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  1392 پاییز/ سوم، شماره سوم  سال/  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ

Culture in The Islamic University, 2013 (Fall ) 8 , Vol. 3, No.3 

  
هاي مطلوب دانشجویان مقطع کارشناسی رشته  شناسایی شایستگی

   ایرانی - مدیریت، با تمرکز بر رویکرد اسالمی
   )نشگاه تهراندانشکده مدیریت دا: مطالعۀ موردي(

  ٣ اصغر پورعزت علی؛ 2 محمدعلی شاه حسینی ؛ 1 حسین رحمانی

  چکیده
آموختگان مقطع  هاي مطلوب دانش هدف از این پژوهش، شناسایی و تعیین شایستگی :هدف

ایرانی بوده است تا بتواند گام  - کارشناسی رشته مدیریت دانشگاه تهران با تمرکز بر رویکرد اسالمی
این پژوهش با  :روش. هت انطباق هر چه بیشتر محصول دانشگاه و نیاز بازار کار، برداردمهمی را در ج

نفر از اساتید رشتۀ مدیریت و مدیران  20ساختاریافته با  هاي نیمه استفاده از روش کیفی و انجام مصاحبه
پس از  .گیري هدفمند انتخاب شده بودند، انجام شد سازمانهاي دولتی و خصوصی که با روش نمونه

آموختگان رشتۀ مدیریت با روش تحلیل تم استخراج  هاي مطلوب دانش آوري اطالعات، شایستگی جمع
آموختگان در قالب در پنج تم  هاي مطلوب دانش پس از طی مراحل تحقیق، شایستگی :ها یافته. شد

. آمد هاي شخصیتی به دست هاي ذهنی و ویژگی اصلی با نامهاي دانش، رفتار، مهارت، توانایی
ها و قابلیتهاي ذهنی خاصی را متناسب با رشتۀ  آموختۀ مدیریت باید توانایی دانش  :گیري نتیجه

 ،از دیگر قابلیتهاي فکري مطلوب. مسلّط باشد ،هاي تخصصی مدیریت مدیریت داشته باشد و به دانش
معی و توانایی تفکر توان به تفکر خالق، ذهن ساختاریافته، تفکر انتقادي، توانایی تفکر فردي و ج می

آموختۀ شایستۀ مدیریت باید دوران تحصیلی  همچنین دانش. کلی و جزیی به طور همزمان اشاره کرد
هایی مانند  آموختۀ شایستۀ کارشناسی مدیریت از مؤلفه رود دانش انتظار می. مطلوبی را گذرانده باشد

  .برخوردار باشد... آموزي و ینی به علممداري، انگیزة یادگیري، داشتن نگاه د هوش اجتماعی الزم، هدف
  .آموختۀ شایسته، تحلیل تم شایستگی، دانش :واژگان کلیدي

                                                
 23/04/92:  تصویب نهایی ؛ 19/01/92: دریافت مقاله. 
تهران ، خیابان دماوند، جنب پمپ بنزین : آدرس)/ نویسنده مسئول(کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه تهران. 1

  Email: iehrahmani@gmail.com/  77594266: نمابر/   2، زنگ شماره 33آباد، خیابان یونسیان، کوچه زارعی، پالك  قاسم
  دکتراي مدیریت استراتژیک سیاستگذاري، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 2
 دکتراي مدیریت دولتی، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. 3

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

  
396  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

  مقدمه) الف
هاي اساسی در آموزش عالی، چگونگی پرورش دانشجویان براي  امروزه یکی از چالش

با وجود اینکه کارکرد اصلی آموزش عالی . پاسخگویی به موقع به نیازهاي بازار کار است
هاي  هاي کاري به وسیلۀ توسعۀ شایستگی انا آماده کردن دانشجو به منظور حضور در محیطهم

، امروزه کشورهاي گوناگونی با این مشکل مواجه )16: 2003و همکاران،  1هوگز(عام و خاص است
اند به شیوة مناسبی در بازارکار حاضر شده، به  آموختگان دانشگاهها، نتوانسته اند که دانش شده

در جوامع مشاهده کرد؛ به  1980توان از دهۀ  آغاز این نگرانی را می. زهاي بازار پاسخ دهندنیا
توان از این دوره و مرتبط با  آموختگان را می براي دانش 2»آمادگی کاري«طوري که ظهور واژة 

بین با این حال، هنوز نیز این چالش اساسی در . )13: 2012و همکاران،  3آزیویدو(این چالش دانست
اند  هاي دانشگاهی در طول مدت تحصیل دانشجو، نتوانسته جوامع وجود دارد که برنامه

این عدم . دانشجویان را به دانش و مهارتهاي الزم براي حضور موفق در بازار کار آماده کنند
هاي دانشگاه، موجب شده است در این میان، یک مفهوم  تناسب نیازهاي بازار کار با خروجی

در حقیقت؛ این مفهوم به دنبال . است 4»آموختگان هاي دانش شایستگی«ز کند و آن، اساسی برو
توان دانش،  به وسیلۀ این مفهوم می. آموختۀ شایسته است شناسایی و ترسیم مختصات دانش

  .آموختۀ مطلوب مورد انتظار است را تدوین کرد ها و هر آنچه از یک دانش مهارت، ویژگی

مندي  به رشد مفهوم شایستگی در حوزة آموزش عالی و خأل بهرهبا توجه به کاربرد رو 
هاي مطلوب  از این مفهوم در گرایش مدیریت، این پژوهش به شناسایی شایستگی

در این پژوهش، قصد آن است . آموختگان مقطع کارشناسی رشتۀ مدیریت پرداخته است دانش
  :تا به سؤاالت اساسی ذیل پاسخ داده شود

