازمان ها از ب یندر ا  را یاقاشت

 یعلم یئته ياعضا يها ییتوانا یححص یریتاست که مد

دانشاگاه هاا کاه از نظاام آماوزش  یانسان یروهاين یگرو د

ي )بردبار و شااکردهد  میبرند، ارتقاء  یم یبهره کاف یعال

 هاا، باردر واقع، نحوه مادیریت مادیران دانشاگاه(. 1390

وضعیت شادابی و پویایی تحصایلی دانشایویان تیریررا ار 

 (. 2016است )رورایا و همکاران 

 یکار دانشگاه یزمان که است استوار این بر امروزه دیدراه

 یفاهدرساتکا، تواناا و و  يکه رهبار یردر یبهتر انیام م

 ي)اعم از اعضاا یبر منابع انسان اررر اري ییشناس با توانا

مثبات در خصاوص  یاديان( و باا دو کارکنا یعلم یئته

بار رشاد کارکناان و کماک باه  یادباا تیک یندهتغییرات آ

(. 1385 یمیو کر یموجود داشته باشد )نوه ابراه یريادری

 درآنهاا  يها صالحیتو  یستگیشا یراندر انتصاب مد ررا

 مادیران ایان رازین  و انتخااب کو مال شود ررفته نظر

در موسساات  یریتماد بارايالزم  يتخصص و مهارت هاا

 یساتگیشا ینا یريبه اررات بکارر یرانباشد و مد یاموزش

 بهاره یناهاهاداف توجاه داشاته باشاند، زم یشبردها در پ

و منابع به نحاو  استعدادها ،همه امکانات از مناسب برداري

اماور در  یانهماه ا ییاهنت کاه شاود مای فاراهممطلوب 

 و تحقاق ینظام آموزشا یشترهر چه ب يورهبهر ،درازمدت

دوپلزیاز و وننیکار )باشاد  می عالی آموزش یاهداف متعال

2017). 

 ساازمانی هااي محیط در که بیشماري تغیرات به توجه با

 ماهیات تغیار چاون پیوساته وقاوع به اخیر هاي سال در

 ساازمانی، سااختارهاي شدن مسطح رقابتی، محیط پویاي

 باه هاا ساازمان نیااز دست، این از مواردي و شدن جهانی

 ین راز در جدیاد رویکردهااي به نیاز و شایسته مدیران

 اسات یافته ضرورت پی  از بی  یتصالح يدارا یرانمد

هاااي اصاالیا شناسااایی یکاای از چااال (. 2018باااتلر )

اي و ارزیابی آن در بین پرسانل آن اسات شایستگی حرفه

که ممکن است پرسنل نتوانند تخصص خود را باه خاوبی 

هاااي ي از شاااخصنشااان دهنااد. از سااوي دیگاار، بساایار

هاي خدمت)تیرباه( و یاا ارزیاابی شایستگی از جمله سال

عملکاارد از سااوي همکاااران، بااا مشااکالتی همااراه اساات 

(. در واقع مشکل ارزیابی 2018 زنگایهو-توماس و الرنس)

اي بیشااتر از شناسااایی فاکتورهاااي شایسااتگی حرفااه

هااي (. اماا برناماه2018اي اسات )میار شایستگی حرفاه

توانند تایریر مثبتای بار ارتقااي جود دارد که میبسیاري و

اي مدیران بگ ارنند )بیالل و همکاران هاي حرفهشایستگی

2019.) 

اي مادیران هاي حرفاه( شایستگی2019چن و همکاران )

هاا و مهاارت ،یشخص ياز دان ، نگرش ها يمیموعه ارا 

با عناوان  یقی( در تحق2015) یکامالکند. ، بیان میتیربه

هاي  شایستگی دانشگاه، در یریتهاي مدیستگیشا هتوسع

 یریترهباري، ماد یشارفت،محارک پ ی،فردي و اجتمااع

 معرفایها  یستگیشا ینتر مهمجمله  ازتعارض و ابتکار را 

در  (2015) و همکااران ینکوسال یگرد يسو از. کند می

در  یافتاهسااختار  یماهاي با استفاده از مصااحبه ن همطالع

 یساتگینشاان داد کاه شا ملیتی دچهار شرکت بزرگ چن

 یاانتنوع و پاژوه  هااي م یرشپ  یستمی،هاي تفکر س
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عملکااردي و  یسااتگیشا فااردي، یسااتگیرشااته اي، شا

 ضاروري یدارپا یریتمد بهبودرا براي  یکاستراتژ یریتمد

(، چهار دسته مهارت اصالیا 2013مورو و میتنز ) .هستند

عناوان  استراتژیک، تیاري، باین فاردي و شاناختی را باه

آراسموس  شایستگی هاي مدیران درنظر ررفتند. همچنین

در  یرانماد یاازمورد ن يها یستگی( شا۲۰۱۰و همکاران )

 قارار بررسی مورد را یجنوب یقايمنتخب آفر يسازمان ها

احاراز  يهاا را بارا یساتگیشا يسر یک یتدر نها که داد

کردناد کاه باه  یسازمان هاا معرفا یندر ا یریتپست مد

 ي،و حرفاه ا یشاغل وساعهعبارت اناد از  ت یتماه یبترت

 یاادریري، يهاا يکسب و کاار، اصاول و تئاور یستگیشا

توساعه مناابع  یساتگیشا ي،فارد ینو ب يفرد یستگیشا

 یاادریري،و توساعه  یطراحا یق،تحق يمهارت ها ی،انسان

 یااابیارز ی،آموزشاا ياجاارا ی،و هوشاا یذهناا یسااتگیشا

. یازهان یلو تحل یتو حما ییراهنما ي،رر یلتسه یفیت،ک

دانا ، درک، "را  یساتگیانگلساتان شا یمهندسا يشورا

ی مهندساا يشااوراد)نام یماا "يمهااارت و ارزش راا ار

2013 .) 

