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چکیده:

این پژوهش باهدف پیشبینی صالحیتهای حرفهای بر اساس سختکوشی و خود نظم
دهی کارکنان انجام شد .روش پژوهش برحسب هدف کاربردی ،ازنظر روش گرداوری دادهها
توصیفی -همبستگی و همینطور ازنظر نوع داده کمی بود .جامعه آماری این پژوهش ،تمامی
کارکنان شرکت صنعتی سازهگستر سایپا در سال  6931بودند که با استفاده از فرمول
کوکران تعداد  903نفر بهعنوان نمونه به روش تصادفی خوشهای مرحلهای انتخاب شد .به-
منظور گرداوری دادهها از پرسشنامه صالحیت حرفهای بوریچ ( ،)5062خود نظم دهی
پنتریچ ( )5061و سختکوشی کوباسا و همکاران ( )5005بهره گرفته شد .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،توصیف دادهها از طریق میانگین ،انحراف معیار ،درصد ،فراوانی و جدول از
طریق نرمافزار  Spssو استنباط آماری دادهها از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و به
کمک نرمافزار  lisrelانجام پذیرفت .ویژگیهای فنی پرسشنامه شامل پایایی ،روایی همگرا و
روایی واگرا بررسی گردید .ضرایب مسیر و ضرایب معناداری نرمافزار برای بررسی فرضیههای
پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند .یافتهها نشان داد ،درجه تناسب مدل ارائهشده با توجه به
مؤلفههای پژوهش مناسب بود؛ همچنین خود نظم دهی و سختکوشی پیشبینی کننده
خوبی برای صالحیت حرفهای بودند که خود نظم دهی با ضریب مسیر  0400و سختکوشی
با ضریب مسیر  04.6بر صالحیت حرفهای تأثیر داشتند.
کلمات کلیدی :صالحیت حرفهای ،خود نظم دهی ،سختکوشی.
 1دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
 2دانشیار سازمان پژوهش و برنامهریزی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران ،ایران
 3دانشیار گروه علوم تربیتی ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
امروزه مجهز شدن به صالحیتهای حرفهای در حوزهی تخصصی خود ،یکی از
پیشنیازهای قرار داشتن در محیط نامتعادل و پر چالش امروزی میباشد .از ضروریات
توسعهی سازمانهای امروزی ،شناخت و ارزیابی نیروی انسانی است که این ارزیابی ،نیاز به
یک مدل قابل استناد دارد که با تطبیق دادن وضعیت موجود با این مدل ،به کاستیها پی
ببرد که با این آگاهی ،میتوان با یک برنامهی مدون ،به سوی رفع کاستیها گام برداشت.
باتوجه به نبود الگوی صالحیت حرفهای کارکنان شناسایی نشده است .از این رو انتخاب و
انتصاب کارکنان شایسته از مهمترین و حساسترین مسایل 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 با لیاقت ،تصدی پستهای سازمانی
را به عهده بگیرند (تصدیقی .)6932 ،نداشتن صالحیتهای حرفهای برای هر حرفه موجب
ناکارآمدی و نوعی آنتروپی در رسیدن به اهداف سازمانی میشود .گوئرا بیان میکند که
الگوهای صالحیت ابزاری هستند که وظایف کلیدی و فعالیتهای مؤثر برای انجام یک کار
خاص را توصیف میکنند (صغیر.)5065 ،6
زندگی و حیات سازمانها به انتخابهای بجا و شایسته کارکنان وابسته است .امروزه
سازمانهای موفق و پیشرو معتقدند ارزشمندترین منابع سازمان کارکنانی هستند که برای
پست موردنظر بهترین و مناسبترین فرد محسوب شوند .آنها به خوبی از نقش منابع
انسانی دارای ویژگیهای متناسب با کار ،انگیزهمند و رضامند از شغل آگاهند و میکوشند
مناسبترین منابع انسانی را در پستهای مختلف به کار گمارند .از سوی دیگر ،افزایش
رقابت جهانی و گسترش فناوری اطالعات بعنوان چالشی عمده فراروی مدیران در انتخاب و
کارگماری افراد مناسب خواهد بود .در حقیقت سازمانهای موفق درپی چیزی بیش از
مهارتهای خاص مرتبط با شغل هستند و عموماً در جستوجوی تناسب شخص با شغل
هستند؛ زیرا این تناسب پیشبینی مهمی در جابجایی کارکنان و عملکرد آینده سازمانها
خواهند بود (بوگرن 5و همکاران.)5063 ،
Saghir
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در کشورمان ایران که از لحاظ نیروی انسانی متخصص ،در مرتبهی مناسبی قرار دارد،
بهرهگیری و مدیریت بهینهی این سرمایهی عظیم انسانی ،مستلزم تغییر مهارت ،نگرش،
دانش ،نقش و قابلیت متولیان منابع انسانی است (الریچ 5002 ،1به نقل از حاج کریمی و
همکاران  .)6930گزارشها نشان میدهد که شاخص بهرهوری نیروی انسانی در ایران نسبت
به کشورهای منطقه و شرق آسیا بسیار پایین است (طاهری .)6935 ،در اغلب پستهای
شغلی کشور ،صالحیتهای حرفهای موردنیاز به طور روشن تعریف نشده و بنابراین بحث
ارزیابی صحیح را با اختالل مواجه کرده است .درنتیجه ،در مرحلهی اول باید کارکنان را از
حدود وظایف و مسئولیتها و تواناییهای موردنیاز حرفهی خودآگاه کرده و در مراحل بعدی،
به ارزیابی و بهسازی آنان اقدام کرد .در دنیای درحال تحوالت امروز ،صالحیتهای موردنیاز
حرفهها ،با شتاب زیادی درحال تغییر است .کارکنان سازمانها باید از صالحیتهای حرفهای
ویژهای جهت اجرای شغل و حرفهشان برخوردار باشند (پزشکی راد ،)6933 ،امروزه اصطالح
صالحیت حرفهای بهعنوان یک پدیده چند بُعدی و بین رشتهای مورد توجه قرار گرفته ،نه
اینکه تنها اصطالح زبانی ،بلکه شناختی ،اجتماعی ،رفتاری و جنبههای فرهنگی را شامل
میشود (لینسکا ،پالتونوا ،اسمیرنوا.)5061 ،5
صالحیت و شایستگی افراد با مهارت و ویژگیهای فردی افراد از جمله خود نظم دهی و