ع کارشناسی رشتۀ مدیریت به منظور ایفاي نقش مؤثر در آموختۀ مقط دانش .1
  بایست مجهز باشد؟ هایی می هاي کاري، به چه شایستگی محیط

 هایی دارد؟ آموختۀ مطلوب مدیریت کیست و چه ویژگی دانش .2

                                                
1. Hodges 
2. Work-Readiness 
3. Azevedo 
4. Graduate Competency 
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  آموختۀ مدیریت چیست؟ ایرانی یک دانش - هاي اسالمی شایستگی .3

بر مفاهیم و کاربرد واژة  به همین منظور در بخش ادبیات موضوع، نخست مروري
هاي گوناگون انجام شده و کاربرد این مفهوم در حوزة آموزش عالی، مورد  شایستگی در حوزه

سپس به منظور پاسخ به سؤاالت تحقیق، از طریق مطالعۀ . گیرد بررسی دقیق قرار می
تحلیل  اسنادباالدستی و همچنین مصاحبه با خبرگان و تحلیل نتایج به وسیلۀ روش تجزیه و

آموختگان رشته مدیریت در پنج تم اصلی با نامهاي  هاي مطلوب دانش تم، شایستگی
هاي از جنس مهارت،  هاي از جنس رفتار، شایستگی هاي از جنس دانش، شایستگی شایستگی
هاي شخصیتی،  هاي از جنس ویژگی هاي ذهنی و شایستگی هاي از جنس توانایی شایستگی

  .بندي خواهند شد دسته

  

  ادبیات موضوع )ب
  مفهوم شایستگی. 1

شایستگی، مفهومی است که از دیرباز در سطوح مختلف، از امور کشورداري تا امور 
اي است؛ به  موضوع شایستگی، موضوع بسیار کهن و پرسابقه. استخدامی، مطرح بوده است

حکما و  ادبیات ،)ع(طوري که در آثار یونان باستان، آیات قرآن کریم، کالم حضرات معصومین
با مروري بر مفهوم . )52: 1389فیض، (شود هاي آن به وفور یافت می اشعار شاعران، نمونه

این واژه . واژة شایستگی به یک حوزة علمی خاص اختصاص ندارد: توان گفت شایستگی، می
اي دارد که هر کدام از آنها به نحوي با این واژه سروکار داشته، بر اساس  نفعان گسترده ذي

پردازان  شناسان، نظریه در مطالعات خود از روان 1هافمن . کنند ر کار خود از آن استفاده میدستو
مدیریت، مدیران منابع انسانی، کارشناسان و متخصصان آموزش و پرورش و سیاستمداران، به 

  )275: 1999هافمن، (.برد نفعان مفهوم شایستگی نام می عنوان ذي

توسط  1970در ادبیات سازمانی، از حدود سال اما استفاده از اصطالح شایستگی 
با این حال، . هاروارد مطرح شد  شناس سازمانی و صنعتی دانشگاه ، استاد روانکللند مک

                                                
1. Hoffmann 
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398  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

از نظر وي، شایستگی . در ادبیات سازمانی همگانی شد بویاتزیساصطالح شایستگی توسط 
هاي خودباوري  جنبه تواند عالئمی از عبارت است از یک سري خصوصیت بارز فردي که می

و نقشهاي اجتماعی داشته باشد و به عبارتی؛ ظرفی از علم است که هر کس به شخصه از آن 
  )49: 1387علیپور فالح پسند و درگاهی، (.برد بهره می

، تعاریف گوناگونی در مورد شایستگی ارائه شد که با مرور آنها اولین بویاتزیسپس از 
. ، نبود تعریف واحد در مورد شایستگی و مفهوم آن استشود مطلبی که به خوبی مشخص می

از آن زمان تا حال نیز محققان بر اساس حوزة تحقیقاتی خود، معانی متفاوتی را از شایستگی 
اند و این باعث شده است تا شایستگی به صورت یک مفهوم چندچهره تلقی  منتشر کرده

  )275: 1999هافمن، (.شود

هاي مدیران خود منتشر کرده  که براي معرفی شایستگی سازمان ملل متحد در سندي
هاي شخصی و  ترکیبی از مهارتها، ویژگی«: کند گونه تعریف می است، شایستگی را این

 1پوالرد،(.»شخصیتی و رفتارهایی که مستقیماً با عملکرد موفق در یک شغل خاص مرتبط هستند
2010 :1(  

صورت مهارت و توانایی ظهور پیدا  هاي یک مدیر که به شایستگی را مشخصه ،هاگ
  )11: 2007 2سنقی،(.کند شود، تعریف می کند و موجب عملکرد مؤثر در یک حوزة شغلی می می

اي از الگوهاي رفتاري مورد نیاز یک جایگاه، به  ، شایستگی را به عنوان مجموعهوودراف
  )237: 2006 3سلوارجان،کاردي و (.کند منظور انجام با کفایت فعالیتها و کارکردها معرفی می

هاي مرتبط با  اي از دانش، مهارت، توانایی یا ویژگی ، شایستگی را مجموعهمیرسپاسی
  )99: 1388جعفر زنجانی و همکاران، (.داند عملکرد باال در یک شغل می

ها از یک نوع و از یک  طور که در تعاریف ارائه شده مشخص است، همۀ شایستگی همان
تالفات در تفاسیر و نگاههاي مختلف از مفهوم شایستگی، موجب شد تا این اخ. جنس نیستند

                                                
1. Pollard 
2. Sanghi 
3. Cardy & Selvarajan 
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بندي و ساختاردهی به این برداشتهاي متفاوت از  تعدادي از پژوهشگران نسبت به دسته
  .شایستگی، اقدام کنند