 یپنااه یجنتا کشور از داخلصورت ررفته در  تحقیقات در

 ي( نشااان داد کااه ابعاااد و مالفااه هااا1397) و همکاااران

مالفاه(،  19مالفاه(، مهاارت ) 8شامل دانا  ) یستگیشا

 نتاایج ینمالفه( بود. همچن 4) یژریمالفه( و و 5) ییاناتو

از آن اسات  ی( حاک1395)همکاران  و پورکریمیپژوه  

مالفااه  12کااه ماادل باارازش شااده پااژوه  شااامل 

 ی،منااابع انسااان یریتمااد ی،دهسااازمان یزي،ر)برنامااه

نظاارت،  ی،کاار رروها ریري،یمتصام ي،ارتباطات، رهبار

و  یعلما ي،ااخاالق حرفاه اطالعاات و ارتباطاات، يفناور

مرباو   یبترتبه یتاولو یشترینب که( است. یشناختروان

و  يارتباطااات و رهباار ریري،یمتصاام هايیسااتگیبااه شا

 یشاناختروان یساتگیمربو  به مالفه شا یتاولو ینکمتر

( در 1393و همکااران ) یمورکاان مسشا یطرف از .است

 ییساتگشا يمالفاه هاا ینخود باا عناوان تادو یپژوهش

را  یآموزشا يراروه هاا یرانماد يهاا یستگیشا یران،مد

 ي،افراد، دانشیو مدار یریتمد یمی،شامل ارتباطات، کار ت

 ی،شخصا یژرایو یی،اجرا یري،ر یمتصم ی،ادراک ي،رهبر

 ارباابیذکر کرده است.  یاختصاص یژریو و یاخالق یژریو

با عنوان تحلیل  ی خو ي( در رساله دکتر1390سر جو )

و  یساتاندانشاگاه س یرانمد یستگیشا یابیارز يا یسهمقا

درجاه،  ۳۶۰ يزاهدان بر اساس الگو یدانشگاه علوم پزشک

را شامل برناماه  یآموزش يرروهها یرانمد يها یستگیشا

 یمای،کاار ت ی،مناابع انساان یریتماد دهی،ساازمان یزي،ر

اطالعااات و  يکنتاارل، فناااور ي،رهباار یااري،ر یمتصاام

( 1390) يه اساات. عاباادکاارد یااانب یارتباطااات، ارتباااط

 يهاا یستگیرا شامل شا یرانمد يحرفه ا يها یستگیشا

 يهااا یسااتگیشا یتی،شخصاا يهااا یسااتگیشا یریتی،مااد

 یآموزش يها ایستگیش یاسی،س يها یستگیشا ی،فرهنگ

 يهااا یسااتگیفناورانااه، شا يهااا یسااتگیشا ی،پژوهشاا

( در 1390اول ) یانکاارده اساات. عابااد یااانب ياقتصاااد

 یرانمااد یسااتگیماادل شا یطراحاا" بااا عنااوان یپژوهشاا

راروه  یرانماد يهاا یساتگیشا "مشهد یدانشگاه فردوس

سااعه صاادر، نگاارش  یاات،را شااامل خالق یآموزشاا يهااا

 یري،، انعطاااف پاا  یرنگاارش علاام، انتقاااد پاا  یسااتمی،س

 یریتتعامل و ارتباا ، ماد یمی،و کار ت یتکمشار یریتمد

مهاارت  ي،ناوآور ی،تعاارض، تفکار منطقا یریتزمان، مد

 ی،ساازمان دها ی،آموزشا یازيبرناماه ر ي، اکره، رهبارم

 یریتمااد ییاار،تغ یریتمااد یاات،قاطع ییااانی،هااوش ه

تعهااد  وري،محاا يمشااتر یع،صاانا یریتمااد یک،اسااتراتژ

و حال  ییشناسا ی،تخصص فن یري،پ  یتمسئول ی،سازمان

و  یارير صیمو بهبود مستمر، قضاوت و ت یشرفتمسئله، پ

 ذکر کرده است. ینیاعتماد آفر

باه عناوان  یناناهکارآفر ینشگاه فنی و حرفه اي با نگااهدا

تنها دانشگاه متولی آموزش هاي عالی فنای و حرفاه اي و 

، ضامن تیکیاد بار حفا  يمهارت محاور یتمامور یدر پ

ارزش هاي بنیادین نظام مقدس جمهوري اساالمی ایاران، 

باه راروت را در  آنپیوند واقعی بین علم و عمل و تبادیل 

و تالش می کند از طریق تربیات  قرارداده دستور کار خود

تکنسین هاي مامن، ماهر و کارآفرین و نیز تعامل با مراکز 

صنعتی، بخ  هاي دولتی و غیر دولتی؛ اییااد زمیناه ي 
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الزم براي کسب مهارت هاا، اییااد اشاتغال و کاارآفرینی 

براي جوانان سرافراز میهن اسالمی را سرلوحه برنامه هااي 

دانشاگاه هاا در خصاوص  یاتمامور تغییارخود قرار دهد. 

