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 ای و کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهشتبیین ساختاری رابطه صالحیت حرفه

2پورکریمی جواد، ،*1قارلقی سجاد
 3مریم رفیعی، 

 (دار مکاتباتعهده)دانشگاه تهران، تهران، ایران ، مدیریت آموزشیگروه ، دکتریدانشجوی  1
 ن تهران، ایرا دانشگاه تهران، ،مدیریت آموزشیگروه استادیار،  2

 دانشگاه تهران، قم، ایران مدیریت بازرگانی)بازاریابی(، گروه دانشجوی کارشناسی ارشد، 3

 1397ماه  خرداد، پذیرش: 1397، اصالحیه: خرداد ماه 1396ماه  دیتاریخ دریافت: 
 

 چكيده

همبستگی بود و جامعه آماری پژوهش  –توصیفی ای بر بهبود کیفیت زندگی کاری بود. روش پژوهش، هدف از پژوهش حاضر شناسایی تأثیر صالحیت حرفه

با استفاده از  نفر 162(. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد =281Nدادند )را کلیه کارشناسان پژوهش دانشگاه تهران تشکیل می

یفیت و ک( =94/0α) یاییپاای با حرفهساخته صالحیتپرسشنامه محقق از دادهنمونه انتخاب شدند. برای گردآوری  عنوان بهروش نمونه گیری تصادفی ساده 

از آزمون  ها دادهتأیید شد. برای تحلیل  متخصصان نظر ازها نیز با استفاده شد که روایی صوری آن ( استفاده=85/0αزندگی کاری والتون با پایایی )

ای نشان داد تست تک نمونهنتایج تیی معادالت ساختاری استفاده شد. ساز مدلن و پیرسو ی، ضریب همبستگیا نمونهتک  تست اسمیرنوف، تی-کلموگروف

باشد. نتایج ضریب  یم میانگین مورد انتظارتر از کیفیت زندگی کاری آنان پایین از میانگین مورد انتظار و ای کارشناسان پژوهش باالترحرفه صالحیت

( وجود دارد و ≥01/0Pو  ،=49/0r) یآمارداری  یمعنت زندگی کاری کارشناسان پژوهش رابطه مثبت و ای و کیفیحرفه بین صالحیت همبستگی نشان داد

 .شدتأیید  (=γ 36/0ای بر کیفیت زندگی کاری )ی معادالت ساختاری تأثیر صالحیت حرفهساز مدلبر اساس نتایج 
 

 .ای، کیفیت زندگی کاریشایستگی، صالحیت، صالحیت حرفه: های اصلی  واژه

 مقدمه -1 

آوری،  نیروی انسانی هر جامعه سرمایه جاودان و فعال تولید، آفرینش، فن
رفاه مادی و نیل به اهداف معنوی و تعاالی انساان اسات و دیگار عوامال      

های تبعی هستند؛ این نیروی انسانی است کاه  ، مؤلفهتکنولوژیسرمایه و 
کناد و جامعاه را در مسایر    ها را متراکم و تکنولوژی را خلاق مای  یهسرما

-ای که در تربیت و بهرهتردید جامعه دهد. بی توسعه و برخورداری قرار می

چیازی   گیری متناسب از نیروی انسانی ناکارآمد باشد، قادر به توسعه هیچ
از . درواقع شالوده ثاروت هار ساازمانی    [2]جز فقر و بدبختی نخواهد بود 

هاا و   های آموزشی را کارکنان آن در قالاب داناش، مهاارت   جمله سازمان
جهات   آن برخورداری از چناین ثروتای از   .دهند هایشان تشکیل می انگیزه

منشأ اصلی برتاری   بسا در سده آینده  است که در دهه و چه حائز اهمیت
 رقابتی در تکنولوژِی جدید ریشه نخواهد داشت بلکه تابع صالحیت، تعهد

وتحلیل عوامل مؤثر در  . تجزیه[11] و توانمندی نیروی انسانی خواهد بود
رشد و توسعه جوامع بشری اعم از پیشرفته و در حال رشد بیانگر آن است 
که کارآمد و اثربخش بودن نظام آموزشی در هر کشور به رشاد و توساعه   

پای  تدریج  کند. نهادهای آموزشی بهجانبه آن کشور کمک شایانی می همه
اند که در شرایط پیچیده و دشوار امروز بدون داشتن نیاروی انساانی   برده

صالحیت قادر نخواهند بود که پاساخگوی نیازهاای روزافازون     متعهد و با

تارین   یکای از زیربناایی   از طرف دیگار    .[13] آموزش جامعه خود باشند
هاای  ها در امر پویاایی و پیشارفت جامعاه پارداختن باه فعالیات      فعالیت

ویژه در مراکز علمی و پژوهشی و به دست پژوهشگران است و  پژوهشی به
طورجدی به آن  اند و به جوامعی که به مسئله پژوهش توجه خاصی داشته

تاوجهی   و صنعتی قابال  اند به رشد اقتصادی، فرهنگی اند توانسته پرداخته
بنابراین باتوجه به اهمیت پژوهش در رشد همه جانباه   ؛[14] دست یابند

ای نیاروی انساانی مراکاز علمای و     های حرفاه کشورها توجه به صالحیت
ایان   پژوهشی یکی از نکات کلیدی در رشد و توسعه کشورها می باشد، بر

باشند  ها میاساس کارشناسان پژوهش که جزئی از نیروی انسانی دانشگاه
 های پژوهشی و تسهیل این انکاری در انجام فعالیت و نقش غیرقابل

ای الزم برای انجام وظایف خود های حرفهها دارند باید از صالحیتفعالیت
مجموعه دانش، مهارت  ای عبارت است از برخوردار باشند. صالحیت حرفه

هاای  صورت اثربخش فعالیات  سازد بههایی که کارکنان را قادر میو نگرش
هاای ماورد انتظاار    مربوط به شغل و یا عملکرد شغلی را طباق اساتاندارد  

ای درواقااع جاازن الینفااک عملکاارد  صااالحیت حرفااه .[40]ام دهنااد انجاا
های درواقع حیطه باشد و کارکنان مختلف ازجمله کارشناسان پژوهش می

ساازد   کند که وی را قادر می های فرد را بازتاب میدانش، نگرش و مهارت
 تر عمل کند. صورت اثربخش که در حرفه خود به
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هاای مناابع انساانی باا اقاداماتی کاه بارای        ده مطلوب از صالحیتاستفا
آید در ارتباط اسات.   حفاظت از جسم و روح کارکنان سازمان به عمل می