. هاي به نسبت جامع در مورد شایستگی، تعریف مؤسسۀ اسکانور است بندي یکی از دسته
  :اند گی را به صورت ذیل احصا کردههاي شایست آنها مؤلفه

ترین بعد شایستگی که حاصل مطالعات و  و معلومات نظري؛ پرسابقه 1دانش -
  .تحقیقات اندیشمندان است

  .سازي علم در عمل توانایی پیاده: عبارت است از 2مهارت؛ -
  .تصویر ذهنی انسان از دنیا و پیرامون آن: عبارت است از 3نگرش؛ -
سازد که شخص را براي  صلتی باثبات و وسیع را مصور مییک توانش خ 4توانایی؛ - 

  )47: 1387پسند و درگاهی،  علیپور فالح(.کند دستیابی به نهایت عملکرد در مشاغل فیزیکی و فکري مقید می

  شایستگی در حوزة آموزش عالی. 2

 توان یکی از اجزاي کلیدي براي رشد اقتصادي پایدار و توسعه در اقتصاد جهانی را می
آموختگان  هاي سرمایۀ انسانی در قالب استعدادها، مهارتها و قابلیتهاي دانش شایستگی

دانشجویان در محیط دانشگاهی به وسیلۀ . )219: 2008 5در ولدن، گارسیا آراسیل و ون(دانشگاهی دانست
هاي کاري  هاي عمومی و خاص مجهز شده و براي محیط هاي آموزشی به شایستگی برنامه

آنچه تاکنون اتفاق افتاده، گویاي این مطلب است که . )16: 2003هوگز و همکاران، (شوند آماده می
جوامع . هاي تحصیلی سنّتی دانشگاهی براي پاسخگویی به نیاز بازار کار کافی نیست برنامه

تغییرات فنّاوري در محیط کاري بر . هاي خاصی نیاز دارند مدرن در حال حاضر به شایستگی
این تغییرات موجب شده . هاي مورد نیاز تأثیر بسزایی گذاشته است یستگیارزش و نوع شا

محققان در حوزة اول، به دنبال شناسایی . است تا توجه محققان به دو حوزه جلب شود
اي و در حوزة دوم، به دنبال  آموختگان براي موفقیتهاي حرفه هاي مورد نیاز دانش شایستگی

                                                
1. Knowledge 
2. Skill 
3. Attitude 
4. Ability 
5. García-Aracil & Van der Velden 
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هاي مختلفی  معیارها و ویژگی. )220: همان(هایند این شایستگیپاسخگویی به نحوة ایجاد و توسعۀ 
المللی باید  آموختگان آموزش عالی در دنیاي امروز براي ورود به بازار کار داخلی و بین که دانش

مطالعات تحلیلی خاص بر . مند باشند، در منابع مختلف مورد بحث قرار گرفته است از آن بهره
گردد و به طور عمده مربوط  برمی 1998آموختگان، به سال  دانش هاي مورد نیاز روي شایستگی

  )112: 2012 1جکسون و چاپمن،(.به کشورهاي آمریکا، اروپا، استرالیا و نیوزلند است

هاي  به بررسی انطباق بین آموخته 1998و همکارانش در سال  اورزبه طور مثال، 
آنها در نتایج . نیاز است، پرداختند دانشجویان در دانشگاه و آنچه براي آنها در محیط کار

دانشجویان . مطالعۀ خود اشاره کردند که داشتن دانش به تنهایی براي جامعۀ امروز کافی نیست
باید بتوانند خود را با تغییرات منطبق کنند و دانشهاي آموخته شده را براي حل مسائل و 

  )205: 2006 2برمان و ریچی،(.مشکالت به کار گیرند

هاي مورد نیاز براي بهبود استخدام  با رویکرد شناسایی شایستگی کوتوندیگر، در جاي 
هایی مانند توانایی کار تیمی، مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي حل  آموختگان، شایستگی دانش

را که توسط اتحادیه اروپا انجام شده  4و رفلکس 3پروژة چیرس. مسئله را مشخص کرده است
آموختگان نام  هاي مورد نیاز دانش پروژة مهم در خصوص شایستگی توان یکی از دو است، می

آموختۀ متقاضی کار و ارتباط آن با  هاي یک دانش ها در خصوص ویژگی این پروژه. برد
: 2012و همکاران،  5جیرو تی(.اند دانشگاه و بازار کار و نقش شایستگی را در این میان تحقیق کرده

286(  
هاي  طی مطالعات خود با بررسی میزان تطابق شایستگی و همکاران نیز در جیرو تی

هاي مورد نیاز بازار  دریافت شده توسط دانشجو در طول دوران تحصیل دانشگاهی و شایستگی
آنها در . اي بین عرضه و تقاضا در این خصوص موجود است کار دریافتند که تفاوت گسترده

هاي مورد  ي که به کسب شایستگیکنند که افراد بخش دیگري از مطالعات خود مشخص می

                                                
1. Jackson & Chapman 
2. Berman & Ritchie 
3. CHEERS 
4. REFLEX 
5. Teijeiro 
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ها را  آنها این شایستگی. پردازند، شانس باالتري براي اشتغال موفق دارند نیاز براي بازار کار می
  :کنند مند به صورت ذیل بیان می در سه دستۀ ابزاري، بین فردي و نظام

ل مسئله، دانش پایۀ حرفۀ مورد نظر، توانایی برقراري ارتباط، ح: هاي ابزاري شایستگی -
گیري، توانایی مدیریت اطالعات، توانایی  ریزي، تصمیم توانایی براي سازماندهی و برنامه