 یاندانشگاه انیاام ا یسرئ یا یرمد یتنق  و مسئول ییرتغ

 يا یاژهو یاتاز اهم يو حرفه ا یرا در دانشگاه فن یقتحق

 يرساد در عرصاه یبرخوردار نموده است. ل ا باه نظار ما

 یرهمچاون ساا يو حرفاه ا یفنا یریتماد يها یتصالح

 ير ررفته است به نحاومورد غفلت قرا یمراکز آموزش عال

 یریتدارناد ماد ینظاران اذعاان ماکه محققان و صااحب

 یعلم یدو فاقد د يارابطه ی،انتصاب ،در کشور یآموزش عال

کاه  ییآنیاا ازاسات.  یالعملو عکس یواکنش ي،و راهبرد

 يبارا ینو و محلا يهایدهنهاد خلق ا ینتر یاصل ،دانشگاه

و  اسااییس ی،اجتماااع ی،علماا ي،فکاار یااداتچاارخ  تول

 ياو حرفاه یدانشاگاه فنا یاست و رسالت اساس ياقتصاد

 يهارروت در قالب شرکت یدچرخه علم  به تول ینا یلتبد

عرصاه  یانباشاد، الزم اسات ساکانداران ایم یاندان  بن

الزم باشند تا بتوانند خاود را  یستگیبا مهارت و شا اديافر

 ی  سعپژوه یندر ا ل ا. یندنما یاهمگام با تحوالت روز دن

و  یاینتب یرانماد ياهااي حرفاهیستگیشود مدل شا یم

 ینهتواند زمیها میستگیشا یناز ا یافتن یارائه شود. آراه

 ین رز یارهايدر مالک ها و مع یقالزم براي بازنگري عم

برنامه توسعه آناان  ینو تدو یراندسته از مد ینو انتخاب ا

پاژوه   ینا افراهم سازد. ل  یهاي علم یافتهرا با اتکا به 

 یادراهساوال اسات کاه از د یانباه ا ییبه دنبال پاسخگو

 حرفاه و فنایدانشاگاه  یمتخصصان و  اعضاء ستاد آموزش

 ؟کدامند یستهشا یرانمد يمولفه ها و شاخص ها اي

 روش کار

. هادف ایان بود کیفیاین مطالعه از نوع پژوه  هاي      

 ییساتگجاامع و فرآینادي باراي شا الگاوییپژوه  ارائه 

. این کاار باا بود يو حرفه ا یفن دانشگاه یرانمد يحرفه ا

کاه شایوه آن  رراناددتئوريانیام پژوه  کیفای از ناوع 

یاق بررسای از طر یاقتحق ین. در اشد، انیام بوداکتشافی 

-شااخص یینسبت به شناساا یمصاحبه اکتشاف ادبیات و 

-از روش برخاسته از داده یرانمد ياحرفه یستگیشا هاي

شایوه تحلیال محتاوا  )کدرا اري واحاد تحلیال، ها و به 

قارار ررفات.  یالو تحل یهمقوله ها و واحد ربت( مورد تیز

براي انیاام مصااحبه میادانی، جامعاه آمااري پاژوه  را 

شاامل  ياو حرفاه یدانشاگاه فنا رانیصاحب نظران و مد

)رولاه برفای( شوند که این افراد، به صاورت هدفمناد می

رردید موضوع پژوه  انتخاب  هاي کیفی دربراي مصاحبه

 .نفر و تا حد اشباع نظري ادامه یافات( 12مصاحبه با  12)

ماورد  يهاا یتصالح یلتکم يبراپس از تحلیل ادبیات و 

 یراناز مد  نفر 12مدیران، با  اي حرفه شایستگی وانتظار 

 يهااشاد تاا فهرسات مولفاهمصاحبه  صاحب نظر افرادو 

قبال از انیاام  راردد.  یلتکم  یرانمد ياحرفه یستگیشا

اي باا هماراه ساااالت مصااحبه، ناماهدادن مصاحبه و باه 

در نگهداري مفااد  یبر تعهد اخالق یامضاي پژوهشگر مبن

مصاحبه و مشخصات مشارکت کنندران و انتشاار نکاردن 

با اطالع مشارکت کنندران تماام  ن،یآن ارسال شد. همچن

 یبررسا ديیامصاحبه ها ضبط و براي استخراج نکاات کل

 ،یتلقا تیاباا محورها شد. پس از اعالم موافقت، مصاحبه 

شایساتگی  يبرداشت و شاخص هاي مورد نظر براي الگاو

شایساتگی مادیران عوامال ماارر در  نیو مهمتار مدیران

انیام  يبررزار شد. در مصاحبه ها دانشگاه فنی و حرفه اي

 ایبه سوال مورد نظر در مورد ارائه مولفه  انیشده پاسخگو

 يرردآور يد مولفه ها و شاخص هاییتا ایو  دیاخص جدش

 شده ابراز نظر کردند.