سختکوشی و پشتکار ارتباط دارد .این مهارت ،مواردی از قبیل کنترل و نظم درونی ،ریسک
پذیری ،نوآوری ،توانای اداره تغییر ،تغییر محوری ،پافشاری ،مقاومت و پشتکار ،رهبری و دور
اندیشی است (دریایی و عزیزی.)693. ،
دیتریچ ( .)5065در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که شاخص ارزیابی برای کیفیت و
تربیت حرفهای افراد  9اولویت مطرح کرده است که یکی از آن اولویتها داشتن صالحیت
حرفهای ،سختکوشی فرد است .سچر .)5066( 3در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که
مهارتهای بین فردی ،توانایی استفاده از فناوری ،مسئولیتپذیری ،ایجاد رابطه،
سختکوشی ،برنامهریزی ،اجرای برنامه ،ارزیابی برنامه را بهعنوان صالحیتهای فردی معرفی
نموده است .گالوزی )5066( 0در تحقیقات خود به این نتیجه رسید ،مهمترین نیازهای
1.Ulrich
2. Ilinska, L. Platonova, M., & Smironva
3 Scheer
4 Galvazi
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صالحیت حرفهای کارکنان ایجاد سازمان یادگیرنده ،ایجاد تصمیمگیری مشارکتی ،حمایت
1
همکاران ایجاد انگیزه برای سختکوشی و بهبود مستمر دانسته است .ردیش و اسمیت
( )5003در تحقیقاتش به این نتایج رسیدند که داوطلبان عالوه بر دانش و علم و فناوری
باید مهارتهای الزم و ویژگیهای مانند خود نظمدهی و سختکوشی و کاربرد دانشها را در
موقعیت جهان واقعی داشته باشند.
کاربرد صالحیت حرفهای در سازمانهای ایرانی هنوز عمومیت پیدا نکرده درحالی که
نتایج یک بررسی نشان داد که از بین سی شرکت برتر آمریکایی ،بیست و نه شرکت در پنج
سال اخیر این رویکرد را به کار بستهاند (سیبرت و کرام )6332 ،5آموزش مبتنی بر صالحیت
فرآیند تحول از یک فرد جوان به یک یادگیرنده در نیروی کار است.
باید توجه داشت که پشتکار و صبر در رسیدن به اهداف ،یکی از مهارتهایی است که جزء
مهارتهای کارکنان بدان اشاره شده است؛ بنابراین می توان گفت که این ویژگی در افراد بر
سختکوشی انها می افزاید .با کسب مهارت ،کارکنان می اموزند که برای رسیدن به تعالی و
هدف نهایی خود ،باید صبر داشت و سخت کوش بود .این سختکوشی با بهبود صالحیت در
تمام زمینههای کاری همراه است و کارکنان را به سوی عملکردی متعادل سوق می دهد.
سختکوشی ،ویژگی است که منجر به پیامدهای متعددی می شود .یکی از این مهارتها،
عملکرد بهتر و حس معناداری در شغل است .همچنین ،داشتن صالحیت حرفه ای در بین
کارکنان شرکت سازهگستر سایپا ،موجب ارتقای جامعه پذیری در آنها می شود .جامعه
پذیری ،فرایندی است که توسط آن کارکنان ،نگرش ها ،رفتارها و دانش الزم برای تبدیل
شدن به عضو ویژه سازمان را به دست آورد و ابعاد ،آموزش ،تفاهم ،حمایت کارکنان و چشم
انداز آینده سازمان را در بر میگیرد .لذا این پژوهش به پیشبینی صالحیتهای حرفهای بر
اساس سختکوشی و خود نظم دهی کارکنان کارکنان شرکت سازهگستر سایپا میپردازد.
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مبانی نظری پژوهش
صالحیت حرفهای
صالحیت حرفهای به مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی ،نگرش و ویژگیهایی که برای
موفقیت در یک وظیفه یا شغل مشخص موردنیاز است اطالق میگردد (چن 5060 ،6به نقل
از عوض اقباش .)6939 ،دانش :مجموعهای از اطالعات مفهومی ،واقعی و نظامند که میتواند
مستقیماً در عمل کردن به وظایف به کار برده شود .مهارت :تسلط راحتی ،آسانی ،تبحر و
زبردستی که از طریق کارآموزی یا تجربه به دست میآید .یک هنر ،پیشه یا فنی که به
استفاده و کاربرد دستها ،بدن یا ذهن نیازمند است .توانایی :قدرت جسمی ،روانی ،مالی و یا
قانونی برای انجام دادن کاری است؛ که به صورت طبیعی و یا به دست آمده از استعداد است.
نگرش :احساسات نسبتاً پایدار ،باورها و گرایش رفتاری به سمت افراد خاص ،گروهها ،ایدهها،
مسایل و یا اشیاء نگرش نامیده میشود ،اغلب از سه قسمت تشکیل شده است )6 :عاطفی
 )5شناختی و  )9رفتاری .ویژگیها :مجموعهی رفتارها ،انگیزهها ،صفات ،نگرش و اعتماد به
نفس است که یک فرد را قادر به موفقیت در انجام دادن کاری میکند (انجمن مدیریت
پروژه.)500. ،
الگوی صالحیت ،مهمترین صالحیتهایی را شامل میشود که واقعاً بر عملکرد تأثیر دارد
(کوچران .)5003 ،5طراحی مدل صالحیتهای حرفهای منجر به ارتقا کیفیت و انتخاب و
انتصاب مدیران و کارشناسان آموزش ،برنامهریزی برای توسعه این صالحیتها و ارزشیابی.
صالحیت حرفهای بهعنوان یک دسته از دانش ،ویژگیها ،نگرشها و مهارتهای به هم
وابسته که تأثیر زیادی بر شغل فرد میگذارد ،تعریف میشود و با عملکرد فردی در کار
همبستگی دارد که میتواند به وسیله استانداردهای پذیرفته شده ارزیابی شود و همچنین
آنها را از طریق آموزش ،بهبود بخشید و توسعه داد (اراسموس 9و همکاران.)5060 ،
از میان تعریفهای ارائهشده در مفهوم صالحیت حرفهای ،میتوان به تعریف چن 5060
اکتفا کرد که «صالحیت حرفهای را به مجموعهای از دانش ،مهارت ،توانایی ،نگرش و
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ویژگیهایی که برای موفقیت در یک وظیفه یا شغل مشخص موردنیاز است اطالق میگردد»
تعریف کرده است (چن 5060 ،به نقل از عوض اقباش.)6939 ،
 -انواع صالحیتها