های تشویقی، این اقدامات که شامل امکانات رفاهی، خدمات درمانی، طرح
باشد مجموعاا  تحات عناوان کیفیات     تناسب شغلی، امنیت شغلی و... می

-کیفیت زندگی کاری، مجموعه .[6] شوندر نظر گرفته میزندگی کاری د

ای از اقدامات و اصطالحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، 
سااازی کارکنااان و افاازایش دانااش، بیاانش و  سااازی شااغلی، توانااا غناای
منافع بلندمدت فرد، سازمان و جامعه را محقق   ای آنان های حرفه مهارت
نادگی کااری یکای از موضاوعات اساسای نیاروی       . کیفیت ز[9] سازد می

کیفیات  [. 37]  رود انسانی و درنهایت رشد و توسعه سازمان به شمار مای 
ای بسیار وسیع است که باهدف بهباود  زندگی کاری برنامه ویژه با گستره

رضایت شغلی، تقویت جو محیط کار و توسعه و توانمندسازی کارکنان باه  
گاذاری   زشی کیفیت زندگی کاری سارمایه نظام ار[. 43]وجود آمده است 
تارین متغیار در معادلاه مادیریت راهباردی       عناوان مهام   روی افراد را باه 
این باور اسات کاه بارآورده کاردن نیازهاای       دهد و بر موردتوجه قرار می

[. 44] کارکنان به بهسازی و کارایی بلندمدت سازمان منجر خواهاد شاد  
هاای   دهاد پیشارفت   نشاان مای  های قابال اتکاایی وجاود دارد کاه      نمونه
شده در زمیناه کیفیات زنادگی کااری آثاار مطلاوبی بار عملکارد          حاصل

 و جاامع  مفهاوم  یاک  کاری زندگی کیفیت . [25] سازمانی داشته است
تعاالی   فرهنا   در کلیادی  عناصار  از یکای  عنوان به که چندوجهی است

 که طوری شود؛ به می سازمان و کارکنان میان همسویی موجب ها، سازمان

 نگهداشت و جذب رضایتمندی کارکنان، ارتقای برای مفهوم این به توجه

 کاری زندگی کیفیت بهبود با که آنجا تا است الزامی سازمانی هر در آنان

 باه  نماود.  تاأمین  نیاز  را آناان  روانی و جسمی توان سالمت می کارکنان

ای  ساازه  کاری زندگی کیفیت که نمود اظهار چنین توان بهتر، می عبارت
 رضایت نبر ارتقا آن تأکید و کند می بیان را کارکنان بودن خوب که است

 و شخصی خوشحالی کاری، غیر زندگی های حیطه انواع در رضایت کار، از
 یاک  کااری  زنادگی  کیفیت آن، بر . افزون[33] است ذهنی بودن خوب

 محیط در کارکنان انسانیِ وضعیت پیشبرد دنبال که به است مداوم فرایند

ایجااد   تری سالم و تر انسانی کاری های موقعیت رهگذر، این تا از است کار
 کمباود  مانناد  عوامال گونااگونی   تاأثیر  تحات  تواند می فرآیند، کند. این

پیشارفت، فقادان یاا     بارای  کافی فرصت فقدان کار، محیط در تسهیالت
یاباد و موجاب    تنازل  نامساعد کاری، شرایط و های الزمکمبود صالحیت

 .[24]شان شود یتی کارکنان از کیفیت زندگی کارینارضا
 باه  بدون توجه که است اساسی مشکل کاری زندگی کیفیت از نارضایتی

و  کاردن  جادا  دهد. می قرار تأثیر تحت را کارکنان همه موقعیت، و پست
 بسایار  کاار  کاری، زندگی کیفیت در تأثیرگذار های جنبه تمام شناسایی

راکه کیفیت زندگی کاری ساختار چندبعادی  چ[. 17] باشد ای می پیچیده
وری، سالمتی، امنیات و   دارد و با رضایت و درگیری شغلی، انگیزش، بهره
ای مارتبط اسات   هاای حرفاه   بهزیستی، امنیت شغلی و توسعه صاالحیت 

ای از عوامال ماؤثر بار     های حرفهبنابراین چنانچه توسعه صالحیت ؛[42]
ود و مادیران ساازمان از اثارات    کیفیت زندگی کاری کارکنان شناخته شا 

منادی کارکناان از تماام     ها بر رضاایت  صالحیت ها و مثبت توسعه مهارت

شان آگاه گردند، رضایتمندی کارکنان از کیفیت زندگی  ابعاد زندگی کاری
شان را به دنبال خواهد داشت که از ارکان مهم ساختار سازمان و از  کاری
د. این فرایناد باه اثارات مثبات بار      رو های اساسی آن به شمار می سرمایه

تبع آن بهبود عملکرد خواهد انجامید  پیامدهای مرتبط با کار کارکنان و به
ها به افزایش توان پاسخگویی سازمان به محیط چالشای، پویاا،    و همه این

 .[16] پیچیده و دائما  متغیر بیرونی منجر خواهد شد
های  ر توجه به صالحیتدر دهه اخیدهد  مطالعه پیشینه تحقیق نشان می

کیفیت زندگی کاری و درنهایت رضایت شغلی را از علل اصالی   ای و حرفه
. [37و  36و  47و  26و  27و  28] داننااد عملکاارد باااال کارکنااان ماای  

 باعا   هاا  آن باه  توجاه  که را هایی شاخص ترین مهم پژوهشگران یکی از

 و اسات  جاذاب  برایشاان  کاار  محایط  کنناد  احسااس  کارکنان شود می
 کنند، می پیدا خویش کاری زندگی کیفیت از تری مطلوب درک درنتیجه،

 نیازمناد و محمادی   .[46] کنناد  مای  معرفای  ای حرفاه  صالحیت ارتقای
بینی کننده های مدیران پیش( به این نتیجه رسیدند که شایستگی1393)

 باشد. ناورائی  مثبت و معنادار رضایت از کیفیت زندگی کاری کارکنان می
های فردی دریافت که کیفیت زندگی کاری در رابطه بین شایستگی [15]

کناد و   گار را ایفاا مای    علمی و عملکرد آناان نقاش مداخلاه    اعضای هیئت
های فردی هم بر کیفیت زندگی کاری و هم بار عملکارد تاأثیر    شایستگی