ها )قابلیت اعماد تحقیق(  روایی پاسا  روایی و پایایی داده

به این ساال است که آیاا چیازي کاه پژوهشاگر در حاال 

مشاهده و بررسی آن است، همان چیازي اسات کاه او در 

پاژوه   ریاري آن اسات؟ در ایانحال سنییدن و اندازه

-هاي پژوه  را باراي مشاارکتبراي بررسی روایی، یافته

-ها مطالعه و دیدراهکنندران ارائه و متن نظریه توسط آن

ها اعمال شده است. درپایان، این پاژوه  توساط هاي آن

اساتید مورد مطالعه و بازبینی قرار ررفته و مورادي جهات 

یاایی باه ي نهایی بیان شده اسات. پااصالح یا تغییر نظریه

هاي پژوه  اشااره دارد. یکای ي تکرارپ یري یافتهرستره

هاي نشان دادن پایایی، مطالعه حسابرسی فرآیند آن از راه
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هااي آن زماانی قابال حسابرسای هساتند کاه است. یافته

محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم به کار رفته توسط محقق 

 در طول مصاحبه را نشاان دهاد. بناابراین محقاق پایاایی

ها را از طریاق نشاان دادن مسایر تصامیمات خاود و داده

ها خام، تحلیل شده، کدها، همچنین قرار دادن تمامی داده

هاا در اختیاار ها، فرآیند مطالعه، اهداف اوبیه و ساالمقوله

اساتید راهنماا و مشااور قارار داد و باا حسابرسای دقیاق 

رار هاي تحقیق مورد تییید قنظران درستی تمام رامصاحب

ررفت. عالوه بر این در تحقیق کنونی از روش توافق درون 

هااي انیاام ررفتاه موضوعی براي محاسبه پایایی مصاحبه

استفاده شده است. براي محاسبه پایایی مصاحبه باا روش 

توافاااق درون موضاااوعی دو کدرااا ار)ارزیاب(، از یاااک 

دانشیوي مقطع دکتري مادیریت درخواسات شاد تاا باه 

ه )کدر ار( در پژوه  مشارکت کناد؛ عنوان همکار پژو

هاا هاي الزم جهت کدر اري مصااحبهها و تکنیکآموزش

هاا، به ایشاان انتقاال داده شاد. در هار کادام از مصااحبه

کدهایی که در نظر دو نفر هام مشاابه هساتند باا عناوان 

« عادم توافاق» و کدهاي غیر مشاابه باا عناوان « توافق»

ه ایان همکاار شوند. ساسس محقاق باه همارامشخص می

پژوه ، تعداد سه مصااحبه را کدرا اري کارده و درصاد 

توافق درون موضوعی که به عنوان شاخص پایاایی تحلیال 

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد  به کار می

 
رازارش شاده  1نتایج حاصل ایان کدرا اري در جادول 

 است. 

 . نتایج بررسی پایایی دو کدگذار1دول ج

Table 1. Results of the reliability review of the two coders 

 عنوان مصاحبه ردیف
-تعدد کل داده

 ها
 پایایی بازآزمون)درصد( تعداد عدم توافقات تعداد توافقات

 % 1/74 7 30 81 اول 1

 % 3/63 10 27 79 سوم 2

 % 8/67 6 19 56 دهم 3

 % 3/70 23 76 216 کل

 

دهاد، تعاداد کال ن ماینشا 1همانطور که جدول شماره 

کدهاي ربت شده توسط هر دو نفر)محقق و فرد همکااري 

،  76، تعداد کل توافقات بین این کدها  216کننده( برابر 

باشاد. مای 23و تعداد کل عدم توافقاات باین ایان کادها 

 3/70پایایی بین دو کدر ار با استفاده از فرمول ذکر شده 

این قابلیات اعتمااد % بااالتر باوده بناابر 60% است که از 

دربااره  یارائه اطالعاات کاافها مورد تییید است. کدر اري

شارکت کنناده،  يها یآزمودن یپژوه  به تمام یچگونگ

باه منظاور شارکت در پاژوه   ینامه کتب تیکسب رضا

کاد اخاالق  ،یاخاالق پژوهشا تیشدند. جهت رعا تیرعا

IR.USWR.REC.1399.201 اخااالق  ي تااهیدر کم

 د.دانشگاه ربت ش

 

 هایافته

شناختی  نتایج بخ  توصیفی تحلیل وضعیت جمعیت     

هاي جمعیت شناختی پژوه  نشاان داد مربو  به ویژری

درصد از نمونه هااي پاژوه  داراي تحصایالت  100که  

درصاد  6/16دکتري بودند. همچنین مشخص رردید کاه 

ها کمتار درصد از نمونه 3/8درصد مرد بودند.  4/83زن و 

ساال،  40تاا  31درصد از نموناه هاا  6/16سال ،  30از 

درصاد از  5/33سال و  50تا  41درصد از نمونه ها  6/41

 سال داشتند.  51نمونه ها بیشتر از 

 رام اول  کدر اري باز 

 هاالف( کدر اري اولیه یک نمونه از مصاحبه
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در ادامه به دلیل محدودیت انتشار و تعاداد صافحه، فقاط 

چند الزم به ذکار اسات کاه ماتن  متن یک مصاحبه )هر

هایی که در اینیا آورده شده است، فقاط قسامتی مصاحبه

هاا، طبقاات از مصاحبه بوده است(، نحوه کدر اري باز آن

محوري و مدل را ه ترتیب و تفصایل باه معارض نماای  

  ر اشته شده است. 