الف -صالحیتهای حوزه دانش :شامل محتواس دانش ،نگهداری ،رشد و انتقال آن
میباشد .لذا برای مربیان و استادکاران ،داشتن دانش و مهارت کافی در رابطه با رشته خود،
ضروری است (آیشک.)5005 ،6
ب -صالحیتهای حوزه مهارت :این حوزه شامل مهارتهای صنعتی ،مربیگری،
تسهیلگری ،هم چنین مهارتهای فکری ،ادراک ،احساس و قوه تخیل میباشد که از عوامل
نوآوری میباشند (گاالنس و دیگران .)5000 ،5در برخی کشورها از جمله آلمان که دارای
عناصر آموزشی زیادی هستند؛ حوزهی مهارت بهتر قابل درک است (دیبوسکی.)5002 ،9
ج -صالحیتهای حوزه اخالق و تخصص :ارزشهای این حوزه در تمام آداب و رفتار
انسان ضروری است .عالوه بر این ،بُعد اخالق حتی میتواند به تخصص نیز منجر گردد .به
عبارتی نیروی کار با اخالق ،خود را موظف و متعهد به افزایش تخصص نیز میداند .چرا که
پاسخگویی از عناصر اصلی تخصص نیز هست (مؤسسه مدیریت عمومی کشور مالزی،6336 ،
به نقل از جیالنی .)5060 ،0ضمن این که اخالق ،صرفاً به برخورد و معاشرت نیک و محدود
نمیشود؛ چنان چه سالمت محیط کار و نگرش مثبت گروه نیز از اخالق تأثیر میپذیرد
(مهازانی.)5060 ،2
د -صالحیتهای حوزه اجتماعی :این بُعد از صالحیتها ،عمدتاً پاسخگویی در مقابل
جامعه و روابط حسنه بین دانشآموزان ،کارکنان آموزشی ،همکاران و جامعه را شامل
میگردد .این بُعد از صالحیتها باعث میشود مربیان و استادکاران عملکرد خود را در مقابل
جامعه تشریح کنند و در رابطه با هر گونه انحرافی در مقابل مردم پاسخگو باشند؛ بنابراین
صداقت ،درستکاری ،کاهش هزینه ،باال بردن بهرهوری ،نظم ،انضباط و پایداری ،از جمله
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ویژگیهایی هستند که به این بُعد از صالحیتها مربوط میشود (عبدالرحمن )5002 ،6و
باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
هـ -صالحیتهای حوزه کارآفرینی :اخیراً داشتن دانش و مهارتهای مربوط به
5
کارآفرینی ،مدیریت و تصمیمگیری برای معلمان فنی و حرفهای ،ضروری شده است (رسلی
و دیگران)500. ،؛ بنابراین معلمان فنی و حرفهای باید دارای دانش و مهارت کارآفرینی
باشند (چویکی.)5001 ،9
یانگ )5003( 0دوازده شایستگی مورداستفاده صنعت ،در فرآیند مصاحبه برای انتصاب یا
ارتقاء داوطلبان به مشاغل مدیریت را عبارت از خلق چشمانداز ،شم کسب و کار و کارآفرینی،
شنود مؤثر ،تفکر یا اقدام استراتژیک ،اعتمادسازی ،نفوذ بر افراد ،مدیریت تغییر ،توسعه
دیگران ،تسهیم دانش ،قضاوت و تصمیمگیری ،جذب و مشتریگرایی و انعطافپذیری و
سازگاری میداند .در یک بررسی دیگر در آمریکا ،اهم شایستگیهای مدیران فعال در بخش
مؤسسات مالی و بانکی عبارت از دانش کامپیوتر و صنعت ،اخالقیات و عالقهمندی ،هوش و
نوآوری ،تصمیمگیری ،رهبری ،سرسختی /پافشاری /اصرار ،ارتباطات ،تیم سازی و همکاری و
مدیریت تعارض بوده است .در گرنهام )506.( 2مطالعهای با عنوان «یک مدل جهانی
شایستگیها» مدل شایستگی را با مرور برخی مدلهایی چون مدل شایستگیهای جهانی
 ،SHLمدل شایستگی سازمان بهداشت جهانی ) (WHOو مدل دانشگاه مرکزی میشیگان
تدوین و معرفی نموده است .این مدل شایستگی ،مشتمل بر صالحیتهای تخصصی شغلی و
عملکردی 1شایستگیهای توانمندساز ،.شایستگیهای مدیریتی و رهبری ،3شایستگیهای
اخالقی 3و شایستگی درک پیچیدگیهای محیطی 60بوده است.