  .تحلیل و ترکیب
  .هاي بین فردي توانایی براي کار کردن در قالب یک تیم، توانایی: هاي بین فردي شایستگی -
گیري، انگیزه پذیري در کار، توانایی یاد تعهد اخالقی، مسئولیت: مند هاي نظام شایستگی -

براي کار، توجه به کیفیت و بهبود، توانایی به کارگیري دانش در موقعیتهاي عملی، انگیزه 
براي رسیدن به اهداف و آرمانها، توانایی براي تطبیق با شرایط جدید، توانایی براي تولید 

  )همان(.هاي جدید، توانایی براي کار مستقل ایده

براي . وهشهاي گوناگونی صورت گرفته استدر این خصوص در داخل کشور نیز پژ
اي  هاي اصلی و حرفه در رسالۀ دکتري خود، به شناسایی شایستگی 1389در سال  فیضمثال، 

  :نتایج پژوهش وي، شناسایی هفت شایستگی ذیل است. پردازد یک مهندس می

افراد،  نیازمندترین به ریا بی مهندسی خدمت ارائۀ مؤثرترین براي انگیزة متعالی داراي .1
  توقع؛ بی ورزي عشق و کامل پرهیزگاري با همراه

  مسائل مهندسی؛ مند نظام حل و علمی تبیین در خالقیت و ابتکار توانایی .2
  رشتۀ خود؛ تخصصی و دانش مهندسی پایۀ دانش از وسیعی حجم از مندي بهره .3
 گانۀ کاربردي چهارده يها عرصه از یکی در اثربخش فعالیت انجام در مهارت .4
  ی؛مهندس

  گروه؛ مؤثر عضو عنوان به کاري گروه یک در فعالیت انجام در مهارت .5
  مهندسی؛ فنون و حوزة علوم در به خصوص دائم و مستمر یادگیري به اهتمام .6
 و تجارب دانش، انتقال و خود يها یافته وها  آموخته ثبت به خودجوش اهتمام .7

  )183: 1389فیض، (.همگنان و همکاران به قابلیتهاي خود

هاي مطلوب در بسیاري از  توجه به پژوهشهاي انجام گرفته، خأل تدوین شایستگیبا 
بنابر این، . ها نیز رشتۀ مدیریت است هاي تحصیلی، قابل مشاهده است، که یکی از رشته رشته
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402  8در دانشگاه اسالمی  فرهنگ 

گیري از ادبیات حوزة  هاي مطلوب دانشجویان با بهره در این پژوهش به شناسایی شایستگی
  .گرفته پرداخته شده است امشایستگی و تجربیات انج

  

  روش تحقیق) ج
آوري اطالعات در  روش جمع. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی از نوع تحلیل محتواست

اي،  در مطالعات کتابخانه. اي و تحقیقات میدانی است این پژوهش، شامل مطالعات کتابخانه
ور و سند راهبردي اسناد باالدستی مرتبط مانند برنامۀ پنجم توسعه، نقشۀ جامع علمی کش

اما . آموخته مورد بررسی قرار گرفت هاي دانشجو و دانش دانشگاه تهران، با محوریت شایستگی
هاي عمیق  هاي این پژوهش از طریق تحقیقات میدانی و به وسیلۀ مصاحبه عمدة داده

لوب هاي مط با توجه به نوین بودن تحقیقات در زمینۀ شایستگی. ساختاریافته به دست آمد نیمه
هاي نیمه  آموختگان کارشناسی مدیریت، تصمیم گرفته شد که در این تحقیق از مصاحبه دانش

گیري به این دلیل بود که  این تصمیم. استفاده شود 1ساختاریافته با تأکید بر رویکردي اکتشافی
هاي اولیه براي توسعۀ الگوهایی نظري براي تحقیقات تجربی آتی،  هدف تحقیق، شناسایی ایده

  .بر اساس نتایج حاصل از پژوهش کیفی بود

جامعۀ آماري پژوهش، شامل اساتید رشتۀ مدیریت و مدیران سازمانهاي دولتی و خصوصی 
نفر از اساتید رشتۀ  20گیري هدفمند، با  با توجه به جامعۀ آماري و با استفاده از روش نمونه. است

گیري، از بین  گفتنی است براي نمونه .مدیریت و مدیران سازمانهاي دولتی و خصوصی مصاحبه شد
 براي اولیه گروه یکبدین منظور، . برفی استفاده شد گیري هدفمند، از روش گلولۀ  روشهاي نمونه

 و ندشد معرفی گروه همین توسط مصاحبه براي بعدي گروههاي سپس و شده انتخاب مصاحبه
  .رسید فایتک و نظري اشباع به پژوهش که یافت تداوم جایی گیري تا نمونه

به منظور انجام مصاحبه، سؤاالت مصاحبه طراحی شد و در جلسات مصاحبه به تناسب 
کلیۀ مکالمات انجام شده در جلسه، ضبط و . محتواي جلسه از سؤاالت دیگر نیز استفاده شد

با توجه به سؤالهاي تحقیق، پرسشهاي ذیل در مصاحبه به عنوان سؤالهاي . سپس پیاده شد

                                                
1. Exploratory 
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ساختاریافته بود، پرسشهاي  گرفته شد و با توجه به اینکه مصاحبه از نوع نیمهاصلی در نظر 
  .دیگري نیز در خالل مصاحبه و با توجه به مطالب مطرح شده در حین مصاحبه پرسیده شد

در مقطع (با توجه به نیازهاي روز جامعه و صنعت، خروجی مطلوب رشتۀ مدیریت  .1
تۀ کارشناسی رشتۀ مدیریت براي ایفاي نقش مؤثر در آموخ باید چگونه باشد؟ دانش) کارشناسی