مثبتی دارد. همچنین کیفیت زندگی کاری نیز بر عملکارد تاأثیر مثبتای    
نشان دادناد باین کیفیات    [ 3] قیق حبیب زاده و همکاراندارد. نتایج تح

زندگی کاری و صالحیت بالینی پرستاران همبستگی مثبتای وجاود دارد.   
هاای ارتقاای    کارگیری برنامه نیز نشان دادند به [4] خدایاریان و همکاران

صالحیت بالینی بر کیفیت زنادگی کااری پرساتاران تاأثیر دارد از طارف      
در تحقیق خود نشان دادن که کیفیت  [35] همکاراندیگر کینگی کیم و 
هاای باالینی پرساتاران تاأثیر     تواند بر صالحیت می ای زندگی کاری حرفه

ای دهاد صاالحیت حرفاه    بگذارد. عالوه بر این تحقیقات مختلف نشان می
تواناد   خاوبی مای   توجهی بار رضاایت شاغلی دارد و باه     تأثیر مثبت و قابل

در تحقیقات دیگری نیز نشان  .[45و  49]کندبینی  رضایت شغلی را پیش
هااای اخالقاای و هااای شخصاایتی، ویژگاایشااده اساات بااین ویژگاای داده
 باشاند( و ای مای های صالحیت حرفهکه جزن مؤلفه) های ارتباطی مهارت

اماا رضاایی و    [8و  12و  1و  41و  40] رضایت شغلی رابطه وجاود دارد 
تواند رسیدند که صالحیت نمی در تحقیق خود به این نتیجه[ 5] همکاران

-همچنین تحقیقات مختلف نشاان مای    بینی کند. رضایت شغلی را پیش

و  22]دهد که کیفیت زندگی کاری کارکنان در سطح پاایینی قارار دارد   
از این رو  باید عوامل ماؤثر بار ارتقاای کیفیات زنادگی       [19و  21و  23

زمینه تحقیق حاضر که کاری شناسایی شود. با توجه به اینکه تحقیقی در 
ای بار کیفیات زنادگی کااری بزاردازد       به شناسایی تأثیر صالحیت حرفاه 

 پاسخگویی به سؤاالت زیر است: نشده است؛ هدف تحقیق حاضر انجام
ای کارشناسان پاژوهش در ساطح مطلاوبی    آیا صالحیت حرفه -1

 قرار دارد؟

آیا کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش در سطح مطلوبی  -2

 ارد؟قرار د
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های آن باا کیفیات زنادگی    ای و مؤلفهآیا بین صالحیت حرفه -3

 کاری کارشناسان پژوهش رابطه وجود دارد؟

ای بار کیفیات زنادگی کااری کارشناساان      آیا صالحیت حرفه -4

 پژوهش تأثیر دارد؟

 پژوهش روش -2  

ها توصیفی ظر نحوه گردآوری دادهتحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازن
 ساازی معاادالت سااختاری    طور مشخص مبتنی بر مدل همبستگی و به –
(SEM

 و ها شاخص دقت از یکسو توانمی روش این از استفاده . با( است1
 بین علی دیگر روابط سوی از و گرفت اندازه را 2مشاهده قابل متغیرهای یا

. [30]کارد   بررسای  را شاده  ینتبیا  واریاان   میزان و 3نهفته متغیرهای
جامعه موردمطالعه در این پژوهش کارشناساان پاژوهش دانشاگاه تهاران     

برای تعیین حجم نمونه  نفر است. 281 ها بر اساس آماراست که تعداد آن
 اساس فرماول کاوکران   بر نفر 162 از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد

روش  هاا باا اساتفاده از    کاه گازینش آن   عنوان نموناه انتخااب شادند؛    به
گیری تصادفی ساده صورت گرفت. برای گرداوری اطالعات در زمینه  نمونه

ای ای از پرسشاانامه محقااق ساااخته صااالحیت حرفااه صااالحیت حرفااه
هفات مؤلفاه داناش،     کارشناسان پژوهش استفاده شاد. ایان پرسشانامه   

یازه،  های فنی، نگرش و انگهای انسانی، مهارتهای ادراکی، مهارتمهارت
شناختی کارشناسان پاژوهش را در   های روانهای اخالقی و ویژگیویژگی
برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ  سنجد گویه می 47

باه دسات آماد. همچناین مقادار آلفاای        94/0استفاده شد که مقدار آن 
-(، مهاارت 73/0) های ادراکای  (، مهارت77/0) کرونباخ برای مؤلفه دانش

(، 75/0) (، نگارش و انگیازه  86/0) های فنای (، مهارت88/0ای انسانی )ه
( باه دسات   91/0) شناختیهای روان( و ویژگی93/0) های اخالقیویژگی

هاا از پایاایی   دهد که پرسشنامه در تمام مؤلفاه آمد. این مقادیر نشان می
باشاد. روایای پرسشانامه نیاز باا اساتفاده ازنظار        مناسبی برخاوردار مای  

صان تائید شد.برای گرداوری اطالعاات در زمیناه کیفیات زنادگی     متخص
کاری نیز از پرسشنامه کیفیت زندگی کااری والتاون اساتفاده شاد. ایان      

مؤلفاه پرداخات منصافانه و کاافی،      8گویه بوده که  32 پرسشنامه دارای
-قاانون  محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیات ماداوم،  

وابسااتگی اجتماااعی کاااری، فضااای کلاای زناادگی،   گرایاای در سااازمان،
سانجد.  های انسانی را مای یکزارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیت

پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف مورد تأیید قرارگرفتاه  
وجود با استفاده از ضریب آلفاای کرونبااخ پایاایی پرسشانامه      است، بااین

صوری پرسشنامه با استفاده ازنظر متخصصان  به دست آمد و روایی 85/0
 تأیید شد.