 هاای از کدگذاری اولیه مصاحبه. نمونه2جدول 

Table 2. An example of the initial coding of the interviews 
 واحد تحلیل یکدها هاقولنقل

و  یخدبرخوردار باشد بتواند خوب سخن  بوو ییباال ییاز توانا یاندستان و دانشجو یربا کارکنان، ز ارتباط ینهدر زم یستیبا یستهشا یرمد یک

 برقرار کند... مستمر تعامالتخوب سننان را درک کند و 

اشراف داشته باشد در انجخام  یدانشواه تنصص یکدانشواه بعنوان  تنصصی مسائلتواند بر  ینم یاندارد  یریتمد یبرا یکاف انویزهکه  فردی

 ل خواهد بود...اصدلسرد و مست یف،امور ضع

کسب و کخار و  یجادا ییاناباشد لذا تو یکسب و کار م ینددر فرا نقش آفرینی یافراد برا یتترب فنی و حرفه ای دانشواه یهاویژگی  یکی از

و خالقیت ذهنی وبهرهمندی از مهارت های خالقیت و ابتکار مخی   دانش فنیالزمه آن  نوآورانه که روحیات یو دارا یرانبودن مد کارآفری 

 ..از سوی دیور. تواند مثمر ثمر باشد یم یاهداف سازمان یشبرددر پباشد که 

همکخاران و  یخاندر م یبرنخد و یشباعث افزا فرد ای حرفه اعتبار و علمی که درجه داده نشان  م به ای حرفه و فنی دانشواه در کار تجربه

تا جایی که عموما اساتید و همکاران کم تجربه و درجات علمی پایی  و عدم داشت  تجربه کارآفرینانه در ای  سیستم نتوانسته  شود یاو م یرشپذ

 ...پایی  کشیده شده اند و جای رقابت ندارند لذا اند دوام بیاورند و خیلی زود از مسند مدیریت

 باال یروابط عموم

 سازی شبکه

 قوی  انویزه

 یو نو آور خالقیت

 وسابقه تنصص

 یوفن یتنصص دانش

 ینیآفر کار

 ییحرفه ا اعتبار

 علمی درجه

 

دهای مقوالت)اداماه ررانادد ب( کدر اري رانویه و شاکل

 بدیل به یک تئوري(  در مرحله بعد، چند کد مفهومی ت

 

 

شود. در جداول زیار قسامت کاوچکی از نتاایج مقوله می

کدر اري باز بر اسااس کادهاي مفهاومی و مقاوالت اراده 

 شده است. 

 دهی مقوالت. کدگذاری ثانویه و شکل3جدول 

Table 3. Secondary coding and forming categories 
 مفهومی کدهای مقوله ها

 مدیران توانایی های فردی
 ، تحلیلی ،تفکر فردی بالندگی اداری، انضباط ، آراستوی ، اخالقی اصول به پایبندی ، اجتماعی تعهد ، قوی انویزه باال عمومی روابط

 مدیریتی خود و وسابقه تنصص

و  های اجتماعی ویژگی

 محیطی
 ی، شبکه ساز یلیتفکر تحل ،یساز میت ،یرهبر ،یریانعطاف پذ ،یریگ میتصم ،یتیریخود مد ،یو نوآور تیخالق ر،ییتغ تیریمد

 دانش حرفه ای مدیران
 یفناور ،یاقتدار حرفه ا یباشد مولفه ها یو.. م یدانشواه التیاطالعات، تحص یتسلط بر فناور ،یاقتدار حرفه ا ،یدانش حرفه ا

 یراهبرد یزیاطالعات و برنامه ر

 عوامل کار آفرینانه
و  تیخالق ،یرهبر ،یساز میت یشود مولفه ها یو.. م یتفکر راهبرد ،ینیکارافر ،یاعتبار حرفه ا ان،یتوجه به مراکز دانش بن

 یساز میو تصم یراهبرد یزیبرنامه ر ،ینوآور

 یریپذ تی، مسئول یاعتبار عموم ی،مدار زهیانو ،یاخالق مدار ،یتعهد اجتماع عوامل اخالقی

 یتعارض و توانمند ساز تیریالتزام به اسالم، مد عوامل فرهنوی

 

 مقوله اصلی استخراج شد.  6کد مفهومی و  37نهایتا 

ي استراوس و بر اساس نظریه رام دوم  کدر اري محوري 

 ( استفاده شد. 1(، از مدل پارادیمی )شکل2008کوربین)

 

 

 

 

اي مدیران دانشاگاه فنای و مدل مفهومی شایستگی حرفه

 نشان داده شده است   2اي در شکل حرفه
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 حرفه ای و فنی دانشواه مدیران حرفه ای شایستوی مفهومی مدل. 1 شکل