هاي ذهنی  دانش، مهارت، انگیزش، نگرش، توانایی(هایی بایست به چه شایستگی این میان می
  مجهز باشد؟...) و

آموختگان  به منظور تحقق اهداف مطرح شده در اسنادباالدستی کشور، دانش .2
هاي  ، مهارت، انگیزش، نگرش، تواناییدانش(هایی  کارشناسی مدیریت باید به چه شایستگی

  مجهز باشند؟...) ذهنی و
ها و دروس فعلی دانشگاهی، موجب ایجاد یک دانشجو یا  آیا ساختار، برنامه .3

آموختۀ شایستۀ مدیریت خواهد شد؟ در این میان چه نقاط قوت و ضعفی بر ساختار  دانش
  دانشگاه حاکم است؟

ایرانی تعریف کرده،  -وجه به رویکرد اسالمیدانشجوي شایستۀ رشتۀ مدیریت را با ت .4
  .هاي شایستگی آن را بیان کنید عمده مؤلفه

 1ها، از روش تجزیه و تحلیل تم براي تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از مصاحبه
در این روش، پس از مطالعۀ دقیق متون پیاده شده از مصاحبه، مفاهیم حاصل از . استفاده شد

سپس مفاهیم مشابه، شناسایی و با . ه هر کدام یک کد اختصاص داده شدآن استخراج و ب
، حاوي مثالهایی از مفاهیم شناسایی شده در 1جدول . هاي فرعی تدوین شد ترکیب آنها تم

یافته به این مفاهیم  هاي فرعی اختصاص همچنین تم. متن پیاده شده یک نمونه مصاحبه است
ها انجام شده و در صورت  ن اقدامی براي همۀ مصاحبهچنی. نیز در جدول قابل مالحظه است

سپس بر . هاي قبلی، از کدهاي قبلی استفاده شد هایی با مضامین مشابه در مصاحبه وجود گویه
تري انجام گرفت و  بندي کلی ها، دسته هاي فرعی شناسایی شده در کل مصاحبه اساس تمامی تم

  .هاي اصلی شناسایی شدند تم

  

                                                
1. Thematic Analysis 
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  هاي فرعی شناسایی شده اي از مفاهیم و تمنمونه : 1جدول 

  مفهوم  کد مفهوم  گویه
کد تم 
  فرعی

  تم فرعی

دانشجوي مدیریت باید دانش مسائل انسانی داشته 
  4مفهوم   باشد

دانش مسائل انسانی و 
  رفتاري

تم 
فرعی 

1  

دانش 
  پایه

در حال حاضر در ایران روي دانش کمی منسجم، 
جوي مدیریت دانش. شود گذاري می کمتر سرمایه

ریاضی و اقتصاد . داند از کمیت چه باید بداند نمی
داند چه  خواند ولی نمی را می ORخواند،  را می

در حالی که در . ربطی به یکدیگر دارند
خاص دانش  approachدانشگاههاي دنیا با یک 

  .دهند کمی را خیلی کاربردي بهشان آموزش می

  اقتصاد کاربردي  3مفهوم 

  تحقیق در عملیات کاربردي  2مفهوم 

وقتی شما مسئله حل می کنید باید مهارت داشته 
. باشید ولی من اینجا از بعد دانشی اشاره می کنم
شما فرایند حل مسئله را بدانی، بتوانی مسائل 

گري کنی، با این مشاهده  اطراف را خوب مشاهده
آوري کنی و تحلیل  بتوانی خوب اطالعات جمع

  .کنی و حل کنی

  مهارت تجزیه و تحلیل  16مفهوم 

تم 
فرعی 

3  

مهارت 
حل 
  مسئله

  مهارت تحقیق و پژوهش 18مفهوم

 22مفهوم 
آوري  مهارت جمع

  اطالعات
  مدیریت زمان 53مفهوم 
  خودشناسی و خودسازي 54مفهوم 

  

و  1»پایایی بازآزمون«هاي انجام شده، از دو روش  به منظور سنجش پایایی مصاحبه
  .استفاده شده است 2»پایایی بین دو کدگذار«

 .دارد اشاره زمان طول در ها داده بندي طبقه سازگاري میزان به ،بازآزمون پایایی یا ثبات شاخص
 کدگذاري متفاوت زمان دو در را متن یک ،کدگذار یک که کرد محاسبه توان می زمانی را شاخص این

 عنوان به مصاحبه چند گرفته انجام يها مصاحبه میان از ،بازآزمون پایایی ۀمحاسب براي. باشد کرده
 .شوند می کدگذاري دوبار مشخص و کوتاه زمانی ۀفاصل یک در آنها از کدام هر و شده انتخاب نمونه
 و شوند می مقایسه هم با ها مصاحبه از کدام هر براي زمانی ۀفاصل دو در شده مشخص کدهاي سپس

 آن براي ثبات شاخص کدگذاري، ۀمرحل دو در موجود افقاتتو عدم و توافقات میزان طریق از
  :)156: 1391نیري، (روش محاسبۀ درصد پایایی بازآزمون به صورت ذیل است. دشو می محاسبه پژوهش

                                                
1. Re-Test Reliability 
2. Inter Coder Reliability (ICR) 
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هاي انجام گرفته، سه  در تحقیق کنونی براي محاسبۀ پایایی بازآزمون، از بین مصاحبه

نتایج . اند روزه توسط پژوهشگر کدگذاري شده 20ی مصاحبه انتخاب و هر کدام در فاصلۀ زمان
  .قابل مالحظه است 2حاصل از این دو کدگذاري در جدول 