1 Abdul Rahman
2 Rosli
3 Choukey
4 Young
5 Grenham
6 Functional and Professional Specialisation Compentency
7 Enabling Competencies
8 Leadership or Management Competencies
9 Ethical Competencies
10 Contextual Complexity Competencies

 02فصلنامه علمي -پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال دهم ،شماره دوم ،زمستان 8931

خود نظم دهی
خود نظمدهی ،6یکی از مفاهیم شناختی -اجتماعی بندورا 5است .انسان از طریق دریافت
مستقیم تقویتها یا مشاهدهی سرمشق و الگوها یاد میگیرد که اهداف مناسبی برای خود
تعیین کند .فرد با تحسین و تشویق یا سرزنش و انتقاد از خود ،خویشتن را تقویت و یا تنبیه
میکند؛ بنابراین ،رفتار به خاطر نتایج آن حفظ میشود و صرفاً از طریق تقویتهای بیرونی و
محیطی کنترل و تنظیم نمیشود ،بلکه افراد به خاطر رسیدن به معیارها و اهدافی که برای
خود درنظر گرفتهاند ،خود را تقویت میکنند که این معیارها و اهداف ،یک عامل انگیزشی
برای اعمال و رفتار است و این فرآیند ،تقویت خود 9نام دارد .رضایت افراد از پیشرفتهای
خود و نارضایتی آنها از کوششهایی با پیشرفت کم یا بدون پیشرفت به مثابهی عامل
انگیزشی عمل میکند .انسان از طریق این فرآیندها و مکانیسمهای شناختی ،طرحها و
هدفهایی برای زندگی آینده خود درنظر میگیرد (سلیماننژاد.)6939 ،
 -راهبردهای نظمدهی

راهبردهای نظمدهی موجب انعطافپذیری در رفتار یادگیرنده میشود و به او کمک
میکند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد ،روش و سبک یادگیری خود را تغییر
دهد؛ به عبارت دیگر ،راهبردهای شناختی غیرمؤثر خود را بشناسد و آنها را با راهبردهای
شناختی مؤثر جایگزین کند .راهبردهای نظمدهی با راهبردهای نظارت و ارزشیابی به طور
هماهنگ عمل میکنند (موئیس 0و همکاران.)5063 ،
وی این موضوع را با توضیح این قضیه روشن میسازد که یادگیرندگان ،یادگیری و
عملکرد خود را درمقابل اهدافشان نظارت میکنند؛ یعنی وقتی یادگیرنده از راه نظارت و
ارزشیابی متوجه میشود که در یادگیری موفقیت الزم را به دست نمیآورد و این مشکل
ناشی از سرعت کم یا زیاد مطالعه یا راهبردهای غیرمؤثر یادگیری است ،بالفاصله سرعت
خود را تعدیل میکند یا راهبردهای مؤثرتری را برمیگزیند؛ بنابراین ،مهمترین راهبردهای

1

Self-Regulated
Bendura, A.
3 Self-Regulatory
4 Muis
2
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نظمدهی شامل تعدیل سرعت مطالعه و اصالح یا تغییر راهبردهای شناختی است (ریچاردز،6
.)5063
سختکوشی
در سالهای اخیر ،توجه زیادی به سختکوشی بهعنوان عامل تعدیلکننده اثر استرس بر
روی سالمتی شده است .بر اساس نظر کوباسا )5009( 5اثرات سختکوشی بر روی سالمت
روانی به وسیله مکانیزم های ارزیابی و مقابله انتقال داده میشود .آنها خاطر نشان میکنند
که با تمایل به دریافت بالقوه ریدادهای استرس زای زندگی به شیوهای که کمتر تهدید
کننده باشد ،ارتباط دارد (حمید .)6933 ،کوباسا و مدی )5060( 9سختکوشی را بهعنوان
سازهای شخصیتی متشکل از سه مؤلفه اصلی تعهد ،کنترل و مبارزه طلبی معرفی کردند.
افراد سخت کوش نسبت به آنچه انجام میدهند متعهدترند و خود را وقف هدف میکنند
(تعهد)؛ آنها احساس میکنند که بر اوضاع مسلط اند و خودشان تعیین کننده اند (کنترل)؛ و
تغییرات زندگی را چالشها و فرصتهایی برای رشد و پیشرفت میدانند .نه محدودیت و
تهدید (کوباسا .)5009 ،افرادی که در بازخورد تعهد قوی هستند ،با درنظر گرفتن موقعیت
پیش آمده بهعنوان بهترین فرصت به جای کناره گیری با شرایط درگیر می شوند تا آن را به
تجربه ای آموزنده و مهم تبدیل کنند .افرادی که در بازخورد تعهد قوی هستند ،معتقدند که
میتوانند به جای این که تحت تأثیر شرایط پیرامون قرار گیرند ،با تالش خود موقعیت را
تحت تأثیر قرار دهند .افرادی که در بازخورد مبارزه طلبی قوی هستند ،بر این باورند که
کامیابی ساده و راحت به دست نمی آید بلکه محصول رشد خردمندی است که از طریق
تجربه های مثبت و منفی حاصل میشود.
مواجهه با حوادث استرس زای زندگی را تأیید کنند از سوی دیگر کاربرد اصول روان
شناختی مثبت به طور فزاینده ای برای تأثیر بر افکار و رفتار افراد افزایش یافته است .تمرکز
پژوهشهای اخیر بر جنبههای مثبت روانشناختی در سازههایی چون سرسختی ،شادکامی و