Figure 1. Conceptual model of the professional competence of technical and vocational university 

managers

 

 گیری نتیجه و بحث

 يپااژوه  ارائااه ماادل ارتقااا یاانا ياز اجاارا هاادف     

کشور  يو حرفه ا یدانشگاه فن رانیمد يحرفه ا یستگیشا

اي هااي حرفاهباشد. شایستگییم يرراندد تئور کردیبا رو

اي از دان ، مهارت و توانایی در شغل خاص است میموعه

دهد تا به موفقیت در انیام و ایف که به شخص اجازه می

دست یابد. یافته هاي پژوه  حاضار بیاانگر ایان مطلاب 

 6کاد مفهاومی و  36 ، مصاحبه یجتوجه به نتا با است که

شاد. دنیااي در حاال تغییار بای   ییشناسا مقوله اصلی

ازپی  نیازمند افرادي است که قاادر باه خاود راهباري و 

تطبیق خود با شرایط موجود باشند و براي اینکه افراد باه 

این توانائی نائل رردند الزم است که به میموعه قابلیت ها 

هایی میهز رردناد. ازآنیاکاه مادیران نقا   و شایستگی

مهمی در ارتقاء کیفیت و عملکرد دانشگاه دارند و کاساتی 

و کمبود در این جز ء در کیفیت سایر اجزاء نیز تیریر ر ار 

است، بنابراین، توجه به این جزء کلیادي آماوزش عاالی و 

 تعهاد ي،قو انگیزه ،باال یارتقاء صالحیت هاي روابط عموم

 خالقیت ،بودن منضبط آراستگی، مداري، اخالق ی،اجتماع

 ووسابقه  تخصص یلی،تحل تفکر ي،فرد بالندری ي،ونو آور

 نیحاصل از ا جیآنان ضروري است. نتااقتدار یریتیمد خود

پدیخخده اصخخلیی شایسخختوی 

ای مدیران دانشواه فنی حرفه

  ایو حرفه

 

 

 اییشرایط زمینه

و  تیخخالق ر،ییختغ تیریمدو محیطی) های اجتماعی ویژگی

 ،یریانعطخاف پخذ ،یریخگ میتصخم ،یتیریخود مد ،ینوآور

 ی، شبکه ساز یلیتفکر تحل ،یساز میت ،یرهبر

 

 

 

 

 

 راهبردهای

 

توجه به مراکز عوامل کارآفرینانه)

 ،یاعتبخار حرفخه ا ان،یخدانش بن

 یو.. م یدتفکر راهبر ،ینیکارافر

 ،یرهبر ،یساز میت یشود مولفه ها

 یزیخبرنامه ر ،یو نوآور تیخالق

  ی(ساز میو تصم یراهبرد
 

 

 یموجبات علّی

 مخدیران)روابط توانایی های فردی

 تعهخد ، قخوی انویخزه باال عمومی

 اخالقی اصول به پایبندی ، اجتماعی

 اداری، انضخخخباط ، آراسخخختوی ،

 ، تحلیلخی ،تفکخر فخردی بالندگی

 مدیریتی( خود و وسابقه نصصت

دانش حرفه دانش حرفه ای مدیران)

تسخلط بخر  ،یاقتدار حرفخه ا ،یا

 التیاطالعخخات، تحصخخ یفنخخاور

 یباشد مولفه ها یو.. م یدانشواه

اطالعات و  یفناور ،یاقتدار حرفه ا

   یراهبرد یزیبرنامه ر

 

 پیامدهای

 ،یتعهد اجتمخاععوامل اخالقی)

 ی،مخدار زهیخانو ،یاخالق مدار

  ی(ریپذ تی، مسئول یاعتبار عموم

  

  

 

 گریشرایط مداخله

التزام به عوامل فرهنوی )

تعارض و  تیریاسالم، مد

 ی(توانمند ساز
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و  ییهمسو  یقبل ياغلب پژوه  ها  يهاافتهیپژوه  با 

 .دارد ییباال یهمسوشان

 یوزشاآم يساازمان هاا یدریچیرسترش همه جانبه و پ

و  ساتهیاز مادیران شا ي)چون دانشگاه ها(، لزوم برخوردار

  یساازمان هاا را افازا نیاا رانیخاص مد يها تیصالح

در  یسازمان آموزشا کی تیکه موفق يداده است، به نحو

 ریاتوانا و متخصص تعب سته،یشا ق،یال رانیررو داشتن مد

 ریااخ ي(. در ساال هاا2017 کاریو ونن زیشود )دوپلز یم

مهم طرح شده  يدانشگاه ها از موضوع ها تیریمدموضوع 

نقا   تیااهم لیااسات. کاه باه دل یدر محافل دانشگاه

باشد؛ چراکاه  یم یاهداف آموزش عال شبردیدر پ تیریمد

و  تیروحیاه جاد ،یدر نظام آموزش ستهیشا تیرینبود مد

 یدر حاال نیبرد ا ین میسازمان ها از ب نیرا  در ا اقیاشت

 یعلم ئتیه ياعضا يها ییتوانا حیصح تیریاست که مد

دانشاگاه هاا کاه از نظاام آماوزش  یانسان يروهاین گریو د

 يدهد )بردبار و شااکر یبرند، ارتقاء م یم یبهره کاف یعال

ر با هاا،¬دانشاگاه رانیمد تیری(. در واقع، نحوه مد1390

 ررا اریتیر انیودانشای یلیتحصا ییایو پو یشاداب تیوضع

 (.2016و همکاران  ایاست )رورا

 ،یماا اکره و چانااه زناا ر،ییااتغ تیریمااد ،يرهباار مفاااهیم

و  يراهبرد يزیبرنامه ر ،يو نوآور تیخالق ،يساز میتصم

 يهاا افتاهیپاژوه  باا  نیبه دست آمده در ا  يساز میت

 يمولفه ها سهیدر مقا دارند. ی( همسوشان1382آذرهوش )