 پژوهش هایافته  -3 

شاده موردبررسای قرارگرفتاه و     های تحقیق بر اساس سؤاالت مطرحیافته
                                                           

1 Structural equation modeling 
2 Observed (Manifest) Variables 
3 Latent Variables. 

اناد. قبال از بررسای ساؤاالت     نتایج در چارچوب این سؤاالت بیان گردیده
 -هاا باا اساتفاده از آزماون کولماوگروف     دن توزیع دادهپژوهش، نرمال بو

اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت کاه نتاایج ایان آزماون بارای متغیار       
( و متغیار  189/0) داری ( و سطح معنی08/4) ای با مقدارصالحیت حرفه

فار    (115/0) داری ( و سطح معنی34/3) کیفیت زندگی کاری با مقدار
هاا را رد ننماود و نشاان داد ایان     وزیاع داده صفر مبنی بر نرماال باودن ت  

بنابراین با فار  قارار داشاتن     متغیرها از توزیع نرمالی برخوردار هستند؛
ها از آمار پارامتریک توان برای تحلیل دادهای، میمتغیرها در سطح فاصله

 استفاده کرد. 

ای کارشناسان پژوهش در ساطح مطلاوبی   آیا صالحیت حرفهال اول: سؤ

 ارد؟قرار د
منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش با استفاده از آزمون تی تک  به

ای کارشناسان ، وضعیت صالحیت حرفه5/3گروهی با ارزش آزمون 
 5/3است، عدد  6تا  1پژوهش بررسی شد. ازآنجاکه نمرات حاصله بین 

ها( جهت تعیین وضعیت متغیرها درصد نمره 50) عنوان میانه به
  .شده است استفاده

ای و برای صالحیت حرفه tهای توصیفی و آزمون شاخص :(1) جدول

 های آنمؤلفه

 متغیر
 میانگین

انحراف 
 استاندارد

تفاوت 
 میانگین

 tمقدار 
سطح 

 داری معنی

/61 88/0 63/0 38/4 دانش
17 

00/0 

های  مهارت
 ادراکی

62/3 81/0 12/0 00/2 04/0 

های  مهارت
 انسانی

66/4 70/0 16/1 12/
21 

00/0 

های  مهارت

 فنی

71/4 75/0 21/1 50/

20 

00/0 

نگرش و 

 انگیزه

53/3 65/0 03/0 650/

0 

52/0 

های  ویژگی

 اخالقی

34/5 69/0 84/1 78/

33 

00/0 

-هایویژگی

 شناختیروان
04/5 69/0 58/1 97/

28 
00/0 

صالحیت 
 ایحرفه

52/4 50/0 02/1 07/
26 

00/0 

 

ای کارشناساان   صاالحیت حرفاه  میاانگین   دهاد  نشان می 1نتایج جدول 
 (07/26) شاده  محاسابه  t مقدار اینکه به توجه باشد، با می 52/4پژوهش 
صالحیت  میانگین است، بنابراین تفاوت 01/0 سطح در جدول tاز  بیشتر
 که است معنی بدین این و باشدمی معنادار( 5/3) پایه میانگین با ایحرفه

قارار دارد. از   سطح نسبتا  خوبیای کارشناسان پژوهش در  صالحیت حرفه
های اخالقای بااالترین    مؤلفه ویژگی ای نیز های صالحیت حرفه بین مؤلفه
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جز مؤلفه نگارش و انگیازه و    های به همه مؤلفه و ( را دارد34/5) میانگین
 های ادراکی در سطح باالتر از متوسط قارار دارناد. نگارش و    مؤلفه مهارت

در ساطح متوساط قارار     نیاز ( 62/3) اکیهای ادر مهارت ( و53/3) انگیزه
 دارند.

آیا کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش در سطح مطلوبی سؤال دوم: 
 قرار دارد؟

منظور پاسخگویی به این سؤال با استفاده از آزمون تی تک گروهای باا    به
، وضعیت کیفیات زنادگی کااری کارشناساان پاژوهش      5/3ارزش آزمون 

 آورده شده است: 2ل بررسی شد که نتایج در جدو

 کارشناسان پژوهش کیفیت زندگی کاری متغیرهای توصیف :(2جدول )

 دانشگاه تهران

 
 متغیر

انحراف  میانگین
 استاندارد

تفاوت 
 هامیانگین

سطح  tمقدار 
 معناداری

پرداخت منصفانه 
 و کافی

41/3 51/2 08/- 40/0
- 

68/0 

محیط کار ایمن 
 و بهداشتی

80/3 04/1 30/0 69/3 00/0 

تأمین فرصت 
رشد و امنیت 

 مداوم

47/3 03/1 02/0- 30/0
- 

76/0 

گرایی در قانون
 سازمان

73/2 29/1 77/0 53/7
- 

00/0 

وابستگی 
زندگی  اجتماعی

 کاری

30/3 11/1 20/0- 25/2
- 

02/0 

فضای کلی 
 زندگی

32/3 72/0 18/0- 08/3
- 

00/0 

یکپارچگی و 
 انسجام اجتماعی

83/2 18/1 6/0- 12/7
- 

00/0 

توسعه 
های قابلیت

 انسانی

34/3 98/0 15/0- 94/1
- 

05/0 

 

(، 13/2) نیانگیا مدهد کیفیت زندگی کااری باا   نشان می 2نتایج جدول 
تر از ی پاییندار یمعن طور به( 00/0) یدار یمعن( و سطح -04/5) tمقدار 

ی کیفیات زنادگی   هاا  مؤلفه( قرار دارد. از میان 5/3) انتظارمیانگین مورد 
t (40/0- ،) مقادار  باهای پرداخت منصفانه و کافی اری نیز تفاوت مؤلفهک

های ( و توسعه قابلیت-30/0) t مقدار بافرصت رشد و امنیت مداوم  تأمین
توان گفت نیست و می دار یمعن( با میانگین پایه -94/1) tانسانی با مقدار 

ایمان و  ها در ساطح متوساط قارار دارناد. مؤلفاه محایط کاار        این مؤلفه
( در سطح باالتر از میانگین ماورد انتظاار قارار    69/3) t مقداربهداشتی با 

ساؤال   تر از میانگین مورد انتظار قرار دارند.ها نیز پاییندارد و بقیه مؤلفه
های آن با کیفیت زنادگی کااری   ای و مؤلفهآیا بین صالحیت حرفه سوم:

با  سخگویی به این سؤالمنظور پا کارشناسان پژوهش رابطه وجود دارد؟ به
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، ضریب همبساتگی باین صاالحیت    

های آن با کیفیت زندگی کاری محاسبه شد که ای و هریک از مؤلفهحرفه
 آورده شده است: 3نتایج در جدول 

ی و ا حرفه تیصالحهای ضریب همبستگی بین مؤلفه :(3) جدول

 کیفیت زندگی کاری 

متغیر 
 مالک

های  شاخص
آماری متغیر 

 بین پیش

ضریب 
 همبستگی

تعداد  داری سطح معنی
 نمونه

 
 