1

Richards
Kabasa
3 Maddi
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توانمندسازی بوده است( .ماتورا و همکاران .)5069 ،6بررسی چنین سازههایی به افزایش
موقعیت افراد کمک می نماید.
سختکوشی یک ویژگی شخصیتی بسیار و بارز و مهم میباشد که سهم بسزایی در
شناخت انسان بهعنوان موجودی مختار و ارزشمند داشته است .این ویژگی از انسان فردی
کارآمد و توانا میسازد که میتواند حتی در بحرانی ترین شرایط و فشارزاترین موقعیتها به
مقابلهای منطقی و معقوالنه و کارساز دست بزنند و کماکان روان و جسم خود را حفظ نماید.
سختکوشی از جمله نظام باورهایی است که نقش بنیادی در کیفیت زندگی آدمی داشته و
ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن را به عهده دارد .در واقع سختکوشی را یک انگیزشی و
عامل درونی هدایت می کند و به همین جهت از ثبات و پایداری زیادی برخوردار می باشد.
(مقدمیپور.)6932 ،
پیشینه پژوهش
بیرامی و محمدی ( ،)693.به پیشبینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی بر
اساس صالحیتهای حرفهای معلمان در شهرستان طارم پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد
که بین پیشرفت تحصیلی و صالحیتهای حرفهای معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
( r=0775و ) P> 01همچنین بین پیشرفت تحصیلی و شایستگیهای شناختی معلمان
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( r=0768و .)P> 01بین پیشرفت تحصیلی و
شایستگیهای عاطفی معلمان نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ( r=0765و )P> 01بین
پیشرفت تحصیلی و شایستگیهای عاطفی معلمان نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
( r=0774و .) P> 01همچنین صالحیتهای حرفهای معلمان ( β=0756و،)P> 01
شایستگیهای شناختی معلمان (β=0747و  ،)P> 01شایستگیهای عاطفی معلمان
( β=0729و )P> 01و شایستگیهای مهارتی معلمان با ( β=0755و )P> 01
پیشبینیکنندههای معنادار پیشرفت تحصیلی هستند و سه متغیر جمعا  16درصد واریانس
پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کردهاند و صالحیتهای حرفهای معلمان قویترین
پیشبینیکنندهی پیشرفت تحصیلی است .نتایج پژوهش شیرمحمدزاده ،قاسمزاده علیشاهی،
Matura

1.
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کاظمزاده بیطالی ( )693.با عنوان نقش میانجی خودکارآمدی شغلی در رابطه بین
صالحیتهای حرفهای با رضایت و تعهد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان نشان داد که
صالحیتهای حرفهای به طور مستقیم باعث ارتقاء رضایت و تعهد شغلی و خود نظمدهی
میشود .نتایج پژوهش ثمری ،موسوی ( )6932تحت عنوان رابطهی صالحیتهای حرفهای
کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان نشان داد بین مهارتهای کارآفرینی و مهارتهای رهبری
و مهارتهای حرفهای و توسعه فعالیتهای تیمی رابطه معناداری وجود دارد هرچه این
مهارتها افزایش یابد موجب افزایش تعهد سازمانی و سختکوشی در کارکنان میگردد.
نتایج پژوهش حیات ،عبداللهی ،زینآبادی ،آراسته ( )6930با عنوان مطالعهی کیفی نیازها و
روشهای صالحیتهای حرفهای مدیران نشان داد نیازهای صالحیتهای حرفهای مدیران
شامل  2مقوله کلی ،مدیریت و رهبری سازمانی رهبری اخالقی ،مشارکت اجتماعی و
تکنولوژی ،خود نظمدهی میباشد .نتایج پژوهش فرزانه ،پورکریمی ،عزتی ( )6930تحت
عنوان بررسی رابطهی صالحیتهای حرفهای با توانمندی روانشناختی دبیران دوره متوسطه
شهرستان شیروان نشان داد که صالحیتهای حرفهای که شامل سه مؤلفه صالحیت فکری و
رفتاری و اخالقی حرفهای میشود در توانمندی و سختکوشی دبیران سهم معناداری دارد.
نتایج پژوهش اسالمیه ،محمد داودی ( )6939با عنوان ارزیابی سطح صالحیتها و
مهارتهای حرفهای مدیران مدارس ابتدایی و رابطه آن با تعهد دلبستگی شغلی کارکنان
نشان داد که مدیریت منابع انسانی ،نقش بسیار مهمی بر افزایش یا کاهش تعهد و دلبستگی
و سختکوشی کارکنان سازمان دارد .نتایج پژوهش زعفریان و همکاران ( )6936تحت عنوان
مهارتآموزی دانشجویان فناوری و اطالعات در بازار کار با رویکرد صالحیتها نشان داد
صالحیتهای حرفهای عبارتند از برنامهریزی و سازماندهی ،همکاری تیمی ،کار با تکنولوژی،
ایجاد روابط و همکاری حرفهای ،حل مسئله و تصمیمگیری ،خود نظمدهی میباشد .نتایج
پژوهش نیک رفتار ( )6930تحت عنوان تأثیر صالحیتهای فردی و اجتماعی بر شخصیت
کارآفرینانه مطالعه موردی :کارکنان بانک توسعه صادرات نشان داد صالحیتهای فردی
(توانایی خودمدیریتی ،توانایی خودآگاهی ،توانایی خودانگیزشی) و صالحیتهای اجتماعی
(آگاهی اجتماعی ،مهارتهای اجتماعی) هر دو بر شخصیت کارآفرینانه کارکنان تأثیر
معنیدار و مثبتی دارند اما تأثیر مهارتهای اجتماعی بر روی شخصیت کارآفرینانه بسیار
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بیشتر از توانایی خودانگیزی است .نتایج پژوهش حمیدیزاده ،براموند ( )6930تحت عنوان
طراحی و تبیین مدل توانمندسازی و صالحیتهای حرفهای نشان داد که مؤلفههای
توانمندسازی کارکنان و سختکوشی با صالحیتهای حرفهای ارتباط معناداری دارد.
کریپ و منفایر و وانستاپ )5060( 1در تحقیقاتش به این نتیجه دست یافت که اثربخشی
شخصی ،علمی و محیط کار خاص شرکتهای صنعتی ،طیف گستردهای از حرفه ،دانش فنی
و مدیریتی و سختکوشی در هر شغل میباشد .الیوواکمی و االنسروج ( )5060در مطالعات
خود به این نتایج رسیدند که بین خود نظمدهی و صالحیتهای حرفهای با میزان اثربخشی
شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .تورس )5065( 2در تحقیقات خود به
این نتیجه دست یافتند که صالحیتهای حرفهای شامل ،مهارت بین فردی ،خود نظمدهی،
خودمدیریتی ،برنامهریزی ،مدیریت استعداد ،مدیریت امور فرهنگی ،مدیریت کسب و کار،
اعتبار شخصی ،مدیریت تغییر میباشد.
بنابراین ،بر اساس آنچه که گفته شد ،هدف پژوهش حاضر ،آزمون فرضیههای زیر است:
فرضیههای اصلی:
 سختکوشی و خود نظمدهی بر صالحیت حرفهای کارکنان تأثیر دارد.فرضیههای فرعی:
 )6سختکوشی بر صالحیت حرفهای کارکنان تأثیر دارد.
 )5خود نظمدهی بر صالحیت حرفهای کارکنان تأثیر دارد.
در نهایت مدل مفهومی پژوهش در شکل  6آورده شده است.