  محاسبۀ پایایی بازآزمون: 2جدول 

  ردیف
عنوان 
  مصاحبه

تعداد کل 
  کدها

تعداد 
  توافقات

تعداد عدم 
  توافقات

  )درصد(پایایی بازآزمون 

1  A 103  43  9  83.49  
2  D  51  20  5  78.43  
3  F  31  7  8  45.16  

  75.67  22  70  185  کل
هاي این  شود، پایایی بازآزمون براي مصاحبه مالحظه می 2همان گونه که در جدول 

 1کواله،(درصد است 60با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از . درصد است 75.67پژوهش، 

  .ها مورد تأیید است ، بنابر این، قابلیت اعتماد کدگذاري)237: 1996

پایایی بازآزمون، سازگاري درك یا تفسیر یک فرد را در مورد یک متن خاص، در طی 
گیرد؛ اما پایایی بین کدگذاران، میزان سازگاري درك یا معناي مشترك متن را  زمان اندازه می

  .گیرد اندازه می

براي محاسبۀ پایایی مصاحبه با روش پایایی بین دوکدگذار، محقق از یک همکار پژوهش 
سپس محقق همراه این همکار پژوهش چند مصاحبه را به صورت . کند استفاده می) گذارکد(

روش پیشنهادي براي محاسبۀ درصد پایایی بین دو . کنند تصادفی، انتخاب و کدگذاري می
  :)170: 1388خواستار، (رود، به ترتیب ذیل است کدگذار که به عنوان شاخص پایایی تحلیل به کار می

  
                                                

1. Kvale 
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هاي انجام گرفته، سه  اسبۀ درصد پایایی بین دوکدگذار، از بین مصاحبهبه منظور مح
  .اند مصاحبه انتخاب و توسط همکار پژوهش کدگذاري شده

  محاسبۀ پایایی بین دوکدگذار: 3جدول 

  ردیف
عنوان 
  مصاحبه

تعداد کل 
  کدها

تعداد 
  توافقات

تعداد عدم 
  توافقات

پایایی بین دو 
  )درصد(کدگذار 

1  A 112  50  7  89.28  
2  D  54  22  5  81.48  
3  F  32  13  3  81.25  

  85.85  15  85  198  کل
هاي این  شود، پایایی بین دوکدگذار براي مصاحبه مالحظه می 3همان گونه که در جدول 

درصد است، بنابر این،  60با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از . درصد است 85.85پژوهش، 
  .رد تأیید استها مو قابلیت اعتماد کدگذاري

 کرسولبه منظور تأمین روایی بخش کیفی پژوهش نیز از راهبردهاي ارزیابی روایی 
وي هشت راهبرد را براي ارزیابی روایی پژوهش کیفی ارائه داده و اذعان . استفاده شده است

 کرسول. داشته که این راهبردها اغلب توسط محققان کیفی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است
: 2007 1کرسول،(کند که محقق، حداقل دو راهبرد را در هر تحقیق کیفی خود به کارگیرد وصیه میت

و ) راهبرد دوم(گرایی به منظور بررسی روایی کیفی در این پژوهش، از راهبرد کثرت. )209-207
در راستاي تحقق روایی بخش کیفی پژوهش . استفاده شده است) راهبرد سوم(بررسی همکاران

گرایی، ذکر این نکته الزم است که نتایج به دست آمده در بخش کیفی از  ق راهبرد کثرتاز طری
خبره حاصل شده است که این تعداد به نوع خود در پژوهش کیفی، تعداد به  20مصاحبه با 

هاي انتخاب شده از تنوع باالیی در زمینۀ  همچنین خبره. آید نسبت باالیی به حساب می
گرایی در این پژوهش، شامل  بنابر این، کثرت. اند اري برخوردار بودهتخصص علمی و زمینۀ ک

در راستاي تحقق . هاي تخصصی و کاري آنها بوده است کنندگان و تکثّر حوزه کثرت مشارکت
روایی پژوهش کیفی از طریق راهبرد بررسی همکاران نیز، سه استاد دانشکده مدیریت دانشگاه 

تخصص باالیی دارند، به عنوان همکار پژوهش انتخاب و تهران که در زمینۀ پژوهش کیفی 

                                                
1. Creswell 
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در این میان، نظرات و اصالحات مد . نتایج مراحل مختلف بخش کیفی به آنها ارائه شده است
  .نظر آنها در فرایند پژوهش، دریافت و اعمال شده است

  

  هاي تحقیق یافته) د
وختگان کارشناسی رشتۀ آم با توجه به تجزیه و تحلیلهاي انجام شده، شایستگی دانش

  .قابل مالحظه است 4تم فرعی در جدول  11مدیریت در قالب پنج تم اصلی و 

  هاي اصلی هاي فرعی و تم مفاهیم، تم: 4جدول 
  هاي اصلی تم  هاي فرعی تم  مفاهیم

فلسفه و منطق، دانش مسائل انسانی و رفتاري، اقتصاد کاربردي، تحقیق در 
  دانش پایه  ربردي، آمار کاربرديعملیات کاربردي، حسابداري کا

شایستگی از جنس 
  دانش

افزارهاي کاربردي، دانش مدیریت راهبردي، دانش مدیریت مالی،  تسلط به نرم
، دانش مدیریت منابع MISدانش تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، دانش 

انسانی و رفتار سازمانی، دانش مدیریت بازاریابی، دانش مدیریت فناوري، 
آشنایی با تعالی و ارزیابی سازمانی، حکمرانی (انی سازمان و مدیریت دانش مب