 
 
 

 
 

 
 

کیفیت 

زندگی 
 کاری

 
 

 162 00/0 **21/0 دانش

های  مهارت
 ادراکی

22/0** 00/0 162 

های مهارت

 انسانی

03/0- 96/0 162 

 162 00/0 **45/0 های فنیمهارت

 162 00/0 **33/0 یزهو انگنگرش 

های ژگیوی

 اخالقی

50/0** 00/0 162 

-های روانویژگی

 شناختی

08/0- 30/0 162 

-صالحیت حرفه

 ای

49/0** 00/0 162 

 05/0داری در سطح  * معنی 01/0داری در سطح  ** معنی
ای و کیفیت زنادگی  که بین صالحیت حرفه دهد یمنشان  3نتایج جدول 

 یآماار  لحاا   ازی دارکاری کارشناسان پاژوهش رابطاه مثبات و معنای    
(49/0r= در سااطح )هااای وجااود دارد. همچنااین از میااان مؤلفااه  01/0

-هاای روان هاای انساانی و ویژگای   ی مهاارت ها مؤلفهی، ا حرفه تیصالح

هاا  داری ندارند و بقیه مؤلفاه شناختی با کیفیت زندگی کاری رابطه معنی
ناد.  دار 01/0دار با کیفیات زنادگی کااری در ساطح     رابطه مثبت و معنی

ای و کیفیات زنادگی   برقرار بودن رابطه همبستگی بین صاالحیت حرفاه  
 ریتأثسازی معادالت ساختاری را برای بررسی کاری امکان استفاده از مدل

 ای بر کیفیت زندگی کاری فراهم کرد.صالحیت حرفه
ای بر کیفیت زنادگی کااری کارشناساان    آیا صالحیت حرفهسؤال چهارم: 

 پژوهش تأثیر دارد؟

( SEM) یسااختار سازی معاادالت  رای پاسخگویی به این سؤال از مدلب
هاا  سازی معادالت ساختاری تکنیکی برای تحلیال داده استفاده شد. مدل

اسات:   شده یطراحارزیابی رابطه بین دو نوع از متغیرها  منظور بهاست که 
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گیاری شاده و   متغیرهای آشاکار: متغیرهاایی کاه مساتقیما  انادازه      -الف
متغیرهای مکنون یا پنهان: متغیرهایی که  -. باند شده مشاهدهای متغیره
ی معادالت ساختاری به پژوهشگر الگو سازه نظری مطرح هستند. عنوان به

 شاده  مشااهده دهد تا به تحلیل علّی متغیرهای مکناون و  این اجازه را می
ی بارای  الگوسااز پا  از   (.Maryama,1997) بزاردازد همزمان  طور به

شود. بارای آزماون   های برازندگی استفاده میحت آن از شاخصارزیابی ص
ای بار کیفیات زنادگی کااری از الگاوی      ی اثار صاالحت حرفاه   دار یمعنا 
شود و برای ارزیابی چگونگی و میزان این تاأثیر از  ی استفاده میدار یمعن

ای بار  تاأثیر صاالحیت حرفاه    1 شاکل  شود.الگوی استاندارد استفاده می
 :دهد یمکاری در حالت معناداری را نشان کیفیت زندگی 

 
 یکارای بر کیفیت زندگی الگوی تأثیر صالحیت حرفه :(1) شکل

 حالت معناداری()

است، بنابراین اگر  شده یبررس 05/0ی در سطح خطای دار یمعن ازآنجاکه

تار محاسابه    کوچاک  96/1از  t-valueمیزان مقادیر حاصله باا آزماون   

 شاده  مشاخص  1طور کاه در نماودار    ی نیست. همانارد یمعنشود، رابطه 
ی دار یمعنا بارای تماامی ارتباطاات اصالی مادل،       tاست مقادیر آزماون  

تار   بازر   96/1از آماده   دست به tبا توجه به اینکه مقدار آماره  باشند. می
 شاده  هاای مشااهده   شاده باین متغیار    بنابراین همبستگی مشااهده  است
ای و کیفیت زندگی  حرفه صالحیتپژوهش ) ها( و متغیرهای پنهان مؤلفه)

دهاد کاه متغیرهاای     یما یان نشاان   و ا ؛باشد داری می یمعنکاری( کامال  
گیاری کنناد   های پنهاان را انادازه  اند متغیری توانستهخوب به شده مشاهده
قابلیت  ایدهد که صالحیت حرفهمدل ساختاری نشان مینتایج  همچنین

 ایصالحیت حرفهاثر  رد. با توجه به اینکهتبیین کیفیت زندگی کاری را دا
اسات   37/4 بر کیفیت زندگی کاری کارکناان در حالات معنااداری برابار    

دار  یمعنبر کیفیت زندگی کاری کارکنان  ایصالحیت حرفهبنابراین تأثیر 
و چگونگی این تاأثیر را   توان میزاناست. با استفاده از حالت استاندارد می

 مشخص کرد.

 
 یکارای بر کیفیت زندگی الگوی تأثیر صالحیت حرفه :(2) شکل

 حالت استاندارد()

مدل ساختاری تحقیق در شود،  یممشاهده  2 شکلکه در  طور همان
ای بر دهد که میزان تأثیر صالحیت حرفهحالت استاندارد نشان می

ای  حرفه باشد بنابراین صالحیتمی 36/0کیفیت زندگی کارکنان برابر 
همچنین ازآنجاکه  کند.تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می 36/0

استاندارد در حالت  شده ضریب المبدا( تمام متغیرهای مشاهده) بار عاملی
 است، بنابراین رابطه مطلوبی با متغیر پنهان 3/0تر از  ها( بزر  مؤلفه)
دهد  یماین نشان  ؛ کهای و کیفیت زندگی کاری( دارند حرفه صالحیت)
گیری یرهای پنهان را اندازهمتغ اند توانستهی خوب به شده مشاهدهیرهای متغ

ای مؤلفه نگرش و های صالحیت حرفهکنند. بر این اساس در بین مؤلفه
ای( بیشترین رابطه را با صالحیت حرفه 82/0انگیزه با ضریب المبدای 

و  های کیفیت زندگی کاری نیز مؤلفه یکزارچگیبین مؤلفه دارد و در
بیشترین رابطه را با کیفیت  89/0انسجام اجتماعی با ضریب المبدای 