Crip & Mansfield
Torres
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به پیشبینی صالحیتهای حرفهای بر اساس سختکوشی
و خود نظمدهی کارکنان میپردازد ،روش پژوهش برحسب هدف ،کاربردی و برحسب روش
گرداوری داده توصیفی-همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کلیه کارکنان شرکت
صنعتی سازهگستر سایپا در سال  6931بودند که با توجه به نامحدود بودن آنها با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی خوشهای مرحلهای و با توجه به جدول مورگان و فرمول کوکران
تعداد  903نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .در این پژوهش برای گردآوری داده از پرسشنامه
استفاده شد .برای سنجش صالحیت حرفهای از پرسشنامه بوریچ ( ،)5062خود نظمدهی
پنتریچ ( )5061و سختکوشی کوباسا و همکاران ( )5005استفاده شده است .برای تجزیه و
تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  lisrelاستفاده شد .شایان ذکر است که هر دو
پرسشنامه از نوع بسته پاسخ بوده و با طیف  2گزینهای لیکرت اندازهگیری میشود.
در این پژوهش به منظور محاسبه روایی از روایی محتوایی 6و سازه 5استفاده شد .روایی
محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه با استفاده از فرمهای  CVRو  CVIو به کمک ده نفر از
خبرگان (تعداد خبرگان بین  3تا  65نفر میباشد) شامل اعضای مصاحبه شونده و
Content Validity
Construct Validity

1
2
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دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه ،چند نفر از آزمودنیها و ...مورد بررسی قرار
گرفت.
یافتهها نشان داد که همه سوالهای پرسشنامه از نقطه نظر ساده بودن ،واضح بودن و
مربوط بودن از وضعیت مناسبی برخوردارند .همچنین با توجه به اینکه مقدار  CVRبرای
همه سوالها باالی  0/15به دست آمد هیچ سوالی نیاز به حذف شدن نداشت و  650سوال
مربوط به پرسشنامه در میان نمونه آماری توزیع شد .برای بررسی روایی سازه نیز بعد از
جمعآوری دادهها از نرمافزارهای مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد  lisrlدر دو قسمت
روایی همگرا و واگرا استفاده شد.
روایی همگرا (تاییدی) :یافتهها نشان داد ضرایب معناداری تمام بارهای عاملی بزرگتر از
 5/23بود یعنی تمامی بارهای عاملی با اطمینان  33درصد معنادار بود؛ همچنین ضرایب
تمام بارهای عاملی باالی  0/.بود .از طرفی میانگین واریانس استخراج شده همه مؤلفهها
باالی  0/2بود و همینطور پایایی ترکیبی همه مؤلفهها بزرگتر از میانگین واریانس استخراج
شده آن بود.
روایی واگرا (تشخیصی) :طبق آزمون فورنل و الرکر جذر میانگین واریانس استخراج شده
هر متغیر پنهان بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر با دیگر متغیرهای پنهان مدل بود.
همچنین طبق آزمون بار عرضی 6یافتهها نشان داد ،بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای
پژوهش بیشتر از بارهای عاملی مشاهده پذیرهای دیگر مدلهای اندازه گیری موجود در
مدل میباشد .همچنین بار عاملی هر متغیر مشاهده پذیر بر روی متغیرپنهان متناظرش
حداقل  0/6بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر می-
باشد.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره
گرفته شد .نتایج روایی و پایایی در جدول زیر قابل مشاهده است.