و  یدانشاگاه فنا رانیمد يها یستگیدر خصوص شا یینها

و  يمحماود يهاا افتاهیدر پاژوه  حاضار باا  يحرفه ا

 يکاه در  شااخص هاا دی( مشخص ررد1391) همکاران

ماا اکره و چانااه  ،يراهباارد يزیاابرنامااه ر ،يسااازشاابکه

 ییهم سو يفرد یو بالندر يساز میت ،يریپ  ،انعطافیزن

مولفاه  زیا( ن1392و همکااران ) یخشوع يها افتهی دارد.

و  يریاف پاا انعطاا ،يساااز میتصاام ،یلاایتفکاار تحل يهااا

.. دیانما یما دییاتا زیاحاصل از پژوه  حاضر را ن يرهبر

و  تیاخالق ،یلایتفکار تحل يمولفه هاا ییهمسو درنهایت

 زیان يو شبکه ساز يرهبر ،يراهبرد يزیبرنامه ر ،ينوآور

در لاا ا ( مشاهود اساات.  2007) کمنیباار يهاا افتااهیباا 

محیطی که با تغییرات پیوسته روبه رو است و مادیران باا 

هانی شدن کسب وکار، تغییرات سریع فناوراناه و رقابات ج

مبتنی بر شایستگی مواجه اند نیاز اسات آناان شایساتگی 

هاي الزم و متناسب با وضعیت جدید را باه دسات آورناد. 

همچنین مدیران به سبب جایگاهی که دارناد مای توانناد 

توفیقات ارزشمند و نیز ناکامی هایی را براي سامانه تحات 

وی  باه وجاود آورناد. آناان باا برناماه ریازي مدیریت خ

راهبري، تخصیص منابع، ساازمان دهای افاراد، رهباري و 

مدیریت عملکرد و ارزیابی و کنترل، نق  مهمی در مسیر 

 تعالی سازمان دارند.

 شابکه و رهباري ساازي، تایم نوآوري، و خالقیت مفاهیم

 از نیمای از بای  باا حاضار پاژوه  هاي یافته در سازي

( 1393)الهیااري  مطالعاه از حاصال شایستگی هايمولفه

 و علم هاي پارک مدیران  بکارریري و رزین  خصوص در

توجاه باه  .دارناد همسوشاانی دولتای دانشگاههاي فناوري

عوامل کارآفرینانه در یاک مرکاز کاارآفرین جازو اهاداف 

اصلی است ل ا مدیري می تواند موفق باشد و دیگران را به 

رین باودن ترغیاب کناد کاه از اعتباار کارآفرینی و کاارآف

اي و دانااا  کارافریناناااه و تیرباااه عملااای الزم حرفاااه

 برخوردارباشد.

 و ارتباطاات زنای،چاناه و ما اکره پ یري، انعطاف مفاهیم

 باا پاژوه  نتاایج از حاصال هااي مولفه از سازيتصمیم

تواناایی هااي  .دارناد ( همسوشاانی2018باتلر ) هايیافته

همترین عوامل رزین  مادیران مای فردي همیشه جزو م

باشد برخی توانایی ها مانند جنسیت، سن و دان  عمومی 

و برخی چون مسئولیت پ یري، توانایی ارتباطات عماومی 

زنای و.. تخصصی و برخی چون اعتبار علمی و توانایی چانه

ویژه می باشد اما در هر صورت مدیري شایسته اسات کاه 

ومی، تخصصی و ویژه باشاد هاي عمداراي بیشترین توانایی

هاي فردي وجه تمایز افاراد باوده و در رازین  ل ا توانایی

 مدیر شایسته بسیار تاریر ر ار می باشد.

 ریازي برناماه و فناوري اطالعاات اي،اقتدار حرفه مفاهیم

بیالل و  تحقیقات نتایج با پژوه  این از حاصل  راهبردي

 و روساا انتخااب معیارهاي خصوص در (2019همکاران )
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 هاا ساازمان ي هماه در کااربردي قابال که عالی مدیران