زمانی که از الگوی معادالت  که گفته شد طور همانزندگی کاری دارد. 
ی مهم تحلیل ارزیابی چگونگی شود، یک مؤلفهساختاری استفاده می
است. پژوهشگران معموال   شده مشاهدههای ای با دادهبرازش مدل فرضیه

-ارزیابی نیکویی برازش از چندین شاخص برازندگی استفاده می منظور به

ها مانند نسبت خی دو به درجه آزادی، کنند تعدادی از این شاخص
4شاخص برازندگی )

GFIیافته )(، شاخص برازندگی تعدیلAGFI
( و 5

( از اعتبار کمتری برخوردار هستند و 6NFI) شده برازندگیشاخص نٌرم
مانند تعداد ) یرونیبها بیشتر متأثر از عوامل ین شاخصمقادیر ا اساسا 
تا اینکه ناشی از نقص در برازش مدل  باشد یمها و حجم نمونه( گویه
های برازش مانند (. در مقابل دیگر شاخصMarsh et all,1998) باشد

                                                           
4 Goodness of Fit Index 
5 Adjusted Goodness of Fit Index 
6 Normed Fit Index 
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(، 8IFI) شاخص برازندگی فزاینده (،CFI 7) شاخص برازندگی تطبیقی
RMR) اقیماندهشاخص میانگین مجذور ب

و شاخص ریشه دوم برآورد  (9
( کمتر تحت تأثیر عوامل بیرونی 10RMSEA) خطای واریان  تقریب

بیشتر مبین برازندگی و یا نقص در  آمده دست بهو نتیجه  رندیگ یمقرار 
(. بر این اساس در این پژوهش 245، ص 1388هومن، ) برازش مدل است

سی نیکویی برازش مدل در های برازندگی برای بررشاخص نیتر مهم
 آورده شده است: 4جدول 

 های برازندگی الگوی معادالت ساختاریشاخص :(4) جدول

 χ2 χ2/df CFI IFI RMR RMSEA شاخص

دامنه 
 پذیرش

نزدیک  >90/0 >90/0 1-5 -
 به صفر

08/0> 

مقدار به 
دست 
 آمده

09/82 82/4 94/0 92/0 045/0 072/0 

مدل سااختاری در تماام    دهند یمنشان  4های جدول که یافته طور همان
توجااه بااه مقاادار  بااااز برازناادگی مطلااوبی برخااوردار اساات.  هااا شاااخص
( 17) دو تقسیم بار درجاه آزادی  ( مقدار خی09/82) شده خی دو گزارش
دهد مدل از برازش مناسبی برخاوردار  باشد که نشان می یم 82/4برابر با 

های خصوص در مقایسه با سایر مدل اینکه یک مدل بهاست. برای مقایسه 
شده چقدر خوب عمل  های مشاهدهای از دادهتبیین مجموعه ازنظرممکن 
 ( و شاخص برازنادگی تطبیقای  IFI) کند، از شاخص برازندگی فزایندهمی
(CFIاستفاده شد. به اعتقاد گفن و همکاران )  ایان دو   9/0 مقادیر بااالی

شاده در مقایساه باا     بسیار مناسب مدل طراحای  شاخص حاکی از برازش
(. ریشه دوم میاانگین مجاذور   1388هومن، ) های موجود استسایر مدل
شاده در   ، یعنی تفاوت بین عناصار مااتری  مشااهده   (RMR) باقیمانده

شده با فر  درسات   بینی های برآورد یا پیشگروه نمونه و عناصر ماتری 
رای مدل مورد آزمون باه صافر   ب RMRبودن مدل موردنظر است. هرچه 

شده  گزارش RMRتر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد. مقدار نزدیک
هاسات.  دهناده تبیاین مناساب کوواریاان      است کاه نشاان   045/0 برابر

جاویی   درنهایت برای بررسی اینکه مدل موردنظر چگونه برازندگی و صرفه
بارآورد واریاان     کناد از شااخص توانمناد ریشاه دوم    را باهم ترکیب می
شده است. این شاخص ریشه میاانگین   استفاده RMSEAخطای تقریب 

و کمتار اسات و تاا     05/0 های خوبمجذورات تقریب است که برای مدل
یا بیشتر باشد  10/0 قبول است. مدلی که در این شاخص قابل 08/0مقدار 

 072/0براباار  RMSEA (. مقاادار1388هااومن،) باارازش ضااعیفی دارد
تاوان ادعاا   این اساس مای  کند. بر شده که برازش مدل را تأیید می گزارش

شده از برازش مطلوبی برخوردار است. بر اساس مدل  کرد که مدل طراحی
ای بار   حرفاه  شده، الگوی معناداری نشان داد که تاأثیر صاالحیت   طراحی

                                                           
7
 Comparative Fit Index 

8 Incremental Fit Index 
9 Root Mean Square Residual 
10 Root Mean Square Error of Approximation 

دار اسات و الگاوی اساتاندارد نشاان داد کاه       کیفیت زندگی کاری معنای 
کند  از تغییرات کیفیت زندگی کاری را تبیین می 36/0ای صالحیت حرفه

ای بار کیفیات زنادگی کااری تأییاد      بر این اساس تأثیر صاالحیت حرفاه  
 شود. می

 گیرینتیجه -4 

های  افزوده باید صالحیت ها برای حفظ برتری رقابتی و ایجاد ارزش سازمان
داده و زمینه ارتقاان   قرار ود را در مشاغل گوناگون مورد ارزیابیکارکنان خ

و به این نکته توجه کنند که تغییرات محیطی باعا    ها را فراهم کنند آن
بناابراین   شود؛ مشاغل مختلف می های موردنیاز سازمان و تغییر صالحیت

 ای هاای حرفاه   ها باید به دنبال ارزیابی، تغییر و توساعه صاالحیت   سازمان
همچنین توسعه شایستگی های کارکناان منجار باه     .موردنیاز خود باشند

کاهش محدودیت های سازمان در زمینه انتقال آموزش، افزایش بهره وری 
هاای ساؤال اول    . بر این اساس یافته[10]شود، اثربخشی و کارایی نیز می

ای کارشناساان پاژوهش در ساطح     پژوهش نشان داد که صالحیت حرفاه 
هااای  هااای صااالحیت، تنهااا مؤلفااه و از بااین مؤلفااه ار داردمناساابی قاار