Cross Loadings

1
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جدول :1محاسبه ویژگیهای روانسنجی ابزار
سختکوشی

0/.03

خود
نظم
دهی

صالحیت
حرفهای

AVE MSV ASV

CR

آلفای
کرونباخ

0/.69

0/39. 0/203 0/020 0/963

0/360

صالحیت حرفهای

0/.36

0/003

0/332 0/166 0/91. 0/036

0/315

خود نظم دهی

0/9.1

0/1.0

0/330 0/210 0/020 0/500

0/302

سختکوشی

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو  lisrelو در دو حوزه توصیفی و
استنباطی (مدلسازی معادالت ساختاری) انجام شد.
یافتههای پژوهش
جهت بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون معتبر کولموگروف_ اسمیرنوف استفاده شده
است .نتایج نشان داد که سطح معناداری آزمون کلموگروف_ اسمیرنوف برای تمامی
متغیرهای پژوهش بزرگتر از  042است لذا از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده خواهیم
کرد .برای بررسی فرضیههای پژوهش از روشهای آماری و آزمونهای متفاوت با استفاده از
نرمافزار  spss55و  lisrelاستفاده گردید.
نتایج آزمون بررسی کفایت دادهها
برای تحلیل عاملی از شاخص KMOاستفاده میشود .براساس نتایج به دست آمده،
شاخص  KMOبزرگتر از  041بوده و مقادیر تقریباً نزدیک به یک را نشان میدهد که حاکی
از کفایت حجم نمونه بر اساس شاخصهای شناسایی شده برای تحلیل عاملی میباشد .سطح
معنیداری  04000برای آزمون بارتلت نیز نشان دهنده مناسب بودن متغیر پژوهش برای
تحلیل عاملی میباشد زیرا فرض یکه بودن ماتریس همبستگی رد میشود .کوچکتر از مقدار
 042بوده و فرض یکی بودن ماتریس همبستگی رد میشود و نتیجه میشود که تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار متغیرها مناسب است.
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آزمون
ضریب کفایت نمونهگیری KMO
آزمون کرویت
بارتلت

نتایج
04.0.

کای اسکوئر

52014053

درجه آزادی

602

سطح معناداری

04000

با توجه به اینکه توزیع دادهها نرمال و مقیاس فاصلهای بود ،در این بخش فرضیههای
پژوهش با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری بهمنظور بررسی روابط علی متغیرها مورد
بررسی و ارزیابی قرار گرفت .در ادامه به بررسی هر یک از فرضیهها پرداخته میشود .در
شکل زیر مدل پژوهش در حالت ضرایب استاندارد به منظور پیشبینی صالحیتهای
حرفهای بر اساس سختکوشی و خود نظمدهی کارکنان آورده شده است:

شکل :2مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل :3مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب

با توجه به مقادیر به دست آمده در شکل  5و  9به بررسی فرضیات پژوهش می پردازیم.
در جدول زیر نتایج حاصل از آزمون مدل را میتوان مشاهده کرد.
جدول  :2نتایج آزمون مدل پژوهش
بررسی فرضیهها

ضرایب استاندارد

t-value

نتیجه فرضیهها

6

تأثیر خود نظم دهی بر صالحیت
حرفهای

0/00

3/63

پذیرش

5

تأثیر سختکوشی بر صالحیت حرفهای

0/.6

66/..

پذیرش

شده

براساس جدول باال میتوان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را بین کارکنان
شرکت صنعتی سازهگستر سایپا مشاهده کرد که بر این اساس کلیه فرضیههای پژوهش در
سطح اطمینان  33درصد معنادار هستند.
بررسی برازش مدل پژوهش
آنچه از محاسبات انجام شده میتوان نتیجه گرفت ان است که هر چند مدل تدوین شده
باعث شدهاست که تا حد زیادی از مقدار کایاسکور مدل استقالل فاصله بگیرد اما به دلیل
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معنادار شدن مقدار کایدو مدل ( )P=0/000میتوان نتیجه گرفت که مدل قابل قبول تلقی
میشود.
حال که شاخصهای برازش خوبی را از دادهها نسبت به مدل نشان میدهد نوبت به
سنجش شاخصهای جزئی برازش میرسد .تفاوت شاخصهای برازش با شاخصهای سهگانه
برازش کلی در این است که شاخصهای برازش کلی در مورد مناسب بودن کل مدل و نه
اجزا آن قضاوت میکنند و شاخصهای جزئی در مورد رابطههای جزیی مدل قضاوت می-
کنند .شاخصهای جزئی برازش (نسبتهای بحرانی و سطح معناداری آنها) نشان میدهند
که همه بارهای عاملی دارای معنادارند .نتایج این تحلیلها در جدول  2نشان داده شده
است.
جدول :3نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی پژوهش
شاخص