  ...)شرکتی و

احاطۀ آکادمیک و 
کاربردي به دانش 

  مدیریت

تفکر راهبردي، تفکر خالق، ذهن ساختاریافته، تفکر انتقادي، تفکر سیستمی، 
  توانایی تفکر فردي و جمعی، توانایی تفکر کلی وجزیی به طور همزمان

اي فکري قابلیته
  مطلوب

شایستگی از جنس 
  هاي ذهنی توانایی

مهارت تجزیه و تحلیل، توانایی شناخت سازمان، مهارت تحقیق و پژوهش، 
یابی و تجویز، روحیه جستجوگري و  مهارت تصمیم گیري، مهارت عارضه
آوري اطالعات، مهارت ایجاد تغییر و  کنجکاوي و پرسشگري، مهارت جمع

  شناخت محیط و یافتن روندهابهبود شرایط، توانایی 

  مهارت حل مسئله

شایستگی از جنس 
  مهارت

ریزي، مهارت  مهارتهاي مالی و اقتصادي، مهارت سازماندهی، مهارت برنامه
هاي سازمانی، مهارت  سازي سیستم مدیریت بحران، مهارت طراحی و پیاده

اوم ، تسلط به زبان انگلیسی، کسب مدITمدیریت پروژه، سواد کامپیوتر و 
ها در محیط کار، تسلط به  دانش روز مدیریت، توانایی به کاربستن دانسته

  مباحث حقوقی مرتبط با رشته و گرایش

مهارتهاي عمومی 
  مدیریت

مهارت ارائه، مهارت مکالمه، مهارت درك مطلب، مهارت کار تیمی، مهارت 
ي نویسی و مکاتبات اداري، توانایی درك تفاوتها مذاکره، مهارت گزارش

  فرهنگی، مهارت مدیریت جلسه، تحلیل شخصیت خود و دیگران

مهارت برقراري 
  ارتباطات مؤثر

طراحی برنامه شخصی و کاري، مدیریت زمان، خودشناسی و خودسازي، 
  مدیریت استرس

  مدیریت بر خویشتن
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  هاي اصلی تم  هاي فرعی تم  مفاهیم
پذیري ، عملگرا بودن در  وجدان کاري، رعایت ارزشهاي اخالقی، مسئولیت

  ارت کار در بسترهاي مختلف فرهنگیهاي کار، مه محیط
فرهنگ کاري 

  مطلوب

شایستگی از جنس 
  رفتار

حضور کافی و کارکردن در محیط کار، آشنایی با بازارکار، آشنایی با مسائل و 
  هاي ایرانی مشکالت سازمان

آشنایی کافی با 
فضاي سازمانهاي 

  ایرانی
نه رشته مدیریت و ، انتخاب آگاهاmentoringیادگیري علم مدیریت از طریق 

عالقمند بودن به آن، عمیق شدن و کسب تخصص در یک حوزة خاص 
  مدیریت، استفاده از تجارب اساتید

دوران تحصیلی 
  مطلوب

هوش اجتماعی، هوش هیجانی، روحیه خالقیت و نوآوري و کارآفرینی، 
مداري، سالمت جسمی و روانی، نگاه دینی  داشتن انگیزه براي یادگیري، هدف

  علم وعلم آموزي، مومن و فرهیخته و با تقوا بودن، چندبعدي، آزاداندیشیبه 

هاي  ویژگی
  شخصیتی مطلوب

شایستگی از جنس 
هاي  ویژگی

  شخصیتی
  

  گیري بحث و نتیجه) ه
آموختگان کارشناسی  هاي دانش توان شایستگی همان طور که در جدول مشخص شده، می

هاي ذهنی،  نش، شایستگی از جنس تواناییمدیریت را در پنج دسته شایستگی از جنس دا
هاي  شایستگی از جنس مهارت، شایستگی از جنس رفتار و شایستگی از جنس ویژگی

 .شوند بندي کرد که در ادامه هر کدام توضیح داده می شخصیتی دسته

هاي استخراج شده از  یکی از شایستگی شایستگی از جنس دانش؛: 1تم اصلی 
اند که از جنس دانش بوده، به دانشهاي اصلی مورد نیاز یک  یهای ها، شایستگی مصاحبه

این دانشها در قالب دو تم فرعی با نامهاي دانش . آموختۀ کارشناسی مدیریت اشاره دارد دانش
دانش پایه به دانشهایی . اند بندي شده پایه و احاطۀ آکادمیک و کاربردي به دانش مدیریت دسته

ن دانش پایه مدیریت به حساب آمده و مبنایی براي یادگیري دیگر اشاره دارد که اساساً به عنوا
  :شوندگان اظهار داشت به طور مثال یکی از مصاحبه. باشند دانشهاي تخصصی مدیریت می

از سوي دیگر، دانشجو باید به مباحث ریاضی و آمار نیز مسلّط باشد؛ زیرا افرادي که «
باید بتوانند مسائل . اي داشته باشند ن ساختار یافتهخواهند در این حوزه موفق باشند، باید ذه می

  .»تواند ذهن را منسجم کند ها را درك کنند و ریاضی می را کنار هم بچینند و روابط بین پدیده
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هاي فرعی در این تم اصلی، احاطۀ آکادمیک و کاربردي به دانش  یکی دیگر از تم
شهاي تخصصی مدیریت، عالوه بر آموختۀ مدیریت باید نسبت به دان دانش. مدیریت است

به طور مثال، یکی از . احاطۀ آکادمیک و نظري، به صورت کاربردي نیز بر آنها مسلّط باشند
  :گوید شوندگان در بیان اهمیت دانش مدیریت مالی این طور می مصاحبه