های ادراکی و نگرش و انگیزه در سطح متوسط قرار دارناد و بقیاه    مهارت
تاوان   هاا مای  اند. بر مبنای این یافته شده ها در سطح مطلوب ارزیابی مؤلفه

 هاای ادراکای و   نتیجه گرفت که کارشناساان پاژوهش در زمیناه مهاارت    
رش مثبت و انگیزه، نیازمند آماوزش و توجاه بیشاتری    همچنین ایجاد نگ

هاای   اساس مؤسسات آموزش عالی باید باا برگازاری دوره  باشند، براینمی
تخصصی و عملی ضمن خدمت مانظم و غنای، زمیناه افازایش انگیازه و      
ایجاد نگرش مثبت در کارشناسان پژوهش را فراهم کنند و توان و مهارت 

 های مربوط به شغلشان افزایش دهند. یتجهت انجام فعال ها را در آن
گیاری آن  اسات و اندازه یکیفیت زندگی کاری در اصل مفهومی چندبعد

گیاری و  رو انادازه  ازایان  [.48]د شومنجر به درک افراد، کار و سازمان می
های پژوهش نشان داد که کیفیت یافته باشد. ارزیابی آن دارای اهمیت می
تر از میاانگین  ش به طور معنی داری پایینزندگی کاری کارشناسان پژوه
، [22] ها با نتایج تحقیق نصرت پناه و همکارانمورد انتظار است این یافته

 [19] و ایمناای و همکاااران [21] ، جنااا آبااادی[23] مهاادوی و پیلااتن
مغاایر   [20] بزاز جزایری و پرداختچای  همخوانی دارد اما با نتایج تحقیق

کیفیت زندگی کاری نیز تنها مؤلفه محایط کاار   های است. از میان مؤلفه
های پرداخت  ایمن و بهداشتی در سطح باالتر از متوسط قرار دارد و مؤلفه

هاای  منصفانه و کافی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم و توسعه قابلیات 
گرایای در   هاای قاانون  انسانی در سطح متوسط ارزیابی شادند اماا مؤلفاه   

ی زندگی کاری، فضای کلی زندگی و یکزارچگی سازمان، وابستگی اجتماع
تر از میانگین مورد انتظار قرار داری پایین و انسجام اجتماعی به طرز معنی

کیفیت زندگی کارشناسان پژوهش دانشاگاه   هابه این یافته با توجهدارند. 
یفیات زنادگی کاااری پاایین یعنای    ک و دردا قرارتهران در سطح پایینی 

بارای رفاع نیازهاای     ای یلهعناوان وسا   را صرفا  به انشغلش کارکنان که ینا
باا چناین تفکار، غالباا  وفااداری کمای باه         کارکنانیو  دانند یاقتصادی م

بنابراین ضروری اسات   ؛باشد یممیزان کارایی آنان پایین سازمان دارند و 
با شناخت عوامل مؤثر بر کیفیات زنادگی کااری کارکناان زمیناه بهباود       
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 ری آنان را فراهم کرد.کیفیت زندگی کا
ای و کیفیات  های سؤال سوم نشاان داد کاه باین صاالحیت حرفاه     یافته

ایان  داری ازلحاا  آمااری وجاود دارد     زندگی کاری رابطه مثبت و معنای 
و کینگای کایم و    [3] ، حبیاب زاده [15] هاای ناورائی  هاا باا یافتاه   یافته

زنادگی   مبنی بر رابطه باین صاالحیت باالینی و کیفیات     [35] همکاران
هاای  های صالحیت نیز مؤلفه ویژگای میان مؤلفه درکاری همخوانی دارد. 

هاای  اخالقی بیشترین رابطه را با کیفیت زندگی کاری دارد و تنها مؤلفاه 
های انسانی باا کیفیات زنادگی کااری     شناختی و مهارتهای روانویژگی

صاالحیت  بنابراین باا تأییاد رابطاه باین      داری ندارند؛ رابطه آماری معنی
ساازی معاادالت سااختاری     ای و کیفیت زندگی کاری، امکان مادل حرفه

برای پاسخ به سؤال اصلی تحقیق فراهم شد. بار اسااس الگاوی معاادالت     
ضاریب معنااداری    و 36/0ای با ضاریب مسایر   ساختاری صالحیت حرفه

بر کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش تاأثیر مساتقیمی دارد.    37/4
کونا  و  هاای  نشده است اما یافتاه  مینه تحقیق حاضر انجامتحقیقی در ز
و  [31] ؛ هیااان کوناا  و کاای یااان،[49] ون هاااو کااو،؛ [34]همکاااران، 

ای بار رضاایت   دهد صاالحیت حرفاه  نشان می [45]تریول  و همکاران، 
اثار   ) که مفهومی بسیار نزدیک باه کیفیات زنادگی کااری اسات(     شغلی

های سؤال اصالی پاژوهش در   گفت یافته توانمستقیمی دارد بنابراین می
اسااس الگاوی    همچناین بار   های تحقیقات ذکر شده است.راستای یافته
شده با متغیرهای مکنون نیز  رابطه بین تمام متغیرهای مشاهده ساختاری

ای مؤلفاه  هاای صاالحیت حرفاه   مورد تأیید قرار گرفت که در بین مؤلفاه 
یشاترین رابطاه را باا صاالحیت     ب 82/0نگرش و انگیزه با ضریب المبدای 

های کیفیت زندگی کاری نیز مؤلفه یکزاارچگی و  بین مؤلفه ای و درحرفه
بیشاترین رابطاه را باا کیفیات      89/0انسجام اجتماعی با ضریب المبدای 

های برازندگی مشخص شد درنهایت با بررسی شاخص زندگی کاری دارند.
لاوبی برخاوردار باود    شده از برازش مط های مطرحمدل در تمامی شاخص

های تجربی فراهم  بنابراین انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با داده
الگوی مناسابی در زمیناه    گردیده است و با تأکید بر معادالت ساختاری،

 شده است. وابسته طراحی رابطه بین متغیر مستقل و
ام باا  ای نیروی انسانی همگا  های حرفه های ارتقان صالحیت توجه به برنامه

تحوالت جهانی در عصری که عصر دانایی و فناوری اطالعات نامیده شاده  
نظران را به خود جلاب   هایی است که توجه صاحب ترین بح  است از مهم