اختصار

مقدار

برازش قابل قبول

سطح تحت پوشش کای اسکور

x5
CFI

60./09

بزرگتر از  2درصد

0/32

بزرگتر از  30درصد

نیکویی برازش

GFI

0/32

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش افزایشی

IFI

0/32

بزرگتر از  30درصد

میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

0/30

کمتر از  3درصد

کای اسکور بهنجار شده

CMIN/df

0/023

بین6تا 2

نیکویی برازش تعدیل یافته

AGFI

0/36

بزرگتر از  30درصد

شاخص نرم شده برازندگی

NFI

0/35

بزرگتر از  30درصد

شاخص برازش تطبیقی

بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر به پیشبینی صالحیتهای حرفهای بر اساس سختکوشی و خود نظم
دهی کارکنان پرداخت .در این تحقیق با توجه به تأثیر سختکوشی و خود نظم دهی بر
صالحیت و شایستگی حرفهای ،نتایج حاکی از این بود که با  33درصد اطمینان فرضیه ها
مورد تأیید قرار گرفتند.
همانطوری که مشاهده شد نتیجه فرضیه اول نشان داد که خود نظم دهی تأثیر معناداری
بر صالحیت حرفه ای کارکنان در سازمان سازهگستر سایپا داشته است .این نتیجه با نتیجه
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تحقیقات شیرمحمدزاده ،قاسمزاده علیشاهی ،کاظمزاده بیطالی ( ،)693.زعفریان و همکاران
( ،)6936نیک رفتار ( )6930و حیات ،عبداللهی ،زینآبادی ،آراسته ( )6930سنخیت دارد.
خود نظم دهی اشاره به کنترل خود توسط کارکنان دارد .کارکنانی که مهارتهای کارآفرینی
دارند ،به خودارزیابی می پردازند و نظارت دایم بر کار خویش دارند .این مهم منجر به بهبود
شرایط کاری و یافتن نقاط قوت و ضعف کارکنان می شود .کارکنانی که مهارتهای الزم را
کسب می کنند می توانند بر کارهای خود نظم داده و خود را به خودکارامدی نزدیک کنند.
همچنین این افراد ،با توجه به آگاهی که از ویژگیهای درونی خود دارند ،دارای کنترل
درونی می شوند و قادر خواهند بود بر خود و اعمال خود نظارت داشته باشند .این افراد از
ارزیابی هایی مانند خود ارزیابی بسیار استفاده کرده و خود را مدام در معرض آزمون و
ارزیابی قرار میدهند .ایشان برای ارتقای توانمندیهای خود ،بطور مستمر به فکر تنظیم
فعالیتها هستند تا از منابع موجود حداکثر استفاده را ببرند.
همچنین ،نتیجه فرضیه دوم نشان داد که سختکوشی تأثیر معناداری بر صالحیت
حرفهای کارکنان در سازمان سازهگستر سایپا داشته است .این نتیجه با نتیجه تحقیقات
ثمری ،موسوی ( ،)6932فرزانه ،پورکریمی ،عزتی ( ،)6930اسالمیه ،محمد داودی (،)6939
حمیدیزاده ،براموند ( )6930سنخیت دارد .سختکوشی نیز میتواند بهعنوان پیامدی برای
کارکنان ماهر باشد .سختکوشی ،کارکنان را قادر می سازد تا در هر شرایطی از هدف خود
دست بر ندارند و آرمان خود را همواره دنبال کنند و از هیچ کوششی دریغ نکنند .وقتی
صحبت از صالحیت حرفهای می شود ،منظور تاثیر گذاری بر مجموعهای از شایستگیها
شامل دانش ،مهارت و نگرش است که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط کارکنان
در فرآیندهای آموزشی و تجربی در محیطهای آموزشی ،کاری و جامعه کسب شده و تبدیل
به رفتار حرفهای میشود .هدف نظام صالحیت حرفهای در شرکت سازهگستر سایپا ،ایجاد
ارتباط بیشتر بین محیطهای آموزشی و محیط کار ،ارتقای کیفیت فرآیند سنجش و تعیین
صالحیت حرفهای نیروی کار این شرکت و یا اعتباربخشی به تجارب فنی و حرفهای
کارکنان ،افزایش توانایی کارفرمایان برای شناسایی و دسترسی به نیروی انسانی مناسب و
همچنین کاهش هزینههای اقتصادی و اجتماعی جدایی آموزش از محیط واقعی زندگی
توسعهیافته است .باید توجه داشت که پشتکار و صبر در رسیدن به اهداف ،یکی از
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مهارتهایی است که کارکنان باید به آن مجهز شوند؛ بنابراین میتوان گفت که این ویژگی
در افراد کارافرین بر سختکوشی انها میافزاید .با کسب مهارتهای کارآفرینی ،کارکنان
میآموزند که برای رسیدن به تعالی و هدف نهایی خود ،باید صبر داشت و سخت کوش بود.
این سختکوشی با بهبود صالحیت در تمام زمینههای کاری همراه است و کارکنان را به
سوی عملکردی متعادل سوق میدهد .سختکوشی ،ویژگی است که منجر به پیامدهای
متعددی میشود .یکی از این مهارتها ،عملکرد بهتر و حس معناداری در شغل است.
کارکنانی که مهارت کارافرین را فرا میگیرند ،با ویژگی سختکوشی انس میگیرند و به
تدریج کار خود را معنادار میدانند و مطمئن میشوند که کارشان دارای ارزش بوده و خود
بهعنوان فردی مهم برای سازمان تلقی میشوند .این حس ،به آنها عتماد به نفس و پشتکار
بیشتر تا رسیدن به هدف را به ارمغان میآورد.
با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهاد میگردد که برای نزدیک کردن اهداف فردی و
سازمانی ،در جلسات ماهیانه از کارکنان خواسته شود تا در مورد اهداف فردی خود صحبت
کنند و پیشنهادات خود را در جهت رسیدن به اهداف ارائه دهند .از کارکنان خواسته شود تا
بدون نوشتن نام خود ،تمام موانعی که به نظرشان می رسد و بهعنوان موانع پیشرفت کار
هستند را بنویسند .میزان پیشرفت کارکنان در کار و انگیزه آنها مورد نظارت و پشتیبانی قرار
گیرد .از کارکنان سخت کوش و با پشتکار تجلیل به عمل آید و به آنها تسهیالت داده شود.
برای سخت کوش بارآوردن افراد تازه وارد ،مسئولیتهای سازمانی بیشتری به آنها داده شود.
منابع محدود د راختیار کارکنان داده شود تا در شرایط سخت ،میزان پشتکار و سختکوشی
آنها مورد سنجش قرار گیرد .در مورد انواع صالحیتهای حرفهای با کارکنان گفت و گو شود.
به انها صالحیتهای شناختی ،اخالقی و عاطفی و عملکردی نشان داده شود .برای کارکنان،
کالسهای آموزشی ضمن خدمت گذاشته شود تا صالحیتهای حرفهای خود را ارتقا دهند.
همچنین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که متغیرهای تعدیلگر مثل سن ،جنسیت
و سابقه کار کارکنان را هم در مدل مدنظر قرار دهند .همچنین تأثیر هر کدام از مؤلفه ها را
بر شایستگی فردی و اجتماعی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند.
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