یک دانش دیگر که مورد نیاز است، دانش مالی است که از نظر من، دانشجویان مدیریت «
کنند در فضا است و  آیند بیرون هر چیزي مطرح می وقتی دانشجویان می. ن مشکل دارنددر ای
  .»منفعت انجام دهند -توانند تحلیل هزینه نمی

آموختۀ مدیریت باید به دانشهاي تخصصی که در جدول مشخص شده  بنابر این، دانش
  .است، احاطۀ آکادمیک و کاربردي داشته باشد

زیرمجموعۀ این تم اصلی، تم فرعی  هاي ذهنی؛ نس تواناییشایستگی از ج: 2تم اصلی 
آموخته مدیریت باید  در این زمینه اشاره شده است که دانش. قابلیتهاي فکري مطلوب قرار دارد

به طور مثال یکی . ها و قابلیتهاي ذهنی خاصی را متناسب با رشته مدیریت داشته باشد توانایی
  :گوید تفکر سیستمی این طور میشوندگان در بیان اهمیت  از مصاحبه

به نظر من، ایجاد مزیت رقابتی براي دانشجویان، از طریق ایجاد تفکر سیستمی در دانشکده «
  .»تواند یکپارچه عمل کند باید با تفکر سیستمی به دانشجو یاد بدهیم که می. شود ایجاد می

ریافته، تفکر انتقادي، توان به تفکر خالق، ذهن ساختا از دیگر قابلیتهاي فکري مطلوب می
  .توانایی تفکر فردي و جمعی و توانایی تفکر کلی و جزئی به طور همزمان اشاره کرد

هاي مهم استخراج شده از  یکی از شایستگی شایستگی از جنس مهارت؛: 3تم اصلی 
ها در قالب چهار تم فرعی  این شایستگی. باشند هاي از جنس مهارت می ها، شایستگی مصاحبه
حل مسئله، مهارتهاي عمومی مدیریت، مهارت برقراري ارتباطات مؤثر و مدیریت بر  مهارت

هاي از جنس مهارت، مهارت حل  ترین شایستگی یکی از مهم. اند بندي شده خویشتن دسته
همان طور که در جدول مشخص . اند شوندگان به آن اشاره داشته مسئله است که اغلب مصاحبه

یکی از . اي قرار داده شده است ، مهارتهاي گستردهاست، زیرمجموعه این مهارت
  :گوید شوندگان در بیان اهمیت مهارت حل مسئله این طور می مصاحبه
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زنم؛ اینکه پزشک خوب کسی است که تشخیصش  من همیشه یک مثال سر کالسها می«
ت در مدیری. گیرند درست است؛ چون بعد از اینکه تشخیص داد، دارو هست و از داروخانه می

به هر حال . مشکل سازمان را درست تشخیص بدهند و مسئله را بفهمند. هم همین است
کردن مسئله، شناخت فرصت، به دید  decomposeتحلیل نیاز، درك مسئله، شناخت محیط، 

  و»کنند سیستمی نیاز دارد و دانشجوها در سرفصلهاي آموزشی به آن دست پیدا نمی

رود تا  آموخته انتظار می در این تم اصلی، از دانش ؛شایستگی از جنس رفتار: 4تم اصلی 
این رفتارها در سه حوزة فرهنگ کاري مطلوب، . رفتارها و اقدامات خاصی را به انجام برساند

در زمینۀ فرهنگ کاري . آشنایی کافی با فضاي سازمانهاي ایرانی و دوران تحصیلی مطلوب است
کاري،  هاي فرهنگ کاري مطلوب مانند وجدان ین مؤلفهتر رود تا مهم مطلوب از دانشجو انتظار می

به طور مثال، یکی از . هاي کاري رعایت کند را در محیط... پذیري، عملگرا بودن و مسئولیت
  :گوید طور می هاي کاري این شوندگان در بیان اهمیت عملگرا بودن در محیط مصاحبه

مک کند؛ یعنی بیاید در یک جا ما از یک دانشجوي لیسانس توقع داریم که به سازمان ک«
مشکل عمدة . کارشناس بشود و به نظر من باید دود و خاك بخورد و کار گل انجام بدهد

گردد، این است که ما ژنرال  آموختگان برمی سازمانهاي داخلی که به دانشجویان و دانش
سازمانهاي ما این مشکل . باید یاد بگیرد که کار گل انجام دهد. خواهیم خواهیم، سرباز می نمی

  .»دهد انجام نمی Basicاست که کسی کار 

شوندگان  بسیاري از مصاحبه. تم فرعی دیگر، آشنایی کافی با فضاي سازمانهاي ایرانی است
آموختۀ مدیریت باید با سازمانهاي ایرانی و مشکالت آنها آشنایی  اند که دانشجو و دانش اشاره داشته

  .ع نیز حضور کافی و کار کردن در محیط کار استداشته باشند و الزمۀ این موضو

. آموختۀ شایستۀ مدیریت باید دوران تحصیلی مطلوبی را گذرانده باشد همچنین دانش
  .قابل مالحظه است 3هایی دارد که در جدول  این دوران تحصیلی مطلوب مؤلفه

این تم از یک تم فرعی  هاي شخصیتی؛ شایستگی از جنس ویژگی: 5تم اصلی 
آموختۀ  رود تا دانش در این زمینه انتظار می. هاي شخصیتی مطلوب تشکیل شده است ژگیوی

مداري، انگیزه  هایی مانند هوش اجتماعی الزم، هدف شایستۀ کارشناسی مدیریت از مؤلفه
  .برخوردار باشد... آموزي و یادگیري، داشتن نگاه دینی به علم
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