کرده است. واضح است که ورود به این عصار نیازهاای جدیادی را بارای     
و سازی  به ارمغان آورده است. نیازهایی که مستلزم آماده کارکنان مختلف
 موازات اهمیت صاالحیت  به[. 7] ای آنان است های حرفه افزایش صالحیت

برانگیز در حوزه منابع  ای کیفیت زندگی کاری نیز از موضوعات بح  حرفه
 صاالحیت  هاای متعادد  انسانی بوده است. همچناین بار اسااس پاژوهش    

های تأثیرگذار بر عملکرد  عنوان شاخص ای و کیفیت زندگی کاری به حرفه
با  .[50 و 51و  47و  36و  37و  28و  27و  26] اند شده نی شناختهسازما

رساد صاالحیت    های تحقیق باه نظار مای   توجه به موارد ذکرشده و یافته
 ای عامل مهمی در رابطه با کیفیت زندگی کاری است و توجه به آنحرفه
طور مستقیم و غیرمستقیم کیفیت زندگی کااری را در جهات    تواند به می

ها تحت تأثیر قرار دهد. بر ایان  وری سازمانبت بر عملکرد و بهرهاثرات مث

ای و  حرفاه  های صالحیتبه مؤلفه شود از طریق توجه اساس پیشنهاد می
 هاا این صالحیت یبازآموزی و توسعه ها از طریق جهت ارتقا آن تالش در

و از  هاا فاراهم شاود    زمینه بهبود کیفیت زندگی کاری و عملکرد ساازمان 
انگیزگای   بی نف ،   ناشی از کمبود صالحیت مانند کاهش اعتمادبهعوار

نارضایتی، کاهش  که باع  کاهش بازده فرد در شغل، و عدم عالقه به کار
شاود، جلاوگیری   ساازمانی مای   و اثربخشی فردی و کیفیت زندگی کاری
هاای کیفیات زنادگی کااری     توجه به ارزیابی مؤلفاه  شود. عالوه بر این با
کارشناسان پژوهش تنها در مؤلفاه محایط کاار ایمان و      مشخص شد که

اناد و در بقیاه    بهداشتی کیفیت زندگی کاری خود را مطلوب ارزیابی کرده
زمیناه   باشند. باراین اسااس در   ها از وضعیت مناسبی برخوردار نمیمؤلفه

هاای   )با توجه به اینکه شااخص  یکزارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان
یزان اعتماد به سازمان، درجه نیاز سازمان به کارکنان و این مؤلفه شامل م

هاای  باشد(، ارتقای صالحیت همچنین میزان احساس تعلق به سازمان می
مناسبی فاراهم شاود کاه احسااس      شود در سازمان جو ای باع  میحرفه

تعلق کارشناسان پژوهش به سازمان و اینکه آنان موردنیاز سازمان هستند 
سااالری، ارتقاای    چناین اجارای دقیاق نظاام شایساته     را تقویت کند، هم

تفاوی    ای آناان و هاای حرفاه  کارشناسان پژوهش با توجه به صاالحیت 
تواناد سابب اعتمااد آناان باه ساازمان و افازایش         اختیار به آنان نیز مای 

یکزااارچگی و انسااجام اجتماااعی در سااازمان شااود. درزمینااه وابسااتگی  
این مؤلفه ادراک دربااره   که شاخصاجتماعی زندگی کاری )با توجه به این
شاود ساازمان باا     پیشانهاد مای   باشد( مسئولیت اجتماعی در سازمان می

شاناختی کارشناساان    هاای روان بسترسازی مناساب و توجاه باه ویژگای    
پذیری و پاسخگویی( اهمیت مسئولیت اجتماعی  مانند مسئولیت) پژوهش

گرایی در سازمان )با توجه  منظور بهبود قانون در سازمان را نهادینه کند. به
باشاد(   فراهم باودن زمیناه آزادی ساخن مای     به اینکه شاخص این مؤلفه

زمیناه آزادی   شود در کارشناسان پژوهش نگارش مثبات در   پیشنهاد می
هاا بتوانناد    العمل مقام باالتر ایجاد شاود تاا آن   بیان بدون واهمه از عک 

ها که قائل شدن بین آن بدون ترس نظرات خود را بیان کنند و از تبعی 
گرایای در ساازمان    سبب ایجاد نگارش منفای و درنهایات کااهش قاانون     

 شود شود خودداری شود. جهت بهبود فضای کلی زندگی، پیشنهاد می می
های زندگی کارشناسان پژوهش که شامل  بین زندگی کاری و دیگر بخش

برقارار   اوقات فراغت، تحصیالت و زندگی خانوادگی است تاوازن و تعاادل  
مانند مدیریت زمان ) های کارشناسان پژوهش شود. همچنین ارتقان مهارت

کناد تاا بتوانناد تعاادل و      ها کمک می ریزی مناسب کارها( به آن و برنامه
های زنادگی خاود فاراهم    توازن بهتری را بین زندگی کاری و دیگر بخش

ه افاراد  زمینه پرداخت منصفانه و کافی چنانچه میزان حقوقی ک کنند. در
آنان باشد زمیناه رضاایت آناان از     کنند متناسب با شایستگی دریافت می

و درنهایات باادیهی اسات کاه ارتقااان     شاود؛  حقاوق دریاافتی فاراهم ماای   
هاای انساانی را فاراهم کناد؛     مینه توسعه قابلیتای زهای حرفهصالحیت

ی اتوجه به ابعاد صالحیت حرفه گونه که مشاهده شد توجهبنابراین همان
باه عباارت دیگار     کناد.  زمینه ارتقای کیفیت زندگی کاری را فاراهم مای  

 هاا صالحیت های حرفه ای در هزارة سوم، آن دسته از مهارت ها و دانش
کمک می کند تاا باا داشاتن ورودی هاای مشاخص       کارکنانست که به ا
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. در واقع پرداختن به ایان صاالحیت   [10]نتایج مشخص به دست بیاورند 
از یاک ساو و صاحت     حرفه وجی های مورد انتظار فرایند ها، تضمین خر
. بنابراین دسته بندی و پارداختن باه   [33]از سوی دیگر است  فرایند آن
در این مهم واجب است؛ اما افراط در ایجاد شااخ و   هاصالحیتهمة ابعاد 

بر  های جدید به مهارت ها به نظر می رسد عالوه بر ایجاد فضای ابهام، 

 .[53و52]دست نیافتنی تبدیل خواهد کرد  یایه حرفهرا به  مشاغل
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