 باه حساسایت هايمولفه یت. در نهادارند  مطابقت رادارند

 تحصیالت مرتبط و سازي تصمیم دان  حرفه اي، محیط،

. باشادمی همسو( 2009) کرون پژوه  از حاصل نتایج با

 یبا هدف طراحا ي( در مقاله ا1386)ي و جهانباز یمومن

 ران،یانتخااب ماد يچند شاخصاه بارا يریر میمدل تصم

را در دو بعاااد  یتیریماااد یساااتگیشا یعماااوم يالگاااو

 يهاا یژریو ،ي)مهارت ها، دان  و معلومات حرفه ايفرد

) ارتباطاات ی( و ابعااد اجتمااعن یانگرش و ب ،یتیشخص

  .کردند ی( معرفيقو یرسم ریو غ یرسم

 يهاا یساتگیشا (  در رابطه باا2004رونزالز ) يهاافتهی 

 ،اخالقاای و اجتماااعی يمولفااه هااا زیاادانشااگاه ن رانیمااد

ارتباطااات  ،يو نااوآور تیااخالق ،ي اخالقاایریپاا انعطاااف

 زیاحاصل از پاژوه  حاضار را ن انگیزه مداريو  اجتماعی

در جامعه ما کاه اخالقیاات بسایار ماورد  .دینما یم دییتا

 توجه قرار می ریرد و از اهداف اصلی آموزش تربیت اسات

ل ا برخورداري از اخالق حسنه فاردي و اجتمااعی بسایار 

مورد توجه است البته این اخالق در پیشبرد امار مادیریت 

تواند با اییاد فضاي صمیمی، تاوام باا احتارام و اییااد می

موقعیت کالیزماتیک به مادیر در اماور مادیریت دانشاگاه 

 کمک کند.

د از مهمتاارین مشااکالتی کااه در دانشااگاه هااا وجااود دار

تعارضات میان اعضاي هیئت علمی است. متاسافانه راروه 

هاي اموزشی در رقابت شدید و ناسالم با همدیگر بوده این 

بر تعارضات دامن می زند ل ا اییاد جو فرهنگی و محیطی 

هااي یاک دانشاگاه که از نظر فرهنگ سازمانی به ویژرای

بعنوان محیط آکادمیک همخوانی داشاته باشاد از اهاداف 

مدیر اسات کاه الزماه ان توانمنادي شخصای و  مهم یک

 التزام به فرهنگی عمومی و عملی جامعه است.

بنابراین، با توجه به اهمیت شایستگی ها در عملکرد نظاام 

کاه  شود میهاي مختلف مدیریت منابع انسانى، پیشنهاد 

در استخدام، رزین  و ارتقاي کلیه افرادي که به نوعی باا 

مرتبط هستند  ياو حرفه یه فننظام آموزش عالی در حوز

عملکرد مورد توجه قارار ریارد.  هاي شایستگیمعیارهاى 

همچنین، بررزاري دوره هاى آموزشى می بایست متناسب 

با نیاز و سطح قابلیت هاي افراد باشاد و باا هادف ارتقااى 

سطح شایستگی هاا و صاالحیت هااى حرفاه اى مادیران 

ر راردد. معماوال  بررازا يو حرفه ا یدانشگاهى دانشگاه فن

هاي ماورد یستگیشامل میموعه اي از شا یستگیمدل شا

داده  ییارآموزش تغ یقاز طر آسانیبه  یاست که برخ یازن

-یما یشنهادپ ینیا. در ایستندن ینگونها یو برخ شوند یم

در  یمهام و علما یااريبه عناوان مع مدل یناز ا کهشود 

 ساتفادها اي حرفاه و فنای دانشگاه یرانمد ین رز یندفرا

 یرانشاود زماان جا ب مادیما یشنهادپهمچنین . رردد

هااي برناماه اساتعدادها،انتصااب، ارتقاا، شاناخت  ید،جد

عملکارد و پرداخات پااداش باه  یاابیپاروري، ارزینجانش

پاژوه   هااي یساتگیشا مفااهیم ازدر ساازمان  یرانمد

 حاضر استفاده شود.
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و  یدانشاگاه فنا رانیماد يحرفه ا يها یستگیشا يارتقا يبرا یمدل يارائه قیتحق نیاز ا هدف چکیده:

 این پژوه  داراي رویکردي کیفی بوده و از روش نظریه داده است. با رویکرد رراندد تئوري کشور يحرفه ا

هاا، مطالعاه مباانی ن روش تحقیق استفاده شده اسات. روش راردآوري دادهاوعن بنیاد )رراندد تئوري( به

 کشاور يو حرفاه ا یو معاونان دانشگاه فنا رانیمد نخبگان،نفر از  12هاي عمیق و باز با نظري و مصاحبه

ریري به صورت رلوله برفی و تا حد اشباع نظري ادامه یافت. روایی ایان پاژوه  توساط است. روش نمونه

شوندران و سسس اساتید متخصص مورد بررسی قرار ررفت و تییید شاد. پایاایی نیاز باا اساتفاه از مصاحبه

م در ها از روش مقایسه ماداو% به دست آمد. براي تحلیل داده3/70ي حسابرسی فرایند نتایج روش مطالعه

هاا نشاان داد کاه طی سه مرحله کدر اري باز، محوري و انتخابی استفاده شده است. تیزیه و تحلیل داده

 ناناه،یفرآکار عوامال ،یو اجتمااع یطایعوامال محمقوله)مالفه( اصلی  6اي مدیران داراي شایستگی حرفه

 باشد. می یفرهنگ عواملو  یاخالق عوامل ،يمرتبط با دان  حرفه ا عوامل ،يفرد يها ییتوانا عوامل
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